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URANIA – NASZA MUZA

Sto lat z URANIĄ

dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba

E

legancka gala, przemówienia, gratulacje – na pierwszy rzut oka to uroczystość jakich
wiele. Ale było w niej coś szczególnego. Sala wypełniona była bowiem ludźmi, których
życiową pasją stało się pokazywanie nauki i jej praw. Robią to na różne sposoby,
ale zawsze tak, by zarazić własną pasją innych. Znaleźć się w takim gronie to prawdziwy
zaszczyt. A tym bardziej – odebrać nagrodę.
Popularyzator Nauki 2017 – tak nazywa się tytuł, który miałem przyjemność odebrać
w imieniu redakcji wydawanego po patronatem „Uranii” programu „Astronarium”.
Nie będę ukrywał, że jest to dla mnie szczególne wyróżnienie. Konkurs Popularyzator
Nauki jest organizowany od 2005 r. przez Polską Agencję Prasową i Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Nagradzane są w nim osoby oraz instytucje szczególnie zasłużone
dla upowszechniania wiedzy o nauce i naukowych odkryciach. W roku 2014 nagrodę
Popularyzatora Nauki otrzymała „Urania – Postępy Astronomii”. Teraz do zaszczytnego grona
mogących się pochwalić tym tytułem dołącza „Astronarium”, które otrzymało główną
nagrodę w kategorii „media”.
Osobiście traktuję tę nagrodę przede wszystkim jako dowód na to,
że spotkanie świata nauki i świata mediów jest możliwe. A wcale nie musi być
proste. Przekonaliśmy się o tym zresztą w pewnym sensie na własnej skórze.
„Astronarium” to wspólne dziecko Telewizji Polskiej i Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego. W naszej redakcji spotkali się dziennikarze – do których sam się
zaliczam – oraz naukowcy, astronomowie. To, że udało nam się znaleźć wspólny język,
uważam za coś wspaniałego – choć zarówno profesor Maciej Mikołajewski, jak doktor
Krzysztof Czart mogą potwierdzić, że wcale nie stało się tak od razu.
Nauka i media mówią bowiem jakby różnymi dialektami. W nauce liczy się precyzja,
dokładność, ważne są szczegóły. W mediach, w telewizji wszystko ma być proste
i przystępne, do bólu nieskomplikowane. Połączyć te dwa stanowiska to jak łączyć
ogień z wodą. Czy nam się to udało? Cóż, każdy może sobie wyrobić zdanie, oglądając
„Astronarium”. Ja wierzę jednak, że tytuł Popularyzatora Nauki jest właśnie za to. Bo wiem,
że kiedy zaczynaliśmy ten program w 2015 r., wielu astronomów patrzyło na nas nieufnie
– i pewnie nie bez powodu. Dziś mam jednak poczucie, że
tamta nieufność ustąpiła miejsca otwartości i zrozumieniu,
z którymi spotykamy się na każdym kroku. Chyba nic nie daje
mi takiej radości.
Za nami już ponad pięćdziesiąt odcinków „Astronarium”.
Ale nie spoczywamy na laurach i już przygotowujemy kolejne.
Ludzie czasem pytają mnie: „Czy nie zabraknie wam tematów?”
Tymczasem z każdym odcinkiem, z każdym odwiedzonym
obserwatorium, każdym poznanym naukowcem – nasza lista
tematów do realizacji robi się coraz dłuższa. Zresztą – „Urania” ukazuje się od blisko stu
lat i tematów jej absolutnie nie brakuje. Astronomowie ciągle dostarczają nam kolejnych
informacji o tym, jak działa Wszechświat. My staramy się to jedynie pokazywać przez pryzmat
ich pracy i badań. Cieszę się, że doceniło to jury przyznające tytuły Popularyzatora Nauki.
Ale nagrody nie są najważniejsze. Wszechświat jest po prostu ciekawy. I warto o tym mówić.
Bogumił Radajewski

Astronomowie ciągle dostarczają
nam kolejnych informacji o tym,
jak działa Wszechświat.
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przez pryzmat ich pracy i badań
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Dawno temu
w… „Uranii”

Całkowite zaćmienie Słońca 8 czerwca
1937 r. było obserwowane z wysepki Canton
Island na Pacyfiku w bardzo dobrych warunkach
atmosferycznych przez amerykańską ekspedycję,
zorganizowaną przez Obserwatorium Morskie
w Waszyngtonie i Towarzystwo Geograficzne,
oraz przez ekspedycję z Nowej Zelandii.
Również ekspedycje ulokowane w Peru miały
dobrą pogodę do obserwacji zaćmienia.
W uzupełnieniu notatki, umieszczonej
w czerwcowym numerze Uranii z r. b. (Nr 3)
o planach obserwacji zaćmienia z okrętu,
podajemy, że obserwacje te były czynione nie
z lotniskowca, lecz z amerykańskiego statku
handlowego Steelmaker. Droga tego statku,
płynącego z wysp Hawajskich do Ameryki,
leżała w pasie całkowitego zaćmienia Słońca.
Na statku tym umieścili się dwaj astronomowie
amerykańscy, J. Q. Stewart i J. Stokley, zabierając
ze sobą małe instrumenty. Obserwacje były
wykonane w miejscu o długości geograficznej
zachodniej 130° 38´ i szerokości geograficznej
północnej 9° 50’ w odległości około 350 klm
od miejsca najdłuższego trwania zaćmienia.
Przewidywany czas zaćmienia wynosił dla tego
miejsca 7 min. 2 sek., ponieważ jednak statek
płynął w kierunku ruchu cienia Księżyca, czas
całkowitego zaćmienia wzrósł do 7 min. 6 sek.
Obserwatorowie podali jedynie prowizoryczne
streszczenie wyników swych obserwacyj. Według
tego streszczenia w czasie całkowitego zaćmienia
ciemności nie były duże, pomimo, że statek
znajdował się blisko centralnej linii zaćmienia
Widziano tylko najjaśniejsze planety i gwiazdy,
gazetę można było czytać bez trudu. Koronę
wewnętrzną widziano jako niezwykle wąski
i czysto biały pierścień dokoła czarnej tarczy
Księżyca, zasłaniającego Słońce, zewnętrzna
zaś korona składała się z wytrysków światła,
wybiegających promienisto ze Słońca. Jasność
korony, zmierzona specjalnym illuminometrem
oraz komórką fotoelektryczną, okazała się
nieco większą od jasności Księżyca w pełni
(od 1.0 do 1.5 tej ostatniej jasności). Dokonano
szeregu zdjęć dwiema kamerami typu Leica,
z których jedna miała soczewkę o długości
ogniskowej 20 cm, druga zaś o długości
ogniskowej 15 cm. Obaj obserwatorowie są
zdania, że pewnego rodzaju obserwacje zaćmień
mogą być wykonywane zasadniczo z pokładów
okrętowych. Gdyby przypuszczali, że na statku
Steelmaker znajdą takie zadowalające warunki
stałości, to zabraliby instrumenty cięższe.
Zapewnienie możności czynienia obserwacyj
zaćmień Słońca z okrętów byłoby bardzo
ważne, gdyż większość miejsc widzialności
całkowitych zaćmień Słońca przypada na
morza, pokrywające, jak wiadomo około 3/4
powierzchni Ziemi.
E. R.

4

(PL ISSN 1689-6009)
styczeń–luty 2018
Dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstałe
w roku 1998 z połączenia „Uranii” (ISSN 0042-0794) — dotychczasowego miesięcznika Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, ukazującego się od 1919 r. i „Postępów Astronomii”
(ISSN 0032-5414) — dotychczasowego kwartalnika Polskiego Towarzystwa Astronomicznego,
wychodzącego od 1953 r. Zachowana zostaje dotychczasowa numeracja „Uranii”.
Nakład: 3300 egz.
Zespół Redakcyjny:
Wieńczysław Bykowski, Krzysztof Czart, Jacek Drążkowski (grafika, skład), Agnieszka Górska-Pukownik (sekretariat), Sylwester Kołomański, Mateusz Krakowczyk, Maciej Mikołajewski
(red. naczelny), Marek Muciek, Roman Schreiber, Marek Substyk
Współpraca:
Jan Desselberger, Tadeusz Figiel, Rafał Grabiański, Elżbieta Kuligowska, Jerzy Kuczyński,
Agnieszka Nowak, Piotr Potępa, Przemysław Rudź, Mikołaj Sabat, Sebastian Soberski,
Robert Szaj, Janusz Wiland, Łukasz Woźniak, Przemysław Żołądek
Korekta językowa: Bożena Wyrzykowska
Adres Redakcji:
Urania, Centrum Astronomii UMK, ul. Gagarina 11, 87-100 TORUŃ
tel. 600 663 640 Sekretariat, tel. 509 44 17 17 Redaktor Naczelny
e-mail: redakcja@urania.edu.pl
Adres WWW:
http://www.urania.edu.pl
Dystrybucja:
Joanna i Ernest Świerczyńscy, tel. 698 55 61 61
e-mail: urania@urania.edu.pl

Cena Uranii w prenumeracie 12 zł
Prenumerata roczna 72 zł
Bank Millennium S.A. o/Toruń Nr 85 1160 2202 0000 0003 3341 8732
Szczegóły dotyczące prenumeraty i promocje wewnątrz numeru (s. 72) i na stronie
http://www.urania.edu.pl/prenumerata
Wydawcy:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne

www.pta.edu.pl
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa
tel. (0-22) 329 61 45
e-mail: zarzad@pta.edu.pl

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

www.ptma.pl
ul. Miodowa 13a m. 35, 31-055 Kraków
tel. (0-12) 422 38 92
e-mail: sekretariat@ptma.pl

* ARTYKUŁY I MATERIAŁY OKAZJONALNE TRAKTOWANE SĄ JAKO WOLONTARIAT AUTORÓW NA RZECZ
WŁASNEGO ŚRODOWISKA ASTRONOMÓW, MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII I CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA *
MATERIAŁÓW NIE ZAMÓWIONYCH REDAKCJA NIE ZWRACA * ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO REDAGOWANIA
I SKRACANIA TEKSTÓW * PRZEDRUK MATERIAŁÓW TYLKO ZA ZGODĄ REDAKCJI * OPINIE I POGLĄDY
FORMUŁOWANE PRZEZ REDAKCJĘ I AUTORÓW NIE REPREZENTUJĄ OFICJALNEGO STANOWISKA
WYDAWCÓW * REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚCI I WIZERUNKI REKLAM *

NA OKŁADCE
Artystyczna wizja łączenia się dwóch gwiazd neutronowych. Falująca czasoprzestrzenna siatka przedstawia fale grawitacyjne, które wychodzą z miejsca
kolizji, podczas gdy wąskie wiązki ilustrują wybuch
promieni gamma wystrzeliwanych w kilka sekund
po falach grawitacyjnych. Widoczne są również wirujące chmury materii wyrzuconej z łączących się
gwiazd — te chmury jarzą się m.in. w widzialnym zakresie fal elektromagnetycznych.
Źródło: National Science Foundation/LIGO/Sonoma
State University/A. Simonnet
Urania

1/2018

W AKTUALNYM NUMERZE

Dawno temu
w… „Uranii”

Artykuły
Kilonowa i jej skutki dla astronomii
Najcenniejsze odkrycie astronomiczne ostatnich lat

10

Początek ery astronomii wieloaspektowej
Pierwsza w historii detekcja sygnałów od tego samego źródła zarówno
na falach grawitacyjnych, jak i elektromagnetycznych

11

Skąd w kosmosie złoto i platyna?
Rozmowa z prof. Krzysztofem Belczyńskim

12

Polowanie na kilonową
Polscy astronomowie uczestniczący w badaniach opisują w jaki sposób
odnaleziono na niebie optyczny odpowiednik dla źródła fal grawitacyjnych

15

Komety (II)
Przemysław Rudź tym razem pisze o wielkich kometach XX i XXI wieku

20

Było nam dane Słońca zaćmienie!
Relacja z Wielkiej Wyprawy PTMA na sierpniowe zaćmienie Słońca w USA

32

Pasja, marzenia i astronomia w Azji Środkowej
Ewelina Grądzka ponownie dzieli się na naszych łamach refleksjami
z realizacji projektu astronomicznego w Kirgizji

42

O studiowaniu kierunków astronomicznych
Nowy cykl zaczynamy informacjami o studiowaniu astronomii w Warszawie

46

Stałe działy
Dawno temu w… „Uraniiˮ

4

Odkrycia i wydarzenia astronomiczne (październik–listopad 2017)

6

Misje i badania kosmiczne (październik–listopad 2017)

8

Astropodróże: W królestwie Uranii

40

Czytelnicy obserwują: Szczecińskie supernowe 2017

50

Cyrqlarz: Kalendarz meteorowy 2018 (I)

52

Komeciarz: Jak odnaleźć kometę na niebie?

54

Ciekawe strony internetowe: „Astrobites” albo ziarnko do ziarnka…

56

W kraju: To już 5 lat Astrobazy Kruszwica, Planetarium Śląskie czeka
modernizacja i rozbudowa

60

Kącik olimpijczyka: Rozwiązanie zadania drugiej serii I stopnia
LXI Olimpiady Astronomicznej

61

Kalendarz astronomiczny: Niebo w marcu i kwietniu 2018

62

Spójrz w niebo: Zimowe gromady gwiazd

66

Astronomia i muzyka: Kosmos dźwiękami malowany

67

Konkurs na fotki z Uranią

67

Obserwator Słońca: Marzenia się spełniają

68

Relaks z Uranią: logogryf; astrożarty Jacka D.

70

Poczta / Zaproszenia

73

Astrofotografia amatorska: Obiekty bardzo bliskie, bliskie, dalekie
i bardzo dalekie

74

W skrócie: Sztuczna inteligencja od Google odkryła ósmą egzoplanetę wokół odległej gwiazdy;
Wolontariusze odkryli układ złożony z pięciu planet 30; Jeszcze więcej planet w Hiadach 31;
Odlano pierwsze segmenty zwierciadła głównego dla ELT; We Wrocławiu powstał kosmiczny
plac zabaw 57; Creotech centrum kompetencyjnym CERN; Technologia do montażu satelitów
rozwijana w Polsce 58; SpaceForest zbuduje pierwszą w Polsce komercyjną rakietę suborbitalną;
Nowe gadżety Uranii — podkładki pod mysz 59; Satelity Meteosat mają już 40 lat 69
1/2018

Urania

Towarzysz Procjona. Znany badacz gwiazd
podwójnych, G. P. Kuiper w Ameryce, zmierzył
jasność towarzysza Procjona, stosując do pomiarów
specjalną siatkę dyfrakcyjną. Wielkość towarzysza
Procjona z pomiarów tych obliczona została na
10.8, to jest gwiazda okazała się o dwie wielkości
jaśniejsza od dotychczas przyjmowanej wielkości.
Ponieważ paralaksa heliocentryczna Procjona jest
dokładnie znana, wynosząc 0’’.32, więc można
było obliczyć wielkość absolutną tego towarzysza.
Wielkość ta okazała sie równą 13.1. Ponieważ masa
tej gwiazdy jest równa 0.4 masy Słońca, więc mamy
tu układ gwiazdy podwójnej bardzo zbliżony do
układu Syriusza. Zakładając, że towarzysze Syriusza
i Procjona mają analogiczne widma, średnica
towarzysza Procjona wypada 17 razy mniejsza od
średnicy Słońca, zaś średnia gęstość tej gwiazdy jest
200 000 razy większa od gęstości wody.
E. R.
Ekspedycja fotometryczna do Jugosławii.
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu
J. P. w Warszawie zorganizowało latem 1937 r.
ekspedycję do Jugosławii (Dalmacji), celem zebrania
w tamtejszym, pogodnym o tej porze roku,
klimacie materiału obserwacyjnego, dotyczącego
fotometrii gwiazd zakryciowych. Jako obserwator
był czynny niżej podpisany. Punkt obserwacyjny
założone na wyspie Solcie, w odległości kilkunastu
kilometrów od Splitu. Do obserwacyj użyto
przenośnej lunety f. Prokesch o otworze 13 cm,
wypożyczonej łaskawie przez prof. K. Graffa,
oraz fotometru klinowego Obserwatorium
Warszawskiego. Pomiary fotometrem były
dokonywane podczas 23 pogodnych nocy, w czasie
od 28 maja do 12 lipca, przy czym obserwator
dokonał ponad 1500 odczytów klina. Dla
regulacji chronometru posługiwano się sygnałami
akustycznymi, oddawanymi codziennie, o godz. 12
cz. środ.-eur.. w porcie splitskim. Wyniki obserwacyj
opublikowano w Astronomische Nachrichten
oraz w Beobachtungs-Zirkular d. A N.; pozostałe
rezultaty będą ogłoszone drukiem w Polsce.
Warunki obserwacyjne na wyspie okazały się
bardzo korzystne, tak pod względem ilości nocy
pogodnych, jak i dobroci obrazów. W sierpniu b.r.
ten sam punkt obserwacyjny objął prof. Kazimierz
Graff, dyrektor obserwatorium uniwersyteckiego
w Wiedniu. Według danych statystycznych
najgorsze pod względem zachmurzenia miesiące
zimowe (listopad i grudzień) na wyspach
dalmatyńskich są lepsze, aniżeli najlepsze miesiące
letnie (sierpień i wrzesień) w Warszawie, letnie
natomiast miesiące na wyspach odpowiadają
wszelkim wymogom obserwacyjnym.
Dr Jan Gadomski

Urania 4/1937, pisownia oryginału.
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Źródło: ESO/K. Meech i in.

Kronika

Źródło: ESO/M. Kornmesser

godziny UT

PAŹDZIERNIK 2017
3 X — Nagrodę Nobla z fizyki za rok 2017 otrzymali Rainer
Weiss, Kip S. Thorne i Barry C. Barish za ich udział w odkryciu
fal grawitacyjnych. Jak stwierdził pierwszy z nich we wstępnym komentarzu, sukces ten jest owocem prawie półwiecza
pracy ok. 1000 osób (zob. też Urania 6/2017, s. 21).

12 X — Siecią radioteleskopów VLBA udało się bezpośrednio zmierzyć paralaksę (czyli odległość) obiektu leżącego po
przeciwnej stronie centrum Galaktyki. Obiekt G007.47+00.05
(liczby to długość i szerokość galaktyczna) jest obszarem
dużej aktywności gwiazdotwórczej, niewidocznym w optyce, bo ukrytym za gęstą zasłoną pyłu. Jednak zawarte tam
cząsteczki wody zamieniają światło ultrafioletowe gorących
gwiazd na falę radiową 22,2 GHz, dzięki czemu VLBA go
widzi. Uzyskana wartość 0,000049” odpowiada odległości
66,5 tys. lat św. To pojedynczy pomiar, a już wiele znaczy:
wskazuje, że właśnie tam znajduje się Zewnętrzne Ramię
Tarczy-Centaura, co dotychczas nie było pewne. Co więcej,
obiecuje przełom. Gdy zostanie powtórzony dla wielu obiektów, powinniśmy uzyskać obraz struktury Galaktyki w sektorze niedostępnym dla obserwacji optycznych.
16 X — Wydarzenie roku! Ogłoszono wyniki obserwacji, podwójnie zasługujących na miano historycznych. W galaktyce NGC 4993 dwie krążące dotychczas wokół siebie
gwiazdy neutronowe zlały się w jedną, wybuchając
jako kilonowa (zjawisko przeciętnie 1000 razy silniejsze
od klasycznej nowej, stąd nazwa). Wiadomość o tym
dotarła do Ziemi 17 sierpnia 2017 r., najpierw w postaci
paczki fal grawitacyjnych. To jest pierwszy tytuł do sławy — w poprzednich 4 przypadkach obserwacji fal grawitacyjnych ich źródłem były łączące się czarne dziury,
a nie gwiazdy neutronowe. Po 2 s satelity zarejestrowały krótki rozbłysk ɣ, a po kilkunastu godzinach zaczęto
obserwować świecenie kilonowej w optyce. Potem również w innych dziedzinach widma, od ultrafioletu po radio. I to jest najbardziej przełomowe — po raz pierwszy
w historii zaobserwowano zjawisko zarówno na falach
grawitacyjnych, jak i elektromagnetycznych (zob. też
Urania 6/2017, s. 20 oraz s. 10 i 15 w tym numerze).
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25 X — Po wiekach wypatrywania powitaliśmy pierwszego
w okolicach Ziemi gościa spoza Układu Słonecznego. Nazwano go 1I/’Oumuamua, co w swobodnym tłumaczeniu
z hawajskiego znaczy „pierwszy z daleka”. Jego „zagraniczne” pochodzenia zdradziła wyraźnie hiperboliczna orbita
(e = 1,2). W ciągu ok. 8-godzinnego obrotu zmienia blask
aż 10-krotnie (rys. u góry strony), co oznacza, że również
jego kształt jest niezwykły — skaliste cygaro o długości paruset metrów (wizja artystyczna na rys. wyżej, zob. też Urania
6/2017, s. 37).

LISTOPAD 2017
3 XI — Odkryta w 2016 r. podobna Ziemi planeta okrążająca Proximę (zob. Urania 5/2016 s. 8) nie jest jedyną towarzyszką najbliższej sąsiadki Słońca. Obserwacje siecią
teleskopów ALMA ujawniły istnienie chłodnego (T ~ 40 K)
dysku pyłowego rozciągającego się od 1 do 4 j.a. od gwiazdy (wizja artysty na rys. niżej). Zważywszy na różnicę skali
(Proxima jest karłem typu M5.5), odpowiada to położeniu
Pasa Kuipera w Układzie Słonecznym. Samo jego istnienie
sugeruje, że może być więcej planet w tym systemie. Jedną
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Źródło: ESO/M. Kornmesser

11 X — W 10 obserwatoriach, w pasie od Włoch po Czechy i Słowację, zarejestrowano trwające parę minut zakrycie
słabej gwiazdki przez planetę karłowatą Haumea. Jest parę
niespodzianek. Planeta okazała się większa niż się wydawało — jej najdłuższa oś (jest elipsoidą trójosiową) ma długość
2322 km, niewiele ustępując średnicy Plutona. Odkryto też
istnienie wąskiego (70 km szerokości), ale gęstego pierścienia. Oprócz planet olbrzymów, pierścienie mają planetoidy
Chariklo i Chiron (obie z grupy centaurów — krążących pomiędzy Jowiszem a Neptunem). Haumea jest pierwszym
znanym obiektem pozaneptunowym, otoczonym pierścieniem.
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Odkrycia i wydarzenia astronomiczne
nawet jakby słabo widać, a także drugi, jeszcze
dalszy dysk pyłowy. To jednak wymaga jeszcze
potwierdzenia.
8 XI — Obiekt iPTF14hls odkryto we wrześniu 2014 r. w niezbyt odległej (d = 500 mln
lat św.) galaktyce w Wielkiej Niedźwiedzicy.
Sam wybuch mógł nastąpić nawet 4 miesiące
wcześniej. Bogate w wodór widmo wskazywało na zwyczajną supernową typu II (wybuch
masywnej gwiazdy na skutek kolapsu jądra
do gwiazdy neutronowej lub czarnej dziury),
spodziewano się więc, że najdalej po paru miesiącach gwiazdka zniknie w tle galaktyki. Tymczasem 600 dni po odkryciu nadal błyszczała. Mało tego, w tym czasie jeszcze 4-krotnie
znacznie pojaśniała (rys. 5). Na dodatek w tym
samym miejscu coś pojawiło się już w 1954 r.,
po czym znikło — niewykluczone, że to też ona.
Te i jeszcze inne osobliwości wskazują, że nie
jest to supernowa żadnego znanego albo choćby teoretycznie przewidzianego typu. Pojawiło
się zjawisko całkowicie nowego rodzaju.

15 XI — Wspomniana trzy notatki wyżej Proxima b raczej nie
spełni naszego marzenia o drugiej Ziemi po sąsiedzku. Wściekła aktywność samej Proximy nie daje dużych szans na znalezienie tam warunków do rozwoju życia. Większe nadzieje
wzbudza właśnie odkryta planeta Ross 128 b. Jest niewiele
większa od Ziemi (masa > 1,35 Mz) i znajduje się
niedaleko (11 lat św.). Niestety nie ma pewności,
czy woda może tam istnieć w stanie ciekłym.
Za to jej macierzysta gwiazda Ross 128 (= FI
Vir), karzeł typu M4V, choć klasyfikowana jako
gwiazda rozbłyskowa, zachowuje się statecznie,
nie zakłócając spokoju planety strumieniami wysokoenergetycznego promieniowania i cząstek.

jakie były kilkaset mln lat po Wielkim Wybuchu. Jednak tylko
dla 178 najbliższych wyznaczono spektroskopowo przesunięcia ku czerwieni (miarę odległości). Teraz to samo pole
było przez 137 godz. obserwowane przez 8-m teleskop VLT
wyposażony w instrument MUSE, który nie tylko daje obraz
(fot. niżej), ale również widmo światła zebranego w każdym
pikselu z osobna. Wśród innych wyników dało to spektroskopowe przesunięcia do czerwieni dla 1338 galaktyk. To zaś
pozwoliło zbadać np. częstości zderzeń galaktyk. Okazuje
się, że rosła przez pierwsze 2 mld lat życia Wszechświata,
by od tamtej pory spadać. Wiadomo, że podobnie zmieniało
się tempo powstawania gwiazd we Wszechświecie. Zapewnie nie przypadkiem.
Wybrał i skomentował: Marek Muciek

15 XI — Tym razem już bez fanfar i medialnego
szumu ogłoszono szósty przypadek detekcji fal
grawitacyjnych. Nastąpiło to jeszcze w czerwcu, ale badacze byli zbyt zaabsorbowani ważniejszymi wydarzeniami sierpniowymi (notatka
pod datą 16 X i Urania 6/2017, s. 6), by zająć
się tym wcześniej. Podobnie jak w czterech
z pięciu poprzednich zdarzeń, przyczyną zjawiska GW170608 było połączenie się dwóch
czarnych dziur, tym razem o masach 7 i 12 M,
w jedną o masie 18 M, przy czym energia równoważna 1 M została wypromieniowana w postaci fal grawitacyjnych.

Źródło: ESO/MUSE HUDF collaboration

13 XI — Satelita rentgenowski Hitomi wykonał
bezprecedensowej jakości widmo rzadkiego, lecz gorącego
(50 mln K) gazu, wypełniającego przestrzeń miedzy galaktykami w gromadzie w Perseuszu. Pozwoliło to zbadać obfitość
rozlicznych pierwiastków (Si, S, Ar, Ca, Cr, Mn, Ni) względem żelaza. Okazała się niemal identyczna jak w Słońcu.
Nic dziwnego? A przecież gromada galaktyk w Perseuszu,
odległa od nas o 240 mln lat św., to zupełnie odrębny świat,
z własną historią. Jednak ewolucja chemiczna przebiegała
tam tak samo jak w naszym zakątku Wszechświata.

29 XI — Ultragłębokie Pole Hubble’a w gwiazdozbiorze Pieca to najlepiej przebadany, choć
maleńki (2,4’ × 2,4’) skrawek nieba. W 2003 r.
teleskop kosmiczny fotografował je łącznie
przez 11 dni, uzyskując obrazy 10 000 galaktyk,
w tym najdalszych, które zobaczyliśmy takimi,
1/2018
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Źródło: NASA TV

5 X — Amerykańscy astronauci Randy Bresnik i Mark Vande
Hei wyszli na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
w ramach spaceru EVA-44. W ciągu 7 godz. pracy udało im
się dokonać ważnej wymiany jednej z końcówek manipulacyjnych ramienia robotycznego Canadarm2, który odpowiada za wiele zdalnych prac na stacji i cumowanie amerykańskich pojazdów zaopatrzeniowych. Dla Randy Bresnika był
to już 3. spacer na zewnątrz ISS, Vande Hei debiutował w tej
roli.

Mark Vande Hei i Randy Bresnik podczas pracy w czasie pierwszego
październikowego spaceru kosmicznego 5 października 2017 r. Astronauci spędzili wtedy prawie 7 godzin w przestrzeni kosmicznej

9 X — Chińska rakieta Długi Marsz 2D wyniosła na orbitę
wenezuelskiego satelitę obserwacyjnego VRSS-2. Był to
pierwszy start tej rakiety od jej częściowo nieudanego lotu
w grudniu 2016 r. Wtedy komercyjne ładunki wynoszone
przez rakietę nie osiągnęły wymaganej orbity z powodu zbyt
niskiej wydajności pierwszego stopnia.
To nie był jednak koniec chińskich problemów. W 2017 r.
miały jeszcze miejsce dwie inne awarie rakiet Długi Marsz
3B oraz nowej Długi Marsz 5. To zwolniło znacząco harmonogram chińskich startów.
Wenezuelski satelita wyposażony w system kamer zapewniających rozdzielczości od 2,5 m do 16 m w zależności
od pasma i rodzaju obrazu, zastąpi wysłużonego już pierwszego rządowego satelitę obserwacyjnego VRSS-1.
10 X — Z wyspy Tanegashima w Japonii wystartowała rakieta H-IIA, wynosząc na orbitę ostatniego satelitę japońskiego
systemu lokalnej nawigacji Quasi-Zenith (QZSS). System
wspomagający sygnał amerykańskiej nawigacji GPS i dający
mniej dokładne dane własne ma zostać uruchomiony w połowie 2018 r. Był to już piąty w tym roku start rakiety H-IIA, co
stanowi rekord dla tego systemu.

Program Sentinel to największe i najdroższe takie
przedsięwzięcie obserwacji satelitarnej na świecie.
Wielomiliardowy projekt
powołany do życia przez
rządy UE dostarcza całodobowych danych radarowych, obrazów wysokiej
rozdzielczości dla lądów
i zbiorników wodnych, informacje o temperaturze
powierzchni lądowej i oceanicznej oraz danych topograficznych.
Satelita został wyniesiony przez niewielką
rosyjską rakietę Rokot,
startującą z kosmodromu
Plesieck na północ od Moskwy.

Satelita badania środowiska Sentinel 5P startujący na rosyjskiej rakiecie Rokot z kosmodromu Plesieck
w północnej Rosji

14 X — Rakieta Sojuz 2.1a wystartowała z kosmodromu
Bajkonur, wynosząc statek towarowy Progress MS-07 z zaopatrzeniem do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kapsuła po dwóch dniach synchronizacji ze stacją, zadokowała
do rosyjskiego modułu Pirs. W skład ostatniej już w tym roku
rosyjskiej misji towarowej wchodzą: jedzenie, woda, paliwo
do systemów stacji, zaopatrzenie dla załogi i sprzęt konserwacyjny.
18 X — Firma Blue Origin należąca do miliardera Jeffa Bezosa przeprowadziła udany test ogniowy swojego nowego
silnika BE-4, który ma zostać modułem napędowym dla budowanej przez firmę ciężkiej rakiety nośnej New Glenn oraz
dla następcy Atlasa V, rakiety Vulcan.
Fundowany z prywatnych środków silnik może stać się
najmocniejszym w historii silnikiem napędzanym gazem
ziemnym.
19 X — NASA zdecydowała się po raz drugi przedłużyć misję
sondy Dawn. W rozszerzonym czasie misji sonda prawdopodobnie zmniejszy swoją orbitę wokół Ceres i wykona pomiary
pozwalające lepiej poznać budowę górnej warstwy tej planety karłowatej.
Dawn krążyła przez kilkanaście miesięcy w latach 2011–
–2012 wokół planetoidy Westa, a od marca 2015 r. przebywa wokół Ceres. Inżynierowie statku szacują, że z pozostałym zapasem paliwa będzie funkcjonować do drugiej połowy
2018 r.
Źródło: NASA
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Źródło: ESA/Stephane Corvaja
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10 X — Po raz drugi w październiku astronauci Randy Bresnik i Mark Vande Hei wyszli na zewnątrz Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej, by przez 6,5 godz. wykonać niezbędne
naprawy i nowe instalacje. Głównymi zadaniami 204. spaceru w historii ISS były: smarowanie poprzednio zainstalowanego mechanizmu manipulacyjnego ramienia robotycznego
Canadarm2 oraz wymiana jednej z zewnętrznych kamer.
13 X — Na orbitę trafił europejski satelita Sentinel 5P, należący do największej grupy satelitów obserwacji środowiska
na świecie. Głównym zadaniem 6. wyniesionego statku tej
serii będzie pomiar gazów cieplarnianych w atmosferze.
Spektrometr chemiczny Tropomi, w który został wyposażony
satelita będzie mógł zbadać dokładną zawartość takich gazów, jak metan, ozon, formaldehyd, tlenek węgla, dwutlenki
siarki i azotu oraz aerozole (substancje ciekłe i stałe zawieszone w powietrzu).

8

Kosmonauta rosyjski Aleksandr Misurkin i astronauta NASA Joe Acaba
podczas przeprowadzania eksperymentu edukacyjnego SPHERES Zero
Robotics na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Urania
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Misje i badania kosmiczne
20 X — Astronauci z powodzeniem zakończyli serię trzech
spacerów kosmicznych w październiku. W ostatnim wyjściu
na zewnątrz ISS brali udział Randy Bresnik i Joe Acaba. Podczas prac udało się wymienić częściowo zepsutą kamerę
na ramieniu robotycznym, wymienić bezpiecznik na robocie
do prac zdalnych Dextre oraz zainstalować nową zewnętrzną kamerę HD. Był to tym samym ostatni spacer kosmiczny
w 2017 r. Łącznie przeprowadzono ich 10, z czego 9 razy
były to amerykańskie spacery, a raz na zewnątrz wyszła para
Rosjan.

9 XI — W wieku 88 lat zmarł amerykański astronauta Richard
Gordon. Były testowy pilot marynarki wojennej leciał jako
astronauta statkiem Gemini 11 w misji w 1966 r. i brał udział
w misji Apollo 12 w 1969 r. Był czwartym astronautą amerykańskim, który przeprowadził spacer kosmiczny i dzięki swoim wyjściom przyczynił się do rozwoju procedur bezpieczeństwa na wczesnym etapie amerykańskich lotów załogowych.
12 XI — Po raz drugi w tym roku na orbitę został wystrzelony statek towarowy Cygnus firmy Orbital ATK. Jego celem
była Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, do której przyniósł
około 3,5 t zaopatrzenia. Oprócz typowego wyposażenia
dla załogi i systemów stacji, w Cygnusie znalazło się miejsce
na 740 kg sprzętu naukowego, który zostanie wykorzystany
do ponad 250 eksperymentów prowadzonych na pokładzie
kompleksu.

LISTOPAD 2017

18 XI — Z bazy Vandenberg w Kalifornii po raz przedostatni wystartowała rakieta Delta II. Wyniosła na orbitę polarną
amerykańskiego satelitę meteorologicznego nowej generacji JPSS-1. JPSS to nowy cywilny program meteorologiczny USA. W 2022 r. jest planowane wysłanie drugiego statku
tego typu. Satelita bazuje na kompozytowej platformie i mieści na niej 5 instrumentów, dzięki którym można będzie obserwować bieżące zjawiska pogodowe, dostarczać danych
atmosferycznych, obrazów pożarów, aktywności wulkanicznej, obserwować wycieki ropy naftowej oraz prowadzić długoterminowe obserwacje klimatyczne.
Źródło: ULA

Źródło: Orbital ATK

1 XI — Firma Orbital ATK przeprowadziła udany start nowej
czterostopniowej rakiety na paliwo stałe Minotaur C. System
to w zasadzie zmodyfikowana sprzętowo rakieta Taurus XL,
która miała dwa nieudane loty w 2009 i 2011 r. Rakieta wyniosła 6 niewielkich satelitów obserwacyjnych SkySat (każdy
z masą 120 kg) oraz 4 satelity Dove standardu CubeSat 3U.
Obie grupy dołączą do bogatej flotylli satelitów obserwacyjnych firmy Planet Labs.

Rakieta Minotaur C startująca z bazy lotniczej Vandenberg z 10 satelitami obserwacyjnymi dla firmy Planet Labs

Źródło: NASA

5 XI — Chiny kontynuują budowę własnej globalnej sieci satelitów nawigacyjnych. Na średnią orbitę okołoziemską trafiła za pomocą rakiety Długi Marsz 3B kolejna para statków
systemu. Flota nawigacyjna jest już regionalnie operacyjna
od 2012 r. W 2015 r. rozpoczęła się jej globalna rozbudowa. Do końca 2020 r. ma zostać ukończona budowa pełnego
systemu z 27 satelitami na średniej orbicie MEO, 5 satelitami
na orbicie geostacjonarnej i 3 na orbitach geosynchronicznych.

Rakieta Delta II gotowa na stanowisku w bazie Vandenberg w przeddzień startu z satelitą pogodowym JPSS-1

21 XI — Najlżejsza z chińskich rakiet nowej generacji Długi Marsz 6 wystartowała z kosmodromu Taiyuan, wynosząc
w swoim drugim locie trójkę satelitów Jilin 1, które dołączą do
trzech już obecnych na orbicie, tworząc pierwszą komercyjną
flotyllę chińskich satelitów obserwacyjnych.
28 XI — Rosjanie niestety nie będą mogli zaliczyć 2017 r.
do bezbłędnych pod względem startów rakietowych. Z kosmodromu Wostocznyj przeprowadzano drugi w historii start.
Rakieta Sojuz w wersji 2.1b, wynosiła na szczycie satelitę
meteorologicznego Meteor-M i kilkanaście mniejszych ładunków. Niestety podczas startu zawiodło oprogramowanie
górnego stopnia Fregat i satelity spadły z częścią rakiety
z powrotem na Ziemię.

Załoga misji Apollo 12 w drodze do stanowiska startowego przed startem misji. Astronautów prowadzi Charles Conrad Jr., za nim idzie Richard Gordon, a na końcu Alan Bean
1/2018

Urania

Wybrał i skomentował:
Rafał Grabiański
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Źródło ilustracji: NASA Goddard Space Flight Center/CI Lab

W październiku 2017 r. naukowcy ogłosili wyniki obserwacji fal grawitacyjnych i fal
elektromagnetycznych (np. promieniowania gamma czy światła) od tego samego źródła.
Pisaliśmy o tym w „Uranii” nr 6/2017. Teraz zamieszczamy bardziej szczegółowe materiały
przygotowane przez polskich astronomów mających udział w badaniach. Zdarzenie jest
przykładem ogólnoświatowej współpracy naukowców. Obserwacje były prowadzone przez 70
teleskopów naziemnych i kosmicznych, a w publikacjach dotyczących zdarzenia oznaczonego
jako GW170817 widnieją nazwiska kilku tysięcy naukowców. Znajdziemy wśród nich także
około 50 polskich astronomów z różnych instytutów badawczych.

Kilonowa
i jej skutki
dla astronomii
10
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Fale grawitacyjne i fotony od tego samego źródła

Początek ery
astronomii
wieloaspektowej

Michał Bejger

Oto spojrzenie na odkrycie i jego przebieg okiem naukowca badającego fale grawitacyjne,
członka współpracy LIGO-Virgo. W jaki sposób ustalono, że GW170817 to zderzenie dwóch
gwiazd neutronowych, a nie kolejna kolizja czarnych dziur, jak w przypadku wcześniejszych
detekcji fal grawitacyjnych?

G

rawitacja jest jednym z czterech podstawowych oddziaływań znanych fizyce — pozostałe to elektromagnetyzm
oraz oddziaływania silne i słabe odpowiedzialne za rozpady radioaktywne,
procesy emisji neutrin i stabilność jąder
atomowych. Mimo że doświadczamy
grawitacji powszechnie w codziennym
życiu, jej natura jest najsłabiej zbadana,
zwłaszcza w warunkach mocno odbiegających od ziemskich. Na szczęście
obserwacje kosmosu pozwalają nam
na śledzenie procesów zachodzących
w ekstremalnych polach grawitacyjnych i weryfikacje teorii w ten sposób.
Jak do tej pory świetnie sprawdza się
ogólna teoria względności Einsteina,
zastępująca niewidzialną, działającą
natychmiastowo na odległość siłę grawitacyjną Newtona opisem sposobu,
w jaki masywne ciała zakrzywiają wokół siebie przestrzeń i zmieniają tempo,
w jakim płynie czas. Według Einsteina
grawitacja jest wynikiem nieeuklidesowej geometrii. Ruch mas odbywa
się po liniach „najprostszych” (geodezyjnych) w zakrzywionej (czaso)

Na ilustracji obok: artystyczna wizja rozszerzającego się, gorącego i gęstego obłoku materii
odartej z gwiazd neutronowych tuż przed ich
zderzeniem się. To właśnie taki obłok powoduje kilonową widoczną w zakresie widzialnym
i podczerwonym.
1/2018

przestrzeni, a informacje o stanie geometrii są przekazywane ze skończoną
prędkością — prędkością światła. Jeśli
masy poruszają się w czasoprzestrzeni z przyśpieszeniem, to faluje ona
i drga proporcjonalnie do wielkości
mas i szybkości ich ruchu, podobnie
jak w elektromagnetyzmie, w którym
promieniowanie jest wywoływane
przyśpieszonym ruchem ładunków
elektrycznych. Zmienne w czasie zachowanie się odległości i przepływu
czasu w czasoprzestrzeni nazywamy
falami grawitacyjnymi.

Trochę teorii
o falach grawitacyjnych
Raz wyemitowane fale grawitacyjne praktycznie nie oddziałują z materią
i nie podlegają rozpraszaniu. Dla porównania, fale elektromagnetyczne są tworzone w procesach mikroskopowych,
silnie oddziałują z otaczającą materią,
są często rozpraszane i pochłaniane.
Niesione przez nie informacje dotyczą
momentu ostatniego kontaktu z materią
(powierzchni ostatniego rozproszenia,
np. powierzchni gwiazdy). W wielu
aspektach obserwacje fal grawitacyj-

Ćwierk

Informacje zawarte w ćwierku to m.in. masy składników, ich tempa rotacji
(spiny) a także odległość źródła. Ćwierk jest związany z funkcją mas składników układu m1 i m2, zwaną masą ćwierku
. i zależy od bezpośrednio mierzonych częstotliwości fGW i jej pochodnej fGW (tu w najniższym, newtonowskim
rzędzie przybliżenia):

( m1m2 )

3/ 5

3/ 5

c 3  5 −8/ 3 −11/ 3  
π fGW fGW  ,
1/ 5
G  96

( m1 + m2 )
gdzie c to prędkość światła, a G to stała grawitacji Newtona. Podobnie
do „świec standardowych” znanych z klasycznej astronomii (gwiazd o dobrze poznanych właściwościach emisji i jasności, np. gwiazd pulsujących
typu cefeid, supernowych typu Ia), układy podwójne są „syrenami standardowymi”: obiektami o znanej głośności. Bezpośrednio mierzona amplituda fali
h dostarcza absolutnej, fizycznej odległości jasnościowej (lub może raczej
„głośnościowej”) d, dedukowanej z amplitudy fali emitowanej przez źródło,
bez potrzeby jakiejkolwiek kalibracji lub budowania „drabiny odległości”:
5 c fGW
.
d=
3
96π 2 h fGW
Mc ≡
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Źródło: B. P. Abbott et al., Physical Review Letters, 119, 141101

Rys. 1. Sygnał GW170814 wykryty wspólnie przez LIGO i Virgo 14 sierpnia 2017 r. w ramach kampanii obserwacyjnej LIGO O2. Sygnał miał związek ze zderzeniem się dwóch czarnych dziur

nych dostarczają informacji komplementarnych do tradycyjnych obserwacji
elektromagnetycznych, niemożliwych
do uzyskania innymi metodami.
Astronomia fal grawitacyjnych jest
szczególną dziedziną obserwacyjną,
która polega bardziej na „słuchaniu”
niż tradycyjnym „oglądaniu” źródeł
astrofizycznych. Zakres czułości szerokopasmowych, naziemnych detektorów fal grawitacyjnych, laserowych
interferometrów o ramionach wieloki-

lometrowej długości Advanced LIGO
i Advanced Virgo (projekt europejski,
do którego należy także polski zespół
Polgraw), jest motywowany charakterystycznymi częstościami fal emitowanymi przez układy podwójne czarnych
dziur o masach gwiazdowych, układów
podwójnych gwiazd neutronowych,
wybuchów supernowych oraz niestabilności wzbudzanych we wnętrzach
rotujących gwiazd neutronowych. Jest
on bardzo zbliżony do zakresu czułości

ludzkiego ucha i rozciąga się od około
10 Hz do około 10 kHz. Projekty LIGO
i Virgo od lat współpracują ze sobą
we wspólnym projekcie o nazwie
LIGO-Virgo Collaboration (LVC),
wspólnie planując obserwacje, dokonując detekcji i analizując dane.
Wśród źródeł astrofizycznych
w zasięgu i przedziale częstotliwości
interferometrów LIGO i Virgo, relatywistyczne układy podwójne czarnych
dziur lub gwiazd neutronowych zajmu-

Najcenniejsze odkrycie astronomiczne:
Źródło: Astronarium

Skąd w kosmosie złoto i platyna?
Przy zderzeniu gwiazd neutronowych GW170817
powstała ilość złota i platyny odpowiadająca masie
kilkudziesięciu planet takich jak Ziemia
Była mowa o tym, że jest to najcenniejsze odkrycie
astronomiczne. Co trzeba pod tym rozumieć?

Rozmowa z prof. dr hab. Krzysztofem Belczyńskim z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN, którą
przeprowadziliśmy 16 października podczas polskiej konferencji prasowej ogłaszającej odkrycie zderzenia dwóch
gwiazd neutronowych GW170817. Prof. Belczyński zajmuje się teoretycznymi badaniami oraz modelowaniem zderzeń gwiazd neutronowych i czarnych dziur.
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Ja to przedstawiłem trochę żartem. W tym odkryciu zaszła
tzw. nukleosynteza ciężkich pierwiastków, m. in. w tym jednym małym wydarzeniu (małym na skalę Wszechświata).
Takich wydarzeń powinno być bardzo wiele, one zachodzą
właściwie cały czas. W tym jednym zderzeniu dwóch gwiazd
neutronowych powstało około 10 tysięcy mas równych
masie Ziemi w ciężkich pierwiastkach. Jeżeli by tu spojrzeć
na samo złoto, to powstało go 30 mas Ziemi, a platyny około
80 mas Ziemi. „Najcenniejsze odkrycie” to był taki troszeczkę żart w tym kontekście, że te ciężkie, cenne pierwiastki,
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Źródło: LIGO/Virgo

Rys. 2. Spektrogram ćwierku dla sygnału GW170817 od zderzenia dwóch gwiazd neutronowych zarejestrowanego 17 sierpnia 2017 r. Przedstawiono ostatnie 30 sekund sygnału

ją szczególne miejsce. Przebieg ewolucji częstości fali grawitacyjnej emitowanej przez taki układ jest określany
mianem „ćwierku” i jest bardzo dobrze
zrozumiany teoretycznie (zob. ramka).
Do tej pory zarejestrowaliśmy sześć
zapadających się układów czarnych
dziur o masach kilkadziesiąt mas Słońca każda. Najdalsze zarejestrowane
do tej pory zjawisko, oznaczone symbolem GW170104, znajdowało się
w odległości około 1 Gpc.
Advanced Virgo zaczął naukowe
obserwacje 1 sierpnia 2017 r., dołączając do kampanii obserwacyjnej LIGO
O2, która zakończyła się 25 sierpnia
2017 r. Niespełna miesiąc wspólnych
obserwacji trzech detektorów był jednak najbardziej pracowitym okresem
w historii astronomii fal grawitacyjnych. 14 sierpnia sygnał oznaczony

GW170814 został zarejestrowany
przez wszystkie trzy detektory globalnej sieci LIGO-Virgo (rys. 1). Dzięki
temu możliwa była triangulacja pozycji
sygnału na niebie z dziesięciokrotnie
lepszą niż dotychczas precyzją, lepsze
określenie odległości do źródła oraz
pierwszy w historii pomiar polaryzacji
fal grawitacyjnych. Dzięki tej detekcji
Advanced Virgo udowodnił, że jest pełnoprawną częścią sieci LVC.
Zderzenie gwiazd neutronowych
Zaledwie trzy dni później, 17 sierpnia
2017 r., detektory wykryły kolejny sygnał, oznaczony symbolem GW170817.
Tym razem jednak charakterystyczny
sygnał ćwierku był obecny w paśmie
czułości detektorów nie ułamki sekund,
jak w przypadku poprzednich detekcji,
ale prawie dwie minuty! (ostatnie 30 se-

jak uran, złoto, platyna, powstają w takich
właśnie kolizjach.
Ile takich wydarzeń zachodzi w kosmosie?
W tym momencie LIGO ocenia, że ilość takich
wydarzeń to jest około 1000–1500 na jeden
rok na każdy gigaparsek w sześcianie. Gigaparsek to dość duża objętość, ale gigaparseków na cały Wszechświat jest bardzo, bardzo
dużo. Więc LIGO powinno widzieć dużo
Masy gwiazd neutronowych i czarnych dziur. Masy
gwiezdnych pozostałości są wyznaczane różnymi
sposobami. Grafika pokazuje masy czarnych dziur
wykrytych poprzez obserwacje elektromagnetyczne
(kolor fioletowy), czarne dziury zmierzone dzięki obserwacjom fal grawitacyjnych (niebieski), gwiazdy
neutronowe pomierzone dzięki obserwacjom elektromagnetycznym (żółty) i masy gwiazd neutronowych,
które połączyły się w zdarzeniu GW170817, które
wykryto dzięki falom grawitacyjnym (pomarańczowy). Pozostałość GW170817 jest niesklasyfikowana
i oznaczona znakiem zapytania. Źródło: LIGO-Virgo/
Frank Elavsky/Northwestern University
1/2018

kund jest przedstawione na spektrogramie na rys. 2). Charakterystyka sygnału
wskazuje, że układ jest o wiele mniej
masywny (masa ćwierku wynosi zaledwie MC = 1,188+0,004
–0,002 mas Słońca), a masy
składników odpowiadają układowi podwójnemu gwiazd neutronowych. Możliwość obserwacji takiego zdarzenia
jest niezwykle ekscytująca, ponieważ
gwiazdy neutronowe to najbardziej ekstremalne, najgęstsze obiekty znane nauce — jedna łyżeczka materiału gwiazdy neutronowej waży mniej więcej tyle,
co cała obecnie znajdująca się na Ziemi
populacja ludzka! Obiekty te powstają
podczas eksplozji gwiazd supernowych,
podczas których materia jest zgniatana do gęstości wielokrotnie większych
od gęstości jąder atomowych. Takiej
materii nie da się w żaden sposób wyprodukować i zbadać na Ziemi.

Masy gwiezdnych
pozostałości
w masach Słońca
czarne dziury z LIGO-Virgo

czarne dziury
z rentgenowskich
układów podwójnych

znane gwiazdy neutronowe

gwiazdy neutronowe z LIGO-Virgo
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Źródło: B. P. Abbott et al., The Astrophysical Journal Letters, 848, L12, 2017

Praktycznie jednocześnie z momentem zapadnięcia się układu podwójnego, satelita Fermi (około 1,7 s później)
obserwuje krótki, słaby błysk gamma,
GRB 170817A, w kierunku zgodnym
z wyznaczonym przez detektory LIGO
i Virgo. Rysunek 3 pokazuje lokalizację sygnału na niebie otrzymaną przez
trzy detektory, względem dużo gorszej
lokalizacji Fermiego oraz lokalizacji
z użyciem jedynie detektorów LIGO.
Kontur oznaczający 90% obszar wiarygodności wyznaczony przez LIGO
i Virgo ma w tym przypadku jedynie 28
stopni kwadratowych. Udział Advanced Virgo w obserwacjach był kluczowy w tak dokładnej lokalizacji. Dzięki niej już w 11 godzin od momentu
zderzenia udało się w gwiazdozbiorze
Hydry zidentyfikować galaktykę NGC
4993 z nieobecnym wcześniej nowym
źródłem światła, znajdującą się w odległości konsystentnej z wyznaczoną
przez detektory fal grawitacyjnych,
40+8
–14 Mpc. Prawdopodobieństwo, że
fale grawitacyjne i błysk gamma pochodzą od niezależnych od siebie zdarzeń, wynosi mniej niż 5×10–8. Odkrycia nowego źródła światła, SSS17a/AT
2017gfo, dokonał jako pierwszy zespół
1M2H, pracujący na teleskopie Swope
w Las Campanas w Chile. Szybka lokalizacja pozwoliła na obserwacje fotonów pochodzących z wybuchu oraz
jego późniejszej ewolucji w świetle widzialnym, ultrafiolecie, podczerwieni,
radio, X. W obserwacjach w szerokim
zakresie widma elektromagnetycznego
bierze udział wiele międzynarodowych

Rys. 3. Lokalizacja na niebie sygnału fal grawitacyjnych GW170817 otrzymana przez trzy detektory (dwa LIGO plus jeden Virgo) względem dużo mniej dokładnej lokalizacji z satelity Fermi
(rozbłysk gamma GRB170817) oraz lokalizacji z użyciem jedynie samych detektorów LIGO

zespołów z udziałem polskich astronomów: ALMA, ePESSTO, H.E.S.S.,
HAWC, MWA, Pierre Auger, Pi of the
Sky, SALT. Charakterystyka krzywej
zmian blasku źródła zgadza się z modelami teoretycznymi kilonowej, czyli
chmury neutrononadmiarowej materii pozostałej po zderzeniu się gwiazd
neutronowych, która świeci dzięki radioaktywnym rozpadom pierwiastków.
GW170817/GRB 170817A jest historycznie najbliższym krótkim błyskiem
gamma zarejestrowanym dotychczas.
Kampania obserwacyjna z nim związana stanowi prawdziwy początek „astronomii wieloaspektowej” (multi-messenger astronomy), a także jest wielkim
triumfem myśli teoretycznej prof. Boh-

więcej tego typu przypadków, jeżeli tylko zwiększy swoją
czułość. LIGO jest teraz zamknięte. Przez rok będzie poprawiało czułość i miejmy nadzieję, że jak się znowu podniesie
i zacznie obserwować za około rok czy półtora roku, to wykrywanie tego rodzaju wydarzeń stanie się o wiele częstsze
i obserwacje będziemy mieli powiedzmy jedną na miesiąc
albo przynajmniej kilka na rok, a nie jedną na dwa lata, jak
do tej pory.
Jak bardzo będzie zwiększona czułość?
W tym momencie LIGO jest w stanie zobaczyć tego rodzaju
zderzenia gwiazd neutronowych do około 100 megaparseków w przypadku jednego instrumentu i 70 megaparseków
dla drugiego. Po przebudowie instrumentów LIGO będzie
widziało do około 130–150 megaparseków. Może wydawać
się, że to nie jest duże zwiększenie czułości, jednak trzeba wziąć pod uwagę, iż to jest odległość, do której widać
gwiazdy neutronowe, i trzeba policzyć, że to jest 150 megaparseków w sześcianie, gdyż instrument będzie widział
większą objętość. Zwiększy się ona o czynnik 10. LIGO
będzie widziało dziesięć razy więcej Wszechświata niż widzi
teraz, mimo że sama odległość, sam horyzont, do którego
widzi, zwiększa się tylko o czynnik około dwa.
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dana Paczyńskiego, który w 1986 r.
postulował związek zapadających się
układów podwójnych gwiazd neutronowych z krótkimi błyskami gamma,
a w 1998 r. (z Li-Xin Li) przedstawił
pierwsze modele kilonowej.
Czego nowego dowiadujemy się
z obserwacji GW170817? Po pierwsze mamy dowód na poprawność zupełnie nowej metody pomiaru odległości we Wszechświecie, niezależnej
od tradycyjnych metod używających
„świec standardowych”. Układ podwójny będący „syreną standardową”
dostarcza odległości, którą porównuje
ze znaną prędkością ucieczki galaktyki NGC 4993 vH, czyli stosuje prawo
Hubble’a: vH = H0d. Otrzymujemy

Jaki jest Pana udział w tym wszystkim?
Ja jestem osobiście spoza zespołu LIGO-Virgo. Byłem
w nim, ale aktualnie pracuję poza tym projektem. Ale ogólnie od początku swojej kariery zajmuję się teoretycznym
badaniem właśnie tego, jak powstają czarne dziury, gwiazdy
neutronowe i w jakich sytuacjach się zderzają, jak blisko
się zderzają i jak często. Do takich przewidywań potrzebuję
całej wiedzy o tym, jak ewoluują gwiazdy, jak kończą swoje
życie jako supernowe i jak tworzą się gwiazdy neutronowe
oraz czarne dziury. Dużo wiedzy nam brakuje w tym temacie, szczególnie jeśli mówimy o masywnych gwiazdach, które właśnie są progenitorami czarnych dziur czy gwiazd neutronowych. Mamy więc dość proste modele komputerowe,
teoretyczne, fizyczne powstawania gwiazd neutronowych
i czarnych dziur. Przewidujemy, co LIGO powinno zobaczyć.
Jak LIGO tego nie widzi, to mamy bardzo piękny materiał,
który pozwala zmodyfikować modele i poprawić zrozumienie tego, jak te gwiazdy ewoluują. Wydarzenie GW170817
było nieoczekiwane dla naszych modeli, nie przewidywały
go. W związku z tym bardzo dużo tutaj się nauczymy i będziemy musieli zrewidować naszą wiedzę.
Rozmowę prowadził Krzysztof Czart
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w ten sposób niezależny od innych
metod pomiar stałej Hubble’a, H0 =
–1
–1
70,0+12
i nowe oszacowa–8 km s Mpc
nie tempa rozszerzania się Wszechświata, kompatybilne z pomiarami pochodzącymi z obserwacji supernowych
i mikrofalowego promieniowania tła.
Porównanie przesunięcia czasowego
pomiędzy falami grawitacyjnymi i fotonami pozwala na pierwsze w historii
oszacowanie prędkości fal grawitacyjnych, która okazuje się być praktycznie
równa prędkości światła, z dokładnością do kilku milionowych części metra
na sekundę. Czyli jest to zgodne z założeniami teorii względności Einsteina.
Analiza ostatnich orbit układu
gwiazd neutronowych umożliwia wykluczenie niektórych teorii opisujących
materię gęstą. Obserwacje oddziaływań pływowych podczas ostatnich orbit układu preferują gwiazdy o promie-

niach mniejszych od 14 km, a pozostałość po zderzeniu ma masę co najmniej
2,74 mas Słońca: jest albo niezwykle
ciężką gwiazdą neutronową, albo lekką czarną dziurą, co z pewnością da
do myślenia astrofizykom od gęstej
materii i astronomom studiującym tzw.
przerwę masową (mass gap) pomiędzy
najcięższymi gwiazdami neutronowymi a najlżejszymi czarnymi dziurami.
Obserwacje świecenia pozostałości
po zderzeniu wyjaśniają pochodzenie
metali cięższych od żelaza. Z obserwacji GW170817 wynika, że m.in. przeważająca większość złota i platyny,
które znajdujemy obecnie na Ziemi,
powstaje podczas takich właśnie kosmicznych katastrof. Kompletną listę
prac projektów LVC można znaleźć
na stronie http://public.virgo-gw.eu/
gw170817_papers.

■

Michał Bejger to profesor nadzwyczajny
w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN, wcześniej post-doc
w Obserwatorium Paryskim, stypendysta Marie Curie i DAAD. Od 2011 r.
członek współpracy LIGO-Virgo. Zajmuje się badaniem wnętrz oraz otoczenia
gwiazd neutronowych i czarnych dziur,
a także poszukiwaniem fal grawitacyjnych w danych LIGO-Virgo.

Fale grawitacyjne dla niedowiarków

Polowanie
na kilonową

Łukasz Wyrzykowski
Mariusz Gromadzki

Spojrzenie astronomów badających kosmos przy pomocy teleskopów pracujących w zakresie widzialnym na zjawisko zderzenia gwiazd neutronowych i towarzyszącą mu kilonową. W jaki sposób odnaleziono obiekt na niebie i jak potwierdzono, że to kilonowa?

O

falach grawitacyjnych słyszeli już chyba wszyscy.
Kiedy w lutym 2016 r. po raz
pierwszy ogłoszono wykrycie sygnału w falach grawitacyjnych,
wśród astronomów i fizyków zapanowała ogólna euforia, że oto otwiera
się nowe okno, którym możemy badać
Wszechświat (zob. Urania nr 2/2016).
Jednakże nie wszyscy naukowcy podzielali ten entuzjazm. Sygnał był, owszem, wykryty jednocześnie w dwóch
detektorach oddalonych o tysiące kilo-

metrów, co sprzyja ich niezależności,
jednakże ciągle pozostawał cień wątpliwości, czy nie jest to jakiś zbieg okoliczności lub jakiś przypadkowy sygnał
w dwóch detektorach. Przecież na tzw.
zdrowy rozum, wykrycie odchyłki
w czasoprzestrzeni o rozmiarze małego ułamka rozmiaru protonu brzmi naprawdę niewiarygodnie.
Dodatkowo, wykryte zjawisko odpowiadało złączeniu się dwóch masywnych czarnych dziur i powstaniu
jednej o masie około 60 Słońc, a takich

GW170817 to wcale nie jest pierwszy przypadek zaobserwowania kilonowej.
W roku 2013 przy pomocy Kosmicznego Teleskopu Hubble'a dostrzeżono
słabą podczerwoną emisję, o której przypuszcza się, że była to kilonowa
związana z krótkim błyskiem gamma GRB 130603B.
1/2018
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czarnych dziur do tej pory w ogóle nie
znano. Co więcej, ich istnienie było
swoistym wyzwaniem dla naszego rozumienia ewolucji masywnych gwiazd
i powstawania czarnych dziur. W obserwowanych wybuchach większości
supernowych powstają zwykle niewielkie gwiazdy neutronowe (masy poniżej
3 mas Słońca) lub czarne dziury do mas
około 20 Słońc.
Rozwiewanie wątpliwości
Teoretycy ewolucji gwiazdowej, jak
to teoretycy, byli jednak w stanie uporać
się z tym problemem. Powstanie masywnego i ciasnego układu podwójnego
udało się wyjaśnić za pomocą pomysłu
pochodzącego m.in. od genialnego polskiego astrofizyka, Bohdana Paczyń15

Czego dowiedzieliśmy się dzięki obserwacjom
zjawiska GW170817:
— ostateczne potwierdzenie, że fale grawitacyjne istnieją i że rzeczywiście
je wykrywamy
— potwierdzenie poprawności nowej metody wyznaczania odległości
we Wszechświecie („syreny standardowe”)
— niezależny pomiar stałej Hubble’a i nowe oszacowania tempa rozszerzania się Wszechświata
— oszacowanie prędkości fal grawitacyjnych (praktycznie równa prędkości
światła)
— analiza ostatnich orbit układu podwójnego gwiazd neutronowych pozwala
wykluczyć niektóre z teorii opisujących materię gęstą
— obserwacje świecenia pozostałości po zderzeniu wyjaśniają pochodzenie
metali cięższych od żelaza (np. większość złota i platyny powstała podczas
takich katastrof)

dzieje podczas łączenia dwóch czarnych dziur.
Kampanie obserwacyjne były prowadzone przez bardzo szerokie grono
astronomów z całego świata. Jednakże
informacje o wykryciu sygnału w falach
GW mogli natychmiast otrzymać tylko
ci, którzy zobowiązali się do nieujawniania tej informacji. Tylko grupy astronomów, które podpisały zobowiązanie
(tzw. Memorandum of Understanding)
z grupą LIGO/Virgo, już w kilkanaście
minut po detekcji GW wiedziały o niej
oraz dostawały mapę nieba z zaznaczonym obszarem, skąd prawdopodobnie
doszedł do nas sygnał GW (zob. rysunek). Aż do roku 2017 prawdopodobny
obszar wystąpienia zjawisk był bardzo
obszerny i wynosił kilkaset stopni kwadratowych (całe niebo ma około 40 tys.
stopni kwadratowych, a Księżyc około
Źródło: LIGO/Virgo/NASA/Leo Singer/Axel Mellinger

skiego, który przyjmował, że gwiazdy
na pewnym etapie są tak duże, że posiadają wspólną atmosferę (otoczkę).
W szczególności model powstawania
takich czarnych dziur, jakie zarejestrowano w falach grawitacyjnych, przedstawił polski astrofizyk, Krzysztof Belczyński, w swoim słynnym już artykule
w prestiżowym Nature w roku 2016.
Pozostał jeszcze problem przypadkowości sygnału. Ten udało się rozwiązać dopiero w 2017 r., kiedy obok
amerykańskich detektorów LIGO
w obserwacjach brał też udział europejski Virgo, ulokowany we Włoszech.
14 sierpnia 2017 r. po raz pierwszy
wszystkie trzy detektory wykryły identyczny sygnał, rozwiewając wątpliwości o przypadkowości sygnału. W zjawisku nazwanym od daty wykrycia
GW170814 po raz kolejny zarejestrowano moment łączenia się dwóch masywnych czarnych dziur, o masach podobnych do tych z pierwszej detekcji.
Dla niedowiarków pozostał tylko
jeden problem. Złączenie czarnych
dziur pozostaje widoczne jedynie
w falach grawitacyjnych, gdyż mimo
dramatyczności tego zjawiska nie ma
tam żadnej materii, która mogłaby
świecić ponad horyzontem zdarzeń.
Mimo tego, z każdą detekcją sygnału
GW była związana szeroka kampania
obserwacyjna, mająca na celu wykrycie ewentualnego odpowiednika
optycznego. Gdyby takowy udało się
jednak znaleźć, mocno zachwiałoby
to naszym rozumieniem tego, co się

Mapa nieba z zaznaczonymi spodziewanymi pozycjami wszystkich wykrytych do tej pory sygnałów GW. Dopiero dla zjawisk z 2017 r. obszar poszukiwań zmniejszył się do kilkudziesięciu stopni
kwadratowych (około 40 tarcz Księżyca)
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0,8 stopnia kwadratowego). Wymagało
to mozolnego przeczesywania teleskopami ogromnych obszarów na niebie
i porównywania otrzymanych zdjęć
z archiwalnymi w celu znalezienia „nowej gwiazdy”.
Gdy w sierpniu 2017 r. do obserwacji fal grawitacyjnych dołączyło Virgo,
obszar poszukiwań zmniejszył się znacząco, do „jedynie” około 30 stopni
kwadratowych. I podobnie jak przy
poprzednich zjawiskach, 14 sierpnia
2017 r. liczne teleskopy poszukiwały
nowego obiektu w tym obszarze wyznaczonym przez detektory GW. I nic
nie wykryły, na szczęście, gdyż, jak już
pisaliśmy, było to połączenie się dwóch
masywnych czarnych dziur, które to
zjawisko nie powinno mieć błysku
w falach elektromagnetycznych.
Jednak już trzy dni później pojawił
się nowy sygnał na falach grawitacyjnych. 17 sierpnia o godzinie 12:41 czasu uniwersalnego (UT) detektory LIGO
i Virgo odebrały rosnącą w amplitudę
falę grawitacyjną, która urwała się dopiero po prawie dwóch minutach. Był to
najdłuższy i najsilniejszy jak do tej pory
sygnał fal grawitacyjnych, taki jakiego
należałoby się spodziewać przy łączeniu się dwóch gwiazd neutronowych!
Niezależnie w tym samym czasie kosmiczne obserwatorium promieniowania Fermi odkryło słaby błysk gamma,
potwierdzony również przez satelitę Integral. Znaliśmy zatem nie tylko w miarę dokładną pozycję na niebie, ale też
wiedzieliśmy już, że tym razem falom
grawitacyjnym towarzyszyła fala światła o bardzo wysokich energiach!
Kto pierwszy dostrzeże kilonową
Rozpoczęło się polowanie na odpowiednika w paśmie optycznym. Taka
1/2018

Źródło: ESO/N.R. Tanvir, A.J. Levan
and the VIN-ROUGE collaboration

Źródło: ESO

akcja przypomina nieco poszukiwanie
wraku samolotu na oceanie — należy
przeczesać ogromny obszar, aby wreszcie znaleźć coś, czego nie było tam
wcześniej. W wypadku GW170817 sytuacja była nieco prostsza, gdyż z obserwacji fal grawitacyjnych natychmiast wyznaczono odległość do obiektu — około 40 Mpc (czyli 130 mln
lat św.). W skali Wszechświata to w zasadzie bardzo blisko i w tej odległości
od nas znajduje się jedynie kilkanaście
galaktyk. Dlatego zawężono obszar
poszukiwań jedynie do tych galaktyk
— wracając do analogii z rozbitym samolotem: to tak jakby rozbitkowie wysłali wiadomość, że są na jednej z wysp
na tym wielkim oceanie i należało
jedynie sprawdzić wszystkie wyspy
po kolei, by ich odnaleźć.
Prawie wszystkie teleskopy świata Zdjęcie galaktyki NGC 4993 wykonane 18 sierpnia 2017 r. za pomocą teleskopu VLT w ESO.
chciały być pierwsze w tym odkryciu, Strzałką zaznaczono nowy obiekt: kilonową związaną ze złączeniem się dwóch gwiazd neutronoale obserwacje były wymagające, gdyż wych w zjawisku GW170817
przeczesywany obszar znajdował się korzystający z 40-cm zrobotyzowanych
W ostatniej chwili, zanim obiekt
na półkuli południowej i był widoczny teleskopów Prompt znajdujących się zniknął pod horyzontem, tej samej
bardzo nisko nad horyzontem, zaled- w Cerro Tololo Inter-American Obse- nocy udało się zrobić obserwacje spekwie półtorej godziny na początku nocy. rvatory w Chile.
troskopowe (tzw. widmo, czyli rozkład
Pierwsze próby poczyniły
teleskopy z Obserwatorium
w Południowej Afryce. Tam
polowanie rozpoczęły teleskopy należące do globalnych
przeglądów nieba MASTER
oraz Las Cubres Observatory,
ale sprawdzali oni niewłaściwe wyspy. Właściwą galaktykę znaleziono dopiero kilka
godzin później, gdy obiekt stał
się widoczny z Chile. Pierwsi
o znalezieniu kandydata donieśli astronomowie pracujący
w projekcie Swope Super- Zjawisko tymczasowe w galaktyce NGC 4993 w świetle widzialnym — gwiazda kilonowa towarzysząca zjanovae Survey, korzystający wisku fal grawitacyjnych wywołanemu przez złączenie się dwóch gwiazd neutronowych. Po lewej zdjęcie
z 1-m teleskopu Swope w Ob- archiwalne bez zjawiska, a po prawej z sierpnia 2017 r., z zaznaczeniem nowego obiektu
serwatorium w Las Campanas
(tym, na którym polski projekt OGLE
Chcesz wiedzieć więcej?
rozpoczynał swą działalność w latach
W związku ze zjawiskiem GW170817 opublikowano szereg prac naukowych.
1992–1995). Swoje zdjęcie galaktyki
Oto kilka pozycji, od których można zacząć bardziej szczegółową lekturę.
NGC 4993 porównali ze zdjęciem zroMulti-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger, The LIGO Scientific
bionym Kosmicznym Teleskopem HubCollaboration and The Virgo Collaboration et al., The Astrophysical Journal Letters,
ble'a w kwietniu 2017. Na ich zdjęciu
848, L12, 2017, DOI: 10.3847/2041-8213/aa91c9
pojawiła się nowa gwiazda! Odkrywcy
GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star
Inspiral, B.P. Abott et al, Physical Review Letters, 119, 141101, 2017, DOI: 10.1103/
nadali znalezionemu obiektowi nazwę
PhysRevLett.119.161101
SSS17a, natomiast Międzynarodowa
A kilonova as the electromagnetic counterpart to a gravitational-wave source,
Unia Astronomiczna zgodnie z obowiąS.J. Smartt et al., Nature, 551, s. 75, 2017, DOI: 10.1038/nature24303
zującymi standardami oznaczyła go jako
A Gravitational-Wave Standard Siren Measurement of the Hubble Constant, The
AT2017gfo. W ciągu 40 min kolejne
LIGO Scientific Collaboration and The Virgo Collaboration et al., Nature, 551, s. 85,
6 zespołów poinformowało o niezależ2017, DOI: 10.1038/nature24471
nym odkryciu. Okazało się, że pierwsze
Obszerna lista wielu publikacji wraz z odnośnikami do nich znajduje się
zdjęcie zrobili badacze należący do prona stronie www.kilonovae.org
jektu dlt40 (distance less than 40 Mpc),
1/2018

Urania

17

światła na poszczególne długości fal),
przy użyciu 6,5-m teleskopu Magellan-Clay. Widmo okazało się być niebieskie, pozbawione jakichkolwiek struktur emisyjnych bądź absorpcyjnych
i odpowiadało temperaturze około
8000°C.
Zanim skończyła się noc w Chile,
obiekt zaczął być widoczny w Australii. Tam zrobiono kolejne obserwacje
fotometryczne w różnych zakresach
długości fali oraz wykonano kolejne
widmo, przy użyciu 2,3-m teleskopu
ANU. Obserwacje te potwierdziły, że
upolowano właściwy obiekt. Obserwowane cechy oraz ich ewolucja czasowa
jednoznacznie wskazywała, że obiekt
nie jest supernową.
Kolejnym miejscem, z którego kontynuowano obserwacje, było Astronomiczne Obserwatorium Południowoafrykańskie (SAAO). Tu na obiekt
czekał już 11-m teleskop SALT oraz
kilkanaście znacznie mniejszych teleskopów. Uzyskane wtedy widmo,
nieco ponad dobę od zdarzenia, miał
okazję opracowywać jeden z autorów
tego artykułu (MG). Potwierdziło ono
szybką ewolucję tego obiektu — w ciągu 8 godz. temperatura spadła o około
1500°C.
Niespełna dobę od znalezienia,
AT2017gfo znowu zawitała z krótką
wizytą w Chile, gdzie już czekała flota
najbardziej zaawansowanych teleskopów, jakie ludzkość do tej pory zbudowała. Zgromadzone są one w dwóch
dużych obserwatoriach europejskich
i trzech amerykańskich. Szczególną
rolę odegrał 3,6-m Teleskop Nowej
Technologii (NTT) w Europejskim
Obserwatorium Południowym (ESO).
Na nim od kilku lat działa program
PESSTO, dowodzony przez astronomów z Belfastu w Wielkiej Brytanii,
a którego członkami są również polscy astronomowie. Grupa ePESSTO
zebrała najdokładniejsze obserwacje
Dr hab. Łukasz Wyrzykowski
Adiunkt w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej przez 10 lat pracował
na uniwersytetach w Tel Avivie, Manchesterze oraz Cambridge. Zajmuje
się badaniem ciemnej materii i poszukiwaniem soczewkujących lub
rozrywających gwiazdy czarnych dziur
w ramach projektów OGLE i misji kosmicznej Gaia.
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O falach grawitacyjnych w Uranii i Astronarium

Polecamy obszerne artykuły w Uranii nr 6/2017, 5/2017 i 2/2016, a także
materiały w portalu Uranii: www.urania.edu.pl/fale-grawitacyjne. Tematyce
tej poświęcone są też dwa odcinki Astronarium — numer 26 i 48, dostępne
pod adresem www.youtube.com/AstronariumPL.

spektroskopowe oraz fotometryczne
kilonowej w NGC 4993, dzięki którym
możliwe było udowodnienie, że błysk
optyczny to właśnie kilonowa, istnienie których postulował już w latach
90. Bohdan Paczyński. W publikacji
w Nature przedstawiliśmy nowy model kilonowej, który wiernie pasował
do zebranych danych i pokazywał,
że w procesie złączenia się dwóch
gwiazd neutronowych została odrzucona otoczka o masie 4% masy Słoń-

ło 30 dni). Jej jasność była, zgodnie
z definicją, około 1000 razy większa
niż klasycznej gwiazdy nowej (około
–16 mag jasności absolutnej), dzięki
czemu udało się ją dobrze zaobserwować nawet niedużymi teleskopami.
Możemy powiedzieć, że mieliśmy
dużo szczęścia, iż taki błysk dał się tak
łatwo wykryć i wystąpił tak blisko nas.
Albo może to oznaczać również, że takie błyski w ogóle występują bardzo
często i wcześniej już wybuchały pod

Słowniczek trudniejszych terminów

kilonowa — zjawisko występujące podczas zderzenia gwiazd neutronowych. Nazwa
to połączenie członu „kilo” i słowa „nowa”, co oznacza, że wybuch jest tysiąc razy silniejszy niż w przypadku nowych klasycznych. W trakcie wybuchów kilonowych powstają duże ilości ciężkich pierwiastków (w tzw. procesie r).
progenitor — gwiazda będąca poprzedniczką supernowej, czarnej dziury, gwiazdy
neutronowej
gigaparsek — miliard parseków. Parsek to jednostka odległości stosowana przez
astronomów odpowiadająca odległości, z której średni promień orbity Ziemi (jednostkę
astronomiczną) widać pod kątem 1 sekundy łuku. 1 parsek to mniej więcej 3,26 roku
świetlnego.
proces r — reakcja jądrowa, w której następuje wychwyt szybkich neutronów przez
jądra atomowe. Zachodzi podczas wybuchów supernowych i kilonowych. W procesie
tym powstają pierwiastki cięższe od żelaza.

ca. W wyrzuconej z dużą prędkością
otoczce zachodziły procesy jądrowe
wychwytywania neutronów (tzw. proces r), w którym powstawały coraz to
cięższe pierwiastki. Jest to bardzo istotny proces, gdyż zwykłe gwiazdy nie są
w stanie wyprodukować pierwiastków
cięższych niż żelazo. Dopiero wybuchy
supernowych oraz właśnie kilonowe
mogą utworzyć pierwiastki, takie jak
nikiel, rtęć, ołów czy złoto!
Kilonowa w NGC 4993 zgasła już
po 10 dniach (dla porównania zwykła supernowa świeci zazwyczaj oko-

naszym nosem, tylko do tej pory ich
nie rozpoznawaliśmy. Duża częstość
kilonowych, a co za tym idzie, złączeń
gwiazd neutronowych, oznaczałaby
dużą liczbę tworzących się par gwiazd
odewoluowanych, które następnie łączą się, produkując życiodajne (i złotodajne) pierwiastki. Nie jest to do końca
zgodne z obecnymi modelami ewolucji
układów podwójnych, a więc kilonowe
stanowią kolejne wyzwanie dla teoretyków. Nie wątpimy jednak, że i z tym
sobie jakoś poradzą.

■

Dr Mariusz Gromadzki
Pracownik Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Po uzyskaniu doktoratu w Centrum
Astronomicznym im. M. Kopernika
PAN w Warszawie przez niemal półtora roku pracował w Centrum Badań
Kosmicznych PAN w Warszawie. Następne przez 4,5 roku zatrudniony był
na Uniwersytecie w Valparaiso w Chile.
Zajmuje się spektroskopią w zakresie
optycznym i podczerwonym obiektów
astronomicznych.
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Wielkie komety XX i XXI wieku

Komety (II)
Przemysław Rudź
Osiem złośliwych efektów kometa przynosi
Wiatr, niepłodność, narody cne powietrzem kosi
Powódź, wojny, ziemi straszne się trzęsienie
Śmierć wodzów i bogatych, królestw w proch zniesienie.
Za czym trzeba dobroci boskiej z nieba żebrać
By raczyła gwiazd złości tu od nas odebrać.
A przepuścić na karki krnąbrne otomańskie
Na meczety, hardość i błędy pogańskie.
(Uwspółcześniony językowo cytat z dzieła Kaspra Stanisława Ciekanowskiego
„Abryz Komety z astronomiczney y astrologiczney uwagi pod meridianem
krakowskim od dnia 29 Grudnia roku 1680 aże do pierwszych
dni Lutego 1681 wyrachowany”)
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ków astronomii — Australijczyk John
Francis Skjellerup (1875–1952) oraz
Argentyńczyk Edmundo Maristany
(1895–1983) — odkryli kolejną wspaniałą kometę (C/1927 X1). W momencie odkrycia była obiektem drugiej
wielkości gwiazdowej, a po przejściu
przez peryhelium 18 grudnia, po zasłonięciu tarczy słonecznej, była widoczna
tuż przed zachodem, osiągając jasność
–6 mag. Ciekawostką było jej wyraźne
żółtawe zabarwienie spowodowane silną emisją atomów sodu z jej jądra.
Kolejna wielka kometa (C/1965 S1),
również z rodziny komet muskających
Słońce, została odkryta na drodze te-

leskopowej we wrześniu 1965 r. przez
dwóch japońskich miłośników astronomii — Kaoru Ikeya i Tsutomu Seki. Stała się ona najjaśniejszą kometą XX w.,
osiągając jasność –7 mag (niektóre
szacunki podają –10, a nawet –16 mag)
i wykształcając długi kilkudziesięciostopniowy warkocz. Co ciekawe, zanim
przeszła przez peryhelium, rozpadła się
na trzy części poruszające się po praktycznie identycznych orbitach. Istnieje
podejrzenie, że ona może być fragmentem Wielkiej Komety 1106 roku
(X/1106 C1), choć ze względu na kłopoty z obliczeniem jej pierwotnej orbity
(brak dokładnej astrometrii) będą to już
chyba na zawsze spekulacje.
Dziesięć lat po komecie Ikeya-Seki na sierpniowym niebie
brylowała kometa odkryta
na drodze fotograficznej przez
duńskiego astronoma Richarda Westa, którego dwie inne
komety, 76P/West-Kohoutek-Ikemura i 123P/West-Hartley,
znalazły się w katalogu komet
okresowych. Do komety tej
podchodzono z dużą ostrożnością, mając w pamięci „niewypał”, jakim kilka lat wcześniej
stała się szumnie zapowiadana
Fot. James Whitney Young

W

XX i XXI wieku pojawiło się również wiele
komet, które z pewnością zasłużyły na miano
wielkich. Wespół z miłośnikami astronomii obserwował je cały astronomiczny świat. Przegląd wybranych komet
z tego okresu otwiera kometa, która
zwiastowała kwietniowe peryhelium
długo oczekiwanej komety Halleya.
Wielka Kometa Styczniowa 1910 roku
(C/1910 A1) została odkryta niezależnie
przez wielu obserwatorów na półkuli
południowej dzięki nagłemu pojawieniu się i jasności umożliwiającej obserwację nieuzbrojonym okiem. Jednymi
z pierwszych, którzy przed
świtem 12 stycznia dokonali jej obserwacji, byli górnicy diamentów w ówczesnej
prowincji Transwal w RPA.
W momencie największej jasności kometa dorównywała
planecie Wenus i wykształciła
długi 50-stopniowy warkocz.
Wtedy też stała się doskonale widoczna nieuzbrojonym
okiem na półkuli północnej.
Siedemnaście lat później,
na przełomie listopada i grudnia 1927 r., dwóch miłośni-

Kometa Ikea-Seki
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Fot. J. Linder/ESO

Kometa Westa

Po przejściu przez peryhelium kometa
stała się najjaśniejszym ciałem niebieskim na niebie, ze wspaniałymi warkoczami, które można było obserwować
nawet z centrów dużych miast. Przez
kolejne tygodnie i miesiące kometa słabła, ale i tak gołym okiem przestała być
widoczna dopiero w grudniu. Badania
spektroskopowe wykazały obecność
siarki, deuteru i związków organicznych. Pomiary wskazują, że rozmiary
kometarnego jądra przekraczają 50 km,
co stawiałoby kometę Hale'a-Boppa
wśród największych tego typu obiektów, które do tej pory obserwowaliśmy.
Ostatnie kilkanaście lat przyniosły
obserwatorom nieba co najmniej kilkanaście komet, które pięknie prezentowały się w lornetkach, czasem stając się
też widocznymi nieuzbrojonym okiem,
Fot. Doug Zubenel

niepobitym rekordem. Orbita komety
Hyakutake jest bardzo wydłużoną elipsą
z okresem ponad 70 tys. lat. Poprzednio gościła na naszym niebie w czasach
plejstoceńskich zlodowaceń.
Japońska gwiezdna celebrytka, choć
odkryta pół roku później, zwiastowała
nadejście kolejnej wielkiej komety, którą na drodze wizualnej w lipcu 1995 r.
odkryli amerykański astrofizyk Alan
Hale i miłośnik astronomii Thomas
Bopp. Okazało się, że odkrycia dokonano na długo przed przejściem komety
przez peryhelium, które wyznaczono
dopiero na początek kwietnia 1997 r.
Wówczas kometa znajdowała się jeszcze pomiędzy orbitami Jowisza i Saturna, ale miała widoczną głowę, co zważywszy na już sporą jasność, wróżyło,
że zbliżał się do nas obiekt wyjątkowy.

Fot. Akira Otawara

kometa Kohoutka (C/1973 E1). Tymczasem w lutym 1976 r. jej jasność zaczęła szybko rosnąć i po przejściu przez
peryhelium osiągnęła –2 mag. Kometa
była wtedy doskonale widoczna na porannym niebie razem z wyraźnym wachlarzowatym warkoczem o złożonej
budowie. W lornetkach obserwowano ją
jeszcze w lipcu tego roku.
W latach 90. XX w. miłośnicy astronomii zostali obdarowani dwiema wspaniałymi kometami. Pierwszą z nich,
C/1996 B2, pod koniec stycznia 1996 r.
odkrył samotnie japoński poszukiwacz
amator Yūji Hyakutake (1950–2002).
Było to jego drugie w ciągu nieco ponad
miesiąca odkrycie. Tak jak za pierwszym
razem (kometa C/1995 Y1), dokonał
tego na drodze wizualnej, wykorzystując legendarną wielką lornetę firmy FUJINON o średnicy obiektywów 150 mm
i powiększeniu 25×, zwaną popularnie
szukaczem komet. Kometa w momencie odkrycia była słabym obiektem jedenastej wielkości gwiazdowej, ale szybko
stała się widoczna gołym okiem, bo już
na początku marca. Pod koniec miesiąca
miała już jasność 0 mag, warkocz o długości około 80° i głowę o średnicy 2–3×
większej niż tarcza Księżyca w pełni.
Charakterystyczne było też jej lekko
zielonkawe zabarwienie, związane z silną emisją dwuatomowych cząsteczek
węgla. Po majowym przejściu przez
peryhelium jej jasność zaczęła szybko spadać, pod koniec miesiąca znów
była obiektem lornetkowym. Ostatnie
jej teleskopowe obserwacje pochodziły
z listopada. Ciekawostką okazało się, że
kometa wykazywała dającą się zmierzyć emisję promieniowania rentgenowskiego, co potwierdził satelita ROSAT.
Później okazało się, że jest to generalna
cecha wszystkich komet, choć o bardzo indywidualnej skali. Na podstawie
niespodziewanych pomiarów sondy
ULYSSES, która przeszła przez warkocz komety, obliczono, że miał on długość co najmniej 570 mln km, co jest

Yūji Hyakutake i jego wielka lorneta do poszukiwania komet
1/2018

Kometa Hyakutake
Urania

21

Fot. John Gleason

densowane jądro, a to, co ewentualnie z niego pozostało, oddaliło
się w przestrzeń kosmiczną.
Samobójczynie,
światobójczynie
i siewczynie życia
Istnieje pokaźna rodzina komet, które w swoim ruchu orbitalnym podczas przechodzenia przez
peryhelium zbliżają się bardzo
do Słońca. Powoduje to, że wiele z nich wyparowuje całkowicie
lub nawet zderza się z gwiazdą,
kończąc swój kosmiczny żywot.
Co ciekawe, największe komety
w historii były w dużej liczbie
ciałami muskającymi Słońce (tak
się je właśnie określa, ang. sungrazing comets), co dobrze tłumaczy ich wyjątkową jasność, imponującą długość warkoczy i inne charakterystyczne cechy. Liczba odkrywanych
komet tego typu lawinowo wzrosła
po wystrzeleniu sond, których celem
była obserwacja naszej Gwiazdy Dziennej. Efektem funkcjonowania statków
SOLWIND, SMM (Solar Maximum
Mission), STEREO (Solar Terrestrial
Relations Observatory), a zwłaszcza
SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), jest odkrycie do tej pory ponad
3000 komet muskających Słońce, a liczba kolejnych odkryć stale rośnie. Komety, które w samobójczym pędzie zbliżają
się do Słońca, tworzą grupy, z których
najbardziej znana i liczna jest grupa nazwana od nazwiska niemieckiego astronoma Heinricha Kreutza (1854–1907),
który jako pierwszy wykazał, że istnieje pewna liczba komet, których orbity
mają peryhelium w bardzo niewielkiej

Kometa Hale'a-Boppa
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jak dla przykładu C/2001 Q4 (NEAT),
153P/Ikeya-Zhang, C/2004 F4 (Bradfield), C/2004 Q2 (Machholz), 17P/Holmes, C/2012 S1 (ISON) i inne. Okres
ten zdominowały jednak dwie spektakularne komety, które okazały się łaskawe
dla obserwatorów na południowej półkuli, zasługując bezsprzecznie na przydomek „wielka”. Pierwsza z nich, odkryta w sierpniu 2006 r. i oznaczona
C/2006 P1 (McNaught), której ogromny
warkocz wachlarzowato zajął dużą połać nieba, w 2007 r. widoczna była nawet w dzień, przy maksymalnej jasności
–6 mag. Ta wspaniała kometa okazała
się być ciałem jednopojawieniowym,
poruszającym się po hiperbolicznej orbicie, co oznacza, że w tej chwili oddala
się na zawsze w najdalsze rejony Układu Słonecznego, do swojego matecznika w Obłoku Oorta.
Należąca do grupy Kreutza kometa
C/2011 W3 (Lovejoy), została odkryta
w listopadzie 2011 r. przez australijskiego łowcę komet Terry’ego Lovejoya.
Obiekt ten przypomniał wszystkim
wspomnianą już kometę Ikeya-Seki,
rozwijając łudząco do niej podobny
warkocz i jasność umożliwiającą obserwację nieuzbrojonym okiem. Kometa
widoczna była też z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, której załoga wykonała piękne zdjęcie kilka dni
po przejściu przez peryhelium. Kometę
tę badało jednocześnie aż sześć sond —
STEREO A, STEREO B, SOHO, SDO,
HINODE i PROBA2, które obserwowały jej bliskie przejście w pobliżu Słońca,
spodziewając się rozpadu w wyniku
szoku termicznego. Stało się to faktem
w okolicy 17 grudnia i podczas kolejnych dni, kiedy kometa utraciła skon-
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odległości od gwiazdy centralnej Układu Słonecznego. Podobieństwo orbit,
pojawianie się parami w odstępach kilkugodzinnych sugerują, że grupa Kreutza może być pozostałością gigantycznej
komety, która kilkaset lat temu przechodząc w pobliżu Słońca, rozpadła się
na ogromną ilość fragmentów.
W marcu 1993 r. Amerykanie Eugene i Caroline Shoemaker oraz Kanadyjczyk David Levy odkryli swoją kolejną
kometę, która otrzymała oznaczenie
Shoemaker-Levy 9. Jak się niebawem
okazało, był to obiekt niezwykły. Kilka
dni po odkryciu polski astronom Wiesław Wiśniewski (1931–1994), pracujący w obserwatorium na górze Kitt Peak
w Stanach Zjednoczonych, wykonał
fotografię, która szybko obiegła media
na całym świecie. Kometa widoczna
była na niej jako łańcuszek kilkunastu
pojedynczych jąder, co oznaczało jej
wcześniejszy rozpad. Obliczenia orbity
wykazały, że kometa jest co najmniej
od kilkudziesięciu lat satelitą Jowisza
(jak wcześniej na krótko kometa 82P/
Gehrels i 111P/Helin-Roman-Crockett),
a podczas ostatniego przejścia przez
peryjowium (punktu najbliżej planety)
została rozerwana przez siły pływowe
gazowego giganta (co wcześniej spotkało też kometę 16P/Brooks). To nie był
jednak koniec rewelacji, gdyż z trajektorii jej lotu wynikała niechybnie zbliżająca się kolizja z planetą, na którą zaczął
się przygotowywać cały astronomiczny
świat.
W dniu 16 lipca 1994 r. o godzinie 20.16 czasu uniwersalnego doszło
do pierwszego uderzenia, a w ciągu
1/2018
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Fragmenty jądra komety Shoemakera-Levy'ego 9
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kolejnych 6 dni do następnych dwudziestu jeden upadków, które zostawiły
w atmosferze Jowisza wyraźne ślady
rozmiarami przekraczające kilkakrotnie
średnicę Ziemi. Łatwo się domyśleć,
co by się stało, gdyby podobny los spotkał naszą planetę. Przypuszcza się, że
słynna katastrofa tunguska z 30 czerwca 1908 r., kiedy w syberyjskiej tajdze
zostały powalone drzewa w promieniu
40 km, a wstrząsy zarejestrowały stacje
sejsmiczne na całej Ziemi, mogła być
spowodowana fragmentem małej komety (ewentualnie dużych rozmiarów meteoroidem), która wdarła się z ogromną
prędkością w ziemską atmosferę i w niej
eksplodowała.
Ale komety będące na kursach kolizyjnych to nie tylko zwiastuny kataklizmów i nieszczęść. W poprzednich akapitach wspominaliśmy o teoriach, które
łączą powstanie życia na naszej planecie
z działalnością komet, które w okresie formowania się Ziemi nieustannie
bombardowały ją, zasilając środowisko
w wodę i związki organiczne. Według
niektórych, komety mogą przenosić
również żywą materię, która w stanie
uśpienia podczas wędrówki przez zimne rejony Układu Słonecznego nagle
budzi się i rozwija, gdy osiągnie taki cel
jak Ziemia. Czy ta kosmiczna panspermia miała faktycznie miejsce, trudno
powiedzieć, choć wydaje się, że z bra-

ku
bezpośrednich
dowodów temat ten
jeszcze długo będzie
skazany na wiele
domysłów, niedopowiedzeń i pseudonaukowych medialnych sensacji.
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Kometarne
badania
w przestrzeni
kosmicznej
Pionierskie obserwacje komet z użyciem sztucznych satelitów i sond sięgają
misji OAO 2 (Orbital Ślady po kosmicznej kolizji sfotografowane kamerą Kosmicznego
Astronomical Obse- Teleskopu Hubble’a
rvatory), która w 1970 r. obserwowała IRAS (Infrared Astronomical Satellite),
wodorową otoczkę wokół głowy kome- który zarejestrował trzy nowe gwiazdy
ty Tago-Sato-Kosaka (C/1969 T1). Rok z ogonem — 126P/IRAS, 161P/Harpóźniej sonda MARINER 4 przeszła tley-IRAS, a także słynną IRAS-Araprzez płaszczyznę orbity komety 2P/ ki-Alcock (C/1983 H1). Pierwszym
Encke, wykonując statkiem kosmicznym, który został spepomiary
gęstości cjalnie skonstruowany do badań komet,
materii kometarnej. była amerykańska sonda ICE (InternaW 1973 r. kometę tional Cometary Explorer). Została ona
Kohoutka (C/1973 wysłana w przestrzeń w sierpniu 1978 r.
E1)
obserwowały w celu badań oddziaływania ziemskiego
załogi amerykańskiej pola magnetycznego z wiatrem słoneczstacji
kosmicznej nym. Po wykonaniu tej części programu
SKYLAB i radziec- obserwacyjnego została skierowana
kiego statku SOJUZ w kierunku komety 21P/Giacobini13. Poza nimi w ba- -Zinner, by we wrześniu 1985 r. przejść
daniach wzięły udział przez jej głowę i warkocz jonowy w odsztuczne
satelity ległości około 8 tys. km od jądra. Rok
OAO 3 i OSO 7 oraz później sonda wzięła udział w zakrojosonda MARINER nych na szeroką skalę badaniach komety
10. W roku 1980 1P/Halley, przelatując w odległości 28
wracający w pobliże mln km od jej jądra. Dużym zaskoczeZiemi statek WE- niem było nawiązanie łączności z sondą
NERA 12 wykonał w 2014 r., kiedy przelatywała ponownie
fotografie i pomiary w pobliżu Ziemi.
widma komety BradWspomniana już słynna kometa
fielda (C/1979 Y1). Halleya została w 1986 r. odwiedzona
Zasłużony na polu też przez kolejne sondy kosmiczne —
odkrywania nowych zachodnioeuropejską GIOTTO, dwie
komet był też ame- bliźniacze radzieckie sondy VEGA 1
rykańsko-brytyjsko- i VEGA 2 oraz dwójkę japońskich bliź-holenderski satelita niaków SUISEI i SAKIGAKE. NajbarKometa Lovejoya widziana z pokładu ISS

1/2018

Urania

23

Fot. NASA/ESA

Urata-Niijima, 114P/Wiseman-Skiff, C/2012 S1 (ISON), 252P/
LINEAR, 332P/Ikeya-Murakami, C/2013 A1 (Siding Spring),
29P/Schwassmann-Wachmann,
czy C/2017 K2 (PANSTARRS).
Szczególnym osiągnięciem HST
jest wielce prawdopodobna detekcja egzokomet, czyli komet
pozasłonecznych, które z impetem opadały na powierzchnię
kilku młodych gwiazd (np. Beta
Pictoris, 51 Ophiuchi, 49 Ceti,
5 Vulpeculae, 2 Andromedae),
o wieku nie przekraczającym
kilkudziesięciu milionów lat.
Oznaczałoby to, że komety nie
Jądro komety Halleya w kamerze sondy GIOTTO
są czymś charakterystycznym
tylko dla Układu Słonecznego, ale stan- ny kataklizm. Nie można zapomnieć
dardowym budulcem innych systemów o amerykańsko-europejskiej słonecznej
sondzie SOHO, wystrzelonej w 1995 r.,
planetarnych.
Kometarnym dorobkiem poszczycić która poza nieocenionym wkładem
się może amerykańska sonda GALI- w rozwój heliofizyki, ma ogromny doroLEO, która w lipcu 1994 r. stała się naj- bek w odkrywaniu komet muskających
bliższym ziemskim świadkiem kolizji Słońce. Wciąż funkcjonujące urządzekomety D/1993 F2 (Shoemaker-Levy 9) nie zarejestrowało ich już ponad 3000!
z Jowiszem. W tym czasie sonda dopie- Do obserwacji komet wykorzystano
ro zbliżała się do króla planet, ale jej ka- też wystrzeloną w październiku 1990 r.
mery pokładowe umożliwiły wykona- amerykańsko-europejską sondę ULYSnie z odległości 240 mln km fotografii SES, przeznaczoną nominalnie do badokumentujących przebieg pierwszych dań Słońca. To ona zarejestrowała gafaz uderzenia fragmentów komety w at- zowy warkocz słynnej komety C/1996
mosferę Jowisza, a także zebranie da- B2 (Hyakutake), którego długość oszanych o rozmiarze, temperaturze i ewo- cowano na blisko 570 mln km! Komelucji miejsc, gdzie nastąpił kosmicz- tę tę w promieniach X obserwował też
sztuczny satelita ROSAT. Powołana
do istnienia w 1993 r. międzynarodowa
sieć obserwacyjna (The Ulysses Comet Watch Network) wykorzystywała
sondę ULYSSES do obserwacji innych
komet, między innymi 19P/Borrelly,
6P/d’Arrest, 2P/Encke, 7P/Pons-Winnecke, 10P/Temple, 109P/Swift-Tuttle,
C/1995 O1 (Hale-Bopp), 122P/de Vico,
96P/Machholz, C/2006 P1 (McNaught)
i wielu innych. Początek nowego stulecia przyniósł astronomii i astronautyce
kolejne spektakularne sukcesy.
We wrześniu 2001 r. kometę 19P/
Borelly zbadała amerykańska sonda DEEP SPACE 1, która minęła ją
w odległości około 2200 km od jądra,
wykonując dokładne fotografie z rozdzielczością kilkudziesięciu metrów.
W styczniu 2004 r. amerykańska sonda STARDUST wzięła na cel kometę
81P/Wild. Na jej pokładzie znajdował
się zasobnik ze specjalnym aerożelem,
który wyłapać miał cząstki kometarnych pyłów, a następnie dostarczyć je
na Ziemię. Stało się to dwa lata później,
Jądra komet: Borrellego (góra lewo), Templa (góra prawo), Hartleya (dół lewo), Wilda (dół prawo)
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dziej do jądra komety zbliżyła się sonda
Giotto, która w połowie marca obserwowała ją z odległości zaledwie 600 km.
Sondy radzieckie minęły ją w tym czasie
w odległości około 8 tys. km, a japońskie odpowiednio 150 tys. i 7 mln km.
Sonda GIOTTO skierowała się następnie w kierunku okresowej komety 26P/
Grigg-Skjellerup, którą w lipcu 1992 r.
minęła w odległości zaledwie 200 km.
Niestety pokładowa kamera, uszkodzona podczas misji do komety Halleya,
uniemożliwiła uzyskanie jakichkolwiek
obrazów komety. Utrata łączności z misjami japońskimi uniemożliwiła planowane badania kolejnych komet 55P/
Tempel-Tuttle i 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková.
Wyniesiony w 1990 r. na orbitę Kosmiczny Teleskop Hubble’a (HST),
poza przeglądami głębokiego nieba,
został wykorzystany także do obserwacji wielu komet. Z jego pomocą badano między innymi komety C/1990 K1
(Levy), 103P/Hartley, 4P/Faye, C/1991
T2 (Shoemaker-Levy), 24P/Schaumasse, Shoemakera-Levy'ego 9, 19P/Borrelly, C/1995 O1 (Hale-Bopp), C/1996 B2
(Hyakutake), 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková, 9P/Tempel, kometę/planetoidę
(596) Scheila, 67P/Czuriumow-Gierasimienko, 10P/Tempel, 17P/Holmes,
37P/Forbes, 44P/Reinmuth, 50P/Arend,
59P/Kearns-Kwee, 63P/Wild, 71P/
Clark, 84P/Giclas, 106P/Schuster, 112P/
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w wyniku rozpadu na
trzy fragmenty wskutek nadmiernego rozgrzania przy uruchamianiu silnika sondy.
Na chwilę obecną
trudno stwierdzić,
jaka przyszłość czeka
kolejne misje ku kometom. Najbardziej
zaawansowane były
studia nad projektem
amerykańskiej sondy
CHOPPER (Comet
Hopper), której celem miała być kometa 46P/Wirtanen.
W 2016 r. został on
jednak przez NASA
wstrzymany. WczeJądro komety Czuriumowa-Gierasimienki
śniej, bo w 1999 r.,
anulowano też misję DEEP SPACE 4 Louis Pons (1761–1831), który na dro(Champollion) ku komecie 9P/Tempel, dze wizualnej został odkrywcą lub
która miała wylądować na jej jądrze, po- współodkrywcą aż 37 komet, z czego 26
brać próbki i wrócić z nimi na Ziemię. otrzymało jego nazwisko. Ten wyjątkoPrzy braku zapowiedzi kolejnych misji wy człowiek rozpoczynał swoją karierę
kometarnych, obecnie gwiazdy z ogo- jako portier w obserwatorium w Marsynem odkrywa i obserwuje się z oddali lii, gdzie w wolnym czasie otrzymywał
przez obserwatoria naziemne, teleskopy lekcje astronomii, będąc bardzo pojętnym uczniem o doskonałej znajomości
kosmiczne oraz sondy słoneczne.
nieba. Podczas swojej pracy miewał
Łowcy komet
prawdziwe kometarne żniwa, kiedy
W wizualnych poszukiwaniach komet odkrywał ich pięć w osiem miesięcy
wiele jest z pełnych swoistego romanty- (luty–wrzesień 1808) czy kolejne pięć
zmu pionierskich czasów astronomii, kie- w ciągu roku (sierpień 1826 – sierpnień
dy samotny obserwator skwapliwie prze- 1827). Większość odkrytych przez Ponglądał rozległe połacie nieba w nadziei sa komet to obiekty jednopojawieniowe,
odnalezienia mglistej plamki, która oka- ale kilka z nich trafiło do katalogu koże się nowym ciałem niebieskim. Możli- met okresowych — 7P/Pons-Winnecwość zasłużenia się nauce i uwiecznienia ke, 12P/Pons-Brooks, 27P/Crommelin
wśród gwiazd swojego nazwiska do dziś (orbitę obliczył Andrew Crommelin),
zresztą skutecznie napędza owe poszuki- czy 273P/Pons-Gambart. W tym samym
wania. W dobie masowych odkryć foto- mniej więcej czasie na komety polował
graficznych za pomocą automatycznych wspomniany już Charles Messier, któteleskopów i sond kosmicznych, ilość ry odkrył ich przynajmniej 18, a także
odkrywanych przez miłośników astrono- kolejny Francuz Pierre Méchain (1744–
mii komet zmalała, ale nie zniechęca to –1804), na którego koncie znalazło się
ich w żadnej mierze do kontynuowania 14 odkryć.
Kolejnym genialnym poszukiwaposzukiwań. Na przestrzeni czasu poczem
ogoniastych gwiazd był ameryjawiło się wielu obserwatorów, których
kański
astronom Lewis Swift (1820–
bez żadnej przesady nazwać można łow–1913),
który w latach 1862–1899 odcami komet. Odkrywali oni nie jedną, nie
krył
przynajmniej
13 komet, w tym trzy
kilka, ale kilkanaście lub kilkadziesiąt
z
katalogu
komet
okresowych — 11P/
nowych obiektów, stając się wybitnymi
Tempel-Swift-LINEAR,
64P/Swifti szanowanymi postaciami w kręgach
-Gehrels,
i
109P/Swift-Tuttle.
Był jednauki o Wszechświecie, znającymi nienym
z
niewielu
astronomów,
którzy
boskłon jak własną kieszeń. Oto sylwetki
mieli
sposobność
obserwować
kometę
wybranych.
Wśród dawnych astronomów, którzy Halleya podczas jej dwóch kolejnych
poświęcili się poszukiwaniom komet, powrotów w pobliże Słońca. Ciekaprym wiedzie francuski astronom Jean- wostką jest fakt, że w ślady ojca poszedł
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gdy kapsuła z próbkami wylądowała
na pustyni w stanie Utah, umożliwiając
naukowcom pierwszy raz bezpośrednie
badanie materii kometarnej, a także cząstek pyłu kosmicznego, wypełniającego
Układ Słoneczny. W pełni sprawna sonda została następnie skierowana w kierunku komety 9P/Tempel, w pobliżu
której przemknęła w połowie lutego
2011 r. Dzieliło ją wtedy od jądra około
180 km. Ta sama kometa stała się celem
innej amerykańskiej misji DEEP IMPACT, na pokładzie której znajdował się
specjalny impaktor. Jego zadaniem było
odłączenie się od macierzystego statku,
a następnie zderzenie z jądrem. W lipcu
2005 r. doszło do zaplanowanej kolizji,
w wyniku której powstał krater o średnicy 120 m, kometa znacznie pojaśniała,
choć jej parametry orbitalne nie uległy
praktycznie żadnym zmianom. Sonda ta
w 2010 r. odwiedziła też kometę 103P/
Hartley.
Ostatnim dużym zarówno naukowym, jak i medialnym wydarzeniem
w sondowaniu komet była niezwykle
udana europejska misja ROSETTA, której celem stała się kometa 67P/Czuriumow-Gierasimienko. W sierpniu 2014 r.
sonda stała się sztucznym satelitą komety, a odłączony od niej w listopadzie
próbnik PHILAE pierwszy raz w historii osiadł miękko na jej jądrze. Niestety
awaria systemu zakotwiczenia sondy
do podłoża spowodowała, że próbnik
dwa razy odbił się od powierzchni,
osiadając ostatecznie w bardzo niekorzystnym, mocno zacienionym miejscu.
Planowane wiercenia gruntu (polski
eksperyment MUPUS) stały się wtedy
znacznie utrudnione, gdyż w warunkach znikomej grawitacji impet ostrza
mechanizmu młotkowego mógł spowodować ponowne oderwanie się komety od powierzchni. Kłopotem było też
utrudnione ładowanie akumulatorów
z pokładowych baterii słonecznych.
Ostatecznie osiągnięto głębokość tylko
2 cm. Pod koniec września 2016 r. na jądro komety została skierowana również
sama sonda ROSETTA, która łagodnie
osiadła na powierzchni i tak zakończyła
swoją misję.
Z nieudanych kometarnych misji
trzeba wspomnieć o amerykańskiej
sondzie CONTOUR (Comet Nucleus
Tour), wysłanej w celu zbadania jąder
komet 2P/Encke, 73P/Schwassmann-Wachmann oraz 6P/d’Arrest. W sierpniu 2002 r., kilka tygodni po starcie,
utracono z nią kontakt, prawdopodobnie
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również syn Edward (1870–1935), który
został współodkrywcą okresowej komety 54P/de Vico-Swift-NEAT. Imponującym kometarnym dorobkiem zasłynął
William Robert Brooks (1844–1921),
amerykański miłośnik astronomii, który
zanim zaczął odkrywać nowe komety
był mechanikiem, kreślarzem i fotografem. Ostatnia z wymienionych profesja
i zainteresowanie astronomią skłoniły
go do zajęcia się szlifowaniem optyki
teleskopów, za pomocą których rozpoczął swoją astronomiczną przygodę.
Zaowocowała ona odkryciem 26 komet,
co stawia go na drugim miejscu po JeanLouis Pons'ie. W katalogu komet okresowych znajdziemy wspomnianą już
kometę 12P/Pons-Brooks oraz 16P/
Brooks. Wybitnie szczęśliwym był rok
1886, kiedy odkrył aż trzy nowe komety. Ciekawy był też październik 1911 r.,
kiedy na niebie w tym samym czasie
pojawiły się dwie komety — C/1911 O1
(Brooks) oraz C/1911 S3 (Bielawski).
Obie dobrze widoczne gołym okiem,
z kilkunastostopniowej długości warkoczami były wspaniałą ozdobą rozgwieżdżonego firmamentu.
Wielką karierę w odkrywaniu nowych komet zrobił amerykański obserwator Edward Emerson Barnard (1857–
–1923). Ten genialny samouk i wysokiej klasy budowniczy teleskopów poświęcił swoje życie odkrywaniu komet
i katalogowaniu obiektów mgławicowych. Jest odkrywcą 14 komet. Za odkrycie ośmiu z nich otrzymał każdorazowo honorarium w wysokości 200$,
ufundowane przez filantropa Hulberta
Warnera (1842–1923). Umożliwiło mu
to budowę domu w rodzinnym Nashville, zwanego przez przyjaciół „domem
zbudowanym z komet”. Astronom od-

William Robert Brooks
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krył też Amalteę — księżyc Jowisza,
zmierzył duży ruch własny pewnego
czerwonego karła, którego dziś znamy
pod nazwą Gwiazdy Barnarda, odkrył
słynną rozległą mgławicę w Orionie,
którą dziś nazywamy Pętlą Barnarda,
skatalogował wiele (370) ciemnych
mgławic, był pionierem astrofotografii
Drogi Mlecznej i wiele innych. Zapamiętany został jako jeden z największych i najzdolniejszych obserwatorów
nieba w historii astronomii.
Wspaniałą kartę w odkrywaniu komet zapisują obserwatorzy z Japonii,
wśród których w XX w. około 50 osób
odkryło co najmniej jedną kometę.
Minoru Honda (1913–1990) był odkrywcą 12 komet, w tym znanej komety 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková.
Inny świetny obserwator to Tsutomu
Seki, który odkrył 6 nowych komet,
a ponownie zaobserwował jako pierwszy blisko 30 powracających komet
okresowych. Karou Ikeya odkrył sam
lub wespół z innymi 5 komet, a Yasuo
Sato był współodkrywcą 4 kolejnych.
Inne znane nazwiska to Yūji Hyakutake (1950––2002), Shigeki Murakami,
Shigehisa Fujikawa i wielu innych.
Skalę zaangażowania japońskich obserwatorów niech zilustruje przykład
z października 1975 r., kiedy tej samej
nocy ośmiu tamtejszych obserwatorów
prawie jednocześnie zgłosiło odkrycie
dwóch nowych komet — C/1975 T1
(Mori-Sato-Fujikawa) i C/1975 T2 (Suzuki-Saigusa-Mori). Zauważmy, że Hiroaki Mori odkrył wtedy dwie komety
w odstępie zaledwie 70 minut! Japońskie komety były jednymi z najbardziej
okazałych na naszym niebie. Wystarczy
przykład komet C/1965 S1 (Ikeya-Seki), C/1996 B2 (Hyakutake) czy 153P/

Edward Emerson Barnard
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Ikeya-Zhang, które przez długi czas doskonale były widoczne nieuzbrojonym
okiem.
Wiodącym współczesnym łowcą komet był australijski miłośnik astronomii
William Bradfield (1924–2010), który
w latach 1974–2004 odkrył ich łącznie
aż 18, a co najciekawsze, wszystkie samodzielnie, bez zgłoszeń niezależnych
współodkrywców. Odkryć dokonywał
wyłącznie na drodze wizualnej za pomocą kupionego z drugiej ręki zabytkowego teleskopu o dużej światłosile i małym powiększeniu. Odkrycie wszystkich obiektów zajęło mu ponad 3500
godzin obserwacyjnych, co po łatwym
przeliczeniu daje blisko pięć miesięcy
obserwacji non stop przez 24 godziny
na dobę! Natura przygotowała mu też
prezent, gdyż jakby na podsumowanie
jego kariery ostatnia kometa (C/2004
F4) okazała się bardzo jasną, widoczną
gołym okiem na wiosennym niebie tuż
przed wschodem Słońca. Miała punktowe jądro i długi prosty warkocz, który
przepięknie prezentował się na tle porannej zorzy.
Legendą w astronomicznym świecie
obrosła kometarna kooperacja Davida Levy’ego z małżeństwem Carolyn
i Eugene Shoemakerów. Kanadyjsko-amerykańscy astronomowie podczas
przeglądu fotograficznego nieba odkryli w pracowitym tercecie łącznie 13
komet, a osobno lub z innymi współodkrywcami kilkadziesiąt kolejnych
— Shoemakerowie 19 komet, a Levy
na drodze wizualnej kolejne 10. David Levy, poza poszukiwaniem komet
i asteroid, jest genialnym popularyzatorem astronomii, wydał do tej pory
kilkadziesiąt poczytnych książek na ten
1/2018

Fot. James A. Sugar

temat, wciąż jest czynnym prelegentem,
podróżującym po świecie z licznymi
wykładami. Wspomniana już wcześniej
kometa Shoemakera-Levy'ego 9, która
spektakularnie zderzyła się z Jowiszem,
na zawsze zostanie jedną z najsłynniejszych komet w historii astronomii.
Warto odnotować niezwykle wzniosły
gest kierownictwa NASA, które po tragicznej śmierci Eugene'a Shoemakera
(1928–1997), w uznaniu zasług na polu
astronomii zgodziło się, aby niewielka
ilość jego prochów została zamknięta
w specjalnej kapsule i w 1998 r. zabrana
na powierzchnię Księżyca przez sondę
Lunar Prospector. Uczyniło to z zasłużonego astronoma jedyną jak do tej pory
osobę pochowaną poza Ziemią.
Wśród odkryć na drodze fotograficznej prawdziwym gigantem jest
szkocko-australijski astronom Robert
McNaught, który w ramach kilku projektów przeglądów nieba min. Anglo-Australian Near-Earth Asteroid Survey,
czy Siding Spring Survey, odkrył ich
ponad 80! Na miano Wielkiej Komety
2007 zasługuje obiekt C/2006 P1, który
po rozwinięciu wspaniałego warkocza
był ozdobą styczniowego południowego nieba. W kulminacyjnym momencie
kometa osiągnęła jasność –6 mag, będąc
doskonale widoczną gołym okiem wraz
z długim, wygiętym, wachlarzowatym
warkoczem, którego długość osiągnęła ponad 200 mln km. Katalog komet
okresowych zawiera do czerwca 2017 r.
aż 14 komet, których McNaught jest
odkrywcą lub współodkrywcą. Imponująca jest też jego działalność na polu odkrywania planetoid, których ma na koncie blisko pół tysiąca.

Minoru Honda

Fot. Stefan Beck

Bill Bradfield
1/2018

Komety z „orzełkiem na piersi”
Z pewną dozą dobrej woli przyjmuje się (choć nie wszystkie źródła to
potwierdzają), że pierwszym polskim
odkrywcą komety był wspomniany już
Marcin Bylica z Olkusza. Nowe ciało
niebieskie wypatrzył on na niebie we
wrześniu 1468 r., poświęcając mu swój
pierwszy prognostyk. Zawarł w nim
mocno naciąganą, bo nie wymieniającą z imienia i nazwiska, przepowiednię
śmierci papieża Pawła II (1417–1471)
i króla czeskiego Jerzego z Podiebradów (1420–1471), którą chwalił się
w cytowanym już drugim prognostyku. Na kolejne rodzime odkrycia trzeba
było czekać do czasów wielkiego Jana
Heweliusza, gdańskiego poddanego
polskich królów. Uczony odkrył ich
sześć (komety z lat 1652, 1661, 1664,
Urania

1665, 1672 i 1677), choć spotyka się
też w literaturze informacje, że było ich
„tylko” cztery lub aż dziewięć. Uczony
w ciągu swojej działalności obserwował
i opisał znacznie więcej komet, poświęcając im kilka ważnych dzieł. Najważniejsze z nich to Prodromus Cometicus,
Quo Historia Cometae Anno 1664 (wyd.
1665), Descriptio Cometae Anno 1665
(wyd. 1666), Epistola De Cometa Anno
1672 (wyd. 1672), Epistola Ad Amicum
De Cometa Anno 1677 (wyd. 1677), oraz
fundamentalne dzieło Cometographia
(wyd. 1668). W tym ostatnim, bogato
Fot. Jean Mueller

Warto wspomnieć też nazwiska innych dawnych lub wciąż prężnie działających poszukiwaczy ogoniastych
gwiazd, wśród których były/są też kobiety: Caroline Herschel (1750–1848),
Maria Mitchell (1818–1889), Theodor
Brorsen (1819–1895), William Frederick Denning (1848–1931), Joel Metcalf
(1866–1925), William Reid (?–1928),
Leslie Peltier (1900–1980), George Alcock (1912–2000), Ludmila Pajdušáková (1916–1979), Michiel Bester (1917–
2005), Antonin Mrkos (1918–1996),
Anton Gehrels (1925–2011), Robert
Burnham Jr. (1931–1993), Rolf Meier (1953–2016), Howard Brewington,
Malcolm Hartley, Brian Skiff, Donald
Macholz, Terry Lovejoy, Vello Tabur,
Jean Mueller, Rodney Austin, Kazimieras Černis, Leonid Elenin, Gienadij Borysow i wielu innych.

Małżeństwo Shoemakerów i David Levy
(w środku) w 1997 r.

ilustrowanym, zawarł opisy 250 komet
widocznych od 2292 r. p.n.e. do czasów
mu współczesnych. Heweliuszowe obserwacje komety z 1682 r., wykorzystał
jego przyjaciel Edmund Halley do obliczenia orbity komety nazwanej później
jego nazwiskiem. Ciekawostką jest fakt,
że ze względu na łudzące podobieństwo
orbit, kometa odkryta przez Heweliusza
w 1661 r., jest prawdopodobnie tą samą,
która odkryta w XXI w otrzymała oznaczenie 153P/Ikeya-Zhang. Ta wyjątkowej urody kometa zdobiła ziemskie niebo na przełomie zimy i wiosny 2002 r.
27

Następne polskie komety poznał
świat dopiero w XX w. Serię odkryć
zapoczątkował Lucjan Orkisz (1889–
–1973), który na stacji astronomicznej
Lubomir w kwietniu 1925 r. odkrył
jednopojawieniową kometę C/1925
G1 (Orkisz). Kolejne sukcesy należą
do krakowskiego łowcy komet Antoniego Wilka (1876–1940), którego
okrutnie potraktowali niemieccy okupanci, wysyłając wraz z innymi polskimi profesorami do obozu Sachsenhausen w ramach haniebnej Sonderaktion
Krakau. Do czasu wybuchu wojny
astronom, za pomocą lornetki pryzmatycznej i lunety Zeissa, odkrył aż cztery
komety, oznaczone kolejno jako C/1925
V1 (Wilk-Peltier), C/1929 Y1 (Wilk),
C/1930 F1 (Wilk) oraz P/1937 D1
(Wilk). Co ciekawe, były to obserwacje
wizualne prowadzone zarówno z Obserwatorium Krakowskiego, jak i z centrum miasta, co w dzisiejszych czasach
wszechobecnych reflektorów i neonów
byłoby praktycznie niemożliwe. Pierwsze dwie komety Wilka są obiektami
jednopojawieniowymi, pozostałe natomiast mają okresy orbitalne odpowiednio 485 i 187 lat. Przedwojenną kolekcję rodzimych komet uzupełnia obiekt
odkryty nieuzbrojonym okiem przez
miłośnika astronomii Władysława Lisa
(1911–1980). Dokonał tego również
ze stacji na Lubomirze, gdzie z uwagą
podpatrywał pracę zawodowych astronomów. Kometę niezależnie odkryło też
dwóch obserwatorów z Japonii i ZSRR,
zatem otrzymała ostatecznie oznaczenie C/1936 O1 (Kaho-Kozik-Lis). Jest
kometą długookresową o czasie obiegu
wokół Słońca wynoszącym 888 lat.
Pierwszą powojenną polską kometę
w październiku 1966 r. odkrył Konrad
Rudnicki (1926–2013). Astronom, pracujący wtedy w amerykańskim obserwatorium na Mount Palomar, zajmował
się poszukiwaniem supernowych w odległych galaktykach. Nowe ciało niebieskie zostało zarejestrowane przypadkowo na fotografii, a kolejne obserwacje,
ukazujące zmianę jego pozycji, utwierdziły uczonego w przekonaniu, że dokonał odkrycia komety. Otrzymała ona
oznaczenie C/1966 T1 (Rudnicki). Jest
to kometa jednopojawieniowa. Dopiero
we wrześniu 2004 r. została odkryta kolejna „biało-czerwona” kometa, tym razem w ramach automatycznego projektu
poszukiwania gwiazd zmiennych ASAS
(All Sky Automated Survey) w obserwatorium astronomicznym w Las Cam28

panas w Chile. Kierujący nim Grzegorz
Pojmański, astronom związany z Uniwersytetem Warszawskim, zarejestrował nowy obiekt podczas rutynowego
przeglądu uzyskanych wcześniej fotografii. Otrzymał on oznaczenie C/2004
R2 (ASAS), a obliczenia orbity wskazały, że jest to kometa jednopojawieniowa. Dwa lata później w styczniu ten sam
naukowiec sprawił sobie noworoczny
prezent, odkrywając kometę oznaczoną
jako C/2006 A1 (Pojmański). Posiada
ona bardzo wydłużoną orbitę o okresie
około 115 tys. lat.
Lata 2014–2015 to kolejne dwa polskie odkrycia. Najpierw w lutym 2014 r.
amator astronomii Rafał Reszelewski,
członek projektu TOTAS (Teide Observatory Tenerife Asteroid Survey)
odkrył na udostępnionych fotografiach
kometę krótkookresową P/2014 C1
(TOTAS), a rok później w marcu on
i trójka jego przyjaciół: Marcin Gędek,
Michał Kusiak i Michał Żołnowski odkryli kometę długookresową C/2015 F2
(Polonia). Odkrycia dokonali w prywatnym zdalnym obserwatorium astronomicznym, które zbudowali na pustyni
w Chile. Wypada tu podkreślić patriotyczny gest młodych astronomów, którzy mając sposobność nadania komecie
nazwy, uwiecznili wśród gwiazd swoją
ojczyznę. Koniecznie trzeba wspomnieć
o setkach komet odkrytych przez Polaków w ramach internetowych przeglądów fotografii uzyskanych przez
profesjonalne programy badawcze. Zawodowi astronomowie nie są w stanie
opracować wszystkich danych, zatem
posiłkują się liczną międzynarodową
społecznością miłośników astronomii,
dla których otwiera się przez to szansa na istotny wkład w naukę i wiedzę

Szkice komet obserwowanych przez Jana Heweliusza z dzieła Cometographia

Antoni Wilk

o Układzie Słonecznym. Niekwestionowanym rekordzistą jest wspomniany
już Michał Kusiak, który do czerwca
2017 r. odkrył blisko 170 komet na fotografiach przesłanych przez sondy słoneczne SOHO i STEREO. Inni uważni
obserwatorzy z imponującym dorobkiem to Arkadiusz Kubczak, Szymon
Liwo, Krzysztof Kida, Eryk Banach,
Marek Kałużny i inni.
Polscy astronomowie zajmujący się
mechaniką nieba poświęcili wiele czasu i uwagi studiom kometarnych orbit.
Światową sławę w tym temacie osiągnęli Grzegorz Sitarski (1932–2015),
który zajmował się kometami 26P/
Grigg-Skjellerup, 56P/Slaughter-Burnham i 43P/Wolf-Harrington. Michał Kamieński (1879–1973) większość swojej
naukowej uwagi poświęcił komecie
14P/Wolf, mocno perturbowanej przez
grawitacyjny wpływ Jowisza, a także
1P/Halley i 2P/Encke. Felicjan Kępiński
(1885–1966) zasłużył się w astronomii
studiami orbity komety 22P/Kopff i niezwykle precyzyjnymi wyliczeniami jej
przyszłej pozycji na niebie. Rodzimym
osiągnięciem o światowej randze było
też prowadzenie w latach 60–80 ubiegłego wieku długoterminowego projektu o nazwie Katalog Orbit Komet Jednopojawieniowych. Ich orbity obliczane
były za pomocą specjalnie stworzonego algorytmu, dającego się przełożyć
na języki programowania komputerów
klasy IBM — Algol i Fortran. W pracach wzięli udział wspomniany już
Grzegorz Sitarski oraz Maciej Bielicki
(1906–1988) i Krzysztof Ziołkowski.
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Fot. Wacław Waniak, Michał Drahus, Keck Observatory

Fot. Krzysztof Ulaczyk

Teleskopy projektu ASAS w Chile

Kometami, które umożliwiły uczonym
testowanie algorytmu, były między innymi C/1973 E1 (Kohoutek), 59P/Kearns-Kwee oraz 30P/Reinmuth. Projekt
trwa do dziś, angażując w badania kolejną generację polskich astronomów.

zidentyfikować kometę i nie pomylić jej
z mgławicą czy gromadą kulistą gwiazd.
W obserwacyjnej praktyce najciekawsze jest śledzenie wyglądu komety przez
dłuższy czas, dzięki czemu pojawia się
sposobność rejestracji dynamicznych
zmian w jej wyglądzie — rozwoju i zaniku warkocza, nagłych pojaśnień lub
spadków jasności, a czasem nawet rozpadu i podziału na mniejsze fragmenty.
Zaawansowani miłośnicy astronomii
mierzą jasność komety, oceniają długość,
kierunek, kształt i strukturę warkocza,
rozmiary kątowe i stopień kondensacji
głowy. Tego typu obserwacje można
później przesłać do Sekcji Obserwatorów Komet (SOK) Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (http://sok.
ptma.pl), gdzie dołączą do obserwacji
wykonanych przez inne osoby. Po weryfikacji i redukcji dostarczonego materiału
będą one cennym osobistym wkładem
w badania kosmicznego gościa. Zainteresowanych tematem odsyłam też do specjalistycznego poradnika obserwatora
komet, dostępnego na tej samej stronie.
Zapiski i szkice z wykonanych obserwacji, poza cennym materiałem naFot. Przemysław Rudź i Cezary Wierucki

Obserwujmy komety!
Do obserwacji komet zwykle wystarczy dobrej klasy lornetka na statywie lub
amatorski teleskop o małym powiększeniu i szerokim polu widzenia. Wiadomości o pojawiających się ogoniastych
gwiazdach są łatwo dostępne w internecie, gdzie każda „dobrze rokująca” kometa szybko staje się tematem dyskusji
na różnego rodzaju forach astronomicznych i grupach dyskusyjnych. Efemerydy jaśniejszych komet są publikowane
w postaci map nieba lub baz danych, które można zaimportować do popularnych
komputerowych planetariów i atlasów
nieba, aby w domowym zaciszu własnoręcznie sporządzać efemerydy na kolejne dni i tygodnie. Większość komet
w zasięgu lornetek przypomina rozmyte
mgiełki z wyraźnie jaśniejszym centrum.
Trzeba nieco wprawy, aby poprawnie

Kometa Polonia

ukowym, są też wartościową pamiątką
i kronikarskim zapisem chwili. Zdecydowanie najwięcej satysfakcji daje
jednak własnoręcznie wykonana fotografia komety lub cała ich sekwencja.
Dla bardzo jasnych komet, które wykształcają warkocz, wystarczy zwykła
lustrzanka i kilkudziesięciosekundowe
czasy naświetlania. Dla komet słabszych niezbędne będzie sprzężenie aparatu z teleskopem na stabilnym montażu
i prowadzeniem w ślad za pozornym
ruchem sfery niebieskiej. Posiadając
taki ekwipunek, możemy bez problemu fotografować nawet niepozorne
komety o jasności dużo niższej niż zakres dostrzegalności nieuzbrojonym
okiem. Warto spróbować dwóch podejść do wykonywanych fotografii i ich
późniejszego komputerowego składu.
Pierwsze, klasyczne, polega na śledzeniu samej komety, co po złożeniu klatek
w jedną fotografię ukaże ją na tle łuków
zakreślanych przez okoliczne gwiazdy.
Drugie, jeśli kilkanaście lub kilkadziesiąt pojedynczych fotografii komety
złożymy tak, aby gwiazdy były punktowe. Zarejestrujemy wtedy z pewnością
szybkie przemieszczanie się komety
na ich tle. Z takiego materiału łatwo
uzyskać animację ruchu komety (w formacie *.gif lub *.avi), co poza wglądem
w dynamikę jej ruchu uwidacznia też
subtelne zmiany w strukturze jej głowy
i warkocza. Tego typu materiał zawsze
zyskuje szerokie zainteresowanie w środowisku, a i dla osób postronnych będzie nie lada ciekawostką.

■

Przemysław Rudź to autor dobrze znany
Czytelnikom naszego pisma z ciekawych i dobrze napisanych artykułów.
Ostatnio zaczął pisać m.in. również
dla najmłodszych miłośników astronomii (patrz Urania 6/2017 s. 31).
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W skrócie
Sztuczna inteligencja
od Google odkryła ósmą
egzoplanetę wokół odległej
gwiazdy

Wolontariusze odkryli układ
złożony z pięciu planet
W poszukiwaniu planet pozasłonecznych pomaga m.in. kosmiczny teleskop
Keplera, krążący po orbicie Ziemi, mierząc jasność gwiazd, które mogą posiadać planety. Instrument identyfikuje potencjalne planety wokół innych gwiazd,
szukając spadków w ich jasności, do których dochodzi, gdy planety przechodzą
na ich tle (dokonują tranzytu). Programy
komputerowe oznaczają te gwiazdy, których spadek jasności zanotowały, a następnie astronomowie przyglądają się
każdej z nich i po dokładnej analizie decydują, czy może być za to odpowiedzialna planeta. W ciągu trzech lat misji K2
zaobserwowano 287 309 gwiazd, a co

kilka miesięcy dochodzą dziesiątki tysięcy kolejnych.
Z pomocą naukowcom w analizie tak
ogromnego zbioru danych przychodzą
ochotnicy z całego świata, zwani czasem
„naukowcami społecznościowymi”. Jest
to możliwe dzięki projektowi Exoplanet
Explorers opracowanemu przez astronoma z UC Santa Cruz, Iana Crossfielda oraz
pracownika naukowego Caltech, Jessie
Christiansen. Exoplanet Explorers znajduje się na Zooniverse, internetowej platformie do badań crowdsourcingowych.
Na czym polega rola ochotników? Można zarejestrować się w projekcie, dowiedzieć się z udostępnionych materiałów,
jak wyglądają prawdziwe sygnały od egzoplanet w krzywych zmian blasku, a następnie samemu spróbować przejrzeć
rzeczywiste dane zebrane z teleskopu Keplera. Ochotnicy głosują, czy dany sygnał
jest tranzytem, czy po prostu szumem.
Każdy potencjalny sygnał tranzytowy jest
analizowany przez co najmniej 10 osób
i potrzebuje przynajmniej 90% głosów na
„tak”, aby został uwzględniony w dalszych
badaniach.
Na początku kwietnia 2017 r., zaledwie
dwa tygodnie po uruchomieniu wstępnej
wersji Exoplanet Explorers na Zooniverse,
projekt został przedstawiony w ramach
trzydniowego wydarzenia w programie
telewizyjnym ABC Australia — Stargazing
Live. W ciągu pierwszych 48 godz. od pojawienia się na antenie telewizyjnej, eksperci Exoplanet Explorers otrzymali ponad
2 mln klasyfikacji od ponad 10 tys. użytkowników. Ochotnicy mieli szanse przeglądać zupełnie nowy zestaw danych C12
z misji K2 (reinkarnacja podstawowej fazy
misji Kepler, która zakończyła się 3 lata
temu), którego nie analizowali jeszcze zawodowi astronomowie. K2 ma całkowicie
nowe pole widzenia i zbiór gwiazd, wokół
których można szukać planet.
Crossfield i Christiansen dołączyli
do astronoma z NASA, Geerta Barentsena
i jego badań wyników w miarę ich pojawiania się. Wykorzystując głębokość krzywej
tranzytu i częstotliwość, z jaką się pojaŹródło: NASA/Wendy Stenzel

Nasz Układ Słoneczny już nie jest jedynym znanym nam układem planetarnym
z ośmioma planetami! NASA, zarządzająca teleskopem Keplera, wraz z gigantem
informatycznym Google ogłosiła odkrycie
ósmej planety krążącej wokół Kepler-90
— gwiazdy podobnej do naszego Słońca,
oddalonej od Ziemi o 2 545 lat św.
Google zaaplikowało do problemu poszukiwania egzoplanet rozwinięty przez
siebie model sieci neuronowej — jednej
z nowoczesnych technik uczenia maszynowego (algorytmu, w którym komputer
„uczy” się, korzystając z wcześniej sklasyfikowanych danych). To z jego pomocą
odkryto dwie nowe egzoplanety we wcześniej znanych układach wieloplanetarnych, a technika daje nadzieję na więcej
odkryć pochodzących z danych Keplera
i przyszłych teleskopów.
— Tak jak przypuszczaliśmy, zarchiwizowane dane z Keplera kryją w sobie jeszcze niesamowite odkrycia, czekając na
odpowiednie narzędzia, by je zauważyć —
powiedział Paul Hertz, dyrektor wydziału
astrofizyki NASA z Waszyngtonu.
Za nowym odkryciem stoją Christopher
Shallue i Andrew Vanderburg. Skorzystali z danych tranzytowych pochodzących
z teleskopu Keplera (krzywe światła pochodzącego od gwiazdy, na bazie których
szuka się charakterystycznych spadków
jasności świadczących o tranzycie egzoplanety przed gwiazdą) do nauczenia
sztucznej sieci neuronowej wzorców występowania tranzytu. Sztuczne sieci neuronowe to technika imitująca zachowanie
neuronów w ludzkim mózgu, od wielu lat
pomagająca w rozwijaniu metod sztucznej inteligencji.
Przeoczona wcześniej planeta Kepler
90i jest około 30% większa od Ziemi i krąży wokół swojej gwiazdy w odległości porównywalnej do tej między planetą Merku-

ry i Słońcem w naszym układzie. Kepler 90
to bardzo ciekawy układ, przypominający
nasz Układ Słoneczny, jednak w znacznie
bardziej zwartej formie. Najdalsza planeta
odkryta już wcześniej w tym układzie (Kepler 90h) krąży w odległości podobnej do
odległości Ziemi od Słońca.
Kepler udostępnił publicznie dane
35 000 potencjalnych sygnałów z egzoplanet. Część procesu poszukiwania jest
automatyczna, a częścią zajmuje się
człowiek. Shallue i Vanderburg chcieli
sprawdzić nowe metody w nadziei na znalezienie nowych, słabszych, pominiętych
wcześniej sygnałów. Oprócz planety wokół
gwiazdy Kepler 90 odkryto też przy okazji
6. planetę wokół gwiazdy Kepler 80. Podobna do Ziemi planeta Kepler 80h krąży
w grawitacyjnym rezonansie orbitalnym
z czterema innymi planetami, czyniąc system bardzo stabilnym, podobnie jak słynny układ TRAPPIST-1.
Praca naukowa towarzysząca odkryciu
zostanie opublikowana w czasopiśmie
naukowym The Astronomical Journal.
Shallue i Vanderburg planują jeszcze
zaaplikować rozwinięty algorytm na całym katalogu Keplera liczącym 150 000
gwiazd.
Rafał Grabiański

Artystyczna przedstawienie układu Kepler-90. Skala nie została zachowana

30

Urania

1/2018

www.urania.edu.pl

Względny rozmiar Ziemi
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Rozmiary planet powiększono
50× względem gwiazdy

Wizja artystyczna układu K2-138, pierwszego systemu wieloplanetarnego odkrytego przez społecznościowy projekt naukowy

1/2018

w połowie stycznia 2018 r. w czasopiśmie
naukowym Astronomical Journal.
Gwiazda centralna układu jest nieco
mniejsza i chłodniejsza niż Słońce. Pięć
znanych planet ma rozmiary Ziemi i Neptuna. Planeta b może być skalista, ale
planety c, d, e i f prawdopodobnie zawierają duże ilości lodu i gazu. Wszystkie pięć
planet ma okresy orbitalne krótsze niż 13
dni i wszystkie są niesamowicie gorące,
od 430 do 980 stopni Celsjusza.
Agnieszka Nowak

Jeszcze więcej planet
w Hiadach
Pod koniec 2017 r. pojawiły się doniesienia o planecie wielkości Neptuna odkrytej wokół gwiazdy należącej
do gromady otwartej Hiady. W grudniu
w czasopiśmie The Astronomical Journal
opublikowano wyniki, które wskazują, że
w nowym układzie może być jeszcze więcej planet!
Naukowcy zajmujący się planetami
pozasłonecznymi (egzoplanetami) są
szczególnie zainteresowani planetami
towarzyszącymi bardzo różnym typom

gwiazd: tym młodszym, tym starszym,
a także tym należącym do gromad. W takich poszukiwaniach doskonale sprawdza
się Kosmiczny Teleskop Keplera. Znalezienie planet w Hiadach to efekt dwóch
różnych badań wykorzystujących dane
Keplera — K2. Chodzi o odkrycia związane
z dużą egzoplanetą okrążającą gwiazdę
EPIC 247589423, która leży w pobliskiej
gromadzie otwartej Hiady liczącej sobie
zaledwie 800 mln lat. Drugi z projektów
badawczych, autorstwa Andrew Manna
z University of Texas w Austin (USA), doczekał się niezależnej publikacji. Zaprezentowano w niej wykrycie obecności nie
jednej, ale aż trzech egzoplanet krążących wokół EPIC 247589423.
Mann i jego współpracownicy przeszukali krzywe zmian blasku młodych gwiazd
w ramach przeglądu ZEIT (Zodiacal Exoplanets in Time). Korzystając z tych danych, zdołali zidentyfikować w systemie
EPIC 247589423 trzy planety: planetę
zbliżoną rozmiarami do Ziemi, z okresem obrotu wokół własnej osi rzędu 8,0
ziemskiego dnia, odkryty już wcześniej
glob podobny pod względem rozmiarów
do Neptuna, z okresem obrotu równym 17
dni, oraz tzw. „superziemię” o promieniu
około 1,5 razy większym niż promień Ziemi i okresem rotacji równym 26 dni.
Najmniejsza z tych planet należy
do najmłodszych planet wielkości Ziemi,
jakie kiedykolwiek odkryto. Być może
więc to kosmiczne znalezisko pozwoli
naukowcom przyjrzeć się bliżej historii
i ewolucji planet podobnych do Ziemi.
Ciekawostką jest, że planety zdają się
okrążać gwiazdę, która jak na swój młody wiek jest wyjątkowo jasna i spokojna.
Pozwala to na dość precyzyjne wyznaczanie prędkości radialnych w celu określenia dokładnych mas poszczególnych
składników jej układu, dając wyjątkową
okazję do szczegółowego zbadania właściwości młodych planet.
Elżbieta Kuligowska
Źródło: Mann et al. 2018

wiał, oszacowali, jak duża jest potencjalna
planeta i jak blisko swojej gwiazdy krąży.
Drugiej nocy programu naukowcy omówili
demografię dotychczas odkrytych planet
— 44 planety wielkości Jowisza, 72 wielkości Neptuna, 44 wielkości Ziemi i 53
tak zwane superziemie, które są większe
od Ziemi, ale mniejsze od Neptuna.
Jak mówi Christiansen, planowano
znaleźć nową klasyfikację, która miała
zostać ogłoszona na koniec serii programów. Ponieważ jednak weryfikacja, czy
ma się do czynienia z tranzytem planety,
trochę trwa, skupiono się na systemach
wieloplanetarnych, gdyż wtedy prawdopodobieństwo błędnego rozpoznania układu jest mniejsze. Badaczka posortowała
zgromadzone dane, aby znaleźć gwiazdę
z wieloma tranzytami i znalazła taką, wokół której krążą cztery planety. Trzy miały
100% głosów na „tak” od ponad 10 osób,
a czwarta miała ich 92%. Jest to pierwszy
wieloplanetarny układ odkryty w całości
przez crowdsourcing.
Po ogłoszeniu odkrycia w Stargazing
Live, Christiansen i jej koledzy kontynuowali badania i charakterystykę układu,
nazwanego K2-138. Statystycznie potwierdzili zestaw sygnałów jako bardzo
prawdopodobne, iż dotyczą tranzytów
prawdziwych planet. Astronomowie odkryli dodatkowo, że planety krążą po orbitach w interesującej relacji matematycznej, zwanej rezonansem. W przypadku
K2-138 dana planeta potrzebuje prawie
dokładnie 50% dłuższego czasu, aby
okrążyć gwiazdę, niż sąsiednia planeta na
orbicie bliżej gwiazdy (rezonans 3:2). Naukowcy znaleźli także piątą planetę w tym
samym łańcuchu rezonansów oraz wskazówki na istnienie szóstej. Jest to jedyny
układ planetarny z szeregiem nieprzerwanych rezonansów w tej konfiguracji i może
dostarczyć wskazówek teoretykom, którzy
chcą odkryć tajemnice formowania się
i wędrówki planet. Publikacja ukazała się

Źródło: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (IPAC)

Układ K2-138

W skrócie

Krzywa zmian blasku EPIC 247589423 uzyskana z danych Keplera. Dolne panele przedstawiają
tranzyty trzech odkrytych planet
Urania
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Wielka wyprawa PTMA do Ameryki

Było nam dane
Słońca zaćmienie!
Marek Substyk, Mieczysław Janusz Jagła, Agnieszka Nowak, Piotr Chabior

Dla wielu miłośników astronomii
możliwość obserwacji całkowitego
zaćmienia Słońca jest marzeniem,
które wydawałoby się trudne w realizacji. W większości przypadków
pas zaćmienia zawsze znajduje się
bowiem z dala, poza granicami Polski.
Co więcej, nawet w samej Europie
możliwość obserwacji całkowitego
zaćmienia wcale nie jest tak prosta,
jakby się wydawało. Europa to duży
kontynent, a jednak pasy całkowitych
zaćmień jak na złość ciągle ją omijają. Ostatnie całkowite zaćmienie
Słońca na kontynentalnej części Europy miało miejsce w sierpniu 1999,
a kolejne nastąpi dopiero w Hiszpanii,
w sierpniu 2026 i 2027 r.
Nic więc dziwnego, że coraz
bardziej popularna staje się astroturystyka zaćmieniowa i podążanie
za zaćmieniem. Skoro więc „nie
przyszła góra do Mahometa, Mahomet
przyszedł do góry”. I tak właśnie stało
się w sierpniu 2017 r., kiedy wiele
grup obserwacyjnych z Polski udało się
do Stanów Zjednoczonych na obserwacje tego niesamowitego zjawiska.
Dwie największe grupy reprezentowały Polskie Towarzystwo Miłośników
Astronomii.

Przygotowania do wyprawy
Pomysł zorganizowania wyjazdu
na zaćmienie powstał już w 2013 r.
Wtedy było to dla nas tylko marzenie
będące wytworem naszej wyobraźni
i chęci obserwacji zjawiska. W zasadzie przez lata tworzył się plan
pobytu. Analizowaliśmy przeróżne
warianty wyjazdu, studiowaliśmy
statystyki pogodowe. W międzyczasie
tworzyliśmy grupę wyjazdową, która
szybko urosła do ponad 50 osób. Ostatecznie na liście pojawiło się 40 osób,
które zostały zobowiązane do wyro-
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bienia sobie wizy turystycznej. 39
osób dostało wizę, jedna wskoczyła
z miejsca rezerwowego. We wrześniu
2016 r. pojawiły się pierwsze oferty
linii lotniczych. Coś zaczęło się dziać
na poważnie. Mając wizy, mogliśmy
już tak dopasować lot, aby spokojnie
można było trafić w dniu zaćmienia

staliśmy przewodniki, wszelkie cuda
informatyki oraz pomoc znajomego
ze Stanów Zjednoczonych — Pawła
Palucha z Interameryka.com, który
pomógł nam dopiąć plan zwiedzenia
prawie całego Dzikiego Zachodu. Specjalista od tego typu zadań okazał się
bardzo pomocny, ponieważ znał bieżą-

w pas. Decyzja zapadła przy zakupie
pierwszego biletu. Lecimy 15 sierpnia
z Krakowa do Oslo, a następnie do
Oakland (San Francisco), liniami Norwegian. Była to wtedy najlepsza oferta zarówno pod względem cenowym,
jak i miejsca docelowego. Powrót
zaplanowaliśmy na 3 września, zgodnie z lotem powrotnym.
Od tego momentu było już wiadomo, że Wyprawa Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii odbędzie
się i będzie naprawdę Wielka!

ce realia Ameryki i mógł nam pomóc
w każdej sprawie.
Tworzony w chmurze Google
program pobytu rozkwitał z każdym
dniem. Jego trzon zbudowany był
w ciągu około miesiąca, kolejne miesiące to w zasadzie tylko poprawki
związane z nieprzejezdnością dróg
czy okresowym zamknięciem części
Parków Narodowych. Wszystko zostało
zaplanowane z dokładnością minut
i jak się okazało, bardzo dobrze można to zrealizować.
Mając bilety i wstępnie nakreślone
główne miejsca pobytu w USA, które
chcieliśmy odwiedzić, należało zadbać
o nocleg. W grupie, jaką stworzyliśmy
na Facebooku, nikt nie chciał bawić
się w namioty czy spanie w samo-

Fot. Marek Substyk

Nie tak często, jak
by się wydawało

Plan pobytu
Znaliśmy już daty lotów i oczywista była dla nas od dawna data zaćmienia — 21 sierpnia 2017.
Do pracy nad planem wykorzyUrania
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chodach. Szybka decyzja mogła być
jedna. Rezerwujemy hotele na całej
trasie Wyprawy. Będziemy podróżować z hotelu do hotelu, zwiedzając
USA, i dojedziemy do pasa zaćmienia
dokładnie 21 sierpnia.
Rezerwacja hoteli dla tak dużej
liczby osób nie była prosta. Przez kilka pierwszych dni byliśmy podzieleni
na dwie grupy rozlokowane w dwóch
hotelach. Kolejne tygodnie rezerwowania ich przez internet przyniosły
efekty pełnej rezerwacji dla wszystkich uczestników.
Następnym krokiem były samochody. Tutaj sprawa była prosta i szybka.
Samochód miał być duży i wygodny,
bowiem na wiele dni stał się za dnia
naszym domem na kółkach. Szybkie
konsultacje zaowocowały rezerwacją
10 samochodów Dodge Grand Caravan.
Mieliśmy już wizy, bilety lotnicze,
rezerwacje noclegów oraz samochodów.
Pozostało nam spotkać się w całej
grupie podczas jednego ze zlotów
PTMA w Zwardoniu i dopieścić szczegóły, które trudno czasami ustalić
przez internet lub telefon. Na zlocie
pojawiło się 39 z 40 osób (jedna
usprawiedliwiona za granicą). Ustaliliśmy, kto z kim będzie w pokojach,
w samochodach, kto będzie dokonywał płatności i wiele innych mniej
lub bardziej ważnych spraw. Była
to świetna okazja do poznania się,
w szczególności dla osób, które pierwszy raz odważyły się na tak ambitny
plan w tak szalonej Wyprawie.

Zwiedzanie

knajpy z tradycyjnymi amerykańskimi
hamburgerami czy stekami. Te smaki
pozostaną u nas jeszcze długo w pamięci.
Całość psują natomiast hotelowe
śniadania, których po prostu, za wyjątkiem 2–3 hoteli, nie dało się jeść.
Pieczywo na słodko z propozycją smarowania czymkolwiek słodkim. Do tego
oczywiście zawsze sok pomarańczowy
i kiepskiej jakości kawa. To była dla
nas taka mała nauczka, że śniadania
w hotelach ekonomicznej klasy nie są
jakąkolwiek zaletą przy ich rezerwacji. Dziwne jest dla nas tylko to, że
z jednej strony pokazują świetną i pomysłową kuchnię w lokalnych barach,
a w hotelach poziom nagle znika.
Nieco odmienne są natomiast
przepisy ruchu drogowego, do których
szybko się przyzwyczailiśmy. Wrażenie
robi poczwórny stop na skrzyżowaniach, gdzie pierwszeństwo ma nie
ten z prawej strony, tylko ten, który
dojechał do skrzyżowania jako pierwszy! Wymaga to nieco odwagi przy
ruszaniu, ale po kilku dniach wydaje
się genialnym i bezpiecznym rozwiązaniem.

Dzień zaćmienia
Na zaplanowane wcześniej miejsce obserwacji dotarliśmy z dwugodzinnym zapasem. Kilka osób wyjechało już w nocy, aby przeprowadzić
obserwacje nocne i przygotować się
do samego zaćmienia. Okazało się,
że pogoda w tym miejscu może być
niesprzyjająca, więc mając zapas
czasu, postanowiliśmy pięcioma
samochodami pojechać w inne miejsce. Po przejechaniu kilkudziesięciu
kilometrów dotarliśmy do lokalnego
Punktu Obsługi Podróżnego (Waltman
US 20 Rest Area), 80 km na zachód
od Casper. Po sprawdzeniu współrzędnych geograficznych, 43°04’30”N,

Fot. Bartosz Wojczyński

Podobno statystyczny Amerykanin rzadko opuszcza swój stan, aby
odwiedzić swój kraj. My zgodnie
z planem zwiedziliśmy 7 stanów: Kalifornię, Nevadę, Utah, Wyoming (miej-

sce obserwacji zaćmienia), Idaho,
Montanę i Arizonę. Wśród tych stanów
odwiedziliśmy takie miejsca i miasta,
jak: Yosemite National Park, Dolina
Śmierci, Las Vegas, Zion National
Park, Bryce Canyon NP, Capitol Reef
National Park, Yellowstone NP, Grand
Tenton NP, Arches National Park, Canyonlands NP, Goosenecks State Park,
Dolina Monumentów, czyli Monument
Valley — Navajo Tribar Park, Kanion
Antylopy, Wielki Kanion, Flagstaff
(miejsce odkrycia Plutona), Wielki
Krater Meteorowy w Arizonie, historyczny odcinek Route 66, Joshua Tree
NP, Griffith Observatory, Los Angeles,
Hollywood, Beverly Hills, California
Science Center wraz z wahadłowcem
Endeavor, Santa Monica i słynna Venice Beach, Malibu, Santa Barbara,
przejazd z objazdem Pacific Coast
Highway, NASA Ames Research Center,
dolina krzemowa (siedziby Google,
Facebook, Microsoft), San Francisco
wraz z jego stromymi ulicami i mostem Golden Gate.
Niektórzy pokusili się o lot helikopterem nad Wielkim Kanionem,
a jeszcze inni dopisali sobie do programu Sequoia National Forest. Czy
było szaleństwem, aby to wszystko
zobaczyć w 18 dni? Tak, przyznam
jako organizator — było. Każdy z nas
przemierzył po Stanach ok. 7500 km,
do tego samolot w dwie strony
20 000 km. Razem 27500 km, nie licząc dojazdu do Krakowa! Gdyby tak
policzyć, to dla naszej grupy, okazuje
się, że przemierzyliśmy sumarycznie
prawie 3-krotnie odległość Ziemia-Księżyc!
Sama Ameryka robi wrażenie i jest
całkiem inna niż znana nam Europa.
Szerokie drogi i wielkie hotelowe
łóżka, duże samochody, sklepy uginające się od setek kilogramów bekonu
i soku pomarańczowego. Świetne
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Wielki Krater Meteorowy w Arizonie

107°14’46”W i danych wysokości nad
poziomem morza — 1868 m, mogliśmy
rozpocząć przygotowania.
Miejscem obserwacyjnym był spory
parking z dużym terenem przyległym,
na którym już z daleka widać było miłośników zaćmień Słońca. Wraz z nami
zaćmienie obserwowała grupa około
200 Włochów, dzięki którym zjawisko
było jeszcze bardziej niesamowite :)
Nasze miejsce obserwacji było
odległe o 7,8 km od centrum pasa
zaćmienia, co w przełożeniu do efemerydy dawało nam o 3 sekundy
krótszą fazę maksymalną zaćmienia,
w stosunku do ewentualnej podróży
na południe.
Postanowiliśmy zostać, bowiem zawsze mieliśmy jeszcze możliwość prawie natychmiastowej zmiany miejsca,
będąc przy szybkiej drodze stanowej.
Pozostała część ekipy zdecydowała się
zostać w okolicach Riverton, licząc
na rozpogodzenia i chyba na odrobinę
szczęścia. Tak to jest, gdy ktoś jeszcze w nocy ustawi montaż na Gwiazdę
Polarną i nie chce się już przemieszczać. Na szczęście i oni mieli dobrą
pogodę, a my przeżyliśmy możliwość
małej pogoni za lepszymi warunkami.
Podczas trwania całego zjawiska
pogoda była wyśmienita. Wielu z nas
po raz pierwszy było świadkami całkowitego zaćmienia Słońca. No i mieliśmy ogromne szczęście zobaczyć je
przy idealnej pogodzie!
Zbliżając się do momentu pierwszego kontaktu, ciągle byliśmy
niepewni, czy pogoda dopisze. Nie
wiedzieliśmy, czy nagle nie pojawią
się chmury. Nie mieliśmy dostępu do
internetu czy nawet sieci komórkowej. Miejsce obserwacji było dla nas
czarną plamą zasięgu telefonii komór-
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kowej. Co więcej, hotel z nocy poprzedzającej zaćmienie, mimo zapewnień o możliwości skorzystania z sieci
Wi-Fi, nie wspomniał, że połączenie
z nią raczej jest tylko teoretyczne.
W praktyce 48 godzin przed zaćmieniem byliśmy bez dostępu do internetu i linków pogodowych, które sobie
wcześniej przygotowaliśmy. Na szczęście udało się, a zachmurzenie nie
było większe niż 1–2%
Nasza ekipa zaczęła rozstawiać
sprzęt na statywach fotograficznych
w większości ze Star Adventurerami. Każdy znalazł dogodne miejsce
dla siebie. Duża część osób korzystała z programu do automatycznego
fotografowania zaćmienia „Eclipse
Orchestrator”. Chodziło o to, aby
jednak skupić się na obserwacji wizualnej i podziwiać zaćmienie, a nie
skupiać się nad odpowiednim ustawieniu przesłony, wartości ISO czy czasu
naświetlania. Wykorzystaliśmy więc
zdobycze techniki, ufając programowi, który całkowicie przejął kontrolę
nad naszym sprzętem fotograficznym,
a nam dał możliwość obserwacji tego
wspaniałego zjawiska.
Pierwszy kontakt o godzinie
16:21:06 UT rozpoczął oficjalnie zaćmienie. Na początku wiedzieliśmy
tylko „ugryziony” fragment tarczy
Słońca i tylko kontrolowaliśmy to,
co się dzieje w aplikacji. W zasadzie,
jeśli ktoś był przygotowany, mógł
już tylko pilnować, czy Słońce nie
ucieka mu z pola widzenia, a jeśli
dobrze ustawił montaż, mógł tylko
sprawdzać, czy nie zabraknie mu
prądu w laptopie i aparacie. Był
czas na śniadanie, rozmowy z innymi
uczestnikami z Włoch.
Z każdą chwilą robiło się coraz

Urania

ciemniej, aparaty robiły dla nas zdjęcia, a my kontrolowaliśmy sytuację.
W międzyczasie wykonywaliśmy wiele
ciekawych doświadczeń z cieniem
oraz dokonywaliśmy pomiarów temperatury, wilgotności, ciśnienia, jak
i jasności nieba.
Bartosz Wojczyński przystąpił
do bardzo ambitnego planu powtórzenia eksperymentu Eddingtona.
W czasie zaćmienia wykonał zdjęcie
w bardzo wysokiej rozdzielczości otoczenia Słońca tak, aby móc zaobserwować dwie słabe gwiazdy znajdujące
się w pobliżu jego tarczy. Były to GM
Leonis (+7,13 mag) oraz HIP 49158
(+7,8 mag). Pozycje te powinny ulec
przesunięciu zgodnie z przewidywaniami teorii względności na skutek
ugięcia promienia światła w polu
grawitacyjnym. Czekamy na wyniki
tych obserwacji i zapewne pojawią się
w kolejnych numerach „Uranii-PA”.
Stanowiska obserwacyjne otoczyły
kamery uczestników, które również
rejestrowały w postaci filmu i zdjęć
poklatkowych nasze zachowanie
na wszelkie chyba możliwe sposoby.
Zbliżał się moment maksymalny.
Rosło napięcie i niepokój. Pierwszym
sygnałem było zapalenie się lamp
na parkingu. Od zachodu zaczął
być dostrzegalny cień podążający
w naszym kierunku. Robiło się coraz
ciemniej i coraz głośniej (południowy
charakter Włochów dawał się nam
we znaki). Na 60 sekund przed rozpoczęciem fazy całkowitej wszyscy
byli już skupieni na samym Słońcu
i zasłaniającym go już prawie w 100%
Księżycu. 20 sekund przed zaćmieniem obowiązkowe ściągnięcie filtrów
i mamy całkowite zaćmienie Słońca.
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Flagstaff (miejsce odkrycia Plutona),
Wielki Krater Meteorytowy w Arizonie,
planetarium i obserwatorium astronomiczne Griffith Observatory w Los
Angeles, California Science Center
wraz z wahadłowcem Endeavor, NASA
Ames Research Center.
Smutku więc na twarzach uczestników nie widać, a raczej wielkie
zadowolenie z udanej obserwacji.
Zaćmienie dla nas kończy się
o godz. 19:07:28 UT. Trwało zaledwie
2 godziny 46 minut i 21 sekund. Wrażenia jednak są takie, jakby to była
zaledwie chwila.

Grupa Niepołomicka
Oprócz naszej dużej 40-osobowej
ekipy PTMA do Stanów wybrała się
również druga mniejsza 15-osobowa
grupa, która spędziła w Stanach 3
tygodnie. Była to młodzież uczęsz-
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czająca na zajęcia multimedialne
w Młodzieżowym Obserwatorium
Astronomicznym w Niepołomicach,
członkowie Oddziału Krakowskiego
PTMA. Przygotowania do wyprawy
trwały cały rok, sami przygotowali
program pobytu, przeloty samolotami
(w sumie osiem), noclegi, trasę. Szef
całego przedsięwzięcia Mieczysław
Janusz Jagła zorganizował już kilka
wypraw na całkowite lub obrączkowe
zaćmienia Słońca: Węgry 1999, Australia 2002, Turcja 2006, Rosja (Syberia)
2008, Chiny 2009, Kenia 2010, Japonia
2012, Pacyfik (rejs statkiem) 2012,
pozostali uczestnicy zobaczyli całkowite zaćmienie Słońca po raz pierwszy
w życiu. Wybór miejsca obserwacji
nie był przypadkowy. W Nashville
na Uniwersytecie Vanderbilta studiował astronomię Piotr Flin profesor
nadzwyczajny w Instytucie Fizyki Uni-
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Fot. Piotr Chabior

2 minuty 22,4 sekundy
szczęścia dla miłośnika
astronomii. Jest noc podczas dnia. Nad nami centralnie cień o szerokości
108 km, który mija nas
z prędkością 0,78 km/s.
Moment kulminacyjny
z fazą 1,01249 mija nas
gdzieś pośrodku, przy
wykonywaniu kolejnych
zdjęć i obserwacji
nieuzbrojonym okiem
wspaniałej korony
słonecznej.
W pobliżu tarczy Słońca
widoczne są najjaśniejsze
gwiazdy i planety. Regulus
i Wenus dominowały wyraźnie. Nieco dalej Procjon
i niżej Syriusz.
Wszystko kontrolowane
przez program Eclipse Orchestrator.
On daje nam komfort spokojnego podziwiania zaćmienia.
W międzyczasie mija nas jeszcze
czerwona ciężarówka, która mknie
drogą {26} w kierunku Casper, nie
przejmując się tym, co dzieje się
na niebie. Tak upływają szybko 142
sekundy naszego szczęścia.
Nagle robi się jasno. To już koniec,
zakładamy grzecznie, zgodnie z sugestią programu, filtry na obiektywy
i zaczynamy drugą część zaćmienia.
Jest powolne zejście tarczy Księżyca
z tarczy Słońca.
Wiemy, że to już koniec pierwszego amerykańskiego akcentu astronomicznego, po jaki przyjechaliśmy
do Stanów. Plan zrealizowany przecież
dopiero w 1/3. My jednak wiemy,
że jeszcze czeka nas kilka astronomicznych „punktów”, takich jak
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watory należące do Vanderbilt University. Miejsce przepiękne, cisza w otoczeniu lasów, ciekawa historia tego
starego obserwatorium oraz najsłynniejszego astronoma Nashville Edwarda Emersona Barnarda, odkrywcy 16
komet. Niestety miasteczko Brentwood, w obrębie którego znajdowało
się Obserwatorium, położone było
na skraju pasa zaćmienia. W szukaniu
spokojnego miejsca położonego najbliżej centrum pasa zaćmienia pomógł
nam miejscowy bezdomny Afroamerykanin Geromino, który zaprosił nas
„do siebie”, czyli parku położonego
tuż obok biblioteki miejskiej. Mieliśmy
tam pełny zasięg telefonii komórkowej, internet.
W tych okolicznościach przyrody
dzień przed zaćmieniem przeprowadziliśmy próbną transmisję oraz
fotografowaliśmy Słońce. W dniu
zaćmienia byliśmy w pełni przygotowani nawet na zmianę pogody, gdyż
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mieliśmy wypożyczone samochody
na cały czas pobytu w Nashville.
Na szczęście pogoda od samego
rana była przepiękna. Rozstawiamy
stanowiska, służba czasu podaje co
kilka minut komunikaty, mierzymy
temperaturę w cieniu i w miejscu
nasłonecznionym. Zbliża się południe.
Pierwszy kontakt 11:58 am, temperatura „w słońcu” 52°C, w cieniu 33°C
Początek fazy całkowitej o 1:27 pm,
temperatura w słońcu spada do 31°C,
w cieniu tylko do 29°C. Faza całkowita trwa u nas 2 minuty 42 sekundy.
Ludzie w parku biją brawo, świecą
się latarnie uliczne, a cykady jak co
wieczór już od kilkunastu minut hałasują na drzewach, by po chwili znów
ucichnąć, gdy Słońce zaczyna świecić
jaśniej. Pod drzewami tworzy się
camera obscura i setki półksiężyców.
Płonie cały horyzont. Pojawiają się
jaśniejsze gwiazdy i planety na niebie.
Młodzież mimo emocji w skupieniu
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wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
uczestnik obozów
w MOA, który opowiedział nam o specyfice miasta. Poza
tym członkiem naszej
wyprawy i nauczycielem-opiekunem młodzieży był Wojciech
Dudkowski, lider polskiego zespołu country
„Droga na Ostrołękę”,
a przecież Nashville
to światowa stolica
tego rodzaju muzyki.
Wojtek oczywiście
koncertował w Nashville oraz w miasteczku
Franklin w klubie
Georga Hamiltona V.
Przy wyborze miejsca
obserwacji ważne było
zapewnienie pełnego bezpieczeństwo młodzieży oraz
dostęp do internetu w celu przeprowadzenia transmisji „on line”. I takie
właśnie znaleźliśmy.
Przed zaćmieniem w centrum
miasta, wzorowanym na tradycyjnym
westernowym miasteczku, widać było
wzmożony ruch. Ze wszystkich lokali
otwartych do późnych godzin nocnych
słychać muzykę country graną przez
niezliczoną liczbę zespołów i wykonawców. Sklepy i kluby udekorowane
były gadżetami związanymi ze zjawiskiem zaćmienia, wszędzie można
było kupić specjalne okulary, koszulki
i inne pamiątki nawiązujące do mającego wkrótce nastąpić zjawiska.
Wśród przewalających się tłumów
słychać śpiewy, śmiech i radość z beztroskiego spędzania czasu. Uznaliśmy,
że w centrum miasta nie możemy
rozstawiać sprzętu do rejestracji zaćmienia. Odwiedziliśmy usytuowane
za miastem The Arthur J.Dyer Obser-

Fot. Bartosz Wojczyński

przeżywa zaćmienie, starając się
wykonać wcześniej ustalone zadania.
Mamy tylko 2 stanowiska ze starymi
poczciwymi MTO 1000, Nikona z teleobiektywem, kamerę Sony. Niewiele,
ale zdjęcia są piękne, prawie każdy
uczestnik ma „swoje” zdjęcie. Naszą
transmisję ogląda ok 80 osób na całym
świecie. Łączymy się telefonicznie
z rodzinami w Niepołomicach, niestety MOA nie udostępniło naszej internetowej transmisji dla zgromadzonej
publiczności w amfiteatrze Centrum
Dźwięku i Słowa. Szkoda.
Przed nami jeszcze wizyta w kosmodromie amerykańskiej agencji
kosmicznej NASA, w miejscu startów
załogowych statków kosmicznych USA
w Kennedy Space Center na przylądku
Canaveral i pozostałe punkty programu turystycznego. Na Florydzie mieszkamy w Miami w dzielnicy nazywanej
„Małą Hawaną”, stąd tylko 100 km
na Kubę. Wizę kupujemy na lotnisku
i po kilkunastu minutach lądujemy
w Hawanie. Ale to już inna historia.
1/2018

Podsumowanie
Po powrocie możemy z pełną odpowiedzialności napisać, że dla wielu
była to wyprawa życia. Co ciekawe,
zobaczyliśmy w zasadzie wszystko
to, co sobie zaplanowaliśmy. Dzięki
pomocy kolegi zza oceanu udało się
stworzyć idealny plan, który zrealizowaliśmy w ponad 100%. Zabrakło
kilku miejsc, na które nie mieliśmy
już czasu lub zwyczajnie chcieliśmy
odpocząć. Zaćmienie okazało się udane, a efekt naszych prac można było
śledzić na stronie FB Wielkie Wyprawy
PTMA czy też na prywatnych kontach
uczestników. Dwie grupy PTMA zwiedziły w zasadzie całe Stany Zjednoczone, a druga mniejsza nawet Kubę.

Kolejne plany Wielkich
Wypraw PTMA
Gdy się wraca z takiej wyprawy,
od razu myśli się o kolejnej. Jeszcze
w Stanach, już po zaćmieniu, analizowaliśmy kolejne całkowite zaćmienia
Słońca. Wiemy na pewno, że nasze
Urania

pomysły będziemy realizować, a już
niedługo zaczniemy planować kolejną
Wyprawę na zaćmienie do Chile (2020)
i Stanów Zjednoczonych (2024). Oczywiście nie wszystko musimy zrealizować, ale chcemy kontynuować kolejne
Wielkie Wyprawy PTMA. W tym roku
dużo skromniej. W maju udajemy
się na Teneryfę, gdzie na terenie
Observatorio del Teide Instituto de
Astrofísica de Canarias będziemy mieli
okazję w bardzo dobrych warunkach
obserwować nocne niebo. Następnie
w październiku lecimy ponownie
na Islandię, w kolejnej wielkiej pogoni
za zorzą. Na 2019 zaplanowaliśmy coś
większego. Będzie to wyjazd do Afryki
i będzie to Namibia, gdzie będziemy
mogli obserwować i fotografować
południowe niebo. Dla wielu z nas
będzie to pierwsza okazja zobaczenia
wielu nieznanych nam gwiazdozbiorów i obiektów z nimi związanych.
Co dalej? Zobaczymy.

■
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Astropodróże

W odwiedzinach u Tycho Brahe

W królestwie Uranii
Mało jest miejsc w Europie tak silnie związanych z szesnastowieczną nauką jak wyspa Ven, gdzie
duński arystokrata zbudował zamek muzie astronomów

N

a granicy pomiędzy Morzem
Bałtyckim a Morzem Północnym, pośrodku cieśniny Sund
leży niewielka wyspa Ven, znana dawniej jako Hven. Otoczona ze wszystkich stron kilkudziesięciometrowymi
urwiskami jest charakterystyczną plamą na błękicie wód, rozdzielających
szwedzką Skanię od duńskiej Zelandii.
W piękny, wiosenny dzień jawi się ona
jako sielankowa oaza żółci kwiatów
i zieleni śródpolnych zadrzewień. Znakomity cel na jednodniową wyprawę
z Kopenhagi czy jednego ze szwedzkich miast wybrzeża historycznej Skanii. Dla miłośników astronomii zaś
— jeden z głównych celów podróży
na południe Skandynawii.
W średniowieczu i renesansie wyspa, podobnie jak Skania, stanowiła
integralną część Królestwa Danii. Dopiero II wojna północna, znana u nas
jako „potop”, oznaczała utratę tego
regionu na rzecz Szwedów, a w efekcie
i utratę znaczenia monarchii znad cieśnin. Zanim jednak to nastąpiło, Dania,
podobnie jak Polska, przeżywała okres
świetności. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tego okresu był
możny i nieco kontrowersyjny arystokrata Tyge Ottesen Brahe, znany bar-

dziej jako Tycho Brahe. Uzyskawszy
od króla Fryderyka II zarząd nad wyspą
Hven, postanowił tam zbudować „Królestwo Uranii” — instytut naukowy
poświęcony astronomii i alchemii. Zamek Uranienborg, położony w samym
środku niedużej wyspy, powstał potężnym nakładem finansowym w latach
1576–1580 i przetrwał zaledwie dwie
dekady. Wraz z nieznacznie młodszym
obserwatorium Stjerneborg, zbudowanym kilkadziesiąt metrów dalej, zapisał się jednak w dziejach nauki złotymi
zgłoskami.
***
Tycho Brahe urodził się trzy lata
po śmierci Mikołaja Kopernika i był
zaciekłym przeciwnikiem jego teorii
heliocentrycznej. Znany z mosiężnej
protezy czubka nosa, który stracił w pojedynku ze swoim kuzynem, jako syn
arystokratów uzyskał znakomite, jak
na ówczesne czasy, wykształcenie. Podczas studiów prawniczych na Uniwersytecie w Kopenhadze zafascynowała go
fizyka arystoteliańska oraz kosmologia,
a to za sprawą zaćmienia Słońca, widocznego 21 sierpnia 1560 r. Ówczesne tablice astronomiczne przewidziały
je z jednodniową precyzją. To skłoniło

Urwiska otaczające wyspę
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młodego szlachcica do przekonania, że
należy wykonać dokładniejsze pomiary
ruchu planet. Chciał też, z ich pomocą,
udowodnić wyższość systemu geocentrycznego nad heliocentrycznym.
Tycho przekonał swoją rodzinę, że
nauka jest jego przeznaczeniem, i rozpoczął podróż po ośrodkach uczelnianych Europy Środkowej. Po powrocie
uzyskał posadę kanonika katedralnego
w Roskilde, co zapewniło mu niezależność finansową i czas na poświęcenie
się swoim pasjom. Wkrótce zbudował
swoje pierwsze obserwatorium na terenie opactwa Herrevad, w swojej
rodzinnej okolicy. Tam zakochał się
w Kirsten Jørgensdatter, a ich morganatyczny związek przetrwał wszelkie
trudności do końca.
Z terenu opactwa Tycho oglądał pojawienie się 11 listopada 1572 r. supernowej w gwiazdozbiorze Kasjopei, co
zaprzeczało ówczesnemu zrozumieniu
fizyki niebios. Uważano, że wszystko,
co jest ponad atmosferą Ziemi, jest
idealne i niezmienne. Stąd większość
astronomów uznała, że to zjawisko wewnątrz ziemskiej atmosfery. Tymczasem obserwacje duńskiego astronoma
udowadniały, że nowa gwiazda znajduje się daleko poza Księżycem! Opublikowanie w następnym roku książki
De Nova Stella — „O gwieździe nowej” — rozsławiło go w Europie.
Astronom z zamożnego rodu przyciągnął uwagę króla Danii Fryderyka
II, który z trudem zatrzymał go w swoim władztwie w zamian za kontrolę nad
wyspą Hven. Tycho Brache uzyskał
tam duże wpływy, które wykorzystywał do wzniesienia swojego „Królestwa Uranii”. W tym celu zwiększył
obciążenia pańszczyźniane i podatki
mieszkającym tam rodzinom chłopskim, co wywołało ich niezadowolenie
i miało być wykorzystane przeciw niemu w przyszłości. Jego wyspa przycią1/2018

Astropodróże
gała jednak wielu znamienitych gości,
a astronom uzyskiwał spore fundusze
od duńskiego władcy — sięgające nawet 1% budżetu! Oficjalnie zatrudniony jako królewski astrolog, prowadził
życie pełne rozrywek, ale i obserwacji.
Jego obserwacje komety zimą
1577/78 r. należą do słynniejszych
w historii. Dokonał dzięki nim kilku
przełomowych spostrzeżeń: wykazał,
że komety są obiektami położonymi dalej niż Księżyc oraz że ich ogon
jest zawsze skierowany przeciwnie
do Słońca. Upewniło go to w przekonaniu, że fizyka arystoteliczna jest
błędna. W czasie zarządzania Hven
stworzył też swój geocentryczny model
Układu Słonecznego, mający być alternatywą zarówno dla kopernikańskiego,
jak i ptolemejskiego.
Po śmierci króla Fryderyka II Tycho zaczął popadać w niełaskę, mając
przeciwko sobie część szlachty, duchowieństwa luterańskiego, chłopów
na Hven i młodego króla Chrystiana IV, którego ponoć bardziej ciekawiła wojna niż nauka. Ostatecznie
przymusowo opuścił swoje „Królestwo
Uranii” w 1597 r., tuż po ukończeniu
katalogu gwiazd. Wysłannicy królewscy opisali jego obserwatorium jako
„bezużyteczne, a nawet groźne”, doprowadzając ostatecznie do jego zniszczenia. Po szukaniu nowego miejsca
dla siebie i swojej pasji, dwa lata po
wygnaniu astronoma, życzliwie ugościł rezydujący w Pradze cesarz Rudolf
II. Katolicki władca zgodził się m. in.
nadać szlachectwo jego żonie Kirsten,
czego odmawiali poprzedni mecenasi
Tycho. Badacz zbudował nowe obserwatorium w Benátkach nad Izerą,

Sielski krajobraz wyspy Ven w maju

50 km na północ od czeskiej stolicy.
W trakcie pracy w Czechach Tycho poznał również Johannesa Keplera, któremu zaimponował swoim warsztatem
obserwacyjnym. To spotkanie miało
mieć olbrzymi wpływ na dzieje nauki,
jako że Niemiec na bazie obserwacji
Duńczyka sformułował słynne prawa
ruchu planet. Tyge Ottesen Brahe zmarł
24 października 1601 r. i został pochowany w kościele NMP przed Tynem
w Pradze.
***
Po wygnaniu Tycho Brahe i zburzeniu
zamku Uranienborg wyspa Hven popadła w długie zapomnienie, z wyjątkiem
Traktatu Kopenhaskiego z 1660 r., gdy
przejęli ją Szwedzi, zmieniając nazwę
na współczesną. Trzy i pół stulecia
później na wyspę dotarli archeolodzy
z zadaniem odnalezienia pozostałości
po konstrukcjach Tycho, co zaowocowało ostatecznie rekonstrukcją obserwatorium Stjerneborg i założeniem
muzeum poświęconego pracy najsłynniejszego duńskiego astronoma.

Rekonstrukcja obserwatorium Stjerneborg — Zamku Gwiazd
1/2018
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Trudno sobie wyobrazić historię nauki bez Tycho Brahe, najwybitniejszego badacza niebios między Kopernikiem a Keplerem i Galileuszem. Swoimi kontaktami wywarł wyraźne piętno
na swojej epoce, a wyjątkowo precyzyjnymi obserwacjami przyczynił się
do ostatecznego zwycięstwa heliocentryzmu i rozwoju nowożytnej nauki.
Mimo tego, jego życiorys nie jest wolny od skaz i kontrowersji, ale czy znalazłby się jakikolwiek człowiek, któremu nie można czegoś zarzucić? Jego
morganatyczny związek czy uznanie
w świecie ponad podziałami epoki jest
też świadectwem, że nie można patrzeć
na przeszłość poprzez proste szablony
i współczesne wyobrażenia.
Dziś wyspa, na której duński astronom próbował stworzyć „królestwo”
astronomicznej muzie, jest popularnym
celem turystycznym; docierają na nią
promy ze Szwecji i Danii, jest duża
wypożyczalnia rowerów, a w słoneczny dzień wydaje się ona miejscem niemal idyllicznym. Odwiedzają ją więc
nie tylko miłośnicy dziejów nauki, ale
i zwykli turyści chcący odpocząć w sielankowym krajobrazie. Oczywiście,
większość z nich zahacza o nowoczesne muzeum Tycho Brahe, w którym
można zapoznać się z historią, rekonstrukcjami instrumentów badawczych
czy zobaczyć pokaz multimedialny.
Uranienborg nie jest trudny do odnalezienia na małej wyspie. Znajduje się
przy głównej i jedynej wyasfaltowanej
drodze Ven wiodącej z portu Bäckvicken, między wioskami Sankt Ibb i Tuna.
Warto jednak poświęcić cały dzień
i obejść lub objechać całą wyspę, aby
docenić jej naturalne i kulturalne uroki.
Wieńczysław Bykowski
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Pod kirgiskim niebem dużo się dzieje

Pasja, marzenia
i astronomia
w Azji Środkowej

Ewelina Grądzka

Kiedy zaczynała się nasza przygoda z astronomią w Kirgistanie, nikt nie sądził, że w ogóle to się uda,
a już tym bardziej że uda się zrobić tak wiele! Widać kirgiskie niebiosa są nam przychylne, tak jak
życzliwi donatorzy. A może to po prostu Arystoteles miał rację…

Arystoteles miał rację
W pierwszych słowach Metafizyki
Arystoteles pisze: Wszystkim ludziom
wrodzone jest pragnienie poznania. Ta
filozoficzna myśl jest hasłem przewodnim projektu od jego narodzin, jednakże dopiero empiria pokazała, że coś
w tym jest.
Po sukcesie pierwszej edycji projektu szkoleń z podstaw astronomii i aktywnych metod jej nauczania w szkole
w 2015 r. udało się nam zorganizować
jeszcze kolejne dwa szkolenia w 2016
oraz w 2017 r. we współpracy z o.
Adamem Malinowskim SJ. W sumie

obecnie współpracujemy z 15 szkołami
w regionie Suzak, Jalal-abad, o którym
nawet mieszkańcy Kirgistanu myślą
jako o zacofanym, dogmatycznym religijnie i obojętnym na rozwój miejscu.
Jak pozory mogą mylić, przekonujemy
się za każdym razem, gdy poznajemy
się z nowymi nauczycielami, a później z ich uczniami… Dziś to już nasi
przyjaciele. Choć za każdym razem
przychodzą niepewni tego, co ich czeka, po szkoleniu stają się prawdziwymi lubitielami astronomii. Szkolenia,
choć niosą ze sobą tyle radości i nadziei, nie odbywają się bez żmudnych

Astronomia w praktyce na pastwiskach niedaleko Narynia
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przygotowań i problemów. O perypetiach z transportem teleskopów można
przeczytać w Uranii 6/2015. W 2016 r.
udało się uzyskać pomoc Polskiego
Konsulatu Honorowego w Biszkeku,
który nieodpłatnie przetransportował
sprzęt z Polski do Kirgistanu. Jednakże
na tym historia się nie skończyła, gdyż
trzeba było uzyskać zwolnienie z cła,
co wiązało się z kilkoma tygodniami
papierkowej roboty i biegania do Ministerstwa Pracy i Rozwoju Społecznego
(Министерствa труда и социального
развития), by uzyskać stosowne dokumenty. Znów uzbieraliśmy pokaźny
pliczek potwierdzeń potwierdzeń…
W końcu się udało. Jednakże w tym
roku postanowiliśmy oszczędzić sobie nerwów i sprowadzić teleskopy
z Moskwy. Pomysł, o dziwo, dostarczył nam jeden z uczniów, który sam
za ciężko zarobione z wakacyjnej pracy pieniądze zakupił GSO Dobson 10
F/5 w Moskwie. Jeśli Bekbolot mógł,
to czemu nie my! Co prawda znów
kosztowało to kilka dni niepokoju, czy
sprzęt dotrze w całości i czy nikt nas
nie oszuka, ale los nam sprzyjał. I unia
celna Kirgistanu z Rosją też. Dzięki
niej nie płaciliśmy cła.
Pojawiły się natomiast inne problemy. Niestety, należało na razie jednej
ze szkół odebrać sprzęt ze względu
na niewypełnianie warunków umowy.
1/2018

Teleskop został przeniesiony do innej
szkoły, gdzie był przeszkolony nauczyciel. Wbrew pozorom, decyzja ta
okazała się słuszna. Zmotywowała inne
szkoły do wspierania kółek i pokazała
również dobrą praktykę, tak rzadko
stosowaną w projektach rozwojowych.
Egzekwowanie warunków umowy to
wciąż ewenement. Jego brak psuje opinię projektów. Kolejny to pozycja kobiet tej społeczności. Mają one trudności z udziałem w szkoleniach ze względu na nocne zajęcia, co nie podoba
się ich mężom. Niektóre nauczycielki
z tego powodu nie biorą udziału w projekcie. Mieliśmy też okazję zmierzyć
się z napiętą relacją między Uzbekistanem a Kirgistanem. Pewnego wieczoru
postanowiliśmy zabrać grupę nauczycieli z pierwszej edycji projektu na doszkalające zajęcia za miasto. Okazało
się jednak, że granica między obu państwami przebiega dużo bliżej niż nam
się wydawało i niepostrzeżenie znaleźliśmy się na tyle blisko, że w trakcie rozstawiania teleskopów usłyszeliśmy głośne krzyki, które wzywały
nas do natychmiastowego wycofania,
bo inaczej zostaniemy ostrzelani. Nasi
przerażeni nauczyciele w niecałą minutę byli już schowani w samochodach.
Ponoć mieliśmy szczęście, że w ogóle
nas ostrzegali. Zazwyczaj po prostu zaczynali strzelać. Zdarzało się, że gdzieś
zagubił się baran i szukający go ludzie
ginęli w ten sposób. Na szczęście,
od śmierci prezydenta dyktatora Uzbekistanu w 2016 r. nastąpiła odwilż w relacjach kirgisko-uzbeckich.
Obozy — marzenia uczniów
i nauczycieli
Arystoteles, marzenie, wniosek,
akceptacja, machina projektowa, rekrutacja, szkolenia, kółka… i w końcu
OBOZY! Największą radością zarów-

Dzień astronomii w jednym z letnich przedszkoli w okolicach Narynia

no dla nas, nauczycieli i oczywiście
młodzieży okazały się letnie obozy
astronomiczne nad jeziorem Issyk-kul.
Jednakże obóz to nie wszystko. Aby się
na niego dostać, młodzież musi spełnić
kilka warunków. Po pierwsze uczestniczyć w kółkach, po drugie przygotować wydarzenie dla społeczności
lokalnej oraz dla domu dziecka lub
odległej szkoły oraz zdać test z wiedzy
astronomicznej. W tej części projektu
kładziemy bowiem nacisk na rozwój
kompetencji społecznych młodzieży.
Chcemy, by dzielili się swoją wiedzą,
zdobywali pewność siebie, uczyli się
organizować wydarzenia oraz by sami
działali na rzecz swojej okolicy, a nie
czekali na pomoc innych. Czyż nie
jest to właśnie edukacja dla demokracji? By nie tylko brali, ale też dawali.
Wydaje się to niezwykle ważne, by nie
pogłębiać skutków ubocznych pomocy
rozwojowej, jakim jest swego rodzaju
uzależnienie od projektyzmu (tak jak
kiedyś od komunizmu) i wolontaryzmu
(wolontariusze przyjadą i zrobią). Okazuje się jednak, że młodzież i nauczyciele chętnie angażują się w tę część

Nauczycielki dzielnie szkolą się z obserwacji obiektów głębokiego nieba
1/2018

projektu i czerpią z tego wiele pożytku
i satysfakcji. Drugi etap to już obóz. Tu
też dużo się działo. W sumie w trzech
obozach wzięło udział 150 uczniów.
Sam transport z południa na północ
jest już wyzwaniem. Trasa przebiega
przez góry Tien-szan. Trzeba pokonać
przynajmniej dwie przełęcze na wysokości ok. 3000 m n.p.m.! Przejazd
spektakularną, krętą górską drogą zajmuje około 18 godzin. Młodzież znosi
podróż oczywiście radośnie, śpiewając
i rozmawiając, jest podekscytowana
całą trasę. Gorzej z nauczycielami, dla
których to spory wysiłek. Tym bardziej
jesteśmy wdzięczni, że chcą w tym
przedsięwzięciu uczestniczyć.
Emocje jednak zwyciężają zmęczenie i choć przyjazd na miejsce jest
zazwyczaj koło pierwszej w nocy, następnego poranka od szóstej nad ranem
wszyscy są już na nogach! Miejsce
samo ich elektryzuje. Jezioro Issyk-kul
jest tym, czym dla nas Tatry czy Bałtyk, a może i nawet czymś więcej. Jest
miejscem mitycznym i mistycznym,
do którego większość z tych dzieci
nigdy wcześniej nie dotarła i pewnie

Obserwacje plam słonecznych w kwietniowym upale (sic!) w Suzaku
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już nie dotrze. Bieda, życie rodzinne,
które niedługo rozpoczną… (w Kirgistanie nadal dziewczynki wydawane
są za mąż bardzo wcześnie). Już przed
śniadaniem wszyscy byli nad wodą,
część się nawet kąpała. Dzień pierwszy
przeznaczyliśmy na teambuilding. Nikt
w końcu sam w kosmos nie poleci,
potrzeba pracy zespołowej. Z pomocą
dzielnych i zaangażowanych wolontariuszy (w 2016 r. z Litwy, a w 2017 r.
z Polski) wystawiamy młodzież
na ciężką próbę współpracy. A nie jest
to zjawisko typowe, niestety. Trochę
im zajmuje zrozumienie, że dominacja,
przekrzykiwanie się i robienie tego, co
każdy uważa, nie sprawdza się w tych
zadaniach. Po prostu muszą działać
razem. Pod koniec dnia widać zmianę
w zachowaniu, zrozumienie i satysfakcję. Plan dnia jest napięty i wypełniony astronomią. Zaczynamy od rozgrzewki (tak jak w starożytnej Grecji,
wierzymy, że trzeba dbać o rozwój
ciała i umysłu). Potem śniadanie, które
młodzież przygotowuje samodzielnie,
tak jak pozostałe posiłki i sprzątanie
ośrodka, w którym gościmy. Nie ma
z tym dużego problemu, gdyż dzieci tam są przyzwyczajone do pomocy
w domach (choć czasem z chłopcami
bywa problem — uważają to za zadanie dziewczynek). Potem już zajęcia
astronomiczne: budujemy zegary słoneczne, teleskopy słoneczne, zajmujemy się ewolucją gwiazd, prowadzimy
codzienne obserwacje Słońca przez
teleskop słoneczny i rysujemy plamy,
budujemy modele układu Jowisz-księżyce i badamy, jak i kiedy widać
poszczególne z nich, zajmujemy się
porównaniem wysokości gór na Ziemi

Upalny dzień na pastwiskach wysoko w górach doskonale nadaje się do obserwacji Słońca, w tle
tradycyjna jurta (tu jako przedszkole)

(jesteśmy w Kirgistanie otoczeni zewsząd potężnymi szczytami po 4–5 tys.
m n.p.m.) i w Układzie Słonecznym.
Były nawet zajęcia z astrofilozofii. Stawialiśmy pytania, np. „Czy mamy prawo inwestować pieniądze w rozwój badań kosmosu, gdy tyle ludzi na Ziemi
żyje w nędzy?” lub „Kto powinien reprezentować ludzkość, gdyby przybyli
na Ziemię Kosmici?” albo „Czy pierwsza dyrektywa ze Star Trek jest zasadna?”. Nie zabrakło również obserwacji
nocnego nieba. Mile zaskakiwała nas
wiedza i umiejętności młodzieży, nie
wspominając o zaciemnieniu nad Issyk-kulem. Takiego nieba chyba w Europie już się nie doświadczy. Marzenie
każdego astronoma! Dodatkowo zaskoczył nas przelot rakiety startującej
na Bajkonurze! Z początku sądziliśmy,
że ktoś odpalił racę po drugiej stronie jeziora. Jednakże następnego dnia
w mediach pokazywano jej przelot nad

Uczestnicy letniego obozu astronomicznego '17 na wycieczce w Dolinie Barskoon, Kirgistan

44

Urania

Biszkekiem w naszym kierunku. Dzieci z przerażeniem pytały, co to jest, na
co odpowiedziałam: „Świecicie tymi
laserami w niebo, to w końcu kosmici
odebrali sygnał i przylecieli?”.
Największą atrakcją, oprócz czasu
wolnego i rześkich kąpieli w chłodnym
jeziorze, były oczywiście wycieczki.
Jedną odbyliśmy do Doliny Barskoon,
gdzie pokazywaliśmy, co znaczy wędrówka górska (choć krótka pod wodospad) i zrobiliśmy tysiące zdjęć i selfie
z… Gagarinem, a raczej z jego dwoma
pomnikami, które dumnie przypominają, że w tych okolicach astronauta
przechodził rekonwalescencję po swoim historycznym locie w kosmos. Druga wycieczka to całodniowy wyjazd
do Karakołu na grę miejską! Wypuszczamy młodzież z mapą i punktami,
do których mają dotrzeć. Są tam pierwszy raz, pierwszy raz używają mapy,
pierwszy raz zwiedzają. Na punktach
czekają na nich nasi dzielni wolontariusze z zadaniami astronomicznymi
oczywiście. Emocje dodają im skrzydeł, biegają po mieście ze 3 godziny.
Wracają przepełnieni wrażeniami.
Zwiedzają muzeum miasta, zabytkowy
dungański meczet stylem przypominający chińską architekturę (do granicy
z Chinami jest tu już generalnie bardzo
blisko) oraz zoo (w opłakanym stanie,
tak że żal tych zwierząt, ale to jedyne w Kirgistanie). Szukają związków
astronomii z meczetem (jest tam piękny rysunek układu słonecznego z cytatem z Koranu o stworzeniu świata),
w muzeum zastanawiają się, jak jurta
łączy się z astronomią, a w zoo szukają
odpowiedników zwierząt z mapy nieba
południowego, w Parku Zwycięstwa
1/2018

natomiast muszą nauczyć przypadkowych przechodniów, jak obsługiwać
mapę nieba.
Na zakończenie obozów młodzież
prezentuje przygotowane samodzielnie
scenki z mitów dotyczących gwiazdozbiorów. Kładziemy tu nacisk na rozwój kreatywności. I rzeczywiście
pomysłowość naszych uczestników
za każdym razem ogromnie nas zaskakuje. Po dyskotece grupy wyjeżdżają do domu, z płaczem żegnając się
z wolontariuszami i z nami. Zdaniem
nauczycieli jest to dla nich jedno z najlepszych doświadczeń w życiu.
Soon Kol — gdzie szumi tylko
wiatr, a niebo ugina kolana
O zajęciach naszych robi się powoli
w Kirgistanie coraz głośniej, a raczej
coraz świadomiej. Dlatego też dostałam
zaproszenie do przeprowadzenia zajęć
dla dzieci latem na pastwiskach w rejonie Narynia. Kirgizi to nadal naród silnie
związany z górami i wypasem baranów,
koni. Każdej wiosny tysiące rodzin pakuje swój dobytek i wyrusza na pastwiska w góry, by tam żyjąc w jurtach, bez
elektyczności i innego kontaktu z cywilizacją spędzać czas aż do jesieni. Przez
te kilka miesięcy w roku, kiedy dzieci
z miast spędzają czas chociażby przed
telewizorem lub komputerem, łapiąc
chociaż czasem coś mądrego do głowy,
ich rówieśnicy doskonalą się w oporządku zwierząt i jeździe konnej. Wiem,
że to bardzo romantyczna wizja i też
jestem za wychowaniem dzieci w relacji z przyrodą, jednakże prawda jest
też taka, że pogłębia się przez to przepaść między możliwościami i umiejętnościami dzieci z miast i wsi. Obecnie
Fundacja Rosy Otunbajewy zorganizowała w jurtach dzienne, kilkugodzinne
przedszkola/świetlice na tych pastwiskach. Jest to prawdziwa praca u podstaw i siłaczek. Na zaproszenie projektu
E-bilim (prowadzonego przez Uniwersytet Środkowoazjatycki w Biszkeku),
który był swoistą obwoźną biblioteką,
przeprowadzaliśmy kilkugodzinne zajęcia dla dzieci z astronomii w różnych
miejscach. Byli z nami kirgiscy wolontariusze, którzy pracowali z dziećmi
w języku kirgiskim, ja wprowadzałam
zadania. Budowaliśmy układ słoneczny
z plasteliny, ustawialiśmy się w proporcjonalnych odległościach między
planetami, obserwowaliśmy Słońce,
wycinaliśmy swoje mapki nieba i uczyliśmy się gwiazdozbiorów oraz ściga1/2018

liśmy się rakietami. Obserwowaliśmy
też oczywiście niebo, które w tak oddalonych od cywilizacji miejscach jest
przytłaczające. Można poczuć się jak
Atlas trzymający firmament na swoich
barkach.
Biszkek — rośnie
średniozamożny potencjał
Ciekawostką socjologiczną są zmiany zachodzące w Biszkeku, stolicy tego
środkowoazjatyckiego kraju. Otóż pomału rośnie tu klasa średnia, która jest
zainteresowana inwestowaniem w rozwój swoich dzieci i z chęcią poszukuje
dla nich ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Na tej fali powstało heroicznym
wysiłkiem Interaktywne Muzeum Nauki (Детский Научный Комплекс),
wzorowany na idei podobnej do Centrum Nauki Kopernik. Z ДНК przygotowaliśmy wieczór astronomiczny
dla dorosłych, w którym udział wzięło około 40 osób oraz trzy warsztaty
astronomiczne dla dzieci, w których
w sumie wzięło udział około 100 osób.
Mamy nadzieję, że prywatna inicjatywa Gulnaz, matki trojga dzieci, która
chciała, by w przyszłości miały coś
więcej do wyboru oprócz szwendania
się po mieście lub kina. To się nazywa
motywacja! Brawo! I co ważne, niestety, nie jest to instytucja finansowana z budżetu państwa, które nadal nie
jest zbytnio zainteresowane rozwojem
edukacji.
A obok zapomniane,
ubogie przedmieścia
Kolejną ciekawostką dla mnie była
informacja o przedmieściach i okolicznych wioskach Biszkeku. Okazuje się,
że większość programów pomocowych
koncentruje się na rzekomo niedorozwiniętym południu, gdzie odbywa się
większość naszych działań. Zapomniano jednakże o okolicach Biszkeku, wychodząc z założenia, że bliskość stolicy
w sposób naturalny sprzyja rozwojowi.
Niestety, tak się nie dzieje. Dlatego też
zostaliśmy zaproszeni przez Institute
for Sustainable Development Strategy
do zapoznania się z sytuacją i przygotowania projektu dla szkół spod Biszkeku
z jedną z małych organizacji. Dodatkowo, ze względu na profil tej organizacji,
spróbujemy odpowiedzieć na potrzebę
ochrony różnorodności biologicznej
i kulturowej. To pokazuje, jak wspaniałym i wszechstronnym tematem jest
astronomia. W projekcie połączymy
Urania

Jeśli ktoś jest zainteresowany
zaproszeniem nas z wykładem
i wystawą o projektach i Kirgistanie
zapraszamy do kontaktu. Jeśli też
ktoś posiadałby komputer stacjonarny lub laptopa, które chciałby
przekazać na rzecz szkół z nami
współpracujących też zapraszamy
do kontaktu. Wciąż brakuje tam takich sprzętów, a ułatwiłoby to pracę
kółek, szczególnie na Stellarium.

współczesną wiedzę i technologię z tradycyjną wiedzą kirgiskiej astronomii,
ich mitami oraz jako zadanie na kreatywność przygotujemy nowe gwiazdozbiory, na których znajdą się endemiczne gatunki roślin i zwierząt, np. biała
pantera oraz elementy kultury Kirgizów,
jak np. kolpak czy komuz. Może uda się
nawet powymyślać nowe mity.
Pod Kirgiskim niebem
na Kaszubach
W końcu też przyszedł czas pochwalić się działaniami w Kirgistanie
i przybliżyć ten odległy i egzotyczny
dla Polaków kraj bardziej lokalnie,
na Kaszubach, gdzie działamy na co
dzień. I tak z pomocą grantu Fundacji „Edukacja dla Demokracji”, która
wspiera nasze projekty na wschodzie,
przygotowaliśmy wykład i wystawę
zdjęć, które mają przybliżyć zarówno
naszą pracę, jak i jej odbiorców — jako
ludzi, którym wrodzone jest pragnienie
poznania.

■

Ewelina Grądzka- edukatorka, popularyzatorka nauki poprzez zajęcia z astronomii i filozofii. Prezes Stowarzyszenia
„Pod wspólnym niebem”, którego misją
jest zaangażowanie w budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy i promowanie idei pokoju i współpracy. Prowadzi
projekty w Polsce i zagranicą. Wierzy, za
Arystotelesem, że „Wszystkim ludziom
wrodzone jest pragnienie poznania”.
Doktorantka Akademii Ignatianum
w Krakowie na Wydziale Filozoficznym.
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Jak zostać astronomem, astronautą,
inżynierem kosmicznym?

O studiowaniu
kierunków
kosmicznych

Pod patronatem
POLSA

Aleksandra Hamanowicz

Czy astronomią można zajmować się tylko po studiach astronomicznych? W jaki sposób
uzyskać pracę w zawodzie związanym z kosmosem, ale innym niż badania naukowe?
Rozpoczynamy cykl, w którym zaprezentujemy możliwości studiowania kierunków i zawodów
związanych z astronomią i kosmosem, tych najbardziej oczywistych, jak i pośrednio związanych
z tymi dziedzinami. Autorami tekstów będą osoby mające własne doświadczenia praktyczne
w opisywanych zagadnieniach, w tym studenci i niedawni absolwenci różnych uczelni.

Może się wydawać, że astronomia to bardzo nietypowy kierunek studiów, jest jednak oferowana przez kilka
uczelni w Polsce: w Warszawie, Toruniu, Krakowie, Poznaniu oraz Wrocławiu. Każde z tych miejsc, w zależności od prowadzonych badań, posiada trochę inną ofertę
dydaktyczną dla studentów, pozwalając na studiowanie
konkretnych dziedzin astronomii i technik obserwacyjnych. Decydując się na studiowanie astronomii, warto
wziąć pod uwagę specyfikę danego ośrodka, tak aby była
jak najbliższa naszym zainteresowaniom.
Przygoda z astronomią w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego (dalej OAUW)1
rozpoczyna się od częstych wizyt na Wydziale Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego. Często jako przyszły student astronomii (tak było w moim przypadku), nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo podstaw fizyki i matematyki
trzeba przyswoić, aby w pełni rozumieć złożone zagadnienia astrofizyczne. Zajęcia mogą się wydawać żmudne
a czasem wręcz niepotrzebne, jednak tematy przerabiane w trakcie studiów licencjackich są fundamentem, na
którym później będziemy budować dalszą wiedzę. Większość zajęć astronomowie mają wraz z fizykami; te dwie
grupy przez pierwsze dwa lata studiów są prawie nierozłączne. Dopiero na trzecim roku, kiedy zbliża się wybór
1

http://www.astrouw.edu.pl
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Studiowanie astronomii
w Warszawie:
Obserwatorium
Astronomiczne Uniwersytetu
Warszawskiego

Zabytkowy budynek Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie
Urania

1/2018

projektu i tematu pracy licencjackiej,
astronomowie zaczynają spędzać więcej czasu w obserwatorium, pracując
nad swoim projektem.

Uczelnie w Polsce z astronomią
i innymi kierunkami kosmicznymi

Studia licencjackie: standardowe
czy indywidualne?
Pierwszoroczny astronom ma dwie
drogi na przejście swych studiów licencjackich: standardową (zwana czasem
zwykłą) oraz indywidualną2. Na studia
indywidualne są przyjmowane jedynie
osoby o bardzo wysokich wynikach
z matury lub (najczęściej) laureaci
i finaliści olimpiad z fizyki/astronomii. Limit miejsc jest znacznie mniejszy w porównaniu do standardowej
ścieżki: na fizykę przyjmowanych jest
maksymalnie 20 osób, na astronomię
limit wynosi 5 osób. Osobiście jestem
absolwentką studiów indywidualnych,
mogę więc bardziej szczegółowo opisać tę drogę. Nie należy od początku
zakładać, iż studia „zwykłe” są gorsze. Są to klasyczne studia astronomii,
a materiał i tematyka przerabiana nie
odbiega znacząco od tego, czego uczą
się studenci indywidualni. Rozróżnienie pomiędzy studentami studiów zwykłych i indywidualnych w założeniu
miało być takie, że „indywidualni” są
już zaznajomieni z podstawami fizyki
i matematyki (jako olimpijczycy musieli przyswoić tę wiedzę wcześniej),
można więc troszkę przyspieszyć przerabianie materiału, dając studentom
czas na udział w projektach badawczych. Każdy student indywidualny
na początku studiów wybiera naukowego opiekuna, który ma czuwać nad
jego rozwojem naukowym. W praktyce studia indywidualne są przeładowane materiałem, często zakres tematyki
jest poszerzony, a tempo większe niż
na studiach zwykłych. Studenci prawie nie mają czasu na pracę naukową,
szczególnie podczas dwóch pierwszych lat. Kolokwia oraz ćwiczenia
są trudniejsze, często na zajęciach rozważane są zaawansowane problemy
wymagające specjalnego podejścia lub
rozwiązania nietrywialnego problemu. Studia indywidualne to wspaniała
przygoda intelektualna, która uczy rozwiązywania nietypowych problemów
oraz szybkiego przyswajania trudnych
treści. Niejednokrotnie wykłady dla
studentów indywidualnych pełne są

ASTRONOMIA

Szczegółowy opis planu studiów można
znaleźć na stronie internetowej Wydziału Fizyki UW http://www.fuw.edu.pl/informator-I-20172018.html
2
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Uczelnia i dyscyplina wiodąca

Poziom
kształcenia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Liczba
studentów
61

Astronomia

I stopnia

55

Astronomia

II stopnia

6

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Astrofizyka i kosmologia

120
II stopnia

10

Astronomia

I stopnia

97

Astronomia

II stopnia

13

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

47

Astronomia

I stopnia

Astronomia

II stopnia

Uniwersytet Warszawski

38
9
72

Astronomia

I stopnia

59

Astronomia

II stopnia

13

Uniwersytet Wrocławski

70

Astronomia

I stopnia

67

Astronomia

II stopnia

3

RAZEM

370

KOSMONAUTYKA I INŻYNIERIA KOSMICZNA
Uczelnia i kierunek

Poziom
kształcenia

Politechnika Łódzka
Inżynieria kosmiczna

70
I stopnia

Politechnika Poznańska
Lotnictwo i kosmonautyka

Liczba
studentów
70
213

I stopnia

213

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

679

Lotnictwo i kosmonautyka

I stopnia

549

Lotnictwo i kosmonautyka

II stopnia

130

Politechnika Warszawska

601

Lotnictwo i kosmonautyka

I stopnia

460

Lotnictwo i kosmonautyka

II stopnia

141

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
w Warszawie

387

Inżynieria kosmiczna i satelitarna

I stopnia

48

Lotnictwo i kosmonautyka

I stopnia

303

Lotnictwo i kosmonautyka

II stopnia

36

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

479

Lotnictwo i kosmonautyka

I stopnia

427

Lotnictwo i kosmonautyka

II stopnia

52

RAZEM

2429

Liczba studentów w semestrze zimowym 2017/2018 według stanu na dzień 22.01.2018 r. Źródło danych: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Ośrodek Przetwarzania
Informacji — Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB). W przypadku tabeli dotyczącej politechnik
należy zwrócić uwagę, iż jest to ogólna liczba studentów danego kierunku, przy czym oczywiście
nie wszyscy studenci są na specjalności kosmonautyka.
Urania
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ilustracji i doświadczeń, na które nie ma zbyt dużo czasu
na studiach zwykłych. Jednakże żaden z tych trybów studiów
nie predysponuje do dalszej pracy badawczej: prawda jest
taka, że student musi włożyć sporo indywidualnej inicjatywy, aby się rozwinąć. Rozwiązywanie zadań i przyswajanie
teorii to jedno, a praktyczne umiejętności (programowanie,
analiza danych, znajomość statystyki) to zupełnie co innego.
Warto pamiętać o tym podczas wybierania przedmiotów dodatkowych (od drugiego roku student ma większą swobodę
dobierania specjalistycznych przedmiotów poza obowiązkowym rdzeniem). W przyswajaniu tych praktycznych umiejętności bardzo pomagają dodatkowe, nawet małe projekty,
korzystanie z zajęć informatycznych, np. na Wydziale Matematyki, czy też staże letnie. Dodatkowo, wybierając ścieżkę studiowania, należy rozważyć, jaka praca bardziej nas
interesuje. Studia indywidualne mogą być np. świetną podstawą do przyszłej pracy teoretycznej, ale brakuje na nich
zajęć przygotowujących do pracy astronoma obserwatora.
Rzeczywiście można zauważyć, że większość studentów
indywidualnych angażuje się w prace bliższe zagadnieniom
teoretycznym. Tutaj jednak OAUW przychodzi z pomocą,
oferując podstawy programowania, metod numerycznych
czy statystyki astronomicznej. OAUW nie przeprowadza dodatkowych zajęć dla studentów indywidualnych: dwa duże
przedmioty z astrofizyki obserwacyjnej i ogólnej są realizowane na drugim roku zamiast na trzecim.
Studia magisterskie
Studia magisterskie w OAUW to czysta astronomia.
Po przebrnięciu przez trudy przyswajania podstaw na studiach licencjackich, wytrwałych czeka nagroda. Przez 2 lata
studenci poznają rozszerzone podstawy różnych dziedzin
astrofizyki, pozwalające im odnaleźć się w dzisiejszym świecie nauki i zidentyfikować swoje zainteresowania. Wewnątrz
studiów nie są wyszczególnione specjalizacje, ale zazwyczaj
studenci szybko znajdują projekt badawczy definiujący ich
zainteresowania.
Wśród zajęć magisterskich główne wykłady dotyczą
ewolucji gwiazd, zarówno pojedynczych, jak i podwójnych,
procesów radiacyjnych, obiektów zwartych, astrofizyki pozagalaktycznej, kosmologii, zjawisk tymczasowych (np. supernowych) oraz mikrosoczewkowania. Chociaż tematyka
jest dość szeroka, to wykłady są dość szczegółowe i bardzo
dobrze prowadzone. Poza wykładami studenci uczą się sztuki prezentacji na cotygodniowych seminariach studenckich
oraz wykonują projekty semestralne w ramach Warsztatów
Astrofizyki.
Sztandarowym projektem realizowanym w OAUW jest
OGLE: Optical Gravitational Lensing Experiment3. Ponad
20-letni projekt zrzesza większość warszawskich astronomów, a szeroki zakres badań daje możliwość pracy nad wieloma ciekawymi zagadnieniami. Przede wszystkim OGLE
to mikrosoczewkowanie grawitacyjne, w OAUW znajdziemy światowych ekspertów w tej dziedzinie. Inne projekty
związane z tematyką badań OGLE to klasyfikacja i badanie gwiazd zmiennych, struktura Drogi Mlecznej, populacje gwiazdowe w Drodze Mlecznej i Obłokach Magellana,
badania zmienności Aktywnych Jąder Galaktyk (AGN).
Najwięcej zajęć praktycznych dotyczy fotometrii. Trochę
brakuje spektroskopii, jako uzupełnienia do metod badań
3

http://ogle.astrouw.edu.pl
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Kopuła 60-cm teleskopu w obserwatorium w Ostrowiku

w świetle widzialnym, ale ostatnio coraz więcej osób w obserwatorium pracuje też z danymi spektroskopowymi.
Jednak OGLE nie jest jedynym dużym projektem, w realizację którego zaangażowani są naukowcy z OAUW.
Obserwatorium jest członkiem kilku międzynarodowych
projektów: detektorów fal grawitacyjnych LIGO/VIRGO4,
satelity Gaia (w szczególności Gaia Science Alerts)5 czy
Cherenkov Telescope Array (CTA)6. Ta różnorodność pozwala studentom wybrać różne projekty badawcze w trakcie
ich studiów, gdzie mogą spróbować swoich sił w różnych
dziedzinach w celu znalezienia swojego miejsca. Tematy
projektów prac dyplomowych są zazwyczaj bardzo ciekawe,
pozwalają studentowi zapoznać się i pracować z najwyższej
jakości danymi, nauczyć się ich redukcji i analizy a niejednokrotnie brać udział w obserwacjach czy konferencjach.
Jeżeli tematyka badań prowadzonych w OAUW nie przypadnie studentowi do gustu, np. interesuje go bardziej kosmologia albo symulacje teoretyczne, to istnieje możliwość
realizacji pracy dyplomowej w Centrum Astronomii Mikołaja Kopernika PAN (CAMK). Każdego roku wielu studentów
pracuje nad projektem w CAMK-u, niejednokrotnie jako
kontynuacja letnich staży badawczych.
Prowadzenie obserwacji
Zanim pojedzie się na obserwacje do Chile, w trakcie studiów istnieje wiele możliwości nauczenia się przeprowadzania obserwacji w profesjonalnym obserwatorium. Studenci
mogą wyjeżdżać do położonego w Ostrowiku nieopodal
Warszawy obserwatorium (należącego do UW), aby na4
5
6

http://www.ligo.org, http://www.virgo-gw.eu
https://gsaweb.ast.cam.ac.uk/alerts/
https://www.cta-observatory.org
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Fot.: Krzysztof Ulaczyk / Wikipedia

■

Teleskop o średnicy 1,3 m w Obserwatorium Las Campanas w Chile,
należący do Uniwersytetu Warszawskiego
1/2018

Urania

Aleksandra Hamanowicz
jest absolwentką astronomii na Uniwersytecie
Warszawskim, aktualnie
doktorantką w Europejskim Obserwatorium Południowym. Do niedawna
była członkiem zespołu
Uranii, gdzie zajmowała
się redagowaniem materiałów z Olimpiady Astronomicznej
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uczyć się podstaw planowania i przeprowadzania obserwacji naukowych.
Można wziąć udział w prowadzonej
kampanii obserwacyjnej lub realizować tam własny projekt (np. związany
z pracą dyplomową). Ostrowik daje
możliwość przejścia całej naukowej
drogi od planowania obserwacji, przez
ich wykonanie aż po redukcję i analizę danych. Przeszkoleni w Ostrowiku obserwatorzy mogą mieć potem
możliwość prowadzenia obserwacji
w ramach grantu OPTICON, śledząc
zjawiska tymczasowe z sondy Gaia,
na teleskopach we Włoszech, Grecji
czy Francji. Warto zaangażować się
w te projekty i zdobyć doświadczenie
na mniejszych teleskopach, by w przyszłości myśleć o obserwacjach na chilijskich gigantach.
Kopuła 1,3-m polskiego teleskopu w Obserwatorium Las Campanas w Chile
Warto też wspomnieć o prężnie
działającym Kole Naukowym Astronomów (KNAstr)7, bolidową) oraz bierze udział w aktywnościach polskich stuktóre samodzielnie realizuje projekty badawcze (np. stację dentów astronomii (coroczne konferencje studenckie OSSA
oraz mniejsze spotkania z cyklu KSAKN). Konferencje stu7
http://www.astrouw.edu.pl/knastr/
denckie są doskonałym miejscem do trenowania sztuki prezentacji, dzielenia się wynikami swojej pracy i swoimi naukowymi zainteresowaniami z rówieśnikami z całej Polski.
Studia astronomiczne na OAUW dają świetne przygotowanie do dalszej pracy naukowej. Należy jednak pamiętać,
że aby wycisnąć z nich jak najwięcej, nie należy jedynie
bezwładnie podążać za planem zajęć, ale przejąć trochę inicjatywy i wyjść z własnymi pomysłami na realizację swoich pasji. Zajęcia pozwalają studentom poznać pracujących
w instytucie naukowców i ich zainteresowania, co potem
pomaga w dobrym wyborze promotora pracy dyplomowej.
Warto wykorzystać wakacje jako czas dodatkowego rozwoju, wyjeżdżając na staże naukowe do innych ośrodków,
też zagranicznych, lub biorąc udział w tych realizowanych
w obserwatorium. Wielu pracowników realizuje granty,
w których jest miejsce na stypendia dla studentów — warto
angażować się w takie przedsięwzięcia. Wszystkie takie dodatkowe doświadczenia, plus świetna oferta edukacyjna UW,
gwarantuje dobrze wykorzystany czas studiów dla swojego
dalszego naukowego rozwoju. Myślę, że o sukcesach dydaktycznych OAUW świadczą liczne przyznawane studentom
stypendia ministra, diamentowe granty, liczne publikacje
(w tym w Nature) zarówno studentów, jak i doktorantów
oraz świetne kariery (także zagraniczne) wielu absolwentów.

Czytelnicy obserwują

Szczecińskie supernowe 2017

Od kwietnia 2014 r. w moim przydomowym obserwatorium niedaleko
Szczecina prowadzę poszukiwania
supernowych w innych galaktykach
(www.supernowe.pl). Projekt oraz
cztery odkryte supernowe przedstawiłem w artykule „Supernowe kwitną
w moim ogrodzie” w Uranii 4/2016,
s. 22. Pierwszym moim odkryciem,
a zarazem pierwszą supernową odkrytą z obserwatorium na terenie naszego
kraju była PSN J22394901+3812500
z 15 października 2014 r. Najciekawszą
z naukowego punktu widzenia okazała
się jednak PSN J22412689+3917220
z 19 sierpnia 2015 r. Sklasyfikowana
została jako SN Iax. W publikacjach
typ ten określany jest też jako Ia-pec
(peculiar – osobliwy) lub Ia sub-luminous. Widmo charakteryzuje się podobieństwem do klasycznej Ia, ale jasność
absolutna jest znacząco mniejsza. Mechanizm powstawania kataklizmów
tego typu nie jest do końca znany.
Zainteresowanie supernową zaowocowało nadaniem jej wstecznie (1,5 roku
po odkryciu!) oznaczenia w standardowym formacie — SN 2015ce.
Dnia 30 października 2016 r. zaobserwowałem i zgłosiłem swój piąty
obiekt — AT 2016hpv. Został potwierdzony obserwacjami fotograficznymi
oraz spektrofotometrią niskiej rozdzielczości wykonaną przez sondę Gaia.
Z prawdopodobieństwem nie gorszym
niż 80% AT 2017hpv zidentyfkowano
jako supernową typu Ia. Miał to być
więc termojądrowy zapłon białego
karła odzierającego z materii swojego
towarzysza, prawdopodobnie czerwonego olbrzyma. Szczegóły związane
z tym wydarzeniem opisane zostały
w Uranii 6/2016, s.27.
W 2017 r. pojawiły się dwa kolejne
odkrycia, powiększając łączną liczbę
„moich” supernowych do siedmiu. Zanim do tego doszło, zmodyfikowałem
nieco instrumentarium. Korzystam
nadal z 10-calowego teleskopu w systemie Newtona, ale skróciłem jego
ogniskową (redukcja 0,83×). Zwiększyła się więc światłosiła z f/4 na f/3.3.
Krok ten wymuszony był ważną zmianą, polegającą na zastąpieniu kamery
CCD (SX Lodestar X2) inną, wypo50

sażoną w matrycę CMOS (ZWO ASI
290MM-C). Do tej pory wykorzystywanie kamer CMOS do poszukiwań
supernowych było raczej niespotykane.
W tej dziedzinie wciąż najchętniej używane są matryce CCD. Już pierwsze
moje obserwacje potwierdziły jednak,
że decyzja o zastosowaniu nowej kamery była słuszna. Przy takich samych
czasach ekspozycji (około 50 s) zasięg
zwiększył się z 19,0m do 19,3m, co przy
poszukiwaniu słabych, odległych supernowych może mieć duże znaczenie. Dysponując tak zmodyfikowanym
sprzętem, odkryłem dwa nowe obiekty
SN 2017dka oraz SN 2017gtd.
SN 2017dka dostrzegłem 30 kwietnia w galaktyce NGC 5409, znajdującej się w Wolarzu, w odległości
82 Mpc (fot 1). Po wyznaczeniu jasności (17,9m) i współrzędnych, zgłosiłem
to odkrycie w TNS (Transient Name
Server — https://wis-tns.weizmann.
ac.il/). Jeszcze tej samej doby obiekt
był obserwowany przez mojego szczecińskiego kolegę Zdzisława Kołtka
oraz w Europejskim Obserwatorium
Południowym (La Silla, Chile) z użyciem 3,58-m teleskopu NTT. Na podstawie otrzymanego widma astronomom z ESO nie udało się określić typu
supernowej. We wnioskach z tej obserwacji zamieścili jednak informację, że
jest to supernowa we wczesnej fazie
wybuchu. Dwa dni później w Obserwatorium Yunnan (Chiny) wykonano
kolejną obserwację spektrosopową
przy wykorzystaniu największego
w tej placówce teleskopu o aperturze
2,4 m. Identyfikacja lini Hα pozwoliła
uznać obiekt za młodą supernową typu
II. Takie wyniki były zgodne z przewidywaniami. Supernowa pojawiła
się bowiem w dużej odległości od jądra galaktyki spiralnej, w jednym z jej
ramion, w których trwają intensywne
procesy gwiazdotwórcze. Znajduje się
tam wiele młodych gwiazd. Do takich
należą masywne nadolbrzymy, które są
progenitorami wybuchów typu II. SN
2017dka to już druga supernowa odkryta w NGC 5409. Pierwszą była SN
2011is, ale tamta była typu Ia.
Swoją drugą supernową w 2017 r.,
oznaczoną jako SN 2017gtd, odkryUrania

łem 16 września w warunkach bardzo
niekorzystnych, bo już w czasie porannego świtu. Na dodatek obiekt był
dość trudny. Jasność 17,6m, a przy tym
bliska kątowo odległości od jądra galaktyki IC 221 (gwiazdozbiór Trójkąta,
d = 71 Mpc) nie ułatwiały obserwacji
(fot. 2). Niebawem po publikacji w bazie TNS możliwą supernową potwierdzili inni obserwatorzy, wśród nich
również Adam Nowak z Bilczy k/Kielc.
Najważniejszą była jednak obserwacja
widma wykonana 17 września w Obserwatorium Xinglong (Chiny). Użyty
został teleskop o aperturze 2,16 m, wyposażony w spektrograf przeznaczony
do słabych obiektów. Jednogodzinna
ekspozycja ujawniła, że SN 2017gtd
to supernowa typu II-P na 4 dni przed
maksimum blasku. Jej widmo okazało się podobne do widma jednej z supernowych z 1999 r., oznaczonej jako
SN 1999gi. Krzywa blasku supernowych typu II-P jest przez wiele tygodni dość płaska (P — plateau), jasność
nie spada tak gwałtownie, jak przy
supernowych innych typów. Najprawdopodobniej jest to związane z większą ilością wodoru w zewnętrznych
warstwach progenitora. Późniejsze
obserwacje SN 2017gtd potwierdziły
określony dla niej typ II-P. Pod koniec
października jasność utrzymywała się
wciąż na bardzo zbliżonym poziomie.
T. Langhans w obserwacji z dnia 22
października określił ją na 17,3m.
Ogólnie rok 2017 oceniam niekorzystnie pod względem liczby przeprowadzonych przeze mnie obserwacji.
Wykonałem ich zaledwie 20 000 (łącznie ok. 400 godzin pracy), podczas gdy
w roku 2016 osiągnąłem 27 000. Powodem była mniejsza ilość pogodnych
nocy w okolicach Szczecina. Biorąc to
pod uwagę, muszę uznać dwa odkrycia
za wynik dobry.
Jarosław Grzegorzek
Opisywane
w tekście zdjęcia prezentujemy w naszej
galerii na s. 75.
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Kalendarz meteorowy 2018 (cz.I)
W niniejszym kalendarzu amator spadających gwiazd jak i doświadczony obserwator nieba znajdzie opis całorocznej aktywności rojów meteorowych (w tym numerze pierwsze dwa kwartały, pozostałe będą w następnym numerze). Opisuję w nim
również ciekawsze modele aktywności rojów, które tłumaczą zmiany w spodziewanej ilości zjawisk podczas maksimum
na przestrzeni lat. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że niżej przedstawione prognozy i modele wystąpienia aktywności
meteorowej są tylko pewnymi matematycznymi przewidywaniami i nie muszą się sprawdzić. Warto mieć się na baczności
przez cały rok, gdyż nie można przewidzieć wszystkiego, a każda noc może przynieść nieoczekiwany spektakl w postaci
wielu jasnych bolidów na niebie.
Na dzień dzisiejszy oficjalnie sklasyfikowano prawie 800 rojów meteorowych. ZHR większości z nich wynosi nie więcej
niż jedno zjawisko na godzinę, w związku z tym bardzo trudno jest obserwatorowi wizualnemu określić przynależność
meteoru do danego roju. W kalendarzu ujęte zostały tylko
te, których aktywność będzie znacznie wyróżniała się na tle
pozostałych zjawisk.
Zapraszam do zapoznania się z tym, co czeka nas
w 2018 r. Samych pogodnych nocy i wielu zaobserwowanych bolidów w nadchodzącym roku życzy Pracownia Komet
i Meteorów!

Styczeń — marzec

Pierwszy kwartał, to przede wszystkim maksimum roju
Kwadrantydów, których aktywność rozpoczyna się jeszcze
Radian Ursa-Minoridów

Radiant Kwadrantydów

w grudniu. Strumień jest pozostałością po nieaktywnej już
komecie 2003EH1, która wcześniej prawdopodobnie nosiła
nazwę C/1490 Y1. Pierwsze doniesienia o Kwadrantydach
pochodzą z 1835 r., a swoją nazwę zawdzięczają nieistniejącemu już od około 150 lat gwiazdozbiorowi Kwadrantu Ściennego (łac. Quadrans Muralis).
Radiant jest umieszczony pomiędzy gwiazdozbiorami
Wolarza, Herkulesa i Smoka. Meteory wpadają w ziemską
atmosferę z prędkością około 41 km/s. Aktywność Kwadrantydów w maksimum utrzymuje się na poziomie około 120
zjawisk na godzinę. Stosunkowo niewielka prędkość i wysoki ZHR powodują, że rój ten jest wdzięcznym obiektem
do obserwacji. Maksimum prognozowane było na 3 stycznia,
na godzinę około 22:00 UT. Moment największej aktywność

Zenithal Hourly Rate (ZHR) jest to liczba meteorów, którą wprawiony obserwator może zaobserwować w przeciągu
godziny w idealnych warunkach pogodowych, pod ciemnym niebem, nie mając w kadrze obiektów zasłaniających
niebo, a także z radiantem znajdującym się dokładnie w zenicie. Wyżej opisaną intensywność meteorową obliczamy
według wzoru:
r 6,5 −LM ⋅ N
ZHR =
⋅F
sin ( h )
r — współczynnik masowy określający stosunek meteorów o jasności m do ilości meteorów o jasności m+1. Jeśli
meteorów słabych jest znacznie więcej, współczynnik r ma liczbowo większą wartość. Oznacza to, że strumień złożony jest głównie ze słabszej materii.
LM — jasność graniczna nieba wyznaczana przez obserwatora
N — liczba zaobserwowanych meteorów przez godzinę
1
∑ ntn ⋅ cn
K=
F — współczynnik zachmurzenia wyliczany ze wzoru: F =
1− K
Ttotal ⋅ 100%
przy czym tn to okres czasu, w którym panowało zachmurzenie cn wyrażone w procentach, a Tn jest całkowitym czasem obserwacji.
h — wysokość radiantu nad horyzontem
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zazwyczaj bywa bardzo krótki i trwa kilkadziesiąt minut. Według danych IMO (International Meteor Organization) w dniu
maksimum obserwacje były prowadzone przez jedną osobę
i wyznaczono aktywność na poziomie około 31 meteorów
na godzinę, co znacznie odbiega od prognozy, lub maksimum zostało przeoczone.
Pod koniec stycznia jest aktywny rój, o którym niezbyt
wiele wiadomo. Został odkryty niedawno i był zauważony nie
tylko przez kamery wideo, ale także przez obserwatorów wizualnych. γ-Ursa Minoridy, bo o nich mowa, wykazują swoją
aktywność w dniach 10–22 stycznia, przy czym maksimum
przypada około 18 stycznia. Prędkość wejścia okruchów materii w atmosferę wynosi 31 km/s. Można więc się spodziewać wolno lecących po niebie pięknych zjawisk, których nie
będzie zbyt wiele. ZHR roju wynosi zaledwie około 3 meteory

będzie zakłócał Księżyc w pełni. Mimo to warto sprawdzić,
czy wystąpi jakakolwiek aktywność, gdyż zweryfikowanie
obliczeń umożliwi naukowcom lepsze zrozumienie ewolucji
śladu pozostawionego przez kometę.
Pierwszy kwartał jest interesujący dla radioobserwatorów. Swoją aktywność mają wtedy roje Capricornidów-Sagittarydów oraz χ-Capricornidów. Radianty obu rojów znajdują
się mniej niż 15° na zachód od Słońca, czyli prowadzenie
obserwacji będzie możliwe jedynie w trakcie dnia. Capricornids-Sagittariids (115 DCS) można obserwować pomiędzy 1
a 4 lutego, a maksimum jest spodziewane na 1 lutego około
godziny 16:00 UT. Maksimum aktywności χ-Capricornidów
może wystąpić 13 lutego o godzinie 17:00 UT. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że termin ten jest niepewny. Może
wystąpić opóźnienie momentu maksimum o jeden lub dwa
dni.

Kwiecień — czerwiec

Drugi kwartał nadchodzącego roku to przede wszystkim
Lirydy. Rój ten jest związany z kometą C/1861 G1 Thatcher.
Pierwsze doniesienia na temat aktywności pochodzą z chińskich zapisków sprzed ponad 2000 tys. lat. Od tamtego czasu rój kilkakrotnie o sobie przypominał, dając wybuchy aktywności. W roku 1803 odnotowano ZHR rzędu 700, potem
w 1922 r. obserwowano aktywność na poziomie ok. 300–600

Radiant Centaurydów

na godzinę. Radiant usytuowany jest między gwiazdozbiorami Małej Niedźwiedzicy a Smokiem. Niestety danych o tym
roju jest tak mało, że są obarczone dużą niepewnością.
W tym roku nów Księżyca umożliwi obserwacje w okresie
maksimum.
Początek roku to dobry czas dla obserwatorów znajdujących się na półkuli południowej. W tym okresie aktywne są
α-Centaurydy, aktywność związana z planetoidą 2016BA14
czy kometą C/1907 G1. Rojem o najdłuższej aktywności są
α-Centaurydy. Strumień ten, choć bardzo słaby, potrafi generować dużo jasnych zjawisk. W latach 1974 i 1980, a także
w 2015 r. obserwowano wzmożoną aktywność z ZHR dochodzącym do 20 sztuk na godzinę. Strumień ten można
obserwować od 31 stycznia do 20 lutego. Maksimum prognozowane jest na 8. lutego, na godzinę 7:00 UT. ZHR nie
jest do końca znany, może wahać się od 6 do 25 meteorów
na godzinę.
W pierwszym kwartale 2018 r. możemy liczyć na aktywność związaną z planetoidą 2016BA14. Model dla strumienia
meteoroidów został opracowany przez Reginę Rudawską
prognozuje słabą aktywność związaną z planetoidą z maksimum 20 marca o godzinie 22:21 UT. Poprawność modelu
zweryfikują obserwacje, które będzie można prowadzić niestety tylko na półkuli południowej.
Według listy możliwych aktywności meteorowych stworzonych przez Petera Jenniskensa w 2006 r., istnieje prawdopodobieństwo spotkania Ziemi ze strumieniem pozostawionym podczas pierwszego powrotu komety C/1907 G1.
Szczyt aktywności może wystąpić 31 marca o godzinie
11:41 UT. Obserwacje możliwe tylko na półkuli południowej
1/2018

Radiant Lirydów

sztuk na godzinę. W kolejnych latach wzmożona aktywność
stopniowo zanikała. Ostatnio udokumentowane podwyższone liczby godzinne odnotowano w latach 1934, 1945, 1946
oraz 1982, kiedy można było zaobserwować do 100 Lirydów
w ciągu godziny. W 2012 r. zaobserwowano największy ZHR
na poziomie 38.
Lirydy obserwujemy między 14 a 30 kwietnia. Szczyt
aktywności jest prognozowany na 22. kwietnia na godzinę
18:00 UT (±10 h). ZHR będzie wahał się prawdopodobnie
w okolicy 20 zjawisk na godzinę. Nie wyklucza się jednak
powtórki z lat ubiegłych, kiedy obserwowano nawet do 100
spadających gwiazd na godzinę. Radiant znajduje się na granicy gwiazdozbiorów Lutni i Herkulesa. Meteoroidy wpadają
w atmosferę z prędkością około 49 km/s.
Okres wiosenny nie sprzyja obserwacjom rojów meteorowych. Mało jest strumieni, które w tym czasie będą się wyróżniały na tle „sporadyków”. Dodatkowo, obserwację ciemnych
zjawisk będzie utrudniała pełnia Księżyca.
Mimo wszystko warto na początku maja zapolować
na η-Akwarydy, rój, którego „rodzicem” jest słynna kometa
Halleya. Obserwacje można prowadzić między 19 kwietnia
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a 28 maja. Maksimum przypada na 6 maja i wtedy ZHR
może sięgnąć nawet kilkudziesięciu zjawisk. Według naukowców zajmujących się badaniem tego strumienia, możemy spodziewać się kilku pików aktywności, dlatego należy
zachować czujność przez kilka lub nawet kilkanaście dni
w okolicach maksimum. Strumień działa w rezonansie 1:8
z Jowiszem, czego konsekwencją jest to, że w dniu 3. maja
około godziny 19:00 UT jest szansa na obserwacje śladu
z roku 164 p.n.e., który powinien wygenerować drobne zjawiska. Istnieją także dodatkowe prognozy mówiące o tym, że
wzmożoną aktywność można będzie dostrzec 5 maja między
godziną 5:00 a 8:00 UT, kiedy Ziemia powinna spotkać się
ze śladem z 218 r. W tym przypadku również będziemy mieli do czynienia z drobną materią generującą słabe zjawiska
meteorowe.
Światło Księżyca nie pomoże również w obserwacji
η-Lirydów, bardzo słabo zbadanego roju, który uaktywnia się
między 3 a 12 maja. Rój promieniuje z gwiazdozbioru Lutni i jest związany z kometą C/1983 H1 (IRAS-Araki-Alcock).
Jego maksimum przypada na 9 maja. Przy ZHR sięgającym
od 3 do 6 zjawisk na godzinę obserwator powinien wykazać
się cierpliwością jeżeli chce ujrzeć zjawisko należące do tego
strumienia.
Ostatnim rojem tego kwartału będą Bootydy Czerwcowe. Rój, któremu zdarzyło się kilka razy zaskoczyć obserwatorów, produkując naprawdę wiele zjawisk (również bolidowych) w latach 1998 i 2004. Niewielka prędkość wejścia
w atmosferę, wynosząca zaledwie 18 km/s sprawia, że me-

Komeciarz

teory te są bardzo przyjemnymi obiektami dla oka. Strumień
Bootydów przecina ziemską orbitę między 22 czerwca a 2
lipca. Największa aktywność przypada na 23. czerwca. ZHR
prawdopodobnie będzie utrzymywał się na poziomie kilku
zjawisk, ale nie można wykluczyć niespodziewanej aktywności. Niestety w tym czasie będzie towarzyszyła nam pełnia Księżyca. Za ciało macierzyste czerwcowych Bootydów
uznaje się kometę 7P/Pons-Winnecke.
Drugi kwartał to czas przede wszystkim dziennych rojów.
Warto próbować przeprowadzić obserwacje radiowe. Poniżej
zamieszczam listę rojów dziennych razem z datą i godziną
przewidywanego maksimum:
Kwietniowe Piscydy (144 APS) — 22 kwiecień, 22:00 UT
ε-Arietydy (154 DEA) — 9 maj, 15:00 UT
Majowe Arietydy (294 DMA) — 16 maj, 16:00 UT
o-Cetydy (293 DCE) — 20 maj 15:00 UT
Arietydy (171 ARI) — 7 czerwiec, 16:00 UT
ζ-Perseidy (172 ZPE) — 9 czerwiec, 18:00 UT
β-Taurydy (173 BTA) — 28 czerwiec, 17:00 UT.
Trzeba pamiętać, że są to tylko daty prognozowane, granica błędu może wynosić nawet do 24 godzin. Warto zwrócić
uwagę na Arietydy i ζ-Perseids, których maksimum oddalone
jest tylko o 2 dni. Prawdopodobnie między jednym a drugim
maksimum radio zanotuje wzmożoną aktywność, gdyż roje
nałożą się na siebie.
Maciej Myszkiewicz

Biuletyn Sekcji Obserwatorów Komet PTMA

Jak odnaleźć kometę na niebie?

Wykorzystanie programów typu Stellarium i tablic efemerydalnych
Wraz z nadejściem nowego roku w rubryce Komeciarza rozpoczynamy publikację
efemeryd jaśniejszych komet widocznych
z Polski. W najbliższych miesiącach będziemy mogli zobaczyć na niebie przynajmniej kilka komet o stosunkowo dużej jasności, z długo wyczekiwaną 46P/
Wirtanen na czele. Częstokroć jednak
miłośnicy astronomii nie będący stałymi obserwatorami komet, już na samym
początku stają przed fundamentalnym
problemem — w którym miejscu na niebie odszukać tak szybko poruszający się
obiekt? Od dawien dawna problem ten
rozwiązują efemerydy — wyznaczone
na podstawie danych astrometrycznych
tabele zawierające dokładne położenie
ciała na niebie w danej chwili i z danego miejsca na Ziemi. Obecnie, w dobie
internetu, ogólnodostępność informacji
jest na tyle duża, że odnalezienie interesującej nas komety nie powinno sprawiać
trudności. Wystarczy dostęp do jednego z dziesiątek programów imitujących
wygląd nocnego nieba. Sama instalacja
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oprogramowania to jednak nie wszystko. Wciąż są odkrywane nowe komety, a orbity tych często powracających w okolice Słońca potrafią zmieniać się nawet w znacznym stopniu,
dlatego nie obędzie się bez okresowej aktualizacji danych
w używanym przez nas programie. W popularnym Stellarium wystarczy przejść do ikonki Okno konfiguracji (skrót
F2 na klawiaturze), a następnie Wtyczki –> Edytor Układu
Słonecznego. W opcjach tej wtyczki wybieramy zakładkę
„Układ Słoneczny” i klikamy „Zaimportuj elementy orbitalne
w formacie MPC”. W oknie „Zaimportuj dane” ustawiamy parametry tak jak na obrazku i potwierdzamy, klikając „Pobierz
elementy orbitalne”. Kiedy pobieranie się zakończy, zobaczymy listę obiektów, których dane możemy zaktualizować.
W zależności od potrzeb wybieramy interesujące nas pozycje lub zaznaczamy wszystkie i klikamy „Dodaj obiekty”.
Gotowe — teraz komety pojawią się w oknie wyszukiwarki
programu, dzięki czemu będziemy mogli utworzyć mapkę
pozycyjną. Postępując podobnie, możemy zaktualizować
program również o dane planetoid.
Mapka z zaznaczonymi pozycjami obiektu w czasie
jest tak naprawdę graficznym przedstawieniem efemerydy,
znacznie ułatwiającym nie tylko orientację na niebie, ale
również określenie poszczególnych cech fizycznych komety. Dysponując atlasem nieba, możemy wyszukać obiekt,
bazując bezpośrednio na tablicy efemerydalnej i podziałce
map atlasu. Jeśli efemeryda, z której korzystamy, nie jest
podana dokładnie na czas wykonywania obserwacji, kometa
będzie znajdować się w nieco innym miejscu. Przed obserwacją warto orientacyjnie przeliczyć współrzędne komety,
korzystając z tabeli, w której podajemy dokładną pozycję
ciała w odstępie 10 dni. Po odnalezieniu obiektu warto zapamiętać jego położenie względem gwiazd. To ułatwi nam
dalsze pomiary. Możemy teraz wyznaczyć jasność widzialną, wykorzystując jedną ze standardowych metod opisanych na stronie SOK PTMA i w Komeciarzu Nr 48 (dodatek do Uranii 2/2016), a także wyrazić w 9-stopniowej skali
stopień kondensacji komy (gdzie 1 oznacza komę dokładnie
rozmytą, a 9 — idealnie gwiazdopodobną). O ile samodzielnie przygotowane i wydrukowane mapy mogą posłużyć nam
także za szkicownik, umożliwiając szybkie i w miarę staranności dokładne oszacowanie wielkości głowy i warkocza
komety, o tyle z pewnością nie chcielibyśmy nanosić rysunków na atlas nieba. W takiej sytuacji możemy posłużyć się
nieco inną metodą wyznaczenia rozmiarów komety. Średnicę otoczki możemy wyrazić jako ułamek odległości między
dwoma bliskimi gwiazdami. Znając pozycje tych gwiazd,
średnicę otoczki obliczymy ze wzoru: D = N arccos[sinδ1sinδ2
+ cosδ1cosδ2cos(α1–α2)], gdzie N to wyznaczony przez nas
ułamek, natomiast α i δ oznaczają odpowiednio rektascensję i deklinację gwiazdy (1) i (2). Długość warkocza wyznaczamy analogicznie. Jeśli mamy na tyle szczęścia, by
w obszarze warkocza znajdowała się gwiazda o znanych
nam współrzędnych, będziemy w stanie wyznaczyć kąt pozycyjny warkocza (PA), korzystając ze wzoru: [sin(αG–αK)]/
[tanδGcosδK – sinδKcos(αG–αK)], gdzie α i δ oznaczają kolejno
rektascensję i deklinację komety (K) oraz gwiazdy (G).
Jak widzimy, wykonanie obserwacji bez przygotowanej
wcześniej mapki pozycyjnej jest nietrudne, choć z pewnością dobrze wykonana mapka znacząco ułatwi przeprowadzenie pomiarów komety. Po ich zakończeniu wystarczy
jedynie przesłać uzyskane przez nas wyniki do Sekcji Obserwatorów Komet PTMA.
Mikołaj Sabat
1/2018
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Data

α

δ

Δ [au]

C/2017 T1 (Heinze)
6 lut

21h 48m 51,3s

+25°09’25,7”

0,911

16 lut

s

21 40 05,1

+19°03’17,6”

1,126

26 lut

21h 35m 51,3s

+12°21’57,9”

1,290

8 mar

21h 36m 59,3s

+5°19’24,3”

1,391

18 mar

21 42 24,2

–1°34’23,7”

1,435

28 mar

21 50 13,5

–8°15’17,0”

1,439

h

h
h

m

m

s

m

s

C/2016 R2 (PanSTARRS)
6 lut

3h 58m 47,3s

+24°26’21,0”

2,347

16 lut

3h 58m 32,6s

+27°03’00,4”

2,460

26 lut

4 01 11,8

+29°32’54,4”

2,577

8 mar

s

4 06 32,3

+31°56’49,7”

2,694

18 mar

4h 14m 22,8s

+34°15’24,6”

2,808

28 mar

4h 24m 31,1s

+36°28’36,3”

2,916

6 lut

0h 09m 15,2s

–1°45’04,5”

1,343

16 lut

s

0 58 37,7

+0°58’38,9”

1,328

26 lut

1h 48m 13,4s

+3°39’52,4”

1,337

8 mar

2h 36m 54,9s

+6°07’38,0”

1,371

18 mar

3 23 43,1

+8°13’13,5”

1,432

28 mar

4 07 42,1

+9°51’06,6”

1,516

h
h

m
m

s

185P/Petriew
h

h
h

m

m
m

s
s

62P/Tsuchinshan
6 lut

14h 18m 21,8s

+1°41’27,4”

1,098

16 lut

14h 27m 18,0s

+1°56’17,0”

1,070

26 lut

14 31 50,2

+2°28’08,6”

1,046

8 mar

s

14 31 52,7

+3°12’07,6”

1,030

18 mar

14h 27m 36,7s

+4°01’33,6”

1,025

28 mar

14h 19m 47,2s

+4°47’27,0”

1,036

h
h

m
m

s

Oznaczenia: α — rektascensja, δ — deklinacja, Δ — odległość
od Ziemi, Dane w tabelach zostały podane dla godziny 0.00 polskiego czasu.
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Ciekawe strony internetowe…

„Astrobites” albo
ziarnko do ziarnka…

W

yobraźmy sobie często spotykaną
sytuację: sięgamy po pracę naukową
z nowej dla nas dziedziny i próbujemy
ją choćby częściowo zrozumieć. Może
to dotyczyć studentów czy doktorantów wchodzących
w nową, słabo dla nich rozpoznawalną tematykę z jej
specyficznym żargonem, metodami badań czy sprawami
oczywistymi dla ludzi zajmujących się daną tematyką.
Mogą to również być osoby po prostu zainteresowane
daną dziedziną i posiadające pewną ogólną wiedzę.
Na początku ograniczmy nasze zainteresowania
do astronomii. Poprośmy grupę doktorantówwolontariuszy, czasem również już uformowanych
naukowców, aby codziennie ktoś z nich przygotował opis
wybranej przez siebie pracy (najczęściej z repozytorium
ArXiv, a w szczególności z działu astro-ph).
Okazuje się, że coś takiego już istnieje, wystarczy
zajrzeć pod adres http://astrobites.org (polecany
między innymi przez Amerykańskie Towarzystwo
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Astronomiczne). Większość autorów pochodzi
z USA, ale jest też parę osób z Europy, dwie z Brazylii
i jedna z Australii (stan na koniec roku 2017).
Tematyka omawianych prac jest bardzo różnorodna,
nie chciałbym robić odpowiedniego spisu na naszych
łamach, pozostawiając, jak zwykle, naszym Czytelnikom
wędrówki po labiryncie prac już omówionych. Ale
warto zatrzymać się chociażby w dziale poświęconym
klasycznym pracom, z których wiele nie straciło swojego
znaczenia do dzisiaj. Znajdziemy tam np. opublikowaną
50 lat temu pracę na temat odkrycia pierwszego pulsara,
ale również pracę (a właściwie prawie pięćsetstronicową
książkę) Fouriera na temat przewodnictwa cieplnego
z 1822 r. w której oprócz zasadniczego tematu
mamy również do czynienia z szeregami Fouriera
czy uwagami na temat analizy wymiarowej.
Roman Schreiber
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Odlano pierwsze segmenty
zwierciadła głównego dla ELT

Źródło: SCHOTT/ESO

nach temperatury, a do tego
jest odporny chemicznie
i można go szlifować z dużą
Postępuje budowa Ekstremalnie Wiel- precyzją. Kontrakt na szlifokiego Teleskopu (ELT), który będzie mieć wanie zwierciadeł przypadł
aż 39 m średnicy. W połowie stycznia natomiast francuskiej firmie
2018 r. Europejskie Obserwatorium Po- Safran Reosc. Dokładność
łudniowe (ESO) poinformowało o odlaniu szlifowania wyniesie 15 napierwszych kilku segmentów do zwier- nometrów.
ciadła głównego tego gigantycznego teNa razie w fabryce
leskopu przyszłości. Ekstremalnie Wielki SCHOTT w Mainz w NiemTeleskop (ang. Extremely Large Telescope czech odlano sześć pierw— ELT) będzie największym teleskopem szych segmentów. Teraz
optycznym w historii. Jego zwierciadło czeka je jeszcze długi proces
główne będzie kilkakrotnie przewyższać ochładzania i nadania wła- Fragment kosmicznego placu zabaw na osiedlu Gądowo
rozmiarami największe obecnie pracują- ściwego kształtu. Pierwsze Małe we Wrocławiu
ce teleskopy. Jednak wykonanie tak gi- segmenty pozwolą inżynierom na spraw- zaledwie 245 głosów. Natomiast drugi
gantycznego lustra z jednego fragmentu dzenie, czy cały proces przebiega popraw- wniosek (nr projektu 788) pt. „Plac zaszkła nie powiodłoby się. Zamiast tego nie i zoptymalizowanie go. Po uzyskaniu baw dla najmłodszych na Gądowie Maprzy dużych teleskopach stosuje się kon- pełnej mocy produkcyjnej będzie odlewa- łym”, nazywany nieoficjalnie na profilu
strukcję przypominającą plaster miodu ne jedno zwierciadło dziennie. W sumie facebookowym „Per aspera ad astra,
— wiele sześciokątnych zwierciadeł, które trzeba ich wyprodukować ponad 900, czyli przez trudy do gwiazd”, miał zaplasą tak ułożone, aby pracować jako jedno gdyż oprócz 798 zamontowanych na te- nowany koszt 250 tys. zł. Na ten projekt
wielkie lustro główne teleskopu.
leskopie, ESO chce mieć także zestaw oddano 4261 głosów.
Segmenty zwierciadła głównego ELT zapasowy 133 segmentów. Teleskop ELT
Zrealizowany plac zabaw znajduje się
same w sobie nie są wcale małe. Mierzą ma uzyskać pierwsze światło w 2024 r. pomiędzy terenami Spółdzielni Mieszka1,4 m każdy, przy grubości zaledwie 5 cm. Powstaje na szczycie góry Cerro Armazo- niowej PIAST a Wspólnotami MieszkanioDla porównania, największy teleskop nes w Chile.
wymi (Osiedla: Pilczyce-Kozanów-Popowioptyczny na terenie Polski na 0,9 metra
Krzysztof Czart ce Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin).
średnicy. Łącznie zwierciadło główne tePierwotnie projekt placu wyglądał mniej
leskopu ELT będzie złożone z 798 hekkosmicznie, ale w efekcie konsultacji i deWe Wrocławiu powstał
sagonalnych segmentów i będzie zbierać
cyzji lidera na etapie realizacji projektu
dziesiątki milionów razy więcej światła niż kosmiczny plac zabaw
nastąpiła zmiana na aktualny kosmiczny
ludzkie oko.
Na Osiedlu Kosmonautów na wrocław- wygląd, z planetami Układu Słonecznego
Zwierciadło główne teleskopu ELT zo- skim Gądowie w ramach Wrocławskiego i stacją kosmiczną. Pomysłodawcy mają
stanie wykonane ze specjalnego mate- Budżetu Obywatelskiego miały powstać nadzieję, że rodzice i nauczyciele zechcą
riału ceramicznego Zerodur©, który został dwa kosmiczne place zabaw dla dzieci. korzystać z tego placu w celach edukacyjw latach 60. XX w. opracowany dla tele- Mieszkańcom Wrocławia udało się prze- nych.
skopów astronomicznych przez niemiec- głosować jeden z projektów i wrocławskie
Niestety, wiedza o Układzie Słoneczką firmę SCHOTT. I to ona właśnie jest dzieci mogą się już bawić wśród planet nym nie była mocną stroną budowlańców,
wykonawcą segmentów dla zwierciadła Układu Słonecznego.
ponieważ w trakcie budowy zamienili Uragłównego (M1), podobnie jak zwierciadła
Pierwszy z projektów (nr 200) to na z Neptunem. Pomysłodawcy projektu
wtórnego (M2) i dwóch kolejnych (M3 „Baza małych astronautów, czyli ko- pilnują, aby plac zabaw był wykonany poi M4). Zerodur jest materiałem o bardzo smiczny plac zabaw w miniparku przy prawnie i zgłosili błąd w ustawieniu planiewielkiej rozszerzalności cieplnej, czyli ul. F. Hynka”, koszt 750 tys. zł. Niestety, net. Te i inne usterki zostały poprawione
praktycznie nie odkształca się przy zmia- projekt przepadł w głosowaniu. Otrzymał w ramach gwarancji.
Współczesny Gądów jest jednym z najmłodszych osiedli Wrocławia. Początki
zabudowy przypadają na lata 60. i 70. Początkowo osiedle było przeznaczone dla
36 tys. mieszkańców. Niedaleko bloków
znajdują się rozległe tereny sportowo-rekreacyjne, cmentarz Gminy Żydowskiej
oraz wielki Park Zachodni. Nazwa Osiedle Kosmonautów jest nazwą zwyczajową blokowiska z lat 70., które znajduje
się pomiędzy ulicami: Na Ostatnim Groszu, Bystrzycką, Metalowców i Lotniczą.
Do nazwy tej nawiązuje mural obrazujący
rakietę lecącą w kosmos, który powstał
3 lata temu na skrzyżowaniu ulic Bajana
i Szybowcowej, na zlecenie Spółdzielni
Mieszkaniowej PIAST. Zaprojektował go
Zdjęcie z procesu produkcyjnego segmentów dla zwierciadła głównego Ekstremalnie Wielkiego dolnośląski artysta Piotr Kapłański.
Teleskopu (ELT)
Paweł Z. Grochowalski
1/2018
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Źródło: Wrocławski Budżet Obywatelski /
Urząd Miasta Wrocławia

W skrócie

W skrócie
CERN wybrał cztery różne firmy, ale Creotech
jako jedyna z nich
Polska firma Creotech odniosła kolej- wywodzi się z Europy
ny sukces na rynku międzynarodowym. Wschodniej (pozostałe
Otrzymała warte ponad pół miliona złotych pochodzą z Danii i Hiszzlecenie na dostawę zaawansowanych sys- panii). Warto dodać,
temów elektroniki pomiarowej dla Europej- że w 2017 r. Creotech
skiej Organizacji Badań Jądrowych CERN po raz kolejny znalazł
w Genewie. Wartość zamówienia, obejmu- się w rankingu najszybjącego około 250 elementów elektroniki ciej rozwijających się
pomiarowej, przekracza pół miliona złotych. firm technologicznych
Część produktów, które zostaną dostar- w Europie środkowoczone do Szwajcarii, została opracowana -wschodniej
Deloitte
w ramach projektu HETMAN realizowane- Technology Fast 50. Firgo w Szybkiej Ścieżce NCBiR. Ale zlecenie ma zajęła 22 miejsce,
to jest jedynie przykładem zacieśniania odnotowując najwyż- Element służący do montażu satelitów podczas transportu, tzw.
współpracy spółki z ośrodkiem CERN. W li- szy awans w rankingu clamp band. Źródło: SENER Polska
stopadzie 2017 r. Creotech wygrał otwarty wszystkich polskich spółek.
konkurs i stał się jednym z czterech euroCreotech Instruments coraz silniej roz- mechanizmów łączących satelity z urząpejskich centrów wspierających labora- wija współpracę z wiodącymi jednostkami dzeniami do ich transportu i montażu. Kontorium CERN w projektowaniu elektroniki naukowymi na świecie. W 2017 r. firma trakt jest realizowany w ramach programu
dla przyszłych akceleratorów i eksperymen- zrealizowała ważną dostawę zaawansowa- Polish Industry Incentive Scheme, w któtów fizyki wysokiej energii działających przy nej elektroniki pomiarowej dla nowocze- rym podmioty z Polski otrzymują funduWielkim Zderzaczu Hadronów.
snego centrum naukowego ELI w Republi- sze na rozwój technologii kosmicznych, by
W ramach konkursu Creotech musiał ce Czeskiej. Odbiorcą sprzętu był Instytut później z nabytymi nowymi możliwościami
wykazać się posiadaniem odpowiedniego Fizyki Czeskiej Akademii Nauk, który pro- móc brać udział w projektach kosmicznych
zaplecza technologicznego, obejmującego wadzi projekt ELI: EXTREME LIGHT INFRA- ESA i zwiększać konkurencyjność na rynku
specjalistyczne oprogramowanie i urządze- STRUCTURE, zwany też czeską Gwiazdą kosmicznym, a co za tym idzie zmniejszać
nia, sterylne zaplecze produkcyjne, kontro- Śmierci. W tym roku technologiczna firma koszty produkcji kluczowych elementów
lę wizyjną, systemy do naprawy zaawanso- z Piaseczna dostarczyła także instrumenty dla sektora kosmicznego.
wanej elektroniki oraz komorę klimatyczną pomiarowe do brazylijskiego synchrotronu
Clamp band, który ma być produkowai dostęp do całego szeregu światowej klasy Sirius. Wartość tego zlecenie wyniosła oko- ny przez firmę SENER Polska, to jedyny
specjalistów zajmujących się elektroniką ło 3 mln PLN i obejmowała kilkaset różnych element, jaki łączy satelitę z urządzeniami
analogową i cyfrową — w tym pracowników modułów pomiarowych.
do ich transportu lub montażu. Urządzenie
legitymujących się doktoratem w obszaElżbieta Kuligowska to musi być niezwykle wytrzymałe, niezarach związanych z wydajnymi pomiarami
wodne i nieskomplikowane w połączeniu
i specjalistów z certyfikatami niezależnych Technologia do montażu
z satelitą. Projektowany przez polski podorganizacji, takich jak ESA.
miot element ma ważyć około 60 kg i mieć
Umowa ramowa między CERN i Cre- satelitów rozwijana w Polsce
średnicę 1,7 m. Główny element clamp
otech została podpisana na 3 lata z możEuropejska Agencja Kosmiczna przy- bandu to cienka (3 mm) stalowa taśma,
liwością przedłużenia. Władze firmy pod- znała firmie SENER Polska kontrakt na re- która pełni funkcję opaski zaciskowej.
kreślają, że w ramach otwartego konkursu alizację technologii produkcji i testowania Całość musi utrzymać do 10 ton masy
i być odporna na temperatury w zakresie
od –40 do 70° Celsjusza.
Program Europejskiej Agencji Kosmicznej nie tylko zwiększa konkurencyjność
i umożliwia polskim firmom walkę o duże
kontrakty, ale również wpisuje się w cele
programu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego” organizowanego przez
Agencję Rozwoju Przemysłu oraz Związek
Pracodawców Sektora Kosmicznego. Programy te dają możliwość sprawdzenia swoich sił młodym polskim naukowcom, którzy
nie muszą wyjeżdżać za granicę, by brać
udział w ambitnych projektach inżynieryjnych, wymagających najwyższej jakości
i najaktualniejszych technologii.
Przypominamy, że niedawno obchodziliśmy 5-lecie przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ostatnie 5 lat
było intensywnym czasem rozwoju sektora
kosmicznego w naszym kraju.
LHC (Large Hadron Collider) — Wielki Zderzacz Hadronów w CERN. Źródło: CERN
Rafał Grabiański

Creotech centrum
kompetencyjnym CERN
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SpaceForest zbuduje pierwszą
w Polsce komercyjną rakietę
suborbitalną

niewielkim obszarze. W ładowni rakiety będzie można umieścić obiekt o długości 1 m
i średnicy 45 cm. Do napędu SIR zostanie
użyty hybrydowy silnik rakietowy, w którym
paliwem będzie parafina modyfikowana
a utleniaczem podtlenek azotu.
Właściciele firmy wierzą, że dzięki cechom rakiety SIR możliwe będzie przeprowadzanie lotów w Polsce nad wodami Bałtyku. Przy budowie rakiety firma
liczy na wsparcie instytucji państwowych
w ramach koordynacji działań przyszłego
„polskiego kosmodromu”. Projekt SIR jest
szansą na rozwinięcie kompetencji firmy
SpaceForest, a przede wszystkim daje
możliwość rozwoju pewnych technologii,
które mogą być następnie użyte przy budowie polskiej małej rakiety nośnej.
Historia SpaceForest sięga 2004 r.,
kiedy powstała firma Telemobile Electronics. SpaceForest został powołany do życia w 2012 r., w wyniku oddzielenia się
działu R & D od Telemobile Electronics. 31
stycznia 2017 r. SpaceForest połączyła się
z Telemobile Electronics Ltd. Siedziba firmy
znajduje się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Firma opracowuje i komercjalizuje nowe technologie,
specjalizując się w technikach mikrofalowych, sztucznej inteligencji, technologiach
elektronicznych i rakietowych. Większość
pracowników SpaceForest stanowią absolwenci Politechniki Gdańskiej. Natomiast
kilku inżynierów jest jednocześnie członkami Polskiego Towarzystwa Rakietowego.
SpaceForest projektuje i tworzy prototypy podsystemów dla technologii satelitarnej, WPT — Wireless Power Transfer i WSN
— Wireless Sensor Networks do zastosowania w systemach lotniczych. Wireless
Sensor Networks zostały zaprojektowane
w ramach projektu DEWI (Komisja Europejska) i były testowane na rakiecie Candle-2.
Ponadto SpaceForest opracował niskoszu-

mowe generatory wysokiej częstotliwości
i zapewnił wewnętrznie opracowane środowisko testowe dla pokładowego systemu
gromadzenia danych misji JUICE Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Paweł Z. Grochowalski

Kosmiczna podkładka pod mysz z pięknym
zdjęciem obiektu astronomicznego oraz logo
ulubionego czasopisma i portalu to gadżet
niezbędny na biurku każdego miłośnika astronomii. Niżej: mgławica Carina, wyżej: galaktyka spiralna NGC 3521 (fot.: ESO/T.Preibisch
oraz ESO/O.Maliy)

Nowe gadżety Uranii
— podkładki pod mysz
Od kilku miesięcy są dostępne kosmiczne ściereczki z mikrofibry, a teraz wprowadzamy nowy gadżet dla miłośników astronomii i fanów kosmosu — podkładki pod
mysz z motywami astronomicznymi. Do wyboru są dwa wzory. Jedna wersja podkładki jest ozdobiona pięknym zdjęciem mgławicy Carina. Z kolei na drugiej podkładce
widnieje fotografia galaktyki spiralnej NGC
3521. Na brzegu znajduje
się logo czasopisma i portalu
„Urania – Postępy Astronomii”, umiejscowione w takim
miejscu, aby nie przesłaniać
za bardzo fotografii obiektu
astronomicznego. Podkładki
mają rozmiary 180 × 220 mm
i są wykonane z dwóch warstw
specjalnej
antypoślizgowej
gąbki PVC, która dobrze przylega do biurka i zapobiega
przesuwaniu się podkładki,
oraz transparentnego (szronionego) tworzywa PVC 0,3,
na którym jest nadrukowane
astronomiczne zdjęcie. Obie
warstwy są zgrzewane z sobą
na brzegach. Podkładki można zamówić w sklepie internetowym Uranii.
(kc)
Źródło: SpaceForest

Firma SpaceForest z Gdyni poinformowała, że w ramach programu „Szybka
Ścieżka” Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju zbuduje rakietę suborbitalną
SIR (ang. Suborbital Inexpensive Rocket).
Projekt budowy pierwszej polskiej komercyjnej rakiety suborbitalnej rozpocznie się
w kwietniu 2018 r. Przewidywany start to
rok 2022.
W październikowym konkursie NCBiR
wniosek SpaceForest uplasował się
na najwyższym miejscu, ex aequo z pięcioma innymi wnioskami, zdobywając 21
na 23 możliwe do zdobycia punkty. Firma
SpaceForest poinformowała na swoim
profilu na Facebooku, że: „Teraz czeka
nas solidna reorganizacja zarówno przestrzeni projektowej, jak i warsztatowej tak,
abyśmy zwarci i gotowi ruszyli z projektem.
W przeciągu najbliższych kilku lat stworzymy pierwszą polską rakietą zdolną zaoferować wynoszenie ładunków o masie 50 kg
na wysokość 150 km. Dziesięciometrowy
kolos zapewni tym samym korzystne pod
kątem kosztów warunki do badań w mikrograwitacji, niezbędne dla rodzącego się
przemysłu kosmicznego w Polsce. Z racji
podejścia projektowego „design to cost”
rakieta będzie atrakcyjna kosztowo także
dla podmiotów zagranicznych — ma bowiem zaoferować najniższe ceny takich
usług na świecie”.
Firma SpaceForest stawia na pełną
kontrolę i bezpieczeństwo lotów, a przede
wszystkim na bezpieczne odzyskiwanie
całej rakiety, zarówno części silnikowej, jak
i ładunkowej. Rakieta będzie wyposażona
w system kontroli i sterowania lotu oraz
sterowany spadochron główny pozwalający na wylądowanie na zdefiniowanym,

W skrócie

Porównanie różnych rakiet firmy SpaceForest
1/2018
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W kraju

W dniu 1 grudnia 2017 r. w Zespole
Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy odbyła się uroczysta IX Konferencja
Popularno-Naukowa, która została zorganizowana z okazji 5-lecia działalności
kruszwickiej Astrobazy. Gospodarzami
konferencji były: Marzena Szałkowska —
dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych
nr 1 oraz Ilona Dybicz i Magdalena Musiałowska — koordynatorki Astrobazy.
Wśród zaproszonych gości konferencji
byli m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kruszwicy Aleksander Budnera wraz
z radnymi, Naczelnik Wydziału Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych w Toruniu Renata Drozdowska, prodziekan
ds. kształcenia i badań naukowych UMK
w Toruniu dr hab. Winicjusz Drozdowski,
profesor UMK w Toruniu oraz redaktor
naczelny czasopisma „Urania – Postępy
Astronomii” dr hab. Maciej Mikołajewski
prof. UMK, dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny Piotr Majewski, dyrektor
Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy Marcin Piotrowski, przedstawiciele
astrobaz, okolicznych szkół, słuchacze
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, miłośnicy
astronomii oraz mieszkańcy Kruszwicy.
Podczas spotkania wykład inauguracyjny na temat historii astrobaz wygłosił
redaktor Radia PiK (Radio Pomorza i Kujaw) Piotr Majewski. Natomiast członkowie koła astronomicznego zaprezentowali
swoje sukcesy, obserwacje i badania,
astrofotografię oraz codzienną pracę.
Ponadto opowiedzieli o tym, co znaczy
dla każdego z nich być członkiem „kosmicznej rodzinki”. Wszystkie wypowiedzi
poparte były prezentacją i relacją fotograficzną ukazującą pięcioletni dorobek
przyszkolnego obserwatorium. Gimnazjalistom podczas występu towarzyszyły
5-letnie przedszkolaki, czyli rówieśnicy
„Jubilatki”, które opowiadały o swoich kosmicznych marzeniach i planach.

Mamy nadzieję, że kruszwicka astrobaza będzie jeszcze przez długie lata
służyć wszystkim tym, których interesuje
kosmos, i prężnie się rozwijać.
Ilona Dybicz
i Magdalena Musiałowska
Fot.: Krzysztof Czart

To już 5 lat Astrobazy
Kruszwica

Astrobaza przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy

Planetarium Śląskie czeka
modernizacja i rozbudowa
Do końca 2020 r. ma potrwać modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Nowe pomieszczenia
powstaną pod ziemią, we wnętrzu wzniesienia, na którym stoi budynek planetarium. Inwestycję wartą ok. 100 mln zł
sfinansuje samorząd województwa śląskiego z pomocą środków unijnych oraz
budżetu państwa. Dzięki modernizacji
najstarsze i największe w Polsce planetarium wejdzie w końcu w XXI wiek.

Fot.: Urząd Miejski w Kruszwicy

W kwietniu 2016 r. został ogłoszony
konkurs na przebudowę Planetarium
Śląskiego, który na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
przeprowadziło Stowarzyszenie Architektów Polskich w Katowicach. Wzięło w nim
udział 19 projektów. Celem konkursu było
sporządzenie koncepcji architektonicznej
dla zadania inwestycyjnego „Planetarium
— Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”, jako twórczej pracy projektowej.
Architekci musieli wziąć pod uwagę fakt, że
budynek planetarium
wpisany jest na listę zabytków i nowe obiekty
nie mogą zmienić jego
obecnej bryły. Celem
zadania postawionego przed architektami
było przekształcenie
istniejących struktur
budowlanych tak, aby
powstała przestrzeń
dla rozszerzenia działalności edukacyjno-popularyzatorskiej
w dziedzinie astronoIlona Dybicz i Magdalena Musiałowska — koordynatorki Astrobazy mii, sejsmologii i meteorologii.
w Kruszwicy
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Wyniki konkursu ogłoszono 6 września
2016 r. Wygrała koncepcja pracowni Consultor w osobach: mgr inż. arch. Michał
Kapturczak, mgr inż. arch. Joanna Kapturczak oraz mgr inż. Piotr Foit. Aby spełnić
wymogi konkursu, rozbudowa budynku
planetarium została skierowana pod ziemię. Nowe obiekty w kształcie litery „L”
znajdą się we wzgórzu będącym cokołem
dla dzisiejszych zabudowań, zapewniając
dodatkowe 2,5 tys. m2 powierzchni.
W nowych pomieszczeniach znajdą się
m.in. pracownie, sale wykładowe i nowa
ekspozycja prezentująca trzy zagadnienia, którymi zajmuje się placówka, czyli
sejsmologię, meteorologię i astronomię.
Przewidywane są m.in. interaktywne eksponaty i atrakcje, tj. „sala wstrząsów”,
czyli platforma do realnego odwzorowywania wstrząsów sejsmicznych (także
tych faktycznych, które są rejestrowane
m.in. w pobliskich kopalniach), „pokoje
klimatyczne”, czyli pomieszczenia z różną
temperaturą i wilgotnością (które pozwolą
poczuć zwiedzającym, w jaki sposób różny poziom wilgotności w klimacie gorącym
i zimnym wpływa na odczuwanie temperatury) oraz symulator lotu w kosmos. Ale
planowanych atrakcji ma być znacznie
więcej.
W ramach modernizacji mają zostać
wymienione wszystkie instalacje, wyposażenie, odświeżone ściany w obserwatorium astronomicznym, przebudowie
ulegnie również kopuła i główna sala
projekcyjna w taki sposób, aby umożliwić
ustawienie sceny, co pozwoli w przyszłości na organizację innych, prócz projekcji,
wydarzeń (np. konferencji, sympozjów czy
koncertów).
Natomiast historyczny już projektor,
wyprodukowany przez zakłady Zeissa
wg projektu z 1926 r., zostanie zastąpiony nowoczesnym systemem analogowo-cyfrowym, a sam trafi na ekspozycję.
Aktualnie trwa przetarg na inwestora
zastępczego. Dopiero po jego wyłonieniu
zostanie przygotowana dokumentacja
przetargowa na wykonanie prac, których
rozpoczęcie przewidywane jest na jesieni
2018 r. Planetarium zostanie zamknięte
z końcem roku szkolnego i rozpoczną się
w nim przygotowania do remontu. Otwarcie obiektu po modernizacji i remoncie
przewidziano na koniec 2020 r.
Całkowita wartość projektu to ok.
100 mln zł, z czego dofinansowanie
ze środków unijnych wynosi ok. 82,5 mln
zł, a z budżetu państwa 9,7 mln zł. Pozostałe środki to wkład własny województwa
śląskiego.
Budowę Planetarium Śląskiego im.
Mikołaja Kopernika rozpoczęto w 1953 r.
na najwyższym wzniesieniu ówczesnego
1/2018

Kącik olimpijczyka

Rozwiązanie zadania drugiej serii
I stopnia LXI Olimpiady Astronomicznej
Treść zadania:
Górna granica mas gwiazd może wiązać się z maksymalną temperaturą panującą w ich centralnych obszarach,
po osiągnięciu której, w wyniku generacji cząstek posiadających masę, następuje katastrofalny spadek ciśnienia prowadzący do zapadania się gwiazdy. Ten mechanizm niestabilności mógł zachodzić w gwiazdach o bardzo niskiej
metaliczności, a w szczególności w gwiazdach pierwszej generacji (tj. III populacji), które powstawały tuż po Wielkim Wybuchu, a ich istnienie kończyło się wybuchami supernowych.
Oszacuj maksymalną temperaturę panującą w centralnych
obszarach najmasywniejszych gwiazd, wiedząc, że wygenerowanie cząstek obdarzonych masą prowadzi do kolapsu
grawitacyjnego poprzez obniżenie ciśnienia. W celu oszacowania przyjmij, że kreacja par elektron-pozyton staje się katastroficzna, gdy energia typowego fotonu wystarcza do wygenerowania takiej pary.
Potrzebne dane liczbowe wyszukaj samodzielnie.
Rozwiązanie:
Fotony, przy odpowiedniej energii, mogą w procesie odwrotnym do anihilacji tworzyć cząstki posiadające masę. Ten
proces nazywany jest kreacją par, ponieważ w jego wyniku
powstaje zawsze para cząstka-antycząstka. W warunkach
panujących we wnętrzach masywnych gwiazd tworzone są
przede wszystkim wymagające najmniej energii pary elektron-pozyton.
Kreacja takiej pary może odbyć się wtedy, kiedy energia
fotonu jest większa od energii spoczynkowej powstałej w ten
sposób materii. Energia spoczynkowa jest związana z masą
zależnością sformułowaną przez Alberta Einsteina:

E = mc2
Ponieważ tworzona jest para cząstek o masie me, ich całkowita energia spoczynkowa jest równa 2 mec2.
Energia fotonu jest wprost proporcjonalna do częstotliwości fali elektromagnetycznej:
Eν = hν

Zgodnie z założeniami zadania gwiazda będzie zapadać
się, jeśli typowy foton będzie miał wystarczającą do kreacji
pary energię.
Możemy założyć, że promieniowanie we wnętrzu gwiazdy zachowuje się jak promieniowanie ciała doskonale czarnego. W celu oszacowania za „typowe” fotony uznamy te,
dla których natężenie promieniowania jest największe. Długość fali takiego fotonu dla ciała doskonale czarnego o temperaturze T opisuje prawo Wiena:
b
λmax =
T
Porównując energię fotonu o takiej długości fali z energią
potrzebną do kreacji pary elektron-pozyton, otrzymujemy:

2� mec 2 = hν max =

hc
hcT
=
λmax
b

2me cb
h
Podstawiając wartości stałych fizycznych (masę elektronu me, stałą Plancka h, prędkość światła c oraz stałą Wiena
b), otrzymujemy szukaną wartość temperatury:
T =

T = 2,39∙109K
Przy założeniach zadania możemy przyjąć, że jest to
dobre oszacowanie maksymalnej temperatury, jaka może
panować we wnętrzach gwiazd. Ponieważ ciśnienie w centralnych obszarach masywnych gwiazd pochodzi głównie
od promieniowania, jego zmiana ze względu na kreację par
prowadzi do zachwiania równowagi hydrostatycznej i w konsekwencji zapadnięcia się gwiazdy oraz wybuchu supernowej.
Paweł Szewczyk
Laureat LVI Olimpiady Astronomicznej. Ukończył studia inżynierskie
na kierunku Informatyka na Politechnice Warszawskiej. Aktualnie
student astronomii na Uniwersytecie Warszawskim. Aktywnie działa w Klubie Astronomicznym „Almukantatat”, gdzie w chwili obecnej
pełni funkcję członka Rady Klubu.

Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku (obecnie nazywanego również
Parkiem Śląskim) położonego pomiędzy
Katowicami, Chorzowem i Siemianowicami Śląskimi. Rozpoczęcie działalności
miało miejsce 4 grudnia 1955 r. Jest to
największa i najstarsza tego rodzaju instytucja w Polsce.
Planetarium Śląskie to nie tylko budynek planetarium z kopułą o średnicy
23 m i 400-osobową widownią, ale także obserwatorium astronomiczne (z największym w Polsce 30-centymetrowym
refraktorem), stacje klimatologiczna
i sejsmologiczna oraz kilkumetrowy zegar
słoneczny. Co roku jest odwiedzane przez
ponad 160 tys. osób. A po modernizacji
liczba zwiedzających ma zwiększyć się
do ok. 240 tys.
Paweł Z. Grochowalski
1/2018

Projekt przebudowy Planetarium Śląskiego (wizualizacja). Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, fot.: Olga Krzyżyk
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Niebo nad Polską

Widok południowej strony
nieba w centrum Polski
(19°E / 52°N)

1 marca ok. godz. 1.00
16 marca ok. godz. 0.00
1 kwietnia ok. godz. 0.00*
16 kwietnia ok. godz. 23.00
1 maja ok. godz. 22.00
*

od 25 marca czas letni (CEST)

Niebo w marcu i kwietniu 2018
Kolejne dwa miesiące roku, to okres kontynuacji rozpoczętego wraz z zimowym przesileniem procesu systematycznego wydłużania się dni i skracania nocy. W marcu i kwietniu zmiany te następują w największym tempie,
około 4 min na dobę. W ten sposób, od początku marca do końca kwietnia, w centrum Polski dzień ulegnie wydłużeniu o prawie 4 godziny: z 10 h
53 min do 14 h 50 min. Jednocześnie, przez pierwsze 3 tygodnie marca
maleje do zera różnica między długością dnia i nocy pomiędzy południowymi a północnymi krańcami Polski, po czym ponownie zaczyna narastać
i z końcem kwietnia osiąga 34 minuty, na korzyść krańców północnych.
Choć noce są coraz krótsze, to jeszcze przez cały marzec, od zmierzchu
do świtu można na nocnym niebie obserwować gwiazdozbiory wszystkich
czterech pór roku — od wschodniej połowy obszaru nieba jesiennego, poprzez zimowe, wiosenne i letnie, aż do zachodniej połowy jesiennego.
Wieczorami, na południowym zachodzie, nawet w końcu marca, w całości
możemy jeszcze przez jakiś czas podziwiać Zimowy Sześciokąt, komplet
najjaśniejszych gwiazd Byka, Woźnicy, Bliźniąt, Małego i Wielkiego Psa oraz
centralnej konstelacji Oriona, natomiast krótko po północy na wschodzie
dumnie wznosi się już Trójkąt Letni, trzy najjaśniejsze gwiazdy letnich konstelacji Lutni, Łabędzia i Orła — nieśmiała na razie zapowiedź nieuchronnie
następującej po wiośnie, najcieplejszej pory roku.
Przez większą część nocy dominują jednak gwiazdozbiory wiosenne. Ten
obszar nieba rozpoczyna, niejako graniczny, gwiazdozbiór Raka, z którym
od południa graniczy zachodni rejon Hydry, rekordowo długiej, rozpościerającej się na ponad 100° z zachodu na wschód, aż do kolejnego granicznego gwiazdozbioru Wagi. Z Hydrą nierozerwalnie związane są, usytuowane
na jej grzbiecie, trzy niewielkie konstelacje: Sekstans, Puchar i Kruk.
Dominującymi na wiosennym niebie są jednak trzy obszerne gwiazdozbiory, z których każdy wyróżnia się jedną bardzo jasną gwiazdą. To one: Regulus, czyli Serce Lwa, Spika — Kłos Panny i Arktur z Wolarza, zwany również
Gwiazdą Wiosenną, tworzą gwiezdny symbol rozpoczynającej się 20 marca
o godz. 17.15 pory roku — obszerny Trójkąt Wiosenny. Choć znacznie większy
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Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet
1/2018

marzec — kwiecień 2018

     
od letniego, usytuowany w poziomie, Trójkąt Wiosenny rozciąga
się na 55°, również niemal od zachodnich do wschodnich granic
obszaru wiosennego nieba. Od północy towarzyszą mu mniejsze
konstelacje: Mały Lew, Warkocz Bereniki i Psy Gończe.
Mapki i wykresy zamieszczone na pierwszych dwóch stronach Kalendarza pozwalają zorientować się w wyglądzie południowej części naszego nocnego nieba, głównie w połowie
marcowych i kwietniowych nocy, wyznaczyć godziny wschodów
i zachodów Słońca, Księżyca i planet, prześledzić zmiany obserwowanych jasności i rozmiarów kątowych planet, a także szczególnie szybko zmieniające się kształty oświetlonej części tarczy
Merkurego i Wenus. Na pierwszej mapce zaznaczono również
położenia kilku ciekawych obiektów, opisanych na ostatniej
stronie Kalendarza, w części „Spójrz w niebo”. Panoramiczna
mapa na trzeciej i czwartej stronie pokazuje m. in. zmieniające
się w tym czasie położenia planet na tle gwiazd.
Dokładniejsze terminy omawianych zjawisk zebrano w tabelce na drugiej stronie Kalendarza. Wszystkie momenty podane są w aktualnie obowiązującym w Polsce czasie urzędowym
— do 24 marca środkowoeuropejskim (CET), a od 25 marca
środkowoeuropejskim letnim (CEST).

Słońce
Zimowo-wiosenny odcinek drogi pokonywanej na tle gwiazd
przez Słońce w marcu i kwietniu przebiega od centralnych rejonów gwiazdozbioru Wodnika, przez cały odcinek ekliptyki zawarty w Rybach, aż do centrum konstelacji Barana. W ciągu
łącznie 61 dni marca i kwietnia Słońce wędruje również przez
trzy znaki zodiaku, rozpoczynając od 10,0° znaku Ryb, dalej
biegnąc przez cały znak Barana i kończąc na 10,3° znaku
Byka, pokonując łączny dystans 60,3°.
Przez cały ten czas nadal (już od zimowego przesilenia) systematycznie rośnie deklinacja Słońca, określająca jego poło-

Ważniejsze wydarzenia
marca i kwietnia 2018
marzec
2
4
4
7

1.51
14.53
19.04
9.54

9

5.15

9
10
11
11
11
12
14
15
16
17
18
19
19
20
20
21
23
23
24
25
26
27
29
31

12.20
1.53
3.04
7.37
10.14
14.06
4.47
16.09
14.45
14.12
22.57
0.46
20.28
5.02
17.15
—
0.50
23.41
16.35
4.08
19.17
12.57
2.46
14.37

pełnia Księżyca
koniunkcja Neptuna ze Słońcem (0,9°S)
koniunkcja Merkurego 1,1°N z Wenus
koniunkcja Księżyca 4,0°N z Jowiszem
Jowisz rozpoczyna ruch wsteczny w długości
eklipt.
ostatnia kwadra Księżyca
koniunkcja Księżyca 3,8°N z Marsem
koniunkcja Księżyca 2,2°N z Saturnem
maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –20°07’
apogeum Księżyca, 404 684,7 km od Ziemi
Słońce wkracza do gwiazdozb. Ryb; λ = 351,7°
Księżyc w węźle zstępującym, λ = 314°16’
maksymalna elongacja Merkurego, 18,4°E od Słońca
koniunkcja Księżyca 1,7°S z Neptunem
nów Księżyca
koniunkcja Księżyca 3,5°S z Wenus
koniunkcja Księżyca 7,3°N z Merkurym
koniunkcja Księżyca 4,4°S z Uranem
koniunkcja Merkurego 3,9°N z Wenus
Słońce wstępuje w znak Barana; λ = 0°
opozycja planetoidy (18) Melpomene, 1,8 au od Ziemi
Merkury rozpoczyna ruch wsteczny w długości eklipt.
zakrycie gwiazdy 119 Tauri przez Księżyc (do 0.33)
pierwsza kwadra Księżyca
maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +20°13’
perygeum Księżyca, 369 111,7 km od Ziemi
Księżyc w węźle wstępującym, λ = 133°28’
bardzo bliska koniunkcja Wenus 4’S z Uranem
pełnia Księżyca

kwiecień
1 23.40 koniunkcja dolna Merkurego ze Słońcem (2,8°N)
2 17.44 koniunkcja Marsa 1,3°S z Saturnem
3 18.05 koniunkcja Księżyca 3,8°N z Jowiszem
7
1.39 zakrycie gwiazdy µ Sagittarii przez Księżyc (do 2.40)
7 14.18 koniunkcja Księżyca 1,9°N z Saturnem
7 16.35 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –20°19’
7 19.40 koniunkcja Księżyca 3,1°N z Marsem
8
4.29 zakr. gwiazdy Albaldah (π Sgr) przez Księżyc (do 5.49)
8
7.31 apogeum Księżyca, 404 150,6 km od Ziemi
8
9.18 ostatnia kwadra Księżyca
10 10.10 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 312°19’
13
2.08 koniunkcja Księżyca 1,8°S z Neptunem
14
14.11 koniunkcja Księżyca 3,6°S z Merkurym
15 10.50 Merkury powraca do ruchu prostego w długości eklipt.
16
3.57 nów Księżyca
16
7.58 koniunkcja Księżyca 4,4°S z Uranem
18
0.04 koniunkcja Księżyca 5,2°S z Wenus
18
3.35 Saturn rozpoczyna ruch wsteczny w długości eklipt.
18 15.59 koniunkcja Urana ze Słońcem (0,5°S)
19
2.58 Słońce wkracza do gwiazdozb. Barana; λ = 28,7°
20
5.13 Słońce wstępuje w znak Byka; λ = 30°
20 16.41 perygeum Księżyca, 368 719,6 km od Ziemi
21
9.39 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +20°27’
22 ~20.00 maksimum aktywności roju meteorów Lirydy
22 23.46 pierwsza kwadra Księżyca
23 14.20 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 130°09’
29 20.23 maksymalna elongacja Merkurego, 27,0°W od Słońca
30
2.58 pełnia Księżyca
30
21.11 koniunkcja Księżyca 3,7°N z Jowiszem

Jasności, rozmiary kątowe i wygląd planet
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Kalendarz astronomiczny
żenie względem równika niebieskiego, z tym że począwszy od
20 marca, godz. 17.54, czyli momentu wiosennej równonocy aż
do jesiennej równonocy, wyrażać się ona będzie wartościami
dodatnimi, co oznacza położenia powyżej niebieskiego równika. Największe tempo tych zmian przypada właśnie w omawianym okresie, dochodząc do 0,4° na dobę w drugiej i trzeciej
dekadzie marca. Nadal rosnąc, aż do letniego przesilenia, wartość deklinacji, a tym samym wysokość dziennego łuku Słońca
na niebie i wynikająca z tego długość dnia, zwiększać się będą
coraz wolniej. Analogiczną, choć odwrotną sytuację mamy każdego roku w okolicach jesiennej równonocy, gdy w drugiej i trzeciej dekadzie września zmiany są również najszybsze, lecz tym
razem w kierunku malejących deklinacji Słońca i skracających
się dni.

Księżyc
Tegoroczną marcowo-kwietniową wędrówkę na tle gwiazd,
oświetlony dobę przed pełnią w 98,4% nasz naturalny satelita
rozpoczyna w zachodniej części gwiazdozbioru Byka, niespełna 4,5° od Regulusa, najjaśniejszej gwiazdy konstelacji. Po
przebyciu w ciągu 61 dni w sumie dystansu prawie 806°, czyli
dokonaniu 2,24 obiegów nieba, z końcem kwietnia zobaczymy
Księżyc w samym centrum gwiazdozbioru Wagi, z oświetloną
w 98,9% tarczą, tym razem dobę po pełni.
W tym czasie Księżyc 15-krotnie przewędruje na niebie obok
planet, spotykając się dwukrotnie z każdą z nich, a z Jowiszem
nawet trzykrotnie. Podczas żadnej z tych koniunkcji Księżyc nie
zbliży się do planety bliżej niż na 1,7°, natomiast dość szczególną będzie marcowa koniunkcja z Merkurym, kiedy obydwa
obiekty miną się na niebie w kątowej odległości aż 7,3° — Merkury 2,8° ponad, a Księżyc 4,5° poniżej ekliptyki. Ani tej sytuacji, ani raczej również wcześniejszej o 2 h koniunkcji Księżyca z Wenus, nie zobaczymy, bo wszystko rozgrywać się będzie
w bliskim sąsiedztwie Słońca.
Podczas marcowego i kwietniowego przejścia Księżyca
przez gwiazdozbiór Byka nie będzie kolejnych efektownych
zakryć Aldebarana, jakie mieliśmy okazję wielokrotnie obserwować przez ostatnie 3 lata, ponieważ tym razem będą one
miały miejsce pod horyzontem. Podobnie będzie przez kilka
kolejnych miesięcy, zaś później Księżyc będzie już omijał Aldebarana i Hiady od północy, by za 7 lat sięgać prawie 8° wyżej położonych Plejad, co zapowiada kolejną efektowną serię
zakryć.
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Planety i planetoidy

Powoli wypełnia się planetami nie tylko poranne niebo.
Na wieczornym, zwłaszcza pod koniec roku gościły jedynie
te niezbyt jasne: Uran i Neptun. Jednak na przełomie marca
i kwietnia dobiega końca czas wieczornej widoczności Urana,
zaś już miesiąc wcześniej zniknął z wieczornego nieba Neptun,
którego — oczywiście przez teleskop — mamy szansę dostrzec,
tym razem przed świtem, nie wcześniej niż pod koniec kwietnia. W ich miejsce, wprawdzie niezbyt długo, wieczorami goszczą na niebie Merkury i Wenus, do których już przed północą
dołącza coraz wcześniej wschodzący Jowisz.
W omawianym okresie dwukrotnie w maksymalnej elongacji znajdzie się Merkury, przy czym podczas drugiej z nich, 29
kwietnia, nie ma szans na dostrzeżenie planety wschodzącej
nie więcej niż 0,5 h przed Słońcem. Za to w związku pierwszą
z nich, przypadającą 15 marca maksymalną elongacją wschodnią Merkurego, zwłaszcza w drugiej dekadzie marca mamy
najlepsze w całym 2018 r. warunki wieczornej widoczności tej
planety, zachodzącej nawet 1 h 50 min po Słońcu. Przez cały
marzec Merkurego nie odstępuje Wenus — razem przemierzając w tym czasie gwiazdozbiór Ryb, aż dwukrotnie obie planety
znajdą się we wzajemnej koniunkcji. Podczas pierwszej z tych
koniunkcji, 4 marca, dzięki dużej jeszcze jasności Merkurego
i sąsiadującej z nim od południa, w odległości nieco ponad 1°,
Wenus, mamy szansę dostrzec również zachodzącego 5 kwadransów po Słońcu Merkurego. W czasie drugiej koniunkcji, 20
marca, Merkury będzie wprawdzie już 6-krotnie ciemniejszy,
jednak widoczny pół godziny dłużej, co również pozwoli go zaobserwować, tym razem prawie 4° ponad Wenus. Merkury z końcem marca całkowicie zniknie z wieczornego nieba, zaś czas
widoczności Wenus, choć wciąż w minimum jasności, stopniowo wydłuża się, do blisko 2 h w końcu kwietnia.
Jeśli uda nam się obserwacja drugiej koniunkcji Wenus
z Merkurym, warto również podjąć znacznie trudniejsze zadanie — nocą z 28 na 29 marca Wenus znajdzie się w szczególnie bliskiej koniunkcji z Uranem. Podczas gdy już pod koniec
zmierzchu cywilnego dobrze widoczna jest Wenus, zachodzącego z końcem zmierzchu astronomicznego Urana można będzie
wieczorem 28 marca również dostrzec przez lornetkę, zwłaszcza
że znajdziemy go zaledwie 0,3° ponad Wenus. I to właśnie bliskość Wenus powinna znacznie ułatwić dostrzeżenie Urana, choć
z drugiej strony jej blask stanowić będzie również czynniki nieco
utrudniający znalezienie 8 tys. razy ciemniejszego Urana.
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Przed czekającą nas 27 lipca kolejną wielką opozycją
Marsa, od początku roku Czerwona Planeta coraz szybciej
zwiększa swą jasność, która w omawianym okresie wzrośnie już 3-krotnie (z +0,8 do –0,4 mag), a do opozycji jeszcze
9-krotnie, do –2,8 mag. W ciągu marca i kwietnia Mars przewędruje od południowych rejonów gwiazdozbioru Wężownika
do wschodniej części Strzelca, pokonując na tle gwiazd łącznie dystans 33°.
Nieco szybciej, w typowym dla dalszych planet tempie około
4 minut na dobę, przyspieszeniu ulega czas wschodów Saturna, który jednak dopiero w połowie maja pojawiać się będzie
na niebie przed północą, na razie o niespełna godzinę wyprzedzając górowanie Jowisza, który z końcem kwietnia wschodzić
będzie już o zmierzchu. Do szykującego się do prawie 4,5-miesięcznego okresu ruchu wstecznego, niemal nieruchomego Saturna w zachodniej części gwiazdozbioru Strzelca, w Poniedziałek Wielkanocny wieczorem dotrze Mars, więc już po godz. 2.00
w nocy, po wschodzie obu planet, możemy zobaczyć je ponad
południowo-wschodnim horyzontem — nieco tylko ciemniejszego Saturna 1,3° ponad jaśniejszym o 30% czerwonawym
Marsem.
W marcu i kwietniu nie ma specjalnie atrakcyjnych opozycji jaśniejszych planetoid. Wymieńmy więc jedną z w miarę
jasnych, choć ciemniejszą o 2 mag niż podczas poprzedniej
opozycji (w październiku 2016 r.), odkrytą w 1852 r. (18) Melpomene, której tegoroczne największe zbliżenie z Ziemią zbiega się niemal w czasie z wiosenną równonocą. Co ciekawe, 3
miesiące później, astronomiczne lato „witać” będzie swoją opozycją najjaśniejsza z wszystkich planetoid (4) Westa.

zaplanować na noc z 22 na 23 kwietnia, najlepiej kilka godzin
przed świtem, po zachodzie Księżyca w pierwszej kwadrze.

Gwiazdy zmienne
Poniżej zamieszczamy charakterystyczne momenty (maksima lub minima) przedstawicieli trzech różnego typu gwiazd
zmiennych, możliwe do zaobserwowania na nocnym niebie.
Algol (β Persei), zmienna zaćmieniowa o okresie 2,8674
doby i zakresie zmian jasności od 2,1m do 3,4m. Tabelka zawiera momenty głównych (głębszych) minimów jasności:
marzec
2, 22.07
5, 18.56
17, 6.11
20, 3.00

22, 23.49
25, 21.38
28, 18.27

9, 5.42
12, 2.31
14, 23.20
17, 20.09

Cefeida klasyczna (δ Cephei), gwiazda pulsująca o okresie
zmian jasności 5,3663 doby, w zakresie od 3,5m do 4,4m. Tabelka podaje momenty maksimów jasności:
marzec

kwiecień

1, 22.36
17, 23.45
28, 20.11

3, 4.54
13, 22.20
30, 0.29

Mirydy — gwiazdy zmienne długookresowe o okresie zmian
powyżej 100 dni. W tabelce zestawiono, przypadające w tych
miesiącach, maksima blasku kilkunastu jaśniejszych miryd.

Roje meteorów
W drugiej połowie kwietnia aktywny jest, na ogół średnio
obfity, rój meteorów Lirydy, z radiantem usytuowanym w doskonale widocznym w drugiej połowie wiosennych nocy gwiazdozbiorze Lutni, tuż przy granicy z Herkulesem. Obserwowane już w starożytności meteory tego roju, związane z odkrytą
w 1861 r. okresową kometą C/1861 G1 (Thatcher) o okresie obiegu Słońca równym 415 lat, ostatnio, w latach 1803
i 1922, skutkowały wręcz „deszczami” o nasileniu do 1800
przelotów na godzinę. Zazwyczaj jednak obserwuje się około
18 nie pozostawiających śladów, białych meteorów w ciągu
godziny. Ponieważ tegoroczne, dość ostre maksimum przypada 22 kwietnia w godzinach wieczornych, obserwację należy
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4,
4,
8,
8,

kwiecień

W Cet 7,4 17, V Peg 8,7
5, S Her 7,6m 25, U Ori 6,3m
RR Sgr 6,8m 18, R Leo 5,8m 17, W Cet 7,6m 25, SS Vir 6,8m
R Aur 7,7m 25, X Oph 6,8m 23, S Vir 7,0m 28, V Mon 7,0m
S Cmi 7,5m
24, R Uma 6,3m
m

m

Opracował Jan Desselberger
Więcej informacji:
ALMANACH ASTRONOMICZNY
TOMASZA ŚCIĘŻORA

http://www.urania.edu.pl/almanach
ROCZNIK ASTRONOMICZNY
INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII

http://www.igik.edu.pl/
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Spójrz w niebo

ie po raz pierwszy w tym miejscu próbujemy zainteresować Czytelników skupiskami gwiazd, zarówno
luźniejszymi gromadami otwartymi, jak i gęsto upakowanymi gromadami kulistymi. Liczne gromady znajdziemy na zimowym niebie, między innymi dzięki biegnącej
przez zimowe konstelacje szerokiej wstędze Drogi Mlecznej,
gdzie znajduje się wiele ich skupisk. Długie noce sprzyjają takim nieco ambitniejszym obserwacjom, do których wymagane
jest użycie amatorskiego teleskopu, choć nawet dobra lornetka
pozwoli zidentyfikować te obiekty, jednak bez większych szans
na dostrzeżenie ich szczegółów. Mimo że jasność wielu z nich
wskazywałaby na możliwość dostrzeżenia ich nawet gołym
okiem, musimy pamiętać, że są to sumaryczne jasności, nie
punktowych obiektów, jak pojedyncze gwiazdy, lecz rozciągających się na pewnym obszarze. Oczywiście, ich szczegóły najłatwiej dostrzec na długo naświetlanych fotografiach, umożliwiających rozdzielenie poszczególnych gwiazd danego skupiska,
zwłaszcza gromad otwartych.
Chociaż rozlokowanie gromad gwiazd w poszczególnych
gwiazdozbiorach nie jest bynajmniej równomierne — na zimowym niebie prym wiedzie w tym względzie Woźnica — to wybraliśmy kilka obiektów z różnych rejonów zimowego nieba.

Gromada otwarta M37 w Woźnicy

serwujemy na naszym
niebie jako obiekt o kątowych wymiarach 15’
× 20’ i jasności 7,9m.
Odnajdziemy ją najłatwiej, kierując się 9,3°
na północny wschód od
Syriusza, najjaśniejszej
gwiazdy Wielkiego Psa.
W tyleż zimowej,
co już wiosennej konstelacji Raka, oprócz
słynnej gromady Praesepe (M44) znajdziemy również nie tak już
Gromada otwarta M50 w Jednorożcu
efektowną,
odkrytą
w 1779 r. przez niemieckiego
astronoma, Johanna Koehlera, gromadę otwartą M67.
Jeszcze nieco bliższa od poprzedniej, odległa 2,7 tys. lat
św., przy rzeczywistej średnicy
10 lat św., na naszym niebie
kątowymi rozmiarami dorównuje tarczy Księżyca. Skupiająca około 500 gwiazd, M67
należy do najstarszych groGromada otwarta M67 w Raku
mad otwartych: jej wiek szacowany jest na 3,2–5 miliardów lat. Jako obiekt o sumarycznej
jasności 6,9m, gromadę odnajdziemy bez trudu 1,8° na zachód
od gwiazdy Acubens (a Cnc) w południowej części gwiazdozbioru Raka.
Na koniec zajrzyjmy jeszcze na południowe krańce nieba zimowego do konstelacji Zająca, gdzie znajduje się dość efektowna gromada kulista gwiazd, odkryta w 1780 r. przez Pierre’a
Méchaina, współpracownika Messiera, który w swym katalogu (jako mgławicę) zamieścił ją pod symbolem M79. Gromada o średnicy 118 lat św., odległa 42,1 tys. lat św., na naszym
niebie ma średnicę kątową 9,6’ i jasność 7,7m. Odnajdziemy ją
w południowej części gwiazdozbioru, przedłużając na południe
liniię łączącą najjaśniejsze gwiazdy Zająca: Arneb (a Lep) i Nihal (b Lep), o odcinek równy ich odległości.
Jan Desselberger

Zaczynając od najdalej na północ usytuowanej zimowej
konstelacji Woźnicy, przyjrzyjmy się jednej z najjaśniejszych tu
gromad otwartych, w XVIII-wiecznym katalogu Charlesa Messiera zamieszczonej pod symbolem M37. Gromadę odkrył już w połowie XVII wieku włoski ksiądz-astronom Giovanni Hodierna. Na liczącą sobie 300
milionów lat gromadę składa się prawdopodobnie
około 1800 gwiazd, skupionych w przestrzeni o średnicy 20–25 lat św. Z odległości około 4,5 tys. lat św.,
na naszym niebie obiekt ten ma średnicę 2/3 tarczy
Księżyca. Gromadę o jasności 5,6m odnajdziemy na tle
Drogi Mlecznej, nieco obok środka odcinka łączącego
gwiazdy J Aur w Woźnicy i b Tau w Byku.
W znacznie niżej położonym Jednorożcu, znajdujemy nieznacznie tylko ciemniejszą gromadę otwartą
M50, Jej odkrywcą był francuski astronom włoskiego
pochodzenia, Giovanni Cassini, który jako pierwszy
obserwował ją w 1711 r. Znacznie młodszą od poprzedniej, powstałą przed 78 milionami lat gromadę
o rzeczywistych wymiarach 14 × 19 lat św., zawierają- Gromada kulista M79 w Zającu sfotografowana przez teleskop kosmiczny Hubcą około 200 gwiazd, z odległości 3,1 tys. lat św. ob- ble'a
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Zimowe gromady gwiazd

Astronomia i muzyka

Kosmos dźwiękami malowany
Płyta „Cosmos in Your Mind” jest dźwiękowym spojrzeniem na obraz kosmosu,
jego piękna i grozy. — Tak swoje wspólne dzieło przedstawiają autorzy skrywający się pod pseudonimami Asuntar
i Blindmachine. Znalazło się na nim
sześć kompozycji zrealizowanych w latach 2016 i 2017. Przy pierwszym odsłuchu najbardziej zachwycił mnie trzeci utwór „Sunrise on Mars”. Ów wschód
słońca na Marsie jest tak urokliwy, że aż
chciałoby się polecieć przy najbliższej
okazji na Czerwoną Planetę, by podziwiać na żywo te cudne widoki. Kiedyś
podobnie zachwycił mnie utwór Krzysztofa Horna „Marsjańskie żaglowce”
z trzypłytowego albumu „Ticket to Mars”
(patrz Urania 5/2006). Przez wiele lat
na ścianie mojej sypialni wisiał obraz
Kasi Kurdek „Wschód słońca na Marsie” i dosłownie mam go przed oczami,
słuchając Asuntara i Blindmashine. Ale
chwile zastanowienia i zaraz pojawia
się refleksja, czy aby na pewno trzeba na Marsa lecieć po takie wrażenia?
A może wystarczy podróż na Południe,
na pustynię? A może nawet nie trzeba
nigdzie wyjeżdżać daleko? Tyle piękna

wokół nas, tylko trzeba otworzyć oczy
w odpowiednim kierunku i o odpowiedniej porze? Chyba jednak niezupełnie
tak jest... Orientalne brzmienia zawarte
w utworze nie pozwalają na takie odfajkowanie tematu. Zresztą już pierwsze
dźwięki i tytuł utworu otwierającego album („Drifted Into Deeper Mars”) dają
nam wyraźnie do zrozumienia, że…
trzeba swój umysł wyprawić w daleką
podróż i nie ma żadnej taryfy ulgowej.
Na szczęście mamy do dyspozycji niezwykły, muzyczny statek kosmiczny,
jakim są dźwięki dobiegające z płyty —
swoistą maszynę czasu, dzięki której
możemy odbywać najdalsze podróże,
przekraczając odległe horyzonty zdarzeń fantastycznego świata ludzkich
muzycznych doznań — jak przedstawiają go sami autorzy.
Asuntar jest również autorem innej
płyty wydanej przez GENERATOR.
pl zatytułowanej „Pulses”. Znajdziemy
tam opisane dźwiękami syntezatorów
pejzaże księżycowego Morza Spokoju,
zostaniemy owiani wiatrami odległych
gwiazd, zetkniemy się także z tajemniczymi obiektami, które zmuszą nas

do zastanowienia, czy jesteśmy sami
w kosmosie?
Jeśli kogoś z P.T. Czytelników choć
trochę zachęciłem do sięgnięcia po te
wydawnictwa, to proponuję zmierzyć
się z logogryfem w tym numerze Uranii,
gdyż obie płyty są do wygrania. Niecierpliwi mogą oczywiście od razu skorzystać z możliwości ich zakupu na stronie
sponsora: GENERATOR.pl
Jacek Drążkowski

Konkurs na fotki z Uranią
Trwa konkurs na ciekawe
lub zabawne zdjęcia z Uranią
lub gadżetami naszego
czasopisma. Nadsyłajcie je
na adres portal@urania.edu.pl
z tytułem „Fotki z Uranią”
lub zamieszczajcie
na Facebooku albo Instagramie,
oznaczając hashtagami
#fotkizurania i #urania
(dodatkowo może być też
#podrozujzurania). Jeśli Wasze
zdjęcie zostanie wybrane
do drukowanego numeru
„Uranii” — możecie liczyć
na nagrodę niespodziankę.

Znalazłyśmy miejsca,
skąd są uranijne okładki!

Konkurs trwa bezterminowo
(do odwołania).
Szczegóły na stronie
www.urania.edu.pl/konkursy/
fotki-z-urania

Zdjęcie wykonał Robert Góra w ramach wyjazdu na Teneryfę z grupą uczniów w projekcie
Reach the Sky realizowanym w I LO im. M. Kromera w Gorlicach. Grupa odwiedziła m.in.
Kanaryjski Instytut Astrofizyki (IAC) w San Cristóbal de La Laguna i Obserwatorium Teide.
6
1/2017
/2018
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Obserwator Słońca

Marzenia się spełniają

T

Opracowanie: Janusz Bańkowski

ytuł pozornie nie ma nic wspólnego z astronomią. To będzie tekst o kilku stronach mojego życia. A ono już jest
z astronomią związane nierozerwalnie.
Będąc małym chłopcem, tak jak każdy, miałem swoje ukryte marzenia. Wyobrażałem sobie, że stoję pod kopułą prawdziwego obserwatorium i mogę spojrzeć w rozgwieżdżone
niebo przez profesjonalny teleskop. W latach 70. ubiegłego
wieku bariera pomiędzy zawodowymi astronomami a amatorami była jednak nie do przebicia. To był inny świat – nierealny,
niedostępny, namaszczony, o lata świetlne odległy od szarzyzny codzienności Polski ludowej. W percepcji kilkunastoletniego chłopaka dostęp do profesjonalnego teleskopu był niemal
równie fantastycznym marzeniem jak lot na Księżyc.
W 1978 r. zapisałem się do PTMA. Najbliższy mojego ówczesnego miejsca zamieszkania oddział znajdował się w Poznaniu, z siedzibą na Starym Rynku. Jego prezesem była
wówczas mgr Honorata Korpikiewicz. Na spotkania PTMA
musiałem jeździć pociągiem, ale zawsze robiłem to z wielką
chęcią i bez ociągania.
Pracę maturalną z fizyki napisałem o badaniach Słońca.
Bardzo liczyłem, że zostanę laureatem olimpiady astronomicznej i otworzy mi to drogę na wymarzone studia, a później
– kto wie – może zostanę naukowcem? W tamtych czasach
na studiowanie mogła pozwolić sobie tylko garstka absolwentów szkół średnich, może jakieś 2%, a jeśli pochodziłeś
z mniejszej miejscowości i nie miałeś odpowiedniego wsparcia
materialnego i logistycznego to twoje szanse na naukę na uniwersytecie czy politechnice były niemal zerowe. Jedną z możliwości był sukces na olimpiadzie przedmiotowej.
Niestety, pech chciał, że zima stulecia pokrzyżowała moje
szyki: paraliż całego kraju dotknął także Pocztę Polską, a list
z ostatnim zestawem pytań przyszedł długo po terminie. Marzenia o studiach mogłem zakopać głęboko pod ziemię.
Będąc bez indeksu, po ukończeniu nauki w 1981 r., otrzymałem kartę powołania do służby wojskowej. Trwała ona dwa
lata i przypadała na trudny okres stanu wojennego. Po jej
zakończeniu założyłem rodzinę, wybudowałem dom i...nie
pamiętałem już o moim młodzieńczym marzeniu. Codzienne
życiowe obowiązki, nowe priorytety i klimat lat 80. nie sprzyjały
zresztą realizacji pasji.
Marzenia o poważniejszym zajęciu się astronomią wróciły
w roku 2012, kiedy to Janusz Wiland zaczął namawiać mnie
do reaktywowania niedziałającej od blisko dekady, Sekcji
Obserwacji Słońca. Dlaczego właśnie ja miałbym to zrobić?
Cóż, przez te wszystkie lata wykonywałem obserwacje Słoń-

ca, doskonaliłem swoją metodę i zdobywałem wiedzę z tym
związaną. Pomagałem też Januszowi w tworzeniu aplikacji
AstroJaWil, głównie w części dotyczącej obserwacji naszej
gwiazdy dziennej. Wkrótce nasz moduł tak się rozrósł, że postanowiliśmy wyłączyć go z AJW i stworzyć osobny program,
który ochrzciliśmy nazwą „Solaris”.
Reaktywowaliśmy zatem Sekcję, a ja w ten sposób stałem
się potencjalnym kandydatem na stanowisko jej koordynatora. I to właśnie dzięki temu zbiegowi okoliczności, po dwóch
latach znalazłem się w Białkowie, gdzie mieści się jeden z największych w Europie koronografów. Na zaproszenie studentów Uniwersytetu Wrocławskiego trafiłem tam z grupką obserwatorów Sekcji w związku z I Konwentem Heliofizycznym
Helcon 2014.
Niespodziewanie, we wrześniu 2016 r. spełniają się moje
marzenie. Organizuję wraz z drugim koordynatorem, Januszem Bańkowskim I Zjazd SOS PTMA. Postanawiamy, aby
zjazd odbył się w okolicy Torunia. Z wielką pomocą przychodzi
nam redaktor naczelny „Uranii” Maciej Mikołajewski. On bierze na swe barki przygotowanie ośrodka Bachotek na nasze
przybycie. Jedną z niespodzianek przygotowanych przez Macieja jest zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach pod Toruniem. Wtedy po raz pierwszy mogę zobaczyć
największy w Polsce teleskop – reflektor Schmidta-Cassegraina o średnicy lustra 90 cm!
We wrześniu ubiegłego roku ponownie odwiedziłem Piwnice. Odbyło się tam spotkanie redaktorów i współpracowników
Uranii.W programie znalazło się... wejście na największy w Europie Środkowej radioteleskop (średnica 32 m). Na szczęście
nie zabrakło mi odwagi, choć wielu kończy przed „żółtą linią”.
Wierzę, że to Bóg wynagrodził mi te lata cierpliwego czekania.
A więc marzenia jednak się spełniają. Trzeba tylko być im
wiernym i nie poddawać się w obliczu trudności.
Kochani, nie bójmy się marzyć!
Tadeusz Figiel

Raport nr 11/2017
W listopadzie niestety w większości przeważały chmury. Niemniej dzięki wam udało
nam się zaliczyć wszystkie dni, jeśli chodzi o liczbę Wolfa. Gorzej było już z parametrem SN. Tak średnia liczba Wolfa wygenerowana z pośród 100 obserwacji
w listopadzie wyniosła R =5,32 a parametr SN = 3.62. Mieliśmy zaledwie 12 dni
kiedy na Słońcu znajdowały się plamy. Zresztą można to zauważyć, spoglądając
na poniższą tabelkę.
Obserwatorzy:
1. Jimenez Francisco
23
2. Winnicki Mateusz
22
3. Zagrodnik Jerzy
16
4. Bańkowski Janusz
11
5. Mikołajczak Eugeniusz 11
6. Raczyński Łukasz
7
7. Kucemba Łukasz
6
8. Skorupski Piotr
3
9. Figiel Tadeusz
1

Raport nr 12/2017
Koniec roku 2017 przyniósł nam niemal
zerową aktywność Słońca. Średnia
liczba Wolfa wyniosła 4,34 a Sn zaledwie 2,89. Również z frekwencją obserwatorów było słabo, bo zaledwie 7
obserwatorów przysłało swoje raporty.
Obserwatorzy:
1. Jimenez Francisco
23
2. Mikołajczak Eugeniusz 11
3. Zagrodnik Jerzy
8
4. Bańkowski Janusz
8
5. Raczyński Łukasz
5
6. Skorupski Piotr
4
7. Figiel Tadeusz
4
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W skrócie

Start rakiety z satelitą Meteosat na pokładzie
(przylądek Canaveral, 1977 r.)
1/2018

Pierwszy obraz Ziemi z satelity Meteosat-1

ne znacznie poprawiły prognozowanie
pogody. Dane te od około 35 lat są także
zbierane i archiwizowane online. Stanowią dziś ważne informacje archiwalne,
które wykorzystuje się m.in. w naukach
o klimacie. Te wczesne satelity meteorologiczne nie były wprawdzie zaprojektowane z myślą o takich badaniach, jednak
dostarczane przez nie niejako przy okazji
obrazy dotyczące zmian klimatu (np. temperatury), zmian pokrycia terenu czy zasięgu lodu polarnego stały się z czasem
bardzo użyteczne w badaniach i modelowaniu globalnego klimatu naszej planety.
Co ciekawe, między wysłaniem na orbitę Meteosata-1 a oficjalnym założeniem Eumetsat — europejskiej organizacji stworzonej w celu wykorzystywania
danych satelitarnych do badań pogody
i klimatu — minęła niemal dekada. Dziś
jednak Eumetsat jest światowym, liczącym się liderem w dziedzinie meteorologii
satelitarnej, który kontynuuje opracowywanie nowych programów satelitarnych
we współpracy z ESA i z udziałem aż 30
państw członkowskich, w tym Polski.
Do lipca 2012 r. zostało wystrzelonych
10 satelitów Meteosat. Satelity o numerach 1–7 były tak zwanymi satelitami
Meteosat pierwszej generacji, kolejne,
o numerach 8–10, to satelity Meteosat
drugiej generacji, czyli MSG (Meteosat
Second Generation). Satelity Meteosat-9
i 10 zostały umieszczone nad Afryką
Środkową, natomiast Meteosat-8 stanowi
rezerwę dla Meteosata-10 i znajduje się
ponad Oceanem Indyjskim. Meteosat-9
wykonuje zdjęcia w trybie „rapid scan”
(zdjęcia tylko dla obszaru Europy z częstotliwością 5 min), natomiast Meteosat-10
operacyjnie wykonuje zdjęcia całej widocznej półkuli Ziemi z częstotliwością
15 min. Dane pozyskiwane z tych dwóch
satelitów geostacjonarnych są obecnie
podstawą satelitarnego prognozowania
pogody w Polsce. Na rok 2021 planuje się
umieszczanie na orbicie geostacjonarnej
satelitów Meteosat trzeciej generacji.
Elżbieta Kuligowska

Pierwszy satelita z serii Meteosat był
ważnym kamieniem milowym dla kosmicznej współpracy z udziałem krajów Europy.
Początkowo stanowił projekt naukowców
z Francji, ale pomysł ten szybko podchwyciła w latach 70. europejska agencja
ESRO (European Space Research Organization, prekursor współczesnej ESA). Jej
zarząd opracowywał w tym czasie koncepcję najbardziej wydajnych satelitów meteorologicznych, ostatecznie decydując
się właśnie na satelity geostacjonarne.
Po paru latach negocjacji uznano projekt
Meteosat za wspólny i europejski — choć
wywodzący się właśnie z Francji.
Ten pierwszy satelita, Meteosat-1, został wystrzelony w kosmos 23 listopada
1977 r. z kosmodromu na przylądku Canaveral na Florydzie. Swą właściwą orbitę
operacyjną osiągnął 7 grudnia tego samego roku. Dwa dni później przesłał na Ziemię pierwsze zdjęcie satelitarne naszego
globu. Ukazywało ono planetę widzianą
w zakresie promieniowania tzw. pary
wodnej (kanał water vapour, WV), którą
meteorolodzy wykorzystują także dziś
do śledzenia globalnych ruchów i zmian
w ilości wilgoci w powietrzu. Meteosat-1
obserwował Ziemię ze stałej pozycji ponad południkiem Greenwich i mógł skanować (obrazować) pełen dysk Ziemi co
30 min. Dane te były przesyłane użytkownikom na Ziemi niemal w czasie rzeczywistym. Satelita
pracował nieco ponad dwa lata i szybko
doczekał się swego
następcy.
Od czasu wprowadzenia pierwszego
Meteosata na orbitę
minęło 40 lat. Uzyskane w tym czasie
(z tego oraz z innych,
podobnych satelitów)
zdjęcia i pozostałe
Stacja kontroli lotu satelitów MSG w niemieckim Darmstadt
dane meteorologiczUrania
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Źródło: EUMETSAT

Pierwszy europejski satelita służący
do obserwacji Ziemi został umieszczony na orbicie trochę ponad 40 lat temu
— jego wystrzelenie miało miejsce 23 listopada 1977 r. Co było jego największą
zasługą? Przede wszystkim umożliwienie
stworzenia podstaw europejskiej i światowej współpracy w zakresie meteorologii.
Pogoda — szczególnie ekstremalna
pogoda — wpływa na całe nasze życie.
Możliwość obejrzenia całego dysku Ziemi z orbity umożliwiła dużo lepsze niż
kiedykolwiek wcześniej prognozowanie
i obserwowanie rozwijających się zmian
pogodowych, w tym obliczanie prędkości
i kierunku wiatru w oparciu o ruchy chmur.
Przykładowo, okazało się, że wielkie huragany atlantyckie pojawiają się na obrazach z satelity Meteosat na długo przed
ich interakcją z lądem, a zdjęcia widoczne
z kosmosu pomagają śledzić ich dalsze
ruchy.
Dawniej, gdy nie mieliśmy jeszcze
dostępu do takich danych satelitarnych,
prognostycy pogodowi polegali głównie na
obserwacjach wykonywanych z lądu, statków i boi, a także informacjach dostarczanych im przez radiosondy, latawce, balony
i samoloty. Satelity dostarczyły im jednak
szeroką gamę nowych informacji, które
w połączeniu z modelowaniem komputerowym pomogły uczynić prognozy dużo
bardziej wiarygodnymi, a także konstruować je na dłuższe okresy czasu.

Źródło: ESA

Satelity Meteosat
mają już 40 lat

krzyżówka

Relaks z Uranią

W

„Uranii–PA” nr 5/2017 zamieściliśmy
krzyżówkę, której rozwiązaniem jest hasło
VIRGO I LIGO RAZEM. Nagrody w postaci książek o tematyce astronomicznej wylosowali Paweł
Cieniuch z Gorzowa Wielkopolskiego i Henryk Krawczyk z Czeladzi. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
1. Autor Metafizyki
opr. Jacek Drążkowski

2. Rój meteorowy z początku roku
3. Niestrudzony popularyzator misji kosmicznych
4. Planetoida z pierścieniami
5. Gwiazdozbiór goszczący Słońce w marcu i kwietniu
6. Miasto z kosmicznym placem zabaw
7. Obserwatorium Tychona Brahe
8. Poprzednik np. supernowej
9. Ułatwia obserwacje np. komet
10. Odkrywca komety, która miała być celem sondy CHOPPER
11. Zajmuje się modelowaniem zderzeń gwiazd
12. Uczestnik wyprawy fotometrycznej z 1937 r.
13. Baza rakietowa w Kalifornii
14. Polska firma kooperująca z CERN-em
15. Lokalizacja obserwatorium UW
16. Łowca supernowych spod Szczecina
17. Redaktor prowadzący program „Astronarium”
Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek.
Na rozwiązania czekamy do końca stycznia 2018 r. Wśród autorów
poprawnych odpowiedzi rozlosujemy dwie nagrody książkowe o tematyce astronomicznej oraz dwie płyty kompaktowe wydawnictwa GENERATOR. Do rozwiazania należy
dodać swój adres oraz tytuł lub numer pozycji, którą Czytelnik
chciałby otrzymać w wyniku losowania:
1. „Nowe opowiadania starego astronoma”, czyli wspomnienia
i eseje profesora Józefa Smaka;
2. „Relacja pierwsza” („Narratio Prima”) Joachima Retyka;
3. „Mały astronom”, nowa ksiażka o astronomii dla dzieci autorstwa
profesora Grzegorza Karwasza;
4. Płyta muzyczna CD z wydawnictwa GENERATOR.pl
Rozwiązania można przesyłać na adres: urania@urania.edu.pl.

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA”
5/2017: 1. GENEVA, 2. GEMINIDY, 3. PYREX, 4. POLGRAW, 5. JOWISZ,
6. ZJAWIN, 7. KEPLER, 8. BOSKOWIĆ, 9. DRAGON, 10. BAJKONUR,
11. KAGRA, 12. TAYLOR, 13. KRUSZEWSKI, 14. WEBER, 15. FOTOMETRIA.

astrożarty Jacka D.

złączenie gwiazd neutronowych
Powiedz, czego
chcesz, kochanie,
a tak się stanie!

Adaptacja rysunków zamieszczonych w Postępach Astronomii nr 3-4/1992
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Wygodny sposób zakupów – częste promocje i rabaty
– możliwość płatności kartą oraz przelewem

UWAGA, NOWOŚĆ!
Najnowsze wydawnictwa PWN pod patronatem „Uranii”
autorstwa laureatów Medalu Zonna: „Poza Ziemię” Krzysztofa
Ziołkowskiego i „W stronę nieba” Andrzeja Branickiego
Astronomiczne ściereczki z mikrofibry
do okularów i ekranów smartfonów

PROMOCJA
Specjalny rabat dla prenumeratorów „Uranii”!
Zamów lub przedłuż prenumeratę „Uranii” i skorzystaj z promocji
na grę „Pierwsi Marsjanie: Przygody na Czerwonej Planecie”
w specjalnej cenie 160 PLN, z darmową wysyłką gry kurierem! *

250 zł

Zamówienia na wysyłkę gry w ramach promocji prenumeraty są realizowane niezależnie od harmonogramu wysyłki Uranii, dwa razy
w miesiącu. Grę w cenie specjalnej mogą zamówić wyłącznie prenumeratorzy Uranii (dotyczy również prenumeraty dla członków
PTMA). Oferta ważna do 28 lutego 2018 r. lub do wyczerpania zapasów gry w promocyjnej cenie.

*

UWAGA!

Zmiana ceny

PRENUMERATA

i numeru konta Uranii

2018

Drodzy Czytelnicy!
Bardzo długo zwlekaliśmy z tą decyzją, jednak
w końcu musimy podnieść cenę Uranii.
Mam nadzieję, że i tak pozostaniecie nam wierni
i nie opuścicie nas w przededniu 100-lecia
czasopisma!
Pomimo pomocy naszych wydawców, PTA
i PTMA, Urania musi się utrzymać sama i to
ze sprzedaży czasopisma, gdyż rynek reklam
sprzętowych, edukacyjnych i astroturystycznych
w Polsce prawie nie istnieje.

NIE ZAPOMNIJ
ZAMÓWIĆ!

nr rachunku odbiorcy

nr rachunku odbiorcy c.d.

85 1160 2202 0000 0003
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POLSKIE TOWARZYSTWO
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Tytułem
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Cena pojedynczego numeru Uranii:
14,90 PLN
Roczna prenumerata krajowa:
72,- PLN (12,-zł za numer)
Dłuższa prenumerata krajowa: 144,- PLN
(12 numerów)
Ceny numerów archiwalnych pozostają bez zmian
Szczegóły i promocje:
http://www.urania.edu.pl/prenumerata/
W ciągu sześciu lat, od kiedy prowadzę
Uranię, zmieniliśmy na pełen kolor szatę
graficzną oraz jakość papieru, o 20 stron
zwiększyliśmy objętość pisma i chcielibyśmy dalej
iść w tym kierunku. Mimo wielkiej przychylności
naszych drukarzy nie mamy jednak wpływu
na wzrost cen papieru, jak również cen usług
pocztowych, co nam drastycznie podniosło
koszty wysyłki pisma prenumeratorom.
Decydując się podnieść cenę, chcemy
Wam zagwarantować w dalszym ciągu wysoką
merytorycznie jakość pisma. Pamiętajcie, że
każdy tekst w Uranii jest pieczołowicie czytany
i redagowany przez profesjonalnego astronoma
– nie ma drugiego takiego czasopisma!
W dalszym ciągu, korzystając z dostępnych
środków promocyjnych, będziemy
przygotowywać bezpłatne dodatki: kalendarze,
płyty DVD, plakaty itp. Z góry dziękuję za Waszą
wierność i zrozumienie.
Maciej Mikołajewski

Promocja dla członków PTMA
Cena indywidualnej prenumeraty na rok 2018
z wysyłką na adres domowy dla członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
(PTMA) wynosi 50,- zł.
Skarbników lub prezesów oddziałów prosimy o dokonywanie wpłat oraz o podanie imiennej listy prenumeratorów z adresem zbiorowym lub adresami indywidualnymi do wysyłki.
Prenumeratorzy indywidualni PTMA mogą
przedłużać prenumeraty samodzielnie (wpłata
50 zł na konto Uranii) wraz z oświadczeniem/
informacją wysłaną na urania@urania.edu.pl
o przynależności oddziałowej i mailowym adresem do władz oddziału. Szczegóły:
http://www.urania.edu.pl/prenumerata/
1/2018

ZAPROSZENIA

Muzeum Mikołaja Kopernika
we Fromborku

Odczyty, wykłady,
spotkania, wydarzenia

17–19 sierpnia 2018 r.
Zjazd byłych uczestników „Wakacji w Planetarium”, z okazji 40-lecia akcji

8 lutego 2018: Tomasz Bulik, Fale grawitacyjne
i kosmiczne kataklizmy, Planetarium Niebo Kopernika i Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

W pierwszym szkicu programu m.in.:
— wspomnienia przy ognisku na Żurawiej Górze,
— seans w planetarium
— zwiedzanie muzeum i Parku Astronomicznego
— krótkie prezentacje dokonań życiowych „wakacjuszy” (zwłaszcza astronomicznych).

26 i 27 lutego 2018: Kosmiczna Filharmonia, koncert edukacyjny pt. „Międzyplanetarne loty”, Filharmonia Bałtycka, Gdańsk
8 marca 2018: Kosmos a morze. Na styku horyzontów, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im.
E. Kwiatkowskiego, Gdynia (seminarium w języku
angielskim)

Wszystkich, którzy na Żurawiej Górze i w wieży Radziejowskiego spędzili najpiękniejsze chwile młodości,
prosimy o zarezerwowanie tego terminu w kalendarzu
i odwiedzenie na Facebooku grupy publicznej „Wakacje w Planetarium we Fromborku — czas wspomnień”,
gdzie znajdą się bliższe informacje.

Poczta
W „Uranii PA” nr 5/2017, s. 64 na mapce
nieba są dwa Wielkie Psy, rok wcześniej
też mamy podobną sytuację!
Krzysztof Socha
Red. Rzeczywiście! Wszystko zależy,
gdzie… ten pies pogrzebany. Ten wyżej
położony, z Procjonem, to oczywiście
MAŁY Pies, a Wielki Pies, to tylko ten
niższy, z Syriuszem. Dziękujemy za
zwrócenie uwagi i gratulujemy spostrzegawczości.
Na naszych mapkach niestety
zdarzają się pomyłki, również w efemerydach. To cena za ich wyjątkową este-

tykę, ręcznie malowaną w Corel Draw
przez Autora.
Gorzej, że w numerze 6/2016 na s.
63 obydwa Psy zeżarły nam tabelkę wydarzeń na styczeń-luty i… powtarzamy
tę z numeru 5/2016. Ale to już całkowicie wina Redakcji, za co przepraszamy
Autora i Czytelników.
Chętnie natomiast zasięgniemy opinii innych, starych i nowych odbiorców
„Uranii” na temat przydatności i formy
naszego Kalendarza? Czy w dobie
tak precyzyjnych efemeryd, jakie daje
chociażby „Sellarium”, co udowodnił
w poprzednim numerze Piotr Majewski
w artykule o Koperniku, nasze piękne
grafiki jeszcze się przydają?
Maciej Mikołajewski

Ważniejsze wydarzenia
lutego 2018
7
7
8
9
11
11
12
14
15
15
15
16
16
17
17
18
20
21
21
23
23
25
25
27
28
1/2018

16.54
22.56
4.28
7.39
15.16
15.16
0.22
22.11
19.06
20.35
22.05
12.24
17.35
5.30
16.41
18.18
12.11
18.37
19.41
9.09
18.08
13.25
21.12
15.39
6.04

ostatnia kwadra Księżyca
koniunkcja Księżyca 4,1°N z Jowiszem
zakrycie Zuben Elakrab (γ Lib) przez Księżyc (do 5.47)
koniunkcja Księżyca 4,3°N z Marsem
koniunkcja Księżyca 2,5°N z Saturnem
apogeum Księżyca, 405 706,8 km od Ziemi
maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –20°02’
Księżyc w węźle zstępującym, λ = 314°45’
koniunkcja Księżyca 1,1°N z Merkurym
maks. częściowego zaćmienia Słońca; niewidoczne
nów Księżyca
Słońce wkracza do gwiazdozb. Skorpiona; λ = 327,5°
bliska koniunkcja Księżyca 32’S z Wenus
koniunkcja Księżyca 1,6°S z Neptunem
koniunkcja górna Merkurego ze Słońcem (2,0°S)
Słońce wstępuje w znak Ryb; λ = 330°
koniunkcja Księżyca 4,4°S z Uranem
zakrycie gwiazdy µ Ceti przez Księżyc (do 19.17)
bliska koniunkcja Wenus 32°S z Neptunem
pierwsza kwadra Księżyca
zakrycie Aldebarana (α Tau) przez Księżyc (do 19.09)
bliska koniunkcja Merkurego 26°S z Neptunem
maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +20°03’
perygeum Księżyca, 363 938,5 km od Ziemi
Księżyc w węźle wstępującym, λ = 134°37’
Urania

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
12 lutego 2018: Sławomir Stachniewicz, Materia
barionowa — skąd się wzięła i ile jej jest?, PTMA
O/Kraków
16 lutego 2018: Michał Kusiak, Odkrywanie planetoid w drugiej dekadzie XXI wieku, PTMA O/Poznań
26 lutego 2018: Adam Szelążek, Fizyka barw cz. II,
PTMA O/Wrocław
18 marca 2018: Przemysław Rudź, Polska Agencja
Kosmiczna, PTMA O/Wrocław
19–22 kwietnia 2018: 34. zlot miłośników astronomii PTMA, PTMA O/Katowice, Zwardoń
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika
w Warszawie
15 lutego 2018: Janusz Ziółkowski, Co zdarzyło się
15 września 2015 r.?
19 lutego 2018: Leszek Zdunik, Gwiazdowe laboratoria jądrowe
22–24 lutego 2018: III Spotkanie Młodych (konferencja dla studentów astronomii)
26 lutego 2018: Arkadiusz Olech, Jak zmieniał się
Układ Słoneczny
5 marca 2018: Radosław Smolec, Przez Układ Słoneczny
12 marca 2018: Justyna Średzińska, Kosmiczne
wojny
26 marca 2018: Henryka Netzel, Zanieczyszczenie
światłem
Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM
w Poznaniu
23 lutego 2018: Michał Michałowski, Fale grawitacyjne — nowa gałąź astronomii
23 marca 2018: Magdalena Otulakowska-Hypka,
Jak z powierzchni Ziemi możemy zmierzyć rozmiar
monety znajdującej się na Księżycu?
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium
Astronomiczne
23 lutego 2018: Tomasz Kwiatkowski, O baobabach
i Małym Księciu, czyli co kryją wnętrza planetoid
2 marca 2018: Krzysztof Rochowicz, Astronomia
wczoraj i dziś
9 marca 2018: Paweł Kankiewicz, Zegar chodzący
do tyłu, czyli ruch wsteczny w Układzie Słonecznym
23 marca 2018: Agnieszka Kryszczyńska, Prawda
i mity o IX planecie
Przygotowane
we współpracy
z AstroGPS.pl
Pełna lista wydarzeń na www.AstroGPS.pl i w aplikacji mobilnej.
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Obiekty bardzo bliskie, bliskie…

Astrofotografia amatorska

Prezentowane tu zdjęcia Jowisza zostały wykonane za pomocą Celestrona SCT 9.25
f/10 + TV PowerMate 2,5×, kamery ASI 174MM oraz filtrów ZWO RGB (ekspozycja
60 s na kanał). Ostateczny wynik to sterta najlepszych (jakieś 10%) z ok. 6000 klatek.
Tym samym zestawem instrumentalnym został sfotografowany także Saturn (ekspozycja 3–4 min na kanał). Wynik finalny jest stertą najlepszych klatek (15%) z ok. 7500.
Autorem zdjęć jest Grzegorz Sobolak

Od Tomasza Pietrzykowskiego, mieszkającego od kilku lat w Kalifornii (USA),
dostaliśmy zdjęcia i film dokumentujące
spektakularne zjawisko widoczne na niebie 22 grudnia ub.r. Jak się okazało,
wywołane było startem rakiety Falcon 9
z bazy sił powietrznych Vandenberg. Widoczną z daleka wielką wrzecionowatą
strukturę utworzyły oświetlone promieniami zachodzącego Słońca gazy wylatujące z silników rakietowych.
Cztery dni później podobne emocje
przeżyli w naszym kraju obserwatorzy
nocnego nieba około godz. 4.30. Analogiczne zjawisko było spowodowane
oświetleniem promieniami wschodzacego Słońca gazów wylotowych międzykontynentalnej rakiety Topol z bazy na terenie Zachodniej Rosji. Genialne zdjęcie
tego fenomenu nad Tatrami wykonał
Damian Pulit.
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…dalekie i bardzo dalekie

Astrofotografia amatorska

Wykorzystując okno pogodowe postanowiłem odwiedzić starą, dobrą
znajomą — Wielką Mgławicę w Orionie M-42/M-43. W górnej części obrazu widoczny jest jeszcze kompleks
mgławic NGC-1973-5-7. Tak się jakoś
składa, że raz na kilka lat wracam fotograficznie w ten obszar nieba i posiadam już sporą kolekcję zdjęć tego
obiektu, wykonaną różnym sprzętem.
W czasie zbierania materiału do tego
zdjęcia musiałem przebijać się przez
lekką, przygruntową mgłę, ale w listopadzie każde okno pogodowe jest
cennym darem aury.
Mariusz Świętnicki
Parametry: Newton 205/907+MPCC+Nikon D810. Eksp. 1×180 s,
10×240 s przy ISO 1600, 2×120 s
z ISO 800, 2×60 s, 1×30 s, 1×15 s,
1×10 s, 1×3 s z ISO 400.
Data: 15–16 listopada 2017, godz.
22:58–00:33 CSE.

Niżej zdjęcia dwóch supernowych odkrytych przez Jarosława Grzegorzeka
(patrz s. 50) w 2017 r.:
SN 2017dka o jasności 17,9m z 30
kwietnia w galaktyce NGC 5409 znajdującej się w Wolarzu w odległości
82 Mpc;
SN 2017gtd w galaktyce IC 221
w Trójkącie oddalonej o 71 Mpc. Zdjęcie z 16 września, jasność supernowej wynosiła wówczas 17,6m.
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Przedstawiamy kolejne dzieło Anthony'ego Ayiomamitisa, wykonane
w ostatną ubiegłoroczną lipcową noc. Rzeźba młodej kobiety patrzącej w niebo
znajduje się w Eretrii na drugiej co do wielkości greckiej wyspie Euvoia.
Tym razem łączny czas ekspozycji to 6,4 godz. (złożenie 743 półminutowych
ujęć z czułością ISO 800). Użyty sprzęt to Canon EOS 6D z obiektywem Canon
EOS EF 28mm/f1.8 USM ustawionym na f3.5 i filtrem Baader BCF2.
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www.astronarium.pl
youtube.com/AstronariumPL
facebook.com/AstronariumTVP

Godziny emisji w TVP 3:

premiery: czwartki 17:00 i 20:30
powtórki: soboty 7:06 i 23:45

URANIA – NASZA MUZA

Sto lat z URANIĄ

dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba

W

ielkimi krokami zbliża się setna rocznica założenia Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Czy jednak zdajemy sobie sprawę, kiedy należy obchodzić
to wydarzenie?
Przeanalizowałem prawie 23 tysiące stron archiwalnych numerów Uranii z lat
1920–1997, aby dowiedzieć się, co mówi nam ona o dacie założenia Polskiego Towarzystwa
Miłośników Astronomii. Dlaczego raz podaje się rok 1919, a innym razem 1921 r.? Osobiście,
prowadząc Sekcję Historyczną PTMA i zbierając materiały na temat historii Towarzystwa, ciągle mam dylemat, czy zbliżające się „stulecie” Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
powinniśmy obchodzić już za rok, czy dopiero za trzy lata? Tym bardziej że te wydarzenia są
już planowane! Cały czas tkwią we mnie wątpliwości. Czy się trochę nie pospieszyliśmy? Czy
planowane obchody stulecia w 2019 r. to dobre posunięcie?
Po pierwsze, musimy wiedzieć, jak zrodził się pomysł założenia Koła i potem Towarzystwa.
Wpadło na to dwóch uczniów ostatniej klasy Gimnazjum Kulwiecia w Warszawie Stefan
Kaliński i Stanisław Mrozowski, którzy zafascynowali się kometą okresową Brorsena-Metcalfa. Zwrócili się oni do prof. F. Kępińskiego, prowadzącego wówczas lekcje kosmografii
w paru gimnazjach, z propozycją utworzenia Towarzystwa Miłośników Astronomii. Profesor
przy okazji prowadzonych lekcji informował uczniów innych szkół o tym pomyśle i w krótkim
czasie przyłączył się do nich Jan Mergentaler z Gimnazjum Reja. Następnie dołączyło dwóch
młodych studentów Edward Stenz i Antoni Zygmund. 5 października 1919 r. za zgodą dyrektora gimnazjum powstaje Koło Miłośników Astronomii
Druga data to formalne zgłoszenie Towarzystwa, wybór pierwszego prezesa oraz uchwalenie Statutu. Ogólne Zebranie
(tak się wtedy nazywało) miało miejsce 26 listopada 1921 r. i oficjalnie jest to data powstania Towarzystwa Miłośników
Astronomji (pisownia oryginalna). Dodam, że uchwalony statut zalegalizowano dopiero 2 lutego 1923 r.
Cóż jest więc dla nas początkiem Towarzystwa? Założenie 5-osobowego miłośniczego koła, czy też formalne założenie
Towarzystwa?
Dlaczego nie zrobiono tego w jednej dacie? Powód jest prosty. W październiku 1919 r. nikt nie myślał, że z pomysłu
założenia szkolnego klubu stworzy się największe w Polsce stowarzyszenie miłośników astronomii. Trzeba było ponad 2 lat,
aby to zrealizować, dołączając w ciągu kilku lat mocną elitarną ekipę, w tym wszystkich wtedy polskich astronomów.
W Uranii przez wiele lat pojawiają się różne artykuły świadczące o obchodach kolejnych rocznic. Już 1932 r. czytamy:
W roku ubiegłym Pol. Tow. Przyj. Astr. obchodziło dziesięciolecie swego istnienia.
W 1959 r. w listopadowym numerze Uranii pojawia się artykuł samego Jana Mergentalera pt.
„Po znakiem komety”, który wspomina początki Koła
Miłośników Astronomii jak i Uranii. Czytamy w nim:
W jaki sposób z tej hektografowanej uczniowskiej
wypociny narodziła się pierwsza drukowana Urania
— to może także ciekawa historia, ale to już było
Towarzystwo, a nie Koło i rocznica 40-lecia nastąpi
dopiero za parę lat. Kto jak kto, ale jeśli już sam
współzałożyciel tak twierdził, chyba coś to musi
oznaczać. To dla mnie bardzo silny argument. W kolejnych latach obchody zawsze skupiały się na roku
1921. Tak było w 1966, kiedy na Walnym Zjeździe Delegatów w Chorzowie obchodzono 45-lecie.
W specjalnym dodatku Uranii z 1971 r., pt. „50 lat społecznego-miłośniczego ruchu astronomicznego w Polsce”, autorstwa Tadeusza Grzesło oraz Jana Rolewicza, czytamy o dziejach 50-letniej historii PTMA, w tym warto nadmienić takie
cytaty, jak: Datę 26 listopada 1921 roku uważa się powszechnie i prawnie za datę powstania stowarzyszenia. Co więcej,
broszurka jest opatrzona grafiką PTMA wraz z datami 1921–1971!
1 października 1994 r., Maciej Mazur wygłasza podczas Jubileuszowego Walnego Zjazdu Delegatów PTMA w Toruniu
referat o historii Towarzystwa i jego 75-letniej pracy, co sugeruje również posługiwanie się już rokiem 1919. W tym samym
roku w 10 numerze Uranii ponownie czytamy: Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, którego nasz miesięcznik jest
organem, obchodzi w tym roku siedemdziesięciopięciolecie swego istnienia. Z tej okazji w dniach 1 i 2 października odbędzie się w Toruniu Walny Zjazd Delegatów PTMA. Podobny tekst pojawia się w kolejnym listopadowym numerze 1979 r.
Więc 1919 czy 1921? Dla mnie po głębokiej analizie wielu tekstów, zdecydowanie 1921. Po pierwsze, sam współzałożyciel o tym wspomina, a większość jubileuszowych rocznic odbywała się w datach z jedynką na końcu. Rok 1919 powinien
więc być uznawany wyłącznie za początek miłośniczego ruchu astronomicznego w Polsce.
Co o tym sądzicie? Piszcie na naszej stronie FB — https://www.facebook.com/historiaptma/ lub wysyłajcie e-maile:
historia@ptma.pl
Marek Substyk

Przeanalizowałem 23 tysiące stron
archiwalnych numerów Uranii, aby
dowiedzieć się o dacie założenia
Polskiego Towarzystwa Miłośników
Astronomii. Dlaczego raz podaje się
rok 1919, a innym razem 1921?
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Dawno temu
w… „Uranii”

W dniu 30 września zorzę północną
obserwowano na całej północnowschodniej
połaci kraju, jak o tym świadczyły dochodzące
zewsząd wiadomości 1). Obserwatorium
astronomiczne zebrało również garść
informacyj.
W czasie bytności w Obserwatorium
P. Podinspektor szkolny Mgr B. Marczewski
ustnie opowiedział swe wrażenia z obserwacyj,
dokonanych w Brasławiu (λ = 1h 48m.0, φ = 55°
38’), tego niezapomnianego w swej piękności
zjawiska. Obszerne sprawozdanie nadesłał
P. A. Dundulis z Wasiewicz (λ = 1h 47m.7, φ
= 55° 18’) w pow. święciańskim. Rozpoczął
swe obserwacje o 22h 14m. Oto wyjątki z listu.
„Na wschód od gwiazdy polarnej pojawiła się
długa pionowa wstęga czerwonego światła...
Smuga ta zaczęła się rozszerzać... Kolor światła
był podobny do krwi... Po upływie 8—10
minut na zachód od gwiazdy polarnej pojawił
się drugi taki słup... Po upływie 12—14 minut
obok „wschodniego słupa, bliżej do gwiazdy
polarnej, pojawiła się smuga białego światła,
która zaczerwieniła się, jak i poprzednie
słupy... Światło tych słupów było jeszcze tym
charakterystyczne, że brzegi, zwrócone do
gwiazdy polarnej, były wyraźne, jakby linią
odcięte, natomiast przeciwległe brzegi znikały
stopniowo”. P. A, Dundulis obserwował
w ciągu 50 minut, potem zorzy już nie widział.
Było to właśnie po godzinie 23, kiedy i my
w Wilnie stwierdziliśmy zanik jakichkolwiek
śladów zorzy północnej.
W wielu miejscowościach (naprz. w Lidzie, w Białymstoku)
ludność przyjmowała to czerwone zabarwienie na północnym
niebie za łunę odległego pożaru. Podobno zdarzało się. że
alarmowano straż ogniową.

1)

Niebo w styczniu i lutym 1938 r. Dla
amatorów, posiadających, choćby nieduże
lunetki bardzo polecenia godnym do
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NA OKŁADCE
Artystyczna wizja widoku z sondy Cassini wykonującej swój ostatni przelot nad Saturnem. Ostateczne
zanurkowanie w atmosferę planety znacznie wzbogaciło naszą wiedzę na temat ilości materiału w pierścieniach otaczających planetę, przybliżając nas
do zrozumienia ich pochodzenia. Detektory cząstek,
w jakie wyposażono Cassiniego, pobierały cząstki
lodu z pierścieni, które są kierowane do atmosfery
przez pole magnetyczne planety. Przy okazji otrzymaliśmy niesamowite, bardzo bliskie obrazy pierścieni
i chmur Saturna. Źródło: NASA/JPL-Caltech
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obserwacji będzie Eros, którego blask osiągnie
maksimum w dniu 14-go stycznia. Będzie on
wtedy świecił, jak gwiazda 7½ wielkości. Cechą
charakterystyczną tej planetoidy są szybkie
zmiany blasku, powtarzające się co 5·3 godzin.
Zaobserwowanie tych zmian blasku ma duże
znaczenie dla określenia formy Erosa. Obserwacje
amatorów są tu równie wartościowe jak
i fachowych astronomów.

Niezwykła planetoida (obiekt Reinmutha).
28 października 1937 r. astronom niemiecki
Reinmuth odkrył w Obserwatorium Heidelberg
— Königstuhl niezwykły obiekt, który ze względu
na wygląd gwiazdowy należy zaliczyć do kategorii
planetoid. W chwili odkrycia planetoida była
w gwiazdozbiorze Ryb i posiadała jasność 10m.
Przesuwając się na niebie z ogromną prędkością
kątową, obiekt Reinmutha w ciągu kilkunastu dni
obiegł blisko pół nieba. Już 2 listopada był on
w gwiazdozbiorze Wagi. Jednocześnie planetoida
ta zbliżała się bardzo szybko do Ziemi, którą
minęła 30 października r. b. w odległości zaledwie
600 000 km. Do takiej małej odległości żadna
z dotychczas znanych planetoid nie zbliżyła się
do Ziemi. W chwili największego zbliżenia 30 X
planetoida miała jasność 6.6 wielk., w miarę jednak
oddalania jasność szybko się zmniejszała, spadając
2 listopada do 10-ej wielk. Orbita planetoidy
okazała się spłaszczoną elipsą z mimośrodem
równym 0.65. Przejście przez punkt przysłoneczny
spodziewane jest 18 grudnia r. b. Planetoida,
która szybko minęła Ziemię, jest ciałem bardzo
małym. Sądząc z jej jasności, średnica jej jest
prawdopodobnie rzędu 1 km. E. R.

Z chemii Słońca. W r. 1936 stwierdzona
została obecność trzech nowych pierwiastków
chemicznych na Słońcu mianowicie: osmu, irydu
i tulu. W ten sposób z 92 znanych na ziemi
pierwiastków chemicznych stwierdzono na Słońcu
61; poza tym 5 przypuszczalnie też znajduje się,
zaś co do 7 obecnie przeprowadzane są prace
laboratoryjne. Osm i iryd wykrył Albertson
(Technol. Inst. Mass. U. S. A.), tul — Maggers
(Bureau of Standards U. S. A.) (Nouvelles de la
Chimie, Janvier 1937). MŁ.

Światło zodiakalne w czasie całkowitego
zaćmienia Słońca. Astronom japoński Honda
w czasie całkowitego zaćmienia 19 czerwca
1936 r. w Hokkaido dostrzegł blisko Słońca
światło zodiakalne, które rozciągało się wzdłuż
ekliptyki na 44º do miejsca, w którym zasłonięte
było przez chmury. Była to pierwsza obserwacja
światła zodiakalnego podczas zaćmienia Słońca.
Obserwacja była możliwa na jasnym tle nieba
dlatego, że światło zodiakalne ma duże natężenie
przy Słońcu.
E. R.
Urania 5/1937, pisownia oryginału.
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Źródło: NASA/Ames Research Center/Wendy Stenzel

GRUDZIEŃ 2017
6 XII — Znów pobito ważny rekord. Odkryto kwazar, nazwany ULAS J1342+0928,
którego widmo jest przesunięte ku czerwieni o z = 7,54 (poprzedni rekordzista miał
z = 7,09). Widzimy go więc takim, jaki był
690 mln lat po Wielkim Wybuchu. W jego
centrum siedzi czarna dziura o masie 800
mln M. Już wtedy! Zaledwie paręset milionów lat po powstaniu pierwszych galaktyk! To tak wczesna epoka, że wokół niego
wciąż jeszcze jest sporo neutralnego wodoru, którego światło gwiazd nie zdążyło zjonizować. Na rozwiązanie oczekuje zagadka,
jak tak masywne czarne dziury mogły powstać tak szybko.

16 XII — Planetoida 3200 Phaeton przeleciała w odległości
10,3 mln km od Ziemi — niespecjalnie blisko, ale obiekt jest
wyjątkowy. To prawdopodobnie wypalona kometa. Pozbyła
się już całego lodu, który mógł wysublimować i teraz rozsiewa tylko pył, odrywający się od jej powierzchni, gdy ta w pobliżu peryhelium (0,14 j.a.) rozgrzewa się do ponad 1000 K.
Jest też matką Geminidów,
jednego z najobfitszych
rojów meteorów, którego
aktywność rośnie z każdym rokiem. Przy okazji
zbliżenia zrobiono radarowy portret Phaetona. I tu
niespodzianka: jak na tak
niezwykły obiekt wygląda
całkiem zwyczajnie. Okrągłe ciało o średnicy 6 km,
z płytką depresją w okolicy
równika i jakby kraterem
koło bieguna (fot. obok).
18 XII — Planeta Gliese 436b zwróciła już na siebie uwagę
długim gazowym warkoczem, który
ciągnie za sobą, na podobieństwo
warkoczy kometarnych (zob. Urania 5/2015, s. 7). Osobliwa okazała się też jej orbita: silnie eliptyczna (e = 0,17) i prawie prostopadła
do płaszczyzny równika macierzystej gwiazdy. Trudno sobie wyobrazić, żeby tak było od początku.
Należy podejrzewać istnienie w tym
systemie jeszcze jednej odległej,
ale masywnej planety, która wyrzuciła Gliese 436b na jej obecny tor.

nie mniej liczne, ale za to
znacznie większe niż na
Słońcu — odpowiednio
do skali gwiazdy. π1 Gru
jest tylko 1,5 raza masywniejsza od Słońca, ale 350
razy większa. Podobnie
będzie wyglądało Słońce,
gdy, tak jak ona, znajdzie
się na przedostatnim etapie
ewolucji, tuż przed przemianą w białego karła otoczonego mgławicą planetarną.

źródło: ESO

21 XII — RZ Piscium sama w sobie jest gwiazdą prawie
niezmienną. Ale co jakiś czas, bez wyraźniej regularności,
coś ją przyćmiewa, podobnie jak słynną „gwiazdę Tabby”
(zob. Urania 4/2017, s.7). Jednak tu są to epizody króciutkie (1–3 dni), ale głębokie — jasność gwiazdy spada nawet o kilkadziesiąt procent (rys. niżej). Kluczem do wyjaśnienia tych zjawisk może być wyznaczony właśnie wiek
RZ Psc: 50–70 mln lat. To jeszcze dziecko, ale nie niemowlę. Gwiazdy w tym wieku miewają już wykształcone układy
planetarne. Tym, co zakrywa czasem RZ Psc, nie są więc
np. zgęstki w dysku protoplanetarnym. Raczej są to rozrzucone „kłaki” z rozszarpywanej właśnie planety typu gorącego jowisza lub paru takich planet.
Źródło: www.aavso.org

Źródło: Arecibo Observatory/NASA/NSF

13 XII — Słońce nie jest już posiadaczem
najliczniejszego haremu planet. Podobna
do niego gwiazda Kepler-90 też ma 8. Co
więcej, są one podobnie ułożone: małe,
skaliste bliżej gwiazdy, gazowe olbrzymy dalej (rys. obok;
świeżo odkryta planeta Kepler-90i w czerwonej ramce).
Sugeruje to podobną genezę układu. Tyle tylko, że jest on
znacznie gęściej upakowany — najdalsza z planet okrąża
gwiazdę w odległości ok. 1 j.a. (zob. Urania 1/2018, s. 30).

20 XII — Uzyskano obraz tarczy
π1 Żurawia, a na nim kilka jasnych
i ciemnych plam (fot. obok). To komórki konwekcyjne, odpowiednik
słonecznej granulacji. Są znacz-
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Odkrycia i wydarzenia astronomiczne
Źródło: NASA/ESA/STScI/B. Salmon

STYCZEŃ 2018
11 I — SPT0615-JD jest czwartą
na liście najdalszych znanych galaktyk. Jej widmo jest przesunięte
ku czerwieni o z ≈ 10, więc jej światło rozpoczęło podróż ku nam, gdy
Wszechświat liczył sobie 500 mln
lat. Po drodze napotkało gromadę galaktyk, która, działając jako
soczewka grawitacyjna, wzmocniła obraz kilkukrotnie i rozciągnęła
w łuk o długości 2,5” (fot. obok). Tym
różni się od innych najdalszych galaktyk, które widzimy jako czerwone
kropki, ledwo wyróżniające się z tła.
Dało to badaczom wyjątkowy komfort przy szacowaniu podstawowych
parametrów SPT0615-JD. Jak przystało na noworodka, jest maleńka:
średnica ~1 kpc, masa <10 mld M,
za to tempo tworzenia gwiazd rzędu
20 słońc/rok.
11 I — Aparaty badające Marsa już
dawno wykazały istnienie zasobów
wodnego lodu, ukrytych płytko pod rozległymi obszarami
powierzchni planety, nawet daleko od biegunów. Ale jak
płytko? Teraz znaleziono 8 miejsc, gdzie strome urwiska
odsłaniają przekrój podglebia. Widać tam pokłady czystego lodu, grube nawet na ponad 100 m, przykryte zaledwie
1–2‑m warstwą gruntu (fot. poniżej; w beżowym pasie kolory wzmocnione, niebieski jest lód). Przyszłym kolonizatorom Marsa wystarczy więc wiadro i łopata, by nakopać
sobie lodu, ile zechcą.
Źródło: ESO/MUSE HUDF collaboration

prestiżowe wyróżnienie przyznawane w Polsce w tej dziedzinie. Nagród finansowych nie było, ale satysfakcja laureatów i tak jest ogromna (zob. Urania 1/2018, s. 3).
18 I — Interesujący ciąg dalszy wydarzenia, które 17 VIII
2017 r. wstrząsnęło detektorami fal grawitacyjnych (GW
170817), dało spektakl kilonowej AT 2017 gfo i krótki rozbłysk γ GRB 170817A (zob. Urania 6/2017, s. 20 i 1/2018
s. 10). Fale grawitacyjne ucichły, kilonowa zgasła, ale radiowy i rentgenowski poblask po rozbłysku γ pozostał, a nawet
wzmocnił się 4-krotnie od sierpnia do grudnia (fot. niżej)
w obu tych zakresach widma. Nie jest to typowe zachowanie dla krótkich rozbłysków γ. Czy więc GRB170817A był
tylko odmieńcem wśród nich, czy też zjawiskiem zupełnie
nowego rodzaju? Dyskusja trwa.

źródło: NASA/CXC/McGill/J.Ruan i in.

11 I — W międzygwiazdowym obłoku molekularnym TMC1 stwierdzono obecność benzonitrylu (C6H5CN). Nie licząc
fulerenów C60 i C70, jest to najbardziej złożona (20 atomów)
cząsteczka zidentyfikowana w materii międzygwiazdowej.
Wiadomo, że występują tam również obficie wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (benzonitryl jest właściwie najprostszym z nich, mając tylko jeden pierścień), jednak jakie konkretnie — to trzeba będzie dopiero odkryć.

24 I — Badanie atmosfer skalistych egzoplanet to jeszcze
melodia przyszłości, ale już niedalekiej. Czas pomyśleć,
po czym poznamy, że jest tam życie. Obecność O2 będzie
oczywistym świadectwem, ale jak pokazują rachunki,
niekoniecznym. Odkrycie CH4 wraz z CO2, przy jednoczesnym braku CO, również będzie istotnym śladem. Taka atmosfera nie powstanie przy braku procesów biologicznych
i tak właśnie musiała wyglądać dla zewnętrznych obserwatorów atmosfera Ziemi przez znaczną część czasu istnienia
na niej życia.

15 I — Autorzy telewizyjnego serialu dokumentalnego
„Astronarium”, produkowanego przez TVP i Polskie Towarzystwo Astronomiczne, zostali laureatami konkursu „Popularyzator Nauki 2017” w kategorii „media”. To najbardziej
2/2018
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na orbitę trafiły eksperymenty naukowe, w tym nowy detektor energii dostarczanej przez Słońce TSIS i sensor gruzu
kosmicznego.

2 XII — Rakieta Sojuz 2.1b po nieudanym starcie 28 listopada z kosmodromu Wostoczny (patrz: Kronika Urania 1/2018),
zaledwie kilka dni później wyniosła z powodzeniem wojskowego satelitę zwiadu elektronicznego Lotos-S1. Lot odbył się
z głównego rosyjskiego kosmodromu wojskowego Plesieck,
położonego na północ od Moskwy.

Wizualizacja komputerowa modułu BEAM, przyłączonego do amerykańskiego modułu Tranquility (Node 3)

16 XII — Sonda Juno wykonała 9. bliski przelot naukowy
nad chmurami Jowisza. W najniższym punkcie orbity sonda znajdowała się tylko kilka tysięcy kilometrów nad górnymi
warstwami chmur planety. Misja Juno wystartowała 5 sierpnia 2011 r., na orbitę wokół Jowisza dotarła 4 lipca 2016 r.
Od tego czasu prowadzi obserwacje planety, włączając instrumenty badawcze co 53 dni, gdy znajduje się w najniższym położeniu względem planety.
Źródło: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán Doran

Źródło: Arianespace

4 XII — Komercyjny dmuchany moduł BEAM firmy Bigelow
Aerospace, który przez ostatni rok był zamontowany w celach testowych do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, pozostanie przytwierdzony do stacji dłużej. Inżynierowie NASA
są zadowoleni z odporności nowego rozwiązania na promieniowanie kosmiczne i uderzenia mikrometeoroidów, dlatego
zdecydowali pozostawić moduł do dalszych testów i zagospodarować go jako dodatkową przechowalnię sprzętu.

Start 82. misji rakiety Ariane 5 z kosmodromu Kourou w Gujanie Francuskiej. Rakieta wyniosła wtedy na orbitę kolejną czwórkę satelitów
nawigacji Galileo

Źródło: NASA/Bill Ingalls

12 XII — Z Gujany Francuskiej w Ameryce Południowej po
raz ostatni w 2017 r. wystartowała rakieta Ariane 5, wynosząc na średnią orbitę okołoziemską kolejną czwórkę satelitów europejskiego systemu nawigacji Galileo. W tej chwili
na orbicie znajduje się już 20 działających statków systemu,
jeszcze czterech brakuje do osiągnięcia pełnej funkcjonalności. Następny start kwartetu satelitów Galileo planowany jest
na lipiec 2018 r.
14 XII — Na stepach w Kazachstanie wylądowała kapsuła Sojuz MS-05 z trójką astronautów.
Po misji trwającej 138 dni z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
na Ziemię wrócili: Sergiej Riazanski (Rosja), Randy Bresnik
(USA) oraz Paolo Nespoli (Włochy).
Statek Sojuz MS-05 lądujący w Kazachstanie z członkami 53. Ekspedycji ISS

15 XII — Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX po raz czwarty
w 2017 r. wyniosła w drogę do
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej kapsułę zaopatrzeniową
Dragon. Był to pierwszy lot tego systemu z wykorzystaniem
zarówno używanej kapsuły, jak i dolnego stopnia, który wykonał już wcześniej jeden udany lot i wrócił na Ziemię.
Na pokładzie „Smoka” znalazło się ponad 2 tony ładunku.
Oprócz zaopatrzenia dla załogi i sprzętu konserwacyjnego,

8

Północna półkula Jowisza z atmosferą urozmaiconą burzami, uchwycona przez sondę Juno podczas 9. naukowego bliskiego przelotu.
W momencie wykonania zdjęcia sonda znajdowała się 13 345 km
od górnych warstw chmur planety. W prawym górnym rogu widoczny
terminator (granica między dniem i nocą)

17 XII Trójka astronautów wystartowała za pomocą rakiety
Sojuz FG w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Załoga w składzie: weteran lotów kosmicznych Anton Szkaplerow (Rosja) oraz debiutanci w tej roli Norishige Kanai (Japonia) i Scott Tingle (USA) spędzą pół roku na orbicie wokół
Ziemi, tworząc 54., a później 55. Ekspedycję. Statek Sojuz
MS-07, którym podróżowali, zacumował w rosyjskiej części
stacji 2 dni po starcie z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie.
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Astronauta Bruce McCandless II podczas pierwszego w historii niezabezpieczonego linami spaceru kosmicznego. Spacer odbył się w ramach misji STS-41B na wahadłowcu Challenger 7 lutego 1984 r.

26 — XII Produkowana na Ukrainie rakieta Zenit wzbiła się
w powietrze po raz pierwszy od dwóch lat. Wyniosła na orbitę pierwszego satelitę telekomunikacyjnego Angoli. Start
powiódł się, jednak krótko po separacji z rakietą utracono
kontakt ze statkiem. Dzień później odzyskano łączność, ale
pojawiły się problemy elektryczne podczas manewrowania
na wyznaczoną pozycję na orbicie geostacjonarnej. Próba
kontaktu i stabilizacji satelity na założonej orbicie zostanie
podjęta w kwietniu 2018 r., gdy statek znajdzie się w obszarze widocznym dla anten załogi naziemnej.

STYCZEŃ 2018
8 I — Rakieta Falcon 9 wzbiła się w powietrze z tajnym amerykańskim satelitą rządowym Zuma. Zuma to jeden z najbardziej tajemniczych ładunków wyniesionych ostatnio na orbitę. O planach jego wyniesienia dowiedzieliśmy się jedynie
miesiąc przed planowanym startem. Nie wiadomo, jaki jest
cel ładunku ani nawet jaka państwowa agencja będzie go
kontrolować.
12 I — Z indyjskiego portu kosmicznego Satish Dhawan wystartowała rakieta PSLV, wynosząc na orbitę 32 satelitów.
Głównym ładunkiem misji był najnowszy państwowy satelita
Indii do obserwacji Ziemi Cartosat 2F. Oprócz tego na szczycie rakiety znalazło się miejsce dla 31 mniejszych satelitów
z Kanady, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Indii. Był to pierwszy lot tej rakiety od awarii w sierpniu 2017 roku, kiedy w starcie z satelitą
nawigacyjnym nie otworzyła się owiewka chroniąca ładunek
w początkowej fazie lotu.
2/2018

14 I — Z bazy lotniczej Vandenberg w Kalifornii wystartowała rakieta Falcon 9 z 4. serią satelitów telekomunikacyjnych
Iridium-NEXT. Firma SpaceX skończyła tym samym rok z rekordową liczbą 18 udanych startów, wyprzedzając całą rodzinę rakiet Sojuz, które przez ostatnie lata dominowały pod
tym względem.
20 I — Rakieta Atlas V wyniosła na orbitę 4. satelitę amerykańskiego systemu wczesnego ostrzegania przed pociskami
balistycznymi SBIRS GEO. Od teraz wielomiliardowe przedsięwzięcie
Pentagonu
zapewnia już globalną
widoczność amerykańskiemu wojsku i ich sojusznikom.
SBIRS to następca
systemu DSP, sięgającego jeszcze lat 60. Satelity
nowego systemu cechują
się przystosowaniem do
obserwacji startów nie
tylko pocisków ICBM,
ale też rakiet średniego i krótkiego zasięgu,
a także dzięki znacznie
wyższej czułości mogą
być
wykorzystywane
do obserwacji pożarów,
kontroli
spadających
w atmosferę satelitów
i obserwacji działalności Rakieta Atlas V startująca z kompleksu SLC-41
człowieka, generującej z satelitą systemu wczesnego ostrzegania przed
emisję światła w pod- pociskami balistycznymi SBIRS GEO-4
czerwieni.

Źródło: ULA

21 XII — Zmarł Bruce McCandless II — były astronauta
NASA, uczestnik dwóch misji promów kosmicznych, a wcześniej kapitan Marynarki Wojennej USA. McCandless poleciał
w kosmos po raz pierwszy w 1984 roku na pokładzie wahadłowca Challenger. Przeprowadził wtedy pierwszy w historii
test spaceru kosmicznego bez uprzęży, z plecakiem rakietowym. W 1990 roku brał udział w misji wahadłowca Discovery,
wynosząc teleskop Hubble’a.
Źródło: NASA

Źródło: Bigelow Aerospace

Misje i badania kosmiczne

21 I — Lekka rakieta nośna Electron, w swoim drugim locie
testowym osiągnęła orbitę. Mierzący 17 metrów system jest
oparty o materiały kompozytowe i jako pierwszy w historii
używa silników zasilanych elektrycznymi pompami. Rakieta
należąca do firmy Rocket Lab będzie w stanie wynosić do
150 kg na niską orbitę okołoziemską. W swoim pierwszym
udanym locie umieściła na orbicie dwa niewielkie satelity
Lemur do śledzenia statków i monitorowania atmosfery oraz
jednego satelitę serii Dove, przeznaczonego do obserwacji
Ziemi.
23 I — Astronauci NASA Mark Vande Hei i Scott Tingle wyszli na pierwszy w 2018 roku spacer kosmiczny. Ich głównym celem była wymiana drugiej i ostatniej końcówki ramienia robotycznego Canadarm2. Astronauci podołali zadaniu
i choć początkowo jedna z linii kontrolnych nowej końcówki
nie działała, to okazało się być problemem oprogramowania,
które szybko poprawiono na Ziemi.
25 I — Europejska ciężka rakieta nośna Ariane 5 wyniosła
parę satelitów telekomunikacyjnych SES-14 i Al Yah 3 na nieprawidłowe orbity. Start rakiety od wczesnej fazy lotu nie
przebiegał zgodnie z planowaną trajektorią. Mimo dużego
odchylenia od prawidłowego azymutu rakieta nie została automatycznie zniszczona, ale kontynuowała lot i choć po niespełna 10 minutach utracono z nią kontakt, przeprowadziła
prawidłowo wszystkie operacje i wypuściła satelity.
Teraz satelity muszą z użyciem własnego paliwa zmienić
parametry swoich orbit, co skróci późniejszy czas ich pracy.
Operator rakiety, firma Arianespace prowadzi dochodzenie
w sprawie przyczyn awarii.
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Wybrał i skomentował:
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Wystarczy wrzucić swoje surowe ramki
z obserwacjami do internetu i stać się
uczestnikiem unikatowego projektu naukowego

Wraz
z Gaią
poznajemy
planetoidy

Toni Santana-Ros
Agnieszka Kryszczyńska

Pełne wykorzystanie danych zbieranych przez europejskiego satelitę Gaia, szczególnie
dotyczących planetoid, wymaga wsparcia przez obserwacje naziemne. Nie potrzeba
do tego wielkich teleskopów i wyrafinowanego oprzyrządowania. Niezbędny sprzęt
znajduje się w prywatnych obserwatoriach wielu miłośników astronomii. Stworzony przez
Instytut Obserwatorium Astronomicznego UAM serwis internetowy Gaia-GOSA ułatwia
obserwatorom udział w programie obserwacji krzywych blasku wybranych planetoid,
wspomagającym misję Gaia. Pomaga planować obserwacje, koordynując pracę
uczestników serwisu. Opracowaniem danych zajmują się pracownicy Instytutu. Dzięki
temu amatorzy obserwacji mogą robić to, co najbardziej lubią, czyli obserwować!
10
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Rys. 1. Kształt planetki 227 Philosophia wymodelowany z krzywych blasku (A. Marciniak i in., Astronomy and Astrophysics 2018, w druku)

atelita Gaia realizuje ambitną
misję Europejskiej Agencji
Kosmicznej, której zasadniczym celem jest wykonanie
trójwymiarowej mapy Galaktyki poprzez precyzyjne pomiary położeń ok.
1 mld gwiazd (zob. Urania 4/2013,
s. 6). Gaia została wystrzelona 19 grudnia 2013 r. i umieszczona w okolicy
punktu Lagrange’a L2 układu Słońce-Ziemia1, wokół którego wykonuje
kontrolowane pętle.
Wirując z okresem 6 godzin wokół
wolno precesującej osi, Gaia bezustannie mierzy współrzędne, ale również
jasności (w swoim własnym systemie
fotometrycznym) i wykonuje widma wszystkich obiektów jaśniejszych
od 20m, które wejdą w jej pole widzenia
— nie tylko gwiazd, ale i ciał Układu
Słonecznego.
Początkowo przewidywano, że misja potrwa do 2020 r. Ale Gaia spisuje
się tak dobrze, że ESA prawdopodobnie przedłuży jej działanie do roku
2022. Ostateczny katalog wyników będzie zawierał ponad 1 PB (1015 bajtów)
danych.
Więcej informacji o Gai można
1
Punkt L2 znajduje się na linii Słońce–Ziemia,
1,5 mln km od naszej planety w kierunku odsłonecznym, w rzucanym przez nią półcieniu, co
sprzyja obserwacjom.
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znaleźć na stronie misji: http://sci.esa.
int/gaia/ oraz w portalu Gaia-VERSE
(www.gaiaverse.eu), dostępnym w 13
językach, choć niestety nie po polsku.
Planetoidy:
dinozaury Układu Słonecznego
Chociaż obserwacje planetoid są
prowadzone od ponad 200 lat, wiele
pytań dotyczących tych małych obiektów nadal pozostaje bez odpowiedzi.
Mogą być bogate w metale, krzemiany, a także zawierać lód. Ich rozmiary
wahają się od kilku metrów do kilkuset
kilometrów. Natura fizyczna planetek, ich rozmieszczenie, formowanie
i ewolucja są podstawą badań nad formowaniem i ewolucją całego Układu
Słonecznego. Ponadto planetoidy wraz
z kometami i obiektami pozaneptunowymi są pozostałościami pierwotnych
cegiełek, z których tworzyły się planety typu ziemskiego oraz jądra planet gazowych. Dzięki temu planetoidy
zachowały w sobie pierwotną materię
i warunki, które istniały w czasie powstawania Układu Słonecznego ok.
4,6 mld lat temu.
Planetoidy przetrwały od czasów
formowania się Układu Słonecznego,
podlegały jednak wielu procesom dynamicznym, zderzeniowym i termicznym, które ukształtowały ich obecne
Urania

własności fizyczne i orbitalne. Ich poznanie poprzez obserwacje, badania laboratoryjne i teoretyczne modelowanie
może nam dostarczyć informacji o ich
pierwotnych własnościach i ewolucji
od powstania do dziś. Chociaż stanowią niewielki ułamek masy planet
w Układzie Słonecznym, ich duża
liczba, różnorodność budowy i rozkład
orbit mogą dać silne ograniczenia dla
rozwijanych obecnie modeli formowania się układów planetarnych, nie
tylko naszego, ale także innych układów z obserwowanymi egzoplanetami
i dyskami.
Planetoidy są obiektami zmiennymi.
Nie tylko obiegają Słońce, ale też rotują wokół własnych osi. Ze względu
na ich nieregularny kształt i zmienną
geometrię obserwacji, ilość światła
słonecznego odbijanego od ich powierzchni zmienia się okresowo w czasie. Na podstawie obserwacji zmian
jasności planetoid w czasie, możemy
wyznaczyć ich podstawowe parametry
fizyczne, takie jak okres wirowania,
położenie osi rotacji i kształt (rys. 1),
a także możemy odkryć istnienie satelitów!
Gaia obserwuje tysiące planetoid!
Pomiędzy innymi obserwacjami,
Gaia wykona pomiary astrometrycz11

ne, spektrometryczne i fotometryczne blisko 300 000 planetoid. Średnio,
każdą z nich zaobserwuje ok. 70 razy.
Jednak nawet tak imponujące liczby
nie gwarantują sukcesu, o jakim marzymy, którym jest uzyskanie modeli
kształtów dla około 10 000 planetoid
(prawie 100-krotny wzrost w stosunku do stanu obecnego). Do uzyskania
modelu potrzebne są bowiem obserwacje z 3–4 opozycji planetoidy. Ponadto
Gaia wykona tylko pojedyncze pomiary, rozproszone w czasie, a nie krzywe
blasku.
Krzywe blasku, które można uzyskać na Ziemi, będą więc kluczowe
w poprawianiu, a nawet kalibrowaniu
wyników. Z drugiej strony, doskonała
fotometria wykonana z kosmosu przez
Gaię pozwoli skalibrować względne, naziemne krzywe blasku, a wtedy
łatwo będzie wymodelować kształty
obserwowanych planetoid. Co więcej,
obserwacje Gai pozwolą wyznaczyć
masy niektórych dużych planetek, co
skojarzone z ich modelem da nam ich
gęstość i szansę badania struktury wewnętrznej, dziś niemal nieznanej.

Rys. 2. Przykładowa krzywa blasku planetoidy, powiązana z momentem jej obserwacji przez
misję Gaia (będzie skalibrowana z danymi z misji). Obserwacje wykonał autor artykułu (T.S.-R.)
w Observatori Astronomic del Montsec w Katalonii

W celu wspomagania naziemnych
kampanii obserwacji planetoid Instytut
Obserwatorium Astronomiczne UAM
we współpracy z ESA, stworzył serwis
GOSA (Gaia-Ground-based Observation Service for Asteroids). Dostępny jest pod adresem www.gaiagosa.
eu, w trzech językach: angielskim,
polskim i hiszpańskim, a korzystanie
z niego jest darmowe. Serwis umożliwia koordynację pracy obserwatorów,
skupienie działań na interesujących
obiektach i unikanie niepotrzebnego
powielania obserwacji. Nie trzeba być
doświadczonym obserwatorem, aby
wziąć udział w projekcie. Strona internetowa przygotowuje plan obserwacji
i dostarcza niezbędnych informacji,
jak ustawić teleskop. Użytkownik nie
musi wiedzieć, jak analizować dane,
musi jedynie przesłać je do serwisu.
Astronomowie z OA UAM opracowu-

ją je i informują obserwatorów o wynikach.
Sugerowane obiekty mają szeroki
przedział jasności, od dużych, bardzo
jasnych planetoid, do małych i słabych,
bliskich limitowi obserwacyjnemu misji Gaia (ok. 20m). Każdy obserwator
posiadający teleskop o średnicy 20 cm
lub większy ma szansę uczestnictwa
w kampanii.
Szczególny priorytet mają dwa rodzaje obiektów:
a) Gorące obiekty. Wybrano około
100 planetek, które są szczególnie interesujące z punktu widzenia nauki. Lista
zawiera między innymi:
— obiekty podejrzane o bardzo
szybką rotację,
— obiekty bardzo wolno rotujące,
— znane planetoidy podwójne lub
podejrzane o podwójność,
— duże planetoidy, które podczas

Gaia-GOSA : naziemny serwis
obserwacji planetoid
Czy łatwo uzyskać krzywe blasku
planetoid? Obecnie większość miłośników astronomii posiada sprzęt pozwalający na uzyskanie tych bardzo wartościowych danych. Często jednak współpraca z innymi obserwatorami jest niezbędna, gdyż krzywe blasku obiektów
obracających się powoli (o okresach
dłuższych niż 12h), nie mogą być uzyskane w ciągu jednej nocy. Są też obiekty o okresach rotacji współmiernych
z okresem obrotu Ziemi, przez co ich
krzywe jasności nie mogą być uzyskane
z jednego tylko miejsca (w danym obserwatorium każdej
nocy obserwowany jest praktycznie
ten sam fragment
krzywej blasku).
Są też obiekty
szczególnie interesujące, dla których
potrzeba bardzo
dużo danych. Dla
wszystkich wymienionych obiektów niezbędna jest
koordynacja pracy
pomiędzy obserwatorami.
Rys. 3. Przykład spersonalizowanego planu obserwacyjnego, utworzonego w Gaia-GOSA
12
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zbliżeń do małych obiektów zakłócają
ich tor, co pomierzy Gaia.
b) Obiekty wymagające obserwacji, czyli takie, które nie mają jeszcze
pełnych krzywych blasku. Uzyskanie
pełnej krzywej jasności planetoidy
najczęściej wymaga zebrania danych
z kilku miejsc obserwacyjnych, uzyskanych w różnym czasie. Pełna lista
aktywnych „obiektów wymagających
obserwacji” jest widoczna na stronie
domowej serwisu.
Otrzymane krzywe jasności planetoid utworzą katalog — podstawę
do tworzenia prostych modeli planetoid (przy założeniu, że są elipsoidami trójosiowymi), z wykorzystaniem
danych z misji Gaia, co wzmocni rezultaty. Połączenie obu typów danych
będzie proste, gdyż krzywe blasku są
zbierane w czasie zbliżonym do obserwacji tego samego obiektu przez misję
Gaia (rys. 2).
Dołącz do serwisu
Przykładowy Jan Kowalski chce
się włączyć w obserwacje ciał Układu
Słonecznego. Ma teleskop o średnicy
20 cm z kamerą CCD (lub CMOS).
Kamera może być czarno-biała lub
kolorowa, byleby była chłodzona. Nie
musi być wyposażona w filtry. Planetoidy są szare, więc kształt krzywych
jasności planetoid nie zależy od tego,
przez jaki filtr obserwujemy i czy
w ogóle jakiś. Zaleca się używanie
standardowych filtrów (np.: Johnson
V lub Cousins R), jednak obserwacje
wykonane bez filtra również są akceptowane. Jedną z wad używania filtrów
jest zmniejszona ilość światła padającego na detektor. Oznacza to, że zasięg
teleskopu się zmniejsza, lecz w wielu
przypadkach stosunek sygnału do szumu wtedy rośnie.
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Niestety,
wymóg
chłodzenia oznacza, że
rejestratorem obrazu
nie może być aparat fotograficzny lub kamera
planetarna.
Jan Kowalski ma
więc wszystko, by zarejestrować się w serwisie
Gaia-GOSA.
Proces rejestracji jest
prosty i szybki. Musi
jedynie podać swoją
lokalizację, posiadany
sprzęt oraz adres email.
Wchodzi na stronę
„Zaplanuj obserwacje”,
gdzie po zalogowaniu
wybiera daty, w których planuje obserwować. Serwis pokaże
listę obiektów, które:
— są odpowiednie dla
jego sprzętu i przez co
najmniej pół godziny
znajdują się nie niżej niż
25° nad horyzontem,
— są obserwowane przez misję Gaia
w
ciągu
najbliższych
48
godzin.
Jeśli jakieś „gorące
obiekty” lub „obiekty
wymagające obserwa- Rys. 4. Krzywa blasku planetoidy 41 Daphne, uzyskana 9/10
maja 2017 r. przez uczestnika programu Gaia-GOSA Adriana
cji” spełniają pierwszy Jonesa. Górny wykres: jasności instrumentalne (niebieskie kółwarunek, to pojawią ka — planetoida, krzyżyki — gwiazdy porównania). Dolny wykres:
się automatycznie jako jasność względna, powstała po odjęciu jasności jednej z gwiazd
warte obserwacji, nie- porównania od planetoidy i pozostałych gwiazd
zależnie od tego, czy Gaia będzie je wane obserwacje”, w tabeli na głównej
wtedy obserwować, czy nie. Poza tym stronie serwisu. Jeśli Jan zechce wspoJan może dodać do planu obserwacyj- móc obserwacje zaplanowane przez
nego dodatkowe obiekty, wybierając je innych, może sprawdzić, czy dany
z listy dostępnych obiektów.
obiekt jest widoczny z jego lokalizacji,
Plan obserwacji każdego użytkow- klikając na nazwę obiektu. Możliwy
nika widoczny jest w zakładce „Plano- jest też kontakt w sprawie dalszych
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Nawet jeśli nie masz teleskopu z kamerą…
…i nie przydasz się w opisanym obok programie Gaia-GOSA, to też możesz przyczynić się do poznawania
planetoid. I to nie robiąc zupełnie nic. Wystarczy zapędzić
do pracy swój domowy komputer, którego zapewne 4-rdzeniowy procesor (to dziś standard) przez większość czasu
twojej normalnej pracy bezczelnie się leni, bezużytecznie
marnując prąd.
Z myślą o wykorzystaniu wolnych mocy milionów domowych komputerów powstała platforma BOINC (Berkley
Open Infrastructure for Network Computing), umożliwiająca
badaczom realizującym gigantyczne rachunki wykonywanie tej pracy w systemie tzw. obliczeń rozproszonych.
W uproszczeniu działa to tak:
1. Wielkie zadanie dzielone jest na mnóstwo drobnych.
2. Te, wraz z odpowiednim oprogramowaniem, rozsyłane
są do domowych komputerów ochotników, którzy zgłosili
się do udziału w przedsięwzięciu.
3. Domowe komputery wykonują swoją małą robotę,
po czym:
— odsyłają wyniki do centralnego komputera projektu,
gdzie…
— są składane w większą całość (jeśli rzecz tego wymaga)
i analizowane przez badaczy.
Jeden z takich projektów, pn. Universe@home, prowadzony przez astronomów z Uniwersytetu Warszawskiego
został opisany w Uranii 2/2016, s. 13 i tam można znaleźć
szczegółowy opis procedury. Wiadomo nam, że wielu naszych Czytelników bierze udział w tym programie.

szczegółów obserwacji i ewentualnej
współpracy.
Po wybraniu obiektów, które Jan
chce obserwować, serwis wyświetla
tabelę zawierającą podstawowe informacje niezbędne do wykonania obserwacji: nazwę planetoidy, moment jej
przejścia przez pole widzenia satelity
Gaia (w czasie uniwersalnym UTC),
rektascensję i deklinację planetki
lub alternatywnie wysokość nad horyzontem i azymut, momenty początku i końca widoczności obiektu oraz
oczekiwaną jasność (rys. 3). Ponadto
możliwe jest wykreślenie mapki identyfikacyjnej pola z planetoidą, z zaznaczonym torem jej ruchu. Na podstawie
tych informacji obserwator powinien
być w stanie odszukać obiekt na niebie
(ramce CCD), wyznaczyć właściwy
czas ekspozycji klatek oraz wybrać
odpowiednie pole widzenia z przynajmniej trzema gwiazdami porównania.
Po owocnej nocy obserwacyjnej,
Jan loguje się ponownie do serwisu
i przesyła dane. Korzysta z zakładki
„Przetwarzanie obserwacji”, gdzie podaje dane dotyczące obserwowanego
obiektu i przedziału czasu. Przesyła
również surowe klatki CCD: zdjęcia
obiektu oraz klatki kalibracyjne (płaskie pole, prąd ciemny, szum). Wszyst14

Analogiczny projekt, Asteroids@home (asteroidsat
home.net) realizowany jest przez czeskich astronomów
z Uniwersytetu Karola w Pradze. Podobnie jak w programie Gaia-GOSA, jego celem jest modelowanie kształtów
i parametrów rotacji planetek na podstawie analizy ich krzywych blasku. Zasadnicza różnica jest taka, że prowadzący
Asteroids@home nie inspirują obserwacji, nie próbują ich
koordynować, a tym bardziej ich nie redukują. Zbierają jedynie wszelkie dostępne fragmenty krzywych blasku, a nawet
pojedyncze obserwacje, wykonywane przez rozmaitych
obserwatorów (zawodowców, amatorów, satelity), starają
się sklejać je w całość i analizować.
Wadą wszystkich projektów realizowanych na platformie BOINC jest to, że ochotnik-uczestnik nie wie, co liczy
jego komputer i co z tego wychodzi (lub nie). Jedynym
widocznym powodem do satysfakcji jest narastająca
liczba umownych punktów na jego koncie i symboliczne
„odznaki” przyznawane po przekroczeniu określonych
progów punktowych.
Zaleta zaś jest taka, że jedyne co uczestnik musi zrobić,
to ściągnąć oprogramowanie ze strony boinc.berkley.edu,
zapisać się do wybranego programu (lub wielu programów)
i się w nim zarejestrować. Cała reszta dokonuje się automatycznie. Jego komputer sam pobiera odpowiedni kod
wykonawczy i zadania do przeliczenia, odsyła wyniki, pobiera następne zadania i tak do końca świata, ewentualnie
zakończenia projektu lub… wymiany komputera.
Marek Muciek

kie dane zgromadzone przez użytkowników serwisu Gaia-GOSA są redukowane i analizowane przez astronomów
z Obserwatorium Astronomicznego
UAM w Poznaniu. Wynika to z surowych wymagań ESA wobec jakości danych. Jeśli chcemy wiązać obserwacje
Gai z naziemnymi, musimy mieć pełną

kontrolę nad procesem obróbki, od początku do końca.
Gdy pracownicy OA UAM przeprowadzą już redukcję i zrobią fotometrię, krzywa jasności jest publikowana
w serwisie (przykład na rys.4), a liczba
dostarczonych krzywych na koncie obserwacji Jana wzrasta.

Rys. 5. Pełna krzywa blasku planetki 372 Palma, uzyskana we wrześniu — październiku 2016 r.
w wyniku skoordynowanych obserwacji czterech uczestników programu Gaia-GOSA
Urania
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Rys. 6. Dwaj najaktywniejsi dotychczas uczestnicy projektu: Adrian Jones (po lewej) i David Molina (po prawej) z oficjalnymi certyfikatami GOSA
dla użytkownika, który dostarczył przynajmniej 10 użytecznych krzywych zmian jasności

Poza planowaniem i przesyłaniem
obserwacji serwis Gaia-GOSA pozwala również zarejestrowanym użytkownikom na korzystanie z dodatkowych funkcji. W sekcji „Gaia status”
użytkownik może sprawdzić w czasie
rzeczywistym, jaka planetoida jest
w danym momencie obserwowana
przez misję Gaia (średnio, planetoidy
pojawiają się w polu widzenia misji
Gai co 10 s). Ta sekcja pozwala również sprawdzić okna obserwacyjne dla
poszczególnych obiektów.
Dla zarejestrowanych użytkowników dostępne jest też forum, gdzie
można podyskutować o koordynacji
planów obserwacyjnych, poszukać
współobserwatorów lub zgłosić nowe
„gorące” obiekty. W sekcji „Często
Zadawane Pytania” (FAQ), nowi użytkownicy mogą przeczytać najważniejsze informacje o serwisie.
***
Obecnie (początek marca 2018) w serwisie zarejestrowanych jest ponad 100
obserwatorów z całego świata. Dotychczas przesłali oni 380 serii obserwacyjnych, które są obecnie analizowane.
Dla kilku planetoid uzyskano już kompletne krzywe blasku, co pokazuje siłę
skoordynowanych obserwacji. Jedną
z nich przedstawia rys. 5, inne można
obejrzeć na stronie serwisu www.giagosa.eu/forum/topic/2/41. Rezultaty
badań będą prezentowane na najważniejszych międzynarodowych konferencjach oraz publikowane w renomowanych czasopismach astronomicznych. Ponadto każdy z użytkowników
serwisu, który prześle przynajmniej
10 wartościowych krzywych, otrzy2/2018

muje oficjalny certyfikat członkostwa
w GOSA (rys. 6). Czeka on również
na Ciebie. Właśnie teraz, gdy ekliptyka jeszcze chodzi wysoko a noce są
ciemne, jest właściwa pora, by do nas
dołączyć.

Jeden z autorów (T.S.-R.) pracuje w ramach projektu „Small Bodies:
Near and Far”, wspieranym finansowo
przez unijny Program Badań i Innowacji Horyzont 2020 (grant nr 687378).

■

Świetnym uzupełnieniem lektury tego artykułu jest obejrzenie 53. odcinka
programu Astronarium, dostępnego w serwisie www.youtube.com (w wyszukiwarce wystarczy wpisać „astronarium 53”). W całości poświęcony jest
planetoidom, a opowiadają o nich astronomowie z poznańskiego obserwatorium, w tym również nasi Autorzy. Pięknie pokazano m.in., jak na podstawie
krzywych blasku modeluje się kształt planetoidy. Spory fragment poświęcony jest też projektowi Gaia-GOSA, który znakomitą polszczyzną prezentuje
Toni Santana-Ros.
red.

Oboje autorzy są pracownikami Instytutu Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prof. Agnieszka Kryszczyńska pełni funkcję dyrektora. Dr Toni Santana-Ros, absolwent Uniwersytetu w Barcelonie, doktoryzował się w Poznaniu i pozostaje tam na stażu podoktorskim. Ich nazwiska noszą planetoidy: 21776
Kryszczynska i 10472 Santana-Ros.
Urania
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Wspomnienie o Romanie Juszkiewiczu

Nieliniowy
Wszechświat
Romana

Wojciech A. Hellwing

Z Warszawy na krańce
Wszechświata
W tym roku, 28 stycznia przypadła
smutna szósta rocznica śmierci wybitnego polskiego kosmologa profesora
Romana Juszkiewicza (9.08.1952–
–28.01.2012). Roman był postacią
ze wszech miar nietuzinkową. Jest niezmiennie bardzo ciepło wspominany
przez rzeszę przyjaciół, którą pozostawił na całym świecie, a w skład której
wchodzą najwybitniejsi kosmolodzy
ostatniego przełomu stuleci.
Profesor Juszkiewicz urodził się
w Warszawie, jednak znaczną część
swojego dzieciństwa i wczesnej młodości spędził za granicą. Podróżując
z ojcem dyplomatą, dorastał i uczęszczał do szkół między innymi w Bułgarii i Finlandii. Dzięki temu Roman
otrzymał nietuzinkowe (jak na warunki
ówczesnego PRL) wykształcenie, które
charakteryzowało się multikulturowym
i interdyscyplinarnym podejściem.
Dzięki temu Roman nie miał problemów z przełamywaniem stereotypów
i wykraczaniem poza szablonowe rozumowanie. Stał się niesamowitym erudytą, głębokim znawcą nie tylko fizyki
i matematyki, lecz także filozofii i wy16

sokiej kultury, jak również wyśmienitej szawy, gdzie na Uniwersytecie Warkuchni i win. Francuzi rzekliby, że był szawskim dołączył do grupy młodych
prawdziwym bon vivantem.
astrofizyków relatywistycznych załoNa magisterskie studia z fizyki Ro- żonej i prowadzonej wówczas przez
man wyjechał do Moskwy, gdzie udało Marka Demiańskiego. Pod kierunkiem
mu się dostać pod opiekę legendarne- prof. Demiańskiego Roman napisał
go radzieckiego fizyka Jakowa Zel- i obronił wyśmienitą i bardzo nowatordowicza (patrz ramka na stronie obok). ską, jak na owe czasy, pracę doktorską
W 1976 r. na Moskiewskim Uniwer- pt. „O słabo nieliniowych zaburzeniach
sytecie im. W. Łomonosowa Roman w modelu Friedmana”. Główne wyobronił pracę magisterską, w której niki z tej pracy zostały opublikowane
przedstawił nowe ograniczenia na do- w Monthly Notices of the Royal Astropuszczalną globalną rotację Wszech- nomical Society — wiodącym czasoświata jako całości.
Ewentualna niezerowa rotacja Wszechświata miałaby poważne
reperkusje
związane z interpretowaniem obserwacji
mikrofalowego promieniowania tła oraz
globalną geometrią
Wszechświata. Młody uczony ukształtowany pierwszymi
szlifami naukowymi
z wybornej moskiewskiej szkoły ZeldoRoman Juszkiewicz 1952–2012
wicza wrócił do WarUrania
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Źródło: http://astro.ia.uz.zgora.pl/others/roman/

Można powiedzieć, że kosmologia to nauka o wszystkim, co istnieje. To nasza chęć objęcia ludzkim
umysłem zjawisk zachodzących na niewyobrażalnych skalach odległości i czasu. Potrzeba niezwykłego umysłu, aby zmierzyć się z zadaniem zrozumienia i opisania tego, jak działa kosmos. Takim
umysłem był obdarzony prof. Roman Juszkiewicz.

piśmie brytyjskich astronomów. Ten
pierwszy artykuł zaznaczył początek
międzynarodowej kariery młodego kosmologa.
Od połowy lat 80. ubiegłego wieku
kariera Romana nabrała niesamowitego rozpędu. Dzięki swoim eleganckim
rachunkom i bardzo wnikliwej nauce
został doceniony przez kolegów z Zachodu. W latach 1984–1986 odbył
dwa krótkie staże podoktorskie na uniwersytetach w Cambridge i w Sussex.
Następnie przeniósł się do ciepłej Kalifornii na Uniwersytet w Berkeley,
by po dwóch latach, w 1987 r. znaleźć
zatrudnienie w prestiżowym Instytucie
Studiów Zaawansowanych w Princeton, którego w 1989 został członkiem
(jako jeden z nielicznych Polaków
w historii). Na początku lat 90. Roman
przeniósł się zza oceanu do Europy
i pracował w słynnym Paryskim Instytucie Astrofizycznym, a później na Uniwersytecie Genewskim. W drugiej połowie lat 90. powrócił na stałe do Polski, gdzie w Centrum Astronomicznym
im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie został docentem. Od 2000 r.
był zatrudniony również jako profesor
nadzwyczajny na nowo utworzonym
Uniwersytecie Zielonogórskim. Tam
piszący te słowa miał wielkie szczęście
i przyjemność poznać Profesora i zostać jego uczniem. W 2003 r. Roman
Juszkiewicz z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego odebrał tytuł profesora nauk fizycznych.
Do chwili swojej przedwczesnej
śmierci Roman Juszkiewicz został
autorem lub współautorem blisko stu
prac opublikowanych w prestiżowych
międzynarodowych
czasopismach
naukowych. Wiele z nich to nowatorskie i przełomowe prace teoretyczne.
Roman nie zadowalał się jednak tylko
swoim eleganckim matematycznym
rachunkiem, lecz tak jak każdy rasowy fizyk chciał zmierzyć i zrozumieć
najbardziej fundamentalne własności
naszego Wszechświata. Dlatego swoje wyrafinowane rachunki teoretyczne
rozwijał tylko po to, by później móc
je zastosować do ówczesnych danych
astronomicznych i uzyskać nowe pomiary i informacje o Wszechświecie
w największych skalach.
Nieliniowość kluczem do badania
struktury Wszechświata
Tematyka doktoratu Romana Juszkiewicza podpowiada nam i nakreśla,
2/2018

Jakow Borysowicz Zeldowicz
Jakow Borysowicz Zeldowicz (1914–1987) słynny radziecki fizyk. Jeden
z nielicznych trzykrotnych zdobywców orderu „Bohater Pracy Socjalistycznej”. Miał kluczowy wkład w radziecki program rozwoju broni jądrowej.
Dokonał również znamienitych odkryć i przyczynków w dziedzinach takich
jak: fizyka jądrowa i cząstek elementarnych, astrofizyka, ogólna teoria
względności i w końcu kosmologia. Z jego osiągnięć astronomicznych
warto wymienić, że jako pierwszy (niezależnie od Salpetera) zasugerował,
że mechanizmem odpowiedzialnym za ogromną emisję promieniowania
z kwazarów jest akrecja materii na supermasywną centralną czarną dziurę.
Podczas wizyty Stephana Hawkinga w Moskwie w 1973 r. Zeldowicz razem
z Aleksiejem Starobińskim pokazali mu, że z zasady nieoznaczoności Heisenberga wynika, iż rotujące czarne dziury powinny produkować i emitować
cząstki. Uważa się, że sugestie Zeldowicza pomogły Hawkingowi w rozwoju
jego własnej teorii promieniowania czarnych dziur. Jakow Zeldowicz razem
z Raszidem Sunajewem pokazali, że fotony kosmicznego promieniowania tła
powinny ulegać odwrotnemu rozpraszaniu Comptona na elektronach z gorącej plazmy znajdujących się w koronach wokół wielkich gromad galaktyk. Dziś
zjawisko to, nazwane efektem Sunajewa-Zeldowicza, zapewnia nam jedno
z najbogatszych źródeł informacji o wielkoskalowej strukturze Wszechświata.
W końcu prof. Zeldowicz zajął się rozwojem teorii powstawania kosmicznych
struktur. Rozwinął formalizm rachunku zaburzeń w przestrzeni Lagrange’a,
który pozwalał na opisanie procesu powstawania struktur w największych
kosmicznych skalach. To tzw. „przybliżenie Zeldowicza” do dziś jest używane
np. podczas generowania warunków początkowych do wielkich i supernowoczesnych symulacji komputerowych.

jakie główne zadanie badawcze postawił on przed sobą. Otóż do tamtej
pory większość modeli teoretycznych
koniecznych do interpretacji obserwacji wielkoskalowej struktury Wszechświata opierała się o liniową teorię
zaburzeń gęstości albo o ówczesne
bardzo uproszczone symulacje numeryczne. Teoria liniowa może być z powodzeniem stosowana do opisu rozkładu materii w kosmosie w największych skalach odległości, rzędu setek
milionów lat świetlnych. Jednak to, co
naprawdę ciekawe, czyli powstawanie
i gromadzenie się galaktyk w skupiska, dzieje się na skalach znacznie
mniejszych. Tutaj jednak teoria liniowa zaburzeń gęstości załamuje się, bo
Wszechświat staje się nieliniowy. Roman doskonale zdawał sobie sprawę
z tego faktu i postanowił, że spróbuje
znaleźć i rozwinąć rachunek pozwalający opisać i badać Wszechświat
na tych wielce interesujących nieliniowych skalach odległości. Nawet dziś,
kiedy uzbrojeni jesteśmy we wszechpotężne superkomputery, zadanie takie
jest wciąż niezmiernie trudne. Jednak
wówczas, na początku lat 80. ubiegłego wieku, gdy teoria nieliniowa opisująca wielkoskalowe struktury Wszechświata była w powijakach, zaś komputery miały moc mniejszą niż obecne
kalkulatory, zadanie badawcze, jakie
Urania

postawił przed sobą Roman Juszkiewicz, jawiło się jako arcytrudne.
W przeciwieństwie do swoich kolegów na Zachodzie, ówcześni naukowcy z bloku wschodniego nie mieli dostępu do szybkich i pojemnych
komputerów, toteż skupiali się na badaniu i rozwijaniu fizyki za pomocą
rachunków analitycznych. Nie dziwi
więc, że rachunek zaburzeń w fizyce
to stara dobra radziecka szkoła, której
Lew Landau czy Jakow Zeldowicz byli
jednymi z najwybitniejszych przedstawicieli. Roman, jako uczeń wielkiego
Zeldowicza, odebrał bardzo dobry trening w trudnym, acz bardzo potężnym
w zastosowaniach naukowych, rachunku zaburzeń. I chociaż w późniejszym
etapie swojej kariery przekonał się i do
przydatności obliczeń komputerowych,
których wyniki zaczął również wykorzystywać w badaniach, to swoje największe osiągnięcia naukowe odniósł,
rozwijając i uogólniając kosmologiczny rachunek zaburzeń w reżimie słabo-nieliniowym. Słabo-nieliniowy to
znaczy taki, w którym teoria liniowa
już jest opisem nieadekwatnym, jednak
nieliniowość opisywanych zjawisk nie
jest jeszcze na tyle znacząca, by uniemożliwić poprawne ujęcie ich w ramy
rachunku zaburzeń wyższego rzędu.
W tym podejściu badamy kosmiczne pola gęstości i prędkości galaktyk
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Zaburzenia w przestrzeni
redshiftów
Nowoczesne głębokie przeglądy nieba dostarczają nam informacje o trójwymiarowym rozmieszczeniu milionów galaktyk. Nie jest to jednak taka sama
trójwymiarowa informacja, do jakiej przywykliśmy w warunkach ziemskich.
O ile bowiem przeglądy widmowe galaktyk zapewniają nam bardzo dokładne
współrzędne położenia na niebie danej galaktyki, to już z odległością do galaktyk nie jest tak dobrze. Odległość od obserwatora jest wyznaczona zazwyczaj przez widmowy redshift z. Wielkość z określa, jak mocno widmo światła
danej galaktyki jest przesunięte ku czerwieni na skutek jej prędkości ucieczki
i globalnej ekspansji Wszechświata. Zgodnie z prawem Hubble’a im dalej jest
położona galaktyka, tym większą prędkością ucieczki (a zatem i redshiftem)
się charakteryzuje. Dla pobliskich (z<<1) galaktyk możemy to wyrazić jako:
cz = H0r
gdzie c to prędkość światła w próżni, H0 — obecna wartość parametru Hubble’a, a r to odległość do galaktyki.
Wielkość z jest mierzona bardzo precyzyjnie, jednak nie zawiera ona tylko
informacji o samej odległości. Przesunięcie widma wynika z globalnej ekspansji
Wszechświata i dodatku w postaci efektu Dopplera związanego z prędkością
własną (lokalną) galaktyki. Wielkość ta zależy zatem od całkowitej prędkości
radialnej galaktyki (czyli prędkości wzdłuż linii łączącej obserwatora i galaktykę). Galaktyki poza tym, że uczestniczą w globalnej ekspansji Wszechświata,
mają również swoje ruchy własne wywołane grawitacją lokalnych skupisk
materii. W ten sposób w redshifcie zakodowana jest równocześnie informacja
i o odległości do galaktyki (przez jej prędkość ucieczki), i prędkości własnej.
Możemy to w przybliżeniu nierelatywistycznym ująć tak:
 v 
zobs = (1 + zcos )  1 + g  - 1
c 

Tutaj zobs to zmierzony całkowity redshift światła galaktyki, zcos to składowa
z proporcjonalna do „prawdziwej” odległości do galaktyki, zatem ta, za którą
jest odpowiedzialna globalna ekspansja Wszechświata. W końcu vg to składowa radialna (w kierunku do/od obserwatora) prędkości własnej. Widzimy
zatem, że jeżeli do wyznaczenia odległości do galaktyki używa się zobs, nie
wiedząc nic o vg, to tak wyznaczona odległość będzie zaburzona przez przyczynek wynikający z prędkości własnej galaktyki. Dlatego rozmieszczenie
galaktyk z przeglądów widmowych zawiera specyficzne zniekształcenia
powodowane przez wpływ prędkości własnych (patrz rysunek). Wielkość
prędkości własnych galaktyk zależy od tego, ile całkowitej materii znajduje się
w kosmosie, jak działa grawitacja oraz jak wiele i jak mocnych było pierwotnych
zaburzeń gęstości. Mierząc i analizując na różnych skalach wielkość zaburzeń
redshiftów, można uzyskać wiele bardzo cennych informacji kosmologicznych.

Efekt zaburzeń w przestrzeni redshiftów. Dla lepszej ilustracji pokazujemy pole gęstości
materii (a nie tylko galaktyk) z dużej symulacji komputerowej. Po lewej jest użyta kosmologiczna (prawdziwa) odległość do obserwatora, zaś po prawej stronie do wyznaczenia
odległości użyliśmy obserwowanego redshiftu razem z komponentem prędkości własnych. Można zauważyć, że struktury w dużych skalach, które są ułożone w poprzek wektora do obserwatora, są uwydatnione. To tzw. wielkoskalowy Efekt Kaisera, od nazwiska
odkrywcy, amerykańskiego kosmologa Nicka Kaisera. W małych skalach zaś widzimy,
że w okolicach, gdzie znajdują się duże skupiska materii (takie jak gromady galaktyk),
struktury zostają niejako „rozmazane” wzdłuż wektora w kierunku do obserwatora. To tak
zwany efekt Palców Boga
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oraz ciemnej materii, analizując ewolucję lokalnych małych zaburzeń tych
pól względem uśrednionego i gładkiego kosmicznego tła. Podejście to,
mimo że bardzo trudne matematycznie,
ma jedną podstawową przewagę nad
dokładniejszymi rachunkami komputerowymi. A mianowicie, w rachunku
zaburzeń dostajemy wynik analityczny, pod który możemy potem podstawić odpowiedni badany przez nas
model Wszechświata. W mgnieniu
oka poznajemy zatem losy i własności
Wszechświata bardzo gęstego, w którym dominuje materia, jak i bardzo
rzadkiego, w którym to ciemna energia
jest dominująca. By uzyskać podobne
wyniki za pomocą rachunków numerycznych, musielibyśmy za każdym
razem dla wybranych dokładnie wartości parametrów opisujących młody kosmos policzyć kosztowne i długotrwałe
symulacje komputerowe a następnie
przeprowadzić ich żmudną analizę.
Anizotropie, Wielki Atraktor
i niestabilności grawitacyjne
W Wielkiej Brytanii, m.in. pracując
z Johnem D. Barrowem, Roman podjął
się analizy geometrii plam i analizy statystycznej anizotropii obserwowanych
w kosmicznym mikrofalowym promieniowaniu tła. To pozwoliło uzyskać
nowe ograniczenia na dopuszczalną
globalną anizotropię oraz wielkoskalową niejednorodność czasoprzestrzeni.
W tych badaniach udało się autorom
również przewidzieć, jak wyglądałoby
promieniowanie tła, gdyby duże fragmenty Wszechświata miały niezależną rotację (wirowość). Później, dzięki
zestawieniu z pierwszymi dokładnymi
pomiarami dokonanymi przez misję
kosmiczną COBE, wyniki Barrowa
i Juszkiewicza pozwoliły wykluczyć
globalną niejednorodność, anizotropię
oraz wirowość Wszechświata.
Następnie Roman przyczynił się
do znacznego postępu w rozwoju teorii niestabilności grawitacyjnej, czyli
głównego mechanizmu, który odpowiada za powstanie galaktyk i wielkoskalowej struktury Wszechświata
(patrz ramka obok). Nowe wyniki opublikowane w serii prac razem z Yasushi Suto, Nicolą Vittorio, Krzysztofem
Górskim i Jo Silkiem wykazały, że teoria niestabilności grawitacyjnej może
zostać użyta jako test pozwalający
na badanie różnych modeli kosmologicznych za pomocą obserwacji niejed2/2018

norodności w rozkładzie promieniowania tła, wielkoskalowych przepływów
materii oraz zliczeń i gromadzenia się
galaktyk w dużych skalach. Te przełomowe wyniki to była istotna cegiełka,
która legła u podwalin współczesnej
precyzyjnej kosmologii XXI w.
Pod koniec lat 80., pracując w Princeton razem z m.in. Jimem Peeblesem
i Jerrym Ostrikerem, Roman przyczynił się do wykazania, że ówcześnie powszechnie akceptowany model kosmologiczny prowadzi do poważnych niezgodności z obserwacjami. W tamtych

czasach panowało przekonanie, że obserwowany Wszechświat jest dobrze
opisany przez tzw. standardowy model
zimnej ciemnej materii (z ang. Standard
Cold Dark Matter, SCDM). W modelu
tym czasoprzestrzeń jest globalnie płaska (czyli jest opisana geometrią euklidesową) dzięki temu, że Wszechświat
osiąga tzw. gęstość krytyczną (czyli około 10–29g/cm3) i jest w całości wypełniony materią barionową i ciemną. Peebles,
Ostriker i Juszkiewicz pokazali, że w takim Wszechświecie wielkie gromady
galaktyk, takie jak odkryty w 1987 r.

tzw. „Wielki Atraktor”, powinny być
absurdalnie rzadkie, zaś ruch galaktyk
w kierunku takich wielkich gromad powinien być znacznie powolniejszy niż to
się obserwuje. Wyniki te przyczyniły się
później do odrzucenia modelu SCDM
na rzecz obecnie mocno ugruntowanego modelu LCDM (z ang. Lambda
Cold Dark Matter), w którym całkowity wkład materii (ciemnej i widzialnej)
do gęstości Wszechświata jest rzędu
30%, a nie 100% jak w modelu SCDM.
W latach 90. prof. Juszkiewicz przenosi się do Paryża, gdzie w Paryskim

Niestabilność grawitacyjna i teoria zaburzeń
Teoria niestabilności grawitacyjnej opisuje mechanizm, za
pomocą którego na przestrzeni ponad 13 mld lat ewolucji
pierwotne, niemal znikomo małe zaburzenia gęstości
Wszechświata wyewoluowały do obserwowanej obecnie
wspaniałej wielkoskalowej struktury, w którą układają się
galaktyki i kosmiczny gaz. Słynny Jakow Zeldowicz swego czasu tak przedstawił to zagadnienie: „Niestabilność
grawitacyjna jest podobna do kapitalizmu: w miarę upływu
czasu bogatsi robią się coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi. Różnica między bogatym a biednym nieustannie
rośnie i w końcu staje się katastrofalnie wielka”. W ten
trochę żartobliwy sposób Zeldowicz uchwycił jednak istotę
zagadnienia. Grawitacja to bardzo słaba siła, jednak bardzo cierpliwa. Jej działanie przez miliardy lat powoduje,
że materia nieustannie wypływa z regionów mniej gęstych
do obszarów gęściejszych. I chociaż 300 tys. lat po Wielkim
Wybuchu odstępstwa od średniej gęstości były zaledwie
rzędu jednej części na sto tysięcy (10–5), to z tych niewielkich „zmarszczek” powstały obecnie dziś struktury takie jak
galaktyki i gromady galaktyk, których centralne gęstości są
miliony razy większe od kosmicznej średniej. (patrz rysunek
w poprzedniej ramce). Jedyny znany mechanizm, który
dostarczył tych pierwotnych ziarenek, z których później
wszystko powstało, jest zawarty w hipotezie kosmicznej
inflacji. Według tego scenariusza bardzo młody i gorący

Wszechświat w czasie o wiele mniejszym niż mgnienie
oka powiększył się od rozmiarów mniejszych niż jądro
atomu do wielkości jabłka. W ten sposób pierwotne fluktuacje kwantowe próżni zostały powiększone i rozciągnięte
do makroskopowych rozmiarów. Te pierwotne zaburzenia
gęstości miały rozkład normalny (Gaussa), lecz na skutek
długiego działania grawitacji obecnie są opisywane funkcją
rozkładu odbiegającą od funkcji Gaussa (patrz rysunek
niżej). Tak jak chciał Zeldowicz, mechanizm powstawania
kosmicznych struktur cechuje się rosnącą asymetrią, tak
jak mechanizm akumulacji bogactwa w kapitalizmie. Miarą asymetrii rozkładu względem Gaussa jest skośność.
Roman Juszkiewicz wykazał, że skośność kosmicznych
pól gęstości ma specyficzne własności. Niejako zawiera
charakterystyczny znak, który zależy od mocy grawitacji
i własności warunków początkowych. Opisując skośność
(oraz wyższe momenty, jak np. kurtoza), można w pełni
scharakteryzować mechanizm niestabilności grawitacyjnej
oraz związane z nim hierarchiczne grupowanie się galaktyk
w różnych modelach kosmologicznych. Badania nad niestabilnością grawitacyjną pozwoliły również wyznaczyć, jak
narastają prędkości własne galaktyk wywołane lokalnymi
zaburzeniami gęstości ich rosnącym potencjałem grawitacyjnym. Tych właśnie wyników użyła grupa Juszkiewicza
do „zważenia” Wszechświata.

Ilustracja przedstawiająca to, jak wyższe momenty: skośność (lewy wykres) i kurtoza (prawy wykres) wpływają na zmianę kształtu funkcji
opisującej dystrybucję normalną. Jak widać, niezerowa skośność oznacza zaburzenie pierwotnej symetrii pomiędzy wartościami dodatnimi
a ujemnymi funkcji rozkładu. Kurtoza zaś opisuje, jak spłaszczony lub ściśnięty staje się rozkład wartości względem wyjściowej funkcji Gaussa. Niestabilność grawitacyjna powoduje z czasem narastanie zarówno skośności, jak i kurtozy, co przejawia się coraz większym zwężeniem
i przesunięciem w kierunku dodatnich wartości rozkładu gęstości we Wszechświecie. Jest tak dlatego, że pustki kosmiczne nie mogą być
bardziej puste niż całkiem puste, jednak duże skupiska masy, jak gromady galaktyk, mogą osiągać w zasadzie dowolnie wielką gęstość
2/2018
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Zdjęcie uczestników warsztatów kosmologicznych, które w 2009 r. odbyły się w Jabłonnej k. Warszawy. Roman Juszkiewicz (pierwszy z lewej obok
rzędu klęczących), autor (wówczas doktorant Romana) czwarty od prawej w rzędzie klęczących

Instytucie Astrofizycznym zakłada
i szkoli grupę młodych francuskich,
a później i polskich, kosmologów. Grupa ta pod przewodnictwem Romana
Juszkiewicza i François Boucheta rozwija i ulepsza elegancki matematyczny
rachunek teorii zaburzeń i z powodzeniem stosuje go do przeprowadzenia
nowatorskich badań procesu niestabilności grawitacyjnej. W skład grupy
wchodzą również m.in. Francis Bernardeau, Michał Chodorowski, Stephane Colombi, Ewa Łokas i Eric Hivon.
Wysiłki grupy Juszkiewicza i Boucheta przynoszą szereg poważnych
sukcesów i odkryć. Uczeni wykazują,
że naturalnym i jedynym możliwym
następstwem grawitacyjnej ewolucji
początkowych jednorodnych zaburzeń
o rozkładzie normalnym jest kosmiczna struktura, która charakteryzuje się
specyficzną zależnością korelacji wyższych rzędów (m.in. skośności i kurtozy) funkcji rozkładu kosmicznego pola
gęstości i prędkości (patrz ramka na poprzedniej stronie). To znaczy, że np.
w takim kosmosie powinno znajdować się wiele olbrzymich i prawie pustych rejonów i równie sporo małych,
lecz masywnych gromad galaktyk, co
oczywiście potwierdzają obserwacje
astronomiczne. Zastosowanie tych specyficznych przewidywań do danych
pozwala na nowe testy modelu zimnej
ciemnej materii oraz natury pierwotnych zaburzeń gęstości, które powstały podczas epoki kosmicznej inflacji.
Ponadto nowe metody, które wypracowała grupa paryska (w późniejszym
okresie właściwie grupa parysko-warszawska), pozwalają również na nowa20

torskie modelowanie pola prędkości
własnych galaktyk i zaburzeń, jakie
te prędkości wywołują w obserwowanych dystansach do galaktyk (patrz
ramka na poprzedniej stronie).
Ważenie Wszechświata
ruchem galaktyk
Na przełomie tysiącleci Roman
Juszkiewicz już w pełni przenosi swoją aktywność naukową na polskie podwórko. Kontynuuje budowę grupy kosmologicznej w CAMK w Warszawie
i równocześnie rozpoczyna działalność
dydaktyczną na Uniwersytecie w Zielonej Górze. Bazując na narzędziach
i wynikach, jakie wypracowała jego
grupa parysko-warszawska, Roman
wynajduje nowatorską metodę, która
pozwala na dokonanie oszacowania
całkowitej gęstości materii nierelatywistycznej w kosmosie, oszacowania niezależnego od wszystkich innych wówczas dostępnych pomiarów. Pierwsze
wyniki publikuje w przełomowej pracy
w Science. Następnie razem ze współpracownikami, m.in. Humen Feldmanem i Pedro Ferreirą dokonują dalszych
dokładniejszych oszacowań, korzystając z nowych danych. Nowatorska metoda potwierdza wyniki, jakie pojawiały się z innych pomiarów, tzn. wkład
materii (razem ciemnej i barionowej)
w całkowitą gęstość Wszechświata
nie przekracza 30%. Jednak ten wynik
był bardzo ważny, gdyż nowa metoda,
jaką wynalazł profesor Juszkiewicz,
pozwalała dokonać tego oszacowania
bez specjalnych dodatkowych założeń
co do modelu kosmologicznego, czego
wymagały pozostałe dostępne wówUrania

czas podejścia. Jedynym istotnym założeniem w metodzie Juszkiewicza było
to, że obowiązującą teorią grawitacji
jest ogólna teoria względności.
Na czym jednak polegał ten nowatorski sposób? Po pierwsze, zamiast
badać położenia galaktyk w przestrzeni
Roman postanowił skupić się na modelowaniu prędkości własnych galaktyk. Prędkości takie jest dosyć trudno
zmierzyć i są one dostępne dla tylko
najbliższych nam galaktyk, jednak ich
modelowanie ma tę przewagę właśnie,
że do interpretacji wyników ich analizy
nie trzeba dokonywać szeregu specyficznych założeń odnośnie skomplikowanej fizyki procesów galaktycznych,
tj. efektywności zamieniania zimnego
gazu na gwiazdy, częstości i energetyczności wybuchów supernowych
czy w końcu wydajności mechanizmu
akrecji materii na centralną supermasywną czarną dziurę. Co więcej, do badań prędkości galaktyk nie musimy też
znać specyficznej wydajności procesu galaktykotwórczego, zagadnienia,
które do dziś nie jest jeszcze do końca poznane. Roman słusznie doszedł
do wniosku, że te rozliczne zalety natury teoretycznej sygnału zakodowanego
w prędkościach galaktyk zrekompensują z nadwyżką dosyć niewielką liczbę pomiarów i spore błędy obserwacyjne prędkości własnych galaktyk.
Drugim istotnym elementem metody było badanie nie prędkości poszczególnych galaktyk osobno, lecz prędkości względnej galaktyk w parach. Taka
zmiana może się wydawać nieistotnym
niuansem, jednak charakteryzuje się
ona fundamentalnie ważną właściwo2/2018

Słowniczek trudnych pojęć i terminów

rachunek/teoria zaburzeń — metoda matematyczna wyszukiwania przybliżonego rozwiązania problemu, w której
punktem startu jest znane ścisłe rozwiązanie prostszego
układu. Taki prostszy układ następnie się „zaburza” poprzez
dodanie dodatkowych elementów/oddziaływań. Kluczem
do sukcesu jest tutaj to, czy dane nowe rozwiązanie
danego problemu da się opisać jako złożenie znanego
prostszego rozwiązania ścisłego i niewielkiej poprawki
wynikającej z wprowadzenia elementów zaburzających.
Metoda wywodzi się z mechaniki nieba, gdzie po raz
pierwszy była stosowana do wyszukiwania rozwiązań np.
ruchu orbitalnego Księżyca, który nie odpowiadał ścisłemu
rozwiązaniu równań Keplera dla układu Ziemia-Księżyc
ze względu na niewielkie zaburzenia wprowadzane przez
oddziaływanie Słońca i innych planet.

reżim liniowy i nieliniowy teorii — jeżeli równania opisujące zależności różnych wielkości opisywanych przez teorię
(np. gęstości i prędkości czy siły i przesunięcia) mają postać
równań liniowych, to mówimy o teorii liniowej. Zazwyczaj
takie liniowe zależności pojawiają się tylko w opisie bardzo
prostych układów lub gdy opisywane wielkości fizyczne
mają małe wartości i są do siebie proporcjonalne. Gdy
opisywane układy fizyczne cechują się większą złożonością
lub gdy występujące wielkości przybierają duże wartości,
wtedy najczęściej mówimy o układzie i teorii nieliniowej,
czyli takiej, w której różne wielkości zależą od siebie
nieproporcjonalnie i są opisane przez równania nieliniowe.
Większość układów fizycznych w przyrodzie w zależności
od warunków może przechodzić płynnie z reżimu liniowego
w nieliniowy. Klasycznym przykładem jest siła sprężysta
i prawo Hooke’a. Gdy siła odkształcająca sprężynę jest
mała i małe jest zatem rozciągnięcie/ściśnięcie sprężyny,
wtedy odkształcenie jest wprost proporcjonalne do siły
i układ jest opisany przez równanie liniowe. Gdy jednak siła
staje się duża, wtedy prawo Hooke’a załamuje się, a odkształcenie sprężyny zaczyna zależeć w sposób nieliniowy
(nie wprost proporcjonalny) od przykładanej siły.
niejednorodności w kosmicznym promieniowaniu tła
— mikrofalowe promieniowanie tła (CMB) z bardzo dużym
przybliżeniem jest bardzo jednorodnie rozłożone na całej
sferze niebieskiej. Gdzie nie skierujemy antenę, to wykrywamy mikrofalowy dipol o temperaturze odpowiadającej
2,75 K. Jednak gdy dysponujemy anteną o odpowiedniej
czułości, wykryjemy natychmiast niewielkie fluktuacje tej
temperatury, które zależą od kierunku na niebie, na jaki
patrzymy. Te fluktuacje są bardzo małe i (jedna część na sto
tysięcy), jednak obserwujemy je na całym niebie i natężenie
ich zmienności zależy od skali, na jakich robimy pomiary.
Zależność pomiędzy tym jak mocno zmienia się temperatura CMB na danej skali kątowej, czyli tzw. widmo mocy
fluktuacji CMB, to jeden z najdokładniejszych pomiarów

ścią, którą spostrzegł Roman. Otóż rozkład prędkości galaktyk w parach jest
nieczuły na zaburzenia gęstości materii
w skalach znacznie większych od separacji pary takich galaktyk. A zatem
zależy, w pewnym uproszczeniu oczywiście, tylko od tego, ile materii jest
rozmieszczone na mniejszych skalach.
2/2018

kosmologicznych, jakimi dysponuje ludzkość. Dokładna
analiza tych zależności pozwoliła niezbicie wykazać,
że w naszym Wszechświecie musi istnieć około 5 razy
więcej materii niewidzialnej (ciemnej) niż materii widzialnej.

materia barionowa — materia złożona ze zwykłych
atomów, takich jak wodór czy hel, z której składają się
wszystkie gwiazdy, planety i mgławice we Wszechświecie.
ciemna materia — materia, która nie emituje ani nie pochłania światła i oddziałuje ze sobą i z materią barionową
głównie za pomocą sił grawitacji. Obecnie standardowy
model kosmologiczny zakłada, że ciemna materia jest
złożona z nieodkrytych jeszcze masywnych cząstek elementarnych, które powstały w młodym i bardzo gorącym
Wszechświecie. Takie cząstki ze względu na swoją dużą
masę spoczynkową są nazywane zimną ciemną materią. Termin zimny tutaj nie odnosi się do jej rzeczywistej
fizycznej temperatury a jedynie do temperatury młodego
Wszechświata, kiedy owa materia się wyłoniła z pierwotnej
kipieli. Ta specjalna własność powoduje, że zimna ciemna
materia może kondensować i tworzyć struktury na niemal
wszystkich skalach kosmicznych od obiektów o masie rzędu
masy Ziemi począwszy, do obiektów o masach rzędów
milionów bilionów mas Słońca.
prędkości własne galaktyk — ze względu na globalną
ekspansję Wszechświata wszystkie niezwiązane grawitacyjnie galaktyki w kosmosie oddalają się od siebie.
Prędkość oddalania się od siebie to tzw. prędkość ucieczki
Hubble’a i dla stosunkowo małych odległości (rzędu setek
milionów lat świetlnych) zależy ona tylko od dystansu
dzielącego galaktykę obserwatora od galaktyki obserwowanej. Galaktyki mają jednak jeszcze tzw. ruchy własne,
które nie są związane z globalną ekspansją, a wynikają
tylko z lokalnych oddziaływań grawitacyjnych. I tak np.
galaktyka Andromedy i Droga Mleczna spadają ku sobie,
zamiast się oddalać. W zasadzie wszystkie galaktyki we
Wszechświecie mają jakieś prędkości własne, które zależą
od ilości i wielkości lokalnych skupisk masy i siły grawitacji.
odwrotne rozpraszanie Comptona — zjawisko, w którym
wysokoenergetyczne elektrony (np. z gorącej kosmicznej
plazmy) zderzają się z niskoenergetycznymi fotonami (np.
z promieniowania tła) i przekazują część swojej energii tym
fotonom. W skalach kosmicznych to zjawisko powoduje
np. efekt Sunajewa-Zeldowicza, który możemy obserwować w mapach promieniowania tła w miejscach, gdzie
na pierwszym planie znajduje się gromada galaktyk. Gorące
elektrony skupione dookoła gromady rozpraszają fotony
CMB, dodając im energii. To samo zjawisko odpowiada
np. za powstawanie promieniowania X i gamma podczas
wybuchów supernowych czy w pobliżu dysków akrecyjnych
wokół supermasywnych czarnych dziur.

Dzięki temu to, jak szybko i na jakich
separacjach poruszają się galaktyki
w parach, zależy tylko od tego, ile jest
całej materii we Wszechświecie. Dzięki tym własnościom ta elegancka metoda profesora Juszkiewicza pozwoliła
właśnie na niezależne oszacowanie całkowitej ilości materii w kosmosie.
Urania

Międzygalaktyczny
poligon do testów ogólnej
teorii względności
Pod koniec swojej zbyt krótkiej przecież kariery Roman postanowił wrócić
i zbadać dokładne następstwa poluzowania głównego założenia, jakie leżało
u podstaw teorii powstawania kosmicz21

Pod kopułą

Olsztyńska opowieść o historii kalendarza

Łącznie nad filmem pracowało pięć osób, w tym troje grafików. Prace trwały dwa lata. Głosów postaciom użyczyli m.in.
astronomowie: Leszek Błaszkiewicz i Andrzej Pilski. Film jest
podaną w przystępny dla młodych widzów sposób opowieścią o reformie gregoriańskiej kalendarza, w którą zgrabnie
wpleciony został wątek olsztyńskich obserwacji Mikołaja
Kopernika w celu wyznaczenia dokładnej daty wiosennego
zrównania dnia z nocą.
Jacek Drążkowski
Źródło: OPiOA

10 grudnia ub.r. przy okazji obchodów imienin Mikołaja Kopernika w Olsztyńskim Planetarium miała premierowy pokaz
animowana bajka zatytułowana „Co się stało z kalendarzem?”. Ten trzydziestominutowy film w technologii fulldome
powstał na podstawie książeczki „365. Co się stało z kalendarzem?” autorstwa olsztynianki Agaty Grzegorczyk-Wosiek.
Godnym odnotowania jest fakt, iż wyprodukowała go własnymi siłami ekipa pracowników planetarium. Przygotowaniem
scenariusza i reżyserią zajęła się Magda Piotrowska-Pilska.

Kadry z filmu „Co się stało z kalendarzem?” wyświetlanego na kopule Olsztyńskiego Planetarium

nej struktury. Chodzi o wspomniane
wcześniej założenie, że na wszystkich
skalach odległości i we wszystkich
epokach grawitacja w naszym Wszechświecie jest dokładnie opisana przez
teorię Einsteina. Roman ze swoim
doktorantem (czyli moją skromną osobą) jako jeden z pierwszych podjął się
badań nad niestabilnością grawitacyjną i procesem formowania się struktur
w modelach, które pozwalały na pewnych skalach lub epokach na odbieganie grawitacji od praw OTW. Razem
z profesorem Juszkiewiczem wykazaliśmy, że tak przez niego dogłębnie
studiowane korelacje wyższego rzędu
i cechy funkcji rozkładu pola gęstości
z powodzeniem mogą być również zastosowane do testowania OTW na międzygalaktycznych skalach.
Kosmologiczna spuścizna
W osobie Romana straciliśmy nie
tylko wybitnego uczonego, bez cienia
wątpliwości jednego z najwybitniejszych polskich kosmologów w historii,
lecz również serdecznego przyjaciela, oddanego nauczyciela młodzieży,
człowieka wyjątkowej wrażliwości
i dobroduszności. Na szczęście Roman
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Juszkiewicz pozostawił po sobie bogatą spuściznę. Na polu naukowym wiele
z jego nowatorskich idei i pomysłów
wciąż do dziś przynosi owoce, gdyż
jego badania są kontynuowane, chociaż to jest opowieść na całkiem inną
okazję. Szereg byłych uczniów i studentów Romana zostało wybitnymi
uczonymi pracującymi zarówno w kraju, jak i zagranicą. Pamięć o tym nietuzinkowym i „nieliniowym” kosmologu
jest wciąż żywa i obecna. Dowodem
na to jest chociażby nadanie sali wykładowej w Instytucie Astronomicznym im. Janusza Gila w Zielonej Górze
imienia Romana Juszkiewicza czy międzynarodowe kosmologiczne sympozjum naukowe, również jego imienia,
organizowane cykliczne w Warszawie
(ostatnio w 2015 r.).
Niesamowicie bogata tematyka
badań, które nie dają się łatwo zaszufladkować, była w istocie właśnie
nieliniowa. Tak jak nieliniowy jest
Wszechświat, który starał się poznać
i zbadać najlepiej jak potrafił profesor
„nieliniowy”. Takiego zapamiętali Go
jego uczniowie i przyjaciele i takim pozostanie w naszej pamięci.

■
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Dr Wojciech A. Hellwing, obecnie stypendysta „Marii Skłodowskiej-Curie”
programu Komisji Europejskiej, pracuje w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
w Warszawie. Doktorat zrobił pod kierownictwem prof. Romana Juszkiewicza w Centrum Astronomicznym im.
Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie.
Ostatnie sześć lat prowadził badania
naukowe w Wielkiej Brytanii, w latach
2011–2015 post-dok w Institute for
Computational Cosmology na Uniwersytecie w Durham, zaś 2015–2017
w Institue of Cosmology & Gravitation
na Uniwersytecie w Portsmouth. Zajmuje się badaniami kosmologicznymi
nad teoriami ciemnej energii i ciemnej
materii, m.in. przy użyciu wielkich symulacji superkomputerowych procesu
powstawania galaktyk i wielkoskalowej struktury Wszechświata.
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Historia miłośniczego
ruchu astronomicznego
w Dąbrowie Górniczej
Zbliżając się do setnej rocznicy powstania ruchu astronomicznego w Polsce,
warto wspomnieć o wielu lokalnych inicjatywach, które pozytywnie w ocenie
historii wpłynęły na popularyzację astronomii w Polsce. To właśnie działalność wielu amatorów i zawodowych astronomów doprowadziła do dużego
rozwoju takich stowarzyszeń jak Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii. Dziś skupmy się na dąbrowskiej historii.
Początki działalności
Chcąc przybliżyć działalność miłośników astronomii w Dąbrowie
Górniczej, należy się cofnąć w czasie do lat pięćdziesiątych. Właśnie
wtedy rozpoczęli swą działalność
najbardziej znani dąbrowscy astronomowie amatorzy — Stanisław Robert
Brzostkiewicz i Wacław Szymański.
Nazwisko Wacława Szymańskiego nierozerwalnie kojarzy się z miłośniczymi obserwacjami Słońca. Jako jeden
z pierwszych rozpoczął systematyczne
obserwacje naszej dziennej gwiazdy.
Wyniki jego obserwacji wędrowały do Uniwersytetu Wrocławskiego,
gdzie były opracowywane przez prof.
dr. Mergentalera. Poza Szymańskim
swoje obserwacje przesyłało jeszcze
sześciu innych obserwatorów z różnych zakątków kraju. Warto wspomnieć, że akcja prowadzona była przez
Wrocławskie Obserwatorium Astronomiczne, a obserwatorowie prawie się
nie znali.
Od 1956 r. odbywały się regularne Zjazdy Obserwatorów Słońca,
a od 1960 r. rozpoczęto systematyczne
obserwacje pochodni fotosferycznych.
Obserwacje z inicjatywy Wacława Szymańskiego prowadzono podanym przez
niego sposobem numerycznego notowania jasności pochodni. Zbiorcze wyniki
obserwacji pochodni za lata 1960–1963
opracowane przez Szymańskiego ukazały się w Acta Geophysica Polonica.
W ciągu kilku lat Szymańskiemu udaje
się zgromadzić dość sporą grupę obserwatorów (nie tylko Słońca).
Dąbrowa Górnicza to gęsto zaludniony teren Górnego Śląska, posiada
z punktu widzenia działalności organizacyjnej swoje specyficzne właściwości.
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Dąbrowski Oddział PTMA
7 grudnia 1962 r. odbyło się
w Domu Kultury Zagłębia zebranie
organizacyjne Dąbrowskiego Oddziału
PTMA. Jako przedstawiciel Zarządu
Głównego wziął w nim udział kierownik ds. popularyzacji i nauki PTMA,
Andrzej Słowik. Wybrano władze oddziału. Prezesem został wybrany Wacław Szymański, a w skład zarządu
weszli: prof. W. Bargieł, Z. Piaskowska, M. Równiak oraz dr J. Serwin.
Już w pierwszym roku istnienia oddział wykazywał się dużą aktywnością
i inicjatywą. Dzięki uprzejmości ówczesnego Kierownika Referatu Kultury w Dąbrowie Górniczej, pana Wł.
Starościaka oraz Dyrekcji Pałacu Kultury Zagłębia, oddział mógł korzystać
z sali konferencyjnej dla wygłaszania
odczytów i organizowania pokazów

nieba. W pierwszym roku działalności
Zarząd Oddziału zorganizował wiele
imprez o charakterze popularnonaukowym. Dużym urozmaiceniem organizowanych wieczorów astronomicznych było demonstrowanie różnych
przyrządów i modeli astronomicznych,
skonstruowanych przez prezesa Szymańskiego, takich jak świetlna mapa
nieba czy ruchomy model układu planetarnego. W roku 1964 oddział liczył
25 członków, a w 1966 było ich już
28. Oddział posiadał pięciu stałych
obserwatorów Słońca. W okresie lat
1962–1974 w Dąbrowskim Oddziale zorganizowano wiele ciekawych
spotkań, odczytów, pokazów nocnego
nieba, wystaw czy cieszącą się dużą
popularnością wystawę kopernikowską, którą można było oglądać w Pałacu Kultury Zagłębia. Eksponowano
na niej naturalnej wielkości modele
przyrządów Kopernika, potężne triguetrum, kwadrant i astrolabon. Tylko
w przeciągu pierwszych dziewięciu lat
oddział zorganizował ponad 160 imprez, w tym wiele odczytów i pokazów
nieba. Działalność oddziału zmierzała
w trzech kierunkach: pracy popularyzatorskiej, samokształceniowej i naukowo-badawczej.
Grupa obserwatorów Słońca postanowiła w tym czasie ściślej powiązać
swoje grono. Po kilkuletnich rozmowach w kwietniu 1974 r. powstaje Korespondencyjne Stowarzyszenie Ob-

Sympozjum Obserwatorów Słońca. Uniwersytet Wrocławski 1961 r. Stoją od lewej: A. Barbacki,
A. Słowik, W. Szymański, W. Jodłowski, J. Kordylewski, J. Jakimiec, J. Mergentaler, B. Krygier,
S. Brzostkiewicz, A. Stankiewicz
Urania
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serwatorów Słońca, które zostaje przemianowane w lipcu 1974 r. na Centralną Sekcję Obserwatorów Słońca
PTMA. Wacław Szymański staje się
długoletnim koordynatorem obserwatorów i zarazem pełni funkcję prezesa
Dąbrowskiego Oddziału PTMA.
Siedzibą Dąbrowskich Słoneczników staje się Pałac Kultury. Wśród nich
jest Dariusz W. Nelle, który prowadzi
obserwacje Słońca i buduje przyrządy
obserwacyjne, lunety i teleskopy. Ukoronowaniem działalności popularyzacyjnej Wacława Szymańskiego było
zbudowanie, za własne środki, Obserwatorium Słonecznego, na jego prywatnej posesji w miejscowości Żarki-Letnisko niedaleko Częstochowy. Co
roku mają miejsce w Dąbrowie Górniczej i Żarkach-Letnisku Ogólnopolskie
Zjazdy Sekcji połączone z Naukową
Sesją Astronomiczną.
Wacław Szymański inicjuje też zasadniczą zmianę w prowadzeniu i opracowywaniu obserwacji, wprowadzając
tzw. Metodę Szymańskiego. Polega
ona na ujednoliceniu lunet i zrezygnowaniu ze współczynnika przeliczeniowego. Wprowadza również obowiązek
załączania do przesyłanych obserwacji
dokładnych szkiców. Utrudniało to obserwacje, ale w wyniku ich opracowania otrzymywano liczby plamowe niezależne od zurichowskich. Otrzymano
w ten sposób Polskie Liczby Plamowe,
uznawane w tamtym okresie za granicą
i zamieszczane w zagranicznych publikacjach.
Dąbrowski Oddział i Centralna Sekcja Obserwatorów Słońca przerywa
swoją działalność. Wzrost działalności
obserwatorów oraz zwiększenie się ich
liczby wymagało pewnego usamodzielnienia organizacyjnego. Postanowiono
więc całkowicie się usamodzielnić.
30 sierpnia 1981 r. utworzone zostaje nowe niezależne stowarzyszenie
— Towarzystwo Obserwatorów Słońca. Po śmierci prezesa Szymańskiego
Towarzystwo Obserwatorów Słońca
zmieniło swą siedzibę, powołano nowy
zarząd, a obowiązki prezesa pełni
obecnie Piotr Urbański, długoletni doświadczony obserwator Słońca. Siedzibą Towarzystwa jest Żychlin, gdzie
nadal prężnie ono działa.
Stanisław Robert Brzostkiewicz
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Pisząc o Dąbrowskim Oddziale
Polskiego Towarzystwa Miłośników
Astronomii, nie sposób nie wspomnieć
o Stanisławie Robercie Brzostkiewiczu — amatorze astronomii, pisarzu
i publicyście, który zapisał się na stałe
w historii astronomii amatorskiej. Był
człowiekiem ściśle związanym z Dąbrowskim Oddziałem PTMA, prowadził obserwacje, współpracował z wieloma organizacjami i czasopismami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi.
W latach 80. urządzał w swoim domu
spotkania o tematyce astronomicznej. Napisał wiele książek i publikacji
na temat astronomii, które zdobyły
uznanie nie tylko w kraju. W 1985 r.
z inicjatywy St.R. Brzostkiewicza,
członka rozwiązanego wcześniej Oddziału PTMA w Dąbrowie Górniczej,
Oddział przekształcił się w Sekcję Oddziału Chorzowskiego. Kierownikiem
Sekcji został kol. Jerzy Legęza, jednak
faktycznym organizatorem pracy Sekcji był dalej St. Brzostkiewicz.
Stanisław Brzostkiewicz do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii wstąpił już 1949 r., z którym przez
całe życie bardzo silnie był związany.
W 1987 r. podkreślał, że …nasze Towarzystwo traktuję niemal jak swoją rodzinę, bo przecież Towarzystwu i w ogóle
astronomii bardzo dużo zawdzięczam.
Stanisław Brzostkiewicz zadebiutował na łamach „Uranii” krótką notatką
w 1957 r., ale jego pierwszy artykuł
pt. „Polacy na Księżycu” ukazał się
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w numerze lipcowym w 1959 r. Odtąd coraz częściej pojawiają się opracowania Brzostkiewicza i to nie tylko
w „Uranii”, ale także w „Młodym
Techniku”, „Problemach”, „Wiedzy
i Życiu”, „Wszechświecie” i innych
czasopismach. Droga od początkowych mozolnie i pieczołowicie wypracowywanych tekstów do późniejszych lekko i ze swadą tworzonych
przekazów ciekawych treści budzi
szacunek i imponuje, tym bardziej
że Autor był przecież samoukiem.
W 1976 r. Nasza Księgarnia wydała
książkę Brzostkiewicza o Marsie pt.
„Czerwona Planeta”. Była to jedyna
publikacja książkowa w naszym kraju,
która wyszła naprzeciw wzmożonym
zainteresowaniem Marsem, wywołanym pamiętnym lądowaniem na jego
powierzchni sond Viking i ich pełną
sukcesów kilkuletnią misją. W latach
80. Nasza Księgarnia wydała aż pięć
następnych książek Brzostkiewicza:
„Przez ciernie do gwiazd — opowieść
o Janie Keplerze” (1982 r.), „W kręgu
astronomii” (1982 r.), „Komety — ciała tajemnicze” (1985 r.), „Obserwujemy nasze niebo” (1988 r.), „Wenus —
siostra Ziemi” (1989 r.).
Reaktywacja
Dziś Dąbrowski Oddział PTMA już
nie istnieje. Po śmierci W. Szymańskiego w 1991 r. i śmierci St. R. Brzostkiewicza w 1998 ruch popularyzujący
astronomię w Dąbrowie Górniczej
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przestał istnieć. Jednak w ich ślady
idzie Dariusz W. Nelle, który wiosną
1997 r. powołuje do życia w Szkole Podstawowej nr 16 Szkolne Koło
Astronomiczne.
Koło do swojej dyspozycji miało niewielką salę, wyposażoną jak
na możliwości szkolne całkiem przyzwoicie. Szkolnym teleskopem Maksutowa były prowadzone obserwacje
i pokazy nocnego nieba. Zainteresowanie wśród uczniów okazało się dość
duże, a spotkania odbywały się raz
w tygodniu, w ramach zajęć pozalekcyjnych. Jesienią powstaje pomysł wybudowania na dachu szkoły obserwatorium astronomicznego. Obserwatorium
spełniałoby rolę pomocy dydaktyczno-naukowej, umożliwiłoby młodym
ludziom spojrzenie na wszechświat,
a z obserwatorium mogliby korzystać
zainteresowani miłośnicy astronomii
i uczniowie. Dariusz Nelle przekonuje
dąbrowskich samorządowców do tego
projektu, otrzymując pełne poparcie
miejskich władz oświatowych oraz
Prezydenta Miasta.
Nowe obserwatorium
Projekt obserwatorium doczekał się
realizacji jesienią 2003 r.
Kopuła obserwatorium jak i teleskop
zostały wyprodukowane przez krajową
firmę Uniwersał z Żywca. Głównym
instrumentem obserwatorium jest teleskop zwierciadlany systemu Cassegraina o średnicy lustra 0,5 m. Jest to wtedy
największy teleskop w kraju zainstalowany w placówce oświatowej. Obser-

Kopuła obserwatorium. Fot. Dariusz W. Nelle

watorium staje się ogólnodostępne.
Przy dobrych warunkach pogodowych
są prowadzone w dzień teleskopowe
pokazy Słońca, wieczorem nocnego
nieba. Mają miejsce również prelekcje, prezentacje oraz projekcje filmowe o tematyce astronomicznej i astronautycznej, odwiedzają nas liczne
wycieczki. Koło prowadzi programy
popularnonaukowe w ramach Festiwalu Nauki WSB oraz warsztaty fakultatywne WSB w ramach Dąbrowskiego
Uniwersytetu Dziecięcego. Jest organizatorem Wojewódzkiego Konkursu
Astronomicznego, organizuje programy popularnonaukowe „Wakacje
z astronomią”, „Zimowe ferie z astronomią”, „Konkurs na wakacyjne zdjęcie nocnego nieba”. Prowadzi zajęcia
popularyzujące tę dziedzinę nauki rów-

nież w placówkach przedszkolnych.
Zajęcia pod względem merytorycznym i formą są dostosowane do wieku
dzieci. Zajęcia programu „Z astronomią za pan brat” są prowadzone
w ramach stałej współpracy z dąbrowskimi placówkami przedszkolnymi, otrzymując certyfikat potwierdzający uczestnictwo w programie.
Obserwatorium i Koło bierze czynny
udział także w obchodach Dni Miasta
Dąbrowy Górniczej, odbywają się pokazy nieba.
W roku 2015 obserwatorium poddano gruntownej modernizacji i doposażeniu w ramach II Edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.
Zyskaliśmy nową kopułę, nowoczesne
instrumenty obserwacyjne, zaadaptowano jeszcze jedną salę na Multimedialne Laboratorium Kosmosu, wyposażoną w sprzęt komputerowy i multimedialny oraz pomoce naukowe,
służące do przeprowadzania prostych
pokazów i eksperymentów naukowych
z dziedziny fizyki, geografii i astronomii. Obecne wyposażenie obserwatorium to 12” teleskop Schmidt-Cassegrain Meade LX-90 na klinie paralaktycznym, refraktor Explore Scientific
80 mm APO oraz Coronado SolarMax
II60/BF10 Double stack. To przykład,
ile może zdziałać miłośnik astronomii
w swoim mieście. Wszystko to stworzyłem od zera, przekonując włodarzy
miasta do dobrego pomysłu.
Dariusz W. Nelle

Dariusz W. Nelle przy 12” teleskopie Schmidta-Cassegraina Meade LX-90
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Pierścienie
w Układzie Słonecznym
Jeszcze do niedawna byliśmy przyzwyczajeni, że pierścienie posiada Saturn i ewentualnie inne duże planety gazowe. Jednak ostatnio dostrzeżono pierścienie także wokół dwóch planetoid i planety karłowatej. Oto najnowsze
badania dotyczące pierścieni w naszym układzie planetarnym.
Do najbardziej tajemniczych i jednocześnie najbardziej
spektakularnych tworów znalezionych w Układzie Słonecznym
należą pierścienie wokół planet. Oczywiście najbardziej znanym
i najładniejszym z nich jest układ pierścieni Saturna. Potężny
system pierścieni, łatwy do obserwacji nawet przez niewielki
teleskop amatorski, stanowi spory problem teoretyczny.
W praktyce nie wiemy, jak ani kiedy powstał (A. A. Sickafoose,
Nature, 2017, t. 550, s. 197). Jedyne, co szybko po jego odkryciu
dało się „teoretycznie” stwierdzić, to, że musi on się składać ze
względnie niewielkich brył. Po prostu większe ciało w położeniu,
w jakim znajdują się pierścienie Saturna, musi ulec rozerwaniu.
Nietrudno wyliczyć, że np. hantla (dwa punkty połączone belką)
obiegająca planetę w płaszczyźnie swej orbity i pozostająca
równolegle do promienia wodzącego podlega rozrywającym ją
siłom pływowym. W przybliżeniu siła działająca na taką hantlę
wynosi
3GM
(*)
m⋅h
r3

Źródło: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

gdzie m i M to masy satelity i planety, a r i h to z kolei promień
orbity i rozmiar satelity (w przypadku „hantli”, masy tworzące
hantlę i długość jej liny czy belki). Jak widać, siła pływowa dość
szybko maleje z odległością (jak trzecia potęga odległości)
i jest proporcjonalna do rozmiarów liniowych satelity. Dlatego
w praktyce pozostawia środek1 takiego satelity w spokoju,
a silnie wpływa na jego zewnętrzne warstwy.

Jak powstały pierścienie Saturna?
Przez kilka stuleci wydawało się, że pierścienie Saturna są
jedynym tego rodzaju tworem w Układzie Słonecznym. Stąd
i problem stworzenia teorii, w jaki sposób pierścienie te powstały
i ewoluowały, wydawał się umiarkowanie istotny. Do tego nie było
zbyt trudno sobie wyobrazić, jak taki system pierścieni może
powstać. Otóż pierścienie Saturna są blisko samej planety, gdzie
siły pływowe są raczej mocne (są wewnątrz tzw. strefy Roche’a)
i powinny bez większego trudu rozerwać na małe kawałki każde
większe ciało, które by się tam znalazło. Oczywiście kompletna
teoria powinna wyjaśnić parę dodatkowych szczegółów, takich
jak wielkość i skład ciała dającego początek pierścieniom oraz
sposób, w jaki pierścienie powinny ewoluować.
Takie teorie były tworzone, a ich przykładem może być
stosunkowo nowa teoria przedstawiona przez R.M. Canup pod
koniec 2010 r. (R.M. Canup, Nature, t. 468, s. 943). Otóż wg tej
teorii — uzyskanej w wyniku obliczeń numerycznych — początek
pierścieniom dał satelita o rozmiarach zbliżonych do Tytana.
Skład takiego satelity był podobny do składu współczesnych
księżyców wielkich planet (A. Crida & S. Charnoz, Nature,
t. 943, s. 903), czyli z grubsza po połowie lodu i skał. Problem
w tym, że pierścienie Saturna składają się z niemal czystego
lodu wodnego. Obliczenia Canup wyjaśniają jednak to zupełnie
naturalnie. Materia dużych ciał ulega dyferencjacji pod wpływem
własnej grawitacji. Dlatego zewnętrzne warstwy księżyców

Zdjęcie Saturna i jego pierścieni wykonane przez sondę Cassini w 2016 r.
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planet olbrzymów są lodowe, a jądro skaliste.
Ponieważ wszystko działo się w czasach, gdy
Saturna otaczała dość gęsta powłoka gazowa,
satelita w wyniku tarcia, wolno po spirali zbliżał
się do planety. Po wejściu w strefę Roche’a siły
pływowe zdzierały zewnętrzne warstwy satelity.
Zauważmy, że wzór (*) wyraźnie wskazuje,
że siły pływowe są tym silniejsze, im dalej od
środka ciała znajduje się fragment, na który siła
pływowa działa. Dlatego zerwaniu i rozdrobnieniu
podlegały głównie zewnętrzne, a więc
wodne warstwy satelity. Krzemianowe jądro
prawdopodobnie nie uległo w ogóle rozerwaniu
i w całości zderzyło się z Saturnem. Mamy więc
wyjaśnienie, dlaczego pierścienie są zbudowane
z niemal czystego lodu.
Dodatkowo okazuje się, że powstały system
pierścieni miał wielokrotnie większą masę
od tego, co zostało obecnie — obecna masa
pierścieni odpowiada objętością satelicie
o średnicy 500 km, a satelita dający mu, w tym Seria zdjęć z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a przedstawiających Urana i jego pierściemodelu, początek miał średnicę około 2500 km, nie
przy czym znaczna jego część była zbudowana z wody. Dopiero samo zdarzenie zaszło wcześniej i do chwili obecnej pozostały
dalsza ewolucja pierścieni spowodowała utratę większości ich jedynie mało spektakularne resztki.
masy i doprowadziła do obecnego stanu. To ostatnie tłumaczy,
dlaczego lód tworzący pierścienie jest tak czysty. Wprawdzie Centaury też mają pierścienie
W sumie do początków 2014 r. problem pierścieni wydawał
pierścienie są ciągle zanieczyszczane materią meteorytową
i kometarną, jednak ciągła utrata masy z zewnętrznych warstw się być raczej mało denerwujący — wydawało się, że jakichś
brył tworzących pierścienie powoduje, że zanieczyszczona poważniejszych zaskoczeń w tej materii nie będzie. Jednak
materia ulatuje w przestrzeń i ewentualnie tworzy nowe w kwietniu 2014 r. ukazała się praca F. Braga-Ribasa (i ponad
sześćdziesięciu innych autorów (Nature, 2014, t. 508, s. 75),
niewielkie księżyce Saturna.
przedstawiająca przebieg zakrycia gwiazdy przez planetoidę
Pierścienie innych planet
z grupy centaurów: (10199) Chariklo. Chariklo ma orbitę
Jak wiemy, pozostałe planety olbrzymy też mają pierścienie. o dłuższej półosi 15,8 au i mimośrodzie 0,175. Odkryta
Początkowo taka sugestia wynikała jedynie z obserwacji zakryć w 1997 r. od początku sprawiała kłopoty. Przede wszystkim
gwiazd przez te planety. Po prostu czasami, zanim doszło w nieuzasadniony sposób jej jasność systematycznie malała,
do ostatecznego zakrycia, gwiazda znikała na chwilę. Można w sumie o około 40%. Na dodatek malało świadectwo istnienia
było rozważać, czy to zjawisko powoduje jakiś nieodkryty księżyc, na niej lodu wodnego. Dopiero w 2008 r. ta tendencja się
jednak prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest niewielkie, odwróciła. Okazja do bliższego zbadania planetoidy pojawiła
a z kolei prawdopodobieństwo, że odpowiada za to pierścień, się 3 czerwca 2013 r. Tego dnia z Ameryki Południowej było
dużo większe. Warto zauważyć, że z momentu i czasu trwania widoczne zakrycie przez Chariklo gwiazdy o jasności 12,4 mag.
przygaśnięcia można oszacować rozmiary, położenie i ilość Zorganizowano obserwację zakrycia za pomocą niewielkich
pierścieni. A z głębokości przygaśnięcia (bo tu zakrycie nie teleskopów w Brazylii, Argentynie, Urugwaju i Chile. Dzięki sporej
musi być całkowite), można znaleźć gęstość materii pierścienia. ilości miejsc obserwacji uzyskano w miarę dokładne wyniki
W sumie, zakrycia gwiazd przez takie twory umożliwiają całkiem (F. Braga-Ribas). I okazało się, że najlepiej do obserwacji pasują
porządne zbadanie problemu. Zwłaszcza gdy w obserwacji dwa pierścienie o promieniach odpowiednio 391 km i 405 km,
weźmie udział kilka czy kilkanaście obserwatoriów znajdujących otaczające planetoidę. Pierścienie mają grubość 7 km (bliższy
się w różnych miejscach kuli ziemskiej. Zaćmienie obserwowane powierzchni) i 3 km (dalszy). Oceniono ich masy na równoważne
przez każde z tych obserwatoriów odpowiada za nieco inną odpowiednio bryle lodu o średnicy rzędu kilometra
drogę gwiazdy, a tym samym „sonduje” nieco inną ścieżkę (bliższy powierzchni) i pół kilometra (dalszy). Pierścienie
na obserwowanym obiekcie. Dlatego nawet dzięki pojedynczemu prawdopodobnie składają się z dość czystego lodu i świetnie
zakryciu możemy zupełnie nieźle poznać kształt zakrywającego pasują do wspomnianych zmian jasności. Po prostu w zależności
jak się ustawią w stosunku do linii Ziemia — planetoida (i Słońcegwiazdę ciała.
Pierwsze tego typu detekcje zostały wykonane przy okazji planetoida), odbijają w kierunku Ziemi mniej lub więcej światła.
zakrycia gwiazdy przez Urana. Gwiazda mignęła w momencie, Stąd zmiana jasności, a biorąc pod uwagę, że składają się z lodu
gdy była (kątowo) kilka promieni od powierzchni planety. Podobne wodnego, zmienia się i „świadectwo wody”.
Ze zmiany jasności i rozmiarów można oszacować,
obserwacje wykonano również w przypadku Neptuna. Dlatego
jeszcze przed odwiedzinami tych planet przez Voyagery wiara że pierścienie mają powierzchnię zbliżoną do 15% powierzchni
w realność pierścieni wokół planet innych niż Saturn była spora. planetoidy, są jednak zbudowane z trzy razy jaśniejszego
Zdjęcia przesłane przez sondy tylko potwierdziły to przekonanie materiału, podczas gdy sama planetoida jest bardzo ciemna.
— okazało się, że wszystkie planety olbrzymy mają pierścienie. Chariklo ma rozmiary rzędu 250 km, a prędkość ucieczki z jej
Warto zwrócić uwagę, że model Canup i tu jest do zastosowania. powierzchni wynosi około 0,1 km/s . Z tych danych nietrudno
Po prostu dający początek pierścieniom satelita mógł być policzyć, że jej masa wynosi około 1019 kg. Jest więc niewielka
mniejszy, a powstały system pierścieni rozpraszał się szybciej lub i ma niezbyt imponującą gęstość, a prędkość brył tworzących
2/2018
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pierścienie jest rzędu 40 m/s. Jeżeli dodać, że w miejscu
obecnego pobytu Chariklo znajduje się prawdopodobnie
od niedawna, bo od mniej niż 10 mln lat (Braga-Ribas) i została
na obecną orbitę sprowadzona przez perturbacje Urana,
to widać, że problem jej pierścieni stanowi spore wyzwanie
teoretyczne. Wydaje się, że system pierścieni jest na tyle
trwały, że powinien przetrwać zbliżenie do Urana, nawet gdyby
minimalna odległość wyniosła około 5 promieni planety. Tym
niemniej, przy niewielkiej grawitacji Chariklo, system pierścieni
nie powinien być trwalszy od kilku tysięcy lat. Oczywiście oznacza
to, że niezależnie od tego, iż jest on rzeczywiście bardzo młody,
powinien być czymś stabilizowany. Taką stabilizację mogą
zapewnić księżyce „pasterskie”. Ponieważ księżyc „pasący”
pierścień powinien mieć masę zbliżoną do masy samego
pierścienia, to jak wspomniano powyżej, takie księżyce miałyby
rozmiary rzędu kilometra. Oczywiście wykrycie ciał tej wielości
z Ziemi wydaje się chwilowo mało prawdopodobne. Tym samym
na odpowiedź w kwestii trwałości pierścieni Chariklo przyjdzie
nam jeszcze poczekać. Pozostaje problem sposobu powstania
pierścieni. Teoria Canup oczywiście nie wchodzi w grę.
Grawitacja Chariklo jest na to za słaba. Możliwe jest powstanie
pierścieni w wyniku zderzenia planetoid. Prędkości ciał
w okolicach, gdzie znajduje się Chariklo, są na tyle niewielkie,
że zderzenie dwu planetoid może być na tyle łagodne, by wybite
z powierzchni kawałki pozostały w pobliżu planetoidy i utworzyły
pierścienie. Inną możliwością jest rozbicie w wyniku zderzenia
z drobnymi ciałami (meteoroidami) naturalnego księżyca
planetoidy. Około 5% ciał w tych okolicach ma takie księżyce,
bowiem niskie prędkości sprzyjają przechwyceniu ciał na orbity
(przy „współpracy” trzeciego ciała), zatem ta możliwość jest
dość prawdopodobna.
Niedługo po odkryciu pierścieni Chariklo następny centaur
ujawnił istnienie pierścieni. Tym razem dotyczyło to Chirona.
J.D. Ruprecht i 7 innych Autorów (głównie panie, w tym aż trzy
Amandy, Icarus, 2015, t. 252, s. 271) przedstawiła wyniki
obserwacji już wówczas dosyć dawnego (z 29.11 2011 r.,
czyli… pisane równo w 6 rocznicę tego wydarzenia) zakrycia
gwiazdy o jasności 15 mag przez planetoidę 2060 Chiron.
Z przedstawionych danych wynika możliwość istnienia wokół
Chirona pierścieni odległych od jego centrum o około 300 km
i o grubości rzędu kilku kilometrów. Choć autorzy(rki) nie
przedstawili w tej sprawie jednoznacznych konkluzji (być
może z powodu szczupłej bazy obserwacyjnej — obserwacje
Źródło: IAA-CSIC/UHU

przeprowadzono jedynie z Hawajów), z przeglądu literatury
(m.in. cytowane tu prace) wynika, że istnienie pierścieni wokół
Chirona uważa się za bardzo prawdopodobne.
Planeta karłowata z pierścieniami
Jak widać, pierścienie stają się coraz bardziej popularne.
I rzeczywiście. Pod koniec 2017 r. J.L. Ortiz i prawie stu innych
autorów, w tym kilkoro Polaków z Uniwersytetu Poznańskiego
(Nature, t. 550, s. 221) opublikował wyniki uzyskane
na podstawie obserwacji zakrycia gwiazdy przez Haumeę, jedną
z większych planet karłowatych przebywających poza orbitą
Neptuna. Tym razem pas zakrycia przebiegał przez Europę
i obserwatoria biorące udział w obserwacjach były na terenie
Węgier, Słowacji, Słowenii, Niemiec i Włoch. Haumea okazała
się trochę dziwna. Przede wszystkim jej kształt jest wyraźną
elipsoidą trójosiową. Półosie tej elipsoidy wynoszą odpowiednio
a = 1161 ± 30 km, b = 852 ± 4 km, c = 513 ± 16 km. Jak widać,
kształt Haumei jest dosyć odległy od kulistego. Gęstość też nie
jest zbyt wielka, bo jej górne ograniczenie wynosi 1885 kg/m3.
Na dodatek planeta karłowata obraca się bardzo szybko wokół
najkrótszej osi z okresem obrotu wynoszącym około 4 godzin.
Obiekt transneptunowy powinien osiągnąć równowagę
hydrostatyczną już przy średnicy około 850 km, jeżeli składa
się w znacznej mierze ze skał (A.A. Sickafoose). Analogiczna
średnica dla ciał zbudowanych z lodu powinna wynosić 200
do 400 km. A więc Haumea prawdopodobnie nie jest w takiej
równowadze. Tłumaczy to duża prędkość obrotu — na końcach
dłuższej osi ciążenie jest bliskie zera!
Oczywiście te szczegóły nie są głównym odkryciem. Tą
główną rewelacją jest pierścień o szerokości około 70 km
i promieniu 2287 km (odległość od centrum Haumei). Jak łatwo
wyliczyć, w tej odległości bryły tworzące pierścień poruszają się
z trzykrotnie mniejszym okresem niż powierzchnia Haumei —
pierścienie są w rezonansie 3:1 z obrotem planety. Pierścień
znajduje się w płaszczyźnie równikowej planety. W tej samej
płaszczyźnie znajduje się największy satelita Haumei, nazwany
Hi’aka. Gdyby wyliczyć granice strefy Roche’a ciała sferycznego
o masie Haumei, to okazałoby się, że leży ona około 4400 km
od planety. Innymi słowy, w miejscu, gdzie znajduje się pierścień,
księżyca być nie powinno, natomiast pierścień zbudowany
z drobnych ciał jest jak najbardziej możliwy. Oczywiście to nie
znaczy, że potrafimy stwierdzić, w jaki sposób powstał i jaka jest
jego trwałość, bo oczywiście teorie dobre dla pierścieni wielkich
planet tu raczej nie będą miały zastosowania. Ze względu
na większą masę własną i niewielkie pola grawitacyjne innych
ciał (odległość od wielkich planet), wydaje się, że konstrukcja
teorii pierścieni znajdujących się wokół planet karłowatych jest
dużo łatwiejsza od tej dotyczącej pierścieni wokół centaurów.
Tym niemniej nie widać przekonującej teorii powstawania
tego typu obiektów. Jak się więc zdaje, mechanika układów
planetarnych ma jeszcze przed nami sporo tajemnic.
Jerzy Kuczyński

1

Artystyczna wizja Haumei i jej pierścieni. Zachowano proporcje pomiędzy wielkością planety karłowatej a oddaleniem pierścieni, które znajdują się 2287 km od centrum obiektu
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Autor nie potrafi powstrzymać się od uwagi, że głównym problemem przy
obliczaniu wspomnianej siły jest znalezienie punktu, w którym siły grawitacyjna
i odśrodkowa się równoważą. Kilka lat temu było to tematem zadania na Olimpiadzie
Astronomicznej i ku żalowi autora żaden z uczestników Olimpiady tego problemu
nawet nie zauważył, przyjmując, że siły wyrównują się w środku masy, co jest
jedynie „prawdą przybliżoną”!
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Studiowanie astronomii w Niemczech,
Polsce i Holandii

Prawdziwy
Władca Pierścieni
Rozmowa o egzoplanecie
J1407b z Robinem Mentelem

Marta, Sylwia, Bartosz: Jak wygląda studiowanie astronomii w Niemczech?
Robin: Mówiąc precyzyjnie, nie
studiuję astronomii, tylko fizykę, gdyż
z tego, co wiem, w Niemczech nie ma
możliwości studiowania astronomii
bezpośrednio. Jedyną możliwością jest
studiowanie fizyki z wybraną później
specjalizacją astronomiczną. Myślę, że
jest to dość duży problem. W trakcie
studiów licencjackich nie miałem żadnych zajęć związanych z astronomią,
a dodatkowe wykłady, na które uczęszczałem, nie były uznawane za część
programu. Na wielu wydziałach ma
miejsce podobna sytuacja, więc trzeba
*
LEAPS: The Leiden/ESA Astrophysics Program
for Summer Students. Strona projektu LEAPS
na witrynie uniwersytetu w Lejdzie http://
leaps.strw.leidenuniv.nl/
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mieć sporo szczęścia, aby trafić na profesjonalnego astronoma mającego
możliwości dzielenia się swoją wiedzą.
Czy Twoja wizyta w Holandii była
spowodowana tym problemem?
Nie do końca. Zapytałem pracującego na moim wydziale profesora astronomii Andreasa Schrimpfa o możliwości pracy za granicą, a on opowiedział
mi o programie LEAPS odbywającym
się w Holandii. Moją motywacją była
chęć nabycia doświadczenia w dużym,
międzynarodowym ośrodku, a tak się
składa, że obserwatorium w Lejdzie
jest jednym z najważniejszych ośrodków w Europie. Interesowała mnie
również holenderska kultura, mimo
iż jest bardzo bliska niemieckiej. Być
może brak astronomii na moim wydziale miał na mnie wpływ, a może
Urania

Fot. Koło Naukowe studentów astronomii UMK

Robin Mentel jest studentem studiów licencjackich na Uniwersytecie w Marburgu (Niemcy). 14 listopada 2016 r. był
gościem Koła Naukowego Studentów Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i wygłosił w trakcie
spotkania Koła prezentację pt. The True Lord of the Rings
J1407b. A prototype for exoplanetary ring systems. W ramach
programu praktyk wakacyjnych LEAPS * Robin zajmował
się egzoplanetą J1407b. Na tych samych praktykach spotkał
polskich studentów i został zaproszony do naszego kraju.
Wywiad przeprowadzili ówcześni studenci piątego roku
astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Marta Dziełak, Sylwia Plenzner i Bartosz Tułaza.
po prostu chciałem zobaczyć wielki
świat astronomii.
Przejdźmy do bardziej naukowych
pytań. Dlaczego ten system? Co czyni go tak wyjątkowym?
To dobre pytanie. J1407b jest egzoplanetą, która prawdopodobnie posiada system pierścieni, a to pierwszy
taki przypadek poza Układem Słonecznym. Wcześniej obserwowaliśmy
dyski dookoła protogwiazd lub gwiazd
podwójnych, ale nigdy nie udało nam
się znaleźć obiektu podobnego do systemu Saturna lub Urana. Jest to bardzo
interesujące, ponieważ w Układzie
Słonecznym 1/3 planet posiada pierścienie. Najciekawszą ich cechą są
rozmiary, gdyż pierścienie te są ogromne. Nachylenie krzywej blasku w czasie tranzytu pozwoliło nam obliczyć
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prędkość orbitalną, a znając długość
całego tranzytu, oszacowaliśmy rozmiar na około 160 mln km średnicy.
To więcej niż jednostka astronomiczna.
Najlepiej to sobie wyobrazić, jak na naszym niebie wyglądałby Saturn, gdyby
miał takie pierścienie. Uważam, że to
niesamowite!
System cechuje się specyficzną dynamiką. Czy możesz ją wyjaśnić?
Profesor, z którym pracowałem
w Lejdzie — Matthew Kenworthy —
odkrył parę miesięcy temu, że pierścienie obracają się w niewłaściwym
kierunku. Na ogół zakłada się, że układ
pierścieni może powstać z tego samego dysku protoplanetarnego, z którego
powstała planeta, a to implikuje, że rotacja pierścieni będzie zgodna z kierunkiem ruchu planety po orbicie, np.
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Natomiast w omawianym przypadku
interakcja między gwiazdą a planetą
zaburzyłaby stabilność dysku wokół
J1407b, co oznacza, że ten system nie
mógł powstać „naturalnie”. Możliwe
wytłumaczenia dla powstania takiej
konfiguracji to przechwycenie dużego
strumienia asteroid lub kolizja planetarna.

Czy to prawda, że udało Wam się
tam znaleźć pierwszy egzoksiężyc?
To nie moja zasługa, lecz odkrycie mojego promotora — profesora
Matthew Kenworthy’ego. Analizując krzywą blasku planety 1SWASP
J140747.93−394542.6 z 2007 r., znalazł
widoczne przerwy między pierścieniami, analogiczne do przerw w dyskach
protoplanetarnych wywołanych przez
formujące się planety, które czyszczą
okolice swojej orbity z materii.
Wyjaśnieniem przerw w dysku planety J1407b może być istnienie tam
obiektu zbyt trudnego do detekcji, czyli
księżyca. Założenie jest dość oczywiste
i dane popierają tę hipotezę, ale jeszcze
nie udało się uzyskać bezpośrednich dowodów na istnienie takiego księżyca.
Czy wciąż przeprowadzane są obserwacje tego obiektu?
Obecnie pracuję nad publikacją
związaną z rezultatami uzyskanymi
w czasie mojej wizyty w Lejdzie. Zajmowałem się archiwalnymi danymi
z płyt fotograficznych, ale wiele grup
prowadzi obserwacje tego obiektu.
Amerykańskie Towarzystwo Gwiazd
Zmiennych AAVSO 1 planuje prowa1

AAVSO: American Association of Variable Star

dzić ciągłe obserwacje fotometryczne
J1407b. Jest to nieoceniona pomoc
w analizie tego układu, ponieważ nie
możemy wystąpić z prośbą o ciągłe obserwacje tego obiektu przy pomocy np.
teleskopów KECK.
Kolejne obserwacje mają być przeprowadzone latem (2017) przy pomocy interferometru ALMA. Z niecierpliwością oczekujemy tych wyników.
Obecnie posiadamy wyłącznie krzywą
blasku tranzytu z 2007 r. z teleskopu
SuperWASP 2. Rozdzielczość kątowa,
którą dysponuje ALMA, powinna pozwolić na bezpośrednią wizualizację
pierścieni, co może rozstrzygnąć wiele
istniejących obecnie wątpliwości, jak
np. wielkość orbity czy dokładność
wyznaczenia rozmiaru pierścieni. Te
wyniki zostaną przedstawione w kolejnych publikacjach.
Kiedy możemy się spodziewać twojej
publikacji?
Observers. Strona Amerykańskiego Towarzystwa Obserwatorów Gwiazd Zmiennych https://
www.aavso.org./
2
SuperWASP: Super Wide Angle Search for Planet. Międzynarodowy projekt badaczy poszukiwania planet metodą tranzytów, bazujący na obserwacjach z wieloobiektywowych, robotycznych
kamer szerokokątnych zainstalowanych na obydwu półkulach.

1SWASP J140747.93-394542.6
1SWASP J140747.93-394542.6 (dalej J1407) jest to młoda gwiazda (~16 mln lat) przed ciągiem głównym masie 0,9 masy
Słońca, promieniu 0,99 promienia Słońca, temperaturze efektywnej 4400 K i jasności widomej 12,3 mag. Oddalona jest
ona od Słońca o 133 pc i znajduje się w asocjacji OB Sco-Cen. W maju 2007 r. astronomowie przy użyciu teleskopu
SuperWASP, zaobserwowali bardzo długie, głębokie i poszarpane minimum. Zebrano łącznie 16489 obserwacji fotometrycznych. Całkowity czas trwania minimum wynosił aż 56 dni, a głębokość w fazie maksymalnej ponad 3 mag.
Profesor Uniwersytetu Rochester
Eric Mamajek wraz ze swoją grupą
naukową zaproponował, że to nietypowe minimum jest wywołane tranzytem
ogromnego systemu pierścieni. W ekstremalnej fazie minimum blokowane jest
ponad 95% światła zaćmiewanej gwiazdy. Niewidocznym obiektem centralnym
systemu pierścieni powinien być brązowy karzeł, obiekt lub masywna planeta.
Nie jesteśmy nawet pewni, czy jest to
obiekt swobodny, przypadkowo zakrywający gwiazdę wzdłuż linii widzenia,
Krzywa blasku minimum J1407 z 2007 r. Model dopasowanego do obserwacji złożonego
z szeregu pierścieni dysku pochodzi z pracy
M.A. Kenworthy’ego i E.E. Mamajeka (2015;
ApJ 800, 126). Nadzwyczajną animację przebiegu tranzytu można podziwiać na: https://
vimeo.com/117757625
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To również dobre pytanie. Zakładam, że na przełomie lata i jesieni.
Moja część pracy jest już w większości
ukończona. Obecnie dyskutujemy z zaangażowanymi w ten projekt naukowcami na temat tego, co naprawdę chcemy powiedzieć w naszej publikacji.
Myślę, że może to zająć jeszcze parę
miesięcy 3.

styczne przeżycie. Z przyjemnością
sprawdziłem, jak wygląda studiowanie astronomii w innym kraju. Zwiedzanie Torunia również przypadło mi
do gustu, podobał mi się zwłaszcza
średniowieczny styl miasta. A co myślę
o studentach? Wspaniale mnie przyjęli
podczas mojego kilkudniowego poby-

Co możesz powiedzieć na temat swojej wizyty w Polsce?
Była to ciekawa wizyta i fanta-

W razie pytań o J1407b Robin chętnie odpowie na maile
(mentel@students.uni-marburg.
de) w języku angielskim lub niemieckim.

3
Do końca marca 2018, praca z udziałem Robina jeszcze się nie ukazała (red.)

czy też związany z gwiazdą i będący na jej orbicie. Grube
założenia dotyczące tranzytu pozwoliły oszacować masę
obiektu centralnego pierścieni na ok. 24 lub 80 mas Jowisza,
a okres orbitalny na 10 do 13,3 lat.
W nieco nowszej pracy, dr Matthew Kenworthy ze współpracownikami, dopasowując kolejne modele do krzywej blasku, odnotowali wyraźną przerwę pomiędzy pierścieniami
w odległości od 5,9×107 km do 6,3×107 km. Okazuje się, że
jeśli założymy masę obiektu centralnego równą 23,8 mas Jowisza, to w przerwie tej może znajdować się satelita o masie
0,8 masy Ziemi i okresie orbitalnym 1,7 lat.
Mimo wielu publikacji i nowych obserwacji nadal dysponujemy właściwie tylko krzywą blasku tranzytu z roku 2007.
Z pomocą wykorzystującego tzw. interferometrię plamkową
urządzenia SAM (Sparse Aperture Mask) na VLT (Very Large
Telescope) w Chile, a także 10-m teleskopu Keck na Hawajach, nie wykryto żadnego źródła w regionie oddalonym o 400
milisekund łuku od J1407. Pozwoliło to określić możliwy limit
masy towarzysza gwiazdy na około 20 mas Jowisza. Prowadzone na kilku teleskopach, sporadyczne pomiary prędkości radialnych gwiazdy J1407, pokazały rozrzut skorelowany
z nachyleniem tzw. bisektora linii widmowych, obrazującego
ich asymetrię. Jest to zapewne wywołane aktywnością typu
słonecznego tej gwiazdy.
Jasność gwiazdy J1407 jest wciąż monitorowana przy
pomocy wielu teleskopów, głównie robotycznych. Kolejny
tranzyt, ze względu na długość i głębokość jest raczej trudny
do przegapienia, nawet jeśli przypadnie w okresie bliskości
Słońca na niebie (przełom października i listopada). W maju
tego roku minie 11 lat od odkrycia pierwszego tranzytu. Brak
2/2018

Źródło: M. Kenworthy/Leiden

Wizja artystyczna zastąpienia Saturna planetą J1407b wraz z jej pierścieniami

tu. Byłem zaskoczony tym, jak mocno
zainteresowały ich moje badania i jak
wiele zadawali pytań. Jeżeli będzie to
możliwe, to chciałbym w przyszłości
ponownie odwiedzić Polskę.
Dziękujemy za twój czas i czekamy
na publikację.
Dziękuję za możliwość przedstawienia tego tematu jeszcze raz. Również
wyczekuję ewentualnych odbiorców
zainteresowanych tym wyjątkowym
systemem.

■

raportów na temat kolejnego zaćmienia będzie więc oznaczać, że okres orbitalny musi być już dłuższy.
Ostatnią nadzieją na szybkie poznanie systemu pierścieni wokół J1407b pozostają obserwacje na długościach fal,
na których powinno być je „widać”. To fale milimetrowe i submilimetrowe. Umożliwiają to teleskopy ALMA (Atacama Large
Millimeter/submillimeter Array) w Chile. Oprócz zaobserwowania pierścieni, powinniśmy być w stanie określić rozmiary
i kształt orbity, a co za tym idzie, masę obiektu z pierścieniami.
Monika Stangret i Jakub Pras

Urania

Wywiad i notatka o J1407b zostały całkowicie przygotowane przez członków Koła Naukowego Studentów Astronomii UMK w Toruniu. Pokazuje nie tylko ich samodzielność, ale też otwartość na badania rówieśników z całego
świata. Temu służą organizowane przez nich konferencje
i wyjazdy na różnego typu praktyki i staże.
Warto przypomnieć, że prekursorami szerokich układów
podwójnych z zaćmieniami wywołanymi przez rozległe
pierścienie lub dyski wokół towarzysza są ε Aur (okres
orbitalny ok. 26 lat) i EE Cep (ok. 5,5 roku). W tym drugim przypadku trudno jest zakładać, że towarzyszem
jest planeta, ale nie można tego wykluczyć. Poszczególne zaćmienia w EE Cep dramatycznie różnią się kształtem i głębokością. Jako pierwsi wskazali na obecność
w układzie dysku polscy astronomowie i zorganizowali
kilka międzynarodowych kampanii obserwacji kolejnych
zaćmień. Pisał o tym Cezary Gałan w Uranii 4/2011 i redaktor naczelny we wstępniaku 2/2014.

31

Notatki z podróży

ALMA

Tomek Mrugalski

W odległym zakątku pustyni Atakama w Chile, jednym z najsuchszych miejsc na Ziemi, na wysokości
ponad 5000 m znajduje się płaskowyż Chajnantor o średnicy 16 km, a na nim rozrzucone 66 anten radiowych. Wspólnie przeczesują one niebo, badając zimny Wszechświat i znajdujące się w nim obiekty,
których obserwacje do tej pory nie były możliwe. Ta sieć obserwacyjna to Atacama Large (sub) Millimeter Array, znana bardziej jako ALMA, a poniższy raport z podróży postara się przedstawić ciekawe
informacje związane z jej konstrukcją, zasadą działania oraz kilkoma ciekawostkami, które udało się
autorom poznać w czasie odwiedzin w tym niesamowitym miejscu.
Wstęp
Obowiązki służbowe zaprowadziły
nas do Argentyny. Chociaż z Buenos
Aires do Atakamy jest sporo ponad
2000 km, nie można było przepuścić
takiej okazji i postanowiliśmy odwiedzić to święte dla każdego astronoma
miejsce. Po bardzo trudnej fazie planowania (w Chile znajduje się kilkadziesiąt obserwatoriów, z czego tylko
niewielka część jest ogólnie dostępna
i to w dodatku jedynie w weekendy),
wybór padł na obserwatoria Paranal,
ALMA oraz Las Campanas. Opis całej
wyprawy jest zdecydowanie za długi
jak na jeden artykuł, dlatego tutaj zdecydowaliśmy się opisać naszą wizytę
w ALMA.
Wyprawa
Połączenia międzynarodowe z Chile zazwyczaj lądują w Santiago, więc
aby dotrzeć na Atakamę, konieczna
jest przesiadka na lokalne połączenie,
które ląduje w Calamie, najbliższym
mieście z lotniskiem. To właśnie tutaj kończą swoje podróże powietrzne
astronomowie, którzy chcą dostać się
do najbardziej znanych obserwatoriów
położonych na terenie Chile — Paranal
lub ALMA, a już wkrótce także do Armazones, gdzie obecnie jest budowany
ponad 39-m teleskop EELT. Calama

to raczej ponure miasteczko górnicze
znajdujące się na wysokości 2200 m.
Ponieważ dotarliśmy do niego późnym
wieczorem, wynajmujemy samochód,
spędzamy noc w hotelu, a z samego
rana ruszamy w dalszą drogę Po nadłożeniu kilkuset kilometrów i odwiedzeniu obserwatorium Paranal, obejrzeniu teleskopów VLT (ten fragment
wyprawy to zapewne materiał na oddzielny artykuł), wieczorem jedziemy
przez pustynię, przecinamy zwrotnik
Koziorożca i docieramy do San Pedro
de Atacama. Jest to najbliższe miasteczko oddalone o ok. 10 km od celu
wyprawy. W tym wypadku miasteczko należałoby zdefiniować jako zbiór
lepianek zbudowanych z charakterystycznych suszonych na słońcu ce-

gieł, poprzedzielany czymś, co tylko
z grubsza można nazwać drogami.
Wkrótce docieramy do Atacama Lodge, niby-hotelu, a właściwie kilku domków i jednocześnie farmy teleskopów,
gdzie zaawansowani astronomowie
amatorzy stawiają swoje zdalnie sterowane teleskopy i korzystają z jednego
z najlepszych miejsc obserwacyjnych
na świecie. Na miejscu spędzamy kilka
nocy obserwacyjnych, adaptując nasze
organizmy do dość znacznej wysokości 2500 m n.p.m., co przyda nam się
w dniu wizyty w ALMA, gdy będziemy chcieli wjechać jeszcze wyżej.
OSF — Operation Support Facility
Dostępu do terenu projektu ALMA
bronią solidne rogatki, na których

ALMA — położony na wysokości ponad 5000 m
największy na świecie interferometr składający
się z 66 anten, z których większość ma średnicę
12 m
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przechodzimy pierwszą kontrolę. Dokumenty zgadzają się z rezerwacją,
odbywamy niezbędne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, dostajemy tymczasową przepustkę i ruszamy w dalszą
drogę. Naszym celem jest OSF, czyli
położona na wysokości ok. 2800 m
placówka złożona z biur, laboratoriów,
kantyny, ośrodka medycznego i całego
zaplecza niezbędnego do funkcjonowania projektu. Taka wysokość została
wybrana ze względu na to, że można tu
jeszcze normalnie egzystować bez narażania się na skutki choroby wysokościowej. W promieniu około 20 km jest
tylko jedna droga prowadząca do San
Pedro. Aby dostać lub wydostać się
z terenu ośrodka, trzeba posiadać niezbędny transport, stosowne zezwolenia
i przejść drobiazgową kontrolę. Wokół
nie ma praktycznie nic poza pustynią
i infrastrukturą projektu. Dlatego też
astronomowie przebywający na miejscu prawie nigdy nie opuszczają kampusu, który w nawiązaniu do słynnego
więzienia z okolic San Francisco dorobił się przezwiska Almatraz.
Na miejscu wita nas Thais Mandiola, nasza przewodniczka. Prezentuje
kolejne budynki, a przy okazji opowiada nam historię budowy. W projekcie ALMA biorą udział Amerykanie,
Japończycy i Europejczycy. To właśnie w tych regionach świata powstało 66 siedmio- i dwunastometrowych
anten, które zostały wysłane drogą
morską do Chile, a następnie
wielkimi transportami ciężarowymi
przewiezione na Chajnantor. Anteny
są zbyt duże, żeby był możliwy ich
transport w całości na znaczne odległości, dlatego największy element —
czasza — wykonany i transportowany
był w dwóch częściach, które następnie trzeba było złożyć już na miejscu.
W tym celu w OSF wybudowano dedykowaną halę, w środku której jest
wystarczająco miejsca, żeby zmieściła
się cała 12-m antena wraz z montażem,
na którym jest osadzona. Budynek
w czasie wizyty był pusty, bo wszystkie
anteny znajdowały się na płaskowyżu
obserwacyjnym. Naszą uwagę przykuła jednak stojąca obok samotna antena.
Zapytana o to przewodniczka roześmiała się tylko i wyjaśniła, że to prototyp,
który po przejściu odpowiednich testów
nie jest już potrzebny. Transport z tak
odległego miejsca ponadstutonowego
kolosa to gigantyczne przedsięwzięcie
logistyczne. Taniej było po prostu
2/2018

Kriostat. Obecnie zamontowane jest w nim 8 odbiorników, a docelowo będzie ich
10. Koszt takiego jednego kriostatu wraz z zainstalowanymi w nim odbiornikami
to ok 2,5 mln dolarów. Każda z 66 anten ma taki kriostat, a dodatkowo jest kilka
zapasowych. W obliczu tych kosztów nie dziwi, że łączny koszt budowy ALMA przekroczył 1,6 mld dolarów…

porzucić antenę na miejscu. Gdyby
więc ktoś miał ochotę nabyć radioteleskop, zapewne można by się dogadać.
Trzeba tylko zorganizować przewiezienie go z końca świata…
Laboratoria
Po przejściu przez dość typowo
wyglądające biura z pokojami konferencyjnymi udajemy się do laboratoriów. Pierwsze z nich dedykowane jest
serwisowaniu kriostatów. Są to urządzenia zapewniające odbiornikom fal
odpowiednio niską temperaturę. Jednym z celów ALMA jest obserwacja
zimnego Wszechświata, czyli obiektów o temperaturze zaledwie kilkunastu lub nawet kilku kelwinów. Dlatego
też odbiorniki muszą być chłodzone
do nieprzyzwoicie niskiej temperatury. W materiałach poświęconych
odbiornikom ALMA można znaleźć
informację o tym, że kriostat umożliwia chłodzenie do temperatur 100 K,
15 K oraz 4 K. Odpowiedź na pytanie,
po co chłodzić do 100 K, skoro możliwe jest uzyskanie temperatury dużo
niższej, jest dość zaskakująca. Okazuje
się, że przy tak niskich temperaturach
konieczna jest niezwykle wydajna izolacja termiczna, która zapobiega zbyt
szybkiemu pochłanianiu ciepła z otoczenia. Dlatego też każdy z detektorów
jest zamontowany w trzech współosiowych rurach, z których każda jest coraz mniejsza i chłodzona do coraz to
niższej temperatury. W ten sposób każdy fragment ma kontakt tylko z nieco
cieplejszym elementem i w efekcie
możliwe jest utrzymanie tak niskiej
temperatury.
Urania

Specyfikacja techniczna anten wymaga, aby utrzymywana temperatura
była nie wyższa niż 4 kelwiny. To temperatura wrzenia ciekłego helu. Jako
ciekawostkę można dodać, że w czasie
wizyty dumni inżynierowie pochwalili
się, że 4 K wymaga specyfikacja, ale
im udało się zejść do 3 K. Nie chcieli zdradzić, jak to robią, ale można
spekulować, że odpowiednio wydajny system zdmuchiwania parującego
ciekłego helu (4,2 K) byłby w stanie
pochłaniać ciepło z otoczenia w odpowiednim tempie i w ten sposób uzyskać
wspomniane 3 K. Przy tak niskiej temperaturze detektory praktycznie nie generują szumu termicznego. Dodatkową
zaletą jest możliwość utrzymywania
w takich warunkach nadprzewodnictwa. Kolejną ciekawą informacją jest
fakt, że każdy kriostat chłodzony jest
helem o klasie czystości 5.5. Ta notacja
używana jest do określania, jak wiele
zanieczyszczeń znajduje się w używanej cieczy. Pierwsza cyfra określa
ilość dziewiątek, natomiast druga określa ostatnią cyfrę. W tym przypadku
99,9995% cieczy stanowi hel.
Rejestracja sygnałów
Każda z anten odbiera pewne fale radiowe w pasmach, o których wspomniano w poprzednim rozdziale. Czasza, odbierając fale, skupia je w ognisku głównym, gdzie znajduje się kriostat, a w nim
10 odbiorników, po jednym dla każdego
pasma. W celu zmniejszenia elementów ruchomych każdy z odbiorników
jest położony w nieco innym miejscu,
a wybór konkretnego następuje poprzez
odpowiednie przesunięcie anteny tak,
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żeby skupiona wiązka padała akurat
na element odbiorczy odpowiedzialny
za konkretne pasmo.
Obecny rozwój elektroniki uniemożliwia bezpośrednią obróbkę sygnału ze względu na zbyt wysoką częstotliwość. Przykładowo, najbardziej
zaawansowane procesory firmy Intel
używają taktowania około 4 GHz. To
200 razy niższa częstotliwość niż pasmo 10. Dlatego jednym z pierwszych
kroków w przetwarzaniu odebranego
sygnału (pomiędzy 30 i 950 GHz) jest
mieszanie go z sygnałem o pośredniej
częstotliwości, tzw. IF (ang. intermediate frequency), który ma mniej niż
15 GHz. Dzięki niższej częstotliwości
sygnał ten jest zdecydowanie łatwiej
wzmocnić. „Łatwiej” jest tu jednak
pojęciem względnym, bo sygnał nadal jest ekstremalnie słaby i przy jego
wzmocnieniu szum wprowadzany
przez wzmacniacze mógłby pogrzebać
odebrane dane. Dlatego też te sprytne
urządzenia chłodzone są do 4 kelwinów. Całość wspomnianych operacji
realizuje część aparatury określana
łącznie jako Front End.
Za dalsze przetwarzanie sygnału
odpowiada tzw. Back End. Dokonuje
on dalszej konwersji sygnału na jeszcze niższą częstotliwość, pomiędzy 2
i 4 GHz. Przy takich częstotliwościach
możliwe jest próbkowanie, czyli konwersja na sygnał cyfrowy. Dużym zaskoczeniem jest fakt, że próbki są 2,
3 lub 4-bitowe. Zaskoczenie jest tym
większe, że nawet najtańsze kamery
są w stanie generować próbki 8-bitowe, a wiele wysokiej klasy kamer
amatorskich produkuje próbki 16-bitowe. Okazuje się jednak, że wybór
tak niespodziewanie małej szerokości
bitowej nie był przypadkowy. Dla każdego odbieranego sygnału Front End
formuje cztery pasma, z których każde jest próbkowane z częstotliwością
4 GHz, co daje 16 miliardów próbek
na sekundę. Przy 3-bitowych próbkach daje to 6 GB danych co sekundę.
Godzinka obserwacji to już nieco ponad 21 TB danych. A doba ma godzin
24 (tak, ALMA obserwuje również
w dzień!). Prosty rachunek pokazuje,
że jedna antena jest w stanie wygenerować 518 TB surowych danych w ciągu
doby. A anten jest 66…
Korelator
Czas na wizytę w correlator lab. To
miejsce już od pierwszego momentu
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Corellator Lab. Jeden z inżynierów ALMA prezentuje kartę, tzw. blade, na której umieszczone są
64 układy FPGA. To specjalne układy, które można zaprogramować na poziomie bramek logicznych w taki sposób, że mogą wykonywać dokładnie jeden typ obliczeń, ale robią to w sposób
bardzo efektywny

wzbudza sympatyczne uczucia. Może
to dlatego, że autor wiele lat pracował
w Intelu i widok laboratorium wydał
się znajomy? A może chodzi o kontakt
ze sprzętem, który choć w niewielkim
stopniu przypomina znane rozwiązania? Nasza przewodniczka szybko
sprowadza nas na ziemię. Okazuje się,
że bardzo przyjemny klimat w laboratorium nie jest złudzeniem. Po wielu
dniach spędzonych w warunkach, które
z dużym przybliżeniem można określić jako „suche jak pieprz”, trafiamy
do pomieszczeń, w których utrzymywana jest wilgotność na przyjemnym
poziomie 30%. Suche warunki sprzyjają gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych, które mogą okazać się
zabójcze dla niezwykle delikatnej elek-

troniki. Aby tego uniknąć, zdecydowano się na podniesienie wilgotności,
czego skutkiem ubocznym są wspomniane bardzo komfortowe warunki,
zadowolone miny pracowników labu
i wszystkich odwiedzających gości.
Wspomnieliśmy już o ilości danych
płynących z anten. Nie ma możliwości
przechowywania danych generowanych w tak nieprzyzwoitym tempie.
Warto wspomnieć też o tym, że sygnał odbierany z pojedynczej anteny
jest nieostry i bardzo słaby, a dopiero
wzajemna analiza danych z wielu anten umożliwia uzyskanie wyników
wysokiej jakości. Nie jest to jednak zadanie trywialne. Konieczna jest bardzo
skomplikowana operacja splotu funkcji, tzw. korelacja. Problemem jest to,

Fragment korelatora. Jest to najwyżej położony superkomputer na świecie. Zdjęcie pochodzi
z archiwum ALMA
Urania

2/2018

że korelator obsługuje 64 anteny, które
tworzą 64×63/2 = 2016 niezależnych
par anten i dla każdej takiej pary trzeba
wykonać niezależne obliczenia. Dlatego też konieczne było zaprojektowanie
superkomputera, który byłby w stanie przetwarzać zbierane informacje
na bieżąco, a zapisywane byłyby jedynie bardzo zredukowane wyniki.
W tym celu zostały zbudowane
dwa superkomputery. Mocniejszy
z nich jest w stanie wykonać 17 peta 1
operacji na sekundę. Składa się on
ze 134 mln procesorów i zużywa około 160 kW mocy, czyli tyle, co niewielkie miasto. Warto wspomnieć, że
w masowym użyciu są układy FPGA
(ang. Field-Programmable Gate Array). Większość z nas zna procesory
CPU znajdujące się w domowych
komputerach. Są one uniwersalne
i w zależności od wykonywanego
programu są w stanie odtwarzać film,
wykonywać obliczenia w arkuszu albo
ganiać złych orków po lochach. Taka
praktycznie nieograniczona elastyczność ma jednak swoją cenę. Każde
z tych zadań jest realizowane nieco
wolniej, niż byłby to w stanie robić
dedykowany układ scalony. W przypadku korelatora problem wygląda zupełnie inaczej. Oczekuje się od niego
wykonywania jednego typu zadania,
za to w sposób maksymalnie szybki.
Tutaj z pomocą przychodzą układy
FPGA, który „programuje” się na poziomie bramek logicznych. Taki zaprogramowany FPGA jest w stanie
wykonywać tylko jedno, bardzo konkretne polecenie, ale za to realizuje je

Podgląd sytuacji na płaskowyżu. W czasie wizyty udało mi się podpatrzeć adres strony. Próba
połączenia zakończyła się pytaniem o login i hasło, którego niestety nie znałem

maksymalnie efektywnie z prędkością
niemożliwą do osiągnięcia przez zwykłe procesory.
W celu większego fizycznego
upakowania układy FPGA montuje
się na płytach, tzw. blade’ach po 64
na każdym. Kilkanaście takich blade’ów stanowi jeden rząd. Kilka takich
rzędów tworzy jedną szafę rackową.
Szafy ustawia się w rzędach. Takie rzędy razem tworzą superkomputer.
Właśnie za pomocą tego niezwykłego komputera zestaw oddzielnych
anten można traktować jako jeden gigantyczny radioteleskop o średnicy
odpowiadającej odległości pomiędzy
dwiema najbardziej skrajnymi antenami, czyli prawie 16 km. Dzięki temu
jest możliwe uzyskanie szokującej
maksymalnej rozdzielczości kątowej
na poziomie 0,029 sekundy łuku.

Chociaż przyjemna atmosfera
i sympatyczni, skorzy do opowieści
inżynierowie zachęcają do dłuższej wizyty, nie chcemy nadużywać gościnności i ruszamy dalej. Kolejnym punktem
wizyty będzie ni mniej ni więcej jak
centrum sterowania, czyli serce całego
kompleksu.

Control Room
Centrum zarządzania to sporej wielkości sala, w której jest monitorowany
stan całego systemu. Nasza przewodniczka opowiada o organizacji kampanii obserwacyjnych. Na płaskowyżu
znajdują się 192 fundamenty z niezbędnymi podłączeniami „mediów”
(czyli zasilanie, łączność z korelatorem
oraz sygnał taktowania zegara, niezbędny do synchronizacji wszystkich
1
zebranych próbek), do których są podpeta to przedrostek oznaczający biliard (1015)
łączane ruchome anteny. Przy
66 antenach daje to miliony
różnych kombinacji, w jakich
możliwe jest rozmieszczenie
anten. Problemem jest jednak
czas. Transport anteny ważącej ponad 100 ton jest nie lada
wyzwaniem, dlatego obsługa
stara się unikać zmian konfiguracji.
Proces planowania zadań
obserwacyjnych jest podzielony na cykle. W czasie wizyty w kwietniu trwał cykl 3,
oznaczony jeszcze jako early
science. Następny trwający
cykl rozpoczął się w październiku 2016 i trwał do sierpnia
2017 r. Przed jego rozpoczęciem ALMA opublikowała
Centrum kontroli projektu ALMA. To właśnie ludzie pracujący tutaj dbają o sprawny przebieg obserwacji
2/2018
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tzw. Call for Proposals,
Atacama Pathfinder Experiment (APEX) to prekursor projektu ALMA. Planowany jako eksperyment majączyli zaproszenie do skłacy potwierdzić projekt anten i świetne warunki panujące na płaskowyżu Chajnantor, spełnił oba zadania
dania wniosków obserznakomicie i od roku 2005 nieprzerwanie służy jako świetne narzędzie do prowadzenia badań
wacyjnych. Dla cyklu 4
złożono rekordową ilość
ponad 1600 propozycji
(w tym kilka z Polski!).
Po przejściu niezwykle
rygorystycznej eliminacji,
nieliczna garstka szczęśliwców została pogrupowana w serie obserwacyjne o podobnych parametrach. Taki zabieg ma na
celu minimalizację przerw
technologicznych związanych z przestawianiem anten. Dlatego zmiany konfiguracji dokonywane są średnio co dwa którym jest dostępny dashboard ze sta- tam jeszcze bardziej sucho niż w pozotygodnie. My mieliśmy spore szczęście tusem. Ku naszej rozpaczy okazuje się, stałej części Atakamy. Nic dziwnego,
i akurat trafiliśmy na odpowiedni mo- że panel jest zabezpieczony hasłem, że w całym kompleksie dostępne są
ment, ale o tym za chwilę.
którego niestety poznać nam się nie dozowniki z kremem z filtrem UV 50,
Naszą uwagę przykuwa wiszący udało. A szkoda…
przed wyjazdem na płaskowyż każdy
na ścianie wielki monitor, który pokaPo krótkiej rozmowie z inżyniera- uczestnik dostaje przenośną butlę z tlezuje obecne rozstawienie anten i sta- mi monitorującymi stan całego obser- nem, a dodatkowo samochód musi być
tus każdej z nich. Udaje się wypatrzyć watorium, czas na wizytę w punkcie wyposażony w radio, przez które naledwie ciekawe informacje. Po pierwsze, medycznym. Przed wyprawą na pła- ży się meldować co 10 min. W przyw użyciu jest 65 anten, zatem od razu skowyż Chajnantor jest konieczne padku zaniedbania tego obowiązku wypojawiło się pytanie, co dzieje się przejście szeregu badań. Na wysokości syłana jest ekipa ratunkowa. W takich
z sześćdziesiątą szóstą. Okazało się, ponad 5000 m panują naprawdę skraj- warunkach naprawdę nie ma żartów.
że kilka dni przed naszą wizytą była ne warunki. Ciśnienie atmosferyczne
ona serwisowana „na dole” w OSF, wynosi zaledwie 55% tego panującego Array Operations Site
a w czasie naszej wizyty była transpor- na poziomie morza, jest zdecydowanie
AOS, czy po polsku miejsce opetowana z powrotem „na górę”. Druga za mało tlenu, bardzo silna ekspozycja racyjne sieci anten, to w zasadzie cały
podpatrzona informacja to adres, pod na promienie UV, a do tego zwykle jest płaskowyż Chajnantor. Przejazd z biur
Atacama Compact Array (ACA) to zestaw 12 siedmiometrowych, gęsto upakowanych anten. Dzięki
dużemu skupieniu ALMA jest w stanie obserwować
nieco szersze pola
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Kilka z ponad 60 anten. Zaparkowany całkiem spory samochód typu SUV uwidacznia skalę anten

OSF zajmuje niecałą godzinę, w czasie
której pokonuje się 28 km w poziomie
i 2 km w pionie. Po drodze mijamy kolejne oznaczenia wysokości. Ostatnie
z nich informuje, że właśnie przekroczyliśmy wysokość 5000 m, zatem jesteśmy już prawie na miejscu. W końcu widać pierwszą antenę. Stoi trochę
na uboczu i ma nieco inną konstrukcję
niż pozostałe. To Atacama Pathfinder EXperiment lub APEX, prekursor projektu ALMA. Teleskop został
oddany do użytku w roku 2005 jako
prototyp mający na celu praktyczne

potwierdzenie projektu anteny oraz
doskonałych warunków na Llano de
Chajnantor. Testy zakończyły się pełnym sukcesem. Teleskop jest cały czas
w użyciu i za jego pomocą wykonywane są badania, które prowadzą do znaczących odkryć. Jako ciekawostkę
warto wspomnieć, że w czasie naszej
wizyty obserwację z użyciem APEX-a
prowadził dr Tomasz Kamiński, jeden
z pierwszych Polaków pracujących dla
ESO. Dzięki badaniom prowadzonym
przez naszego rodaka udało się zaobserwować pozostałości nowej czerwo-

Jedna z wielu podstaw, na których mogą zostać ustawione anteny. Oprócz odpowiedniego wsparcia mogącego utrzymać stutonowy instrument, doprowadzone są tu „media”, czyli zasilanie,
światłowód oraz sygnał taktujący z korelatora, który zapewnia, że wszystkie zarejestrowane sygnały są idealnie zsynchronizowane
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Urania

nej w gwiazdozbiorze Liska, niezwykle
rzadkiego zjawiska zderzenia dwóch
gwiazd. Niestety, nie udało nam się go
spotkać na miejscu… Szkoda, ale cóż
— to jeszcze jeden powód, żeby wyprawę powtórzyć.
Czas na główną atrakcję całej wyprawy. Po kolejnych kilku minutach
jazdy naszym oczom ukazuje się płaskowyż Chajnantor w całej swojej
okazałości. Na sięgającym prawie
po horyzont płaskim jak stół terenie są
rozsiane anteny. Chociaż wiemy, że jest
ich dokładnie 66, pierwsze wrażenie
jest takie, jakby były ich setki. Widok
zapiera dech w piersiach.
Mamy okazję obejrzeć kilka anten
z bliska. Dzięki szczegółowym informacjom przekazanym nam w czasie
wizyty w laboratorium choć w części
jesteśmy w stanie zrozumieć, na co
patrzymy. Najbardziej rzucającym się
w oczy każdej anteny jest oczywiście
jej gigantyczna czasza. W przypadku większości — 54 anten — ma ona
średnicę 12 m. Możliwość obejrzenia
jednego takiego kolosa z bliska byłaby
imponująca, a tutaj efekt jest jeszcze
wzmacniany przez kilkadziesiąt sąsiadujących teleskopów.
Bez trudu udaje się nam też wypatrzyć skupisko mniejszych, bo 7-metrowych anten. Jest ich dwanaście
i stoją w samym centrum, tworząc
37

ACA — Atacama Compact Array. To
sieć mniejszych anten, które mają taką
przewagę, że mogą zostać ustawione
dużo gęściej. W tym miejscu warto wyjaśnić pewną charakterystykę ALMA.
Dzięki maksymalnemu rozstawieniu
anten, wynoszącym nawet 18,5 km,
ALMA jest w stanie uzyskać rozdzielność 2, teoretycznie 4 lub 5 praktycznie milisekund kątowych. Przy takiej
rozdzielczości możliwe jest dostrzeżenie na Księżycu obiektów wielkości
samochodu. Niestety, przy tak wielkiej
rozdzielczości całe pole obserwacyjne
miałoby średnicę zaledwie 50 sekund
kątowych, czyli zaledwie około 2 razy
więcej niż tarcza Jowisza. Ogromna
większość obiektów astronomicznych
zajmuje znacznie większe obszary nieba, dlatego przy użyciu samych daleko
rozrzuconych 12-metrowych anten dałoby się obserwować jedynie niewielką

część bardzo małych obiektów. Zagadnienie to znane jest w interferometrii
jako missing short spacing problem.
Na szczęście częściowym rozwiązaniem jest właśnie ACA. Dzięki dużemu
zagęszczeniu anten na małej przestrzeni jest możliwe obserwowanie struktur
nieco większych.
Czas na bliższe przyjrzenie się
samym antenom głównym. Te kolosy o 12-metrowych czaszach ważą
po około 100 t. Zostały one skonstruowane przez konsorcja z Europy, USA
oraz Japonii. Chociaż wszystkie spełniają te same standardy techniczne,
istnieją między nimi pewne różnice.
Można je rozróżnić po nieco innym
kształcie wsporników.
W czasie naszej wizyty dopisało
nam podwójne szczęście. Po pierwsze
większość anten była raczej skupiona,
co zaoszczędziło nam cennego czasu

Po czym poznać astronoma z klasą? Po tym, że jego bryka ma 28 kół, a z bagażnika wystaje
stutonowy teleskop
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na dojazd. Łączny czas przebywania
gości na tej wysokości jest ograniczony
do 2 godzin, a nawet tak krótki okres
wymaga miesięcy przygotowań i załatwiania pozwoleń. Staraliśmy się wykorzystać ten czas do maksimum. Drugim fortunnym zbiegiem okoliczności
było to, że akurat trafiliśmy na moment
przestawiania jednej z anten. To chyba dobry moment, żeby opowiedzieć
o tym, w jaki sposób zmienić konfigurację instrumentu nasłuchowego, który
łącznie waży ponad 6 i pół tys. ton.
Transportery
Na płaskowyżu zbudowano 192
platformy, na których możliwe jest
postawienie anten. Każda z nich zapewnia odpowiedni fundament, zdolny wytrzymać obciążenie ponad stu
ton. Doprowadzone są też zakończenia
sieci — energetycznej do zasilania anteny, światłowodowej — do transmisji zebranych danych oraz dodatkowo
sygnał taktujący zegara, który powoduje, że próbki sygnału pochodzące
z różnych anten są zbierane dokładnie
w tym samym momencie, co umożliwia ich późniejszą korelację.
Do transportu anten konieczne było
zaprojektowanie specjalnego transportera, ponieważ nie istnieją gotowe
rozwiązania, które mogłyby sprostać
temu zadaniu. Przed inżynierami stało
nie lada wyzwanie. Pojazd jest w stanie
przewozić anteny o masie ponad 100 t,
rozwija prędkość do 20 km/h (bez anteny) lub 12 km/h (z anteną), co bardzo
przydaje się w przypadku, kiedy trzeba
antenę zwieźć „na dół” do OSF, gdzie
odbywają się poważniejsze czynności
serwisowe. W celu zapewnienia odpowiedniej precyzji zdecydowano się
na nietypowe rozwiązanie konstrukcyjne — pojazd posiada 28 kół, które
2/2018
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umieszczone są w 14 parach w dwóch
rzędach. Każda para jest skrętna niezależnie od pozostałych, co bardzo się
przydaje przy manewrach precyzyjnych.
Zadbano też o poprawę bezpieczeństwa. Rozrzedzone powietrze powoduje, że przebywający na tej wysokości
ludzie stają się rozkojarzeni i nieco
otępiali. Chociaż są światowej klasy
specjalistami, zdarza się, że popełniają
zupełnie szkolne błędy. Aby zminimalizować ryzyko, w kabinie operatora
zamontowano system podawania tlenu.
Operator nie jest jedynym, który odczuwa wpływ wysokości. Transporter
napędzany jest 700-konnym silnikiem,
który jednak na tej wysokości generuje jedynie 450 koni. Transporter posiada jeszcze jeden mechanizm godny
Jamesa Bonda. W celu precyzyjnego
podnoszenia i ustawiania anten operator może wyjść na zewnątrz i sterować
całym kolosem zdalnie… Jeżeli ktoś
uwielbia zdalnie sterowane modele, ten
transporter byłby spełnieniem jego najskrytszych marzeń.
Na potrzeby projektu zbudowano
dwa transportery. Zapewne ze względu
na kraj ich pochodzenia — Niemcy —
nadano im imiona Otto i Lore. Dzięki
sprzyjającemu szczęściu w czasie naszej wizyty Lore był w użyciu i odwoził jedną z anten po zakończonym
serwisowaniu. Mieliśmy więcej okazję
być świadkami procedury transportu
i ustawiania anteny.
Podsumowanie
Powoli kończy się tlen, a my zbliżamy się do dwugodzinnego limitu,
który goście mogą spędzić na wysokości ponad 5000 m. Najpierw wracamy do budynków OSF, gdzie robimy
ostatnie zdjęcia, żegnamy się z na2/2018

szą przewodniczką, przesiadamy się
do cywilnego samochodu i zjeżdżamy
na dół. Ostatnia pobieżna kontrola,
zdanie przepustek i podnosi się szlaban, a my opuszczamy teren projektu
ALMA. Trochę kręci nam się w głowach. Może od wysokości, ale chyba
bardziej z emocji i nadmiaru informacji. Nadal lekko oszołomieni wracamy
do naszej bazy noclegowej w Atacama
Lodge. W nocy czekają nas kolejne
obserwacje, a następnego dnia wcześnie rano musimy wracać na lotnisko,
żeby złapać samolot do położonego o 1000 km na południe miasta La
Serena. Stamtąd udamy się na nocną
wizytę do obserwatorium Las Cam-

panas, gdzie naszym gospodarzem
i przewodnikiem będzie nie kto inny,
jak sam prof. Andrzej Udalski, który
oprowadzi nas po projekcie OGLE.
To jednak już temat na oddzielną historię.
Podziękowania dla Anny Szulc
za wspólną podróż i wiele świetnych
zdjęć, dla Thais Mandiola i Danilo Vidal za przygotowanie wizyty i oprowadzenie po ALMA, dla Marka Pacuka
za udostępnienie materiałów odnośnie
projektu ALMA oraz dla Jarka Pióro
za korektę.

■

Tomek Mrugalski zrobił doktorat z telekomunikacji i od kilku lat pracuje w niewielkiej
firmie w Kalifornii. Specyfika pracy i życiowa pasja spowodowały, że odwiedził prawie
50 krajów na 6 kontynentach. Astronomią interesuje się od zawsze, ale w roku 2014
połknął bakcyla na dobre i kupił swój pierwszy teleskop. Wizyty w obserwatoriach astronomicznych to wynik połączenia zamiłowania do podróży i astronomii. Chociaż mieszka
w Gdańsku, jest członkiem PTMA Katowice i uczestnikiem Wielkich Wypraw PTMA. Jest
także jednym z założycieli projektu zrobotyzowanego teleskopu iTeleskop.org, w którym
odpowiada za transmisję danych i interfejs webowy. Zdjęcia z innych podróży: http://
tinyurl.com/astrotomek
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Radiowy ślad po gwiazdach
III populacji
Dzięki obserwacjom radioastronomicznym naukowcom udało się odnaleźć pośrednie oznaki istnienia gwiazd z bardzo początkowych czasów ewolucji Wszechświata.
Obserwując obiekty o ogromnych przesunięciach ku czerwieni,
badamy przeszłość Wszechświata, jako że widzimy jego składniki
w formie takiej, jaką miały wtedy, gdy wiek Wszechświata był
małym ułamkiem jego obecnego wieku — 13,8 mld lat. Ale czy
obserwując bardzo młody Wszechświat, jesteśmy w stanie
natknąć się na pierwsze gwiazdy, czyli gwiazdy hipotetycznej
III populacji?
Według teorii, pojawiły się one stosunkowo niedługo
po Wielkim Wybuchu, mianowicie po tzw. ciemnych wiekach.
Wszechświat miał wtedy kilka procent swojego obecnego wieku.
Gwiazdy te miewały nawet po kilkaset mas Słońca i z tego względu
po pierwsze ewoluowały bardzo szybko, a po drugie kończyły
swój żywot, wybuchając jako supernowe i rozsiewając w ten
sposób zsyntetyzowane w swoich wnętrzach pierwiastki cięższe
niż hel (astronomowie mówią o nich wszystkich: „metale”).
Ten scenariusz z hipotetycznymi gwiazdami III populacji w roli
głównej jest atrakcyjny, ponieważ w prosty sposób tłumaczy,
dlaczego metale, które — jeśli nie liczyć szczątkowych ilości litu
i berylu — nie narodziły się w Wielkim Wybuchu, mimo wszystko
pojawiły się we Wszechświecie bardzo wcześnie. Obserwujemy
je bowiem już w kwazarach, a najdalszy znany kwazar,
ULAS J1342+0928, ma poczerwienienie z = 7,6415, czyli
reprezentuje Wszechświat mający zaledwie 690 mln lat. Kwazar
ten emituje jednak z mocą 4×1013 jasności Słońca, toteż udało
się go namierzyć, choć wcale nie było to łatwe. Skoro więc trudno
było znaleźć na poczerwienieniu 7,64 obiekt świecący jak cała
galaktyka (a do tego zawierający czarną dziurę o masie 800 mln
mas Słońca), to cóż dopiero mówić o pojedynczych gwiazdach,
nawet bardzo jasnych. Brutalna prawda jest więc taka, że nie
ma raczej szans na to, by dało się wprost zaobserwować gwiazdy
III populacji typowe dla jeszcze wcześniejszego Wszechświata,
aczkolwiek takie poszukiwania są zapisane w oficjalnym
programie badań następcy teleskopu Hubble’a, tj. Kosmicznego
Teleskopu Jamesa Webba.
Gdzie może być ślad po gwiazdach III populacji?
Czy zatem gwiazdy III populacji zostawiły po sobie, poza
metalami, jeszcze jakiś ślad na tyle charakterystyczny, żeby
można go było jednoznacznie powiązać tylko z nimi? I gdzie
go szukać? Wydaje się, że w czymś, co było obecne w bardzo
wczesnym Wszechświecie, a najlepiej od samego jego początku,
a z drugiej strony można to współcześnie obserwować. Jak
łatwo się domyślić, tym czymś może być wodór neutralny. Atomy
wodoru mają dobrze znaną, przewidzianą przez teoretyków
w 1942 r., a odkrytą w 1951 r., własność polegającą na tym,
że kiedy spiny jego elektronu i protonu są równoległe, to
energia atomu jest wyższa o 5,87433 µeV w porównaniu
ze stanem, gdy są antyrównoległe. Przejścia pomiędzy tymi
stanami prowadzą — w zależności od kierunku — do emisji
albo absorpcji fali radiowej o częstotliwości 1 420 405 752 Hz.
I chociaż takie przejścia spontanicznie zdarzają się raz
na 10 mln lat, ta emisja (lub absorpcja) pochodząca od wodoru
jest powszechna we Wszechświecie, jako że wodór jest
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najpowszechniej występującym pierwiastkiem. Innym dobrze
znanym i niesłychanie ważnym rodzajem promieniowania, które
wypełnia cały Wszechświat, jest kosmiczne tło mikrofalowe
(Cosmic Microwave Background, CMB). Rozkład widmowy tego
promieniowania odpowiada rozkładowi promieniowania ciała
doskonale czarnego o temperaturze 2,72548 K. Ponieważ jest
to kontinuum, częstotliwość linii wodorowej też w nim występuje.
Wodór, który jest obecny we Wszechświecie od samego
początku jego istnienia, może więc absorbować fotony CMB,
które wypełnia Wszechświat od momentu, gdy miał on 379 tys.
lat. Pojawiło się ono zatem grubo przed narodzinami gwiazd
III populacji. Skoro tak, to czyżby neutralny wodór w powiązaniu
z CMB mógł być tym, na czym gwiazdy III populacji odcisnęły
swoje piętno? Okazuje się, że tak.
Grupa pięciu naukowców afiliowanych przy trzech uczelniach
amerykańskich, w tym prestiżowej MIT, i jednej w Chile
wykorzystała fakt, że występowanie wyżej wspomnianej absorpcji
przez wodór zależy od obecności promieniowania w linii α serii
Lymana. Jest to tzw. efekt Wouthuysena-Fielda. Co to oznacza?
To mianowicie, że w wiekach ciemnych wodór słabiej absorbował
CMB, natomiast absorpcja ta uległa wyraźnemu wzmożeniu
z chwilą, gdy zaczęły świecić gwiazdy III populacji, będące
silnym źródłem nadfioletu, a więc linii α serii Lymana. Śladem
po gwiazdach III populacji powinna być zatem radiowa linia
absorpcyjna, która „wygryzie” odrobinę CMB, co powinno dać się
zaobserwować jako subtelne odstępstwo od rozkładu zgodnego
z krzywą Plancka, bo taki właśnie z natury ma CMB. Oprócz tego,
że widmo CMB jest widmem ciała doskonale czarnego, a więc
krzywa Plancka jest jego dokładną matematyczną reprezentacją,
to dodatkowo niezwykle fortunną okolicznością jest dobrze
znany fakt, iż CMB jest niemal idealnie izotropowe (tzn. ma
taką samą temperaturę niezależnie od kierunku); odstępstwa
od izotropowości, skądinąd szalenie interesujące z punktu
widzenia kosmologii, pojawiają się bowiem dopiero na poziomie
18 µK, czyli poniżej jednej stutysięcznej. Źródłem jakichkolwiek
odstępstw od krzywej Plancka będą więc efekty zewnętrzne
w stosunku do samego CMB, jak choćby właśnie absorpcja
na atomach wodoru neutralnego. Rysunek 1. pokazuje całą
gamę takich właśnie odstępstw, w miarę jak występują one
w różnych epokach. Największe z nich to właśnie absorpcja
osiągająca 100 mK, a pojawiająca między epoką 100 mln
a 250 mln po Wielkim Wybuchu. Jest ona podpisana na dolnym
panelu jako Heating begins. Warto przy okazji zauważyć, że
dopiero w epoce ok. 750 mln lat po Wielkim Wybuchu CMB nie
jest zaburzane przez emisję lub absorpcję wodoru neutralnego
i odchyłki od krzywej Plancka wynoszą 0 mK.
Zaraz, zaraz, ale jak wykryć tak słaby sygnał?
W tym miejscu pora jednak na tzw. dobre pytanie. Nawet jeśli
się uda wykryć taką linię absorpcyjną, to jak poznamy, że pochodzi
ona z epoki istnienia gwiazd III populacji i została wywołana właśnie
przez nie? Nietrudno jednak na to odpowiedzieć, a kluczem
do odpowiedzi jest jedno słowo: poczerwienienie. Epoka gwiazd
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Jasność (mK)

III populacji to poczerwienienia znacznie
10 mln
100 mln
250 mln
500 mln
1 mld
przekraczające z = 10. Jeśli poszukiwana linia
Czas
absorpcyjna miałaby zostać wygenerowana
po Wielkim
Wybuchu
przez gwiazdy III populacji za pośrednictwem
(lata)
efektu Wouthuysena-Fielda, to linia ta
będzie potężnie poczerwieniona. Mimo że
do fal radiowych termin „poczerwienienie”
pasuje może nie najlepiej, tak się zwykło
Powstają pierwsze galaktyki
Początek wtórnej jonizacji
mówić i pisać. Wyjaśnijmy jednak na wszelki
Koniec wtórnej jonizacji
wypadek, iż chodzi tu o to, że „laboratoryjna”
Ciemne wieki
Czas kosmiczny
częstotliwość linii wodorowej zostanie
Początek ogrzewania
kilkunastokrotnie zmniejszona, gdy zjawisko,
o które nam chodzi, występuje we wczesnym
Częstotliwość (MHz)
Wszechświecie. Zamiast na 1420 MHz
powinniśmy się zatem spodziewać absorpcji Sugerowana historia przebiegu zaburzeń CMB emisją lub absorpcją fal radiowych przez atomy
na częstotliwości np. 90 MHz czy może wodoru neutralnego w młodym Wszechświecie. Zagłębienie z napisem Początek ogrzewania to
nawet tylko 70 MHz. Nie wiemy bowiem, absorpcja indukowana przez promieniowanie nadfioletowe (linia Lyman α) z gwiazd III populacji
kiedy dokładnie zapłonęły gwiazdy III populacji. Jeśli stało się to, jest systemem 8128 interferometrów, w którym to systemie
gdy Wszechświat miał np. 300 mln lat (z = 14), wtedy to będzie wiązka teleskopu jest wirtualna, tj. formowana przez teraflopowy
95 MHz, a jeśli wtedy, gdy miał 200 mln lat (z = 18,6), to wtedy superkomputer w trakcie przetwarzania danych (w Europie
linia wystąpi na 72 MHz (częstotliwość laboratoryjną dzielimy przez na podobnej zasadzie funkcjonuje Low-Frequency Array, LOFAR,
1+z). Spójrzmy jeszcze raz na rysunek 1. Pozioma oś liczbowa pod którego największa część znajduje się w Holandii, a mniejsze
dolnym panelem wykresu jest skalibrowana w megahercach. To w innych krajach, m.in. w Polsce).
na takich częstotliwościach powinniśmy szukać „naszej” absorpcji.
Spostrzegawczy czytelnik zada tutaj kolejne bardzo Wyniki obserwacji
dobre pytanie. Zaraz, zaraz, przecież na 90 MHz albo
Otóż właśnie przy pomocy MWA udało się wspomnianemu
95 MHz czy tym podobnych częstotliwościach, to ja sobie powyżej 5-osobowemu zespołowi badaczy odkryć radiową linię
słucham w samochodzie radia FM. W jakiż to więc cudowny absorpcyjną w CMB o głębokości 0,53 K. Nota bene jest to
sposób radioastronomowie chcą znaleźć cokolwiek w CMB całkiem spora liczba, większa niż przewidywana na podstawie
na częstotliwości „zagłuszonej” przez potężne nadajniki stacji dociekań teoretycznych, co przyprawiło astronomów o kolejny
FM?! Nie dość, że samo CMB jest przecież bardzo słabe, jako ból głowy. Odkryta linia ma 18,7 MHz szerokości, a jej centralna
że w jednym cm3 jest zaledwie 400 fotonów CMB, a ich łączna częstotliwość to 78,1 MHz. Stosunek sygnału do szumu wynosi
energia to 0,25 eV/cm3, czyli 4×10−20 J/cm3, nie dość że na tej aż 37, co oznacza, że odkrycie jest stuprocentowo pewne.
częstotliwości jest ono dodatkowo szalenie osłabione, ponieważ Obserwacje rozpoczęły się w sierpniu 2015 r., a ich wynik
jest to daleki „ogon” krzywej Plancka mającej dla CMB swoje opublikowano w Nature 1 marca 2018 r. Rysunek 2 pochodzi
maksimum aż na 282 000 MHz, to jeszcze mamy szukać nie właśnie z tej publikacji. Ostateczny werdykt jest więc następujący:
czegoś ekstra, czyli emisji, ale braku czegoś, czyli absorpcji i to ta linia absorpcyjna to faktycznie pamiątka po gwiazdach
niezbyt wielkiej, bo według przewidywań teoretyków ma ona III populacji. Pojawiły się one 180 mln lat po Wielkim Wybuchu.
odpowiadać ubytkowi temperatury CMB o ułamek stopnia. Był to zarazem przełom w historii Wszechświata: zakończyły się
Czyżby zatem miałoby to być szukanie igły w stogu siana? ciemne wieki, a zaczął się pomału formować Wszechświat, jaki
Rzeczywiście. Przez około 50–60 lat, tzn. od czasu publikacji znamy, tzn. taki, w którym królują galaktyki złożone z gwiazd.
teoretycznych prac Wouthuysena i Fielda w latach 50. XX w. aż Ale już nie gwiazd III populacji. Te swoją rolę spełniły i wymarły
do niedawna, sprawa wydawała się beznadziejna. Na szczęście niczym… dinozaury, toteż w galaktykach ich nie ma. Ale istniały!
jednak z jednej strony w XXI w. dysponujemy dostatecznie Jesteśmy dzisiaj znacznie bardziej tego pewni niż jeszcze kilka
rozwiniętą technologią — chodzi mianowicie o superkomputery tygodni temu.
o mocy obliczeniowej rzędu teraflopów — a po drugie uchowało
Andrzej Marecki
się jeszcze na Ziemi miejsce, gdzie... nie ma nadajników
radiowych, gdyż są one nikomu niepotrzebne, bo nikt tam nie
mieszka, a poza tym, tak na wszelki wypadek, ich ewentualne
istnienie jest tam prawnie zabronione.
Takim miejscem jest Murchison Radio-astronomy Observatory
na pustyni w zachodniej Australii. O tym, jak bardzo odludne
jest to miejsce, niech świadczy to, że do jedynego dużego
miasta na zachodzie Australii, czyli do Perth, jest stamtąd
860 km, a pokonanie tej odległości samochodem zajmuje aż
15 godz, przy czym połowę tego czasu zabiera przejechanie
200 km nieutwardzonym gruntowym traktem (do obejrzenia
na Google StreetView). Jednym z instrumentów zainstalowanych
w Murchison Radio-astronomy Observatory jest Murchison
Widefield Array (MWA), czyli system 2048 anten dipolowych
przystosowanych do odbioru fal w zakresie niskich częstotliwości
(do 300 MHz). Równoważna powierzchnia zbierająca tego układu
wynosi 2000 m2, co odpowiada powierzchni radioteleskopu
o 50-metrowej średnicy zwierciadła. MWA nie ma jednak żadnego Linia absorpcyjna wodoru neutralnego odkryta przy użyciu Murchison
fizycznego zwierciadła ani nie ma widocznej „powierzchni”, gdyż Widefield Array
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Wędrówka przez szwajcarskie góry

Na szlakach planet
Popularne w Szwajcarii „szlaki planet” są ciekawą propozycją popularyzującą wiedzę o Układzie Słonecznym, jak i okazją do ruchu na świeżym powietrzu ze wspaniałymi krajobrazami w tle. Spośród
kilku, jakie miałem okazję poznać, dwa się szczególnie wyróżniły.

Z

aczynając pisać felietony, jakimi raczę czytelników Uranii od pewnego czasu, miałem
trzy założenia. Pisać o Europie, ale nie
o Polsce i nie zapraszać dwa razy pod
rząd w tę samą okolicę. Ostatnio była
Skandynawia, dziś więc zapraszam
czytelników trochę bardziej na południe, do malowniczej Szwajcarii. Jest
to państwo urzekające krajobrazami,
ze znakomitą siecią transportu publicznego, ale i dość drogie. Ma swoje
zalety i wady. Do zalet, oprócz widoków niebosiężnych gór i czystej wody
w kranach, należy zaliczyć zdecydowanie świetny poziom badań naukowych.
Spośród 12 uczelni mających status
akademicki, około 5 znajduje się w czołowej setce rankingów światowych,
a federalne politechniki w Zurychu
i Lozannie są uznawane za najlepsze
uczelnie techniczne Europy, ustępując
na naszej planecie wyłącznie uznanym
amerykańskim Instytutom Technologicznym z Kalifornii i Massachusetts!
Helwetów należy też pochwalić za różne działania popularyzatorskie. W kraju sera i scyzoryków rzadko zdarza się
ludziom mylić astrologię z astronomią,
co w kraju Szopena zdarza się — nie-
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stety — irytująco często. Przedsięwzięcia popularyzatorskie zdobywają
popularność i w Polsce, a coraz więcej miast posiada ofertę skierowaną
do miłośników nauki czy dzieci. Są
więc festiwale nauki, czasopisma popularnonaukowe, centra nauki, takie
jak toruńskie „Młyny Wiedzy” czy
warszawski „Kopernik”. Astronomiczne obserwatoria szkolne i miłośnicze
też się znajdą, jak choćby kujawsko-pomorskie „Astrobazy”. Chcę jednak
napisać o zjawisku w Szwajcarii nader
nagminnym, a w naszej Ojczyźnie dość
rzadko spotykanym, o tak zwanych
„szlakach planet”.
***
Zurych jest raczej szarym miastem,
w którym turyści zatrzymują się przy
okazji, jadąc z pobliskiego lotniska
w góry lub do ładniejszej Lucerny, albo
w celach biznesowych. Nie znaczy to
jednak, że największa metropolia Konfederacji jest nudna. Z około trzydziestoma muzeami, jeziorem, zielonymi
wzgórzami czy staromiejskimi uliczkami jest to trafny kierunek na weekendowy wypad, szczególnie w cieplejszej porze roku. Bardziej ciekawskim

Urania

gościom Grodu Zwingliego proponuję
zrobić sobie spacer po historycznej
dzielnicy uniwersyteckiej górującej
nad Dörfli, „Wioską”, jak się tu zwyczajowo określa prawobrzeżną część
Starego Miasta. Odkryć można choćby
mały i wciąż używany naukowo radioteleskop śledzący Słońce (pomiary są
umieszczane na żywo w internecie),
kolekcję meteorytów czy księżycowe
kamienie z misji Apollo. Tu studiowało
bądź pracowało wielu wybitnych uczonych ostatnich dwóch stuleci, w tym
około trzydziestu noblistów, takich
jak Wilhelm Röntgen, Albert Einstein, Erwin Schrödringer, Peter Debye,
Leopold Ružička czy urodzony we
Włocławku Tadeusz Reichstein. Warto
też wejść bądź wjechać na najwyższe
wzgórze wznoszące się nad miastem
— Uetliberg.
Z polskiej perspektywy Uetliberg
nie jest wzgórzem a prawdziwą górą,
wyrastając 450 m nad miasto. Jednakże dla Szwajcarów przyzwyczajonych
do widoku niebosiężnych Alp, jest to
zaledwie rekreacyjny pagórek, na który
wjeżdża się góralem w przerwie obiadowej albo idzie na niedzielny spacer.
Także geologowie dostrzegą tu nie
górę, a wierzchołek długiej na ponad
20 km moreny bocznej, znanej jako Albis, usypanej siłą lodowca sprzed kilkunastu tysięcy lat.
Na szczycie znajduje się rozwinięta
infrastruktura turystyczna. Jest restauracja, wieża widokowa, stacja linii kolejowej, miejsce na grilla, węzeł szlaków turystycznych czy hotel. Jest też
początek jednego z licznych szlaków
planet. Ten był pierwszy, z jakim się
spotkałem, ale w bezpośrednim otoczeniu Zurychu są jeszcze co najmniej
dwa, a w tym niewielkim państwie
— około dwudziestu. Czym jest taki
szlak? Otóż, jest to rozłożona wzdłuż
2/2018
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trasy spacerowej miniatura Układu
Słonecznego. W przypadku Albis jest
ona w skali 1:1 000 000 000. Mimo
tego, przejście od Słońca do Plutona
(szlak stworzono w 1979 r., zanim zdefiniowano pojęcie planety karłowatej)
zajmuje około dwóch godzin. Droga
wiedzie wzdłuż grani, łatwą do pokonania i szeroką szutrówką oferującą
fantastyczne widoki na miasto, Jezioro Zuryskie, Wyżynę Szwajcarską,
wschodnią część gór Jura oraz Alpy.
Przy dobrej widoczności można zobaczyć szczyty ponad 200 km szarosrebrzystego łuku oddzielającego Europę
Środkową od tej śródziemnomorskiej.
Tuż przed końcem szlaku w okolicy przełęczy Buchenegg, na szczycie
Felsenegg na wędrowców czeka kolej
gondolowa wiodąca w dół do doliny
rzeki Sihl oraz restauracja z tarasem
widokowym. Wędrowcy, chętni iść
dalej i przemierzyć całe pasmo Albis,
nie będą jednak zawiedzeni. Jest tam
największy obszar leśny Szwajcarii
znajdujący się poza obszarem górskim,
Sihlwald, mający sporo do zaoferowania, w tym — moim zdaniem — najlepszy widok na Jezioro Zuryskie z wieży
Hochwacht Albis.
Taki spacer zachęca też do rozważań nad pojmowaniem skali Wszechświata. Widoczne na horyzoncie góry,
które wydają się niebosiężne, są przecież niczym wobec odległości spotykanych w Układzie Słonecznym. Ziemia
na szlaku jest ledwie maleńką kulką,
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a dojście do Jowisza zajmuje kilkanaście minut. Tymczasem, w tej skali
przejście całej Drogi Mlecznej zajęłoby kilka lat, nie mówiąc o podróżach
międzygalaktycznych!
***
Zuryski szlak planet jest bodaj najpopularniejszym spośród wielu podobnych znajdujących się w Konfederacji.
Nie jest jednak najbardziej malowniczym. Spośród tych, które miałem
szansę poznać, najbardziej mi się podobał ten wiodący przez góry Jura w okolicach miasteczka Grenchen i szczytu
Weissenstein. Jest to przyjemny szlak
górski na wysokości do 1445 m n.p.m.
biegnący wzdłuż charakterystycznych,
kilkusetmetrowych białych urwisk, jakie w ciekawy sposób urozmaicają krajobraz zachodniej części masywu. Grań
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w tym miejscu rozdziela też Szwajcarię
niemieckojęzyczną od francuskojęzycznej. Tak więc na południe miejscowości będą się nazywać na przykład Bettlach, Selzach czy Grenchen,
a na północ Moutier, Court lub Sorvilier. Góry Jura, od których nazwano
jedną z epok geologicznych, ciągną się
przez około 300 km od Zurychu po Genewę, osiągając po stronie francuskiej
wysokość 1720 m n.p.m. Można je
więc porównywać z naszymi Beskidami. Także i ta trasa kończy się na Plutonie, powstała bowiem w 1978 r., a więc
na długo przed decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej.
Większe wysokości, urwiska, ale
także widoki odróżniają jurajski szlak
planet od zuryskiego. Przy dobrej widoczności widać bowiem, oprócz pobliskich szczytów i dolin, aż 400 km
łańcucha alpejskiego od Mont Blanc aż
po Tödi! Muszę przyznać, że nie znam
innego punktu widokowego z panoramą najwyższych gór Europy, który wywarł na mnie większe wrażenie.
Oczywiście takie szlaki występują
nie tylko w Szwajcarii, a modele Układu Słonecznego, choć nieliczne, znajdą się i w Polsce. Choćby spacerując
po Centrum Astronomii Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Piwnicach pod
Toruniem, w kilkanaście minut można
przejść się pomiędzy miniaturkami planet. Sądzę jednak, że takie ścieżki dydaktyczne mogłyby powstać i w wielu
innych okolicach Polski, zachęcając rodaków do poznawania najbliższej okolicy naszej planety, zdrowej aktywności fizycznej i odróżniania astronomii
od astrologii.
Wieńczysław Bykowski
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Studiowanie
geofizyki
a badania kosmosu
Leszek Czechowski

Kontynuujemy cykl o zawodach, które bezpośrednio lub pośrednio zajmują się astronomią
albo kosmosem. Tym razem przedstawiamy geofizykę. Jak się okazuje, domeną geofizyków
nie są wyłącznie badania Ziemi, ale mogą się oni zajmować także planetami, księżycami
i małymi ciałami Układu Słonecznego. Jest nawet osobna dziedzina zwana planetologią
albo naukami planetarnymi, która specjalizuje się w tego typu zagadnieniach i łączy w sobie
elementy astronomii, geofizyki i geologii.
Geofizyka i planetologia
Badania Ziemi są domeną geografii, geologii, geofizyki i innych nauk o Ziemi. Natomiast badania planet (poza Ziemią)
i innych ciał niebieskich przez wieki były domeną astronomii. Same planety były widoczne przez teleskopy jako
niewielkie tarcze. Sytuacja się zmieniła wskutek rozwoju
astronautyki. Dzięki lotom dziesiątek sond w różne strony
Układu Słonecznego można było spojrzeć na wiele ciał niebieskich oczami geologa lub geofizyka. Sztuczne satelity
Księżyca dostarczyły danych o rozdzielczości porównywalnej z rozdzielczością zdjęć lotniczych powierzchni Ziemi.
Niektóre obszary na Marsie znamy z lepszą dokładnością
niż dno oceanów naszej planety. Mimo wielu różnic tych
ciał niebieskich od Ziemi, jednak są to ciała podobne. Wulkany na Marsie lub na Io to obiekty, o których więcej potrafi
powiedzieć wulkanolog niż astronom!
Ostatecznie wykształciła się nauka nazwana planetologią, która zajmuje się różnymi ciałami niebieskimi: planetami, satelitami, kometami itp. Orbitami tych ciał wciąż zajmuje się głównie astronomia. Natomiast ich powierzchnie,
wnętrza, atmosfery lub hydrosfery stały się obiektem badań
uczonych mających doświadczenie z różnych nauk o Ziemi.
Co więcej, astronautyka dostarczyła nowych narzędzi do badania procesów ziemskich. Obserwacja powierzchni Ziemi
z satelitów jest obecnie normalną praktyką zdobywania informacji o naszej planecie.
Jak z obserwacji robionych z odległości setek lub tysięcy
kilometrów wnioskować o procesach na powierzchni? Tym
zajmuje się teledetekcja (po angielsku remote sensing). Jest
to wspólna metoda badań Ziemi i innych ciał. Ponieważ lądowania na innych planetach to wciąż rzadkość, więc teledetekcja to najważniejsze obecnie źródło surowych danych
o planetach. Przez teledetekcję rozumiemy obrazy w świetle
widzialnym, w podczerwieni, ultrafiolecie, w zakresie fal
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radarowych i promieni rentgenowskich. Mamy też zdalne
pomiary pola magnetycznego i grawitacyjnego. Z tych surowych danych, wykorzystując wnioskowanie oparte o prawa różnych nauk, można otrzymać o wiele pełniejszy obraz
zjawisk, jakie mają lub miały miejsce na dalekich ciałach
niebieskich.
O tematach badań specjalistów można się zorientować
na stronie Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN)
http://www.cbk.waw.pl/ i stronie Centrum Astronomicznego
im. Mikołaja Kopernika PAN (CAMK PAN) https://www.
camk.edu.pl/pl/. Jak widać, obecnie zainteresowania astronomów z CAMK PAN to głównie gwiazdy, czarne dziury
i galaktyki. Natomiast mniejsze obiekty, jak planety (w tym
Ziemia), ich satelity i małe ciała Układu Słonecznego są
bliższe CBK PAN.
Instytut Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Poniżej przedstawiam wybrane badania prowadzone
w moim macierzystym Zakładzie Fizyki Litosfery (ZFL).
ZFL działa w ramach Instytutu Geofizyki UW. Jak wynika
z nazwy, zajmujemy się m.in. badaniami wnętrza Ziemi. Ale
drugi kierunek naszych badań to różne ciała Układu Słonecznego. O pracach badawczych (oraz możliwych pracach
licencjackich i magisterskich) najłatwiej zorientować się
z krótkiego opisu kilku naszych badań.
Byliśmy zaangażowani w misję Rosetta do komety 67P/Czuriumow–Gierasimienko Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), w ramach której wprowadzono
na orbitę wokół komety sztucznego satelitę oraz umieszczono lądownik na jej powierzchni. Stwierdzono, m.in.,
że powierzchnia jej jest znacznie bardziej odporna mechanicznie niż przypuszczano (wynik pomiaru przyrządu
MUPUS zbudowanego w CBK PAN). Efektem była publikacja w 2015 r., w prestiżowym czasopiśmie Science,
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której współautorem był dr hab. K. Kossacki z ZFL
(Science, Vol. 349, nr 6247). Od szeregu lat dr hab.
K. Kossacki prowadzi badania materii kometarnej
w komorze próżniowej i w niskich temperaturach
w naszym laboratorium.
Obecnie trwa dalsze opracowywanie innych danych z misji. Przedmiotem naszych badań jest m.in.
geneza depresji Hatmehit (Icarus, 2018, Vol. 305,
1–14). W kolejnej pracy próbujemy określić miejsce,
gdzie zgromadziła się materia wyrzucona przy powstaniu depresji (rys. 1).
Z prac dotyczących Marsa chciałbym wymienić
pracę z dr Anną Łosiak (Icarus, 262, s. 131–139).
Zbadaliśmy możliwość powstawania uwodnionych
minerałów w obecnych warunkach na Marsie. Okazało się, że pod ziarenkami pyłu bazaltowego może
następować nadtopienie lodu w regolicie Marsa
i mogą tworzyć się takie minerały.
Obecnie, w ramach grupy z CBK PAN, zajmujemy się misją ExoMars prowadzoną przez ESA
i Rosyjską Agencję Kosmiczną Roskosmos. Sonda
dotarła do Marsa w 2016 r., a niedawno orbiter wykonał manewr hamowania i wszedł na niższą orbitę.
Właściwe badania rozpoczną się dopiero na wiosnę
2018 r. Misja ExoMars ma na celu m.in. szukanie
przejawów procesów biologicznych. Sonda będzie
badać gazy występujące w śladowych ilościach w atmosferze. Zaobserwowana wcześniej emisja metanu
może wskazywać na istnienie życia w regolicie marsjańskim. Pamiętajmy, że na Ziemi można znaleźć
żywe organizmy setki metrów pod powierzchnią.
Obecnie szukamy obiektów wartych zbadania przez
orbiter. Jedna grupa ciekawych struktur to szczeliny,
którymi mógłby wydostawać się metan. Innym z proponowanych przez nas zadań dla sondy jest zbadanie
ciągów niewielkich, interesujących stożków (rys. 2).
Misja ExoMars ma być uzupełniona w następnych
latach przez lądowniki z łazikami.
Wciąż trwa opracowanie danych z misji Cassini-Huygens. Ta udana misja dostarczyła niezwykłych
danych o układzie Saturna. Zajmowaliśmy się m.in.

Rys. 1. Przykład obliczeń trajektorii materiału wyrzuconego podczas powstania depresji Hatmehit na komecie 67P/Czuriumow–Gierasimienko. Obliczenia autora

Rys. 2. Proponujemy pokazane stożki na Marsie jako obiekt badań przez sondę
ExoMars. Fot.: NASA/JPL/University of Arizona
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Uniwersytet Warszawski
Geofizyka w geologii
RAZEM

Dodatkowo na niektórych uczelniach geofizyka może być specjalnością w ramach kierunku fizyka, np. tak jest na Uniwersytecie Warszawskim,
gdzie jest specjalnością do wyboru na studiach II stopnia. Liczba studentów w semestrze zimowym 2017/2018 podana jest według stanu na dzień
26 lutego 2018 r., co oznacza, że nie jest ona w pełni porównywalna z danymi dla lat wcześniejszych. Źródło danych: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2/2018
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paradoksem Mimas – Enceladus. Oba ciała są satelitami Saturna. Głównym źródłem ciepła na tych
satelitach są deformacje pływowe wywołane przez
siły grawitacyjne planety. Bliższy planecie Mimas
poddany jest większym siłom, lecz paradoksalnie
nie prowadzi to do znacznej produkcji ciepła. Natomiast ciepło jest intensywnie wytwarzane we wnętrzu Enceladusa. Paradoks wyjaśniliśmy, badając
możliwe stany termiczne satelitów. Okazało się, że
Enceladus może być w kilku stanach, w tym w stanie ‘wzbudzonym’ o wyższej temperaturze. Nie
jest to możliwe dla Mimasa (Planetary and Space
Science, Vol. 104, s. 185-199).
Ostatnia publikacja o Enceladusie dotyczy hipotezy o możliwości powstania życia w jego wnętrzu i jego przeniesienia na Ziemię. Jeżeli hipoteza
znalazłaby potwierdzenie, to życie ziemskie może
pochodzić z tego niewielkiego ciała (Geological
Quarterly, 2018, 62 (1): 172–180).
Innym niezwykłym ciałem w układzie Saturna
jest Tytan. To obecnie jedyne ciało niebieskie (poza
Ziemią), gdzie obserwujemy deszcze i rzeki. Nie
są jednak one z wody, lecz z ciekłych węglowodorów. Modelowanie numeryczne takich rzek i rzek
Rys. 3. Węglowodorowe rzeki na Tytanie to obiekt badań dr. P. Witka i dr. K. Misiura
ziemskich przeprowadzili nasi doktoranci: dr Piotr w ZFL. Modelowano numerycznie rzeki i porównywano z rzekami ziemskimi
Witek i dr Katarzyna Misiura (rys. 3).
Warto wskazać, że również nasi studenci mają okazję
uczestniczyć w badaniach i zostać współautorami prac publikowanych w międzynarodowych czasopismach (np. w Geological Quarterly, 2016, Vol 60, No 4 i w Icarus, 2017, 294,
s. 227–233).
Warianty studiów z geofizyki
Mając na uwadze, że badania kosmiczne będą w Polsce rozwijane, można spodziewać się znacznego popytu
na specjalistów w „kosmicznych” dziedzinach. Jeżeli bardziej niż gwiazdy i galaktyki kogoś interesują planety, to
chętnym możemy zaproponować dwa warianty studiów:
studia na Wydziale Fizyki UW lub studia na niedawno
uruchomionym kierunku „Geofizyka w Geologii” prowadzonym wspólnie przez Wydział Fizyki i Wydział Geologii
UW.
Jeżeli wybieramy pierwszy wariant, to składamy papiery na kierunek fizyka na Wydziale Fizyki UW. Na III roku
możemy wybrać „kosmiczny” temat pracy licencjackiej
pod opieką pracowników Zakładu Fizyki Litosfery. Później możemy rozpocząć studia na II stopniu, wybierając
specjalność „geofizyka” i wybrać odpowiedni temat pracy
magisterskiej.
W drugim wariancie wybieramy od razu kierunek „Geofizyka w Geologii”. Na III roku wybieramy interesujący
nas temat pracy licencjackiej. W planach jest uruchomienie
także II stopnia na tym kierunku.
Więcej informacji znajdziemy na stronach internetowych.
O studiach na Wydziale Fizyki UW dowiemy się na oficjalnej witrynie internetowej: https://www.fuw.edu.pl. Zapraszam też na nieoficjalną stronę pokazującą nasze zainteresowania: http://gwg.uw.edu.pl, a przy okazji zachęcam
do współpracy w redagowaniu tej strony.

■
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Studiowanie geofizyki
na Uniwersytecie
Warszawskim

Szczegółowe informacje o studiach można znaleźć
na stronach:
I i II stopień (studia licencjackie i magisterskie na kierunku fizyka)
https://www.fuw.edu.pl/tl_files/informator/2016-2017/
FizykaIst_2016_17.pdf
http://www.fuw.edu.pl/tl_files/informator/IIst/2017-2018/
GeofizykaIIst_2017_18.pdf
Studia na nowym kierunku „Geofizyka w Geologii”:
http://www.fuw.edu.pl/tl_files/informator/2017-2018/
GeofizykawGeologii_2017_18.pdf
Nieoficjalna strona specjalności „Geofizyka w geologii”:
http://gwg.uw.edu.pl

Dr hab. Leszek Czechowski jest kierownikiem Zakładu Fizyki Litosfery (Instytut Geofizyki, Wydział
Fizyki, UW). Zajmuje się
m. in. badaniami konwekcji we wnętrzu ciał niebieskich (np. w lodowo-skalnych satelitach Saturna),
procesami dyfuzji, serpentynizacji i konwekcji w porowatym regolicie Marsa
i Tytana, powstawaniem
osuwisk na kometach.

Urania

2/2018

Ciekawe strony internetowe…

Księżyc widziany
oczami Lunar
Reconnaissance
Orbiter

L

unar Reconnaisance Orbiter został wprowadzony
na orbitę wokół Księżyca w roku 2009. Misja
początkowo planowana na rok, pracuje do dziś.
Wyposażenie to m.in. zespół kamer (LROC)
składający się z dwóch kamer wąskokątnych oraz jednej
szerokokątnej. Pierwsze dwie rejestrują czarno-białe obrazy
o rozdzielczości rzędu metra (dla niektórych obrazów
dochodzącej do 50 cm), trzecia pozwala uzyskać kolorowe
obrazy o rozdzielczości rzędu 100 m.
Pod adresem http://lroc.sese.asu.edu/ znajdziemy
szereg narzędzi do eksploracji gigantycznego zbioru
obrazów i informacji o powierzchni Srebrnego Globu
zebranych przez misję. Niecierpliwi Czytelnicy mogą
zacząć od zakładki „Images” prowadzącej do zbioru
kilkuset wspaniałych obrazów (wiele w postaci anaglifów
pozwalających na oglądanie tworów na powierzchni
Księżyca w trzech wymiarach). Ale to dopiero początek.
Następna zakładka „Archive” pozwala już na świadomy
wybór obiektów na powierzchni Księżyca, tworzenie
obrazów uwypuklających wybrane aspekty fizyczne
zarówno w skali globu, jak i mniejszych obszarów. Możemy
skorzystać z nakładanych na siebie warstw o regulowanej
przezroczystości odnoszących się do wybranych cech
powierzchni. Dysponujemy również wybranymi danymi
z misji Clementine, Chandrayaan-1 oraz GRAIL (pomiary
anomalii grawitacyjnych). Jak zwykle, proponuję naszym
Czytelnikom samodzielne przedzieranie się przez gąszcz
opcji oferowanych przez twórców strony.
Kiedy już się trochę zmęczymy, możemy przejść
do następnej zakładki „Learn”, gdzie znajdziemy szereg
łatwo dostępnych informacji i ciekawostek dotyczących
Księżyca czy misji z nim związanych. Zakładka „Teach”,
jak się można domyślać, prowadzi do materiałów
pomocniczych dla nauczycieli, oferując materiały m.in.
do przeprowadzania lekcji czy ciekawych doświadczeń.
Ostatnia zakładka „Tour” będzie pewnie interesująca
jedynie dla nielicznych – dotyczy rezerwacji wizyty w Lunar
Exploration Museum znajdującym się na kampusie
Uniwersytetu Stanu Arizona.
Roman Schreiber
2/2018
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Czytelnicy obserwują

C

Planetoida jednej nocy

zy w dzisiejszych czasach
jest coś, co astronom amator
może zrobić, by przyczynić
się do rozwoju nauki? Czy
w dobie sond kosmicznych, teleskopów orbitalnych, ogromnych teleskopów naziemnych i systematycznych
przeglądów nieba zostało coś wyjątkowego, co można zbadać z przydomowego ogródka?
Ja wierzę, że tak. Planetoidy. Są
ich miliony, a większość z nich czeka
na swoje odkrycie. Podczas gdy profesjonalni astronomowie mają zawodowe
obowiązki, plany obserwacyjne i cele
do zrealizowania, amator ma komfort
braku przymusu i może robić to, na co
ma ochotę, bez tłumaczenia się komukolwiek. I ma na to tyle czasu, ile sam
sobie wyznaczy.
Taki „kaprys” naszedł mnie 8 lutego br. W tym dniu, na zaproszenie
PTMA do Poznania przyjechał, znany
Czytelnikom Uranii, odkrywca wielu
planetoid i komet, astronom amator,
Michał Kusiak. Następnego dnia rano
mieliśmy spotkanie z uczniami LO
w Tarnowie Podgórnym, a wieczorem
kolejne w obserwatorium UAM na temat odkrywania planetoid (nota bene,
świetnie się udały, wierzę, że przyniosą
owoce!). Nie mogłem się powstrzymać, by nie zaprosić Michała do siebie,
wykorzystać jego obecność i wymienić
doświadczenia. Mieliśmy szczęście, bo
po 3 miesiącach kiepskiej pogody noc
8/9 lutego była wyjątkowo czysta. Rzut
oka na stronę NEO Confirmation Page1
pozwolił zidentyfikować kilka nowych,
wymagających obserwacji obiektów.
Efekty obserwacji przeszły moje najśmielsze oczekiwania.
Stara miłość nie rdzewieje
Oj, tak! Również w odniesieniu
do planetoid. Jak każda miłość i ta niesie ze sobą potężną dawkę irracjonalności i emocji, pociąga za sobą nieprzespane noce, okresy nieopisanej radości,
ale i zawodu, odejścia i powroty.
Zafascynowały mnie jeszcze w końcówce lat 80. XX w. Co kwartał otrzy-

1
NEO Confirmation Page:
https://www.minorplanetcenter.net/iau/NEO/
toconfirm_tabular.html
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Całość mojego zestawu obserwacyjmywałem przesyłkę pocztową z Brukseli, zawierającą wydruki przewidywa- nego jest sterowana za pośrednictwem
nych zakryć gwiazd przez planetoidy. autorskiego oprogramowania AgrafMój ówczesny ekonomiczny sprzęt ka, odpowiedzialnego za precyzyjne
i słaba dokładność efemeryd nie po- celowanie, pozyskiwanie i późniejszą
zwoliły dojrzeć żadnego z tych zjawisk, analizę obrazu. Bez przeszkód jednak
ale setki godzin spędzonych na próbach można użyć do tego dostępnych, darnauczyły mnie cierpliwości, systema- mowych (lub niedrogich) gotowych
tyczności i wytrwałości w doskonaleniu programów, np. SkyCharts + FireCapture + Astrometrica.
metod obserwacyjnych.
Tak wyposażony od mniej więcej
Czasy jednak się zmieniają, postęp
techniczny i spadek cen sprzętu powodu- 3 lat regularnie (na ile pogoda pozwaje, że dzisiejsze możliwości astronomów la) prowadzę obserwacje pozycyjne
amatorów są nieporównanie większe niż planetoid. Początkowo skupiałem się
30 lat temu. W moim domowym obser- na obiektach jasnych, z Pasa Głównego,
watorium w Lusówku pod Poznaniem, o niewielkim ruchu własnym. Obecnie
na montażu NEQ6 stoi więc 11-calowy moim celem są głównie obiekty prze(28 cm) astrograf Rowe-Ackermann- chodzące blisko Ziemi (NEO — Near
-Schmidt o światłosile f/2,2, wyposa- Earth Objects). Moje obserwatorium
żony w kamerę ASI 290MM (fot. 1). należy do grupy kilku lub kilkunastu
Obserwatorium zostało zarejestrowane aktywnych amatorskich obserwatow Międzynarodowej Unii Astronomicz- riów astronomicznych zajmujących się
nej pod nazwą Lusowko Platanus Obse- śledzeniem obiektów nowo odkrytych.
Wygląda to tak, że duże, zawodowe
rvatory, z oznaczeniem K80.
Mój zestaw obserwacyjny pozwa- przeglądy nieba codziennie odkrywala zarejestrować obiekty do 16,5m przy ją nowe planetoidy i publikują swoje
1 s ekspozycji, a maksymalny zasięg, odkrycia na stronach Centrum Małych
jaki udało mi się uzyskać, to > 21m, Planet Międzynarodowej Unii Astronopo złożeniu stu 10-sekundowych klatek. micznej (MPC — Minor Planet Center),
Niewątpliwie ogromna w tym zasługa zwykle już w ciągu godziny lub kilku
szybkich, niemal wolnych od szumów godzin od odkrycia. Obserwatorzy tacy
odczytów i wyjątkowo czułych kamer jak ja śledzą tę stronę i jeśli pojawią
CMOS nowej generacji. Ich cena jest się na niej obiekty widoczne z danej
o wiele niższa niż cena wykorzysty- lokalizacji, starają się je dostrzec
wanych przez profesjonalistów kamer i wyznaczyć ruch wśród gwiazd. Ważny
CCD, a jakość wcale nie gorsza! Po- jest tu czas, bowiem obiekty NEO są
woduje to zupełną zmianę paradygma- widoczne najwyżej kilka dni (rzadko
tów: prowadzenie nie musi być już tak kilkanaście), a czasami tylko dobę. Są
precyzyjne, chwilowe zakłócenia (sa- to też obiekty słabe (bo zwykle małe),
telity, promienie kosmiczne) są łatwe do
usunięcia, duża liczba
pozyskiwanych obrazów umożliwia wykorzystywanie cech
rozkładu normalnego
do analizy uzyskanych
pomiarów, a możliwość wielokrotnego
składania tych samych
zdjęć wg różnych parametrów
pozwala
na jednoczesne obserwacje wielu dynaFot. 1. Autor w swoim domowym obserwatorium
micznych zjawisk.
Urania
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o bardzo dużym ruchu własnym (bo
przelatują blisko). Stąd liczba przeprowadzonych pomiarów pozycyjnych jest
kluczowa dla dokładności wyznaczenia
orbity obiektu. To zaś ma fundamentalne znaczenie dla określenia przyszłych
zdarzeń, np. prawdopodobieństwa zderzenia z Ziemią przy którymś kolejnym
powrocie.
Jeśli zostanie zebrana wystarczająca
liczba obserwacji, na podstawie których można w miarę dokładnie wyznaczyć orbitę planetoidy, wówczas otrzymuje ona oznaczenie tymczasowe, np.
2018 CN2. Wcześniej posługujemy się
kodowym oznaczeniem prowizorycznym. Nazwę ma szansę uzyskać dopiero po wielu latach obserwacji.
Oprócz obserwacji NEO, uczestniczę
również w opisanym w tym numerze
Uranii programie Gaia-GOSA. O tym
jednak napiszę następnym razem.
2018 CN2
Planetoida, którą tamtej nocy postanowiliśmy z Michałem obserwować,
miała jeszcze tylko prowizoryczne
oznaczenie ZC83584. Była dosyć ciekawa, bo za kilka godzin miała minąć
naszą planetę w odległości tylko 1/5
odległości Ziemia–Księżyc, co zdarza
się średnio raz na miesiąc.
Jednocześnie miała wyjątkowego
pecha — tego samego dnia Ziemię
w bardzo podobnej odległości mijał
inny obiekt NEO, 2018 CB, odkryty
kilka dni wcześniej. Właśnie przez to
wcześniejsze odkrycie 2018 CB skupił na siebie uwagę świata naukowców
zajmujących się przelotami NEO, nielicznego przecież.
„Nasza” planetoida odkryta została
w ramach projektu Catalina Sky Survey, w obserwatorium na Mt. Lemmon
w Arizonie 8 lutego o godz. 9.21 (czasu
polskiego). W ciągu kolejnych 4 godzin zaobserwowało ją 5 powiązanych
ze sobą obserwatoriów amerykańskich.
Tego samego dnia wieczorem obserwacje podjęły tylko 2 obserwatoria
niemieckie i my. I to wszystko. Po 20
godzinach obiekt był już niedostrzegalny z Ziemi (znalazł się między Ziemią a Słońcem, odwracając się do nas
swoją nieoświetloną stroną). Łącznie
wszystkie inne obserwatoria zgłosiły
52 obserwacje. My wykonaliśmy ich…
ponad 350!
2/2018

Fot: 2. Złożenie stu 3-sekundowych zdjęć planetoidy 2018CN2, wykonanych 2 II 2018 r. o godz.
1:26 UT. We wstawce okno z programu Astrometrica, służącego do wyznaczania pozycji obiektu

Zastosowana technika obserwacyjna polegała na wycelowaniu teleskopu w miejsce, w którym powinna być
planetoida i wykonaniu serii po 100
zdjęć z 10 s ekspozycją. Następnie
zdjęcia składaliśmy z przesunięciem
odpowiadającym
przewidywanemu
ruchowi własnemu planetoidy. Wstępne efemerydy pobieraliśmy na bieżąco
ze stron Minor Planet Center. W sytuacji, gdy zauważyliśmy różnicę między efemerydą a naszymi wynikami,
korygowaliśmy przesunięcie i składaliśmy ponownie, do czasu aż wszystkie
piksele planetoidy z poszczególnych
zdjęć zaczęły się pokrywać. Ostatnią
serię obserwacji wykonaliśmy, stosując już czasy 3-sekundowe, ze względu
na większą jasność planetoidy i większy ruch własny (fot. 2).
W trakcie naszych obserwacji (między 23.20 a 2.30) obiekt pojaśniał z ok.
18 do 16 mag, co było przewidywalne,
jako że zbliżał się do Ziemi. Zaskoczyła nas jednak silna fluktuacja jasności.
W ciągu kilku minut potrafiła zmienić
się o ok. 1,5m. Michał pierwszy zwrócił na to uwagę, jeszcze podczas nocy
obserwacyjnej. Dzięki pokaźnej liczbie
uzyskanych obrazów mogłem później
przeanalizować uzyskane dane i pokusić się o wyznaczenie okresu obrotu. Pomimo małego stosunku sygnału
do szumu, ustaliłem, że planetoida obraca się z okresem 24 min 29 s (± 5 s).
Zanim do tego doszło, musiałem
zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niosą
ze sobą obserwacje szybko rotującego
obiektu o sporych zmianach jasności, poruszającego się szybko wśród
gwiazd. Ich nieuwzględnienie mogłoby spowodować duże błędy pomiarowe, dyskwalifikujące wręcz uzyskane
wyniki. Fotometryczne maksimum
Urania

na wynikowym zdjęciu w takim wypadku nie pokrywa się bowiem z faktyczną pozycją planetoidy i dopiero
odpowiednie „ważenie” każdej z kilkuset ramek pozwoliło dojść do ostatecznych wyników. Także precyzyjny
pomiar czasu (<0,1 s) odgrywa kluczową rolę. To zapewniała mi kolejna
autorska aplikacja, która co 10 min rejestruje różnicę między czasem zegara
komputera a czasem atomowym pobieranym z sieci.
Nie chciałbym jednak, by ten opis
skomplikowanych metod zniechęcił
Czytelnika do prób obserwacji planetoid — obiekty Pasa Głównego i dalsze,
a także wiele spośród obiektów NEO
nie wymagają aż takich zabiegów.
Wyniki przeprowadzonych obserwacji przekazałem do MPC. Na podstawie
naszych i innych obserwacji MPC obliczyło elementy orbity planetoidy i nadało
jej nazwę tymczasową 2018 CN2:
wielka półoś orbity: a = 1,20373 j.a.
okres obiegu: P = 482,385 dni
mimośród orbity: e = 0,47376
nachylenie orbity: i = 25,74129o
największe zbliżenie do Ziemi: 9 lutego 2018, 7:26 UT (69856,0 km)
średnica: 7–17 m
Okazała się więc jedną z ponad
9500 znanych planetoid z grupy Apolla — mających wielką półoś orbity a >
1 j.a., lecz z odległością peryhelium
q < 1,017 j.a.
Tomasz Kluwak
Tomasz Kluwak — informatyk, doradca
podatkowy, krajowy koordynator Asteroid Day, popularyzator nauki, miłośnik
astronomii od 30 lat. Oprócz opisanego
w artykule obserwatorium domowego
jest też współwłaścicielem zdalnego
amatorskiego teleskopu w Nerpio
(Hiszpania).
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Suwalska egzoplaneta

Na koniec kwietnia 2018 r. jest planowany start amerykańskiego teleskopu
kosmicznego Transiting Exoplanet
Survey Satellite (TESS), który ma być
następcą misji Kepler i poszukiwać
egzoplanet metodą tranzytu. Każda
kandydatka musi zostać dokładnie
przeanalizowana, aby sprawdzić, jaki
jest charakter obiektu — czy to planeta, a może zwykła gwiazda w układzie
podwójnym. Jedną z metod weryfikacji jest poszukiwanie sygnału tranzytu
wśród okolicznych gwiazd, bowiem
są potrzebne dodatkowe obserwacje
w lepszej skali (lepsza rozdzielczość
w sekundach kątowych na piksel)
umożliwiające rozpoznanie właściwego celu, czyli której z gwiazd faktycznie dotyczy krzywa blasku. Oprócz
tego, różnice w zmianach głębokości
spadku w różnych filtrach fotometrycznych mogą sugerować, że podejrzanym
drugim ciałem może być jednak mała
gwiazda.
W przyszłości chciałbym włączyć
się w badania prowadzone przez
TESS, więc w ramach ćwiczenia swoich umiejętności przeprowadzam obserwacje znanych już tranzytujących
egzoplanet, tak aby móc uzyskiwać
jak najdokładniejsze wyniki. Obserwacje polegają na detekcji osłabienia
światła gwiazdy na skutek częściowego przesłonięcia przez planetę. To rejestruje się na krzywej jasności w postaci kilkugodzinnego spadku blasku.
Efemerydy przyszłych zjawisk są
dostępne na stronie Exoplanet Transit
Database (ETD).
Publikacja Two warm, low-density sub-Jovian
planets orbiting bright stars in K2 campaigns 13
and 14, Liang Yu et al., ma się ukazać w czasopiśmie naukowym Astronomical Journal. Pełen
jej tekst można znaleźć pod adresem https://
arxiv.org/abs/1803.02858
1
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Na początku września 2017 r.
NASA udostępniła publicznie skorygowane wykresy zmian blasku gwiazd
z danych z misji K2 z Kampanii C13.
Z tego zestawu danych sprawdziłem
ponad 23 tys. krzywych zmian jasności, których Kepler nie był w stanie samodzielnie rozdzielić (gdyż wewnątrz
apertury znajdowała się więcej niż
jedna gwiazda). Wybrałem 30 kandydatek, a potem analizowałem każdą
oddzielnie, aby ostatecznie wybrać 4
najbardziej obiecujące obiekty, które
można spróbować zarejestrować własnym sprzętem.

Względny strumień

9 marca 2018 r. w serwisie arxiv.org
opublikowano artykuł dotyczący odnalezienia dwóch nowych egzoplanet
metodą tranzytową – HD 286123 b
oraz HD 89345 b1. Okazuje się, że
udział w odkryciu jednej z nich ma
polski miłośnik astronomii z Suwałk.
W poniższym tekście opisuje, jak
udało mu się tego dokonać.

ło do uwidocznienia spadku jasności
o 0,010 mag, co zgadzało się z efemerydami. Planeta jest dostępna do obserwacji kilka razy w roku, jednak wyłącznie w okresie jesiennym i zimowym.
Przez pozostałą część czasu znajduje
się w niekorzystnym położeniu względem Słońca.
Mimo danych fotometrycznych nie
było pewności, czy zarejestrowany
tranzyt jest wywołany przez egzoplanetę, czy być może przez drugą gwiazdę w układzie podwójnym. Dopiero
wyniki analizy metodą prędkości radialnych mogły to potwierdzić. Innym

naziemne
K2
model EXOFASTv2

Czas od środka tranzytu (godziny)
Krzywa jasności dla tranzytu egzoplanety HD 286123 b. Niebieskie punkty to obserwacje naziemne, czarne to dane z Keplera (K2), a czerwona linia to dopasowanie modelu. Źródło: Liang
Yu et al.

Ostatecznie obserwacje udało się
przeprowadzić tylko dla jednego
z obiektów, gdyż w przypadku pozostałych niesprzyjające były czynniki,
takie jak pogoda, faza Księżyca czy
mała wysokość nad horyzontem. Obserwacje przeprowadziłem w nocy
z 29 na 30 września 2017 r. Celem
była gwiazda HD 286123 o jasności 9,8 mag w gwiazdozbiorze Byka,
odległa o około 425 lat świetlnych.
Moje 6,5-godzinne obserwacje miały
na celu potwierdzenie okresowości
sygnału, czyli spadków jasności o 1%
co 11,17 doby. Przy mniejszej skali,
precyzyjniej udało się także określić
źródło, z którego pochodzą zmiany
blasku.
Do obserwacji wykorzystałem kamerę ASI178MM-c, obiektyw Canon
FD 300 mm f/2,8 L oraz montaż paralaktyczny EQ5. Zarejestrowałem
drugą połowę zjawiska tranzytu trwającego około 328 min. To wystarczyUrania

współautorom artykułu udało się w ten
sposób zweryfikować obecność ciała
o masie zaledwie 41% masy Jowisza,
co klasyfikuje obiekt jako ciało o naturze planetarnej.
HD 286123 b jest dość nietypową
planetą pozasłoneczną – to tak zwany „ciepły saturn” (warm Saturn).
Określenie „ciepły” (zamiast „gorący”
— hot) wynika ze względnie niskiej
temperatury panującej w atmosferze.
Niższej w porównaniu do planet typu
„gorące jowisze” (temperatura w przypadku HD 286123 b wynosi średnio
700°C). Mała masa i dość duży promień (1,08 promienia Jowisza) oznacza bardzo niską gęstość, co jest cechą
charakterystyczną Saturna. Jest to jedyna planeta w Układzie Słonecznym,
dla której ta wartość jest mniejsza niż
dla wody.
Ciepłe saturny to dość słabo poznana grupa obiektów, a w dodatku HD
286123 b ma znacznie wydłużoną or2/2018

Pod kopułą

Przy ulicy Astronomów
Znowu byłam w planetarium. Ostatnio na Twardowskim, jak latał na
kogucie ;) Teraz poszłam z tatą na
seans, który nazywał się „Przy ulicy
Astronomów”. Fajnie było zobaczyć
swój znak zodiaku na niebie. Ja jestem Bykiem.
Pamiętam, że w Planetarium Pan
kazał znaleźć Wielki Wóz, a ja już
wiedziałam, gdzie jest, zanim o to
poprosił.
Teraz uczę mamę piosenki, którą
słyszałam na seansie. Fajnie, że dostałam po seansie kartkę z tą piosenką.
Śmieszne jest to, że na mojej ulicy
latarnie też nie świecą od wczoraj, jak
w piosence. One śpią chyba.
Dobrze, że świeci Księżyc.
Następnym razem chciałabym
pójść na seans o Saturnie i jego pierścionkach.
Alusia Bogusz

Od redakcji: Siedmioletnia Ala bardzo boleśnie nam przypomniała, że
wciąż w Uranii brakuje działki dla
najmłodszych. Dobrze, że pamiętają
o nich nasze planetaria. Niech to będzie też hołd dla zmarłej w ubiegłym
roku Wandy Chotomskiej. Jej „Dzieci Pana Astronoma” wciąż pozostają
jedynym w języku polskim, nieomal
encyklopedycznym wykładem astronomii napisanym wierszem. A planetarne pierścionki jak na Ali życzenie
– w tym numerze Uranii! (mik)

Dzieci Pana Astronoma, słowa Wanda Chotomska, muzyka Grzegorz Seweryn
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Fot. UMB

bitę. Z pewnością planeta będzie obserwowana przez największe teleskopy
na świecie, a w przyszłości może być
także celem dla Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Jak sądzę, w ciągu
najbliższych lat pojawi się niejeden
artykuł naukowy na jej temat. Będą
polegały głównie na spektroskopowym określeniu składu atmosfery oraz
pomiarów jej temperatury podczas zaćmień wtórnych.
Gabriel Murawski
Urania

Gabriel Murawski studiuje na kierunku
lekarsko-dentystycznym na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Jest
też miłośnikiem astronomii. Interesują go obserwacje egzoplanet — jego
udział w odkryciu planety HD286123b
to pierwsze tego typu amatorskie odkrycie w Polsce. Prowadzi też inne
obserwacje, np. odnalazł do tej pory
ponad 150 nowych gwiazd zmiennych.
Jego zmagania obserwacyjne można
śledzić na stronie „Stacja Obserwacji
Tranzytów Egzoplanet w Suwałkach —
SOTES”, którą prowadzi na Facebooku.
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2019 rokiem globalnej astronomii
— chcecie się przyłączyć?

Fot.: IAU

W roku 2019 swoje stulecie będzie obchodzić Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU). Wykorzysta tę okazję
do zorganizowania wielu globalnych inicjatyw związanych
z popularyzacją astronomii. Warto, aby jak najwięcej
z nich zawitało także do Polski. By przybliżyć pomysł i dać
zawczasu szansę różnym organizacjom oraz instytucjom
na rozważenie i zaplanowanie swojego udziału, prezentujemy wywiady z dwiema osobami: głównym koordynatorem
obchodów IAU100 oraz głównym koordynatorem IAU
ds. popularyzacji astronomii. Rozmowy przeprowadziliśmy
podczas konferencji Communicating Astronomy with the
Public (CAP 2018), która odbyła się 24-28.03.2018 r. w mieście Fukuoka w Japonii.

Jorge Rivero González (IAU100 International Projects Coordinator)

Co takiego IAU planuje na obchody swojego stulecia?
W roku 2019 będzie setna rocznica powstania Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU), założonej w 1919 r.
Chcemy wykorzystać tę okazję do uczczenia stulecia odkryć
astronomicznych oraz pokazania, jak idealnym narzędziem
astronomia jest w edukacji, rozwoju i dyplomacji. W roku
2019 mijają dwie ważne rocznice: 100 lat od obserwacji
zaćmienia Słońca będących potwierdzeniem ogólnej teorii
względności Einsteina oraz 50 lat od załogowego lądowania
na Księżycu. Są to dwa bardzo ważne etapy, które zmieniły
naszą wiedzę o Wszechświecie. Obchody nie będą więc
jedynie świętowaniem samego IAU, ale szansą na astronomiczne aktywności na wielką skalę w 10 lat po Międzynarodowym Roku Astronomii 2009.
Jednym z pomysłów jest nadanie nazw planetom pozasłonecznym. W jaki sposób zostanie to przeprowadzone?
Projekt o nazwie ExoWorlds był przeprowadzony kilka lat
temu. Była to pierwsza edycja, w ramach której IAU wybrała nazwy dla grupy planet pozasłonecznych (egzoplanet)
i dała szansę wszystkim, każdemu mieszkańcowi świata,
na nadesłanie swojej propozycji, z których dokonano wyboru. Teraz procedura będzie inna. Każdy kraj otrzyma
możliwość wybrania nazwy dla jednej planety. Będzie zatem wybór przez co najmniej 195 krajów oficjalnie uznawanych przez ONZ. Narodowe komitety zorganizują konkursy
w swoich krajach, aby wybrać nazwy dla egzoplanet. Dzięki
temu bardzo różne społeczności będą reprezentowane
w nazwach planet.
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W jaki sposób miłośnicy astronomii mogą włączyć się w te
obchody?
Społeczność miłośników astronomii ma wiele możliwości
uczestniczenia w celebrowaniu roku 2019. W szczególności
jednym z flagowych projektów są „Star Parties” („Pikniki
astronomiczne”) – chcemy, aby wzięło w nich udział i miało
szansę spojrzeć przez teleskop tak wiele osób, jak to jest
możliwe, a szczególnie dzieci, dla których może to być szansa na prawdziwe zaciekawienie kosmosem. Będzie zatem
seria wydarzeń na dużą skalę, które chcemy przeprowadzić
w różnych krajach w tym samym czasie w trakcie całego
roku. Na początek, aby zaciekawić społeczeństwa różnymi
naszymi aktywnościami, przeprowadzimy wydarzenie o nazwie „100 Hours of Astronomy 2.0” („100 godzin astronomii 2.0”). Podobna inicjatywa była zorganizowana w trakcie
Międzynarodowego Roku Astronomii 2009, gdy przez trzy
dni na całym świecie organizowano astronomiczne pikniki,
festiwale i wszelkie inne aktywności gromadzące ludzi razem w celu obserwacji nieba. Chcemy zrobić to ponownie
w okresie od 18 do 21 stycznia 2019 r. Zachęcam miłośników astronomii do udziału. Postaramy się przygotować
wskazówki, w jaki sposób prowadzić takie wydarzenia tak,
aby mogły w nich uczestniczyć także osoby w jakiś sposób niepełnosprawne. To jeden z przykładów. Generalnie
chcemy zorganizować współpracę pomiędzy zawodowymi
astronomami a miłośnikami astronomii, a także konkurs
fotografii i wiele więcej.
Z kim można się kontaktować?
Można kontaktować się ze mną (zob. ramka). W tej chwili,
jeżeli ktoś pragnie uzyskać informacje o naszych planowanych aktywnościach, może wejść na witrynę internetową
IAU (www.iau.org/public/iau100), gdzie znajdują się podstawowe informacje. Strona ta będzie wkrótce aktualizowana. Można też kontaktować się w dowolnym czasie, gdy
ktoś ma pomysł albo chciałby zorganizować wydarzenie.
Chcemy, aby udział wzięło i uległo inspiracji kosmosem jak
najwięcej osób.
Co z narodowymi rocznicami podobnymi do stulecia IAU.
Na przykład w Polsce będziemy mieli dwie takie rocznice:
stulecie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
(PTMA) oraz setną rocznicę tradycji czasopisma astronomicznego „Urania”. Czy są jakieś możliwości synergii
pomiędzy rocznicami globalnymi a krajowymi?
Tak, jednym z głównym celów naszej inicjatywy są synergie pomiędzy aktywnościami już trwającymi na poziomie
narodowym oraz wykorzystanie dużych sieci, które IAU
posiada, takich jak np. sieć krajowych koordynatorów
ds. popularyzacji, która będzie miała komitety w poszczególnych krajach, obejmujące osoby związane z ośrodkami
władzy, astronomią, edukacją, społecznościami miłośników
astronomii. Krajowe komitety będą pomagały globalnej
organizacji w przeprowadzaniu wydarzeń w poszczególnych
krajach. Chcemy też uwzględnić wszystkie aktywności, które istnieją od dłuższego czasu w danym kraju i które działają
z sukcesem. Nie chcemy niczego narzucać, a uzyskać korzyści ze współpracy. W związku z tym, szczególnie wszystkie
krajowe obchody rocznic są mile widziane.
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Temat ochrony ciemnego nieba przed zanieczyszczeniem
świetlnym — czy są szanse na globalne rozwiązania albo
chociaż w skali kontynentów, np. na poziomie Unii Europejskiej?
Będzie kilka projektów, które staną się filarami podczas
rocznicowych obchodów, a jednym z nich jest „Astronomy
Natural and Cultural Heritage” („Naturalne i kulturowe
dziedzictwo astronomii”). Temat ten dotyczy w szczególności ochrony ciemnego nieba. Jednym z jego głównych celów
są działania edukacyjne mające podnieść świadomość społeczeństwa na temat sposobów walki z zanieczyszczeniem
świetlnym oraz wpływu, jakie ma ono nie tylko na brak
możliwości oglądania gwiazd, ale także na zdrowie i wiele
innych skutków. Będą akcje próbujące dotrzeć do rządów.
Planujemy wspólnie z ONZ zorganizowanie sympozjum
na temat zanieczyszczenia światłem. Celem konferencji
będzie opracowanie zestawu rekomendacji dla rządów,
które mogą być wykorzystywane do prób wywarcia wpływu
na wysokim szczeblu i faktycznego dotarcia do polityków.

Sze-leung Cheung (International Outreach Coordinator, IAU Office
for Astronomy Outreach)

Czym jest Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU)?
Prawie 100 lat temu nauka była prowadzona w sposób
indywidualny, ale naukowcy uznawali potrzebę współpracy
międzynarodowej. W tamtym okresie kilka krajów próbowało utworzyć różne grupy zawodowych astronomów,
którzy pracowaliby razem i ostatecznie doprowadziło to
do utworzenia Międzynarodowej Unii Astronomicznej. IAU
powstała w celu współpracy międzynarodowej w astronomii. Po stu latach, które minęły od tamtej pory, misja ta
jest kontynuowana: ułatwianie i promowanie współpracy
międzynarodowej pomiędzy różnymi krajami. Najlepszym
przykładem tego jest konferencja Communicating Astronomy with the Public (CAP 2018), na której mamy uczestników z 53 krajów, z wszystkich kontynentów, umożliwiająca
międzynarodową współpracę, pomagająca w uczeniu się
od siebie nawzajem, nawiązywaniu relacji, współpracy
po to, aby polepszyć działania w swoich krajach. Dotyczy to
nie tylko popularyzacji, ale także samej nauki. IAU robi bardzo wiele rzeczy, aby łączyć ludzi z różnych krajów.
Jakie działania IAU podejmuje na polu popularyzacji i upowszechniania astronomii?
Astronomia sama w sobie widzi potrzebę popularyzacji
w społeczeństwie. Jest to bardzo ważny sposób promocji
nauki i astronomii. Od prawie 20 lat ludzie zaczęli tworzyć
różne grupy z tym związane, co doprowadziło do uznania
przez IAU, że jest to sprawa istotna i utworzenia w strukturze IAU komisji dedykowanej popularyzacji astronomii
2/2018

Pomysły? Pytania?

Docelowo mają być wyznaczeni krajowi koordynatorzy
obchodów IAU100, ale ponieważ jak na razie brak
polskiego koordynatora, to swoje pomysły lub pytania
można kierować do ogólnoświatowego koordynatora.
Oto jego dane:
Jorge Rivero González
IAU100 International Projects Coordinator
e-mail: rivero@strw.leidenuniv.nl
https://www.iau.org/public/iau100/

w społeczeństwie. Początkowo była to komisja 55, która
potem po reformie stała się komisją C2, a następnie w roku
2009 IAU zorganizowała Międzynarodowy Rok Astronomii.
To ponownie pokazało, jak ważna jest promocja astronomii
w społeczeństwie. Rok Astronomii był niezwykle udany,
wzięło w nim udział 1,5 miliarda ludzi. To przekonało IAU
do zmiany swojego charakteru z czysto naukowej organizacji na podmiot, który zajmuje się także promocją nauki
i edukacji jako jednym z celów swojej misji. Utworzono
odpowiednie biura. Najpierw IAU Office for Astronomy
Development z siedzibą w Kapsztadzie w RPA, a później
IAU Office for Astronomy Outreach (którym kieruję) z siedzibą w Tokio w Japonii. Wszystkie te wysiłki pokazują, że
IAU naprawdę uważa popularyzację i promocję astronomii
za ważną.
IAU Office for Astronomy Outreach próbuje ustanowić
coś, co nazwano Astronomy Translation Network. Co to
takiego?
Widzimy, że jest wiele zasobów i wiele dobrej pracy wykonanej przez różne społeczności, która obecnie nie jest efektywnie udostępniana. Wiemy także, że wiele materiałów
i zasobów jest dostępna w języku angielskim. Język staje
się barierą pomiędzy poszczególnymi społecznościami, aby
dzielić się swoimi zasobami. Nie trzeba za każdym razem
ponownie tworzyć części zasobów, a wystarczy wykorzystać
te już istniejące. Dzielenie zasobów może być efektywniejsze, ale barierą jest język. W jaki sposób uporać się z tym
problemem? Utworzyliśmy grupę wolontariuszy, tak aby
zebrać ich razem. Próbujemy przekonać różnych tłumaczy
do pracy nad tłumaczeniami, dzięki czemu tworzy się baza
zasobów związanych z astronomią.
Czyli możemy zachęcać wszystkich chcących pomóc w tłumaczeniach do dołączenia do tej sieci?
Tak, aczkolwiek jest jeszcze trochę pracy organizacyjnej
do wykonania. Musimy utworzyć grupy dla poszczególnych
języków. Dana grupa wybiera potem zasoby do tłumaczenia. Obecnie pracujemy nad lepszą organizacją przepływu
pracy, aby wszystko było prostsze. Ogólnym celem jest usunięcie bariery językowej poprzez zaangażowanie większej
liczby tłumaczy.
Rozmowy przeprowadził Krzysztof Czart

Urania

Granty

Istnieje możliwość wnioskowania do Międzynarodowej
Unii Astronomicznej o granty do 2500 EUR na projekty
lokalne lub narodowe w ramach obchodów IAU100.
Termin składania wniosków mija 15.06.2018 r. Szczegóły
na stronie
www.iau.org/public/iau100/call-special-projects/
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Biuletyn Sekcji Obserwatorów Komet PTMA

Komety obserwowane w 2017 r.
Jak co roku, na łamach Uranii publikujemy wyniki obserwacji przeprowadzonych przez członków Sekcji Obserwatorów
Komet PTMA. Nie inaczej będzie i tym razem — przyjrzymy
się bowiem całej serii obserwacji wykonanych w ciągu minionego roku 2017.
O tym, że ubiegłoroczna kampania była szczególna, nie
trzeba długo przekonywać. Wystarczy jedynie wspomnieć
o liczbie raportów, jakie wpłynęły do Sekcji — największej
w ciągu ostatniej dekady. Aktywność polskich obserwatorów
najlepiej zobrazują te liczby: 325 obserwacji dla 12 komet
w ciągu 12 miesięcy 2017 r. Dla porównania, w 2015 r. było
ich 292, a w roku ubiegłym zaledwie 87. Zapowiedzi z październikowej X Konferencji SOK w Niepołomicach sprawdziły
się — przekroczyliśmy czwartą setkę. Lepszego wyniku nie
znajdziemy w ciągu trwającej dekady. Ostatni, choć równie
imponujący rezultat, został osiągnięty w czasie spektakularnego wybuchu komety 17P/Holmes w 2007 r. 10 lat później
nie doświadczaliśmy żadnego podobnego zjawiska, a mimo
to komety cieszyły się dużą popularnością — zaobserwowane zostały wszystkie obiekty, których zapowiedź ukazała się
w numerze 1/2017, w tym także szalenie wymagająca dla
obserwatora planetoida (3200) Phaethon okresowo przejawiająca aktywność kometarną. W tym artykule poznamy
bliżej najpopularniejsze i najciekawsze obiekty, zestawiając
niejednokrotnie bardzo różne oczekiwania z rzeczywistością.

C/2015 V2 (Johnson)
Mimo wcześniejszych zapowiedzi „roku komet krótkookresowych”, najchętniej obserwowaną kometą okazała się
przewrotnie C/2015 V2 (Johnson), poruszająca się po hiperbolicznej orbicie. Najwcześniejsze polskie obserwacje tego
obiektu prowadzono już w połowie 2016 r., kiedy C/2015
V2 była jeszcze dosyć słaba (ok. 13 mag), a jej otoczka nie
przekraczała 1,5’. Do osiągnięcia dziesiątej wielkości gwiazdowej potrzebowała całego półrocza, za to już w ciągu zimy
i wiosny 2017 jej wysokie położenie ponad horyzontem dla
obserwatorów z Polski sprawiło, że kampania obserwacyjna
rozpoczęła się na dobre. Od marca bez większych trudności
można było dostrzec kometę w lornetce pod ciemnym niebem, a jej jasność szybko wzrastała. Zgodnie z wynikami
analizy obserwacji, jakie wpłynęły do SOK, w kwietniu aktywność komety i jej albedo wzrosły, co wydaje się naturalnym
zjawiskiem w przypadku obiektu z odległych stron Układu
Słonecznego, który zaledwie od kilkunastu dni znajdował się
wewnątrz orbity Marsa. Ostatecznie prognozy mimo wszystko okazały się zbyt optymistyczne. W porównaniu do nich kometa zachowywała się nieznacznie mniej widowiskowo, osiągając maksimum na poziomie 6,6 mag na początku czerwca,
dwa tygodnie przed peryhelium. W tym czasie znajdowała
się ok. 1,63 au od Słońca i w o połowę krótszym dystansie
do Ziemi. Niestety, jej pozycja na niebie dla obserwatorów
z Polski stopniowo się pogarszała i ostatni raz dostrzeżono ją
23 czerwca. Uzyskane dopasowania krzywych na wykresie
danych obserwacyjnych pozwoliły ustalić jej jasność absolutną na 7,3 mag do kwietnia i 6 mag w ostatnich 2 miesiącach
obserwacji przy około dwukrotnym zwiększeniu czynnika aktywności komety. Na przyjemny dla oka widok tego obiektu
na niebie wpływała stosunkowo rozległa koma, jaką udało się
jej rozwinąć, osiągająca maksymalnie przeszło 830 tys. km,
czyli niemal 2,5 razy więcej niż odległość Ziemia-Księżyc.
Nieco mniej spektakularny był jej warkocz, liczący „zaledwie”
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2,5 mln km — wartość raczej niewielką jak na szanującą się
kometę długookresową. Ostatecznie, trzynastu obserwatorom udało się dokonać 136 pozytywnych obserwacji komety
C/2015 V2 (Johnson), co należy uznać za najlepszy wynik
dla pojedynczego obiektu w minionym roku.

41P/Tuttle-Giacobini-Kresak
„Najcenniejszą ozdobą koronną” ubiegłego roku miała
zostać krótkookresowa kometa 41P, która jeśli tylko nawiązałaby do swojej wybuchowej przeszłości, miała szanse
uzyskać zerową wielkość gwiazdową, korzystając z najbardziej korzystnego powrotu tego obiektu w ciągu całej, blisko 150-letniej historii obserwacji. Wcześniej doświadczała
już niespodziewanych rozbłysków, z których na szczególną
uwagę zasługują te stosunkowo niedawne z lat 90. i z powrotu w 2000 r. Tym razem jednak do kolejnego wybuchu
nie doszło, a zachowanie komety 41P okazało się nawet nieco mniej śmiałe niż przewidywano. W kwietniu zbliżyła się
do Ziemi na odległość mniejszą od 0,15 au, dzięki czemu
mogliśmy widzieć ją jako duży kątowo obiekt, którego koma
przekraczała nawet 30’, czyli niemal tyle, co potężna gromada kulista M4 w Skorpionie, jednak aby zobaczyć ją w pełnej
okazałości, należało wybrać się pod ciemne niebo, ponieważ
obiekt był mocno rozmyty. Rzeczywista średnica kometarnej
otoczki nie była aż tak spektakularna — nie przekraczała
230 tys. km. Jakby podobieństw do gromad kulistych było
mało, podobnie jak w czasie minionych powrotów, również
i teraz nie dostrzeżono choćby niewielkiego warkocza. Jego
brak nie jest rzadkością w przypadku komet o tak krótkim
okresie orbitalnym (niespełna 5,5 roku). Jasność komety
w czasie największego zbliżenia do Ziemi kształtowała się
na poziomie 7 mag z obserwowanym maksimum ok. 6,5 mag
w połowie kwietnia. Położenie wysoko ponad horyzontem
w czasie coraz cieplejszych wiosennych wieczorów sprawiło, że 41P stała się drugą najczęściej obserwowaną kometą
roku. W sumie zebrano 83 obserwacje.

C/2017 O1 (ASASSN)
C/2017 O1 (ASASSN) to długookresowa kometa odkryta
19 lipca 2017 r. przez projekt przeglądowy ASASSN, mający
na celu głównie poszukiwania supernowych. W chwili odkrycia była słabym obiektem piętnastej wielkości gwiazdowej,
jednak już kilka dni później zwiększyła swoją jasność około 100-krotnie, osiągając 10 mag. Obserwacje wykonane
od początku sierpnia do końca listopada wyraźnie wskazują
na wybuchowy charakter pojawienia się tego obiektu w centrum Układu Słonecznego. Jej krzywa blasku jest wyjątkowo
płaska, zmiany jasności nie występują w równie dynamiczny
sposób jak w przypadku innych komet na krótko bawiących
w pobliżu Słońca. Dla obserwacji wykonanych jeszcze przed
peryhelium, mającym miejsce 14 października, uzyskano
ujemny współczynnik aktywności komety oznaczający wklęsły, a nie wypukły kształt krzywej. Fizyczną interpretacją
takiego wykresu jest właśnie silny rozbłysk komety, która
po doświadczeniu tego zjawiska traciła na aktywności pomimo ciągłego zbliżania do Słońca. Spośród 48 obserwacji,
które zasiliły bazę SOK, największą obserwowaną jasność
oceniono na 8,8 mag w czasie peryhelium, jak również
na początku serii obserwacji 2 miesiące wcześniej. W drugiej
połowie lata i na początku jesieni utrzymywała blask na podobnym, stabilnym poziomie. Ewolucja komy jest kolejnym
świadectwem dynamicznych procesów władających życiem
tej komety: otoczka rozwinęła największe rozmiary pod ko-
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niec sierpnia, przekraczając średnicę 500 tys. km. Później
jednak jej rozmiar szybko malał, ze szczególnym wzmocnieniem bezpośrednio po przejściu przez przysłoneczny punkt
swojej orbity, co pokazuje, że nowo wyemitowany materiał
lotny nie był już tak obfity jak wcześniej.
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δ

Δ [au]

C/2016 M1 (PanSTARRS)

45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova
Należąca do grupy obiektów bliskich Ziemi (NEO) kometa Honda-Mrkos-Pajdusakova miała zostać najjaśniejszą
kometą 2017 roku, doświadczając równie historycznego
powrotu jak widoczna w tym samym czasie na niebie kometa Tuttle-Giacobini-Kresak. Nie stało się inaczej! Osiągając
6,3 mag, została najjaśniejszym obiektem roku obserwowanym przez naszą Sekcję, jednak biorąc pod uwagę samą
liczbę, można odnieść wrażenie nie do końca obrazujące obserwacyjne realia. Zbliżając się do Ziemi na dystans zaledwie 0,08 au, jej gazowa otoczka była skrajnie słabo skondensowana, w związku z czym dostrzeżenie jej na podmiejskim
niebie mogło zakończyć się fiaskiem. Pomimo dużej jasności
widomej, jej jasność powierzchniowa była bardzo słaba, co
w znacznym stopniu utrudniało obserwacje. W rezultacie
otrzymaliśmy zaledwie 21 raportów potwierdzających dostrzeżenie tego obiektu. Z danych dotyczących jasności
udało się ustalić, że kometa podwoiła aktywność emisyjną
około peryhelium, jednak patrząc ogólnie, jej charakterystyka
w dużym stopniu pokrywała się z przewidywaniami. Niedługo
po największym zbliżeniu do Ziemi w lutym 2017 r., rozwinęła
największą na miarę swoich możliwości komę, liczącą około
20’ średnicy (kontynuując analogie do gromad kulistych, możemy tu wspomnieć o M13), czemu w sensie fizycznym odpowiada „zaledwie” 200 tys. km. Bardzo możliwe, że realna
otoczka 45P była większa, lecz widok z Ziemi rozleglejszych
i jeszcze mniej skondensowanych jej części był niemożliwy
przy tak bliskiej jej odległości względem obserwatora. Obecności warkocza nie stwierdzono.
Cztery wymienione obiekty to oczywiście niewielki wycinek komet obserwowanych w 2017 r. Do pozostałych należą: 2P/Encke, 24P/Schaumasse, 29P/Schwassmann-Wachmann, 62P/Tsuchinshan, 71P/Clark; a także długookresowe:
C/2017 E4 (Lovejoy), C/2015 ER61 (PanSTARRS), C/2016
R2 (PanSTARRS) oraz C/2017 T1 (Heinze). Pod wieloma
względami był to rok zadziwiający. W końcu wielką niespodzianką był wybuch niewielkiej komety C/2017 E4 (Lovejoy)
na początku roku i jej rychły rozpad, a także łut szczęścia,
jakim określić można rozbłysk C/2017 O1, tworzący okazję
do zobaczenia jeszcze jednej dość jasnej komety w drugiej
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s

–15°39’30,2”

1,717

26 maj

19 23 55,5

s

–21°07’35,0”

1,540

h
h

h
h

m
m

m
m

C/2016 N6 (PanSTARRS)
7 kwi

8h15m03,0s

+71°20’04,8”

2,705

17 kwi

m

7 56 13,0

s

+66°04’38,0”

2,791

27 kwi

7 49 06,6

s

+61°01’20,7”

2,895

7 maj

7h47m57,8s

+56°19’00,3”

3,008

h
h

m

17 maj

m

7 50 08,9

s

+51°59’29,8”

3,126

27 maj

7 54 18,2

s

+48°01’53,8”

3,241

1 maj 19h41m23,8s

+18°31’24,9”

1,579

11 maj 19h56m30,0s

+22°50’17,8”

1,431

21 maj 20 11 46,4

+27°34’28,7”

1,294

h
h

m

21P/Giacobini-Zinner

h

m

s

Oznaczenia: α — rektascensja, δ — deklinacja, Δ — odległość
od Ziemi, Dane w tabelach zostały podane dla godziny 0.00 polskiego czasu

połowie roku, który do tego czasu zapowiadał się ubogo w porównaniu do pierwszych miesięcy 2017 r. Nie zapominajmy
także o największym planetologicznym odkryciu ostatnich
lat. Jesienią odkryto bowiem pierwszy obiekt przybywający
do Układu Słonecznego z zewnątrz — 1I/’Oumuamua, któremu wkrótce poświęcimy więcej uwagi na łamach Uranii. Liczymy, że bieżący rok okaże się jeszcze bardziej udany i nie
są to słowa wyrażające jedynie nadzieję — w końcu przed
nami długo wyczekiwany historyczny powrót 45P/Wirtanen,
a także korzystna aparycja 21P/Giacobini-Zinner, w sposób
zrozumiały nie wspominając o innych, zupełnie niespodziewanych odkryciach.
Mikołaj Sabat
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Planety TRAPPIST-1 mogą
mieć więcej wody niż Ziemia
Najnowsze badania pozwoliły naukowcom lepiej określić własności siedmiu
planet wielkości Ziemi w układzie TRAPPIST-1. Wszystkie są skaliste, a na części
z nich może występować nawet więcej
wody niż na Ziemi — poinformowały Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO)
oraz NASA.
TRAPPIST-1 to system z planetami
wielkości Ziemi okrążającymi bardzo
chłodnego czerwonego karła. Znajduje
się 40 lat św. od Ziemi. O istnieniu siedmiu planet w tym układzie wiemy od 22
lutego 2017 r., kiedy to naukowcy ogłosili
sensacyjne odkrycie (przy czym pierwsze
trzy planety zaobserwowano w 2015 r.,
co ogłoszono w 2016 r.). Od tamtej pory
badacze starają się lepiej poznać światy
okrążające gwiazdę TRAPPIST-1, a najnowsze doniesienia są bardzo obiecujące.
Najnowsze badania prowadzono teleskopami naziemnymi, w tym będącym
na ukończeniu SPECULOOS w Obserwatorium Paranal w Chile (placówka ta wchodzi w skład ESO), a także instrumentami
znajdującymi się w kosmosie: Kosmicznym Teleskopem Spitzera i Kosmicznym
Teleskopem Keplera (to z kolei instrumenty należące do NASA). Badania te prowadził międzynarodowy zespół naukowców,
którym kierował Simon Grimm z Uniwersytetu Berneńskiego w Szwajcarii.
Do wszystkich dostępnych danych
obserwacyjnych dotyczących TRAPPIST-1
badacze zastosowali skomplikowane
metody modelowania i udało im się usta-

Gęstość planety względem Ziemi

W skrócie
Porównanie systemu TRAPPIST-1 i Układu Słonecznego

Energia otrzymywana od gwiazdy względem sytuacji Słońce/Ziemia

Diagram porównuje masy i energię otrzymywaną przez siedem planet TRAPPIST-1 w odniesieniu
do własności czterech najbardziej wewnętrznych planet Układu Słonecznego. Źródło: NASA/JPL

lić gęstości obiektów z dużo lepszą dokładnością niż do tej pory. Naukowcy wykorzystali to, że orbity planet w systemie
TRAPPIST-1 są bardzo ciasno ułożone,
więc planety mocno oddziałują ze sobą,
wpływając na czasy momentów tranzytów (obserwowanych z Ziemi przejść
planety przed gwiazdą skutkujących
niewielkim, chwilowym osłabieniem blasku gwiazdy). Przy pomocy modelowania
komputerowego symulowali orbity planet
tak długo, aż wyliczone w ten sposób
tranzyty były zgodne z danymi obserwacyjnymi. W ten sposób udało się ustalić
masy planet.
Warto wspomnieć, że o ile rozmiary
planet były znane do tej pory dość dokładnie (z błędem około 5%), to masy miały
zdecydowanie większe niepewności, co
skutkowało niepewnością w wyznaczaniu
gęstości obiektów na poziomie od 28%
do nawet 95%. Mając nowe, dokładniejsze wyznaczenia masy, naukowcom udało

się ustalić gęstości planet z dokładnością
od 5% do 12%.
Nowe dane na temat gęstości, w połączeniu z modelami budowy planet, silnie sugerują, że wszystkie siedem planet
w systemie TRAPPIST-1 nie składa się
wyłącznie ze skał. Przypuszczalnie mają
też sporo lotnego materiału, którym jest
najprawdopodobniej woda. Dla części planet woda może stanowić nawet 5% masy
obiektu, a to dużo więcej niż na Ziemi,
250 razy tyle co masa całej wody w ziemskich oceanach!
Jak przedstawiają się wyniki badań dla
poszczególnych planet? Dwie najbardziej
wewnętrzne, TRAPPIST 1b i 1c, posiadają
prawdopodobnie skaliste jądra, które są
otoczone przez grube atmosfery, grubsze
niż ziemska. Z kolei TRAPPIST 1d jest
najmniej masywna w układzie (około 0,3
masy Ziemi) i naukowcy nie mają pewności, czy posiada rozległą atmosferę, ocean, czy może warstwę lodu.

System TRAPPIST-1
Luty 2018

b
Okres orbitalny (dni)
1,51
Odległość od gwiazdy (au)
0,0115
1,12
Promień planety (RZiemi)
1,02
Masa planety (MZiemi)
0,73
Gęstość planety (rZiemi)
Grawitacja na powierzchni (g) 0,81

c
2,42
0,0158
1,12
1,16
0,88
0,96

d
4,05
0,0223
0,78
0,30
0,62
0,48

e
6,10
0,0293
0,91
0,77
1,02
0,93

f
9,21
0,0385
1,05
0,93
0,82
0,85

g
12,36
0,0469
1,15
1,15
0,76
0,87

h
18,76
0,0619
0,77
0,33
0,72
0,55

Układ Słoneczny
Planety skaliste

Okres orbitalny (dni)
Odległość od gwiazdy (au)
Promień planety (RZiemi)
Masa planety (MZiemi)
Gęstość planety (rZiemi)
Grawitacja na powierzchni (g)

Merkury
87,97
0,387
0,38
0,06
0,98
0,38

Wenus
224,70
0,723
0,95
0,82
0,95
0,90

Ziemia
365,2
1,000
1,00
1,00
1,00
1,00

Mars
686,98
1,524
0,53
0,11
0,71
0,38

Główne własności siedmiu planet TRAPPIST-1 oraz czterech najbardziej wewnętrznych planet Układu Słonecznego w tej samej skali
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kropką, ledwie wykrywalną na fotografii.
Krótko po tym sonda w celu oszczędzania
energii wyłączyła już kamerę, a rekordowy
obraz pozostał niezagrożony przez prawie
30 lat.
To nie wszystkie ostatnio pobite rekordy przez sondę New Horizons. 9 grudnia
2017 r. sonda wykonała najodleglejszy
manewr korekcji kursu. Miał on na celu
ustawić dokładne zbliżenie do obiektu
2014 MU69, który stanie się najdalszym
ciałem niebieskim badanym bezpośrednio przez zbudowany przez człowieka statek kosmiczny.
New Horizons jest już piątym statkiem
kosmicznym, który przekroczył orbitę najdalej położonej planety w Układzie Słonecznym. W ramach rozszerzonej misji
sonda zbada kilkanaście obiektów Pasa
Kuipera, ustalając ich kształt, powierzchnię i szukając ewentualnych księżyców.
Jednocześnie wykona pomiary plazmy,
gęstości pyłu i gazów obojętnych. Natomiast aktualnie sonda znajduje się
w hibernacji. Kontrolerzy wybudzą ją 4
czerwca br. w celu testów i przygotowania
do zbliżającego się spotkania.
Rafał Grabiański

Źródło: NASA/JHUAPL/SwRI

Należąca do agencji NASA sonda kosmiczna New Horizons po bliskim spotkaniu z Plutonem w 2015 r., mknie w tej chwili w rejon Pasa Kuipera, gdzie najpierw
spotka się z bardzo ciekawym obiektem
2014 MU69. Tymczasem w grudniu minionego roku sonda pobiła kolejny rekord
w eksploracji kosmosu. Proste kalibracyjne zdjęcie stało się wykonaną najdalej
od Ziemi fotografią w historii.
5 grudnia 2017 r. statek uruchomił instrument obrazujący LORRI, by wykonać
rutynowe zdjęcie kalibracyjne gromady
otwartej NGC 3532 w gwiazdozbiorze
Kila. W chwili wykonywania fotografii
sonda była w odległości ponad 6 mld km
od Ziemi, czyli około 41 au. Była to przez
parę godzin najdalej od Ziemi wykonana
fotografia. Wkrótce New Horizons poprawiła swój nowy rekord, uwieczniając
z daleka dwa obiekty Pasa Kuipera: 2012
HZ84 i 2012 HE85.
Wcześniej rekord należał do równie
przełomowej sondy, a samo zdjęcie stało
się ikoną eksploracji kosmosu. 14 lutego
1990 r. sonda Voyager 1, znajdując się
40,5 au od Ziemi, wykonała osławione
zdjęcie Ziemi, będącej bladą, błękitną

Przez krótki czas to kalibracyjne zdjęcie otwartej gromady gwiazd NGC 3532 było najdalej
od Ziemi pozyskaną przez człowieka fotografią

Zdjęcia obiektów 2012 HZ84 (po lewej) i 2012 HE85 w Pasie Kuipera wykonane przez sondę
New Horizons w grudniu 2017 r. Są to obecnie najdalej od Ziemi wykonane fotografie w historii
2/2018
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Astronomka rozpoczęła
trening na astronautkę
Suzanna Randall jest astronomką pracującą w Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO), a być może zostanie też
astronautką, bowiem niedawno została
wybrana do treningu na astronautę.
Trening jest prowadzony w ramach inicjatywy Astronautin utworzonej w 2016 r.
Ma zachęcać młode kobiety do wyboru zawodów związanych z kosmosem, nauką,
matematyką i technologią. Wytrenowana
w programie astronautka ma polecieć
na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), aby prowadzić tam różne
eksperymenty naukowe, w tym badać
wpływ warunków mikrograwitacji na kobiece ciało.
Źródło: ESO/M.Zamani

New Horizons bije zdjęciowy
rekord sondy Voyager

Źródło: NASA/JHUAPL/SwRI

Pod względem ilości promieniowania
otrzymywanego od gwiazdy, rozmiaru oraz
gęstości najbardziej podobna do Ziemi
jest TRAPPIST 1e. Przy czym jako jedyna
w układzie ma gęstość nieco większą niż
nasza planeta. Na tej podstawie naukowcy wnioskują, że może mieć gęste żelazne
jądro, ale niekoniecznie jest tam atmosfera, ocean lub warstwy lodu.
Najdalsze planety TRAPPIST-1 f, g oraz
h są na tyle odległe od swojej gwiazdy, aby
ewentualna woda na ich powierzchni była
zamarznięta. Jeśli posiadają atmosfery,
to cienkie i raczej bez ciężkich cząsteczek
(np. bez dwutlenku węgla).
Krzysztof Czart

W skrócie

Suzanna Randall, pracująca jako astronom
w ESO, została wybrana do projektu Astronautin, w ramach którego rozpoczęła trening
astronautyczny

Jedną z dwóch kandydatek w ramach
Astronautin została Suzanna Randall. Ma
38 lat, urodziła się w Kolonii, studiowała
astronomię w Wielkiej Brytanii, doktorat
zrobiła w Kanadzie, a obecnie pracuje
w Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO) jako astronom. Początkowo
była stażystką w ESO, a teraz jest zaangażowana z ramienia w ESO w projekt ALMA
— wielką sieć radioteleskopów milimetrowych i submilimetrowych pracujących
w Chile. Naukowo zajmuje się badaniem
pewnej kategorii gwiazd: pulsujących niebieskich podkarłów.
Jest też wysportowana — jest instruktorką jogi oraz uprawia paralotniarstwo.
Połączenie doświadczenia naukowego
i pasji do sportu zadecydowały o jej wyborze do projektu. Randall zajęła miejsce
Nicoli Baumann, będącej pilotem myśliwców Eurofigher, która była wcześniej wybrana do projektu, ale teraz zrezygnowała.
O miejsce na lot kosmiczny Randall będzie
rywalizować z Insą Thiele-Eich, 34-letnią
meteorolog, która została wybrana do treningu astronautycznego w kwietniu 2017 r.
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W skrócie
Fot. Jadwiga Moskal

Kandydatki na astronautki w programie treningowym Astronautin zaznajamiają się ze środowiskiem stacji ISS, poznają
systemy i procedury pokładowe. Program
obejmuje także uczestnictwo w wielu wymagających aktywnościach, takich jak
loty paraboliczne, trening survivalowy, trening lotniczy i trening robotyczny.
Randall być może zostanie pierwszą
Niemką w kosmosie, a my czekamy, kiedy pierwsza Polka otrzyma szansę lotu
w kosmos…
Krzysztof Czart

LUSTRO
studentów z Warszawy
poleci z Kiruny

Uczniowie z Jasła w misji
Astro Pi — Zero na ISS
Antoni i Kinga Moskal z certyfikatem uczestnictwa w konkursie „European Astro Pi — Misja zero”

mów spełniających wszystkie wymagania
konkursu. Zostały one uruchomione na
stacji kosmicznej ISS na początku lutego
2018 r.
Z Polski zgłosiło się 31 drużyn, które
wzięły udział w misji podstawowej. Spośród nich tylko 25 ekip zostało zakwalifikowanych przez Europejską Agencję
Kosmiczną do kolejnego etapu misji zero,
w tym dwuosobowy zespół z Jasła w składzie: Antoni Moskal i Kinga Moskal ze
Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle. Opiekunem zespołu była nauczycielka z Zespołu Szkół Miejskich Nr 3
w Jaśle oraz popularyzator astronomii
p. Jadwiga Moskal.
Projekt uczniów z Jasła został odtworzony 1 lutego 2018 r. i zadziałał prawidłowo. W nagrodę uczestnicy konkursu
otrzymali
pamiątkowe dyplomy wraz
z certyfikatem miejsca, w którym program
był odtworzony. Młodzi jaślanie zaprogramowali na wyświetlaczu napisy: „Hi, from
Źródło: ESA

Biuro Edukacji Europejskiej Agencji Kosmicznej, we współpracy z Fundacją Rappberry Pi (RPF), zaprosiło uczniów poniżej
14. roku życia do udziału w konkursie „European Astro Pi — Misja zero”. Konkurs
polegał na napisaniu krótkiego programu
komputerowego (do 30 sekund) w języku Python, który miał wyświetlić pozdrowienia dla astronautów przebywających
na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
(ISS) oraz zmierzyć temperaturę powietrza panującą w stacji.
W konkursie można było wziąć udział
poprzez wysłanie zgłoszenia z programem i składem zespołu (liczących od 2
do 4 uczniów) do 26 listopada 2017 r.
Każdy zespół musiał posiadać opiekuna,
który kontaktował się w języku angielskim
z Biurem Edukacji ESA. Nie było narzuconego limitu ilości zespołów pochodzących
z jednej szkoły. Natomiast były do spełnienia dwa warunki, czyli że każdy uczeń
może być członkiem tylko jednego zespołu, a każda drużyna może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
W całej Europie zgłoszono 2000 programów, z czego wybrano 1700 progra-

Ilustracja pokazująca miejsce uruchomienia programu z komunikatem
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Jaslo Poland z flagą Polski, temp.: 20,0”.
Dzięki temu doświadczeniu uczniowie
poczuli się niemal jak astronauci, gdyż
w pewnym sensie byli na orbicie!
Więcej informacji na temat projektu
można znaleźć na stronie https://astro-pi.org/missions/zero/
Paweł Z. Grochowalski

Urania

Studenci Politechniki Warszawskiej
z Sekcji Balonowej SKA zakwalifikowali
się do misji BEXUS 27 programu REXUS/
BEXUS Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Dzięki temu będą mogli przyjrzeć się rozkładowi promieniowania UV na poziomie
różnych warstw atmosfery w projekcie
LUSTRO.
Jest to już kolejny, czwarty projekt tej
uczelni, który członkowie Sekcji Balonowej SKA (Studenckiego Koła Astronautycznego) realizują w ramach programu
REXUS/BEXUS. Wcześniej udało się przeprowadzić projekt Icarus w misji BX06
w roku 2008, projekt SCOPE 2.0 w misji
BX11 w roku 2010 oraz projekt BuLMA
w misji BX22 w roku 2016.
Projekt LUSTRO (Light-and-Ultraviolet
Strato-and-Tropospheric Radiation Observer) wystartował we wrześniu 2017 r.
Jego celem jest próba bliższego przyjrzenia się rozkładowi promieniowania UV
na poziomie różnych warstw atmosfery.
Zespół planuje za pomocą zaprojektowanego układu czujników i obracających się
luster otrzymać stereoskopowe obrazy intensywności promieniowania UV-A, UV-B
i UV-C. Jednocześnie będzie nagrywany
obraz ze spektrum widzialnego dla uzupełnienia wyników. Wiązka światła będzie
wpadać przez wysunięty z obudowy peryskop do układu optycznego. Następnie
odbije się od zwierciadła ustawionego pod
kątem 45°, gdzie zostanie przekierowana
na soczewkę skupiającą światło na czujnikach, które mają za zadanie określać
wartość natężenia promieniowania UV.
Do czego można wykorzystać wyniki
tego eksperymentu? Otóż pozwoli on na
uzupełnienie danych uzyskanych z satelitów i obserwacji naziemnych, co pozwoli
uzyskać pełniejszy obraz rozkładu promieniowania UV, który uwzględni także
warstwy chmur oraz ozonosferę. Dokładniejsze dane staną się cennym wkładem
w wiedzę o pochłanianiu i odbijaniu promieniowania przez różne warstwy atmosfery ziemskiej — wzrost natężenia promieniowania.
Do tej pory zespół przygotował pełną
dokumentację projektu oraz eksperymentu. Obecnie trwają prace podsumowujące
2/2018
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Misją satelity Euclid, realizowanej
przez Europejską Agencję Kosmiczną
będzie odpowiedź na pytanie, dlaczego
Wszechświat rozszerza się w tempie, jakie
obserwujemy. Pomogą w tym instrumenty
badawcze, które pozwolą na spojrzenie
daleko w przeszłość Wszechświata i jego
obraz sprzed 10 mld lat. Do budowy satelity swoją cegiełkę dołożą Polacy.
W Polsce powstanie mechanizm ADPM
(ang. Antenna Deployment and Pointing
2/2018

Model mechanizmu ADPM. Jest to zespół precyzyjnych siłowników ustawionych w trzech
osiach — jeden posłuży do rozłożenia, a dwa
pozostałe do ukierunkowania anteny. Zestaw
umożliwia również przesył sygnału radiowego
od satelity do anteny

Sam satelita Euclid ma polecieć w przestrzeń kosmiczną w 2020 r. na szczycie
rakiety Sojuz. W naukowe wykorzystanie
danych z sondy będzie zaangażowanych
ponad 1200 osób z ponad 100 laboratoriów w 15 krajach. Naukowcy spodziewają
się, że w ciągu 10 lat trwania misji pozyskają z sondy 10 PB surowych danych (10
mln GB).
Rafał Grabiański

Silny rozbłysk
Proximy Centauri
Czy Proxima Centauri, najbliższy nam
układ planetarny, faktycznie nadaje się do
zamieszkania? Najnowsze badania wykonane z udziałem sieci ALMA wnoszą wiele
wątpliwości. Kilka miesięcy temu naukowcy korzystający z tego interferometru radiowego wykryli silny rozbłysk gwiazdy.
Okazuje się, że słynna planeta Proxima b
może wcale nie być przyjazna życiu.
W swym maksimum, nowo rozpoznany rozbłysk był 10 razy jaśniejszy niż największe rozbłyski słoneczne obserwowane
na podobnych długościach fali. Chwilowo
zwiększył on jasność Proximy Centauri aż
1000 razy — a wszystko to trwało jedynie
10 s. Rozbłysk dodatkowo poprzedziły
inne, słabsze rozbłyski, przy czym cała ich
seria zaszła w czasie krótszym niż dwie minuty. Wykryto ją w obejmującym 10 godz
Urania

danych zebranych przez sieć anten ALMA
między styczniem a marcem 2017 r.
Gwiezdne rozbłyski same w sobie nie
są niczym niezwykłym. Pojawiają się, gdy
zmiana konfiguracji pola magnetycznego
gwiazdy przyspiesza elektrony do prędkości zbliżonych do prędkości światła.
Przyspieszone cząstki oddziałują wówczas z silnie naładowaną plazmą, która
stanowi znaczną część materii gwiazdy
— efektem tego jest wybuch wytwarzający
emisję w całym zakresie widma elektromagnetycznego.
Naukowcy sądzą, że podczas zeszłorocznego rozbłysku z dużym prawdopodobieństwem ucierpiała także planeta Proxima
b. Doświadczyła ona silnej dawki promieniowania o wysokiej energii. Wcześniej już
dowiedziono, że gwiazda Proxima Centauri
wykazuje dość regularne, ale i słabsze rozbłyski rentgenowskie. W ciągu miliardów lat
od powstania Proximy b rozbłyski te, same
w sobie, mogły doprowadzić do odparowania atmosfery i wód planety, a dodatkowo
całkiem wysterylizować jej powierzchnię.
Zatem zamieszkiwalność planet pozasłonecznych warto być może zdefiniować
raz jeszcze — jest to z pewnością coś więcej niż tylko ich usytuowanie w odpowiedniej odległości od gwiazdy i wynikające
z tego, optymalne temperatury…
Co ciekawe, we wcześniejszej publikacji
naukowej wykorzystującej te same dane
z sieci ALMA, uśredniona jasność gwiazdy
była interpretowana jako efekt istnienia
wokół niej wielu różnych dysków pyłowych
oraz dysków składających się z planetoid.
Gdy jednak zespół MacGregora i Weinbergera przyjrzał się bliżej tym danym w funkcji
czasu obserwacji, bez uśredniania, bez trudu dostrzegł tam silny i nagły wzrost emisji.
To także niezbyt dobra wiadomość, bowiem
nie ma już przesłanek za tym, że gwieździe
tej faktycznie towarzyszą duże ilości pyłu
i drobnych ciał, a zatem niekoniecznie posiada ona bogaty system planetarny podobny do Układu Słonecznego.
Elżbieta Kuligowska
1000× jaśniejsze maksimum rozbłysku

Źródło: Meredith MacGregor, Carnegie

Krytyczny mechanizm
sondy Euclid zostanie
wyprodukowany w Polsce

Źródło: SENER

Wizualizacja eksperymentu LUSTRO

jej ocenę przez ekspertów z programu REXUS/BEXUS oraz przygotowania do stworzenia prototypu a także dalszych prac
praktycznych.
Aktualnie drużyna liczy sobie 10 członków, czyli w porządku alfabetycznym: Kamil Dąbrowski, inż. Damian Grabowski,
inż. Michał Hałoń, Aleksander Masłowski,
mgr inż. Tomasz Aleksander Miś, Mikołaj Owczarzak, inż. Mateusz Surma, inż.
Julia Wajoras, Justyna Wiśniewska oraz
inż. Edyta Żak. Wzięli oni udział w dwóch
wyjazdowych etapach — eliminacjach.
Miało to miejsce podczas Selection Workshop w ESTEC w Noordwijk, Zuid-Holland
w Holandii oraz w tygodniu szkoleniowym
połączonym z analizą projektu przez ekspertów ESA (Student Training Week & Preliminary Design Reviews (PDRs) w o SSC
Space Esrange Space Center (Kiruna,
Szwecja).
Program REXUS/BEXUS, w ramach
którego są przeprowadzane eksperymenty rakietowe i balonowe, organizuje
Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) we
współpracy ze Szwedzką Krajową Radą
ds. Przestrzeni Kosmicznej (SNSB) i Niemiecką Agencją Kosmiczną.
Należy podkreślić, że jest to już trzeci polski projekt w programie REXUS/
BEXUS na rok 2018. Oprócz studentów
z Warszawy, którzy wezmą udział w części
balonowej, swoje projekty zrealizują też
studenci z Gdańska (projekt HEDGEHOG)
oraz studenci z Wrocławia (projekt TRACZ)
w części rakietowej tegorocznej edycji programu REXUS/BEXUS.
Paweł Z. Grochowalski

Mechanism), odpowiadający za rozkładanie i ukierunkowanie anteny służącej
sondzie do komunikacji z Ziemią. ADPM
został zaprojektowany w hiszpańskim oddziale firmy SENER przy udziale polskich
inżynierów. Sama produkcja mechanizmu
i stanowisk testowych odbędzie się w Polsce. Późniejsze testy będą również realizowane w naszym kraju.
ADPM jest już drugim projektem realizowanym dla misji Euclid przez firmę
SENER Polska. Firma wykonała również
zestaw 13 urządzeń do wsparcia naziemnego produkcji satelity (urządzenia MGSE
do precyzyjnego przemieszczania satelity
w wielu płaszczyznach, transportu do komór testowych i umieszczenia w ładowni
rakiety nośnej).

Jasność

Źródło: Sekcja Balonowa SKA

W skrócie

Normalna emisja gwiazdy
Czas (w sekundach)

Jasność Proximy Centauri obserwowana przez
ALMA w okresie dwóch minut w dniu 24 marca 2017. Silny rozbłysk gwiazdowy zaznaczono kolorem czerwonym. W jego maksimum
jasność gwiazdy wzrosła na krótki czas około
tysiąckrotnie
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O miejscu nauki w kulturze

Dwie niezwykłe książki wydane przez Copernicus Center Press
w opinii młodych naukowców
do nabycia w księgarni Uranii www.urania.edu.pl zakładka „sklep”
Moda, wiara i fantazja
Pod koniec 2003 r. znakomity amerykański fizyk Roger Penrose wygłosił na Uniwersytecie w Princeton serię wykładów.
Dotyczyły one, być może pozornego, konfliktu między trzema aspektami społeczno-kulturowymi, — modą, wiarą i fantazją
— a współczesnym postrzeganiem świata
i praw nim rządzących z punktu widzenia
wykształconego naukowca. Na podstawie
tych wykładów Penrose napisał książkę
Moda, wiara i fantazja w nowej fizyce
Wszechświata. Ta ponadośmiusetstronicowa monografia w dość naturalny
sposób podzielona została na cztery fragmenty, w których autor konsekwentnie
opisuje nakreślone w tytule tematy.
Moda jest omawiana na podstawie
teorii strun. Czytelnik wprowadzany jest
niezwykle subtelnie w jedne z najbardziej
skomplikowanych współczesnych teorii
fizycznych. Niemniej jednak autor, przez
sam charakter książki, wymaga od czytelnika nieustannej uwagi i próby zrozumienia. Popularność teorii strun w ówczesnych latach autor określa mianem
mody — wszechobecnej, nawet w świecie
nauki, w którym pierwszorzędne znaczenie winny mieć idee nie powszechne,
a prawdziwe, zgodne z wynikami doświadczeń i oparte na solidnym aparacie
matematycznym. Niestety teoria strun
okazuje się być nieścisła matematycznie,
a jej zwolennicy nazywają te problemy
„technikaliami”. Z tekstu można wywnioskować, że osoby zajmujące się tą teorią
dały sie porwać modzie, tj. nie szukają
już fizycznego sensu i zrozumienia, a formułują niespójne ze sobą koncepcje,
starając się pozostać zauważonymi.
Koncepcja wiary została porównana
z mechaniką kwantową, której działanie
dla osób niewtajemniczonych zdaje się
być wpływem istoty boskiej. Jak to jest,
że nie tylko cząstki przebywające w nanoświecie, ale i w rezultacie te makroskopowe (sztandarowy przykład mechaników kwantowych — kot Schroedingera)
znajdują się w superpozycji stanów, tj.
potrafią znajdować się niejako w dwóch
miejscach jednocześnie? Sama istota
tego zjawiska tłumaczona jest obszernie,
nie dając miejsca na niedomówienia,
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zostawiając jednocześnie bystrym
umysłom pole do zadawania kolejnych
pytań o naturę świata. Świata, o którym,
w ostatecznym rozrachunku, wydaje się,
że nie mamy bladego pojęcia. Penrose
z początku traktuje mechanikę kwantową
jako dogmat. Nazywa przytaczane przez
siebie zjawiska mianem „wiary kwantowej” — to, co mierzymy i zgadza się
z mechaniką kwantową, jest prawdziwe,
a następnie stwierdza on, że „należy
oderwać się od kwantowej wiary, której
tak kurczowo się trzymamy!”.
Jednak pojawia się kolejny dyskutowany problem — dlaczego umysł ludzki stara
się (ze stuprocentową skutecznością)
odsuperponować każde doświadczenie
na dwa równolegle możliwe? Dlaczego
nie doświadczamy superpozycji? Te i inne
pytania Penrose formułuje nie dlatego, by
wywołać w czytelniku emocje związane
z brakiem wiedzy, a z brakiem zrozumienia elementarnych zasad rządzących
naszym światem — nawet ze strony
uczonych. Kwestia połączenia ogólnej
teorii względności i mechaniki kwantowej
pozostaje otwarta.

Roger Penrose, Moda, wiara i fantazja
w nowej fizyce Wszechświata
Copernicus Center Press 2017, stron 815

Kolejny rozdział rozpoczyna się
od stwierdzenia, że na tytułowe fantazje nie ma miejsca w fizyce z powodu
sprzeczności z ideą uprawiania nauki.
Jakkolwiek prawdziwie by to nie brzmiało,
autor wymienia liczne przykłady rzeczywistych zjawisk, których wytłumaczenie
odnajdujemy na przykład dopiero na
gruncie mechaniki kwantowej, a które są
tak powszechne w naszym życiu, że nie
Urania

zdajemy sobie sprawy z ich wyjątkowości.
Jest to wspaniale delikatne wprowadzenie do opisów prawdy kosmologicznej,
która zostanie czytelnikowi objawiona
w następnych podrozdziałach. Penrose
śmiało uważa, że kosmologia jest najlepszym przykładem udziału fantazji w fizyce. W momencie, w którym przechodzi
do opisu kwantowej grawitacji w pobliżu
osobliwości czasoprzestrzennych, ma
się wrażenie, że rzeczywiście spędził nad
tymi gałęziami nauki całe swoje życie.
Towarzyszą temu świetnie dopasowane
porównania, jak chociażby analogia
problemu zapadania się Wszechświata
do spadania elektronu na jądro, bo skoro
mechanika kwantowa zadziałała wtedy,
to czemu miałaby nie pomóc w przypadku
osobliwości i kwantowej grawitacji? Kolejne wątki, na przykład na temat entropii,
wprowadzane są bardzo płynnie, niemalże
niezauważalnie. W każdym zagadnieniu
twórca Mody, wiary i fantazji... pokazuje
problemy z historycznego punktu widzenia, co pozwala zarówno na nadążenie
za schematem jego myślenia, jak i na łapanie się ram czasowych celem uzyskania
punktu odniesienia. Jest to bardzo pomocne w momencie, w którym kolejne wersje
skomplikowanych teorii przedstawiane są,
można by rzec, pospiesznie. W oka mgnieniu dochodzimy do, uproszczonego rzecz
jasna, wyjaśnienia powstania życia na
Ziemi przy użyciu formalizmu entropii.
Ostatni fragment książki jest konfrontacją przedstawionych obecnych
i przeszłych idei (mechaniki kwantowej,
teorii strun, ogólnej teorii względności
i innych) z teorią twistorów, którą Penrose zapoczątkował. Z różnych powodów
(jak sam twierdzi „publicznych i prywatnych”) uważa on, że twistory operujące
na czterowymiarowej przestrzeni liczb
zespolonych są o wiele bardziej eleganckie od wymagań teorii strun dotyczących
większej ilości wymiarów. Z jednej strony
nie narusza to tzw. swobody funkcjonalnej (powód publiczny), z drugiej nie
stanowi oderwania od pięknych teorii
elektrodynamiki i ogólnej teorii względności sformułowanych przecież w czteroprzestrzeni. Autor wyraża pogląd, według
którego można twierdzić, że za pomocą
teorii twistorów połączonej z jedną z teo2/2018
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rii strun 1 przez Edwarda Wittena będzie
możliwe wprowadzenie spójnej teorii
grawitacji kwantowej.
Trudno nie odnieść wrażenia, że pozornie przyjazna dla laików i amatorów
książka, tytułem zwabiająca szarego człowieka, jest pełna pułapek. W momencie,
w którym obrazowe porównania ustępują
miejsca dyskutowaniu diagramów konforemnych, niezaznajomiony z tematem
czytelnik może się czuć przez pisarza porzucony. Po początkowym wprowadzeniu
teoretycznym na poziomie szkoły średniej
otrzymujemy skompresowaną treść pełną
ciężkich teoretycznych zagadnień, wymagających szczegółowej analizy. W dalszym
tekście bardzo łatwo się zgubić. Odrobinę
pomagają przywoływane gdzieniegdzie
proste przykłady pozwalające spojrzeć
na poruszane zagadnienia z szerszej
perspektywy, bądź całkowicie przeciwnie,
zrozumieć niektóre niuanse.
Z pewnością nie poleciłbym tej książki
osobom szukającym swojej pierwszej
przygody z literaturą popularnonaukową.
Nie jest to również przyjemna twórczość
„do poduszki”. Jako odbiorca treści musiałem włożyć wiele wysiłku, by z obszernych opisów fizycznych teorii wyłuskać
zdania, które prowadziły w kierunku zaznaczonego we wstępie tematu. Z drugiej
strony jasno, lecz w sposób bezpośredni
i, ośmielę się rzec, ubogi, wskazywano
na: modę w forsowaniu teorii strun jako
tej, która ma wprowadzić kwantową grawitację; wiarę w nieomylność mechaniki
kwantowej i niemal zgodę na przekazywany nam od dziesięcioleci dogmat oraz
fantazje w formie tak przecież odległych
od powszedniego życia zagadnień związanych z kosmologią.
Penrose wymaga od czytelnika wiele skupienia, uwagi i zrozumienia, ale
w zamian daje o wiele więcej. Można
powiedzieć, że po lekturze pytań o naturę
świata jest, paradoksalnie, więcej niż było
i bynajmniej nie jest to żaden problem.
Wręcz przeciwnie — jest to największa
zaleta tego typu literatury i tego odbiorca
poszukuje. To od twórcy wymagane jest
umiejętne i inteligentne kreowanie zagadnień tak, by po przeczytaniu nadal być
głodnym wiedzy, a Penrose odnajduje się
w tym temacie znakomicie.
Przemysław Staniszewski

Wielkie spekulacje
Fizyka to nauka, która w sposób
ścisły bada świat i zjawiska, które
1
Teorii strun jest kilka i w ogólności nie są
ze sobą spójne, co wielokrotnie Penrose
podkreśla w pierwszym rozdziale i podaje jako
argument przeciw tej teorii.
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w nim zachodzą. Modele i hipotezy są
weryfikowane za pomocą doświadczeń
i dowodów matematycznych. Studiując
fizykę, poznaje się prawa i teorie, które
były przedmiotem badań od lat i mają
swoją ugruntowaną pozycję w historii
i nauce. Poznaje się także te, które
zostały wyparte przez lepsze modele lub
okazały się po prostu błędne. I taka jest
naturalna kolej rzeczy w nauce. Jednak
to, z czym mamy na ogół styczność,
jest już „produktem końcowym” wielu
dyskusji, które odbywają się między
największymi umysłami tego świata.
Książka „Wielkie spekulacje. Teorie i nieudane rewolucje w fizyce i kosmologii”
autorstwa Helge Kragha trafiła w moje
ręce zupełnie przypadkiem i nawet nie
przypuszczałam, jak fascynująca będzie
to dla mnie lektura. Pozycja ta jednak
nie jest typowym dziełem popularnonaukowym. Przeciętny miłośnik nauki może
mieć problem ze zrozumieniem części
omawianych tematów, a w nieodpowiednich rękach mogłaby też zostać źle
zinterpretowana.

Helge Kragh, Wielkie spekulacje. Teorie
i nieudane rewolucje w fizyce i kosmologii
Copernicus Center Press 2016, stron 727

Autor, Helge Kragh, studiował
matematykę i fizykę na Uniwersytecie
Kopenhaskim. Obecnie prowadzi badania z zakresu historii i filozofii nauki, jest
profesorem Uniwersytetu Aarhus. Kragh
jest doświadczonym naukowcem, który
ma na swoim koncie kilkaset publikacji
naukowych oraz popularnonaukowych.
Jego wiedza i wieloletnie doświadczenie
pozwalają mu dogłębnie wejść w temat
teorii fizycznych i kosmologicznych, które
omawia w swojej książce.
Tytuł książki bardzo dobrze oddaje
jej treść. Składa się ona z 12 rozdziałów, które prowadzą czytelnika przez
historię nauki od Kartezjusza do czasów
współczesnych. Rozdziały można z powodzeniem czytać wybiórczo. Jednak
chronologiczna lektura daje pełniejszy
obraz i pozwala lepiej poznać filozoficzno-poznawcze problemy, jakie napotykali
wielcy naukowcy.
Urania

Książka podzielona jest na dwie
części. W każdej z nich dyskutowane
są próby poszerzenia wiedzy o świecie,
która była w posiadaniu ówczesnych ludzi
nauki. Wiązało się to nie tylko z tworzeniem nowych teorii, które musiały zostać
zaakceptowane, ale też z obalaniem
tych, które były powszechnie uważane
za prawdziwe. Wraz z lekturą kolejnych
rozdziałów czytelnik może zdać sobie
sprawę, że problemy i wyzwania obecnej
nauki nie są niczym nowym, ale czymś
z natury bardzo podobnym do tego, co
napotykano już kiedyś.
W pierwszej części autor omawia
przypadki z przeszłości. Wstępny rozdział
dotyczy Kartezjusza i jego próby racjonalnego i naukowego wyjaśnienia systemu
świata. Nie były to jednak metody, jakich
my, ludzie żyjący w 21. wieku, spodziewalibyśmy się po naukowcu. Dowiadujemy się, że nie ścisłe doświadczenia,
a przemyślenia i filozoficzne dywagacje
są sednem poznania świata. W rozdziale
drugim głównym tematem jest teoria
atomów wirowych. To koncepcja, która
obecnie jest już zapomniana. Okazała się ona zupełnie błędna. Wywarła
jednak duży wpływ na prace ówczesnych
fizyków, takich jak William Thomson
(obecnie bardziej znany jako Lord Kelvin),
J.J. Thomson (odkrywca elektronu) czy
Larmor. W kolejnym rozdziale omawiany
jest rozwój elektrodynamiki i jej wpływ
na koncepcje eteru, którego istnienie jak
do tej pory było przyjmowane za oczywiste. Do gry wchodzą także teoria względności Einsteina i mechanika kwantowa.
Teorie te pobudzały wyobraźnię i skłaniały do głębszych filozoficznych rozważań
na temat całego Wszechświata. Kwestia
ta jest omawiana w rozdziale czwartym,
gdzie zostajemy wprowadzeni w pierwsze
teorie kosmologiczne. W rozdziale piątym
autor podejmuje temat kontrowersji związanych z kosmologią, gdzie już w pierwszym zdaniu stwierdza, że ze względu
na swoją naturę kosmologia jest podatna
na spekulacje. Przykładem tutaj jest
teoria stacjonarnego Wszechświata,
gdzie sam Einstein z czasem przyznał, że
wprowadzenie stałej kosmologicznej było
pomyłką. Rozdział szósty to omówienie
kwantowej teorii cząstek i programu bootstrapu, wobec którego sam Feynam był
nastawiony bardzo krytycznie.
Część drugą rozpoczyna temat stałych
fizycznych i tego, czy są one rzeczywiście
stałe. Kwestia ta dopiero od niedawna
zaczyna być podawana w wątpliwość. Nie
jesteśmy w stanie obecnie tego zweryfikować, więc jest to pole do kolejnych
spekulacji i teorii kosmologicznych.
Prędkość światła, stała grawitacyjna,
stała struktury subtelnej, na nich opiera-
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my współczesną fizykę, a udowodnienie
ich zmienności w czasie byłoby kolejną
wielką rewolucją. W rozdziale ósmym
poruszono temat współczesnych teorii
cyklicznego Wszechświata, teorię strun
i alternatywy do standardowego modelu
inflacyjnego. W kolejnych rozdziałach
autor porusza coraz bardziej kontrowersyjne zagadnienia. Pojawia się zasada
antropiczna, której koncepcja mówi
o tym, że doświadczany przez nas świat
jest wyjątkowy i uwarunkowany obecnością istoty ludzkiej jako obserwatora.
Myśl ta pojawia się już w starożytnej
Grecji i przejawia się również w filozofii
niektórych współczesnych naukowców.
Dalej czytamy o koncepcji wielu światów.
Wieloświat to pojęcie, z którym spotkał
się prawdopodobnie każdy miłośnik
nauki, kosmologii i fantastyki naukowej.
W żaden sposób nie jesteśmy w stanie
zweryfikować tej koncepcji i stanowi
ona dobry temat do rozważań o tym,
czy to jeszcze nauka, czy już swego
rodzaju filozofia i wiara. Dalej pojawia się
grawitacja kwantowa i teoria strun, która
jest najbardziej obiecującą kandydatką
na teorię unifikacji. Ostatni rozdział dotyczy istnienia życia we Wszechświecie,
jego poszukiwania, a także konsekwencji
istnienia jego inteligentnych form.

Cała książka pokazuje, jak dwa różne
podejścia do nauki — racjonalne i empiryczne — zderzały się na przestrzeni
wieków. Gdy słyszymy o wielkich odkryciach i teoriach, często nie zdajemy sobie
sprawy z tego, w jakich okolicznościach
powstawały. Czytając „Wielkie spekulacje”, dowiadujemy się, jakie poglądy
panowały w nauce w danych czasach.
Pomagają w tym zawarte w książce
fragmenty prac i cytaty. Poznajemy w ten
sposób myśli autorów i podejście filozoficzne, które towarzyszyło odkryciom.
Do historii przechodzą nazwiska tylko
niektórych. Zapominamy o tych, którzy
poświęcili swe życie, pracując nad teoriami, które okazały się błędne. Lektura tej
książki skłania jednak do refleksji, że te
złe teorie także są potrzebne. Popychają
one mimo wszystko naukę do przodu
i skłaniają do poszukiwania nowych
ścieżek odkrywania prawdy o świecie.
Autor porusza także temat autorytetów
w świecie nauki. Pokazuje, że człowiek,
który ma kilka wielkich osiągnięć na swoim koncie, nie jest nieomylny i może
zbłądzić. Pojawia się tutaj fascynujący
przykład Eddingtona, którego nazwisko
kojarzy się z rozwojem astronomii i kosmologii. Lecz kto słyszał o jego teoriach,
które były zupełnie oderwane od rzeczy-

wistości i dalekie od ścisłej nauki? Kiedy
powstawały pierwsze teorie kosmologiczne, zauważono już, że hipotezy, które nie
mają odniesienia w doświadczeniach,
mogą stworzyć pseudonaukę. Podróż
przez historię przedstawiona przez autora skłania do wielu refleksji dotyczących
przyszłości nauki. Pokazuje, że pewne
problemy natury filozoficznej i poznawczej są uniwersalne i nie mierzymy się
z nimi tylko obecnie, lecz towarzyszą one
nauce już od pierwszych filozofów.
Sama książka jest dosyć obszerna
i napisana dosyć specjalistycznym językiem. Pojawiają się w niej wzory i pojęcia,
z którymi czytelnik bez wykształcenia
fizyczno-astronomicznego może mieć
problemy. Myślę, że może być ona bardzo
dobrym uzupełnieniem wiedzy historycznej osób, które omawiane teorie fizyczne
i kosmologiczne już w pewnym stopniu
znają.
Monika Kubek
Autorzy powyższych recenzji to kończący studia magisterskie studenci fizyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ich
wnikliwa wrażliwość intelektualna daje
najlepszy obraz tej trudnej, ale niezwykłej lektury.

Kącik olimpijczyka

LXI Olimpiada
Astronomiczna
rozstrzygnięta

W dniach od 8 do 11 marca w Planetarium Śląskim w Chorzowie odbywały się zawody finałowe LXI Olimpiady
Astronomicznej. 22 uczniów liceum
z całej Polski, wyłonionych w poprzednich dwóch etapach, zmierzyło się
z sześcioma zadaniami dotyczącymi
między innymi: libracji Księżyca (rozwiązanie tego zadania prezentujemy
w tym numerze), warstwy żelaza 60Fe
na powierzchni Księżyca pochodzącej
z wybuchu supernowej typu II oraz obserwacji przelotu satelity nad Pekinem.
Komitet główny Olimpiady przyznał
tym razem 5 tytułów laureata i 17 tytułów finalisty Olimpiady. Poniżej prezentujemy listę laureatów w kolejności zajmowanych miejsc — będą oni
również reprezentować Polskę na 12
Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki, która najprawdopodobniej odbędzie się w Pekinie.
Mateusz Krakowczyk

64

Zwyciężczyni Olimpiady, Ania Olechowska na rękach pozostałych laureatów. Od lewej: Patryk
Skrzeczkowski, Kornel Księżak, Wojciech Kolesiński, Jurand Prądzyński. Fot. Michał Kusiak

Laureaci LXI Olimpiady Astronomicznej (2018)
I

Anna Olechowska

II Społ. LO w Warszawie

II

Kornel Księżak

XIII LO w Szczecinie

III

Wojciech Kolesiński

XIII LO w Szczecinie

III

Jurand Prądzyński

IV LO w Częstochowie

III

Patryk Skrzeczkowski

I LO w Radzyniu Podlaskim

Urania
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Rozwiązanie zadania zawodów III stopnia
LXI Olimpiady Astronomicznej
TREŚĆ ZADANIA

Okres obrotu Księżyca wokół osi jest równy jego okresowi orbitalnemu. Dzięki temu Księżyc jest stale zwrócony ku
Ziemi jedną stroną. Jednakże wskutek tzw. libracji Księżyca, z Ziemi można obserwować nieco ponad połowę jego
powierzchni. Eliptyczność orbity Księżyca stanowi przyczynę libracji w długości, to jest niewielkiego, okresowego „kołysania” bryły Księżyca w kierunku wschód-zachód.
Wyznacz średnią wielkość amplitudy libracji w długości, przyjmując, że oś obrotu Księżyca jest prostopadła
do płaszczyzny jego orbity wokół Ziemi.
Wskazówki: Równanie elipsy we współrzędnych biegunowych:
a (1 − e 2 )
r =
.
ν
1+ e
Równanie Keplera:
E −e

E=

2π
⋅ ( t − tp ) ,
T

gdzie E jest anomalią mimośrodową, T – okresem orbitalnym i jednocześnie okresem rotacji, zaś tp – momentem
przejścia przez perygeum.
Związek anomalii prawdziwej ν z anomalią mimośrodową E:
E 1− e ν
tg =
tg .
2
1+ e 2

że okresy dla obydwu ruchów są równe. Dla dwóch położeń
na orbicie prędkość kątowa w ruchu obiegowym jest równa prędkości w ruchu obrotowym. Gdy Księżyc przechodzi
od jednego z tych punktów do drugiego przez perygeum,
jego prędkość kątowa na orbicie przewyższa obrotową i widoczne jest coraz więcej powierzchni po jego zachodniej
stronie, a w przypadku przechodzenia przez apogeum sytuacja jest odwrotna.
Wyznaczam taki promień wodzący r, dla którego prędkość kątowa jest równa jej średniej wartości.

π r 2 π ab
=
T
T
r = ab = a 4 1 − e 2

Korzystając z równania elipsy we współrzędnych biegunowych, wyznaczam anomalię prawdziwą dla tego momentu.

 a (1 − e 2 )

 1 − e2
−1

4
−1
2
1
e
−
r
 = arccos 
 ≈ 92°22'
ν = arccos 




e
e








Na jej podstawie liczę anomalię mimośrodową.
 1− e
ν
E = 2arctg 
tan  ≈ 89°12 '
 1+ e
2 

≈ 89°12'
Podstawiam ją do równania Keplera, aby wyznaczyć czas, jaki upłynął od przejścia Księżyca
przez perygeum.
(t − tp ) = E − e2π E T ≈ 0 239T
(t − tp ) = E − e2π E T ≈ 0 239T

Między
zerowym
a maksymalnym wychyleniem Księżyc pokonał kąt
równy anomalii prawdziwej
i obrócił się o pewien kąt
α, który mogę wyznaczyć,
znając prędkość kątową ω
i czas, jaki upłynął. Amplituda A jest równa różnicy
miar tych dwóch kątów.
360°
≈ 86°2′
α = ( t − tp ) ω = ( t − tp )
T
360°
≈ 86°2′
α = ( t − tp ) ω = ( t − tp )
T

A =ν − α ≈ 6°20.
ROZWIĄZANIE:

Księżyc znajduje się na orbicie eliptycznej, co sprawia,
że jego prędkość kątowa w ruchu obiegowym się zmienia.
Natomiast prędkość kątowa w ruchu obrotowym jest stała
i równa średniej prędkości kątowej w ruchu po orbicie, jako
2/2018

Urania

Anna Olechowska
Zwyciężczyni LXI Olimpiady Astronomicznej
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Niebo nad Polską

Widok południowej strony
nieba w centrum Polski
(19°E / 52°N)

1 maja ok. godz. 2.00
16 maja ok. godz. 1.00
1 czerwca ok. godz. 0.00
16 czerwca ok. godz. 23.00
1 lipca ok. godz. 22.00

Niebo w maju i czerwcu 2018
Wydłużające się od zimowego przesilenia dnie skutkują nie tylko coraz
krótszym czasem na obserwacje nocnego nieba. Wraz z coraz wyższym dziennym łukiem Słońca, nocą coraz płycej nasza dzienna gwiazda zanurza się pod
horyzont, wskutek czego nawet o północy niebo nie staje się całkiem czarne,
rozświetlane rozproszonymi w ziemskiej atmosferze resztkami słonecznego
światła, co może utrudniać lub nawet uniemożliwiać obserwacje najsłabiej
świecących obiektów. W Polsce nie występują wprawdzie, typowe dla wyższych
szerokości geograficznych, białe noce, gdy Słońce zanurza się na mniej niż 6°
pod horyzont, jednak przez pewien czas na całym obszarze kraju można mówić
o szarych nocach. Takie noce, ze Słońcem niezanurzającym się na niezbędną
dla pełnej czerni nieba głębokość 18°, nawet na najdalej na południe wysuniętych krańcach Polski trwają ponad 3 tygodnie: od 11 czerwca do 2 lipca.
Na krańcach północnych okres bez nocy astronomicznych trwa prawie 7 tygodni: od 19 maja do 4 sierpnia, w tym przez 2 tygodnie brak również zmierzchów i świtów żeglarskich, bo Słońce nie sięga nawet głębokości 12°.
W przypadającym w tym roku 21 czerwca dniu letniego przesilenia, największą wartość przybiera różnica między długością dnia i nocy pomiędzy południowymi (16 h 12 min) a północnymi (17 h 20 min) krańcami Polski. Tego
dnia podczas górowania, czyli w prawdziwe południe, Słońce wznosi się najwyżej — od 58,6° w Jastrzębiej Górze, na północy, do 65,4° w Ustrzykach Górnych, na południowo-wschodnich krańcach Polski. Do końca czerwca sytuacja
nie zdąży się znacznie zmienić, a dzień ulegnie skróceniu zaledwie o 5–6 min.
Nawet z początkiem maja, w połowie wiosny, oprócz pełnej parady gwiazdozbiorów wiosennych, z Lwem, Wolarzem i Panną, których najjaśniejsze gwiazdy tworzą obszerny Trójkąt Wiosenny, już około północy możemy obserwować
w komplecie gwiezdny symbol kolejnej pory roku Trójkąt Letni.
Mapki i wykresy zamieszczone na pierwszych dwóch stronach Kalendarzyka pozwalają zorientować się w wyglądzie południowej części naszego nocnego nieba, głównie w połowie majowych i czerwcowych nocy, wyznaczyć godziny
wschodów Słońca, Księżyca i planet, prześledzić zmiany obserwowanych jasności i rozmiarów kątowych planet, a także szczególnie szybko zmieniające się
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Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet
2/2018

maj — czerwiec 2018

     
kształty oświetlonej części tarczy Merkurego i Wenus. Na pierwszej mapce zaznaczono również położenia kilku ciekawych
obiektów, opisanych na ostatniej stronie Kalendarzyka, w części „Spójrz w niebo”. Panoramiczna mapa na trzeciej i czwartej
stronie pokazuje m. in. zmieniające się w tym czasie położenia
planet na tle gwiazd.
Dokładniejsze terminy omawianych zjawisk zebrano w tabelce na drugiej stronie Kalendarzyka. Wszystkie momenty
podano w obowiązującym w Polsce od 24 marca czasie urzędowym — środkowoeuropejskim letnim (CEST).

Słońce
W ciągu 61 dni maja i czerwca Słońce pokonuje na tle
gwiazd dystans 58,55°, wędrując od centralnych rejonów
gwiazdozbioru Barana, przez cały odcinek ekliptyki zawarty
w granicach Byka, aż po zachodnie rejony Bliźniąt. Droga ta
przebiega przez niemal 2/3 znaku Byka, cały znak Bliźniąt
i 0,3 znaku Raka. Wraz z osiągnięciem, 21 czerwca o godzinie 12.07, punktu letniego przesilenia i wkroczeniem Słońca
w znak Raka, rozpoczyna się tegoroczne astronomiczne lato,
które potrwa 94 dni 10 h i 39 min, do nocy z 22 na 23 września.
Przez pół roku zwiększając swą deklinację i tym samym wysokość zakreślanego na dziennym niebie łuku, już od pierwszych
dni lata Słońce na powrót będzie zniżać swój bieg, początkowo jeszcze łagodnie, z czasem coraz szybciej, aż do zimowego
przesilenia.
Z końcem czerwca Słońce oświetlać i ogrzewać nas będzie
wciąż z niemal największej wysokości, ale również z niemal
największej odległości, w związku ze zbliżaniem się Ziemi
do punktu aphelium, które w tym roku osiągnie 6 lipca, co
wiąże się z najmniejszą podczas całego roku prędkością Ziemi
na okołosłonecznej orbicie, przekładającą się wprost na najpowolniejszy w tym czasie pozorny ruch Słońca na tle gwiazd.

Jasności, rozmiary kątowe i wygląd planet
2/2018
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Ważniejsze wydarzenia
maja i czerwca 2018
maj
4
5
6
6
6
7
8
8
9
10
13
13
13
14
15
17
17
18
20
21
22
27
29

22.01
1.00
2.35
~4.00
8.19
12.23
4.09
—
2.38
12.26
12.49
20.04
20.56
14.29
13.48
20.17
23.05
17.04
15.43
4.15
5.49
21.47
16.20

koniunkcja Księżyca 1,7°N z Saturnem
maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –20°34’
apogeum Księżyca, 404 463,5 km od Ziemi
maksimum roju meteorów eta-Akwarydy
koniunkcja Księżyca 2,7°N z Marsem
Księżyc w węźle zstępującym, λ = 309°23’
ostatnia kwadra Księżyca
opozycja planetoidy (15) Eunomia, 2,12 au od Ziemi
Jowisz w opozycji do Słońca, 4,000 au od Ziemi
koniunkcja Księżyca 2,1°S z Neptunem
koniunkcja Merkurego 2,2°S z Uranem
koniunkcja Księżyca 4,4°S z Uranem
koniunkcja Księżyca 2,3°S z Merkurym
Słońce wkracza do gwiazdozb. Byka; λ = 53,4°
nów Księżyca
koniunkcja Księżyca 4,8°S z Wenus
perygeum Księżyca, 363 782,3 km od Ziemi
maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +20°39’
Księżyc w węźle wstępującym, λ = 128°26’
Słońce wstępuje w znak Bliźniąt; λ = 60°
pierwsza kwadra Księżyca
koniunkcja Księżyca 3,8°N z Jowiszem
pełnia Księżyca

czerwiec
1
2.52 koniunkcja Księżyca 1,6°N z Saturnem
1
9.09 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –20°44’
2 18.35 apogeum Księżyca, 404 150,6 km od Ziemi
3 12.21 koniunkcja Księżyca 3,1°N z Marsem
3 14.38 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 306°53’
6
2.13 koniunkcja górna Merkurego ze Słońcem (0,7°N)
6 20.32 ostatnia kwadra Księżyca
6 21.24 koniunkcja Księżyca 2,3°S z Neptunem
10
8.13 koniunkcja Księżyca 4,6°S z Uranem
13 21.43 nów Księżyca
14 15.01 koniunkcja Księżyca 4,6°S z Merkurym
15
1.53 perygeum Księżyca, 368 719,6 km od Ziemi
15
2.55 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +20°45’
15
— opozycja planetoidy (29) Amphitrite, 1,71 au od Ziemi
16 14.13 koniunkcja Księżyca 2,3°S z Wenus
16 19.51 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 126°14’
17
— opozycja planetoidy (9) Metis, 1,66 au od Ziemi
19
1.05 Neptun rozpoczyna ruch wsteczny w długości eklipt.
20 12.51 pierwsza kwadra Księżyca
21 12.07 Słońce wstępuje w znak Raka; λ = 90°
21 21.56 Słońce wkracza do gwiazdozb. Bliźniat; λ = 90,1°
21
— opozycja planetoidy (4) Westa, 1,14 au od Ziemi
23 23.10 koniunkcja Księżyca 4,0°N z Jowiszem
26 22.35 Mars rozpoczyna ruch wsteczny w długości eklipt.
27 ~11.00 maksimum roju meteorów Bootydy
27 15.27 Saturn w opozycji do Słońca, 9,049 au od Ziemi
28
5.33 koniunkcja Księżyca 1,8°N z Saturnem
28
6.53 pełnia Księżyca
28 16.26 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –20°46’
29
0.05 zakr. 3,7m gwiazdy o Sagittarii przez Księżyc (do 1.15)
30
4.43 apogeum Księżyca, 406 067,5 km od Ziemi
30 18.46 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 305°43’
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Księżyc

Majowo-czerwcowa trasa Księżyca na tle gwiazd w tym
roku rozpoczyna się w samym centrum gwiazdozbioru Wagi,
gdy dobę po pełni błyszczy on jeszcze 99% swej tarczy. Pokonawszy w sumie dystans 797,4°, dokonując 2,2 obiegów całego nieba, z końcem czerwca Księżyc dotrze do zachodnich
rejonów Koziorożca, blisko 3 doby po kolejnej pełni oświetlony
w 93,5%.
Na swej drodze 15 razy Księżyc napotka planety, tym razem
trzykrotnie, 4 maja oraz 1 i 28 czerwca, mijając w odległości
niepełna 2° Saturna — będą to najbliższe z wszystkich w tym
czasie koniunkcje z planetami, jednak tylko drugą z nich, przy
sprzyjającej pogodzie będziemy mogli zaobserwować, ponieważ pozostałe będą miały miejsce pod horyzontem lub za dnia.
Z racji stosunkowo niewielkiej odległości Księżyca, jego kątowa odległość od obiektu na niebie bardzo zależy od miejsca
obserwacji. Odległość tę dla koniunkcji określa się geocentrycznie, czyli tak jak widoczna byłaby ona oglądana ze środka
Ziemi. I tak, podczas pierwszej czerwcowej koniunkcji Księżyca z Saturnem geocentrycznie odległość obu obiektów wynosić
będzie 1°30,5’, podczas gdy np. w centrum Polski zobaczymy
Saturna niemal dwukrotnie bliżej: 46,3’ od środka księżycowej
tarczy i tylko nieco ponad pół stopnia od jej krawędzi.
Praktycznie już w lutym zakończyła się wielomiesięczna
seria efektownych zakryć Aldebarana, najjaśniejszej gwiazdy
Byka, błyszczącej na tle rozległej gromady gwiazd Hiady. Nadal
jednak co niespełna 4 tygodnie trasa Księżyca przecina tę gromadę, ale najczęściej już powyżej Aldebarana. Zarówno majowej, jak i czerwcowej wizyty Księżyca w Hiadach nie będziemy
mogli zaobserwować, obie bowiem przypadają w pobliżu nowiu, w niewielkiej kątowej odległości od Słońca, wędrującego
w tym właśnie czasie przez gwiazdozbiór Byka.
Jedyną jaśniejszą w omawianym okresie gwiazdą, której zakrycie przez Księżyc nastąpi krótko po północy 28/29 czerwca,
będzie czwartej wielkości omikron Sagittarii w północnej części
konstelacji Strzelca. Będzie jednak miało ono miejsce niespełna dobę po pełni, co stwarza mało komfortowe warunki do obserwacji zjawiska, zwłaszcza wobec niezbyt dużej — w blasku
niemal pełnej księżycowej tarczy — jasności gwiazdy.

Planety i planetoidy

Na majowo-czerwcowym nocnym niebie aż roi się od jasnych planet, które możemy obserwować od zmierzchu aż
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po świt. W drugiej połowie czerwca, po raz drugi w tym roku,
mamy szanse wieczornej obserwacji dość jasnego, zachodzącego 1,5 h po Słońcu Merkurego, na pograniczu konstelacji
Bliźniąt i Raka. Jest to również najlepszy w całym roku okres
widoczności Wenus w roli Gwiazdy Wieczornej. Choć nie jest to
najdłuższy z możliwych czas jej widoczności, w ostatniej dekadzie maja Wenus zachodzić będzie prawie 3 h po Słońcu, a ponieważ tę najjaśniejszą z planet można dostrzec nawet już około kwadransa po zachodzie Słońca, obserwacja będzie możliwa
przez co najmniej 2,5 h. Na dłuższy czas widoczności Wenus
możemy liczyć dopiero pod koniec roku — w połowie grudnia
wschodzić będzie ponad 4 h przed Słońcem.
Połowa roku to doskonały czas widoczności Marsa, który
27 lipca znajdzie się w drugiej w tym stuleciu wielkiej opozycji. Choć będzie wtedy o 1,5 mln km dalej od Ziemi niż podczas poprzedniej wielkiej opozycji, sprzed 15 lat, to rozmiarami
i jasnością niezauważalnie ustępować będzie tamtej sytuacji.
Z początkiem roku jeszcze niepozorny, o kątowej średnicy 4,7”,
podczas opozycji osiągnie średnicę 20,4”, rozbłyskując niemal 2-krotnie jaśniej od Jowisza. Tylko w ciągu maja i czerwca
tarczka Marsa na naszym niebie zwiększy się z 11,1” do 20,8”,
przy 5-krotnym wzroście jasności, z –0,4 do –2,2 mag. Na razie Czerwona Planeta widoczna jest głównie w drugiej połowie
nocy, ale towarzyszyć nam będzie przez wiele godzin nocy aż
do połowy przyszłego roku.
Dzięki przypadającej 9 maja opozycji Jowisza, w maju będzie on widoczny praktycznie przez całą noc, w czerwcu zachodząc coraz wcześniej po północy. Przez cały omawiany okres
Jowisz porusza się ruchem wstecznym, kreśląc na tle gwiazdozbioru Wagi typową dla planet pętlę. Jakby w ślad za nim,
27 czerwca w opozycji do Słońca znajdzie się również Saturn,
też poruszający się wstecz, na tle zachodnich rejonów gwiazdozbioru Strzelca i oczywiście od połowy czerwca do połowy lipca
widoczny od zmierzchu aż po świt. Zbliżając się podczas opozycji najbardziej do Ziemi, podobnie jak wszystkie planety górne,
obydwie te planety olbrzymy przybierają największe rozmiary
kątowe i jasność. Jowisz, o kątowej średnicy 44,8” błyszczeć
będzie z jasnością –2,5m, zaś mniejszy i bardziej odległy Saturn, z tarczką o średnicy 18,4”, osiągnie jasność 0,0m.
Okolice letniego przesilenia to — z powodu niezapadającej
w ogóle całkowicie ciemnej nocy astronomicznej — nie najlepszy czas na obserwacje dalszych planet, Urana, a zwłaszcza
jeszcze 6–7-krotnie zazwyczaj ciemniejszego Neptuna. Neptun,
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3 miesiące po koniunkcji ze Słońcem, z początkiem czerwca
wschodzi już około północy. Urana, po kwietniowej koniunkcji
ze Słońcem, mamy szansę dostrzec w czerwcu, w drugiej połowie nocy.
W omawianym okresie przypadają opozycje trzech w miarę jasnych planetoid — majowa (15) Eunomia) zaś w połowie
czerwca (29) Amphitrite i (9) Metis, podczas największego zbliżenia do Ziemi osiągających jednak jasności bliskie 10 mag.
Warto natomiast zwrócić szczególną uwagę na najjaśniejszą
i jedną z największych w głównym pasie planetoid (pomiędzy
orbitami Marsa i Jowisza), planetoidę (4) Westa, która podczas
opozycji, 21 czerwca osiągnie jasność 5,3m.

meteorów, pozostałości z wizyt w okolicy Słońca okresowej
komety 7P/Pons-Winnecke.

Gwiazdy zmienne
Poniżej zamieszczamy charakterystyczne momenty (maksima lub minima) przedstawicieli trzech różnego typu gwiazd
zmiennych, możliwe do zaobserwowania na nocnym niebie.
Algol (β Persei), zmienna zaćmieniowa o okresie 2,8674
doby i zakresie zmian jasności od 2,1m do 3,4m. Tabelka zawiera momenty głównych (głębszych) minimów jasności:
maj
2, 4.10
5, 0.59
7, 21.47

Roje meteorów
Spośród aktywnych w omawianym okresie rojów meteorów
wyróżniają się majowe eta-Akwarydy i czerwcowe Bootydy. Niestety warunki ich obserwacji nie będą zbyt dobre.
Związane z najbardziej chyba znaną kometą okresową
1P/Halley, eta-Akwarydy każdego roku wykazują aktywność
od ostatniej dekady kwietnia niemal do końca maja. Podczas
tegorocznego maksimum, przypadającego krótko przed świtem 6 maja, usytuowany w północnej części gwiazdozbioru
Wodnika radiant roju zdąży wznieść się zaledwie na kilkanaście stopni ponad południowo-wschodni horyzont, a znad południowego horyzontu niebo rozświetlać będzie, błyszczący 2/3
swej tarczy Księżyc w Strzelcu. Mimo to może uda się dostrzec
choć kilka, spośród około 30 przelatujących zwykle w ciągu godziny, bardzo szybkich meteorów tego roju, pozostawiających
ślady na niebie.
Aktywny od trzeciej dekady czerwca do pierwszych dni lipca, rój Bootydów jest łatwiejszy do obserwacji, dzięki wysoko
wznoszącemu się przez całą noc radiantowi, usytuowanemu
w północnych krańcach wiosennej konstelacji Wolarza. Ponieważ maksimum roju przewidziane jest 27 czerwca niemal
w środku dnia, obserwacje najlepiej prowadzić w ciągu kilku ostatnich godzin przed świtem, gdy radiant wciąż będzie
co najmniej 60° nad horyzontem. Niestety, również tej nocy
na przeszkodzie stanie Księżyc, dobę przed pełnią błyszczący
93% swej tarczy, jednak nie wyżej niż kilkanaście stopni nad
horyzontem, więc bliższe zenitowi okolice przelotów meteorów
nie będą bardzo rozświetlone. Może więc uda się dostrzec przynajmniej kilkanaście z przewidywanych do około 100 przelatujących w ciągu godziny, bardzo powolnych, czerwonawych
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czerwiec
25, 2.38
27, 23.27

14, 4.20
17, 1.03
19, 21.57

Cefeida klasyczna (δ Cephei), gwiazda pulsująca o okresie
zmian jasności 5,3663 doby, w zakresie od 3,5m do 4,4m. Tabelka podaje momenty maksimów jasności:
maj
16,

czerwiec

2.43

11, 22.41
28, 1.03

Mirydy — gwiazdy zmienne długookresowe o okresie zmian
powyżej 100 dni. W tabelce zestawiono, przypadające w tych
miesiącach, maksima blasku kilkunastu jaśniejszych miryd.

Urania

maj
3,
8,
10,
15,

czerwiec

R LMi 7,1 15, R Tri 6,2
R Peg 7,8m 28, RT Cyg 7,3m
R Vir 6,9m 31, R Oph 7,6m
R Cyg 7,5m
m

m

12, RS Lib 7,5m 28, V Mon 7,0m
19, T Cep 6,0m 30, R Cas 7,0m
25, R Ser 6,9m
28, R Aqr 6,5m

Opracował Jan Desselberger

Więcej informacji:
ALMANACH ASTRONOMICZNY
TOMASZA ŚCIĘŻORA

http://www.urania.edu.pl/almanach
ROCZNIK ASTRONOMICZNY
INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII

http://www.igik.edu.pl/
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Z wiosenno-letniego pogranicza
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Źródło: NASA, ESA, and C. Robert O’Dell (Vanderbilt University)

M

Źródło: ESA/Hubble and NASA

Mgławica Pierścień (M 57)

Źródło: ESA

Mgławica NGC 6210

Mgławica Oczko (NGC 6781)
Źródło: ESA/Hubble and NASA

imo krótkich i nie do końca ciemnych nocy przełomu wiosny i lata jest trochę czasu, by pośród gąszczu gwiazd spróbować odnaleźć również ciekawe obiekty mgławicowe.
Z początkiem czerwca, około północy niebo jest po połowie
podzielone pomiędzy powoli ustępujące konstelacje wiosenne i wznoszące się już w większości nad południowo-wschodnim horyzontem
gwiazdozbiory letnie. Penetrując zachodnią i centralną część obszaru
zwanego niebem letnim, od Herkulesa i Wężownika z Wężem po Lutnię i Orła, zwrócimy uwagę na cztery malownicze, choć niełatwe do obserwacji, mgławice planetarne.
Mgławice planetarne są skutkiem gwałtownych zmian zachodzących z końcem aktywnego życia gwiazd o masach w zakresie 1–8
mas Słońca. Gwiazda taka, gwałtownie zapadając się po wyczerpaniu
„paliwa” reakcji syntezy jądrowej w jej centrum, zamienia się w niewielkich rozmiarów gorącego białego karła o masie około 1,4 masy
Słońca, zaś jej zewnętrzne warstwy ekspandują, tworząc wokół karła
gazowo-pyłową otoczkę. Zazwyczaj efektowną strukturę mgławic planetarnych dostrzec można jedynie przez wielkie teleskopy lub na długo naświetlanych fotografiach. Z tego zapewne powodu, w tworzonym
pod koniec XVIII w. Katalogu Messiera znalazły miejsce zaledwie trzy
mgławice planetarne. Podczas obserwacji amatorskim teleskopem widzimy zwykle jedynie szarą, mglistą obwódkę lub plamkę.
Nazwę „mgławica planetarna”, określającą tego typu obiekty, wymyślił pod koniec XVIII w. William Herschel, dostrzegając w nich podobieństwo do pierścienia planet lub gwiazd.
Krótki przegląd wybranych mgławic planetarnych obszaru nieba
letniego rozpoczniemy od jednej z najbardziej znanych i najlepiej poznanych mgławicy Pierścień (Ring). Obiekt odkryty w 1779 r. przez
Antoine’a Darquier de Pellepoix i niezależnie przez Charlesa Messiera,
który skatalogował go pod symbolem M 57, łatwo odnaleźć niemal
w połowie odległości pomiędzy gwiazdami beta i gamma Lyrae, na południowym ramieniu charakterystycznego równoległoboku gwiazd
konstelacji Lutni.
Odległa od nas 2300 lat św., przy rzeczywistych rozmiarach 1,9
× 1,3 lata św. na naszym niebie, mgławica ta ma wymiary 1,4’ × 1,0’.
W wyraźnie ciemniejszym jej centrum znajduje się trudny do dostrzeżenia biały karzeł o rozmiarach planety i jasności 14,7m, pozostałość
po gwieździe, której zewnętrzne warstwy utworzyły wciąż rozszerzającą się mgławicę. Przy sumarycznej jasności mgławicy 8,8m, w celu
jej dostrzeżenia amatorskim teleskopem wskazana jest przynajmniej
100 mm jego apertura.
Podobną jasność, choć z 3 razy większej odległości 4-krotnie mniejsze rozmiary na naszym niebie, ma odkryta w 1825 r. przez Williama
Struvego, mgławica planetarna skatalogowana w XIX-wiecznym News
General Catalogue pod symbolem NGC 6210. Odnajdziemy ją poniżej charakterystycznego trapezu jasnych gwiazd konstelacji Herkulesa
1,9° na południowy zachód od piątej wielkości gwiazdy 51 Her.
Odkryta w 1788 r. przez Williama Herschela, odległa od nas 2300
lat św. mgławica planetarna NGC 6781, ma średnicę kątową 1,8’, ale
jest 11-krotnie ciemniejsza od poprzednich. Usytuowana 3,8° na północny zachód od 3,4m delty Aquilae, centralnej gwiazdy konstelacji
Orła, charakteryzuje się idealnie kołowym kształtem, czemu zawdzięcza swą nazwę: Oczko.
Ostatnia propozycja, to odkryta najpóźniej, w 1907 r. przez Williaminę Fleming, nieco jaśniejsza, lecz o 2,5-krotnie mniejszej niż poprzednia średnicy kątowej, odległa o 7900 lat św. mgławica planetarna,
umieszczona w — stanowiącym rozszerzenie NGC — katalogu Index
Catalogue, pod symbolem IC 4593, z racji swego wyglądu również
obdarzona nazwą: Groszek. Ten ciekawy obiekt odnajdziemy w południowo-zachodnim krańcu Herkulesa, tuż przy granicy z Głową Węża,
3,9° na południowy zachód od 4,7m gwiazdy omega Herculi.
Jan Desselberger

Mgławica Groszek (IC 4593)
2/2018

Astronomia i muzyka

Dźwiękowe podróże
Ze wspomnianych w Uranii 5/2017 płyt
wydawnictwa GENERATOR.pl została
do opisania najstarsza, bo wydana jeszcze w 2016 roku, zatytułowana „Journey Into The Unknown". To debiutancki
album Piotra Cieślika, a muzyka na nim
zawarta inspirowana jest klasycznymi brzmieniami muzyki elektronicznej
i słucha się jej całkiem przyjemnie. Jest
tu i melodyjnie, i harmonijnie, i przestrzennie, więc powinna spodobać się
szerokiemu gremium odbiorców.
Natomiast najnowsza produkcja
Generatora to album naszego redakcyjnego kolegi, wszechstronnie utalentowanego Przemysława Rudzia. Kto
zna i lubi jego wcześniejsze muzyczne
dokonania, nie będzie zawiedziony.
Znajdziemy tu wszystko, co jest tak
charakterystyczne w jego twórczości,
czyli rozległe pasaże syntezatorowych
brzmień, pięknie malowane dźwiękowe
plamy, ale i rockowa zadziorność połączona z patosem typowym dla progresywnego grania. Wszak takie są właśne muzyczne korzenie Przemka.
Album nosi tytuł „Master of Own
Fate” (Pan swego losu) i dedykowany
jest wszystkim ludziom morza, ich cięż-

kiej pracy, poświęceniu i nieustannej
niepewności zawinięcia do docelowego
portu. I tu dotykamy wspólnego mianownika obu płyt: podróże przez bezkresne przestrzenie i związane z tym
emocje. Emocje człowieka ograniczonego fizycznie do małej przestrzeni
statku zanurzonego w nieokiełznanych
przestworzach, zmagającego się z zewnętrznymi żywiołami i… wewnętrzną
samotnością.
U Piotra Cieślika wymowny jest już
tytuł kompozycji otwierającej jego album — Samotność oceanu, po której
następuje utwór tytułowy Podróż w nieznane. Kolejne utwory kierują naszą
uwagę w dość odległe rejony, nie tyle
przestrzennie, co czasowo. Kryształ
mocy, Wołania przodków, Los komety
czy Wędrówka duszy mogą sugerować
skojarzenia z poszukiwaniami kosmicznego źródła naszego jestestwa. Coś
jakby reminiscencje kultowej „Odysei
Kosmicznej 2001” Artura C. Clarka.
Jacek Drążkowski
PS Kilka omawianych tu (oraz w poprzednich numerach Uranii) płyt wydawnictwa Generator jest do wygrania

przez osoby rozwiązujące nasze krzyżówki. Niecierpliwi mogą oczywiście
od razu skorzystać z możliwości ich zakupu na stronie sponsora:
www.GENERATOR.pl

Konkurs na fotki z Uranią

Urania dobra do czytania
w każdych warunkach ;)
Po lewej: Julia Fietkiewicz w czasie ferii zimowych w Zell am See (zdjęcie wykonała Sylwia Lis-Pieper). Po prawej: Michał Hałoń zastanawia się
w Los Angeles kiedy rakieta firmy SpaceX wyniesie w kosmos „Uranię”
(zdjęcie wykonała Edyta Żak)
6
2/2017
/2018
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Obserwator Słońca

Kalendarz astronomiczny SOS PTMA
na rok 2018
Trzymam właśnie w rękach kalendarz astronomiczny na rok 2018, przygotowany przez
ekipę Sekcji Obserwatorów Słońca PTMA
z Tadeuszem Figlem i Januszem Bańkowskim na czele. Wydawnictwo zaiste imponujące, zarówno od strony merytorycznej,
jak i poligraficznej. Pomysł na broszurę,
która jest jednocześnie dziennikiem obserwacyjnym i lapidarnym kompendium wiedzy
o tym, jak obserwować Słońce i na co w nowym roku szczególnie zwrócić uwagę (tutaj
szeroko opisane nie tylko zaćmienia Słońca
i Księżyca, ale komety, planetoidy, opozycja
Marsa, efemerydy planet, zakrycia gwiazd
i planet przez Księżyc), jest tyleż doskonały, co oryginalny. Kalendarz ten bowiem nie
będzie tracił na wartości po upływie roku,
stając się cennym archiwum w domowej
biblioteczce astronomicznej. Polak zatem
potrafi, pełna oddolna inicjatywa, co cieszy
i napawa optymizmem w perspektywie przyszłorocznej edycji kalendarza. Gratulacje!
Niecodziennie otrzymuje się takie recenzje, a cóż dopiero, jeśli pochodzi ona
od znanego popularyzatora astronomii Przemysława Rudzia. Oczywiście nie jest to jedyna recenzja. Również znany odkrywca komet Michał Kusiak wyraził swoją pochlebną
opinię o wydanym na początku bieżącego
roku kalendarzu astronomicznym na 2018 r.
SOS PTMA. Jest on szczególnie przeznaczony dla wszystkich obserwatorów Słońca,
ale także pozostali miłośnicy nieba znajdą
w nim wiele dla siebie. Pisaliśmy o nim już
w jednym z numerów naszego czasopisma,
ale dzisiaj chciałbym opisać w możliwie prosty sposób, jak doszło do powstania kalendarza na zasadzie dziennika obserwacyjnego i co w nim się mieści.
Obserwatorzy Słońca nigdy nie potrafili odnieść się do kwestii, czy wykonywać
swoje obserwacje na osobnych kartkach,
czy też robić je w zeszycie. Sam również na
początku moich obserwacji najpierw prowadziłem raporty w dzienniku, o którym pewnie jeszcze kiedyś napiszę, bo jest to kawał
historii obserwacji człowieka nienależącego
do żadnego stowarzyszenia w Polsce. A zatem wpadłem kiedyś na genialny w swojej
prostocie pomysł, aby połączyć szkice z raportami wykonywanymi w dzienniku z kalendarzem, w którym będziemy mogli wpisywać
w raport dane, a efemerydy Słońca będą
już tam naniesione. I tak powstał pierwszy
kalendarz SOS PTMA na rok 2017. W kalendarzu na 2018 rok postanowiliśmy wraz
z Januszem Bańkowskim, który jest autorem
większości tekstów, o uzupełnienie naszej
pozycji o ciekawe zjawiska, takie jak zaćmienia Słońca i Księżyca, zakrycia gwiazd
przez Księżyc, komety i planetoidy.
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Obserwator Słońca
W kalendarzu oczywiście nie zabrakło również miejsca dla małego poradnika dotyczącego obserwacji Słońca. Ażeby taki pomysł się udał, do współpracy
zaprosiłem Tomasza Kluwaka, który
zajął się korektą tekstów i przygotował
rozdział o planetoidach, Piotrka Skorupskiego, który opisał nam metody obserwacji Słońca, oraz Mikołaja Sabata, który postanowił zmierzyć się z kometami.
Dodam, że Mikołaj jest koordynatorem
sekcji komet przy PTMA. Kalendarz został wydany w limitowanym nakładzie
40 egzemplarzy. Trzeba wspomnieć
również, iż od strony graficznej został
przygotowany przez właściciela drukarni Tempoprint Macieja Polaka, w której
został wydrukowany cyfrowo. Czy jest
to publikacja, która faktycznie jest przydatna i warto ją propagować — oceńcie
sami.
Tadeusz Figiel

Raport nr 01/2018

Styczeń pozostawał na niskim pułapie pod względem aktywności Słońca. Mimo
niekorzystnej pogody udało się przeprowadzić 73 obserwacje dla liczby Wolfa,
uzyskując średnią R = 3,51 oraz 53 obserwacje dla aktywności plamotwórczej, co
dało średnią SN = 0,98. Swoje raporty przysłało 8 obserwatorów.

W lutym nadal niska aktywność Słońca. Średnia liczba Wolfa wyniosła R =
8,29 a średnia aktywność plamotwórcza SN = 12,27. Liczby te wygenerowano spośród 84 obserwacji dla Liczby R i 59 obserwacji dla liczby SN. Swoje
obserwacje przysłało 9 obserwatorów.
Obserwatorzy
1. Mikołajczak Eugeniusz
2. Bańkowski Janusz
3. Jimenez Francisco
4. Grzelczak Krzysztof
5. Zagrodnik Jerzy
6. Figiel Tadeusz
7. Skorupski Piotr
8. Raczyński Łukasz
9. Bohusz Jerzy
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Opracowanie: Janusz Bańkowski
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krzyżówka

Relaks z Uranią

W

„Uranii–PA” nr 6/2017 zamieściliśmy krzyżówkę, której
rozwiązaniem jest hasło BOHDAN PACZYŃSKI. Nagrody
w postaci książek o tematyce astronomicznej wylosowali
Jacek Francka z Kalisza i Emil Pakulnicki ze Słupska, natomiast płyty
muzyczne otrzymują Paulina Jażdżewska z Bydgoszczy i Radosław
Macuski z Wrocławia. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
1. Teleskop — odkrywca układu bogatego w planety
2. Wykonuje 3-wymiarowa mapę Galaktyki
3. Obecnie w roli Gwiazdy Wieczornej
4. Centaur z pierścieniami
5. Takimi są e-Perseidy
6. M 57
7. Nietuzinkowy polski kosmolog
8. Odkrył tę samą kometę, co Tattle i Giacobini
9. Pierwszy widział światło zodiakalne w dzień
10. Goszczą Słońce w czerwcu
11. ALMA znajduje się na jej terytorium
12. Ma swoją grupę planetoid
13. Szwajcarski pagórek z miniaturą Układu Słonecznego
14. Pierwszy prezes dąbrowskiego oddziału PTMA
15. Sonda obserwująca Jowisza
16. Klasyczna gwiazda pulsująca

Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek. Na rozwiązania
czekamy do końca maja 2018 r. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi
rozlosujemy dwie nagrody książkowe o tematyce astronomicznej oraz dwie
płyty kompaktowe wydawnictwa GENERATOR.
1. „Nowe opowiadania starego astronoma”, czyli wspomnienia i eseje
profesora Józefa Smaka;
2. „Relacja pierwsza” („Narratio Prima”) Joachima Retyka;
3. „Kosmos. Jak to działa?”, nowa książka o astronomii dla dzieci autorstwa
Przemysława Rudzia;
4. Płyta muzyczna CD z wydawnictwa GENERATOR.pl
Rozwiązania można przesyłać pocztą tradycyjną, mailowo na adres:
urania@urania.edu.pl, lub sms-em na nr 600 663 640 podając hasło,
nr nagrody, nazwisko i adres wysyłki. Podanie danych adresowych jest
dobrowolne i konieczne do otrzymania nagrody.

opr. Jacek Drążkowski

17. Źródło Geminidów

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA”
6/2017: 1. GRB, 2. KSENOFANES, 3. PERYHELIUM, 4. STARDUST, 5. SARNA,
6. FLORENCE, 7. NEPTUN, 8. WIRTANEN, 9. CREAM, 10. EGZOKOMETY,
11. HALLEY, 12. BAŃKOWSKI, 13. ANTARES, 14. JUSZCZAKIEWICZ, 15. WEISS.
Postępy Astronomii nr 1/1992

astrożarty
Jacka D.
Naleśniki
Zeldowicza
(patrz, s. 17)

Przekaż 1% swojego podatku na astronomię!
W ramach akcji Astroprocent są zbierane środki na ochronę ciemnego nieba w Polsce.
Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy!
Każdy, kto składa roczne zeznanie podatkowe PIT, może zdecydować, na co państwo wyda
1% jego podatku. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę na ostatniej stronie formularza
PIT, wpisując w polu „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji
pożytku publicznego (OPP)” numer KRS 0000076686, podając kwotę (maksymalnie 1%
naszego podatku) i cel szczegółowy: „ochrona ciemnego nieba”.
Szczegóły na stronie www.astroprocent.pl
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– numery bieżące i archiwalne „Uranii”
– najciekawsze książki popularnonaukowe rekomendowane
przez „Uranię”
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Wygodny sposób zakupów – częste promocje i rabaty
– możliwość płatności kartą oraz przelewem

UWAGA, NOWOŚĆ!
Najnowsze wydawnictwa PWN pod patronatem „Uranii”
autorstwa laureatów Medalu Zonna: „Poza Ziemię” Krzysztofa
Ziołkowskiego i „W stronę nieba” Andrzeja Branickiego
Astronomiczne ściereczki z mikrofibry
do okularów i ekranów smartfonów

UWAGA!

Zmiana ceny

PRENUMERATA

i numeru konta Uranii

2018

Drodzy Czytelnicy!
Bardzo długo zwlekaliśmy z tą decyzją, jednak
w końcu musimy podnieść cenę Uranii.
Mam nadzieję, że i tak pozostaniecie nam wierni
i nie opuścicie nas w przededniu 100-lecia
czasopisma!
Pomimo pomocy naszych wydawców, PTA
i PTMA, Urania musi się utrzymać sama i to
ze sprzedaży czasopisma, gdyż rynek reklam
sprzętowych, edukacyjnych i astroturystycznych
w Polsce prawie nie istnieje.

NIE ZAPOMNIJ
ZAMÓWIĆ!

nr rachunku odbiorcy

nr rachunku odbiorcy c.d.

85 1160 2202 0000 0003

3341 8732

Odbiorca

POLSKIE TOWARZYSTWO
ASTRONOMICZNE
BARTYCKA 18
00-716 WARSZAWA

kwota

Imię, nazwisko, adres wpłacającego

Tytułem

POLSKIE TOWARZYSTWO ASTRONOMICZNE

UL. BARTYCKA 18, 00-716 WARSZAWA

8 5 1 1 6 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 1 8 7 3 2
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Prenumerata Uranii od nr 3/2018, dodatkowo zamawiam
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Cena pojedynczego numeru Uranii:
14,90 PLN
Roczna prenumerata krajowa:
72,- PLN (12,-zł za numer)
Dłuższa prenumerata krajowa: 144,- PLN
(12 numerów)
Ceny numerów archiwalnych pozostają bez zmian
Szczegóły i promocje:
http://www.urania.edu.pl/prenumerata/
W ciągu sześciu lat, od kiedy prowadzę
Uranię, zmieniliśmy na pełen kolor szatę
graficzną oraz jakość papieru, o 20 stron
zwiększyliśmy objętość pisma i chcielibyśmy dalej
iść w tym kierunku. Mimo wielkiej przychylności
naszych drukarzy nie mamy jednak wpływu
na wzrost cen papieru, jak również cen usług
pocztowych, co nam drastycznie podniosło
koszty wysyłki pisma prenumeratorom.
Decydując się podnieść cenę, chcemy
Wam zagwarantować w dalszym ciągu wysoką
merytorycznie jakość pisma. Pamiętajcie, że
każdy tekst w Uranii jest pieczołowicie czytany
i redagowany przez profesjonalnego astronoma
– nie ma drugiego takiego czasopisma!
W dalszym ciągu, korzystając z dostępnych
środków promocyjnych, będziemy
przygotowywać bezpłatne dodatki: kalendarze,
płyty DVD, plakaty itp. Z góry dziękuję za Waszą
wierność i zrozumienie.
Maciej Mikołajewski

Promocja dla członków PTMA
Cena indywidualnej prenumeraty na rok 2018
z wysyłką na adres domowy dla członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
(PTMA) wynosi 50,- zł.
Skarbników lub prezesów oddziałów prosimy o dokonywanie wpłat oraz o podanie imiennej listy prenumeratorów z adresem zbiorowym lub adresami indywidualnymi do wysyłki.
Prenumeratorzy indywidualni PTMA mogą
przedłużać prenumeraty samodzielnie (wpłata
50 zł na konto Uranii) wraz z oświadczeniem/
informacją wysłaną na urania@urania.edu.pl
o przynależności oddziałowej i mailowym adresem do władz oddziału. Szczegóły:
http://www.urania.edu.pl/prenumerata/
2/2018

Poczta
Szanowny Panie Profesorze
Czytając Pana wstępniak do kolejnego numeru Uranii – Postępów
Astronomii, z przykrością przeczytałem o Waszych wątpliwościach co do
sensu wydawania Kalendarza Astronomicznego w wersji papierowej. Nooo,
nie ładnie. To ja robię wszystko, by te
nasze dzieciaki więcej czytały, a tu padają słowa o wyższości PC nad tekstem
drukowanym. Gdy nasza sekcja przygotowywała Astrokalendarz, to wszystkie
sztuki rozchodziły się na pniu, mimo że
każdy kosztował co najmniej kilkanaście
złotych, a były lata, że i po 30 zł. Fakt,
że był wydawany w lepszej jakości, ale
i przez to był droższy, a niestety nasze
prawo podatkowe blokuje nas z takimi
droższymi produktami. To z racji wydawania przez Uranię astrokalendarza
odstąpiliśmy od naszej konkurencji, bo
nie wytrzymywaliśmy rywalizacji. No,
ale za to przegraliśmy z najlepszym. A to
też frajda. Kalendarz jest konieczny, niezbędny i nie macie prawa rezygnować
z tej koncepcji popularyzacji astronomii.
To tak jakby autorzy Astronarium zrezygnowali z tworzenia kolejnych odcinków,
mając jakość na poziomie, z którego
twórcy Sondy, tej sprzed lat, byliby co
najmniej dumni. Kiedy Astrokalendarz
przyszedł do nas z kolejnym numerem Uranii–PA, każdy chciał go mieć
dla siebie. Wtedy codziennie mógłby
sprawdzić przed wyjściem do szkoły
czy pracy, co go czeka wieczorem, jutro
czy za tydzień. A do tego za każdym
spojrzeniem towarzyszyłby mu obraz
okna na kosmos w postaci pięknych
jego obrazów. Nie wiem tylko, dlaczego
autor astrowiadomości w nim zawartych
podaje wejście Słońca w dany gwiazdozbiór w cyklu astrologicznym a nie
astronomicznym, bo różnica jest spora.
A co do programów na PC. Może i są
z bajerami, ale mają jedną wadę, trzeba
samemu się w nich dopatrzeć zjawisk
astronomicznych. To raczej z wiadomości z Astrokalendarza zabieram informację do programu astronomicznego
na komputerze. Zaglądam, co mnie
ominęło z racji braku pogody do obser-

wacji, co jest ostatnio nagminnym zjawiskiem na naszym niebie. Tworzenie
kalendarza było kiedyś podstawowym
zadaniem każdego astronoma. Niech
i tak pozostanie w naszych współczesnych czasach. W sklepach jest dość
marnej amatorszczyzny. Niech choć
jeden na naszym rynku będzie taki, jaki
kalendarz powinien być: dobry, poprawny i astronomiczny.
Jacek Patka
Gwiezdne Wrota
astronomia.zagan.pl
Red.:
Bardzo dziękuję za opinię. Jest ona dla
nas ogromnie cenna.
Moja odpowiedź na list (s. 73, nie
wstępniak) dotyczyła jednak nie corocznego, ilustrowanego „Kalendarza
astronomicznego” (w tym roku ze zdjęciami Saturna z sondy Cassini), lecz
publikowanego co 2 miesiące na łamach czasopisma. Może rzeczywiście
powinniśmy go dla odróżnienia nazwać
„kalendarzyk astronomiczny”.
Ścienny kalendarz drukujemy w miarę
posiadanych środków zewnętrznych lub
promocyjnych. Trochę mi przykro, że
„zabiliśmy” Waszą wspaniałą inicjatywę
– zbieramy różne kalendarze astronomiczne na poczet przyszłej wystawy.
Niestety w tym roku wydrukowaliśmy
ich tyle co Uranii i okazało się za mało.
Za rok, jeśli będą środki, wydrukujemy
trochę „luzem” i poślemy do Żagania.
W tabelach kalendarium zarówno
Marka Substyka (kalendarz ścienny)
i Jana Desselbergera (kalendarzyk
w Uranii) zgodnie ze sztuką podają
wejście Słońca w dany ZNAK, a nie
gwiazdozbiór. Nie dlatego, że hołdujemy astrologii, ale kalendarzowi (Gregoriańskiemu) właśnie. Opis wejścia Słońca w gwiazdozbiór może się znaleźć
czasem w części opisowej Jana, bo tu
chodzi o widoczność gwiazd, a nie porę
siania czy zbiorów.
Maciej Mikołajewski
ERRATA
W poprzednim numerze był źle podany
termin nadsyłania rozwiązań krzyżówki:
koniec stycznia. Powinno być: marca!

Odczyty, wykłady,
spotkania, wydarzenia
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
19–22 kwietnia 2018: 34. zlot miłośników astronomii PTMA, PTMA O/Katowice, Zwardoń
26 kwietnia 2018: dr hab. Joanna Jałocha-Bratek,
Rotacja Drogi Mlecznej, a jej pole magnetyczne –
prelekcja w PTMA Kraków, PTMA O/Kraków
27–29 kwietnia 2018: Walny Zjazd Delegatów
PTMA, Chorzów
11–22 maja 2018: Wielka Wyprawa PTMA na Teneryfę
14, 28 maja 2018: prelekcje w PTMA Kraków,
PTMA O/Kraków
28 maja 2018: dr Milena Ratajczak, Całkowite zaćmienie Słońca USA 2017 – czy Einstein miał rację?, PTMA O/Wrocław
25 czerwca 2018: Anna Bukiewicz-Szul, Szkolenia
astronomiczne prowadzone przez ESA, PTMA O/
Wrocław
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika
w Warszawie
16 kwietnia 2018: Cezary Gałan, Co tęcza nam
powie o Słońcu, gwiazdach i innych obiektach kosmicznych?
23 kwietnia 2018: Stanisław Bajtlik, Zasada Kopernikańska, a Zasada Antropiczna
7 maja 2018: Elżbieta Zocłońska, Jak astrofizycy
badają gwiazdy, gdy w Warszawie jest pochmurne
niebo?
14 maja 2018: Mirosław Giersz, Zderzenia gwiazd
neutronowych i czarnych dziur
21 maja 2018: Bożena Czerny, Ciemna energia
23 maja 2018: Andrew Hamilton, Extreme Physics
Inside Black Holes
28 maja 2018: Krystian Iłkiewicz, Astronomia w średniowiecznej Azji
Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie
12 kwietnia 2018: dr hab. Andrzej Czechowski,
Heliosferyczne ENA w szerokim zakresie energii:
Od SOHO/HSTOF do IBEX-a
19 kwietnia 2018: dr Natalia Zalewska, Rootless
cones, czyli „stożki bez korzeni” jako konsekwencja
marsjańskiego wulkanizmu
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
16 kwietnia 2018: Planetarium Niebo Kopernika –
spotkanie „Galaktyka kobiet” skierowane do młodych dziewczyn (liceum, początek studiów)

Muzeum Mikołaja Kopernika
we Fromborku

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium
Astronomiczne
13 kwietnia 2018: dr Anna Marciniak, Haumea –
planeta karłowata z pierścieniem

17–19 sierpnia 2018 r.
Zjazd byłych uczestników „Wakacji w Planetarium” z okazji 40-lecia akcji

Obserwatorium Astronomiczne UJ
w Krakowie
20 kwietnia 2018: Sebastian Kurowski, ’Oumuamua
25 maja 2018: Aleksander Herzig, Daleko i blisko

W pierwszym szkicu programu m.in.:
— wspomnienia przy ognisku na Żurawiej Górze
— seans w planetarium
— zwiedzanie muzeum i Parku Astronomicznego
— krótkie prezentacje dokonań życiowych „wakacjuszy” (zwłaszcza astronomicznych).
Wszystkich, którzy na Żurawiej Górze i w wieży Radziejowskiego spędzili najpiękniejsze chwile młodości,
prosimy o zarezerwowanie tego terminu w kalendarzu
i odwiedzenie na Facebooku grupy publicznej „Wakacje w Planetarium we Fromborku — czas wspomnień”,
gdzie znajdą się bliższe informacje.
2/2018
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Przygotowane
we współpracy
z AstroGPS.pl
Pełna lista wydarzeń na www.AstroGPS.pl i w aplikacji mobilnej.
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Spotkanie Wenus z Merkurym…

Astrofotografia amatorska
Od połowy lutego br. na wieczornym niebie nad zachodnim horyzontem coraz wyżej i jaśniej świeci Wenus, a od początku
marca można było w jej sąsiedztwie wypatrywać nieuzbrojonym okiem Merkurego. Gdy 18 i 19 marca dołączył do nich
młody Księżyc, wielu amatorów fotografii
astropejzażowej udało się na łowy, tym
bardziej że pogoda w wielu rejonach
była sprzyjająca. Szczególne wyzwanie
stanowił cieniutki sierp jednodniowego
Księżyca z 18 marca. Dobrze widoczny
jest na zdjęciu obok, wykonanym przez
Piotra Majewskiego w okolicach Torunia
za pomocą 400-mm obiektywu.
Nasz redakcyjny astropejzażysta Piotr
Potępa również nie zasypiał w tym czasie
przysłowiowych gruszek w popiele, polując na ciekawe kadry w oku teleobiektywu wycelowanego na bazylikę konkatedralną Świętej Trójcy w Chełmży.
W galerii popularnego wśród miłośników astronomii portalu SpaceWeather.
com można zobaczyć efekty starań
obu kolegów, na których równocześnie
widoczne są wszystkie trzy jasne ciała

niebieskie, a nawet dostrzec można w ich pobliżu jeszcze jedną planetę — Urana!
Tu jednak (poniżej) prezentujemy piękny kadr Piotra z bryłą bazyliki jasno świecącymi na niebieskim jeszcze tle nieba Wenus i Merkurym wieczorem 19 marca (f =
400 mm)

Dwa tygodnie wcześniej, 4 marca, gdy Wenus
i Merkury znajdowali sie w koniunkcji, pogoda sprzyjała podziwianiu czystego nieba w Lidzbarku Warmińskim. Niestety, wieczorem pechowy rozkład ciśnienia
atmosferycznego, temperatury i ukształtowania terenu dał nad tym uroczym miasteczkiem warmińskim
efekt smogu osłabiając widoczność nisko położonych
nad horyzontem planet (kadr powyżej, obiektyw standardowy). Fot. Jacek Drążkowski
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…i Księżycem

Astrofotografia amatorska

Autorem dwóch powyższych malowniczych kadrów jest Marek Nikodem z Szubina. Oba przedstawiają spotkanie młodego Księżyca, Wenus i Merkurygo na wieczornym niebie 19 marca br. w towarzystwie słynnych ponad 500-letnich dębów na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego
2/2018
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Czapka z daszkiem,
Niech ja skonam
Dla każdego astronoma
W daszku lampkom błysnąc' pora
Czerwień dla obserwatora

Kto zaś białe światło pstryka
Poznasz w nim teoretyka
A do tego całkiem darmo
Znany napis
ASTRONARIUM

39,00

29,90
https://sklep.pta.edu.pl
Polski program o tajemnicach Wszechświata

aSTRONaRIuM
Aktualne godziny emisji w TVP3:
premiery (co 2 tygodnie):
czwartek godz. 17.00 i 20.30
powtórki:
sobota godz. 7.05, 23.45
niedziela godz. 5.35
Wszystkie odcinki na:
www.youtube.com/astronariumPL
w tym odcinki premierowe
krótko po emisji w telewizji

Czapeczki ASTRONARIUM
specjalna promocja na lato 29,90
dla astronomów-obserwatorów:
lampki czerwone — nie psują akomodacji
wzroku do ciemności
dla pozostałych fanów programu:
lampki białe — idealne na biwak, pieszą
wycieczkę, dla wodniaków i wędkarzy
komplet 2 dwóch czapek z różnymi
lampkami tylko 54,90 zł
NIE BĘDZIESZ SIĘ Z NIĄ ROZSTAWAŁ,
TAK CZĘSTO SIĘ PRZYDAJE

URANIA – NASZA MUZA

Sto lat z URANIĄ

dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba

N

iepełnosprawność i astronomia. Nic bardziej dziś w Polsce aktualnego niż to
pierwsze. Nic bardziej bliskiego sercu niż to drugie. Janina Ochojska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych Polek, nie tylko u nas, ale i na świecie. Nie znam osoby,
która by tyle zrobiła dla innych ludzi, a nawet całych społeczeństw. Nie znam człowieka bardziej uwrażliwionego na krzywdę i potrzeby innych. Nawet te najbardziej elementarne — czystą wodę! To o wodę toczyły się najkrwawsze wojny. To brak wody wywoływał
najbardziej dramatyczne migracje klimatyczne. Niesienie pomocy stało się jej sensem życia
i to na niespotykaną skalę. Ale przecież zanim Janka stała się tytułową bohaterką filmu Adeli
Kaczmarek, była astronomem. Razem studiowaliśmy na jednym roku w Toruniu. Całe życie
o kulach, ale właściwie tego nie zauważaliśmy. Zwłaszcza koledzy, bo była dziewczyną wyjątkowej urody. Premierowe obrazy „Janki” o tym przypomniały. Wtedy nie miałem śmiałości,
żeby jej to powiedzieć. Dziś, poprzez swoje dzieło, jest jednym z najpiękniejszych ludzi.
Oglądając film i przysłuchując się popremierowej dyskusji, przypomniałem sobie,
że mamy jeszcze w magazynach Uranii kilka egzemplarzy zupełnie niezwykłej książki. Dziś
dałbym jej tytuł „Niewidzialny Wszechświat”. Autorzy to przyjaciele Uranii! Przemek Rudź,
jak nikt inny w charyzmatyczny sposób potrafiący opowiedzieć o najbardziej skomplikowanych sprawach na najprostszym poziomie, Robert Szaj, szczególnie uwrażliwiony na potrzeby niepełnosprawnych poprzez wieloletnią działalność w ruchu paraolimpijskim. Wspólnie
podejmują się zadania wręcz niewyobrażalnego, próbując odsłonić Wszechświat przed
osobami niewidomymi i słabo widzącymi. Książka wydrukowana jest ogromną czcionką
z naniesionym na litery alfabetem Braille’a. Jest to nie tylko jeden z zaledwie kilku podobnych wydań na świecie, ale zapewne i najobszerniejszy podręcznik astronomii wydrukowany
brajlem. Najbardziej zdumiewające są rysunki: Układ
Słoneczny, gwiazdozbiory, galaktyki, a nawet portret
bohatera tego numeru, Kopernika. Na płaskiej karcie
Uranii, dopiero w dużym powiększeniu możemy dostrzec
dotykową strukturę obrazu. Fundacja Nicolaus Copernicus
bardzo chciałaby ponowić druk. Książka była rozesłana do
większości ośrodków zajmujących się niewidomymi. Kilka
posiadanych egzemplarzy chcielibyśmy przekazać nieodpłatnie w ręce indywidulanych osób niewidomych posługujących się alfabetem Braille’a. Prosimy o zgłaszanie takiego zapotrzebowania do Redakcji.
Tyle Urania i wydawca może zrobić dla konkretnych ludzi. Ale mamy też coś w zanadrzu
dla ludzkości, a przynajmniej dla polskiej kultury. Fundacja Nicolaus Copernicus od kilku
lat organizuje konferencję historyczną „Kopernik na Ziemi Lubawskiej”. Najważniejsza jej
część odbywa się w Lubawie i w pobliskim Rybnie. To istotne, ponieważ na tutejszym zamku
Kopernik wraz z Retykiem rozpoczęli przygotowywać De Revolutionibus do druku. Owen
Gingerich objechał cały świat w poszukiwaniu marginaliów na woluminach trzech pierwszych wydań De Revolutionibus. A tymczasem jest jeszcze czwarte, pełne łacińskie wydanie
z 1854 r. w Warszawie. Na dodatek uzupełnione o oryginalne tłumaczenie na język nowożytny dokonany przez dyrektora warszawskiego Obserwatorium Astronomicznego, Jana
Baranowskiego. Wartość tłumaczenia to nie tylko przecudowna XIX-wieczna polszczyzna,
ale i fakt, że wówczas każdy astronom znał łacinę i mógł dokonać tego bez pomocy filologów. Mało tego, jak podkreślał Jarosław Włodarczyk w referacie prezentującym zdobyty
przez Fundację egzemplarz, Baranowski czasem nawet rozszerzał tłumaczenie o dodatkowe
wyjaśnienia. Wreszcie, co najważniejsze, zarówno tekst łaciński, jak i tłumaczenie odnoszą
się do pierwszego wydania dzieła drukiem, a nie autografu, jak to było w przypadku tłumaczenia z roku 1974. Różnice między I wydaniem a przechowywanym w Jagiellonce rękopisem nietrudno zauważyć. Gdyby Fundacji udało się wydać reprint warszawskiego De Revolutionibus, różnice te będzie można wreszcie powszechnie studiować.
Urania chyba przekonała Wydawnictwo Naukowe PWN do wydania po polsku akademickiego podręcznika Springera, Fundamental Astronomy. Nie było takiej książki od czasów
powszechnie znanej Astronomii Ogólnej Eugeniusz Rybki, a więc od co najmniej 60 lat!
To będzie prawdziwa rewolucja w zakresie kultury astronomicznej w Polsce. To taka nasza
studnia do wiedzy na astronomicznym pustkowiu, podobna trochę do tych, które Janka
wierci na prawdziwych pustyniach. Nic dziwnego! Tłumaczący książkę redaktor Uranii, Marek Muciek studiował razem z nami.
Maciej Mikołajewski
w Toruniu, 7 czerwca 2018 r.

Książka wydrukowana
jest ogromną czcionką
i alfabetem Braille'a.
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Dawno temu
w… „Uranii”

Astronomia w szkole średniej. Pod nazwą,
podaną w nagłówku, otwarty został w Uranii
stały dział, poświęcony potrzebom nauczania
astronomii w szkołach średnich. W dziale tym
będą drukowane artykuły, dotyczące dydaktyki
astronomii, wiadomości z prac astronomicznych
w szkołach, recenzje z wydawnictw,
poświęconych nauczaniu astronomii i t. p. Celem
należytej realizacji zamierzeń zorganizowany
został miejscowy komitet redakcyjny działu
szkolnego, złożony z redaktora Uranii jako
przewodniczącego oraz pp. prof. gimn.
M. Halaunbrennera, W. Lichtenberga,
A. Stachy’ego i M. Wojtowicza. Wszystkich pp.
nauczycieli astronomii w liceach redakcja Uranii
zaprasza do uczestniczenia w dziale szkolnym
przez nadsyłanie artykułów, dotyczących
spraw nauczania astronomii w szkołach.
Redakcja Uranii.
Planetoida Hermes. Planetoida 1937 UB
(obiekt Reinmutha)), która przebiegła 30
października 1937 r. niezwykle blisko Ziemi,
gdyż w odległości niespełna 600 000 km,
otrzymała obecnie za zgodą odkrywcy nazwę
Hermes. Jest to jedna z tych drobnych planetoid,
które w swym biegu mogą znacznie się zbliżać
do Ziemi. Przykładem takich bliskich planetoid
może być 1932 H. A., która zbliżyła się do
Ziemi na odległość 10 milionów km, oraz
Adonis. który w 1936 r. przebiegł w odległości
2 milionów km. Rekord zbliżenia się do Ziemi
pobity jednak został przez Hermesa. Jest rzeczą
bardzo prawdopodobną, że w przyszłości
będą odkrywane dalsze planetoidy, które może
przebiegać będą jeszcze bliżej Ziemi, niż Hermes.
E. R.
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Wenus i Księżyc nad budynkiem ESO Supernova
w Garching koło Monachium.
Fotografię wykonano 17 kwietnia 2018 r.
Źródło: ESO/P.Horálek
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Długa droga do potomności
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Fromborski Lunatyk
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O Koperniku i historii astronomii

18

Podążając za gwiazdami

38

W 1937 r. prestiżową nagrodę „Wiadomości Literackich” (odpowiednik dzisiejszej „Nike”)
przyznano dziełu młodego naukowca poświęconemu Kopernikowi. Rzecz mogła stać się
światowym przebojem, a tymczasem popadła niemal w zapomnienie. Autor śledzi wysiłki,
które doprowadziły do przywrócenia jej współczesnym czytelnikom.
Arthur Koestler za tę książkę literackiej Nagrody Nobla nie otrzymał, choć ponoć
bardzo na to liczył. Jednak wstrząs, który dzieło wywołało, do dziś jest motorem
rozwoju historii nauki.
Czy Kopernik się mylił, oszukiwał albo naciągał wyniki obserwacji zakrycia Aldebarana?
Być może po prostu używał błędnych współrzędnych gwiazdy z dostępnych mu źródeł
— wyjaśnia profesor dziennikarzowi i czytelnikom.
Tatry. Gwiaździstą nocą piękno nieposkromionej przyrody splata się z ponadczasowym
bezkresem Wszechświata. Jest to wymagające studio fotograficzne — potrzeba pasji,
poświęcenia i wytrwałości. Efekty zachwycają wzrok i zachęcają do głębszej zadumy.
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Planetoidy. Liczba planetoid, dla których
znamy elementy orbitalne, wynosi już 1417.
Wydawnictwo Kleine Planeten na rok 1938
(wydawane przez Rechen-Institut w Berlinie)
zawiera dane dla wszystkich planetoid, to znaczy
elementy i efemerydy dla sąsiedztwa przeciwstawień
ze słońcem. Przyrost numerowanych planetoid
w porównaniu z wykazem na rok 1937 wynosi 37.
E. R.
Gwiazdy zmienne. Katalog gwiazd zmiennych,
wydawany co rok przez obserwatorium
w Babelsbergu pod Berlinem, zawiera na
rok 1938 wykaz 7762 tych gwiazd, których
zmienność została sprawdzona. W porównaniu
z katalogiem na rok 1937 mamy tu przyrost
w ilości 795 gwiazd. Wśród skatalogowanych
gwiazd 25% stanowią gwiazdy długookresowe,
4% — gwiazdy typu δ Cephei, 10% — typu
RRLyrae, 13% — gwiazdy zaćmieniowe, 6% —
nieregularne. Pozostałe 42% są to bądź gwiazdy,
których rodzaj zmienności nie jest znany, bądź
też gwiazdy o znanym rodzaju zmienności
z niewiadomymi jednak danymi liczbowymi.
E. R.
„Odkrycie” gwiazdy ε Aurigae. W wielu
dziennikach polskich ukazała się następująca
telegraficzna wiadomość, podana przez P. A.
T.: Nowy Jork, 13 stycznia (P. A. T.). Dr. Struve,
dyrektor obserwatorium astronomicznego przy uniwersytecie
w Chicago, ogłasza iż odkrył olbrzymią gwiazdę, 3 tysiące
razy większą od Słońca, którą nazwał „Epsilon Auriga”.
Jak na telegram, wiadomość, dotycząca odkrycia
gwiazdy i nazwanie jej ε Aurigae (nie Auriga, jak
podano w telegramie), jest „nieco” spóźniona,
gwiazda ta bowiem, jako jedna z bardzo jasnych
(3m.1), znana jest ludziom conajmniej od kilku
tysięcy lat, nazwę zaś ε Aurigae otrzymała przeszło
300 lat temu. Oczywiście, ani odkrycie ani nadanie
nazwy nie zostało uskutecznione przez żyjącego
obecnie astronoma amerykańskiego, Struvego.
Przytoczona bałamutna wiadomość
spowodowana została podanymi do prasy
amerykańskiej wynikami badań Struvego
nad gwiazdą podwójną zaćmieniową ε Aurigae,
której większy składnik według obliczeń Struvego,
zdaję się posiadać średnicę 3000 razy większą
od średnicy Słońca. Byłaby to największa
z dotychczas zbadanych gwiazd, o średnicy
większej, niż średnica orbity Saturna. Ciekawej tej
gwieździe poświęcimy w jednym z najbliższych
numerów „Uranii” specjalny artykuł.
E. R.
Urania 1/1938, pisownia oryginału.
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Kronika
Źródło: NASA/CXC/Univ of Michigan/R.C.Reis i in.

LUTY 2018
2 II — RXJ 1131-1231 to obraz bardzo odległego kwazara,
wzmocniony i zniekształcony przez znajdującą się bliżej,
choć też daleką (3,8 mld lat św.), galaktykę eliptyczną działającą jako soczewka grawitacyjna (na fot. obok soczewkująca
galaktyka w środku pierścienia). Analiza wieloletnich obserwacji rentgenowskich tego obiektu doprowadziła do wniosku,
że w galaktyce tej muszą istnieć swobodne planety, w proporcji podobnej do szacowanej dla Drogi Mlecznej. Żadnej
konkretnej planety nie odkryto i pewnie nigdy to nie nastąpi,
a jednak, jeśli autorzy się nie mylą, jest to moment historyczny. Nikt nie wątpił, że rojąca się od planet nasza Galaktyka
i pod tym względem nie różni się od innych. Ale teraz oprócz
zdrowego rozsądku mamy również konkretne wskazówki na
poparcie tego przekonania.

6 II — Dla wszystkich 7 planet układu TRAPPIST-1 (zob.
Urania 3/2017, s. 10) z przyzwoitą dokładnością wyznaczono masy i obliczono gęstości. Chytrze wykorzystano drobne
zaburzenia ruchu, wywołane wzajemnym oddziaływaniem
planet. Planety TRAPPIST-1c i TRAPPIST-1e (obie leżące
w ekosferze) gęstością podobne są do Ziemi, wyglądają
na skaliste. Pozostałe zawierają znaczną składową lekką —
mogą to być gęste atmosfery, oceany lub pokrywy lodowe
(zob. też Urania 2/2018, s. 58).

się, że zbyt pochopnie ogłoszono wcześniej istnienie dysków
pyłowych w tym systemie (zob. Urania 1/2018, s. 6). Analizując te same obserwacje, pierwotnie przeoczono rozbłysk
— stąd błędna interpretacja.
28 II — Pierwsze gwiazdy świeciły już 180 mln lat po Wielkim Wybuchu. Taki wniosek wynika z pierwszych udanych
obserwacji wodoru neutralnego, wypełniającego przestrzeń
w tamtych odległych czasach. Charakterystyczna dla wodoru
neutralnego linia 21 cm została przez ekspansję przestrzeni
rozciągnięta do ok. 4 m i znajduje się w zakresie fal, gdzie
naturalne i sztuczne źródła tworzą szum tysiące razy przewyższający zarejestrowany sygnał. Dlatego należy ostrożnie
Źródło: NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM

6 II — Najdokładniej jak można obliczono wstecz orbity 339
komet biegnących po hiperboli. Okazało się, że odkryta jesienią planetoida 1I/’Oumuamua (Urania 1/2018, s. 6) pewnie nie była pierwszym znanym gościem spoza Układu Słonecznego. To samo dotyczy komet C/2008 J4 (McNaught),
słynnej swego czasu C/2012 S1 (ISON), a być może także 6
innych. Aż 11% przebadanych komet przybyło z małego obszaru w Bliźniętach. Akurat tamtędy, w odległości zaledwie
52000 j.a. od nas przeszła 70 tys. lat temu gwiazda Scholza
— dziś odległy o 20 lat św. małomasywny (0,15 M) układ
czerwonego i brązowego karła. Czy to ona popchnęła te komety ku Słońcu?

15 II — Najnowsze wyznaczenie całkowitej masy Galaktyki
Andromedy (M31), oparte na analizie ruchów jej najszybszych mgławic planetarnych, dało rezultat 800 mld M. Detronizuje ją to z pozycji absolutnej dominatorki Grupy Lokalnej,
a biorąc pod uwagę niepewność wyników, czyni bliźniaczką
Drogi Mlecznej (700 mld M).
16 II — Dwie gwiazdy neutronowe, krążące blisko siebie
na nieuchronnie zacieśniającej się orbicie muszą w końcu
zlać się w jeden obiekt, dając efekt kilonowej i wysyłając
potężny impuls fal grawitacyjnych. Takie wydarzenie w odległej galaktyce w ub. roku wstrząsnęło astrofizyką (Urania
1/2018). Cóż się będzie działo, gdy zdarzy się to w Drodze
Mlecznej! Znamy obecnie kilkanaście takich układów w Galaktyce (nie wszystkie pewne). Najświeższe odkrycie, pulsar
PSR J1946+2052 krąży wokół innej gwiazdy neutronowej
z rekordowo krótkim okresem niecałych 2h, a do połączenia
obu gwiazd dojdzie za 46 mln lat. Na pewno tysiące takich
układów kryje się jeszcze w zakamarkach Drogi Mlecznej,
więc może nie będziemy musieli czekać tak długo.
22 II — Życie na Proximie b, najbliższej egzoplanecie, nie
jest łatwe, o ile jakieś jest. A to za sprawą bardzo wybuchowej natury jej macierzystej gwiazdy (zob. Urania 5/2016,
s. 8). Jak bardzo wybuchowej, pokazuje przykład rozbłysku
zarejestrowanego siecią ALMA 24 marca 2017 r. Wydarzenie
trwało tylko parę minut, ale na fali 1,3 mm w ciągu 10 s gwiazda pojaśniała 1000-krotnie, 10 razy przekraczając siłę najpotężniejszego rozbłysku, zaobserwowanego w tym zakresie
na Słońcu (zob. Urania 2/2018, s. 61). Przy okazji okazało
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Odkrycia i wydarzenia astronomiczne
potraktować drugi wniosek: temperatura wodoru wynosiła
wówczas tylko 3 K, zamiast spodziewanych 7 K. Jeśli to się
potwierdzi, potrzebne będzie specjalne wyjaśnienie, o poważnych konsekwencjach kosmologicznych (zob. Urania
2/2018, s. 42).

MARZEC 2018
8 III — Podczerwone zdjęcia sondy Juno ukazały niezwykłą urodę okolic podbiegunowych Jowisza. Nad oboma
biegunami zalegają rozległe niże, otoczone wianuszkami
mniejszych (fot. na stronie obok; kolory fałszywe, rzeczywista barwa jest niebieskawa). Obie struktury nie zmieniły się
przez 7 miesięcy obserwacji, są więc stabilne. Określono
też głębokość „atmosfery” Jowisza — zewnętrznej warstwy
wirującej różnicowo (na równiku szybciej, przy biegunach
wolniej), w której dzieje się pogoda. Ma 3000 km grubości,
czyli 4% promienia.
14 III — Zmarł Stephen Hawking — wybitny astrofizyk i kosmolog, błyskotliwy popularyzator i niewątpliwie najsłynniejszy uczony naszych czasów.

Źródło: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/ASI/INAF

14 III — Badanie prędkości obrotu dużej próbki silnie
spłaszczonych galaktyk, bogatych w neutralny wodór, pokazało, że krańce ich dysków wirują z tym samym okresem
ok. 1 mld lat. Dotyczy to zarówno nieregularnych karłów
o promieniu 1,5 kpc, jak i 30 razy większych spiralnych olbrzymów. Z III prawa Keplera wynika, że wszystkie mają tę
samą średnią gęstość: 0,002 M/pc3. Brzmi to zaskakująco,
ale nie jest sprzeczne z prostymi modelami powstawania
i ewolucji galaktyk.

pominających jasnością absolutną supernowe typu Ia, ale
znacznie od nich szybsze. Wzrost i spadek jasności trwa
tu tylko tygodnie, podczas gdy supernowe Ia potrzebują
na to miesięcy (rys. wyżej). Nadano tej grupie nazwę FELT
(Fast-Evolving Luminous Transients). Niedostatek danych
nie pozwalał na wiarygodną ich interpretację do czasu, gdy
satelitą Kepler uzyskano kompletną krzywą blasku dla zjawiska KSN2015K. Istotnie jest to wybuch supernowej, lecz
typu II, czyli zapaść masywnej gwiazdy. Jednak tym razem
wybuchająca gwiazda jest otoczona masywnym kokonem
z wyrzuconej wcześniej materii. Fala uderzeniowa wybuchu, przebijając się przez otoczkę, powoduje jej gwałtowne
pojaśnienie i to właśnie jest zjawisko FELT.
28 III — Galaktyka karłowata NGC 1052-DF2 (fot. niżej) jest
maleńka (łączna masa gwiazd: 2 × 108 M), ale bodaj najbardziej zagadkowa ze wszystkich znanych. Jej gromady
kuliste są ogromne i zawierają >3% całkowitej masy galaktyki — typowa wartość jest 1000 razy mniejsza. Ale najciekawsze są ich wolne ruchy, z których wynika, że ciemnej
materii jest tam mniej niż zwykłej lub nawet wcale jej nie ma.
W innych galaktykach jest jej 30–400 razy więcej! Jak więc
powstała ta galaktyka? Według utartych pojęć, to właśnie
zgęstki ciemnej materii, przyciągając materię zwykłą, inicjują powstawanie galaktyk. Trwają poszukiwania galaktyk jej
podobnych. Może one coś wyjaśnią?
Wybrał i skomentował: Marek Muciek
Źródło: NASA/ESA/P. van Dokkum [Yale University]

14 III — Do niedawna uważano, że
lodu na powierzchni Ceres nie widać (Urania 2/2017, s. 6). A jednak
jest. Detektory sondy Dawn wypatrzyły go na ocienionej ścianie krateru Juling (fot. wyżej). Co więcej,
jego ilość jest zmienna wraz z porami tamtejszego roku i odległością planety od Słońca. Znaleziono
też pokłady uwodnionego węglanu
sodu (Na2CO3•nH2O), który ulega
tam odwodnieniu po najwyżej kilku
milionach lat, więc musi być uzupełniany. A zatem Ceres jest wciąż
chemicznie i geologicznie aktywna.
26 III — W ostatnich latach zaobserwowano ok. tuzina dziwnych wybuchów w innych galaktykach, przy3/2018
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Kronika

1.02 — Z dalekiego wschodu Rosji wystartowała rakieta
Sojuz 2.1a, wynosząc na szczycie parę satelitów obserwacyjnych Kanopus-V oraz 9 mniejszych ładunków ze Stanów
Zjednoczonych i Niemiec.
Kanopus-V to licząca już teraz 4 satelity seria, przeznaczona do prowadzenia obserwacji dla potrzeb cywilnych.
Na orbitę trafiły też mniejsze statki: demonstracyjny kwartet
minisatelitów telekomunikacyjnych firmy TU Berlin, kolejne
4 satelity obserwacyjne Lemur amerykańskiej firmy Spire
Global oraz pierwszy niemiecki komercyjny satelita standardu CubeSat przeznaczony do testowania amatorskiej komunikacji radiowej.
Był to pierwszy udany start rakietowy z nowego rosyjskiego kosmodromu Wostocznyj od katastrofy podobnej rakiety
w listopadzie 2017 r. z satelitą pogodowym Meteor-M.
2.02 — Rosyjscy weterani w składzie Aleksandr Misurkin
i Anton Szkaplerow wykonali rekordowy w historii Rosji pod
względem czasu trwania spacer kosmiczny. Zadaniem kosmonautów była wymiana przestarzałego modułu elektronicznego w dawno nieużywanej już antenie wysokiego zysku
w rosyjskim segmencie stacji.
Kosmonauci uporali się z zadaniem demontażu starego
sprzętu i instalacją nowego w 8 godz. i 13 min. Teraz za pomocą anteny będzie możliwe przesyłanie między stacją
a Ziemią jeszcze większej ilości danych.

Źródło: SpaceX

3.02 — Z japońskiej wyspy Kiusiu wystartowała rakieta SS520-5, wynosząc ważącego zaledwie 3 kg satelitę standardu
CubeSat. Tym samym Japońska Agencja Kosmiczna JAXA
pobiła rekord, używając do lotu orbitalnego najlżejszej w historii rakiety.
6.02 — Falcon Heavy — największa współcześnie pod
względem udźwigu rakieta nośna świata wystartowała
z kompleksu LC-39A w porcie kosmicznym im. Kennedy’ego
na Florydzie. W swoim pierwszym locie wyniosła na orbitę
heliocentryczną samochód marki Tesla.
Długo wyczekiwany debiut rakiety przebiegł perfekcyjnie.
Górny stopień potężnego systemu odłączył nietypowy ładunek po wykonanym trzecim odpaleniu swojego silnika. Samochód z manekinem nazwanym „Starman” trafił na orbitę
wokół Słońca z aphelium niemal na wysokości pasa planetoid. Dodatkowo udało się prawie jednocześnie wylądować
bocznymi stopniami rakiety na Ziemi.
Tesla
Roadster
stała się pierwszym
ładunkiem wysłanym
przez
komercyjną
rakietę poza orbitę
okołoziemską. Falcon
Heavy waży na starcie
1420 ton i jest największą od czasów Saturna V amerykańską
rakietą nośną. W wersji bez odzyskiwania
dolnych stopni będzie w stanie wynieść
Rakieta Falcon Heavy
startująca w demonstracyjnej misji ze stanowiska
SLC-39A w Cape Canaveral na Florydzie
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na niską orbitę okołoziemską 64 ton
ładunku.
7.02 — Sonda Juno zakończyła 11.
okrążenie wokół Jowisza. Statek
wszedł na orbitę największej planety
Układu Słonecznego 4 lipca 2016 r.
Od tego czasu okrąża ją po eliptycznej
orbicie z perycentrum położonym zaledwie 3400 km nad górnymi warstwami
chmur planety.
Kolejne bliskie podejście do Jowisza
miało miejsce 7 lutego. Sonda po raz
10. włączyła w tej pozycji swoje instrumenty naukowe i kamerę JunoCam,
które jak zwykle dostarczyły spektakularnych ujęć skłębionych chmur, układających się w majestatyczne pasy.
Południowa półkula Jowisza uchwycona podczas bliskiego przelotu sondy Juno w grudniu
2017 r.

13.02 — Rakieta Sojuz 2.1a wystartowała z kosmodromu
Bajkonur, zabierając ze sobą statek Progress MS-08 z towarem przeznaczonym na Międzynarodową Stację Kosmiczną.
Dokowanie z kompleksem orbitalnym nastąpiło dwa dni później, 15 lutego.
W Progressie zmieściło się prawie 2800 kg towaru: sprzętu konserwacyjnego, jedzenia i innego zaopatrzenia dla załogi, paliwa dla manewrów stacji, wody, skompresowanego
powietrza oraz czystego tlenu i eksperymentów naukowych.
Spośród sprzętu naukowego w kapsule znalazł się pakiet
anten do śledzenia ruchu zwierząt na lądzie oraz eksperymentalne radiatory, które testować będą nowatorską kontrolę
termiczną przeznaczoną dla statków kosmicznych.
16.02 — Amerykanin Mark Vande Hei i Japończyk Norishige
Kanai wyszli na spacer kosmiczny na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W trwającym prawie 6 godz. wyjściu astronautom udało się dokończyć wymianę końcówek
ramienia robotycznego Canadarm2. Ramię to odpowiada
za dużą część zdalnych prac w kompleksie i jego chwytające końcówki były już mocno zużyte. Był to już 4. spacer dla
Vande Hei i pierwszy w karierze Kanai, który stał się 4. Japończykiem w historii wykonującym prace w skafandrze kosmicznym.
Źródło: NASA

LUTY 2018

Sześcioosobowa załoga 54. Ekspedycji do ISS. Od dołu zgodnie
ze wskazówkami zegara: Aleksandr Misurkin (Rosja), Mark Vande Hei,
Joe Acaba (obaj USA), Anton Szkaplerow (Rosja), Norishige Kanai (Japonia) i Scott Tingle (USA)
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22.02 — Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX w swoim 4. locie
w tym roku wyniosła na orbitę hiszpańskiego satelitę radarowego PAZ i parę własnych prototypowych ładunków
telekomunikacyjnych. PAZ to satelita radarowy z aperturą
syntetyczną pasma X. Będzie wykorzystywany przez rząd
hiszpański oraz podmioty prywatne.
Pozostały ładunek misji to dwa niewielkie satelity Microsat
2a i 2b, które przetestują technologię, potrzebną do rozwoju
przyszłej sieci Starlink. SpaceX chce docelowo wysłać na niską orbitę 11 000 takich ładunków, zapewniając globalny dostęp do sieci Internet z wysoką przepustowością transmisji
danych. Pierwsze regularne satelity serii mają zostać wysłane już w 2019 r.
26.02 — Japońska sonda
Hayabusa 2 wykonała pierwsze zdjęcia celu swojej podróży — asteroidy Ryugu. Misja
sondy rozpoczęła się startem
na rakiecie H-IIA w grudniu
2014 r., od kilku lat ten ważący 590 kg statek podróżuje
po orbicie wokółsłonecznej
w kierunku asteroidy, która
może dużo powiedzieć o historii powstania Układu Słonecznego. Sonda powinna
dotrzeć do niej w czerwcu.

Pierwsze zdjęcie asteroidy Ryugu wykonane przez kamerę ONC-T
na sondzie Haybausa2. Gdy fotografia została wykonana, sondę i cel jej
podróży dzieliło 1,3 mln km

27.02 — Na Ziemię wrócili z wielomiesięcznego pobytu
na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej członkowie Ekspedycji 53/54. Amerykanie Joe Acaba i Mark Vande Hei oraz
Rosjanin Aleksandr Misurkin wylądowali na stepach kazachstańskich na pokładzie statku Sojuz MS-06. Cała trójka spędziła na orbicie 168 dni.

MARZEC 2018
1.03 — Rakieta Atlas V wyniosła na orbitę kolejnego satelitę
meteorologicznego serii GOES. Statek GOES-S to już drugi wysłany na orbitę geostacjonarną egzemplarz nowej generacji, sięgającego jeszcze lat 70. systemu. Nowe satelity
GOES są wyposażone w sześć instrumentów przeznaczonych do obrazowania Ziemi, rejestracji wyładowań atmosferycznych, badań Słońca i środowiska kosmicznego. Kolejne
satelity tej serii polecą dopiero w przyszłej dekadzie.
3/2018

21.03 — Rosyjska rakieta Sojuz FG wystartowała z kosmodromu Bajkonur, wynosząc na orbitę załogową kapsułę
Sojuz MS-08 z trójką astronautów. Oleg Artiemjew (Rosja)
oraz Drew Feustel i Ricky Arnold (obaj USA) dołączyli do 55.
Ekspedycji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kapsuła
przycumowała po rosyjskiej części kompleksu 23 marca.
22.03 — Łazik Curiosity przekroczył 2000 marsjańskich dób
od lądowania na powierzchni Czerwonej Planety. Największy
do tej pory pojazd wysłany poza Ziemię wylądował w spektakularny sposób na dnie krateru Gale w sierpniu 2012 r.
Łazik już w pierwszym roku działania
zrealizował
główny cel naukowy.
W 2013 r. za pomocą Curiosity znaleziono dowody na
istnienie prastarego
środowiska, podobnego do tego spotykanego w jeziorach,
ze składnikami che- Mozaika zdjęć przedstawiająca wzniesienia przed
micznymi, które są górą Mount Sharp i następny cel łazika Curiosity — zapotrzebne do roz- znaczony na biało obszar bogaty w minerały ilaste
woju mikrobów.
Od 2014 r. pojazd wspina się po kolejnych warstwach góry
Mount Sharp. Teraz jedzie do regionu bogatego w minerały
ilaste, które na Ziemi znane są z wiązania związków organicznych.
Źródło: NASA/JPL-Caltech/MSSS

20.02 — Sonda TGO, która w atmosferze Marsa poszuka
śladów życia, zakończyła program hamowania atmosferycznego, którego celem była cyrkularyzacja orbity. Wspólny statek europejskiej i rosyjskiej agencji kosmicznej trafił
na eliptyczną orbitę wokół Czerwonej Planety w październiku 2016 r. Od marca 2017 r. do lutego 2018 r. sonda była
stopniowo hamowana przez atmosferę, gdy z każdą orbitą
znajdowała się w najniższym położeniu, w odległości 200 km
nad powierzchnią planety.
Profil misji z hamowaniem atmosferycznym umożliwił
sondzie zaoszczędzenie 600 kg paliwa i tym samym start
na mniejszej rakiecie. Teraz sonda w kwietniu uruchomi
silnik, by ustawić się na docelowej orbicie naukowej. Z tej
ostatecznej pozycji zacznie szukać w marsjańskim powietrzu
metanu i innych gazów śladowych, a detektor neutronów pomoże w poszukiwaniach podziemnego lodu.

Źródło: JAXA

Źródło: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt

Misje i badania kosmiczne

29.03 — Indyjska rakieta GSLV Mk.II wystartowała z krajowego kosmodromu Satish Dhawan, wynosząc na orbitę rządowego satelitę telekomunikacyjnego GSAT-6A. Rakieta prawidłowo umieściła ładunek na orbicie transferowej. Następnie
satelita za pomocą własnego napędu miał w ciągu kilku tygodni wspiąć się na ostateczną pozycję geostacjonarną. Niestety z niewyjaśnionych przyczyn Indyjska Agencja Kosmiczna
ISRO utraciła w trakcie tych manewrów kontakt z satelitą i pomimo wielu prób nie udało się przywrócić łączności. GSAT-6A
waży 2140 kg i miał dostarczać usług telekomunikacyjnych
dla rządu i wojska Indii.
29.03 — Chiny przeprowadziły już trzeci w tym roku start z satelitami własnego systemu nawigacyjnego Beidou. Jeszcze
w tym roku jest planowane osiągnięcie globalnego działania
całej sieci, która do 2020 r. składać się będzie z 35 satelitów.
W marcowym starcie na średnie orbity okołoziemskie (MEO)
została wysłana para Beidou-3 M5 i Beidou-3 M6.
29.03 — Dwóch doświadczonych astronautów (Drew Feustel
i Ricky Arnold) przeprowadziło 209. spacer kosmiczny w historii działania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mimo
technicznych trudności i znacznego opóźnienia Amerykanom
udało się wykonać wszystkie główne zadania: instalację nowych zewnętrznych anten sieci Wi-Fi, usunięcie potencjalnie
przeciekających amoniakiem elementów systemu zewnętrznego chłodzenia oraz wymianę zepsutej kamery na strukturze szkieletowej stacji.
31.03 — W 10. starcie chińskiej rakiety w 2018 r. zostały wyniesione trzy satelity obrazujące serii Gaofen-1. Rakieta Długi Marsz 4C umieściła na orbicie heliosynchronicznej kolejne
ładunki największej cywilnej chińskiej sieci satelitów obserwacji optycznej w wysokiej rozdzielczości.
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Historia trzech wydań monografii Jeremiego
Wasiutyńskiego Kopernik. Twórca nowego nieba

Długa droga
do potomności
Adrian Pozarzycki
Nieczęsto się zdarza, aby nikomu nieznany pisarz został wyróżniony najwyższym laurem literackim
za swoją pierwszą książkę. To niezwykłe osiągnięcie stało się udziałem młodego naukowca Jeremiego Wasiutyńskiego, którego monografia „Kopernik twórca nowego nieba”, wydana w grudniu 1937 r.,
stała się sensacją polskiego rynku wydawniczego.
Wydanie pierwsze — sukces
Wydany niezwykle starannie, przez
renomowaną oficynę wydawniczą
J. Przeworski tom, zwracał uwagę już
samą objętością. Książki liczące około
700 stron zdarzały się w owych czasach
rzadko. Do dyspozycji były dwie wersje: z okładką miękką i nieco droższa,
ze stylową oprawą twardą, złoconym
grzbietem oraz ładną obwolutą. Tekst
zdobiły liczne, wydrukowane na kredowym papierze zdjęcia i ryciny.
Zarówno temat książki, opisującej
życie, czasy i odkrycia wielkiego polskiego astronoma, jak i walory literackie tej obszernej pracy zostały docenione przez prestiżowy, opiniotwórczy,
wydawany w Warszawie, ale mający
zasięg krajowy tygodnik Wiadomości Literackie. W artykule z numeru
11 tego pisma, datowanego 13 marca
1938 r. można przeczytać:
Dnia 26 lutego b. r. odbył się w warszawskiej winiarni „Pod Bachusem”
obiad wydany dla członków jury nagrody „Wiadomości Literackich” za najwybitniejszą książkę polską 1937 r.
W obiedzie wzięli udział: Kazimiera
Iłłakowiczówna, Jarosław Iwaszkiewicz, prof. Julian Krzyżanowski, Adolf
Nowaczyński, Jan Parandowski, An10

toni Słonimski, Julian Tuwim i Józef
Wittlin oraz Antoni Borman i Mieczysław Grydzewski jako przedstawiciele
wydawnictwa.
Po obiedzie rozpoczęły się obrady:
zagaił je redaktor „Wiadomości”. [...]
Zaznaczył, że celem nagrody w intencji
wydawnictwa jest wyróżnienie niekoniecznie najlepszej książki literackiej,
ale w ogóle najwybitniejszej książki
roku, bez względu na dziedzinę sztuki

Okładka pierwszego wydania z 1937 r. Wersja
miękka
Urania

i wiedzy, do której dana książka należy.
Redaktor „Wiadomości” prosi członków jury o niekierowanie się żadnemi
względami taktycznemi, które odgrywają taką rolę przy innych nagrodach:
nagroda może przypaść zarówno pisarzowi stawiającemu pierwsze kroki, jak
pisarzowi dojrzałemu w pełni zasług
i powodzenia. Chodzi nie o to, kto co
napisał, ale o to co kto napisał. Następnie redaktor „Wiadomości” przystąpił
do odczytania zgłoszonych kandydatur.
Wśród zgłaszanych przez obecnych
na spotkaniu członków jury, jak i tych,
którzy musieli przekazać swoje kandydatury korespondencyjnie, najczęściej
pojawiał się tytuł „Kopernik twórca
nowego nieba”.
Tu warto nakreślić sylwetkę autora
— Jeremiego Wasiutyńskiego. Urodzony w 1907 r., pochodził z rodziny
naukowców.Zarówno jego ojciec Aleksander, jak i brat Zbigniew byli profesorami Uniwersytetu Warszawskiego.
Było oczywiste, że i on podtrzyma
rodzinne tradycje. Już jako uczeń wyróżniał się zdolnościami, jego matura
została nagrodzona złotym medalem.
Kiedy został studentem Uniwersytetu
Warszawskiego, wybrał kierunki zgodne z jego wielostronnymi zaintereso3/2018

3/2018

Źródło: http://mbc.malopolska.pl/

Reklama książki zamieszczona w Wiadomościach Literackich nr 11/1938
Źródło: http://mbc.malopolska.pl/

waniami: ścisłe — matematykę, fizykę,
astronomię, oraz humanistyczne — filozofię i psychologię. Praca magisterska, którą w 1931r. ukończył studia:
Gwiazda zmienna AK Herculis łączyła
w sobie elementy wszystkich trzech
przedmiotów ścisłych, którymi się zajmował. Astronomia była jednak jego
koronną specjalnością. Stąd, w sposób
naturalny, wzięła się fascynacja Wasiutyńskiego postacią Mikołaja Kopernika. Postanowił napisać poświęconą
mu książkę. Po dwóch latach mrówczej
pracy, spędzonych na poszukiwaniu
i badaniu źródeł, powstała błyskotliwa,
nowatorska, rzetelnie udokumentowana, zadziwiająca erudycją i talentem
literackim biografia największego polskiego uczonego.
W przedmowie autor napisał:
Celem tej książki jest przedstawienie Mikołaja Kopernika jako człowieka
i twórcę na tle jego środowiska i epoki,
a także pobieżne naszkicowanie jego losów jako postaci mitycznej oraz losów
jego systemu kosmicznych aksjomatów.
W ciągu ostatnich osiemdziesięciu lat
uczeni niemieccy, polscy i włoscy zebrali olbrzymi materiał do biografii
Kopernika, którego jednak dotychczas
nie wyzyskano. Wielki kosmolog poza
garstką specjalistów pozostał nieznany,
nadal niebiańsko bezwyrazisty, jak ów
niepodobny doń chociaż piękny pomnik
Thorwaldsena. Obszerna i cenna monografia niemiecka L. Prowego – dzieło raczej naukowe i w Polsce prawie
nieznane – jest już dziś przestarzała.
Opracowanie biografii Kopernika zamierzał podjąć zasłużony badacz polski, L.A. Birkenmajer, który pół życia
poświęcił gromadzeniu materiałów
i studiom kopernikańskim, ale zadania
tego nie zdołał wykonać przed śmiercią. Poniższa opowieść o życiu i dziele
Kopernika przeznaczona jest dla ogółu
inteligentnych czytelników.
Czytelnicy, na których liczył Wasiutyński, nie zawiedli, przeczytali jego
książkę ze zrozumieniem. Za przyznaniem nagrody „Wiadomości Literackich” w wysokości 2000 zł (była to
znaczna suma) głosowali wybitni literaci: Kazimiera Iłłakowiczówna, Jarosław Iwaszkiewicz, Julian Krzyżanowski, Jan Parandowski, Julian Tuwim
i Józef Wittlin. W pokonanym polu pozostały m.in.: „Ferdydurke” W. Gombrowicza (dziś obowiązkowa lektura
szkolna) i „Sanatorium pod Klepsydrą”
B. Schulza.

Pierwsza strona Wiadomości Literackich z 13 III 1938 r. Na zdjęciu po lewej J. Wasiutyński

Werdykt jury był następujący: Jury
wyróżniło dzieło Jeremiego Wasiutyńskiego p.t. „Kopernik”, uznając w niem
najwybitniejszą książkę roku 1937 jako
pierwszą naukową monografję Kopernika godną tej wielkiej postaci, monografję dającą znakomity portret autora
„De Revolutionibus”, odtwarzającą
z doskonałym znawstwem jej epokę,
i przez swe zalety literackie podnoszącą wartość rzetelnego, wszechstronnego i nowego opracowania materiałów.”
Nagroda przyznana Wasiutyńskiemu spowodowała wiele komentarzy
w prasie. Nie wszystkie były pochlebne, pojawiły się również opinie krytyczne. Głównie wytykano mu, że nie
uwypuklił jednoznacznie polskości
astronoma. Kwestię tę autor omówił
we wstępie:
...sprawa narodowości Kopernika
wywodzi się po części z bałamutnego
przenoszenia dzisiejszych namiętności
w przeszłość i dlatego w tej książce nie
zajmowałem się nią wcale. Nie brak
nam wprawdzie danych, jakiego języka
używał potocznie wielki astronom i ku
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jakiemu obszarowi ziemi i społeczeństwu kierował serdeczniejsze uczucia;
ale to rekonstruowane obecnie „samookreślenie” Kopernika nie da się
przyczepić do dzisiejszych rozgrywek
między narodami. Ufam, że ta książka dostatecznie jasno i szczegółowo
przedstawia, jak dalece Kopernik był
psychiką europejską...
Kopernik to człowiek renesansu.
Europa ludzi wykształconych była bardziej zjednoczona niż dzisiaj. Elita intelektualna w mowie i piśmie posługiwała się tym samym językiem — łaciną.
Student Akademii Krakowskiej równie
dobrze i swobodnie czuł się w Krakowie jak w Bolonii lub Padwie. Ale króla
Kopernik miał jednego – był lojalnym
poddanym władcy Polski, obywatelem
i patriotą Prus Królewskich.
Drugą kwestią pojawiającą się
w uwagach krytycznych było umieszczenie w książce relacji z wizji, jakie
miał po dotknięciu książek z biblioteki
Kopernika bardzo popularny w okresie przedwojennym jasnowidz Stefan
Ossowiecki. Były głosy, że takie ekspe11

Wydanie drugie
— droga z przeszkodami
„Kopernik” Wasiutyńskiego miał wielkiego pecha, że
ukazał się tuż przed wybuchem
największego w historii świata
konfliktu zbrojnego. Inter arma
silent musae — podczas wojny
muzy milczą.
Agresja hitlerowska na Polskę
zastała Wasiutyńskiego w Norwegii i zatrzymała go w tym
kraju, mimo że chciał wrócić
i włączyć się w obronę ojczyzny.
Kontynuował studia doktoranckie, utrzymując się z dziennikarstwa i pisania książek popularnonaukowych. Doktorat obronił
w 1946 r. W tym samym czasie
Kopernik i Wasiutyński — rysunek satyryczny z Ilustrowane- uzyskał obywatelstwo norweskie.
go Kurjera Codziennego — Kraków, 14 marca 1938 r.
Praca Badanie hydrodynamiki
rymenty wręcz kompromitują poważne i struktury gwiazd i planet ukazała się
dzieło naukowe. Obrońcy Wasiutyń- w języku angielskim i uzyskała światoskiego podkreślali, że autor potrakto- wy rozgłos. Mimo że postęp w dziedziwał ten eksperyment spirytystyczny nie astrofizyki jest szybki, dysertacja ta
jako ciekawostkę wartą przedstawienia przez szereg lat była popularnym podczytelnikowi, ale zachował przy tym ręcznikiem akademickim.
właściwy dystans i krytycyzm. Seanse Ossowieckiego zostały opisane
nie w głównym tekście książki, lecz
w przypisach.
„Kopernik” Wasiutyńskiego miał
wielką szansę na powtórzenie krajowego sukcesu za granicą, i to na wszystkich kontynentach. Nigdzie nie było
wtedy równie nowoczesnej i obszernej pracy poświęconej kanonikowi
z Fromborka. Jednak nasz laureat nagrody literackiej nie miał czasu zajmować się promocją swojego dzieła. Zlecił to swemu agentowi Maksowi Tau.
Sam postanowił kontynuować studia
w najlepszej w owym czasie europejskiej uczelni, umożliwiającej zdobycie
doktoratu w dziedzinie astrofizyki, któOkładka drugiego wydania z 2007 r.
rą był Instytut Astrofizyki Teoretycznej
W zrujnowanej, leczącej rany, przeUniwersytetu w Oslo. Już w połowie
1938 r. wyjechał do Norwegii. Nie dzielonej „żelazną kurtyną” Europie
mógł przypuszczać, że ten kraj stanie nie było klimatu do wydawania takich
się jego drugą ojczyzną, w której spę- książek jak „Kopernik”. Były ważniejsze sprawy niż instytucjonalne wspiedzi resztę swojego długiego życia.
Chęć wydania monografii zgłasza- ranie działalności wydawniczej, kiedy
li wydawcy z Anglii i Niemiec. Agent w grę wchodziło nawet wybitne, ale
Max Tau planował też wydanie francu- niszowe dzieło popularnonaukowe.
skie i hiszpańskie. Tłumaczenie na ję- Oczywiście, poza obozem komunizyk niemiecki zlecił Heinrichowi Koit- stycznym, nikt nie zabraniał drukowazowi, który jeszcze w 1938 r. zabrał się nia dowolnych książek za własne piedo pracy i w ciągu kilku miesięcy zdołał niądze, lecz na to Wasutyński nie miał
przełożyć ponad połowę książki. Wojna środków.
W powojennej Polsce szalał terror
przerwała jednak wszystkie kontakty
stalinowski, rząd wszędzie szukał wroi plany, jak się okazało, na wiele lat.
12
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Jeremi Wasiutyński przy swoim biurku w 1970 r.
(fot. prywatna z archiwum Jeremiego Wasiutyńskiego)

gów ludu, a do tej kategorii zaliczali
się wszyscy Polacy, którzy nie wrócili
do kraju. Pisarze emigracyjni byli na indeksie. Nie wydawano Gombrowicza,
tym bardziej Wasiutyński nie miał szans
na wznowienie swojego dzieła.
Wydawało się, że po śmierci Stalina, w okresie tzw. odwilży, atmosfera
zmieniła się na tyle, że starania autora
mogą odnieść sukces. Przygotowania
do drugiego, poprawionego wydania
„Kopernika” były w 1963 r. bardzo zaawansowane. Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik miała nadzieję, że uzyska
zezwolenie na publikację. Okazało się
jednak, że dogmatyczny, irracjonalny
sprzeciw cenzury — Głównego Urzędu
Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk,
jest nie do pokonania. Wydawca musiał
zrezygnować.
Kolejna nadzieja zaświtała w 1973 r.,
kiedy rząd zaplanował bardzo okazałe, o skali międzynarodowej, obchody
500-lecia urodzin Kopernika. Ukazywało się wtedy bardzo wiele książek
poświęconych tematyce kopernikańskiej. Oficyna wydawnicza „Czytelnik” była gotowa do wydania zarówno
polskiej, jak też angielskiej i niemieckiej wersji „Kopernika” Wasiutyńskiego. Niestety, nie uzyskała pozwolenia.
Nie pomogła znajomość autora z szefem Związku Literatów Polskich Jarosławem Iwaszkiewiczem.
Mimo tych niepowodzeń, Jeremi
Wasiutyński systematycznie pracował nad poprawieniem i uzupełnieniem tekstu wydania przedwojennego,
uwzględniając zarzuty krytyków i czytelników, jak i pojawienie się nowych
materiałów dotyczących życia i pracy
warmińskiego geniusza. Bardzo istotne
3/2018

Wydanie trzecie
— w języku norweskim
Wasiutyński spędził w Norwegii
większość swego życia. Doceniał ten
kraj, który ofiarował mu możliwość
rozwoju, poczucie stabilizacji i warunki do działania na wybranych przez
siebie polach naukowych. Prowadził
działalność dydaktyczną, wydawał
książki napisane w doskonale przez
niego opanowanym języku norweskim,
które zapewniały mu popularność i budowały renomę wybitnego naukowca.
W uznaniu zasług rząd norweski przyznał mu dożywotnie stypendium państwowe. Bardzo chciał doprowadzić
do wydania „Kopernika” w tłumaczeniu norweskim. Niestety, nie udało mu
się znaleźć instytucji, która by zdecydowała się na pokrycie kosztów tego
przedsięwzięcia.
Po śmierci Wasiutyńskiego prawa
autorskie do jego dorobku stały się
własnością wydawnictwa Klokkhammer Forlag należącego do wieloletniej
współpracownicy profesora Wasiutyńskiego — Sissel Olaug Klokkhammer.
Jednym z priorytetów wydawnictwa
było doprowadzenie do wydania norweskiej wersji „Kopernika”. Kilkuletnie starania o zdobycie funduszy
doprowadziły do pozyskania wsparcia
norweskiej Kulturrådet (Rady Kultury) i polskiego krakowskiego Instytutu
Książki, który w ramach „Programu
Translatorskiego” przyznaje dotacje
3/2018

zagranicznym wydawcom na publikacje książek polskich autorów. Tłumaczenie, oparte na drugim wydaniu
z 2007 r., zostało powierzone filologowi Gunnarowi Arnesonowi.
Pod koniec 2017 r.,
dziesięć lat po odejściu
Jeremiego Wasiutyńskiego, 80 lat po ukazaniu
się pierwszego wydania,
do Klokkhammer Forlag
w Vanse dotarł cały, zamówiony w wileńskiej
drukarni, nakład Copernicus Skaperen av en ny
himmel.
Redakcja wydawnictwa i drukarnia mogą
szczycić się końcowym Biblioteka Narodowa w Oslo podczas promocji trzeciego, norefektem swojej pracy. weskiego wydania książki Wasiutyńskiego z 2017 r. Stoisko
Książka jest edytorsko z egzemplarzami książki i jej okładka
na bardzo wysokim poziomie. Każdy Uniwersytetu, starzy przyjaciele autora,
szczegół jest dopracowany, poczyna- studenci, przedstawiciele miejscowej
jąc od estetycznej, czytelnej czcionki, Polonii. Wiele przybyłych osób znało
dobrej klasy lekko kremowego papie- profesora Wasiutyńskiego z osobistych
ru, przez stylowe czarno-białe oraz kontaktów. Profesor Ole Petter Otterkolorowe ilustracje i zdjęcia, kończąc sen, były rektor Uniwersytetu w Oslo,
na wytwornej, twardej oprawie z ciem- w swoim blogu napisał, że uważa się
nobłękitnego płótna, ze złotymi litera- za dłużnika Jeremiego Wasiutyńskiemi grzbietu i obwolucie stylizowanej go, bo wychował się na jego książkach
na kartę z pierwszego, norymberskie- popularnonaukowych, które stały się
go wydania De Revolutionibus. Jeżeli dla niego inspiracją do poświęcenia się
w Norwegii istnieje nagroda za naj- pracy naukowej.
Uczestnicy uroczystości korzystali
piękniejszą książkę roku, to Copernicus ma wielką szansę na zdobycie tego z możliwości zakupu książki w hallu
Biblioteki. Wśród komentarzy najczęlauru.
Promocja książki odbyła się 25 ściej pojawiało się stwierdzenie, że
stycznia br. w auli Biblioteki Narodo- profesor Wasiutyński byłby pełen sawej w Oslo. Prowadził ją tłumacz, któ- tysfakcji i zadowolenia z norweskiego
ry wygłosił prelekcję na temat autora wydania jego „Kopernika. Twórcy noi bohatera napisanej przez niego mono- wego nieba”.
grafii oraz opowiedział o trudnościach,
jakie musiało pokonać wydawnictwo, Autor składa podziękowania Pani cand.
jak i on sam, w procesie przekładania philol. Sissel Olaug Klokkhammer za udotekstu. W szczelnie wypełnionej sali stępnienie ikonografii oraz szeregu informacji pomocnych przy pisaniu artykułu.
pojawiły się osobistości z grona czyn■
nych i emerytowanych profesorów
Jako kapitan żeglugi wielkiej Autor większość życia spędził pod ciemnym
niebem oceanów świata.
Zainspirowany dziełem Wasiutyńskiego, sam napisał
książkę o Wielkim Astronomie (wraz z innym piszącym żeglarzem J. Gawłowiczem): wydane w 2013 r.
„Światłocienie Kopernika”
(recenzja w Uranii 4/2103,
s. 43). Publikował również
opowiadania o tematyce
morskiej.
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Fot. Sissel Olaug Klokkhammer

były też uwagi i rady doświadczonych
redaktorów wydawnictwa „Czytelnik”,
którzy dwukrotnie przygotowywali
książkę do druku.
Dopiero zmiana ustrojowa po 1989 r.
dała szansę na realne myślenie o publikacji drugiego wydania „Kopernika”.
Nastąpiło to jednak kilkanaście lat później, po wkroczeniu w XXI stulecie.
Trudnego zadania wydrukowania obszernej monografii podjęło się toruńskie
Wydawnictwo Adam Marszałek.
Autor zatwierdził ostateczną wersję
tekstu i napisał przedmowę do czytelników w 2005 r.
Niestety, nie doczekał dostarczenia
pierwszego egzemplarza drugiego wydania. Zmarł 8 kwietnia 2005 r., w wieku 97 lat.
Starannie wydana książka, z bardzo
ładną okładką, ukazała się dwa lata
później, w 2007 r., siedemdziesiąt lat
po wydrukowaniu pierwszej, przedwojennej edycji.

Kopernik oczami Arthura Koestlera

Fromborski
lunatyk
Ryszard Szczerba

Książka, która otarła się o literacką Nagrodę Nobla. Książka, która zmieniła losy nauki, historii nauki.
Książka o książce, której nikt nie przeczytał, a którą wielu czytało. Książka o geniuszach strąconych
z piedestału. Książka o bojaźliwym kanoniku — Koperniku. Książka o astrologicznym spekulancie —
Keplerze. Książka o epigońskim plagiatorze — Galileuszu. Książka, która musi wzburzyć albo zachwycić. Zobaczcie, jak bardzo!
pisze: Nie jest to historia astronomii,
aczkolwiek astronomia pojawia się
tam, gdzie zachodzi potrzeba wyostrzenia wspomnianej wizji [Wszechświata
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Wychodzi od Babilończyków, a kończy
się na Newtonie, ponieważ wciąż żyjemy we wszechświecie zasadniczo newtonowskim.

Praca ta skierowana jest
do szerokiego grona czytelników,
nie jest książką popularnonaukową,
lecz osobistą i spekulatywną analizą
kontrowersyjnego materiału.
— dopisek R.Sz.]. I chociaż praca ta
skierowana jest do szerokiego grona
czytelników, nie jest książką popularnonaukową, lecz osobistą i spekulatywną
analizą kontrowersyjnego materiału.
fot. TheFamousPeople.com

Książka Arthura Koestlera pt. „Lunatycy” (tytuł oryginału: The Sleepwalkers.
A history of Man’s Changing Vision of
the Universe), została wydana po raz
pierwszy w 1959 r. Jej polskie tłumaczenie z 2002 r. jest opatrzone przedmową Herberta Butterfielda, której
fragment warto tu przytoczyć: Co rusz
stwierdzamy, że doczytywaliśmy się
zbyt nowoczesnej świadomości na przykład u Kopernika bądź że wybieraliśmy
z prac Keplera pewne elementy, które
brzmią nowocześnie. Podobnie anachronicznie traktowaliśmy umysłowość
i życie Galileusza. Autor niniejszej
książki kontynuuje dzieło uświadamiania nam tych spraw, podejmuje wiele
zaniedbanych wątków i ukazuje cały temat często w nieoczekiwanej perspektywie. Koestler natomiast we wstępie

W Polsce i na świecie książka ta
wzbudziła liczne kontrowersje, które wynikają nie tylko ze stosunkowo
ostrej oceny przez Koestlera cech charakteru i osobowości Kopernika, ale

Arthur Koestler urodził się w 1905 r. w Budapeszcie i po zakończeniu
studiów na Uniwersytecie Wiedeńskim został dziennikarzem. Relacjonując wojnę hiszpańską, został wzięty do niewoli i skazany na śmierć,
której uniknął dzięki interwencji władz brytyjskich. Chyba najsłynniejszą
jego książką jest wydana w 30 językach „Ciemność w południe” (ang.
Darkness in the noon), która wyjaśnia powody zerwania Koestlera z komunizmem. W latach czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku
był jednym z najbardziej poczytnych komentatorów politycznych. Później zainteresował się nauką i jej związkami z ludzkim umysłem, pisząc
m.in. książkę „Lunatycy”. W swojej karierze był trzykrotnie nominowany
do Nagrody Nobla. W 1983 r., powodowany nękającymi go chorobami,
odebrał sobie życie. (R. Sz.)
Urania
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także wartości jego dzieła (nie idei).
Czytając tę książkę, daje się odczuć
z jednej strony uznanie geniuszu, ale
z drugiej strony wyraźny dystans Koestlera do Kopernika. Nie oszczędza
też Galileusza. Zresztą Koestler wcale
tego nie ukrywa, pisząc we wstępie:
Gdy więc zdejmowałem Kopernika
czy Galileusza z piedestału, na którym
umieściła ich mitologia nauki, moją
pobudką nie było „odbrązawianie”,
lecz próba zbadania funkcjonowania
ich twórczych umysłów. Nie będę jednak żałował, jeżeli ubocznym skutkiem
mojej pracy będzie obalenie legendy...
OBSESYJNY DOGMATYK
Dla Koestlera, wszyscy wielcy filozofowie i naukowcy aż do czasów
Newtona — to tytułowi lunatycy.
Błądząc po omacku, nie rozumiejąc
otaczającego nas świata, dokonywali
odkryć, które mniej lub bardziej posuwały do przodu nasze zrozumienie
praw rządzących Wszechświatem.
Pierwszym naukowcem — we współczesnym tego słowa znaczeniu — był
według Koestlera Newton. Nie byli
nimi jeszcze Kopernik, Kepler czy Galileusz, ponieważ pomimo ich geniuszu
i dokonanych przełomowych odkryć,
nie byli oni w stanie odrzucić różnych
„wierzeń” wprowadzonych wcześniej
— czy to przez filozofów, czy to przez
religię — co komplikowało właściwą
interpretację ich osiągnięć. Byli nadal
lunatykami.
Nauka „pobłądziła” już w czasach
starożytnych. Idea Arystarcha, uro-

wieków później Kopernik, odgrzebując
i uzasadniając tę teorię (archetypiczne wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię,
polskie go wydało plemię), zasłużył
na swoje miejsce w historii.
Dla rozwoju nauki nie tylko zignorowanie systemu heliocentrycznego
miało fatalne skutki. Chyba jeszcze
bardziej katastrofalne były idee Platona, że … wszystkie ruchy muszą odbywać się po idealnych kołach, z jednostajną prędkością, wyniesione przez
Arystotelesa do rangi dogmatów astronomicznych. Astronomia po Arystotelesie nie miała już nic do powiedzenia
na temat natury świata. Została sprowadzona do geometrii nieba. Z obsesji
koła astronomia została wyzwolona
dopiero przez Keplera, zaś fizyka Arystotelesa — …kamień ma naturę ziemną i będzie spadał na Ziemię, ogień
będzie dążył do góry ponieważ jego
miejsce jest w niebie, rzeczy poruszają
się tylko wtedy gdy są popychane… —
przetrwała aż do czasów Galileusza.
Koestler reasumuje opis meandrów
nauki opisem pierwszego kroku w rewolucji naukowej: Dokonało tego zasadniczo trzech ludzi: Kopernik, Kepler i Galileusz. Otworzyli oni drogę
do syntezy newtonowskiej. Od tego momentu podróż wyraźnie nabrała tempa,
aby doprowadzić nas do epoki atomowej. Był to najważniejszy punkt zwrotny w historii ludzkości. Spowodował
bardziej radykalne zmiany w istnieniu
człowieka, niż gdybyśmy w wyniku mutacji zyskali na przykład trzecie oko.

Najbardziej owocnym i nieoczekiwanym rezultatem opowieści Koestlera,
była reakcja sławnego amerykańskiego astrofizyka, a przede wszystkim
historyka astronomii, Owena Gingericha. Teza Koestlera, że De revolutionibus było dziełem trudnym, nudnym, szybko dezaktualizującym się i nieomal
nieczytanym zmotywowały Gingericha do podjęcia
zupełnie niespotykanych w dziejach historii astronomii badań, polegających na odszukaniu większości
istniejących egzemplarzy pierwszych wydań dzieła
Kopernika. Wyniki swoich studiów podważających
lekceważącą opinię Koestlera, oprócz prac ściśle
naukowych, zawarł w wydanej również po polsku
w tłumaczeniu Jarosława Włodarczyka (wyd. Amber, 2004) sławnej książeczce popularnonaukowej
„Książka, której nikt nie przeczytał” (red.)

dzonego w 310 r. p.n.e., o tym, że to
Słońce stanowi centrum Wszechświata
nie pchnęła jednak ludzkości do przodu. Została odrzucona i zapomniana,
a przetrwała jedynie dzięki wzmiankom o tym systemie w dziełach m. in.
Archimedesa. Dopiero siedemnaście
3/2018

TCHÓRZLIWY KANONIK
Mikołaj Kopernik, jako jeden
z trzech wielkich prekursorów rewolucji naukowej, jest postrzegany przez
Koestlera jako człowiek, którego osobowość w różnych dziełach popularnonaukowych została odmalowana zbyt
Urania

Jan Niepomucen Kamiński, autor popularnego dwuwiersza tak naprawdę popsuł archetyp.
W oryginale, na tablicy toruńskiego pomnika
widnieje napis NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS. TERRAE MOTOR, SOLIS CAELIQUE
STATOR. Wstrzymał więc nie tylko Słońce, ale
przede wszystkim niebo, co jest istotą kosmologii Kopernika. Rycina jest kopią 487. strony
dwujęzycznego wydania De revolitionibus,
w tłumaczeniu Jana Baranowskiego, Warszawa 1854. (Red.)

wyrozumiale, aby nie pomniejszać
w żaden sposób jego osiągnięć naukowych. Koestler próbuje więc przedstawić jego postać bez konfabulacji,
interpretując w sposób bezkompromisowy i pryncypialny różne fakty z życia astronoma. Swoim przekonaniom
daje wyraz już w tytule obszernego
fragmentu poświęconego życiu i twórczości Mikołaja Kopernika — Bojaźliwy kanonik i nadając tytuł pierwszemu rozdziałowi — „Życie Kopernika
1. Mistyfikator”. Od razu zarzuca
astronomowi, że wydanie swojego najważniejszego dzieła O obrotach sfer
niebieskich opóźnił o prawie trzynaście
lat, a w samym dziele zawarł nieścisłe
informacje o położeniu Fromborka,
które wzięły się, wg Koestlera, z wewnętrznego rozdarcia Kopernika co do
wiary w istnienie fizyczne 48 epicykli
koniecznych do wyjaśnienia ruchów
planet i jego skłonności do mistyfikacji. Ten fragment książki Koestlera natychmiast pokazuje nastawienie autora
do odkrywcy. Koestler nie dopuszcza
np. możliwości, że Kopernik, jako
„rozsądny” naukowiec, mógł zdawać
sobie sprawę ze słabości teorii epicykli
i stąd brały się jego obawy, że publikacja teorii z uzasadnieniem opartym
o dziwaczną argumentację nie jest
pełna. Trzeba było około 150 lat, aby
Newton podał piękne wytłumaczenie
15

fot. Wikipedia

Koestler jest równie bezkompromisowy wobec
Galileusza. Uważa, że „sława tego wybitnego
geniusza [Galileusza — dopisek R.Sz.] opiera się
głównie na odkryciach, których nie dokonał, i wyczynach, które nigdy nie miały miejsca. Galileusz
nie wynalazł teleskopu ani mikroskopu, ani termometru, ani zegara z wahadłem. Nie odkrył zasady
bezwładności ani równoległoboku sił i ruchów, ani
plam słonecznych. Nie wniósł żadnego wkładu
w astronomię teoretyczną, nie zrzucał ciężarów
z Krzywej Wieży w Pizie i nie dowiódł prawdziwości systemu kopernikańskiego. Nie był torturowany przez inkwizycję, nie gnił w jej lochach,
nie powiedział „eppur si muove” [„a jednak się kręci” — słowa jakoby wypowiedziane szeptem przez Galileusza w roku 1633, gdy stanął przed sądem
inkwizycji, a odnoszące się do ruchu Ziemi wokół Słońca, po wcześniejszym
publicznym wyrzeczeniu się tych przekonań — dopisek R.Sz.] i nie był
męczennikiem nauki. Jedna rzecz się zgadza: Galileusz był założycielem
nowoczesnej dynamiki, co stawia go między osobami, które wpłynęły na losy
ludzkości.” (R.Sz.)

teorii Kopernika. Jak widać, wielkie
odkrycia i teorie naukowe mogą czekać długo na swą weryfikację, więc
zarzucanie Kopernikowi, że męczył się
z problemem publikacji dzieła przez
13 lat, jest zbyt niefrasobliwe i nacechowane jednoznaczną niechęcią
do słynnego kanonika z Fromborka.
Ponadto, na zwłokę wydania dzieła
niewątpliwie miał wpływ drugi aspekt
tej sprawy — religia, której konserwatyzm i przywiązanie do dogmatów są
powszechnie znane, a pięćset lat temu
były bezdyskusyjne. Trzeba było mieć
odwagę, aby głosić tezy niemieszczące
się w głowach nawet najświatlejszych
umysłów Kościoła.
OSZCZĘDNY STUDENT
Kontrowersje mogą też wzbudzać
różne etapy życia Mikołaja Kopernika,
które Koestler opisuje dość szczegółowo w swojej książce. Po śmierci ojca,
Mikołaj wraz z rodzeństwem przeszedł pod opiekę biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode, brata matki
Mikołaja, o której nie wiadomo, czy
jeszcze wówczas żyła. Biskup, zwany
przez jednego z ostatnich mistrzów
krzyżackich „diabłem wcielonym”,
jak przystało na człowieka odpowiedzialnego, ustawił rodzeństwo Koperników na dalsze życie, zapewniając
Mikołajowi i Andrzejowi tłuste prebendy kanonii fromborskiej, załatwiając starszej siostrze Mikołaja funkcję
przełożonej klasztoru cysterskiego
w Chełmnie i wydając młodszą z sióstr
za szlachcica. Można powiedzieć, nepotyzm w czystej postaci. Nie powinno
nas więc dziwić, że idea ta jest znowu
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w pełni rozkwitu, włączając obecnie
do grona beneficjantów tej procedury
nie tylko krewnych, ale i „misiaczków”
wszelkiego rodzaju czy ogólnie rzecz
biorąc „znajomych króliczka, (…)
a może i kota (…)”. Tradycja w narodzie nie ginie.

za przykładem braci żakowskiej. Koestler zauważa również, że Kopernika
jako człowieka w miarę majętnego stać
było na precyzyjniejsze instrumenty
obserwacyjne. Kopernik jednak nigdy
nie zainwestował w lepszą aparaturę,
która była wówczas dostępna, a do Retyka powiedział kiedyś, że gdyby zdołał
zmniejszyć błędy obserwacji do dziesięciu minut kątowych [jedna trzecia
rozmiaru tarczy Księżyca — dopisek
R. Sz.], byłby równie szczęśliwy jak
Pitagoras po odkryciu swego słynnego
twierdzenia. Możliwe jest, że Kopernik
nie przywiązywał aż takiej wagi do obserwacji albo czuł, że w żaden sposób
nie dadzą mu one odpowiedzi na zasadnicze pytanie: jaki jest powód tego, że
Ziemia krąży wokół Słońca. Stąd brak
inwestycji w coś, co nie pomogłoby
dziełu.
SKRYTY NAUKOWIEC
Koestler, uważa też Kopernika
za człowieka skrytego i tajemniczego.
Mogło tak być, ale zachowania i wydarzenia, które przytacza Koestler na po-

Gdy zdejmowałem Kopernika
czy Galileusza z piedestału, moją
pobudką była próba zbadania
funkcjonowania ich twórczych
umysłów. Nie będę jednak żałował,
jeżeli ubocznym skutkiem mojej
pracy będzie obalenie legendy
Koestler argumentuje, że Mikołaj
Kopernik był w swoim życiu skąpcem1. Trudno mi się do tego odnieść,
ale skąpstwo może nie cieszące się
powszechnym uwielbieniem nie jest
też cechą zasługującą na bezwarunkowe potępienie. Kopernik obronił
doktorat w Ferrarze, a nie w Padwie
gdzie studiował, unikając tym samym
wydawania kosztownego przyjęcia
dla profesorów, którego tam wymagano. Kopernik nie był jednak jedynym,
który to uczynił, więc może poszedł
1
Co ciekawe, w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest przechowywana lista immatrykulacyjna z 1491 roku, z której ma wynikać,
że z dwóch braci Koperników, to Mikołaj ma
zapłacone czesne, podczas gdy Andrzej zalega
z opłatą (red.)
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parcie swoich tez, można też interpretować mniej krytycznie. Tu Koestler
wspomina o kolejnej synekurze Kopernika, prebendzie, którą pobierał jako
„scholastyk przy kościele Świętego
Krzyża we Wrocławiu”, a która pojawia się nagle i tylko na dyplomie uzyskanym w Ferrarze. Widać Kopernik
uważał, że pomoże mu to w uzyskaniu
doktoratu a niechwalenie się pieniędzmi (poza anegdotycznymi nowymi
Rosjanami) nadal pozostaje w modzie.
Kolejnym argumentem Koestlera,
przemawiającym za introwertyczną
naturą astronoma jest to, że pierwsza
wersja systemu kopernikańskiego nie
została ani napisana, ani podpisana
przez Kopernika. Zrobił to jego uczeń
3/2018

Joachim Retyk. Za skrytością
przemawia też dedykacja dla
Papieża załączona do dzieła
Kopernika: Toteż … długo się
wahałem, czy wydać te księgi, czy też może pójść raczej
za przykładem pitagorejczyków i niektórych innych myślicieli, którzy mieli zwyczaj
przekazywać tajemnice swej
nauki nie pisemnie, lecz ustnie, tylko swoim najbliższym
i przyjaciołom…

Fot. Astronarium

NIEWIERNY PRZYJACIEL
Koestler podkreśla, że do
publikacji dzieła Kopernika
przyczyniły się dwie osoby:
przyjaciel i biskup chełmiński i warmiński Tiedeman
Giese oraz Joachim Retyk.
Ten drugi — to bardzo cieka- Kopie słynnego schematu Układu Słonecznego z I wydania i rękopisu dzieła. Te i inne różnice, wskazują
wy człowiek, który w wieku na być może największą tajemnicę De revolutionibus, że powinien istnieć jeszcze jeden, drukarski, przygoto25 lat, już wówczas jako pro- wywany wspólnie z Retykiem autograf dzieła. Trochę nowych informacji na ten temat przynosi film Michała
fesor matematyki i astrono- Juszczakiewicza i Roberta Szaja zrealizowany przez Fundację Nicolaus Copernicus, do obejrzenia od czasu
do czasu na TVP Historia (red.)
mii na Uniwersytecie w Wittenberdze, przybył w 1539 r. do From- wątpić, że Osiander działał w dobrej wraz z takimi przekonaniami potępić.
borka. Planował zostać kilka tygodni, wierze, pragnąc zarazem uspokoić Dzieło Kopernika nie od razu znalaa został, z przerwami, na około 2 lata, zatroskanego kanonika i przychylnie zło się na indeksie Kościoła. Musiało
niewątpliwie przyczyniając się do pu- nastawić świat do jego dzieła. Z publi- upłynąć prawie trzy czwarte wieku,
blikacji dzieła mistrza. Negocjacje na kacją książki wiązał się jeszcze jeden nim Kościół zaczął postrzegać koperzamku w Lubawie pomiędzy tą trójką skandal: Retyk nie został wymieniony nikowską teorię jako zagrożenie („kadoprowadziły do powstania pierwszej z nazwiska w dedykacji dzieła Koper- mień rzucony do wody”), które mogło
wersji (skrótu) dzieła mistrza, opubli- nika papieżowi. To spowodowało, że wywołać niepożądane konsekwencje.
Jak widać z tego krótkiego eseju
kowanego w 1540 r., o którym wspo- Retyk przestał — jeszcze przed śmiermniałem już wcześniej. Kopernik nie cią mistrza — być „apostołem” jego na temat rozprawy Koestlera o meandrach nauki, ocena osobowości Mikopodpisał się pod tym streszczeniem dzieła.
łaja Kopernika nie jest jednoznaczna,
dzieła, ale został wymieniony w tytubo jednoznaczna być nie może. Koperle jako najuczeńszy i najznakomitszy OSTROŻNY BOHATER
Być może rozterki i naturę Koper- nik, żyjący pięćset lat temu, rzeczywimatematyk, wielebny ojciec Mikołaj
z Torunia. Dopiero wówczas Kopernik nika dobrze wyraża właśnie dedyka- ście obawiał się kontrowersji pomiędzy
podjął decyzję o wydaniu pełnej wersji cja jego dzieła papieżowi Pawłowi III: jego teorią a opartą na dogmatach nadzieła. Retyk pracował nad przygoto- Dostatecznie jasno, Ojcze Święty, zdaję uką Kościoła. Pomimo tych rozterek
waniem dzieła do druku od połowy sobie sprawę, że znajdą się ludzie, któ- odważył się „rzucić kamień”. Fale
1540 do sierpnia 1541 r. W maju 1542 r. rzy, gdy tylko posłyszą, iż w tych moich wywołane tym faktem odczuwamy
przystąpiono w Norymberdze do skła- księgach o obrotach sfer wszechświata do dziś. Chwała mu za to!
dania księgi „O obrotach sfer niebie- przypisuję jakieś ruchy kuli ziemskiej,
■
skich”. Niestety, Retyk, nadzorujący zaraz podniosą krzyk, że należy mnie
druk, musiał wyjechać z Norymbergi,
przekazując nadzór nad drukiem dzieła
Ponad rok temu toruńscy studenci organizowali u
teologowi i kaznodziei norymberskiesiebie Konferencję Studenckich Astronomicznych
mu Andrzejowi Osiandrowi. Osiander
Kół Naukowych. Na inauguracyjny wykład ściągnęli, co mieli w mieście najlepszego, profesora
napisał wówczas własną, kompromituRyszarda Szczerbę z Centrum Astronomicznego
jącą i niefortunną przedmowę do dzieim. Mikołaja Kopernika PAN. Byli zaskoczeni, ale
ła Kopernika i umieścił ją anonimowo
i wniebowzięci, kiedy wybitny astrofizyk zamiast o
w książce. Jest to niewątpliwie jeden
swoich najnowszych odkryciach w podczerwieni z
użyciem Kosmicznego Obserwatorium Herschela,
z największych skandali w dziejach nadokonał charyzmatycznej wiwisekcji książki Kouki. Czy Kopernik o tym się dowiedział
estlera. Tylko na podstawie kopernikańskiego wąti czy to przyczyniło się do jego śmierci,
ku z tamtego zachwycającego wykładu powstał
nie jest jednak jasne. Z drugiej strony,
ten niezwykły esej.
jak pisze Koestler: Nie mamy powodów
3/2018
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O Koperniku
i historii
astronomii

Jarosław Włodarczyk

Kilka uwag w związku z Księżycem i Aldebaranem 1
Wielkich uczonych czytać warto, choćby dla przyjemności obcowania z wybitnym umysłem. Jeśli jednak
sięgamy po wiekopomne dzieło, które zaważyło na przykład na rozwoju astronomii, to pamiętajmy, że
zapewne nie jesteśmy pierwszymi czytelnikami, że wędrujemy śladami pokoleń badaczy, zajmujących
się historią nauki. Bo jeśli będziemy sami sobie „sterem, żeglarzem, okrętem”, nasze odkrycia mogą się
okazać „żywiołkami drobniejszego płazu”. Do takich uwag skłonił mnie artykuł Piotra Majewskiego „Czy
Kopernik się pomylił?”, zamieszczony w „Uranii. Postępach Astronomii” w numerze 6/2017.

P

rzedstawiona w księdze IV De
revolutionibus teoria Księżyca zawiera opis obserwacji
zakrycia Aldebarana (α Tau)
przez Księżyc, wykonanej przez Kopernika 9 marca 1497 r. w Bolonii.
Tę najstarszą zachowaną obserwację
Kopernika Piotr Majewski nazywa
„pierwszym wyłomem w powszechnie dotąd uznawanym systemie Ptolemeusza”, ale po zweryfikowaniu tej
relacji za pomocą programu Stellarium
stwierdza, że „opis Kopernika różni
się od rzeczywistego przebiegu zjawi1
Ponieważ jest to artykuł, choć bardzo cenny,
o charakterze polemicznym, tytuł, podtytuł, lead
i śródtytuły pozostawiliśmy w wersji autorskiej.
Usiłowaliśmy nakłonić Autora, by przy okazji
wyjaśnił teorię ruchu Księżyca (geocentryczną!), z której tak zasłynął Kopernik. Prof. Włodarczyk obiecał uczynić to w późniejszym terminie (Red.)
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ska”. Rozważając możliwe przyczyny
rozbieżności między niebem a kartami
De revolutionibus, Piotr Majewski wysuwa kilka hipotez: 1/ zawodna pamięć
astronoma; 2/ nieprecyzyjny pomiar
czasu; 3/ omyłkowe późniejsze odniesienie obliczeń nie do Bolonii, lecz
Krakowa. Po wykluczeniu możliwości
błędnego działania Stellarium konkluduje: „Badacze życia i dzieła Mikołaja
Kopernika być może mają kolejną zagadkę do rozwiązania, choć nie zmienia
to faktu, że zakrycie Aldebarana przez
Księżyc 9 marca 1497 r. posłużyło największemu z astronomów do wysnucia
prawidłowej koncepcji ruchu Księżyca
i planet”.
Cóż, badacze życia i dzieła Kopernika już od dłuższego czasu dość starannie przyglądają się temu zakryciu.
Najpełniejszą analizę można znaleźć
Urania

w książce N. M. Swerdlow, O. Neugebauer, Mathematical Astronomy in Copernicus’s De Revolutionibus (Nowy
Jork, 1984). Zawiera ona kilka bardzo
interesujących wątków, a konkluzje pozwalają zajrzeć znacznie głębiej w proces konstruowania przez Kopernika
jego teorii, w tym wypadku — ruchu
Księżyca, niż proponują to hipotezy
Piotra Majewskiego.
Źródła
Zacznijmy od rzeczy podstawowej, czyli zapisków źródłowych dotyczących przebiegu zjawiska. Podając
w De revolutionibus czas zakrycia
Aldebarana, Kopernik informuje „pod
koniec piątej godziny nocy”. Oznaczałoby to tuż przed godziną 23:00 czasu
lokalnego. Ale Kopernik odnotował
czas tego zjawiska również w innym
3/2018

miejscu, w należącej do niego książce Kalendarium (wraz z Almanach ad
annos XV) Johannesa Regiomontanusa
(Augsburg, 1492), i to nieco dokładniej. Widnieje tam bowiem odręczna
notatka „h. 10 1/3”, a zatem godzina
22:20. Pisał o tym jeszcze L. A. Birkenmajer w swoim dziele Mikołaj Kopernik (Kraków, 1900).
Już to skłania do zastanowienia: dlaczego dysponując w miarę dokładnym
zapisem czasu, Kopernik w De revolutionibus wolał posłużyć się omówieniem? Na tym jednak źródłowe dwuznaczności się nie kończą. Kopernik
w momencie kontaktu lokuje Aldebarana w ten sposób: „[…] zobaczyłem
gwiazdę dotykającą ciemnej części globu Księżyca i pod koniec piątej godziny w nocy już ukrywającą się między
rogami Księżyca, bliżej jednak południowego rogu o jedną trzecią prawie
szerokości, czyli średnicy Księżyca”.
Przekład, idąc za łacińskim oryginałem, dobrze oddaje niejednoznaczność
sformułowania „bliżej jednak południowego rogu o jedną trzecią prawie […]
średnicy Księżyca”. Bo względem czego należy liczyć owo „bliżej”? Względem jednego z rogów Księżyca czy
może względem środka jego tarczy?
Jest to o tyle istotne — i w tym miejscu
pojawia się kolejny źródłowy ambaras
— że zaraz w następnym kroku Kopernik wykorzystuje pozycję Aldebarana
do podania współrzędnych (powiedzielibyśmy: na podstawie obserwacji, lecz
wstrzymajmy się z tym stwierdzeniem)
Księżyca. Pisze: […] środek Księżyca
widomie wyprzedzał gwiazdę o połowę
średnicy i dlatego widziane jego miejsce wynosiło w długości 2 stopnie i 36
minut, a w szerokości 5 stopni i około
6 minut” (tu i dalej cytaty za: M. Kopernik, O obrotach, tłum. M. Brożek
i S. Oświecimski, Warszawa–Kraków,
1976). Ale pojawiająca się tu „zaobserwowana” szerokość ekliptyczna
Księżyca, 5°6’, w polskim przekładzie
została podana za autografem Kopernika, podczas gdy w pierwszym wydaniu
(Norymberga, 1543) widnieje 5°2’. To
jedna z kilkuset rozbieżności między
zachowanym rękopisem (który musiał
się różnić od rękopisu będącego podstawą druku) a wersją wydrukowaną.
Teoria a obserwacje
w dawnej astronomii
Taki (niepewny) jest punkt wyjścia do zaplanowanej w tym rozdziale
3/2018

Ryc. 1. Klaudiusz Ptolemeusz wykonujący pomiar instrumentem paralaktycznym. Według deklaracji Kopernika (De rev., IV.16) taki przyrząd służył mu do wyznaczania paralaksy Księżyca w latach 1522 i 1524. W przypadku drugiej daty rękopis De revolutionibus zachował ślady zmiany
wyników liczbowych obserwacji. Rycina z W. Cuningham, The Cosmographical Glasse… (Londyn,
1559). Ze zbiorów J. Włodarczyka

De revolutionibus (IV.27) weryfikacji
teorii Kopernika poprzez obliczenie
położenia Księżyca, z uwzględnieniem
jego paralaksy, 9 marca 1497, na niebie Bolonii. Sprawy się tu komplikują
jeszcze bardziej i w związku z tym nie
będę wciągał czytelników w wielowątkową dyskusję (zainteresowanych odsyłam do wspomnianej książki Swerdlowa i Neugebauera). Zwrócę tylko
uwagę na jedną rzecz. Otóż wychodząc
w swych rozważaniach od współrzędnych ekliptycznych Aldebarana, Kopernik nie dysponował własnymi obserwacjami. Swój katalog gwiazd skopiował z Almagestu Klaudiusza Ptolemeusza, powielił więc obecny tam błąd
w długości i szerokości ekliptycznej
gwiazdy. Według Kopernika podczas
Urania

zakrycia współrzędne Aldebarana wynosiły: λ = 62°52’, β = –5°10’, podczas
gdy w rzeczywistości gwiazda zajmowała na niebie miejsce o współrzędnych: λ = 62°46’, β = –5°30’. Proszę
zwrócić uwagę, że w szerokości różnica wynosi 20’, a zatem 2/3 średnicy
tarczy Księżyca. Co więcej, Kopernik,
świadomie lub nie, pomylił się w swoich obliczeniach długości ekliptycznej
Aldebarana. Gdyby bowiem bezbłędnie przetworzył dane ze swojego katalogu gwiazd, z uwzględnieniem własnej teorii precesji, powinien twierdzić,
że długość ekliptyczna gwiazdy wynosiła λ = 63°2’, co jest o 10’ więcej, niż
Kopernik podał, a o 16’ więcej, niż wynosiła rzeczywista długość ekliptyczna
Aldebarana 9 marca 1497.
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Wróćmy do zdania otwierającego
poprzedni akapit. Autor nowej teorii
ruchu Księżyca zamierza w tym miejscu swego opus magnum wykazać, że
odtwarza ona dobrze zjawisko zakrycia
zaobserwowane w Bolonii. Niezależnie od tego, jakie zapiski obserwacyjne
z tamtego okresu zachował, Kopernik
stoi przed koniecznością zgrania pozycji Księżyca obliczonej według swojej (niedoskonałej) teorii jego ruchu
z błędnym położeniem Aldebarana,
bo tylko takim dysponuje (a błąd jest
rzędu średnicy księżycowej tarczy).
Opis obserwacji wyposaża w kilka
nieostrych sformułowań, co daje pewną swobodę przy obliczeniach. Jednocześnie wzajemne eliminowanie się
błędów we współrzędnych Aldebarana
i Księżyca pozwala mu uznać tę próbę
porównania teorii z obserwacją za zadowalającą. Rozdział ten zamyka bowiem stwierdzenie: „[…] co zupełnie
zgadza się z obserwacją, tak że tym
mniej mógłby ktokolwiek powątpiewać, że moje hipotezy i wynikające
z nich wnioski są słuszne”. W podobny
sposób Kopernik podsumował rezultat
konfrontacji swojej teorii z wybranymi
obserwacjami w kilku innych miejscach w De revolutionibus.
A zatem naukowe oszustwo, mniej
lub bardziej świadome? Przestrzegałbym przed pochopnym wyciąganiem
tego rodzaju wniosków. Pamiętajmy,
że Kopernik prowadził obserwacje
w czasach, kiedy nie istniał rachunek
błędów. Mógł na przykład dysponować
kilkudziesięcioma wyznaczeniami nachylenia ekliptyki do równika niebieskiego, ale wybierając jakąś wartość
liczbową, na której budował swoją
teorię ruchu Słońca (czyli Ziemi), nie
wyciągał średniej i nie obliczał błędu.
W klasycznej astronomii tamtych czasów do wyznaczenia położenia głównego toru planety w przestrzeni (koła
mimośrodowego) wystarczały trzy
obserwacje planety w odpowiednich
miejscach na niebie. Ale wybór wartości liczbowych z grupy kilku, kilku-

dziesięciu czy kilkuset
obserwacji i tutaj odbywał się arbitralnie. Kopernik wspomina w De
revolutionibus, że wykonał wiele obserwacji, choć opublikował
ich niespełna 30. Podobnie Jerzy Joachim
Retyk w swojej Relacji pierwszej z ksiąg
O obrotach Mikołaja
Kopernika potwierdza,
że jego nauczyciel prowadził swego rodzaju
dziennik obserwacyjny, w którym zestawiał
dostępne obserwacje
dawnych astronomów
i własne. Niewykluczone więc, że fromborski
astronom dysponował
pewnym zbiorem obserwacji zakryć gwiazd
przez Księżyc i próbował je zweryfikować
za pomocą swojej teorii
Księżyca. Być może
obserwacja bolońska
prezentowała się od tej
strony najlepiej, jako
jedyna więc trafiła
na karty De revolutionibus.

Ryc. 2. Podwójny epicykl Księżyca w rękopisie De revolutionibus.
Środek deferentu znajduje się w punkcie d. Instytut Historii Nauki
im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Historia astronomii
to nie piłka nożna, polityka…
Kiedy weźmiemy to wszystko pod
uwagę, stanie się jasne, że nie ma żadnych powodów, by uznać bolońską
obserwację za „pierwszy wyłom […]
w systemie Ptolemeusza” i za podstawę „do wysnucia prawidłowej koncepcji ruchu Księżyca i planet [sic!]”.
Zresztą Piotr Majewski w swoim
krótkim tekście zawarł jeszcze kilka
innych nieuprawnionych stwierdzeń
na temat astronomii w czasach Kopernika. Przede wszystkim wprowadza
czytelnika w błąd, pisząc, że Kopernik (i miałaby go do tego zainspiro-

Komisja Historii Astronomii PTA

W 2017 r. Zarząd PTA powołał Komisję Historii Astronomii. Zadaniem Komisji
ma być ułatwienie wzajemnych kontaktów między astronomami i miłośnikami
astronomii zainteresowanymi dziejami astronomii, jak również budowanie
zasobów historycznych związanych z polską astronomią oraz przygotowywanie zaplecza historycznego różnych rocznic. Osoby zainteresowane
współpracą proszone są o zgłaszanie się do Jarosława Włodarczyka (jaroslawwlodarczyk@wp.pl).

20

Urania

wać właśnie owa obserwacja zakrycia)
postanowił usunąć epicykl z ruchu
Księżyca, pozostawiając tylko koło
mimośrodowe. Otóż kopernikański
model ruchu Księżyca wymagał dwóch
epicykli, w szczególny sposób ze sobą
sprzężonych, biegnących po deferencie
— astronom zaproponował takie rozwiązanie już w swoim Zarysie podstaw
astronomii (Commentariolus), doprecyzował w De revolutionibus. Z kapelusza wzięta jest też podana w artykule
data powstania Zarysu — 1507 r. Geocentryczne modele ruchu planet, opracowane przez Klaudiusza Ptolemeusza,
wbrew temu co napisał Piotr Majewski,
nie stawały się „z upływem wieków
[…] coraz bardziej zawiłe”.
Najwybitniejszym badaczem astronomii matematycznej Mikołaja Kopernika był w Polsce Jerzy Dobrzycki
(1927–2004), któremu zawdzięczamy
krytyczne wydania De revolutionibus (O obrotach) w kilku językach,
a przede wszystkim — zawarty w nich
3/2018

B.R. Goldstein, Theory and Observation in Medieval Astronomy, „Isis”,
t. 63, nr 1, 1972.
Lekcja ta okazała się ważna z jeszcze jednego powodu. Otóż w wydanym
w 1975 r. tomie I Historii astronomii
w Polsce Jerzy Dobrzycki zinterpretował obserwację zakrycia Aldebarana
wprost — jako świadomy test młodego
Kopernika, pragnącego naocznie zweryfikować nieprawdziwość przewidywań teorii Ptolemeusza, według której
paralaksa Księżyca (czyli jego odległość od Ziemi) w kwadraturach powinna znacznie różnić się od paralaksy
w pełni. (Teorie ruchu Księżyca według Ptolemeusza i Kopernika oraz ich
obserwacyjne konsekwencje to sprawy
dość złożone, które trudno omówić
w sposób skrótowy; zainteresowanych
zapraszam do lektury odpowiednich
fragmentów rozdziału 2 mojej książki
Księżyc w nauce i kulturze Zachodu).
Tak kontekst tej obserwacji przedstawił
również Piotr Majewski, choć w swym
entuzjazmie posunął się znacznie dalej
niż Profesor. Kiedy jednak sięgniemy
do komentarza Jerzego Dobrzyckiego
Źródło: Astronarium

komentarz, ułatwiający zrozumienie
wywodów fromborskiego astronoma.
Kiedy zacząłem u niego terminować
jako początkujący historyk astronomii, którego ówczesne zainteresowania
kierowały ku zagadnieniom dawnej
astronomii obserwacyjnej, otrzymałem dwie wskazówki. Pierwsza sprowadzała się do prostego, by nie rzec
oczywistego zalecenia, by podejmując
jakikolwiek temat z historii astronomii,
prześwietlić i przyswoić odpowiednią literaturę przedmiotu. W tamtych
czasach wyłącznie drukowanych zestawień bibliograficznych oznaczało to na początek spędzenie kilku dni
w bibliotece na wertowaniu tomów
„Isis: Critical Bibliography”, publikowanych od 1913 r. — bardzo pouczająca podróż w czasie, dziś do odbycia w zasadzie przy własnym biurku
i komputerze. Druga wskazówka zmaterializowała się w postaci odbitek artykułów do przeczytania. Profesor nie
powiedział tego wprost, ale po lekturze
zrozumiałem, że podstawowym zadaniem tych tekstów było uzmysłowienie
świeżo upieczonemu adeptowi astronomii, że w dawnej astronomii problem
wykorzystania obserwacji do budowy
jakiegoś modelu teoretycznego był
innej natury, niż uczono na studiach
w drugiej połowie XX w. Artykuły te
niewiele straciły ze swej aktualności;
wciąż są godne uwagi: W. Hartner, The
Role of Observations in Ancient and
Medieval Astronomy, Journal for the
History of Astronomy, t. 8, nr 1, 1977;

Raz uczony dziennikarza
Napotkał w gazecie
Tysiąc razy mu powtarza
Że głupstwa wciąż plecie
Żurnalista naukowca
Pasja to czy mania
Że mu wiedza trochę obca
Do badań nakłania

Redaktor dyżurny

Przede wszystkim, bardzo dziękuję prof. Włodarczykowi za pożyteczną lekturę. Dzięki niej możemy się przekonać jak wielka jest różnica między wyspecjalizowaną wiedzą znanego i cenionego historyka
astronomii a wiadomościami nabytymi przez miłośnika z popularnych
opracowań. Na tym też — jak sądzę — zasadza się pewne nieporozumienie…
Otóż mam wrażenie, że Pan Profesor potraktował mój tekst jako
artykuł stricte naukowy i z tego punktu widzenia słusznie poddał krytyce niektóre jego sformułowania. Tymczasem jest to publikacja dziennikarza-popularyzatora astronomii, który natrafił na pewną ciekawostkę i usiłuje dociec jak to było z opisywaną relacją Kopernika. Proszę
zwrócić uwagę, że nie stawiam przełomowych tez, ani nie ogłaszam
3/2018

do tego miejsca w De revolutionibus
(polskie wydanie: 1976), przekonamy
się, że Profesor jest już znacznie ostrożniejszy w ferowaniu opinii na temat tej
obserwacji i jej miejsca w badaniach
Kopernika. A potem przyszły kolejne
prace, ukazujące bolońskie zakrycie
w nowym, jakże interesującym świetle.
Jednym z ulubionych, choć gorzkich, dowcipów Profesora była opowieść: „Cóż, ta historia dzisiaj zostałaby uznana za niepoprawną politycznie, ograniczę się zatem do wyjętej
z kontekstu puenty. Kiedy mężczyzna
dopada na ulicy przechodnia i zaczyna
tłuc go parasolem, zarzucając mu jako
przedstawicielowi pewnej nacji straszną zbrodnię, napadnięty replikuje:
— Przecież to było 2000 lat temu.
— Ale ja dopiero teraz się o tym dowiedziałem! — pada rozgorączkowana
odpowiedź.”
Jerzy Dobrzycki sięgał po ten
dowcip, gdy trafiał w jego ręce tekst,
w dziewiczy sposób odczytujący analizowany od dawna przez historyków
nauki materiał źródłowy.
■

Profesor Jarosław Włodarczyk jest magistrem astronomii,
choć późniejsze stopnie i tytuły zdobywał już w dziedzinie nauk
humanistycznych. Jest dyrektorem Instytutu Historii Nauki
PAN i zapewne największym znawcą historii astronomii w Polsce. Na łamach Uranii, trzeba wspomnieć, że jako autor wielu
książek i artykułów popularnonaukowych (głównie w Wiedzy
i Życiu) w 1995 otrzymał przyznawany przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Medal im. prof. Włodzimierza Zonna.

„odkrycia Ameryki”. Stawiam za to pytania. W swych dociekaniach kieruję się do autorytetów, czemu wyraźnie daję dowód w tekście, zatem
trudno przyjąć mi uwagę, że sam jestem sobie „sterem, żeglarzem,
okrętem”. Ba, w poszukiwaniu odpowiedzi, tudzież opinii, zwróciłem
się także i do Pana Profesora, lecz nie dane było mi jej poznać z powodu skierowania przeze mnie korespondencji pod nieaktualny —
domyślam się — adres. Tym cenniejsze jest więc to, co ukazało się
na łamach bieżącego numeru „Uranii/PA” i za co raz jeszcze dziękuję!
Na koniec pozwolę sobie zauważyć, że mój dziennikarski warsztat nie zna faktów wyssanych z palca ani dat wziętych „z kapelusza”
— chyba, że za taki uznać… „O obrotach” wydane nakładem Towarzystwa Naukowego w Toruniu (2013), gdzie w dołączonym kalendarium czytamy: „około 1507, Lidzbark Warmiński: Kopernik opracował
pierwszy zarys teorii heliocentrycznej”. Tę samą datę — i to wprost
w odniesieniu do Commentariolus — podaje Jerzy Dobrzycki w „Historii astronomii w Polsce” (Wydawnictwo Ossolineum, 1975). Podobnie
rzecz ma się z postępującą zawiłością modelu Ptolemeusza, o czym
wyczytałem m.in. we wspomnianym kompendium dziejów astronomii.
Najbardziej cieszą mnie ostatnie słowa artykułu prof. Włodarczyka, dzięki którym wiem, że następnym razem moje pytania trafią
pod właściwy adres :)
Piotr Majewski
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Mała Urania

Przygody Uranii w kosmicznej otchłani
1. Ziemia

Oto Mała Urania, co przed wami się kłania!
Planetoida to, muza-boginka?
Jedna z sióstr Melpomeny? — wciąż zadajesz pytania!
Nie, kochani, to mała dziewczynka!

Ale zanim znudzony ziewniesz, kimniesz i zaśniesz
Dobrze się przyjrzyj, jaki z niej cwaniak!
Bo to postać kosmiczna, fantastyczna jak z baśni,
Oto właśnie jest Mała Urania!

Czas ma za nic i przestrzeń! Krążąc wciąż po Wszechświecie
Grawitację pomija ze wstrętem:
To jest Mała Urania! Oto rzekłem raz trzeci
A co trzykroć mówione to święte!

Prędkość światła jej fraszka i dziecinna igraszka,
Taki z niej galaktyczny podróżnik:
Tysiąc razy czy milion, niż przewidział sam Einstein,
Niezależnie, w ośrodku czy w próżni.

Moc galaktyk wzdłuż toru, gdy się frunie po Polu
Hubble’a imię noszącym — to zaszczyt!
Aż błękitną planetę spotka właśnie, gdy Kolumb
Swą wyprawą próbował odpłaszczyć.

Ziemia, ziemia! — krzyknęli! Ziemia, ziemia u dziobu!
Widząc ląd niewidoczny na mapie.
Lecz Kapitan w kajucie też schowany miał globus
Kładąc „Ziemi” ról nowych i znaczeń.
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Mała Urania

Bo gdy motłoch, co czoło ma płaściutkie jak mapa,
Takąż korę mózgową ma gładką,
Widzi Ziemię tak płaską jak naleśnik, katafalk,
Co do dzisiaj jest dla nas zagadką.

Ale dręczy Uranię całkiem nowe pytanie,
Zadawać próżno je płaskoziemcom,
Co w kulistość nie wierzą, nawet po Magellanie:
Jak te wszystkie planety się kręcą?

Spójrz dziewczynko na Ziemię! Granatowy ocean,
Kaloryfer genialny planety
Biel srebrzysta obłoków, co okrywa ją cieniem,
Zieleń lądów — to życie, o rety!

Kim by jednak nie była, gdyby swymi oczyma
Przystojnego spostrzegła chłopaka.
Właśnie studia w Krakowie astronomii zaczynał;
Dziwną miętę poczuła do żaka.

Więc mu szepnie do ucha i ten chętnie posłucha,
A na imię mu było Mikołaj —
Że planeta w swych ruchach tylko Słońcu zaufa,
Okrążając je ciągle dokoła.

Oto tak, drogie dzieci, potajemnie i skrycie
Ów Mikołaj, choć żaden omnibus
Wstrzymał Słońce i niebo, Ziemię pchnął po orbicie
I stworzył De Revolutionibus

Zapotrzebowanie na taki komiks i pomysł tytułowej postaci — małej
dziewczynki o imieniu Urania — podsunęła nam 2–3 lata temu Agata
Langer, znana z działań w Fundacji Przyjaznej Edukacji KOMETA. Premierowy odcinek Małej Uranii dedykujemy siedmioletniej Alusi Bogusz,
która w poprzednim numerze przypomniała nam o swoim pokoleniu.
Naszą oczywistą inspiracją były komiksy literackie Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza, na których sami się wychowaliśmy i na których wychowywaliśmy nasze dzieci. W warstwie tekstowej,

zastąpiliśmy oryginalny ośmiozgłoskowiec (w zasadzie 8+8 szesnastozgłoskowiec), bardziej pojemną treściowo, ale równie śpiewną
formą 7+7; 10; 7+7; 10. Hołd jej pierwowzorowi oddajemy w trzeciej
strofie, umieszczając kursywą cytat z „Wyprawy na żmirłacza” Lewisa
Carrolla w tłumaczeniu Roberta Stillera.
Jeśli spodoba się Wam Mała Urania, będą kolejne odcinki. Chcielibyśmy w nich dowcipnie i lapidarnie komentować każdą „dużą”
Uranię.
Autorzy
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Astronomia i muzyka,
czyli na wesoło o nauce i sztuce
W dniach 16–17 kwietnia br. odbyły
się cztery finałowe spektakle ostatniej
odsłony spotkań w ramach projektu
„Kosmiczna Filharmonia” — przedsięwzięcia edukacyjnego realizowanego
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku. Przypomnijmy,
że „Kosmiczna Filharmonia” to projekt
skierowany do uczniów klas 1–3 szkoły
podstawowej, w którym poza treściami
stricte muzycznymi, charakterystycznymi dla szacownych murów Filharmonii,
prezentowane są też multimedialne
materiały i zasoby edukacyjne dotyczące astronomii, misji kosmicznych i technologii satelitarnych wykorzystywanych
w codziennym życiu człowieka. Zakończenie, przy wielkim sukcesie frekwencyjnym projektu, skłania do podsumowań i statystyk, które w spójny sposób
oddadzą skalę zaangażowania organizatorów i możliwy do wykorzystania
w przyszłości potencjał. Jest to o tyle
istotne, że pojawia się realna szansa
na zaprezentowanie serii przedstawień
także w innych dużych miastach w kraju, miejmy nadzieję z podobnie entuzjastycznym przyjęciem, jak miało to miejsce w Gdańsku.

Astronomia i muzyka
w edukacji najmłodszych
Astronomia to nauka, która jak żadna inna pozwala na interdyscyplinarne

podejście do tematyki, jaką się zajmuje.
Wymaga poznania i operowania skomplikowanym aparatem matematycznym, dla wielu bardzo abstrakcyjnym,
elitarnym, a przez to niedostępnym.
Istotne jest jej oblicze czysto fizyczne,
kładące nacisk na zrozumienie procesów rządzących ruchami ciał niebieskich, generowaniem energii wewnątrz
gwiazd, dynamiką czarnych dziur
i ewolucją układów gwiezdnych,
powstawaniem
układów
planetarnych i wielu innych. Przyrodniczy
aspekt astronomii
stawia ją w jednym
rzędzie chociażby
z geografią i biologią, które opisują
poznawane
naszymi
zmysłami
fenomeny natury, których newralgiczną
częścią jest niebo i skrywane przez nie
skarby. Astronomia to także dziedzina,
która inspiruje do stawiania fundamentalnych pytań na temat przyczyn istnienia Wszechświata i jego ewolucji od początku aż po różne scenariusze końca.
Jest tu też miejsce na dywagacje na
temat inteligentnych form życia żmudnie docierających do praw rządzących
kosmosem, roli świadomego obserwa-

tora nadającej być może sens istnieniu
świata w mikro- i makroskali. Tu na
czoło dyskusji wysuwają się kosmologowie, filozofowie i teolodzy.
Ale astronomia to także niewyczerpane źródło inspiracji dla artystów —
malarzy, poetów, rzeźbiarzy, muzyków
i kompozytorów. Potęga Wszechświata
zmusza nas bowiem do uznania swej
małości, nabrania pokory wobec jego

ogromu, co paradoksalnie nie sprawia,
że czujemy żal wynikający ze strącenia
nas z antropocentrycznego piedestału, ale właśnie bez tego zbędnego balastu pozwala w pełni kontemplować
duchowo naszą obecność na Ziemi.
To ostatnie podejście zostało wykorzystane i wzięte za punkt wyjścia przez
organizatorów „Kosmicznej Filharmonii”. Odpowiednio dobierając materiał
kompozytorski, potrafili oni umiejętnie
wpasować go w fabułę kolejnych spotkań i zbudować
wciągającą widzów narrację, co wraz z treściami
merytorycznymi przygotowanymi przez Departament
Edukacji Polskiej Agencji
Kosmicznej stworzyło wzajemnie uzupełniający się
przekaz.

„Kosmiczna Filharmonia”
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina
w Gdańsku to największa
instytucja życia muzycznego
w północnej Polsce, tłumnie
odwiedzana przez melomanów nie tylko z regionu
Pomorza, ale także z kraju,
Europy i świata. Siedzibą
Filharmonii jest zespół zabytkowych budynków, będą-
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cych pozostałością dawnej XIX-wiecznej elektrociepłowni, zlokalizowany na
wyspie Ołowianka w Gdańsku. W latach
1998-2005 zrealizowano nowatorską
w skali kraju rewitalizację tego poprzemysłowego terenu, dostosowując go
do potrzeb najwyższej klasy obiektu
kulturalnego. Sercem kompleksu jest
główna sala koncertowa posiadająca
1000 miejsc. Uzupełnia ją sala kameralna (jazzowa) przeznaczona dla 200 widzów. Spotkania w ramach „Kosmicznej
Filharmonii” odbywały się na sali głównej, która w czasie większości z piętnastu 60-minutowych spektakli (po cztery
na odcinek, ale jedno przedstawienie się
nie odbyło), była praktycznie zapełniona,
co w przypadku masowych imprez kulturalnych nie jest wcale takie oczywiste.
Foldery i strona internetowa PFB
reklamujące przedsięwzięcie informowały, że:
Koncerty, w których wiedza o kosmosie łączy się z edukacją muzyczną, to
najnowsza propozycja programowa Filharmonii Bałtyckiej skierowana do dzieci w wieku od 5 do 12 lat. W sezonie
artystycznym 2017/2018 zaplanowany
jest cykl spotkań z najsłynniejszymi
dziełami w historii muzyki i ich twórcami.
Sylwetki znanych kompozytorów przybliży dzieciom równie znany astronom.
Sala koncertowa Filharmonii zamieni się
w kosmiczne obserwatorium, w którym
najmłodsi zobaczą atrakcyjne widowisko
muzyczne z udziałem aktora występującego w roli Jana Heweliusza, z wykorzystaniem nowych technologii i materiałów
filmowych. Wysoki walor edukacyjny
wydarzenia zapewnia zaangażowanie
specjalistów z dziedziny muzyki oraz
merytoryczne wsparcie ekspertów z Polskiej Agencji Kosmicznej, która objęła
koncerty honorowym patronatem.
Wychodząc naprzeciw ustawowym
i statutowym zadaniom, jakie PAK realizuje w dziedzinie edukacji, a także
uzasadnionemu przekonaniu, że organizatorzy gwarantują zrealizowanie
widowiska w profesjonalny sposób, DE
PAK zaangażował się organizacyjnie
i wziął na siebie przygotowanie zakresu
treści merytorycznych, które znalazły
się w kolejnych odcinkach serii. Poziom
trudności przekazywanej wiedzy dostosowany był do wieku uczestników,
a od stronny wizualnej oparty o materiały edukacyjne oferowane przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA),
Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) czy Narodową Agencję
Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej
(NASA). Na potrzeby kolejnych prezentacji multimedialnych przygotowa3/2018

no treść narracji, które, nagrane przez
lektora i podłożone synchronicznie pod
wskazane fotografie i animacje, wyświetlane były naprzemiennie z muzyką prezentowaną na żywo przez zawodowych muzyków Filharmonii.

Zawartość merytoryczna odcinków
W warstwie fabularnej „Kosmiczna
Filharmonia” to sceniczne przygody
Jana Heweliusza — sławnego gdańszczanina, wielkiego astronoma, piwowara, zaangażowanego obywatela
miasta, wiernego poddanego polskich
królów, który na zawsze zapisał się
złotymi zgłoskami w historii światowej
astronomii. Jego perypetie związane
są z autorskim odkryciem „Planety
Muzyki”, na której dostrzegł największych kompozytorów kolejnych muzycznych epok. Mimo świetnej wiedzy
astronomicznej, uczony niezbyt pewnie
porusza się w tkance muzycznej, co
stanowi bazę prezentowanych w humorystycznym tonie największych dzieł
muzyki klasycznej. Czasy właściwe
Heweliuszowi płynnie przeplatają się
ze współczesnością, a dawne instrumenty i idee konfrontowane są z nowoczesnym stanem wiedzy i techniki. Wraz z Heweliuszem uczą się też
dzieci, które grający go aktor zachęca
do interakcji i zabawy.
Cztery odsłony cyklu, który rozpoczął się w październiku 2017 r. (kolejne spektakle miały miejsce w grudniu,
a w 2018 r. w lutym i kwietniu), poświęcone były innym zagadnieniom
kosmiczno-muzycznym, zilustrowanym
odpowiednimi przykładami muzyki poważnej i materiałami multimedialnymi.
Każde spotkanie, indywidualnie zatytułowane, zapowiadane było wczeUrania

śniej krótkim tekstem wprowadzającym
w poruszaną tematykę. W czasie trwania przedstawienia wybrane instrumenty prezentowane były bliżej przez muzyków. Dzieci poznawały ich budowę,
sposoby wydobywania dźwięku i możliwości brzmieniowe. Całość dopełniały
elementy baletu, tańca towarzyskiego,
a także edukacyjne gry i zabawy (m.in.
model Układu Słonecznego, zasada
działania napędu odrzutowego, budowa teleskopu), do których zapraszane
były dzieci z widowni.
Następujące po sobie odcinki serii to
(w nawiasie data premiery):
 Muzyczny Wszechświat (październik 2017)
 Instrumenty Jana Heweliusza (grudzień 2017)
 Międzyplanetarne loty (luty 2018)
 Kosmoteka (kwiecień 2018)

Statystyki
W przygotowaniu i realizacji „Kosmicznej Filharmonii” wzięło udział
blisko 30 osób — muzycy i soliści zatrudnieni w PFB, aktorzy trójmiejskich
scen teatralnych, akustyk i specjalista
od oświetlenia scenicznego, a także
zaproszeni goście. Scenariusze napisała Anna Bona, kierownictwo artystyczne sprawowała Natalia Walewska,
a za stronę merytoryczną prezentacji
multimedialnych i konsultacje w trakcie prób odpowiadał autor niniejszego
opracowania. Podczas kolejnych spektakli wyświetlono w sumie 18 filmów,
animacji i pokazów slajdów o tematyce astronomicznej i astronautycznej:
Skąd wzięły się gwiazdozbiory?, Pory
roku, Zodiak, Cuda Układu Słonecznego, Słońce — nasza gwiazda dzienna,
Współczesne instrumentarium astro-
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noma, Tajemnica Gwiazdy
Betlejemskiej, Podmiejski
gigant Heweliusza, Selenografia, czyli opis Księżyca, Wielkie teleskopy
współczesności i teleskopy
kosmiczne, Jak działa rakieta?, Zdobycie Księżyca,
Kosmiczna odyseja sond
Voyager i Pioneer, Kierunek — Mars, Jak działa
GPS?, RETROSPEKCJA
z poprzednich odcinków, Co
zawdzięczamy sztucznym
satelitom?, Kosmiczna muzyka. Zagrano w całości lub
we fragmentach 56 kompozycji muzyki poważnej lub
rozrywkowej, w tym dzieła
Bacha, Haendla, Vivaldiego, Boccheriniego, Mozarta, Chopina, Beethovena,
Debussy’ego, Czajkowskiego, Prokofiewa, Dvoraka,
Bizzeta, Faure’go, Griega,
Straussa,
Musorgskiego,
Saint-Saensa, Rimskiego-Korsakowa
i innych. Zaprezentowano bliżej budowę, zasadę działania i sposób wydobywania dźwięku 11 instrumentów
muzycznych — fletu, organów, kontrabasu, oboju, harfy, perkusji, fagotu,
fortepianu, ksylofonu, puzonu, syntezatora. Warto pamiętać również o przykładach klasycznej choreografii baletowej,
tańca towarzyskiego i nowoczesnego,
a także śpiewanych wspólnie kolędach,
pieśniach i piosenkach.
Jeśli chodzi o frekwencję, to w kolejnych przedstawieniach wzięło udział
w sumie 9795 widzów + zaproszeni
goście, co daje średnio około 660 widzów na jeden spektakl. W dystrybucji
biletów i poszukiwaniu chętnych ich zakupu nie oparto się tylko o standardowe ogłoszenie na stronie internetowej
PFB, ale zastosowano wiele technik
uzupełniających — ulotki, plakaty, foldery całoroczne z ofertą edukacyjną,
newsletter wysyłany drogą mailową
do szkół, posty i wydarzenia sponsorowane na Facebooku, bezpośrednie
spotkania z nauczycielami, odwiedziny kuratorium oświaty, wywiady w mediach lokalnych, wsparcie regionalnych
portali informacyjnych, a także bardzo
pomocny i efektywny „marketing szeptany”, jak to kolokwialnie określili organizatorzy.

Podsumowanie
„Kosmiczna Filharmonia” to pożyteczny, a zarazem oryginalny i nietuzinkowy sposób spędzenia czasu,
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edukacyjna wielowątkowość i wieloaspektowość, profesjonalizm wykonawców i kontakt ze sztuką z elementarnym wprowadzeniem do astronomii
i zagadnień podboju kosmosu. To także
interdyscyplinarne podejście do kształcenia i wychowywania najmłodszych,
uwrażliwianie ich na piękno muzyki,
śpiewu i tańca. Aura, jaką roztacza
instytucja filharmonii i wypełniająca
ją muzyka wykonywana na żywo, dla
wielu może stać się impulsem do samorozwoju, indywidualnego kształcenia pozaszkolnego, rozwoju własnych
pasji i zainteresowań, nie tylko w sferze
kultury i sztuki, ale także w dziedzinie
astronomii, astronautyki i technologii
satelitarnych.
Warto na koniec podkreślić obecność dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo, które również znalazły
się wśród widzów kolejnych odcinków
cyklu. Ich żywiołowa reakcja na wydarzenia sceniczne i kontakt z pełnosprawnymi rówieśnikami wskazują
na istotny potencjał przedsięwzięcia
w dziedzinie międzyludzkiej integracji,
przełamywania barier, kształcenia w duchu tolerancji i zrozumienia dla odmienności drugiego człowieka. Wszystko to
czyni „Kosmiczną Filharmonię” zjawiskiem o wyjątkowym znaczeniu wśród
imprez edukacyjnych w kraju, dużej sile
oddziaływania na dzieci i dorosłych,
a przez to wpisującym się w wysokiej
klasy nowoczesne narzędzie pedagogiczne, doskonale uzupełniające standardowe metody nauczania kojarzone
Urania

z klasycznym realizowaniem w szkole
ministerialnej podstawy programowej.

„Kosmiczna Filharmonia”
w Twoim mieście
Ewidentny sukces przedsięwzięcia
i względnie łatwa możliwość adaptacji
do sal koncertowych w innych miastach, skłoniła organizatorów do poczynienia kroków w celu kontynuacji
cyklu w ramach gościnnych występów
ekipy z PFB. W tej chwili przy wsparciu DE PAK prowadzone są rozmowy
z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, a za pośrednictwem oddziału
terenowego PAK w Rzeszowie, będzie
sondowana możliwość organizacji „Kosmicznej Filharmonii” na deskach tamtejszej Filharmonii Podkarpackiej. Jeśli
dodamy do tego nowoczesne obiekty
w innych dużych i średnich miastach
w kraju, istnieje realna szansa na rozszerzenie zasięgu imprezy i kolejne
tysiące zadowolonych dzieci, rodziców
i nauczycieli.
Przemysław Rudź

Zainteresowani koncertami „Kosmicznej Filharmonii” w ich mieście, proszeni są o kontakt mailowy z Anną Boną:
ania@annabona.art.pl
lub z autorem artykułu.
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Wystartowała
Urania TV
Uruchomiliśmy nowy kanał na YouTube poświęcony zagadnieniom astronomii i kosmosu. Będą w nim prezentowane osoby zajmujące się tymi dziedzinami, a także
materiały, które nie zmieściły się w programie telewizyjnym
„Astronarium” (z powodu jego limitu czasowego) oraz inne
ciekawe tematy. Premiera nastąpiła 8 kwietnia 2018 r.
W pierwszym odcinku można obejrzeć rozmowę
z Mikiem Massimino, astronautą NASA, który dwukrotnie
naprawiał na orbicie okołoziemskiej Kosmiczny Teleskop
Hubble’a. Opowiada w niej, jak to przebiegało, a także co
zrobić, aby zostać astronautą. W drugim odcinku pokazujemy z kolei, co może wyjść, gdy połączy się ze sobą dwie
pasje — w tym przypadku zamiłowanie do pracy w drewnie
i astronomię. Paweł Popowski, uczeń liceum w Siedlcach,
skonstruował kopię astrolabium sferycznego (sfery armilarnej), podobnego do instrumentu używanego przez Mikołaja
Kopernika. Z odcinka można się też nauczyć posługiwania
się tym przyrządem.
Odcinek trzeci dotyczy teleskopu znajdującego się
obok siedziby naszej redakcji — 32-metrowego radioteleskopu w Centrum Astronomii UMK w Piwnicach koło Torunia. O teleskopie opowiada dr Marcin Gawroński, który na
co dzień prowadzi obserwacje tym instrumentem. Jest też
odcinek czwarty, również mający związek z Uranią. Ktoś
mógłby go nawet uznać za reklamę wizerunkową inspirującej roli Uranii i astronomii. Ale materiał ten oryginalnie
wcale nie powstał dla Urania TV. Był pracą konkursową
nadesłaną przez Justynę Adamczyk w ramach eliminacji
do międzynarodowego obozu dla młodzieży ESO Astronomy Camp 2017.
Kolejne odcinki wkrótce. Zachęcamy do subskrypcji
kanału (licznik przekroczył już pierwszy tysiąc), a także do
współpracy. Jeśli ktoś ma ciekawe materiały wideo, które
chciałby zaprezentować w ramach UraniaTV, lub pomysły,
co warto by było pokazać — prosimy o kontakt pod adresem portal@urania.edu.pl. Szukamy także osób do współpracy przy innych mediach społecznościowych Uranii.
Adres kanału: www.youtube.com/UraniaTV
(kc)
3/2018
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Okolice kosmicznego świtu
Jak się wydaje, udało się uzyskać zgodę co do tego,
że Wszechświat powstał około 13,8 mld lat temu i zawiera
materię o dobrze określonych własnościach. Przyjmując
taki preferowany obecnie model Wszechświata, czyli
ΛCDM — około 70% stałej kosmologiczna (Λ) i około 30%
zimnej ciemnej materii (CDM, w tym i zwykła materia
barionowa), można wyliczyć związek przesunięcia
ku czerwieni1 z czasem2. Uzyskane wyniki są jednak
trochę niepokojące, bo współcześnie obserwujemy
niemal początki Wszechświata. Konkretnie, obserwujemy
obiekty w odległości odpowiadającej przesunięciu
ku czerwieni 6–8. Oznacza to, że obserwowane wartości
redsziftu odpowiadają pierwszym kilku procentom wieku
Wszechświata, czyli pierwszym kilkuset milionom lat
(My) istnienia Wszechświata po Wielkim Wybuchu (pBB, Artystyczna wizja supermasywnej czarnej dziury w kwazarze ULAS J1342+0928
past Big Bang). I tu pojawia się problem. Własności o redszifcie z = 7,54 (co odpowiada 690 mln lat po Wielkim Wybuchu)
sporej części obserwowanych obiektów są zadziwiająco
że pierwsze galaktyki byłe niewielkie — prawdopodobnie
„dorosłe” i ich przewidywana ewolucja „nie chce” się mieścić o masie mniejszej od 1% Drogi Mlecznej. Biorąc pod uwagę,
w tym dość krótkim czasie. Na początku 2018 r. w Nature że w S&T znajdziemy raczej kompetentne i współczesne, choć
i Science ukazało się kilka artykułów dotyczących tych problemów raczej niezbyt oryginalne poglądy, widać, że jest jakiś problem.
i spróbujemy je tu krótko zreferować, zwracając czasem uwagę Tak w ogóle to obiekt składa się z dwu galaktyk oznaczanych
na owe niepokojące fakty.
literami E i W, oddzielonych od siebie odległością około 8 kpc
i różniących się prędkością około 700 km/s3. Większy jest
Gwiazdogeneza w pierwszych galaktykach
składnik W zawierający około (2,7±1,7)·1011 M gazu, mniejszy E
Zaczniemy od pracy D.P. Marrone’a z 4 stycznia (Nature, 2018, z kolei (0,7±0,2)·1011 M. Są to więc bardzo duże i bardzo jasne
t. 553, s. 51, D.P. Marrone i 36 innych autorów głównie z USA) obiekty. Jasność tych obiektów to ponad 1012 L (a dla składnika
dotyczącej obiektów o redszifcie 6,9. Tu warto przypomnieć, W nawet (33±7)·1012 L).
że kosmologiczny redszift jest opisany wzorem
W
omawianych
obiektach
następuje
intensywna
gwiazdogeneza,
czyli
produkcja
młodych
gwiazd.
Dokonując
∆λ R( ta )
z=
=
−1
szacunków przy użyciu jasności w różnych długościach fal, autorzy
(*)
λ
R( t e )
otrzymują, że gwiazdogeneza w tych obiektach ma wartości
gdzie z to redszift, λ to długość fali, R czynnik skali, t czas, odpowiednio 2900 i 540 M na rok. Jak należy się spodziewać,
a indeksy a i e oznaczają moment absorpcji światła (czyli obie galaktyki są ze sobą związane i prawdopodobnie
w praktyce chwilę obecną), natomiast e moment emisji. Wzór w najbliższym (w skali kosmicznej) czasie połączą się w jedną
(*) czytamy więc: redszift to zmiana długości fali świetlnej galaktykę, być może jedną z największych we Wszechświecie,
równa stosunkowi rozmiarów Wszechświata w chwili obecnej co zapewne spowoduje dalszy wzrost gwiazdogenezy. Można
i w chwili emisji światła minus jeden. Tym samym redszift 6,9 dodać, że przyczyną tak wielkiej ilości i tak dokładnych informacji
to moment, gdy Wszechświat był 7,9 raza mniejszy niż w chwili o tym obiekcie jest fakt, że leży on na linii widzenia z galaktyką
obecnej. Obiekty o takim redszifcie widzimy w świetle o prawie o redszifcie 1,4 ±0,4, która omawiany obiekt soczewkuje,
ośmiokrotnie dłuższych falach niż to emitowane. Emitowany umożliwiając tak dokładne pomiary.
Tydzień później ukazała się praca (Nature, t. 553, s. 178,
nadfiolet widzimy więc w podczerwieni. Redszift 6,9 odpowiada
czasowi kosmicznemu 780 My. Obserwowany obiekt SPT0311- R. Smit i 12 innych autorów) relacjonująca własności dwu
58 musiał więc powstać w ciągu nieco krótszego czasu. A miało innych, raczej niezbyt wielkich galaktyk (masy około 1010 M
co powstawać, bo masa obiektu została oceniona, wprawdzie i rozmiary rzędu kilku kpc). Mimo niemal takiego samego
niezbyt pewnie, na (1,4–7,0)·1011 M. To oczywiście całkowita redsziftu, wynoszącego 6,854 i 6,8076, co odpowiada czasowi
masa łącznie z halo ciemnej materii. Jakkolwiek by nie było, taka kosmicznemu około 800 My, własności tych galaktyk wydają
się zupełnie inne i bliższe standardu. Gwiazdogenezę w tych
masa jest szokująca.
Można zauważyć, że w kwietniowym numerze Sky galaktykach oceniono na 19–23 mas Słońca na rok, a więc
& Telescope (J. Geach, S&T, 2018, 4, s. 14) znajdziemy artykuł bardzo podobnie do tworzących gwiazdy galaktyk w naszej
o pierwszych galaktykach, gdzie natrafimy na stwierdzenie,
1
Okropnie niewygodne sformułowanie. Chyba już pora na jakieś jedno słowo
oznaczające ten termin. Może nieco spolszczony termin angielski — redszift.
2
W tym prostym przypadku można wycałkować analitycznie równanie Friedmanna. Niestety rachunek i wynik są na tyle marudne, że chyba uwierzę w wartości
podawane przez autorów referowanych prac i nie będę tego sprawdzał.
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3
Warto zwrócić uwagę, że we wzorze (*) opisującym kosmologiczne przesunięcie ku czerwieni nie ma żadnej wielkości o wymiarze prędkości, czyli nie jest to
zjawisko typu Dopplera. Co nie znaczy, że w kosmologii nie widać skutków tego
zjawiska. Przesunięcie ku czerwieni odpowiadające za różnicę prędkości składników galaktyk to elektromagnetyczne zjawisko Dopplera. Można dodać, że istnieje
również akustyczne zjawisko Dopplera, o zupełnie innych własnościach — m.in.
umożliwiające pomiary prędkości krwi w żyłach, czyli… łamiące symetrię Lorenza.
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W poprzednim numerze „Uranii” opisywaliśmy odkrycie radiowego śladu po pierwszych gwiazdach we Wszechświecie.
Kontynuujemy spojrzenie na ogłoszone w ostatnich miesiącach wyniki tych i podobnych badań, ale z nieco innej perspektywy,
skupiając się na czarnych dziurach i temperaturze.
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okolicy. Jak się więc wydaje, galaktyki mające redszift
około siedmiu bywają różne. Te tutaj omawiane są o tyle
ciekawe, że wykazują linie widmowe zjonizowanego węgla.
Sugeruje to, że są one znacznie bardziej wyewoluowane
i mają własności zbliżone do znacznie późniejszych
i bogatszych w metale (sporo węgla) galaktyk z okresu
2–3 My. A więc znowu pojawia się pewien problem,
bo w jaki sposób galaktyki te zdążyły się tak szybko
„zestarzeć”?
Kwazar z epoki wtórnej jonizacji
Kolejny tydzień później, a więc 25 stycznia, ukazał się
artykuł (Nature, t. 553, s. 473, E. Bañados i siedemnastu
innych autorów z Ameryki, Europy i Azji) omawiający
własności kwazara mającego redszift 7,54, co odpowiada
690 milionom lat pBB (jak widać, powoli wędrujemy
w kierunku początku czasu). Tym razem artykułowi EDGES — naziemny radiospektrometr wybudowany w Obserwatorium CSIRO’s
towarzyszy omówienie E. Glikmana (ten sam zeszyt Nature, Murchison w zachodniej Australii. To dzięki temu instrumentowi wykryto na
s. 410). Omówienie jest wprawdzie dość elementarne, falach radiowych pośrednie oznaki istnienia gwiazd III populacji (pierwszych
ale chyba warto je przytoczyć. Otóż znamy tylko dwa gwiazd po Wielkim Wybuchu)
kwazary o redszifcie powyżej siedmiu (ten drugi został opisany sporo. Autorzy sugerują, że aby czarna dziura mogła wyrosnąć
w Nature, t. 474, s. 616). Znajdowanie tak wczesnych kwazarów aż tak mocno, musiałaby „wystartować” z masą rzędu 1000 M.
jest kłopotliwe nie bez powodu. Jak wiemy, Wszechświat urodził Ta ostatnia wartość oczywiście wyklucza by „zasiewem” tego
się jako bardzo gorący i w miarę ekspansji stygł. Mniej więcej olbrzyma mogła być czarna dziura powstała z gwiazdy. Analiza
około roku 380 000 pBB temperatura spadła na tyle, by powstał widma wskazuje, że wokół omawianego kwazara znajduje się
neutralny wodór. Oczywiście w tym czasie nie było jeszcze ani sporo (więcej niż 10%) neutralnego wodoru. Jeżeli przypomnieć,
gwiazd, ani galaktyk. Jednak w tym momencie pojawiły się że w nieco późniejszym okresie tego wodoru jest ułamek
warunki, by gwiazdy zaczęły się tworzyć. A przynajmniej pojawiło procenta, to można sądzić, że epoka wtórnej jonizacji zbliża się
się tworzywo, z którego mogłyby się tworzyć, czyli właśnie wodór. do końca właśnie przy redszifcie około 7,5.
Z oczywistych względów nie wiemy, kiedy naprawdę się pojawiły
pierwsze gwiazdy, ale wydaje się oczywiste, że ich światło nie Pierwsze gwiazdy
mogło zawędrować zbyt daleko — młode i masywne gwiazdy III
Z początkiem marca pojawiło się kilka artykułów o powstawaniu
populacji były bardzo gorące, a to oznacza światło o wysokich pierwszych gwiazd. Według tych doniesień, chodzi o czasy
energiach. Na tyle wysokich, by jonizować wodór. Powoduje to, 180–250 My pBB. Już sam fakt sięgnięcia do aż tak wczesnych
że gwiazdy III populacji nie będą widoczne — ich światło grzęźnie czasów (redszift 15–20) jest trochę szokujący. Co bardziej
w otaczającym je neutralnym wodorze4.
interesujące pomiary dotyczą temperatur panujących w tym
Obserwujemy jednak sporo kwazarów w okresie 850– okresie. I chyba trzeba to trochę wyjaśnić. Dość prosto problem
–1200 My (redszift 6,5–5) i w tym okresie zawartość neutralnego opisuje L. Grenhill (Nature, 2018, t. 555, s. 38) w omówieniu
wodoru maleje z 0,1 do 0,01 procenta. Oznacza to, że wtedy dwu artykułów publikowanych w tym samym numerze Nature
Wszechświat staje się przeźroczysty dla wysokoenergetycznego (J.D. Bowman i czwórka innych autorów, s. 67 i R. Barkana, s. 71)
promieniowania (obecnie międzygalaktyczny wodór jest i spróbujemy z tego opisu skorzystać. Otóż w pobliżu Wielkiego
praktycznie całkowicie zjonizowany). Wynika z tego, że nieco Wybuchu temperatura była jedna — wszystkie elementy
wcześniej, gdzieś między czasem kilkadziesiąt a kilkaset materii były w równowadze termodynamicznej. Przynajmniej
My, nastąpiła główna część tzw. wtórnej jonizacji. Omawiany w przypadku „zwykłej” materii barionowej i promieniowania
przez E. Bañadosa kwazar najwyraźniej zahacza o ten okres, elektromagnetycznego. Jednak wraz ze spadkiem temperatury
a ponieważ nie wiemy, w jaki sposób wtórna jonizacja nastąpiła, niektóre „sektory fizyki” się „odsprzęgały” od reszty. Wbrew
analizując jego własności, możemy się dowiedzieć czegoś pozorom w redszifcie około 20 temperatura była dosyć
istotnego o tych czasach, nazywanych ostatnio „kosmicznym niewielka. Wprawdzie promieniowanie miało względnie dużą
świtem”.
temperaturę pięćdziesięciu kelwinów, ale już temperatura
Przede wszystkim jednak trzeba poznać parametry tego kinetyczna gazu TG była wyraźnie mniejsza — zderzenia fotonów
kwazara. Zakładając odpowiednie skalowania (czyli zakładając, (temperatura kilkadziesiąt kelwinów!) oczywiście nie były
że własności tego kwazara są analogiczne do lepiej znanych wystarczająco energetyczne, by przyspieszyć atomy wodoru.
późniejszych kwazarów), korzystając ze zmierzonych własności Były jednak wystarczająco energetyczne, by wzbudzić niektóre
linii zjonizowanego magnezu, oceniono, że kwazar ma atomy5. Owe wzbudzenia można oczywiście opisać przy pomocy
absolutną jasność –26,76 mag, co się przekłada na jasność
bolometryczną
1013 L. Korzystając z szerokości wspomnianej 5 Dokładniej opisuje to A. Marecki w Uranii nr 2/2018, omawiając cytowany arty–1,9
linii magnezu, autorzy oszacowali masę centralnej czarnej dziury kuł. Okazuje się, że na to, by takie wzbudzenia nastąpiły, niezbędne jest oddziana około 7,8+3,3 ·108 M. Osiemset milionów mas Słońca to ływanie z wysokoenergetycznym promieniowaniem gwiazd III populacji. Powyższy
Oczywiście dotyczy to tylko fotonów o energii wyższej od energii jonizacji wodoru. Tym niemniej, przy redszifcie bliskim dziesięciu nadfioletowa linia o energii
jonizacji wodoru (91,2 nm) wypada dość daleko w podczerwieni, więc w świetle
widzialnym tak odległego obiektu nie zobaczymy. Warto zwrócić uwagę na to,
że jeżeli widzimy jakiś obiekt „kosmologiczny” w falach dłuższych niż powiedzmy
λ, a poniżej tej długości przestajemy widzieć, to można założyć, że λ było wyświecone jako 91,2 nm i obliczyć odpowiadający temu założeniu redszift.
4
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tekst powstał pod koniec marca i „dojrzewał” do wysłania do Redakcji. W międzyczasie ukazała się Urania 2/2018 z tekstem A Mareckiego, omawiającego dwa
spośród cytowanych tu artykułów (artykuły E. Bañadosa i J.D. Bowmana). Warto
zauważyć, że jak dwu ludzi czyta to samo, to często wyczytuje coś zupełnie innego. W moim tekście znajdziemy przede wszystkim wątpliwości, czy mogły powstać
tak wielkie czarne dziury i to, że niższa temperatura spinowa może byś śladem
ciemnej materii. Natomiast u A. Mareckiego znajdziemy przede wszystkim informację o stwierdzeniu radiowego śladu gwiazd III populacji.
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temperatury: z rozkładu kanonicznego wynika,
że stosunek atomów w odpowiednich stanach
definiuje temperaturę. Ponieważ chodzi o stany
różniące się położeniem spinu (λ = 21 cm),
mówimy o temperaturze spinowej. Nietrudno się
domyśleć, że temperatura spinowa powinna być
nieco wyższa od „kinetycznej” i zbliżać się do
temperatury promieniowania. I oczywiście rzecz
jest znana od wielu lat (praca Wouthuysena
z 1952 r., znanego bardziej z tzw. transformacji
Foldy-Wouthuysena, będącej jednym z kamieni
węgielnych analizy równania Diraca), ale nie
wydawało się, by można to było w jakikolwiek
sposób zmierzyć. W końcu chodzi o obiekty
głęboko zanurzone w neutralnym wodorze,
których światło widzialne, a nawet nadfiolet,
obecnie wypada poza atmosferycznym oknem
w podczerwieni. Jednak okazuje się, że są
szanse. Jeżeli obserwować promieniowanie Artystyczne przedstawienie obserwacji odległego kwazara ULAS J1342+0928 z czasów
emitowane w paśmie radarowym (dziesiątki 690 mln lat po Wielkim Wybuchu. Jest on otoczony przez neutralny wodór, co sugeruje,
centymetrów) to będziemy je odbierać jako fale że widzimy go w epoce w ewolucji Wszechświata znanej jako tzw. era wtórnej jonizacji
metrowe, czyli w oknie radiowym.
I w tym właśnie paśmie obserwowali autorzy jednej z prac mocniej oddziałują z tym „chłodniejszym medium”. Interpretację
opublikowanych w Nature. Jak pisze A. Cho (Science, 2018, t. 359, zjawiska podał R. Barkana.
s. 969), używając anteny wielkości stolika do kawy, mały zespół
astronomów (Bowmann i in.) zobaczył kosmiczny świt — czas, Ciemna materia
gdy się zapalały pierwsze gwiazdy. Trochę w tym licentia poetica,
Nietrudno się domyśleć, że „chłodniejszym medium” może
bo to jednak spory instrument o nazwie EDGES (Experiment to być ciemna materia. Jeżeli tak, to mielibyśmy do czynienia
Detect the Global Epoch of Reionization Signature), składający się z pierwszym pomiarem temperatury ciemnej materii6. W takim
z trzech anten, czyli de facto to trzy przyrządy pracujące w układzie przypadku można wyliczyć (wyspekulować) własności tego
interferometru. Jednak ich koszt wynoszący zaledwie około dwu rodzaju ciemniej materii. „Tego rodzaju”, bo oczywiście
milionów dolarów, jak na przyrząd obserwujący redszift rzędu 20, do zmniejszania temperatury spinowej wystarczy mała frakcja
to zdecydowanie niewiele. Warto zauważyć, że Teleskop Hubble’a ciemniej materii. A frakcja ta miałaby dość szokujące własności.
kosztował blisko tysiąc razy więcej!
Otóż, uwzględniając redszift i model (skład) Wszechświata,
Obserwowano profil radiowy w pobliżu 78 MHz, co dla przejścia można obliczyć temperaturę, a stąd mając masę wodoru,
spinowego wodoru odpowiada przesunięciu ku czerwieni 17,2. prędkość zderzających się cząstek. Oczywiście zderzając się
Obserwowano oczywiście dość szerokie pasmo, a ponieważ z nieskończoną i zerową masą, nie przekazujemy energii, czyli
różne częstotliwości odpowiadają — dla emitowanej, dość nie zmieniamy temperatury. Mówiąc prosto, by zaszła wymiana
wąskiej linii — różnym wartościom redsziftu, to udało się zmierzyć energii, zderzające się cząstki muszą mieć zbliżone masy.
zjawisko w okresie odpowiadającym z grubsza redsziftowi
Barkana wyliczył, że na to, by uzyskać zmierzoną wartość
od 15 (250 My pBB) do 20 (180 My pBB). W tym paśmie chłodzenia, cząstki chłodzące, czyli cząstki ciemnej materii,
promieniowanie Galaktyki przekracza 30 000 razy mierzony powinny mieć masę 5–6 GeV (mas protonu). I tu kłopot.
sygnał! Tym niemniej, jak twierdzą autorzy pracy, udało się ten Cząstki o takich masach powinny być dość łatwo produkowane
sygnał wyłuskać z szumu i okazał się on przeszło dwukrotnie w akceleratorach. Nie trzeba dodawać, że niczego takiego się
większy od spodziewanego. Konkretnie, zmierzono wyraźną (jak nie obserwuje. Nie jest jednak trudno wymyślić inne przyczyny
twierdzą autorzy: 3,8 σ) absorpcję promieniowania. Oczywiście powyższych faktów. Zarówno pomiaru temperatury (choćby
jeżeli jakieś medium wykazuje absorpcję, to jest chłodniejsze — błąd w obcięciu w końcu ogromnego tła), jak i niemożności
medium gorętsze wykazuje nadwyżkę promieniowania. Dlatego wyprodukowania wspomnianych cząstek (przekrój czynny
oznacza to, że w tym okresie mamy jakieś medium chłodniejsze zależny od redsziftu? — mało przekonujące). Jednak jakkolwiek
od temperatury spinowej. Tu warto przytoczyć odpowiednie by nie było, omawiane tu prace wskazują na to, że coraz
temperatury. Bez uwzględniania ogrzewania przez powstające realniejsze jest zaglądnięcie do naprawdę wczesnych etapów
właśnie pierwsze gwiazdy, neutralny wodór w z = 20 ma istnienia Wszechświata. I to niekoniecznie przy pomocy bardzo
temperaturę 9,3 K, która w z = 15 spada do 5,4 K. Analogiczne kosztownego instrumentarium. Widać jednak, że nie obędzie się
temperatury promieniowania to 57,2 K oraz 43,6 K. Oczywiście bez niespodzianek nie mieszczących się w zakresie dotychczas
wszystko nie zmierzone, a obliczone przy odpowiednim modelu wypracowanego obrazu.
ΛCDM (i współczesnej temperaturze promieniowania 2,725 K).
Jerzy Kuczyński
Sam wykres jest dość przekonujący — wyraźna absorpcja
zaczyna się około z = 20, w okolicach z = 19 osiąga „płaskie 6 Może nie pierwszym. Zakładając jakiś model, jako jego konsekwencję otrzymudno trwające od około 16, by potem powędrować nieco do góry, jemy zwykle możliwość obliczenia jakiejś wielkości. Autor pamięta, że pracując
kończąc się około redsziftu 15”. Interpretacja wydaje się dość nad jakimś zadaniem na Olimpiadę Astronomiczną, przypadkiem obliczył tempeprzekonująca. W okolicach z = 20 pojawia się jakieś chłodniejsze raturę aksjonów, a więc temperaturę jednego z rodzajów ciemniej materii. Oczywiście nikt (prawie — czasem poważnie potraktuje to Autor rachunku) nie traktuje
medium, pozostając takim przez około 50 My. Oczywiście poważnie takich wyników jawnie zależnych od słabo uzasadnionego modelu.
niekoniecznie to problem temperatury. Równie dobrze w tym Aby wynik udało się opublikować, trzeba umieć uzasadnić jego znaczenie. Tym
okresie z jakichś powodów spiny atomów neutralnego wodoru samym stwierdzenie, że chodzi o „pierwszy pomiar”, ma sens nieco przenośny.
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Dla nauki
duszą i ciałem
Alojzy Burnicki
29.12.1933 — 22.03.2018

A

lojzy Burnicki urodził się w Małym Łęcku (powiat działdowski). Ukończył studia w 1956 r.
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu, na kierunku astronomia. Po
studiach przez rok pracował w Ludowym Planetarium Śląskim w Chorzowie, po czym na stałe wrócił do Torunia.
W latach 1957–1979 pracował w Instytucie Astronomii, gdzie w 1965 r. obronił
pracę doktorską pod kierunkiem prof.
Wilhelminy Iwanowskiej. Od 1979 r.
pracował w Bibliotece Uniwersyteckiej
w Toruniu, pełniąc m.in. funkcję kierownika Oddziału Informacji Naukowej.
W latach 1989–1999 ponownie pracował w Obserwatorium Astronomicznym
UMK w Piwnicach.
Bardzo wcześnie, bo już w 1962 r.
wstąpił do Oddziału Toruńskiego PTMA
i pozostał członkiem Towarzystwa aż do
śmierci. Wcześniej, nie należąc do żadnego oddziału PTMA, opłacał składki
w ZG PTMA, w Krakowie. W toruńskim oddziale PTMA był członkiem
o najdłuższym stażu. W latach 1992–
–2007 piastował funkcję prezesa przez
5 kadencji, będąc na tym stanowisku
najdłużej działającym prezesem.
Alojzy Burnicki, jako prezes, zorganizował w 1994 r. bardzo udany
pod wieloma względami Walny Zjazd
PTMA w nowo otwartym Planetarium
w Toruniu. Jedną z atrakcji Zjazdu
oprócz samego Planetarium, był oddany
właśnie do użytku 32-m radioteleskop
w Obserwatorium Astronomicznym
UMK w Piwnicach. Podczas Zjazdu
za szerokie popularyzowanie astronomii
A. Burnicki został uhonorowany nieczęsto nadawaną, Złotą Odznaką PTMA,
która ma numer 99.
Będąc jeszcze w pełni sił, dr Burnicki
był m.in. opiekunem naukowym na studenckim, astronomicznym obozie naukowym w 1978 r. pod Zakopanem. Pogoda nie sprzyjała obserwacjom. Mimo
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jej braku starał się organizować wspólne wycieczki, by wykorzystać chociaż
w ten sposób pobyt w atrakcyjnym
terenie. Przywieziony sprzęt stał bezużytecznie. Pozostawały jeszcze książki, których olbrzymi worek przyszedł
pocztą. Dzięki dr. Burnickiemu jednak
nastrój był naukowy. Potrafił wzbudzić
zainteresowanie astronomią także wśród
uczestników obozu z innych kierunków
studiów. W efekcie, po zakończeniu
obozu, kilkoro studentów zapisało się
do PTMA. Do dziś pozostały w Towarzystwie co najmniej dwie aktywne osoby, w tym autorka tych słów 1.
Trudnym okresem dla PTMA w Toruniu były lata 2002–2004, kiedy Oddział utracił lokal przy ul. Kopernika
42. Dzięki staraniom Prezesa Burnickiego oraz uprzejmości Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN,
uzyskaliśmy pomieszczenie przy ul. Rabiańskiej 8. Prezes Burnicki działał jednak dalej z wielką determinacją i uporem, w wyniku czego Oddział Toruński
otrzymał od władz miejskich w 2004 r.
nową siedzibę przy ul. Kopernika 33
wykorzystywaną do dziś wspólnie
ze Związkiem Filatelistów.
Rozpowszechnioną formą popularyzacji astronomii były tzw. poniedziałkowe Wieczory Astronomiczne w sali kinowej Ratusza Staromiejskiego, pokazy
nieba oraz zwiedzanie obserwatorium
astronomicznego) UMK w Piwnicach.
W pewnym okresie PTMA regularnie
organizowało wycieczki do Piwnic,
dowożąc zainteresowanych wynajętym
autokarem. Dr Burnicki zawsze bardzo
chętnie oprowadzał wycieczki, grupy
przyjaciół i znajomych, ciekawie przedstawiając obserwatorium i różne zagadnienia współczesnej astronomii.
Nie będąc już prezesem, dr Burnicki zaglądał czasem do mnie, do pracy
w sprawach PTMA. Kilka lat temu, był
już chory i dotarł z niemałym trudem.
Pod koniec rozmowy dręczyła mnie
1
Zofia Huppenthal jest Prezesem Toruńskiego
Oddziału PTMA. Jest tez wieloletnim członkiem
Zarządu Głównego PTMA (red.)
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myśl, że może widzę Go po raz ostatni.
Zdawałam sobie sprawę, że nie zatrzymam biegu zdarzeń i może to być nasza
ostatnia rozmowa. Niestety, nie myliłam
się. Był dobrym i zacnym człowiekiem.
Wraz z Jego odejściem straciliśmy zaangażowanego popularyzatora i szanowanego kolegę.
Zofia Huppenthal
***
Był rok 1972, a może nawet 1971. Cały
świat gotowił się do obchodów pięćsetnych urodzin Kopernika. Toruński
uniwersytet przymierzał się do budowy
nowego kampusu, a toruńscy astronomowie ruszyli w region z kopernikańskim kagankiem oświaty. I tak jako licealista w rodzinnym Inowrocławiu po raz
pierwszy zobaczyłem i usłyszałem doktora Burnickiego. Był to taki czas, kiedy
astronomowie urządzali sobie głośne
czytania De Revolutionibus. Wyniesione
stąd kult i pasję Pan Alojzy cudownie
potrafił przekazać młodzieży. Pamiętam
Jego ujmującą skromność, gdy wił się
pod pręgierzem zadawanej Mu serii pytań. Treści tych pytań wprawdzie nie pamiętam, ale pamiętam swoją ekscytację
obecnością „żywego astronoma”. Potem
miałem przyjemność doświadczyć Jego
niezwykłej życzliwości jako wykładowcy, prawdziwego przyjaciela studentów!
Jako emerytowi, członkowi Polskiego Towarzystwa Astronomicznego cały czas posyłaliśmy Mu Uranię.
Czasem osobiście pakowałem czasopismo do kopert i cieszyłem się na ten
tylko jednostronny rodzaj kontaktu.
Po śmierci ofiarował swoje ciało na cele
naukowe i dydaktyczne, aby nadali służyć polskiej nauce. Pieniądze zebrane
w Centrum Astronomii UMK na kwiaty
na Jego symboliczny pogrzeb, za pośrednictwem rodziny poprosił o przekazanie na rzecz swojego, Toruńskiego
Oddziału PTMA. Skromne życie Alojzego mogło nas wiele nauczyć. Mnie
na zawsze naznaczyło kultem nauki
i  szacunkiem do dzieła Kopernika.
Maciej Mikołajewski
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‘Oumuamua wzbudziła wielką sensację po tym, jak została odkryta 19 października 2017 r. dzięki obserwacjom
teleskopem Pan-STARRS na Hawajach.
Okazało się, że obiekt ma taką prędkość
i orbitę, że musiał przylecieć do nas spoza Układu Słonecznego (zob. „Urania”
nr 6/2017). To pierwsze dostrzeżone
ciało takiego rodzaju, w przeciwieństwie
do całego mnóstwa „rodzimych” planetoid, których znamy obecnie około 750
tys. Nadano jej nazwę, która oznacza
„pierwszego posłańca” w języku rdzennych mieszkańców Hawajów. Oczywiście
naukowcy nie poprzestali na samym odkryciu obiektu i starali się lepiej poznać
własności międzygwiazdowej planetoidy
1I/’Oumuamua. Niedawno opublikowano
nowe interesujące wyniki badań dotyczących tego niezwykłego obiektu.
19 marca w czasopiśmie Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
(MNRAS) ukazał się artykuł sugerujący,
że planetoida ‘Oumuamua pochodzi
prawdopodobnie z układu podwójnego
gwiazd. Kilkuosobowa grupa badawcza,
którą kierował Alan P. Jackson z kanadyjskiego University of Toronto w Scarborough oraz amerykańskiego Arizona State
University w Tempe, swoją tezę opiera na
wynikach analiz, w jaki sposób z układów
planetarnych są wyrzucane obiekty lodo-

Źródło: ESO / M. Kornmesser

Planetoida Oumuamua
przybyła z układu podwójnego
i koziołkuje

Wizja artystyczna międzygwiazdowej planetoidy ‘Oumuamua

Źródło: publikacja zespołu Drahus et al.

Jasność obserwowana r’ (mag)

Obserwowany strumień r’ (10–18 W m–2)

we (komety) i skaliste (planetoidy). Mogłoby się wydawać, że pierwszym obiektem
z innego systemu gwiazdowego, który
dotrze do wnętrza Układu Słonecznego,
będzie kometa — nasz system planetarny wyrzuca bowiem na zewnątrz więcej
komet niż planetoid. W swojej publikacji
badacze pokazują jednak, że w przypadku układów podwójnych gwiazd proporcje
te ulegają wyrównaniu i wyrzuceniu poza
układ ulega porównywalna liczba ciał skalistych i ciał lodowych.
Dodatkowo pokazano, iż w przypadku
populacji ciał skalistych powinny to być
głównie obiekty wyrzucone z układów
zawierających gwiaz27 października
28 października
dy typu widmowego
2017 UT
2017 UT
A lub B. Wyrzucanie
takich ciał z układu
powinno zachodzić
w okresie formowania się planet w układach
podwójnych
gwiazd, a nie w pojedynczych systemach
gwiazdowych
ani
w układach podwójnych z bardzo dużą
separacją
składników.
Druga ciekawa publikacja ukazała się 1
maja w miesięczniku
Nature Astronomy,
jej głównymi autorami są polscy astronomowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie: dr Michał Drahus, mgr
Piotr Guzik, dr hab.
Faza (P = 7,5586 h)
Zmiany jasności planetoidy ‘Oumuamua w ciągu dwóch kolejnych Wacław Waniak, mgr
Handzlik
nocy. Górny panel przedstawia blask w liniowej skali strumienia, na- Barbara
tomiast dolny w logarytmicznej skali magnitud
oraz mgr Sebastian
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Kurowski. Ostatnim autorem jest Siyi Xu
z Gemini Observatory.
Zespół badawczy pod kierunkiem Polaków przeprowadził obserwacje planetoidy
przy pomocy 8,1-m teleskopu Gemini North
na Hawajach, należącego do największych teleskopów optycznych na świecie.
Obserwacje trzeba było wykonać dużym
teleskopem, ponieważ planetoida miała
małą jasność, a na dodatek szybko się
od nas oddalała, czyli jej blask z każdym
dniem był coraz mniejszy. Astronomowie
otrzymali na swoje badania 12 godz. czasu obserwacyjnego. W ciągu dwóch nocy
wykonano 400 dokładnych zdjęć obiektu,
co pozwoliło skonstruować dokładny obraz
bezpośredniej okolicy ciała. Dane potwierdziły, że ’Oumuamua jest planetoidą, a nie
kometą (co początkowo rozważano przy
odkryciu obiektu), bowiem nie dostrzeżono
ani warkocza, ani otoczki, czyli elementów
charakterystycznych dla komet.
Co więcej, krakowskim naukowcom
udało się prześledzić zmiany blasku
planetoidy. Takie zmiany powstają w naturalny sposób, gdy obiekt o nieregularnym kształcie, na skutek obrotu dookoła
swojej osi odbija zmieniającą się ilość
światła słonecznego. Okazało się, że jasność zmieniała się aż jedenastokrotnie
podczas trwania jednego pełnego obrotu (różnica blasku 2,6 mag). To wartość
większa niż przyjmowano wcześniej ani
niespotykana w przypadku ciał z Układu
Słonecznego.
Współautor badań, Wacław Waniak
z Obserwatorium Astronomicznego UJ,
przeprowadził zaawansowane modelowanie komputerowe. Uzyskane wyniki wskazują że obiekt na pewno jest mocno wydłużony, ale niekoniecznie tak bardzo, jak
to podawano krótko po odkryciu. Wtedy
była mowa o stosunku 10:1, a z polskich
obliczeń wynika, że do wytłumaczenia
3/2018

www.urania.edu.pl
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Źródło: NASA/Johns Hopkins University Applied
Physics Laboratory/Southwest Research Institute

Mapa Charona z zaznaczonymi strukturami, które otrzymały oficjalne nazwy
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Źródło: ESA/Hubble, NASA, M. Kornmesser

Źródło: Gemini Observatory/AURA

się po raz pierwszy wykryć hel w atmozmian jasności wystarczy wydłusferze planety poza Układem Słonecznym.
żenie w stosunku 5:1.
Mimo iż hel to jeden z najpowszechUstalono także okres obrotu,
niejszych pierwiastków we Wszechświektóry wynosi 7,56 godz. Oszacowacie, ilością ustępujący tylko wodorowi, to
ny równoważny rozmiar planetoidy
w przypadku planet nie jest aż tak poputo 150 m, a gęstość może być typolarny. Jest składnikiem dużych planet, tawa dla gęstości planetoid z Układu
kich jak Jowisz i Saturn, ale np. na Ziemi
Słonecznego (we wcześniejszych
prawie wcale nie występuje. Do tej pory
badaniach inne zespoły wskazywaunikał także wykrycia w przypadku atmoły, że gęstość może się różnić).
sfer planet znajdujących się poza UkłaCo więcej, okazało się, że nie
dem Słonecznym.
ma dokładnej powtarzalności
Kopuła teleskopu Gemini North o zachodzie słońca
Grupa badawcza, którą kierowała Jeszmian blasku pomiędzy kolejnymi
obrotami ciała. Oznacza to, że ‘Oumuamua aby uczcić pierwszą w historii podróż sica Spake, doktorantka na University of
„koziołkuje” w przestrzeni kosmicznej. Ta- w pobliże Plutona, warto, aby nazwy od- Exeter w Wielkiej Brytanii, przeanalizowakie koziołkowanie może trwać przez setki nosiły się do ducha eksploracji przez ła widmo atmosfery planety WASP-107b
milionów, a nawet przez miliardy lat. Przy- ludzkość, honorując podróżników, na- w podczerwieni. W jaki sposób astronopuszczalnie zostało wywołane dawną koli- ukowców i członków pionierskich wypraw. mom udaje się zbadać skład atmosfery
zją w macierzystym układzie planetarnym Koncepcja ta przypadła do gustu także planety pozasłonecznej? Można wykoMiędzynarodowej Unii Astronomicznej.
rzystać jej tranzyt. Porównując ze sobą
obiektu.
W przypadku gór znajdziemy nazwiska widmo gwiazdy w sytuacji, gdy przechoKrzysztof Czart
słynnych twórców fantastyki (np.
Od redakcji: Obszerny artykuł o planeto- pisarza Sir Arthura C. Clarke’a czy
idzie Oumuamua w następnym numerze Stanleya Kubricka — reżysera filmu „2001: Odyseja kosmiczna”),
Uranii.
wśród kanionów są nazwy mitoPilot Pirx na księżycu Plutona logicznych statków, a w nazwach
Międzynarodowa Unia Astronomiczna kraterów rozpoznamy imiona
(IAU) zdecydowała się po raz pierwszy słynnych podróżników — postaci
nazwać różne struktury na powierzchni z literatury (np. kapitana Nemo
Charona, największego księżyca Plutona. z powieści Juliusza Verne’a „DwaNazwy upamiętniają w szczególności wiel- dzieścia tysięcy mil podmorskiej
żeglugi”.
kich podróżników.
Wizja artystyczna planety WASP-107b z rozległą atPragniemy jednak zwrócić mosferą, przechodzącej na tle tarczy swojej gwiazdy
Grupa Robocza IAU ds. Nazewnictwa Układu Planetarnego uwzględniła uwagę na krater o nazwie Pirx.
propozycje zgłoszone przez zespół misji Zapewne wielu naszych Czytelników ko- dzi przed nią planeta oraz gdy planeta
New Horizons i nadała nazwy strukturom jarzy pilota Pirxa z twórczości Stanisława nie znajduje się na naszej linii widzenia
na powierzchni Charona. Sonda New Hori- Lema. To właśnie ta postać zainspirowa- gwiazdy, można ustalić, jakie linie widzons w 2015 r. minęła Plutona i Charona, ła Międzynarodową Unię Astronomiczną mowe pojawiły się dodatkowo na skutek
przejścia niewielkiej części promieniowaa ponieważ Charon jest dużym obiektem do nadania nazwy jednemu z kraterów.
Krzysztof
Czart
nia gwiazdy przez atmosferę planety. Im
(średnica 1215 km), ma na powierzchni
intensywniejsza taka linia, tym więcej dacałe mnóstwo różnych struktur geologicznego pierwiastka jest w atmosferze.
nych, w tym kratery podobne do widocz- Wykryto hel w atmosferze
Wykrycie sporych ilości helu w atmonych na Księżycu.
egzoplanety
sferze
WASP-107b oznacza, że musi ona
Naukowcy z zespołu misji New HoriDzięki przeprowadzeniu obserwacji
zons zebrali pomysły nadsyłane podczas przy pomocy Kosmicznego Teleskopu rozciągać się na dziesiątki tysięcy kilomeakcji Our Plutoonline z 2015 r. oraz w ra- Hubble’a astronomom z Wielkiej Brytanii, trów od planety. Natomiast sama planemach projektu Our Pluto i stwierdzili, że Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii udało ta ma średnicę podobną do Jowisza, ale
jedynie 12% jego masy. Jest
jedną z planet o najmniejszej znanej gęstości. Okrąża swoją gwiazdę co 6 dni.
Układ znajduje się 200 lat
św. od nas.
Bardzo duża rozległość
atmosfery oznacza, że
prawdopodobnie
planeta
traci spore ilości gazów atmosferycznych w przestrzeń
kosmiczną. Naukowcy szacują, że mogą one uciekać
w tempie od 0,1 do 4% masy
atmosfery na miliard lat.
Krzysztof Czart
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Swój udział w tegorocznej edycji międzynarodowych zawodów „łazików marsjańskich” zgłosiło 65 zespołów z 20
krajów. To dwa razy więcej niż w poprzedniej edycji, a na dodatek najwięcej wśród
innych podobnych konkursów na świecie.

W zawodach European Rover Challenge (ERC), czyli Europejskich Zawodach
Łazików Marsjańskich, biorą udział studenci z najlepszych uczelni technicznych
na świecie. Konkurs jest dla nich szansą
na prezentację swoich możliwości i ważnym etapem w budowaniu swojej kariery
w branży kosmicznej. W rym roku są to
studenci m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Indii, Włoch, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Norwegii i Meksyku oraz oczywiście
z Polski. Nasz kraj reprezentują studenci
z uczelni wyższych w Białymstoku, Bydgoszczy, Chełmie, Kielcach, Częstochowie,
Gliwicach, Krakowie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i we
Wrocławiu. Zawody finałowe ERC odbędą
się w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach od 14 do 16 września.
Nowością w bieżącej edycji konkursu
jest formuła PRO, w której pokazać się
będą mogły zespoły profesjonalnie zajmujące się robotyką oraz technologiami kosmicznymi. Organizowany w Polsce konkurs to jedne z największych na świecie
międzynarodowych zawodów robotyczno-kosmicznych. Skupia wokół siebie specjalistów z dziedziny robotyki planetarnej,
konstruktorów łazików, przedstawicieli
świata nauki, ludzi biznesu, osoby z sektora nowoczesnych technologii oraz dużą
publiczność osób interesujących się rozwojem nauki i nowych technologii. W poprzednich edycjach wydarzenia udział
wzięło ponad 70 tys. widzów i ponad 700
konstruktorów z całego świata.
Organizatorami ERC są European
Space Foundation, Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice S.A., Powiat Starachowice, Muzeum Przyrody i Techniki
w Starachowicach oraz Mars Society Pol-
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ska. Wśród patronów honorowych znajdziemy Europejską Agencję Kosmiczną
(ESA), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz
Polską Agencję Kosmiczną. Czasopismo
i portal „Urania” również wspiera ERC
w formie patronatu medialnego oraz
na pewno natraficie w Starachowicach
na nasze stoisko podczas wydarzeń dla
publiczności towarzyszących zawodom.
Szerzej na temat
European Rover Challenge pisaliśmy m.in.
w Uranii nr 1/2016
(wywiad z Łukaszem
Wilczyńskim — organizatorem ERC) i 6/2016
(poradnik jak zbudować
własnego „łazika marsjańskiego”).
Strona
internetowa zawodów
dostępna jest pod adresem http://roverchallenge.eu.
Krzysztof Czart

Płockie liceum
wraca do gwiazd
23 marca 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława
Małachowskiego w Płocku, zwanego potocznie Małachowianką, odbyła się oficjalna uroczystość oddania do użytku nowego
teleskopu i ponownego otwarcia obserwatorium. Dodatkowo miała miejsce konferencja pt. „Małachowianka, najstarsza
z polskich szkół wraca do gwiazd” oraz
podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy szkołą, a Centrum
Badań Kosmicznych PAN.
Liceum w Płocku jest uznawane za jedną z najstarszych szkół
w Polsce z ponad 800-letnią tradycją. Według niej początki szkoły
sięgają roku 1180, kiedy to w Płocku powstała szkoła przy kolegiacie
św. Michała. Aktualnie liceum nosi
imię Marszałka Stanisława Małachowskiego.
Pomysł na powstanie w szkole
obserwatorium narodził się na początku XIX w. od Fryderyka Rozego,
który był rektorem Akademickiego
Gimnazjum, jak wtedy nazywała się
szkoła. Nie udało się jednak tego
pomysłu wtedy zrealizować. Ale
idea raz zasiana ma to do siebie, że
powraca. I powróciła w latach 70.
XX w., kiedy cała Polska szykowała się do przypadającej w 1973 r.
500. rocznicy urodzin Mikołaja
Kopernika. Dzięki staraniom wielu
osób udało się zrealizować pomysł
Urania

obserwatorium. Do 1980 r. XIII-wieczne
skrzydło szkoły wraz z przylegającą do niego wieżą wyremontowano, a samą wieżę
podniesiono do wysokości 38 m. Obserwatorium zostało wyposażone w lunetę
Schmidta, średniej jakości, która powiększała 400 razy. Uruchomienie miało miejsce z okazji 800-lecia liceum.
Teleskop i obserwatorium działały
do roku 2000. Niestety, stary teleskop zaczął szwankować coraz częściej, a do tego
dochodziły problemy z mechanizmem obracającym kopułą. I właśnie około roku
2000 z powodu złego stanu sprzętu zaprzestano obserwacji.
Przez wiele lat stan ten starało się zmienić wiele osób. Pojawił się nawet pomysł,
aby w ramach projektu „Zwolnieni z teorii”
zebrać pieniądze na nowy teleskop za pomocą platformy „Polak potrafi”. Koordynatorem projektu został Cezary Supeł, który
skontaktował szkołę ze znanym płocczaninem, miłośnikiem astronomii i astrofizyki
Piotrem Koskiem, który przygotował wstępną specyfikację teleskopu. Ale nie udało
się zrealizować tego projektu.
W tym momencie z pomocą przyszedł
absolwent szkoły — Marek Chojnacki, wieloletni wiceprezes zarządu Towarzystwa
Małachowiaków i biznesmen. Ufundował
on nowy teleskop Sky-Watcher Esprit 120
ED. Jest to teleskop refrakcyjny, soczewkowy, który pozwala obserwować wszystkie
obiekty astronomiczne o jasności do 12
wielkości gwiazdowych. Uczniowie będą
mogli teraz obserwować w ciągu dnia powierzchnię Słońca i Księżyca, a po zmroku np. fazy Wenus, pierścienie Saturna,
Jowisza, szczegóły tarczy Księżyca czy
Źródło: Wikipedia/Pbartosiak

Podwójny rekord zgłoszeń
na European Rover Challenge
w Starachowicach

Małachowianka — wieża obserwatorium
3/2018
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NASA wybrała nazwę dla celu
misji New Horizons

Sonda New Horizons przeleciała koło
Plutona 14 lipca 2015 r., a NASA wybrała
jej nowy cel w głębi Pasa Kuipera — obiekt
oznaczony jako (486958) 2014 MU69.
Ma przelecieć obok niego już za kilka
miesięcy, a dokładnie w Nowy Rok w dniu
1 stycznia 2019 r.
W marcu 2018 r. agencja kosmiczna
NASA ogłosiła decyzję zespołu misji New
Horizons odnośnie tymczasowej nazwy
dla tego obiektu. W dokonaniu wyboru
pomogli internauci z całego świata. W listopadzie i grudniu 2017 r. został przeprowadzony plebiscyt na stronie internetowej
www.frontierworlds.org, zorganizowany
przez SETI Institute w imieniu NASA i zespołu misji New Horizons. Celem głosowania było wyłonienie tymczasowej nazwy
słownej dla obiektu 2014 MU69. Można
było proponować nazwy, a potem głosować na wyselekcjonowaną listę. W głosowaniu uczestniczyło 115 tys. osób z całego świata. Nadeszły aż 34 tys. propozycji
nazw. Wybrano z nich 37, które poddano
ostatecznemu głosowaniu. W tym gronie
było 8 nazw proponowanych przez naukowców z misji New Horizons i 29 zgłoszonych przez internautów.
3/2018

Accountability
Office
(instytucja kontrolna
Kongresu USA) miała
jednak obawy związane
z możliwością zakończenia wszystkich działań związanych z teleskopem na czas. 27
marca specjalna komisja oficjalnie oznajmiła,
że potrzeba będzie więcej czasu, by wszystkie
elementy
teleskopu
zostały zintegrowane,
a potem całość sprawdzona w testach symuDawna mapa z zaznaczoną wyspą Thule (tutaj w wersji pisanej lujących
środowisko
jako Tile)
kosmiczne.
Agencja kosmiczna NASA powołała naW ostatecznym wyborze sugerowano się wynikami głosowania, wybierając wet specjalną zewnętrzną komisję, która
spośród nazw, które znalazły się na czele ma na celu zidentyfikować potencjalne
listy pod względem liczby głosów. Wybór problemy techniczne i organizacyjne, któpadł na nazwę „Ultima Thule”. Nazwę no- re wpływają na serię kolejnych już opóźminowało około 40 internautów i potem nień. Latem tego roku agencja zreferuje
uzyskała jeden z najlepszych wyników wyniki przeglądu Kongresowi Stanów
w głosowaniu. Innymi rozważanymi propo- Zjednoczonych. Niewykluczone, że wynizycjami były np. Abeona, Pharos, Pangu, kiem pracy komisji będą nie tylko zmiany
organizacyjne, ale również personalne.
Rubicon, Olympus, Pinnacle, Tiramisu.
Znaczenie nazwy Ultima Thule
jest symboliczne. Thule to nazwa
tajemniczej wyspy w północnej
części Atlantyku, która była stosowana w dawnej literaturze i kartografii. Gdy przetłumaczymy łacińskie określenie „Ultima Thule”,
oznacza to „dalej niż Thule” lub
„najdalsza Thule”, czyli granice
znanego świata.
Nazwa Ultima Thule nie jest oficjalną, tylko tymczasową. Będzie
stosowana przez zespół misji New
Horizons aż do przelotu obok obiektu 2014 MU69. Potem naukowcy
wybiorą nazwę, którą zaproponują
jako oficjalną. Zgłoszenie zostanie
przesłane do Międzynarodowej Unii Wizualizacja działającego Teleskopu Jamesa Webb’a
NASA w tej chwili będzie pracować
Astronomicznej, która zarządza nazwami
z Europejską Agencją Kosmiczną w celu
w kosmosie.
Krzysztof Czart rezerwacji późniejszego terminu startu
teleskopu na rakiecie Ariane 5. Po tych
ustaleniach agencja przybliży planowany
Kosmiczny Teleskop Jamesa
wzrost kosztów, które mogą przekroczyć
Webba opóźniony do 2020 r. już 8 mld dla całego projektu.
Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba
Obecnie teleskop, jak i platforma konie poleci na orbitę w 2019 r. NASA po smiczna, na której będzie zamontowadokładnej analizie potwierdziła wcześniej- ny, przebywają w zakładach Northrop
sze obawy i obecnie celuje ze startem te- Grumman. W najbliższych miesiącach
leskopu na maj 2020 roku.
platforma zostanie poddana testom śroNastępca Teleskopu Hubble’a to naj- dowiskowym (testy przeciążeń startowych
droższy kosmiczny projekt naukowy w hi- i warunków w przestrzeni kosmicznej).
storii USA. Cały sprzęt teleskopu, zarówno Później powinna rozpocząć się integracja
ten naukowy, jak i platforma, na której całego urządzenia, a po niej ostateczne
sam teleskop będzie zamontowany, są testy całego statku.
już gotowe. Wcześniej statek i optyka
Rafał Grabiański
przeszły oddzielne testy. Government
Urania
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czapy polarne na Marsie. Przymierzają
się także do obserwacji Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej. Teleskop można użyć
także do fotometrii oraz wykonywania
zdjęć obserwowanym obiektom i filmowania ich dzięki kamerze astronomicznej.
Zakup teleskopu nie kończy wszystkich zmian. Wymieniono także zasilacz,
całą instalację i elektryczny napęd kopuły
oraz założono nowe oświetlenie w obserwatorium. Liceum marzy o dalszej rozbudowie obserwatorium oraz o umieszczeniu na wieży stacji meteorologicznej.
Wynika to ze sposobu w jaki młodzież
uczy się najlepiej, czyli poprzez działanie
i doświadczanie. Dlatego dyrekcja szkoły
pragnie stworzyć im taką możliwość. Przy
czym liczy na wsparcie ze strony lokalnych
przedsiębiorców.
Płockie liceum ma wobec wyremontowanego obserwatorium wielkie plany,
np. stworzenie kółka astronomicznego,
specjalne lekcje, pokazy, systematyczną
obserwację gwiazd zmiennych i wiele,
wiele innych pomysłów na wykorzystanie
teleskopu. Wielkim marzeniem Małachowiaków jest, aby Sky-Watcher zaraził miłością do astronomii cały Płock oraz by
mogli z niego korzystać także uczniowie
innych szkół. Być może odnowione obserwatorium stanie się początkiem stworzenia Astrobazy w Płocku
Paweł Z. Grochowalski

W skrócie

Chińska stacja kosmiczna
Tiangong-1 spadła na Ziemię
2 kwietnia 2018 r. chińska stacja kosmiczna Tiangong-1 spadła w niekontrolowany sposób na Ziemię. Moduł, który był
pierwszym dużym krokiem w rozwoju stałej chińskiej obecności załogowej na orbicie, spłonął w większości w atmosferze.
W ostatnich godzinach lotu stacji Tiangong-1 na orbicie, dzięki stacjom śledzącym szacowano, że resztki modułu wpadną do Oceanu Atlantyckiego. Ostatecznie
jednak Chiny, a po nich USA, potwierdziły,
że Tiangong-1 zakończył swoje istnienie
nad Oceanem Spokojnym około godziny
2 w nocy.
Moduł Tiangong-1 trafił na orbitę
we wrześniu 2011 r. Podczas eksploatacji
do próbnej stacji kosmicznej przycumowały trzy statki. Najpierw bezzałogowy
Shenzhou 8, potem Shenzhou 9 z dwoma
kosmonautami na pokładzie, a na koniec

Shenzhou 10 z trzyosobową
załogą, w tym pierwszą chińską astronautką.
Chiny były tak zadowolone
z powodzenia misji modułu,
że postanowiły ją przedłużyć
o kolejne dwa lata testów.
W tym czasie na orbitę trafiła
udoskonalona wersja modułu
— Tiangong-2. Tiangong-2 był
kolejnym poligonem doświadczalnym Chin. Wystartowała
do niego kolejna misja załogo- Ilustracja przedstawiająca wygląd pierwszej chińskiej stacji
wa i symulowana misja zaopa- orbitalnej Tiangong-1
trzeniowa. W tym samym czasie utracono wejście w atmosferę i spadnie na Ziemię.
łączność z modułem Tiangong-1, co unie- Tak naprawdę jednak ciężko było oszacomożliwiło inżynierom misji wykonanie nim wać masę, jaka trafi na Ziemię, bo nieznany jest rozkład materiałów, z jakich moduł
kontrolowanego upadku do oceanu.
Tiangong-1 obniżał więc stopniowo or- został zbudowany. Niektórzy uważali, że
bitę naturalnie, hamowany przez gęstnie- uderzyć w Ziemię, może w sumie ponad
jącą coraz niżej szczątkową atmosferę. 3 t przypalonych szczątków, a inni oceniaJako że moduł ważył około 8,5 t, to sza- li, że spadnie nie więcej niż 100–200 kg.
Rafał Grabiański
cowano, że ponad 1 t szczątków przetrwa

Bezcenna publikacja dla uczniów i nauczycieli

KRAM Z ROZWIĄZANIAMI

S

woją przygodę z astronomią olimpijską rozpocząłem
około 10 lat temu. Myślę, że problemy, z którymi się
spotkałem wraz ze swoimi uczniami, nie są obce nikomu, kto planuje start w Olimpiadzie Astronomicznej.
Największym wyzwaniem dla początkujących nauczycieli
i uczniów była do tej pory mała ilość dostępnych zadań z poprzednich olimpiad astronomicznych. Oczywiście jest pozycja pt. „25 olimpiad astronomicznych” oraz „Zbiór zadań
z olimpiad XXVI–XXXV”. Jednak dla osób, które chciałyby dziś zacząć przygotowania do Olimpiady, mogą one być
trudno dostępne.
Ja osobiście spędziłem sporo czasu w czytelni Uniwersytetu Szczecińskiego, przeglądając archiwalne numery Uranii
i kopiując zadania ze wszystkich poprzednich lat Olimpiady. Same treści zadań na początku niewiele pomagają, więc
wspólnie z uczniami starałem się spisywać ich rozwiązania.
Duży wkład miał w to Bartosz Dzięcioł — dwukrotny laureat Olimpiady Astronomicznej, który spisał część rozwiązań,
tworząc swego rodzaju nasz szkolny zbiór zadań z rozwiązaniami. Rozmawiając wielokrotnie z nauczycielami podczas
finałów Olimpiady, podkreślaliśmy, że tego właśnie nam
najbardziej brakuje.
Po wielu latach pracy faktycznie mój warsztat jest już
dość szeroki. Jednak pojawienie się ostatniej publikacji Klubu Astronomicznego „Almukantarat” jest zdecydowanym
ułatwieniem dla wszystkich — tych początkujących i tych,
którzy w Olimpiadzie działają już wiele lat. Znajdziemy tam
oprócz treści zadań z różnych etapów Olimpiady również
rozwiązania sporej części zadań. Taka publikacja wzbogaca
36

nie tylko warsztat nauczyciela, ale pozwala również
na pracę własną uczniów,
którzy z różnych względów pracują samodzielnie.
Na początku rozwiązywania zadań, np.
z astronomii sferycznej,
największym problemem
dla uczniów jest stworzenie odpowiedniego rysunku, który
mocno ułatwia dalsze rozwiązanie. W zbiorze zadań z Olimpiad XXXVI–LX znajdziemy szereg ciekawych rysunków,
które pozwalają lepiej zrozumieć opisywane zjawiska.
Poza tym należy pamiętać, że zawarte w tej publikacji
rozwiązania zostały stworzone przez samych uczestników
Olimpiady — jej finalistów i laureatów. Obecnie mamy zatem dostępne zbiory zadań z 60 lat olimpiad astronomicznych co, mam nadzieję, przyczyni się do rozwoju Olimpiady
zarówno pod kątem poziomu merytorycznego olimpijczyków, jak również liczby jej uczestników.
Tomasz Skowron

Autor recenzji jest nauczycielem w XIII Liceum Ogólnokształcącym
w Szczecinie. Aktywnie działa na polu popularyzacji astronomii i idei
Olimpiad Astronomicznych. W ostatnich latach wielu jego podopiecznych uzyskało bardzo dobre wyniki w zawodach, zdobywając tytuły
laureatów i finalistów. Tylko podczas ostatniej edycji był opiekunem
aż dwóch laureatów i trzech finalistów Olimpiady.

Urania

3/2018
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W skrócie

Kącik olimpijczyka

Rozwiązanie zadania zawodów III stopnia
LV Olimpiady Astronomicznej
TREŚĆ ZADANIA
Na podstawie obserwacji przelotu satelity stwierdzono,
że odległość kątową od zenitu do wysokości h = 40 pokonał
on w czasie t = 105 s. Wyznacz okres obiegu T tego satelity oraz promień R jego kołowej orbity. W rozwiązaniu pomiń wpływ ruchu obrotowego Ziemi i przyjmij: promień Ziemi
r = 6 370 km; wartość pierwszej prędkości kosmicznej v =
7,91 km/s .
ROZWIĄZANIE

ków iteracyjnie, które w przypadku rozwiązywania trudnych
rachunkowo równań czasem okazuje się skuteczne.
F(xn) = xn+1
Zakładamy przybliżenie początkowe wielkości r + h równe
x1 = 8000 km i wyliczamy wynik F1(8000 km) = 7018 km. Dla
założonej wartości lewa strona nie równa się prawej, więc
równanie nie jest spełnione. Podstawiamy więc otrzymany
wynik z poprzedniego kroku do kolejnego i wyliczamy nowy
wynik. Jeśli w dalszym ciągu nie ma równości pomiędzy stronami równania, obliczamy kolejne kroki, aż funkcja osiągnie
wartość swojego argumentu.
F(7018 km) = 7125 km
F(7125 km) = 7112 km
F(7112 km) = 7113 km
Okazuje się, że z kolejnego kroku (iteracji):
r + h ≈ F(7113 km) ~
= 7113 km
Więc możemy przyjąć, iż otrzymaliśmy przybliżone rozwiązanie numeryczne rozważanego równania.
Jeśli kolejne kroki powodują rozbieganie się iteracji (różnica pomiędzy argumentem a wartością rośnie wraz z krokiem), prawdopodobnie źle dobraliśmy punkt startowy. W tym
wypadku warto posiłkować się wiedzą ogólną dotyczącą danej sytuacji – powyższy punkt startowy został wybrany jako
promień orbity typowego satelity.

2π

Kluczowe dla zadania jest rozpatrzenie trójkąta OZS. Wiemy, że OZ = r i OS = r + h, gdzie h to odległość satelity od powierzchni Ziemi. Korzystając z twierdzenia sinusów, mamy:

r +h
r
=
sin ( 90° + β ) sin ( 90° − α − β )

(1)

Wiedząc, że tor lotu satelity jest okręgiem, możemy, wykorzystując podaną pierwszą prędkość kosmiczną, zapisać:

2π

α r +h
=v
360° t

(2)

Co jest czasem obiegu satelity. Czytelników przygotowujących się do udziału w zawodach zachęcam, po zapoznaniu
się z powyższym rozumowaniem do próby samodzielnego
rozwiązania zadania 5 cz.II z finału LXI Olimpiady Astronomicznej, po przyjęciu dowolnych danych obserwacyjnych.
W jakim przypadku wpływ ruchu obrotowego Ziemi nie jest
pomijalny?
Jurand Prądzyński
Autor rozwiązania jest laureatem 3 miejsca LXI Olimpiady Astronomicznej. Absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie,
będzie reprezentował Polskę na 12. Międzynarodowej Olimpiadzie
z Astronomii i Astrofizyki, która odbędzie się najprawdopodobniej
w Pekinie.

Zastępując α we wzorze (1) postacią wyliczoną z (2),
otrzymujemy:

(r + h) =
sin ( 90° + β )

r


vt
sin  90° − β − 360° ⋅

r
h
+
π
2
(
)






r


r + h = sin ( 90° + β ) ⋅ 
= F (h + r )


vt
 sin  90° − β − 360° ⋅



2π ( r + h )  
 
Powstaje jedno równanie z jedną niewiadomą r + h (odległością satelity od środka Ziemi). Dalsze przekształcenia
mogą okazać się trudne. Na Olimpiadzie Astronomicznej pomocne okazują się często metody numeryczne, które dają
przybliżone rozwiązania. Taką metodą jest szukanie wyni3/2018

h+r
= 5650 s = 1, 5695 h
v

Urania

Uwaga uczniowie i nauczyciele!
ZADANIA KOLEJNEJ
OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
TYLKO W INTERNECIE
Informujemy, że w z powodu nieotrzymania dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na sponsorowaną wysyłkę Uranii do szkół, afisze z zadaniami I serii I etapu kolejnej,
LXII Olimpiady Astronomicznej nie będą wysyłane do szkół
w formie fizycznego wydruku na papierze. Nie będą wysyłane
również towarzyszące im plakaty i promocyjne egzemplarze
Uranii.
Zadania olimpijskie dostępne będą na stronie organizatora:
http://www.planetarium.edu.pl/oa.htm,
oraz opublikowane w jednym z kolejnych numerów Uranii.
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Astrofotografia z przesłaniem

Podążając
za Gwiazdami
Michał Ostaszewski

Tatry, najwyższe polskie góry, piękne tło dla nocnego nieba, są jednocześnie wymagającym
studiem fotograficznym. Do stworzenia arcydzieł potrzeba pasji, poświęcenia i wytrwałości.
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23 stycznia 2017 r., godzina 16.00. Dolina Chochołowska
w Tatrach Zachodnich. Temperatura waha się w okolicach
–10°C, będzie jednak zimniej. 9-kilometrowa droga
prowadząca na Polanę Chochołowską jest pokryta ubitym
śniegiem, na poboczach metrowe zaspy. Wszyscy schodzą
z gór, by schronić się przez nadchodzącym siarczystym
mrozem. Czuję na sobie zdziwione spojrzenia mijanych
ludzi. W mojej głowie zaczyna pojawiać się myśl: czy
aby na pewno? Na pewno! Wsiadam na rower górski,
by dotrzeć do jednego z ciemniejszych miejsc w Polsce
dla jednej rzeczy, nocnego nieba. Moje myśli zaczynają
uciekać od zimna, które czuję, do wyobrażeń skupiających
się wokół kosmosu. Jazda na rowerze w takich warunkach
to żaden problem. Jestem sportowcem, za 3 dni mam
lecieć na zimową Uniwersjadę. Zimno, rower, nic trudnego,
ale dziś te umiejętności wykorzystam, by spełniać inną
swoją pasję — astronomię.

Noc na Polanie Chochołowskiej
3/2018
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Wyczekując Drogi Mlecznej w Pieninach

Co tam jest?
Od dziecka spoglądając w niebo, zastanawiałem się,
na co patrzę i co tam jest. Z czasem moja ciekawość
do świata wzrastała i przerodziła się w astronomiczną
pasję. Pamiętam, jak siedząc w oknie swojego pokoju,
uczyłem się konstelacji oraz jak tata kupił mi pierwszą
obrotową mapę nieba, kiedy miałem 8 lat. To właśnie
dzięki niej poznałem pierwsze nazwy gwiazd, a później
ruszyła lawina ciekawości. W międzyczasie, prócz naukowej chęci zgłębienia zagadek kosmosu, uderzyło
mnie jego piękno. Oglądałem zdjęcia mgławic, galaktyk,
gromad gwiazd. Ich złożone kształty, kolory i ogrom przyprawiały mnie o szybsze bicie serca. Wtedy to zapragnąłem robić zdjęcia.

Fotografia jednak musiała na mnie poczekać. Mimo
iż cały czas nie rozstawałem się z astronomicznymi
zainteresowaniami, to w wieku 16 lat wybrałem sport.
Przeniosłem się z Warszawy do Zakopanego, by móc
rozwijać łyżwiarski talent w tamtejszej Szkole Mistrzostwa Sportowego. Po napisaniu matury w moim życiu
nastąpił pewien zwrot. Kilka zbiegów okoliczności
przypomniało mi, w jak pięknym wszechświecie żyjemy. Jednym z tych wydarzeń była zorza polarna, którą
obserwowałem nad Polską w marcu 2015 r. Miesiąc
wcześniej miałem okazję podziwiać nocne, bezksiężycowe niebo z Kasprowego Wierchu, a kilka dni później
po raz pierwszy widziałem zaćmienie Słońca. Te chwile
popchnęły mnie do powrotu do dziecięcej ciekawości,
kupiłem swój pierwszy poważny
aparat. Wszystko, co działo się
w tamtym okresie, uświadomiło
mi, że to, co naprawdę chcę robić, to poznawać i podziwiać; to
wszechświat, w którym żyjemy.

W drodze na Polanę Chochołowską
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Astrofotografia
Pod koniec 2016 r. przyszedł mi
do głowy projekt fotograficzny,
który nazwałem „Podążając za
gwiazdami”. Kierowała mną
astronomiczna pasja i chęć
uświadamiania ludziom, jak
ważna jest wiedza o kosmosie
dla rozwoju całej naszej cywilizacji. W dodatku zorza, którą
widziałem w Polsce, wywarła na
mnie takie wrażenie, że rok póź3/2018

niej poleciałem do północnej
Norwegii tylko po to, by móc
podziwiać ją w pełnej okazałości. Noce spędzone gdzieś nad
norweskimi fiordami z głową
zadartą w niebo wspominam
jako najpiękniejsze chwile
w życiu, a każdemu powtarzam, że to po prostu trzeba
zobaczyć! Utożsamiając się
z celem obecnego wizjonera
Elona Muska o osiągnięciu
przez ludzkość statusu cywilizacji międzyplanetarnej, postanowiłem docierać z aparatem
do pięknych miejsc, by zwrócić
uwagę oglądających na nocne
niebo i wyjątkowość Ziemi.
Dzięki temu, że obecnie mieszkam w stolicy Tatr, staram się
wykorzystywać na swoich zdjęciach motywy górskie.

Zimowe niebo na Polanie Kalatówki w Tatrach

Zdjęcia wykonywałem głównie w zimę z racji obowiązującego zakazu poruszania się po terenie Tatrzańskiego
Parku Narodowego po zmroku w okresie letnim. Gdy
noce są cieplejsze, a na nocnym niebie króluje widok
Drogi Mlecznej, staram się szukać miejsc bardziej
„legalnych”, z których to będę mógł podziwiać piękno
naszego galaktycznego dysku. Tutaj z pomocą przychodzą mi Pieniny i Spisz. Może nie są one tak wyniosłe jak
Tatry, ale równie piękne, w dodatku w bezpośrednim
sąsiedztwie Podhala, a co chyba najważniejsze, w mojej
opinii oferujące nawet ciemniejsze niebo niż najwyższe
polskie pasmo górskie.
Skupmy się jednak na zdjęciach wykonywanych w samych Tatrach. Tutaj, by dotrzeć do niektórych miejsc,
używałem czasami dość niekonwencjonalnych metod,
tak jak ta z rowerem podczas dotarcia do Polany Chochołowskiej. Dlaczego akurat tak? Głównym powodem
była możliwość szybkiego zjazdu z Polany do parkingu
przy wejściu do doliny. Po 15 minutach mogłem wejść
do auta i spokojnie wrócić do domu, by się ogrzać.

Co prawda temperatura w momencie robienia zdjęcia
na Polanie spadła już w okolice 12° poniżej zera, ale
wykorzystując rower i pozornie wystawiając się na niższą temperaturę odczuwalną podczas jazdy, zaoszczędziłem około półtorej godziny marszu.
Teraz o samych zdjęciach na Polanie Chochołowskiej:
sprzęt, którego używałem, to Canon 70D z szerokokątnym obiektywem 10 mm i światłem f/3,5, do tego, by
wyróżnić swoją postać na zdjęciu, użyłem lampy reporterskiej z nałożonym na nią niewielkim dyfuzorem by
rozproszyć światło. Lampę sparowałem z wyzwalaczem
radiowym, który pozwolił mi oddalić się od aparatu, natomiast samą migawkę wyzwoliłem telefonem poprzez
wbudowane wifi. Wszystko robiłem w bardzo dużym
pośpiechu, ponieważ chwilę przed tym zauważyłem, jak
ze schroniska na polanie chochołowskiej wyjeżdża auto
obsługi. Dodatkowe światło powstałe na długim czasie
naświetlania, pozwoliło mi dodać dynamiki mojemu ujęciu. Wszystko to rozegrało się pod przejrzystym niebem,
na którym górował król zimowego nieba, Orion. Od podobnych zdjęć zacząłem też na Polanie Kalatówki, choć
nie używałem roweru w celu dotarcia do niej.

Droga Mleczna nad Schroniskiem w Dolinie Pięciu Stawów
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Droga Mleczna wschodząca nad moim Namiotem w Małych Pieninach

Pod koniec sezonu zimowego wybrałem się jeszcze
na dni skiturowo-lawinowe do przykrytej nadal grubą
warstwą śniegu Doliny Pięciu Stawów. Tam szedłem
już z myślą, by fotografować zapowiadającą sezon letni
Drogę Mleczną. Jak sugeruje nazwa okazji, na którą się
wybrałem, do Doliny Pięciu Stawów dotarłem na nartach skiturowych, które są świetnym sposobem na poruszanie się po górskim terenie w zimę. Aby mieć łatwy
dostęp do nocnego nieba i z tego względu, że w ów
dzień schronisko było bardzo mocno oblegane, postanowiłem noc spędzić śpiąc w śpiworze na zewnątrz,
nastawiając budzik na godzinę drugą w nocy. Gdy się
obudziłem, moim oczom ukazał się niesamowity widok
— poczułem wtedy, że warto było się poświęcić. Nad
schroniskiem w popularnej piątce pięknie wschodziła
Droga Mleczna, zapowiadając nadejście lata. Dość cięż-
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ko „wypakowałem” się ze swojego śpiwora (przykryty
w dodatku kocem i folią NRC), by uwiecznić ten widok
aparatem. Dookoła panowała niesamowita cisza. Tylko
ja i gwiazdy. Nie było nawet śladu po tłumie, jaki panował przed schroniskiem jeszcze 2 godziny wcześniej.
To była jedna z chwil, które zapamiętam naprawdę na
długo. Wtedy postanowiłem spojrzeć na całą scenę szerzej. W sumie wykonałem ponad 80 zdjęć, które finalnie
dały mi panoramę o rozdzielczości ponad 500 milionów
pikseli. Jeden z piękniejszych widoków, jakie przyszło mi
podziwiać na nocnym niebie w Tatrach, wyrazisty łuk naszej galaktyki rozciągający się bezpośrednio nad schroniskiem i Doliną Roztoki zamknięty w jednym ujęciu!
Podobne kadry wykonywałem jeszcze w Pieninach. Tutaj
nocne niebo wczesną wiosną zaskoczyło mnie napraw-
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dę pozytywnie. Wysokość nad
poziomem morza dużo niższa
niż bezpośrednio w Tatrach, ale
niebo według mnie o klasę lepsze. Droga Mleczna wschodząca już po północy wczesną wiosną tworzyła piękny spektakl!
Racjonalizm nie pozwala mi
wierzyć w duchy, ale jest pewne zjawisko na nocnym niebie,
które opisując używam tego
słowa — zorza polarna. Pierwszy raz zobaczyłem ją przez
przypadek, obserwując nocne
niebo nad Warszawą. Tego
dnia nastąpiła dość rzadka,
ale nie niespotykana w Polsce
sytuacja, kiedy to można obMoment w którym moje marzenia się spełniły. Zorza Polarna w okolicach norweskiego Tromsø
serwować zorzę. Niby nic wielkiego, subtelna, dynamiczna
poświata nad północnym horyzontem. Wrażenie jednak Kosmosu potrzebuje cała ludzkość
niesamowite. Zjawisko obejmujące swoim zakresem
„Podążając za gwiazdami” to projekt, który narodził się
kulę ziemską, szybko tańczące po niebie na tle nietak naprawdę po tym, jak powstały pierwsze zdjęcia.
ruchomych gwiazd. Ukazujące naszym oczom ogrom
Powstał po to, by nie tylko ukazywać piękne zjawiska czy
Wszechświata, jak żadne inne. Brak słów.
obiekty, które możemy podziwiać na nocnym niebie, ale
przede wszystkim, by zwrócić ludzką ciekawość w kieNiecały rok później, godzina 19. Wysiadam z samorunku kosmosu. Jesteśmy w nim zanurzeni i jesteśmy
lotu 300 km za kołem podbiegunowym w norweskim
jego częścią, na dobre i na złe. Wiele osób nie dostrzeTromsø, cel jest jeden — Aurora Borealis. Już siedząc
ga, jak poważne są zagrożenia z kosmosu. Dla przykław samolocie i obserwując jak się ściemnia, nie mogłem du przypomnijmy sobie luty 2013 r. i eksplozję meteoderwać wzroku od szyby w poszukiwaniu świateł półorytu nad rosyjskim Czelabińskiem. Pozornie jesteśmy
nocy. Był to odruch, który towarzyszy mi od dzieciństwa, bezbronni wobec takich zdarzeń; aby to zmienić, pogdy tylko jest noc i widać gwiazdy. Moja głowa samoisttrzebujemy większej świadomości wśród społeczeństwa
nie zwraca się ku nim. Na ten dzień Kp prognozowane
i pogłębiania naszej wiedzy o kosmosie. Dzięki temu
jest na 3 (obawiam się, że to może nie wystarczyć),
z jednej strony będziemy w stanie uchronić ludzkość
głupota. Dwie godziny później jest po prostu pięknie.
przed apokalipsą z kosmosu, a z drugiej wykorzystamy
W Polsce widziałem zorzę, gdy Kp wynosiło 8, tutaj jest
niekończące się możliwości rozwoju, jakie otwierają się
2, a niebo po prostu żyje!
przed nami. To właśnie jest moim celem.

■

Panorama nocnego nieba z widokiem na Tatry

Astronomią pasjonuje się od najmłodszych lat, profesjonalnie fotografuje od 3 lat, choć zainteresowanie rozwijał znacznie dłużej.
Na co dzień stara się łączyć te dwie pasje i przez nie popularyzować naukę o kosmosie. Przez ostatnich 5 lat był członkiem
kadry narodowej w łyżwiarstwie szybkim, w tym momencie
poświęca się w całości swoim dziecięcym pasjom. Więcej zdjęć
znajdziecie na
Michał Ostaszewski Photography
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Europejskie Obserwatorium Południowe
otwiera się na turystów

Naukowe miasteczko
Bawarskie miasteczko Garching jest siedzibą wielu instytucji naukowych. Jedna z nich to Europejskie
Obserwatorium Południowe (ESO), które pod koniec kwietnia 2018 r. otwarło dla zwiedzających interaktywne centrum „ESO Supernova”.

S

poglądając z góry na Monachium, dostrzeżemy leniwie
rozlewające się po rozległej
nizinie miasto przecięte zieloną wstęgą parków nad Izarą. Ludną
aglomerację otacza autostradowa obwodnica, a z jego centrum wychodzą
promieniście linie kolejowe. Gęsto zabudowane kamienicami centrum nieco
kontrastuje z bardziej zielonymi i rzadziej zabudowanymi przedmieściami.
W panoramie miasta dostrzeżemy liczne wieże kościołów, mało zaś nowoczesnych drapaczy chmur. Kontrastuje
to znacząco z niewiele ludniejszą Warszawą czy znacząco mniejszym Frankfurtem.
Monachium jest trzecim najludniejszym miastem współczesnych
Niemiec. Jednocześnie od dziesięcioleci bawarska stolica jest największym
i najważniejszym ośrodkiem naukowym Republiki: tu znajdują się dwa
z trzech najsilniejszych uniwersytetów
kraju — Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana oraz Uniwersytet Techniczny, liczne instytuty naukowe — federalne, jak Instytuty Maksa Plancka,
międzynarodowe, jak Europejskie Obserwatorium Południowe czy ośrodki
badawcze prywatnych firm, takich jak
BMW czy GE. Duża część naukowego
potencjału miasta skupia się jednak nie
tyle w samym mieście, co na jego północnym przedmieściu — w Garching.
***
Połączone z centrum miasta linią metra
U6 Garching jest 17-tysięcznym młodym miasteczkiem. Młodym zarówno wiekiem mieszkańców, z których
sporą część stanowią studenci, młodzi
naukowcy i przedsiębiorcy, jak i datą
uzyskania praw miejskich — 14 września 1990 r. Wcześniej była to niewiel44

ka wioska położona z boku głównych
szlaków komunikacyjnych wiodących
do bawarskiej stolicy. Losy Garching
zaczęły się zmieniać w latach 50. ubiegłego stulecia. Po II wojnie światowej,
wraz z odbudową gospodarczą kraju,
w 1957 r. uruchomiono tu „Atomei” —
najstarszy naukowy reaktor Republiki
Federalnej Niemiec. Funkcji i instytucji naukowych z czasem przybywało
wraz ze wzrostem zamożności kraju
czy rozwojem współpracy międzynarodowej. Dziś miasteczko składa się
z trzech części: parku biznesowego,
miasteczka naukowego i właściwego
Garching położonego między nimi.
Miasteczko ma podmiejską atmosferę. Z dala od zgiełku centrum, na samym skraju aglomeracji, otoczone
nieomal idyllicznym krajobrazem pól
i lasów. Dojazd z centrum zajmuje pół
godziny, a po drodze mija się słynną
piłkarską Allianz Arenę. Jednakże, wysiadając na ostatniej stacji metra „Forschungzentrum”, szczególnie w trakcie
roku akademickiego, nie czuć tej skrajności. Tłum studentów, przemieszany
z naukowcami i innymi pracownikami
tworzy żywą atmosferę naukowego
miasteczka. Stacja znajduje się w samym środku szerokiej alei, będącej
główną osią urbanistyczną tego modernistycznego założenia przestrzennego.
Budowle, prezentujące różne stadia
rozwoju współczesnej architektury są
widoczne w każdym kierunku. Widok
urozmaica zieleń urządzona, drobna
rzeźba czy tu i ówdzie ruszające się maszyny budowlane, wskazujące na ciągły rozwój instytucji badawczych.
W Garching swoją siedzibę ma kilkadziesiąt instytutów naukowych. Największą przestrzeń zajmują budynki
Uniwersytetu Technicznego, mającego
tu kilka wydziałów. Budynek Wydziału
Urania

Matematyki i Informatyki jest najbardziej znany ze zjeżdżalni umieszczonych w jego środku. Duże znaczenie
ma też pięć Instytutów Maxa Plancka
(odpowiedników instytutów Polskiej
Akademii Nauk). Pokrewny Instytut
Leibnitza w Garching zbudował jeden
z najpotężniejszych superkomputerów
na świecie. Nieco bardziej na uboczu
znajdują się rozległe zabudowania laboratoriów potężnego amerykańskiego
koncernu General Electrics, założonego przez Tomasza Edisona. Blisko
są też nieliczne obiekty Uniwersytetu
Ludwika i Maksymiliana, który w Garching jedynie nieśmiało zaznacza swoją obecność. Na drugim, południowym
skraju miasteczka naukowego znajduje
się tymczasem siedziba Europejskiego
Obserwatorium Południowego — to,
co w Garching najbardziej kusi miłośników astronomii.
Pod koniec kwietnia nastąpiło otwarcie ESO Supernova — centrum popularnonaukowego mającego za zadanie
promować astronomię i osiągnięcia tej
znaczącej instytucji. Miałem okazję
zawitać do Garching na dwa tygodnie
przed jego otwarciem. Większość prac
budowlanych była na wykończeniu,
choć podobno niektóre prezentacje miały być gotowe „na styk”. Budynek centrum wyróżnia się nietypową architekturą, zainspirowaną układem podwójnym
gwiazd w stadium bliskim końca jego
istnienia, gdy transfer masy z jednego
do drugiego obiektu prowadzi do rychłej
eksplozji cięższego z nich. Architektura nie jest zaskoczeniem — powstanie
ESO Supernova współfinansuje fundacja Klausa Tschira, ta sama, która wybudowała Dom Astronomii w Heidelbergu
w kształcie galaktyki spiralnej.
W ramach centrum znajduje się
największe nachylone planetarium
3/2018
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nich dziesięcioleciach. Jednocześnie
przedsięwzięcie miało symbolizować
powrót europejskiej astronomii do badawczej czołówki.
Początki ESO wcale nie były proste.
Trzeba było przekonać rządy, znaleźć
miejsce pod budowę całej infrastruktury. Brytyjczycy ostatecznie postawili na Obserwatorium Wspólnoty
Brytyjskiej i pozostali poza projektem
europejskim aż do 2002 r. Sytuacja
w Południowej Afryce również się
komplikowała. Początkowo szukano
odpowiedniego miejsca na półpustyni
Karoo, jednak ostatecznie w 1964 r.
zdecydowano się na chilijską La Sillę,
oferującą lepsze warunki i mniejsze
zagrożenie ze strony rozwijających się
miast. Nie zapominajmy też, że na RPA
zaczynała spadać coraz większa krytyka ze względu na apartheid.
W październiku 1962 r. ESO oficjalnie zainaugurowało swoją działalność,
a przez kolejne lata zabezpieczano finansowanie projektu, budowano teleskopy i potrzebną infrastrukturę w Chile. Obserwatorium w La Silla otwarto
uroczyście 25 marca 1969 r. Jeszcze
nikt nie słyszał o siedzibie ESO w Garching, początkowo miała się ona znajŹródło: ESO/P.Horálek

południowej narodził
się wśród astronomów z Uniwersytetu w Lejdzie. Walter
Baade podzielił się
wiosną 1953 r. swoim
pomysłem z Janem
Oortem (tak, tym od
Obłoków Oorta) i Adriaanem Blaauwem.
Niecały rok później,
26 styczna 1954 r.,
Widok na ESO Supernova z lotu ptaka. Fot.: Astronarium
astronomowie z szew Niemczech oraz wystawa, na którą ściu państw zachodnioeuropejskich
składa się 13 tematów opowiadających — Francji, Holandii, Belgii, Niemiec,
o astronomii, Układzie Słonecznym, Wielkiej Brytanii i Szwecji — podpigalaktykach, kosmologii, ESO, jego te- sali wspólnie deklarację wzywającą
leskopach i odkryciach. Wszystko opi- do budowy Europejskiego Obserwasane po niemiecku i angielsku. Ofertę torium w Południowej Afryce, z teleuzupełniają wycieczki z przewodni- skopami o średnicy 3 i 1,2 m. W owym
kiem.
czasie nie było na półkuli południowej
teleskopu o średnicy większej niż 2 m.
***
Tę deklarację należy odczytywać też
ESO jest instytucją znaną bodajże każ- w szerszym kontekście — nie minęła
demu miłośnikowi astronomii. Sku- jeszcze dekada od końca wojny, która
piająca kilkanaście państw instytucja zniszczyła i podzieliła Europę. Wpisupowstała oficjalnie w 1962 r., jednak je się ona w nurt nawiązywania współjej początki są o dekadę wcześniejsze. pracy ponadnarodowej w różnych dziePomysł stworzenia wspólnego euro- dzinach, mających zasypać podziały
pejskiego obserwatorium na półkuli i wrogość odziedziczoną po poprzed-
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dować w Santiago, a tymczasowo rolę
tę pełniły Hamburg i Genewa. Jednak
wraz z restrukturyzacją instytucji oraz
zmieniającą się sytuacją w Chile postawiono na rozwijającą się wioskę pod
Monachium. I tak w 1980 r. siedziba
Europejskiego Obserwatorium Południowego znalazła się w Garching.
Nie ma w moim felietonie miejsca na opisanie szczegółowo historii
i olbrzymiego wkładu ESO w rozwój
współczesnej astronomii. Dziś jest to
wiodąca instytucja naukowa na naszej
planecie, a jej wkład można poznać
choćby dzięki ESO Supernova. Miejscu, które (mam nadzieję) przyczyni
się do popularyzacji tej wyjątkowej
dziedziny wiedzy, jaką jest astronomia. Tym bardziej że Polska jest 15.

Fragmenty interaktywnej wystawy w ESO Supernova. Fot.: ESO/P. Horálek

członkiem tej wyjątkowej organizacji,
a przystąpienie do niej krajów środkowoeuropejskich można odczytać jako

Krzysztof Czart: Dlaczego ESO, które jest organizacją naukowo-techniczną, zdecydowało się wybudować ESO Supernova,
czyli placówkę do popularyzacji i edukacji?
Tania Johnston: ESO jest międzynarodową organizacją finansowaną z publicznych środków od swoich krajów członkowskich. Jest 15
krajów członkowskich, w tym Polska. Skoro więc są to środki publiczne, to wiele osób uważa, że mamy obowiązek dzielenia się ze
społeczeństwem tym, co robimy w rozwoju technologii i badaniach
naukowych, tak aby każdy wiedział, w jaki sposób są wydawane
pieniądze z podatków i dlaczego prowadzimy naszą działalność.
Sam budynek jest zaprojektowany jak
układ podwójny gwiazd zmierzający do
supernowej. Jedną z gwiazd jest planetarium ze 109 miejscami, a drugą stanowi
olbrzymie pomieszczenie na wystawy
tymczasowe — nazywamy je „The Void”
(„Pustka”) — z pięknym zdjęciem Drogi
Mlecznej na ścianach. Wokół obu gwiazd
są rampy z wystawami rozmieszczonymi
na powierzchni 2200 m2, prezentujące
wszystkie dziedziny astronomii, od prostych zjawisk astronomicznych, takich jak:
dlaczego mamy dzień i noc czy dlaczego
Księżyc ma fazy, aż po bardzo trudne pytania na temat Wszechświata, które wciąż
są niewyjaśnione: czym są ciemna materia
i ciemna energia.
A co ciekawego oferuje planetarium?

Jeśli byłaby grupa z Polski, są na to szanse?
Tak, nawet już taką wycieczkę przeprowadziliśmy. Mieliśmy grupę
uczniów, która przyjechała miesiąc lub dwa miesiące temu i ktoś
z naszych polskich kolegów oprowadził grupę.

Tania Johnston koordynuje funkcjonowaniem
ESO Supernova Planetarium & Visitor Centre
(Centrum Nauki i Planetarium ESO Supernova)

Planetarium ma średnicę 14 m i jest cyfrowe z 5 projektorami.
Przygotowaliśmy całe mnóstwo seansów do pokazywania, zarówno wyprodukowanych przez ESO, jak i takich, w których produkcję
ESO było zaangażowane, ale również filmów od innych organizacji. Na przykład mamy jeden film zrobiony przez CERN na temat
ciemnej materii. Dodatkowo w trakcie każdego seansu jest część
prowadzona na żywo na temat tego, co obecnie widać na nocnym
niebie, jakie planety, roje meteorów, a także na temat najnowszych
odkryć.
W jakich językach prezentowane są wystawy i seanse?
Centrum jest dwujęzyczne: po niemiecku i angielsku. W języku
niemieckim, ponieważ jesteśmy w Niemczech i oczywiście większość naszych gości to będą Niemcy. A w języku angielskim dlatego, że to język roboczy w ESO. Więc wszystko w naszym centrum,
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wszystkie teksty, wszystkie seanse, jest dostępne w tych dwóch
językach. Ale próbujemy także dostarczać informacji w innych
językach. W ESO pracuje wiele osób, które mówią wieloma różnymi językami. Na przykład jeżeli przyjedzie do nas grupa z innego
kraju, w szczególności z kraju członkowskiego ESO, spróbujemy
zaoferować coś w języku tych osób.

Fot.: ESO / M. Kornmesser

Co znajdziemy w ESO Supernova?

kolejny symbol zasypywania podziałów w naszej części świata.
Wieńczysław Bykowski

Załóżmy, że jestem nauczycielem, przygotowuję szkolną wycieczkę do Niemiec
i chciałbym odwiedzić ESO Supernova.
Co powinienem zrobić?
Najlepiej skontaktować się e-mailowo
pod adresem education@eso.org. List trafi
wtedy do mnie oraz do koordynatora edukacyjnego i spróbujemy ustalić odpowiedni
program. Mamy warsztaty skierowane
do szkół. W przypadku szkół średnich
są bardzo interaktywne i pokazują wiele
aspektów technologii w ESO oraz są dopasowane do programu szkolnego. Są też
seanse w planetarium oraz można zrobić
wycieczkę z przewodnikiem albo prelekcję
w wykonaniu naukowca lub inżyniera.
W miarę możliwości postaramy się, aby
było to przeprowadzone w języku, w którym mówi większość uczniów.

Wywiad został przeprowadzony podczas otwarcia ESO Supernova
w Garching.

Planetarium „open source”

ESO określa swoją nową placówkę jako „pierwsze na świecie
planetarium typu open source”. Co rozumie pod tym określeniem? Będzie udostępniać nieodpłatnie innym planetariom
na całym świecie produkowane przez siebie materiały i seanse planetaryjne.
Strona internetowa ESO Supernova: https://supernova.eso.org/
Bilety wstępu do końca 2018 r. są za darmo.
Polecamy odcinek „Astronarium” nr 60 poświęcony centrali
ESO w Garching oraz ESO Supernova (dostępny na YouTube).
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Kalendarz meteorowy 2018 (cz.II)
W niniejszym kalendarzu amator spadających gwiazd jak i doświadczony obserwator nieba znajdzie opis całorocznej aktywności rojów meteorowych w drugiej połowie roku. Opisuję w nim również ciekawsze modele aktywności rojów, które tłumaczą
zmiany w spodziewanej ilości zjawisk podczas maksimum na przestrzeni lat. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że niżej
przedstawione prognozy i modele wystąpienia aktywności meteorowej są tylko pewnymi matematycznymi przewidywaniami
i nie muszą się sprawdzić. Warto mieć się na baczności przez cały rok, gdyż nie można przewidzieć wszystkiego, a każda
noc może przynieść nieoczekiwany spektakl w postaci wielu jasnych bolidów na niebie. Pierwsza część kalendarza została
przedstawiona w poprzednim numerze Uranii.

Lipiec — wrzesień

Okres wakacyjny, to idealny czas na obserwacje. I nie
chodzi tylko o dobre warunki pogodowe (ciepłe noce), ale
o to, ile rojów z całkiem sporym ZHR jest w tym czasie aktywnych.
Głównym strumieniem tego okresu są Perseidy, rój,
o którym słyszał chyba każdy. Pierwsze wzmianki pojawiły
się 2000 lat temu. Przez długi czas mówiło się o Łzach św.
Wawrzyńca, nazwanych tak ze względu na to, że wzmożona aktywność meteorowa przypadała na wspomnienie tego
świętego w kalendarzu liturgicznym. Perseidy są bardzo
szerokim strumieniem, który możemy zobaczyć już w połowie lipca, a cały spektakl trwa do 25 sierpnia. Maksimum
przypada na noc 12/13 sierpnia, a ZHR wynosi wtedy około
100–110. Zdarzają się również niespodziewane wybuchy

aktywności. Taka sytuacja miała miejsce m. in. w latach
2009 czy 2016, kiedy ZHR przekraczał 150 zjawisk na
godzinę, a jego wzrost był zauważalny również kilka nocy
przed maksimum. Według prognoz, najwięcej meteorów
należy spodziewać się między godziną 20:00 a 8:00 UT
(noc 12/13 sierpnia). Dodatkowo, według modelu Jeremiego Vaubaillona około godziny 1:40 UT jest możliwe wystąpienia wzmożonej aktywności Perseidów, związane ze
spotkaniem Ziemi ze starym szlakiem komety 109P Swift-Tuttle, która jest ciałem macierzystym Perseidów. Radiant
jest usytuowany między gwiazdozbiorami Kasjopei, Perseusza i Żyrafy. Meteoroidy wpadają w atmosferę z prędkością około 60 km/s. Strumień ten potrafi generować piękne
bolidy nie tylko w noc maksimum, ale również na początku
aktywności. W bieżącym roku będziemy mieli sprzyjające

Radiant Perseidów

Radiant Kappa Cygnidów

Zenithal Hourly Rate (ZHR) jest to liczba meteorów, którą wprawiony obserwator może zaobserwować w przeciągu
godziny w idealnych warunkach pogodowych, pod ciemnym niebem, nie mając w kadrze obiektów zasłaniających
niebo, a także z radiantem znajdującym się dokładnie w zenicie. Wyżej opisaną intensywność meteorową obliczamy
według wzoru:
r 6,5 −LM ⋅ N
ZHR =
⋅F
sin ( h )
r — współczynnik masowy określający stosunek meteorów o jasności m do ilości meteorów o jasności m+1. Jeśli
meteorów słabych jest znacznie więcej, współczynnik r ma liczbowo większą wartość. Oznacza to, że strumień złożony jest głównie ze słabszej materii.
LM — jasność graniczna nieba wyznaczana przez obserwatora
N — liczba zaobserwowanych meteorów przez godzinę
1
∑ ntn ⋅ cn
K=
F — współczynnik zachmurzenia wyliczany ze wzoru: F =
1− K
Ttotal ⋅ 100%
przy czym tn to okres czasu, w którym panowało zachmurzenie cn wyrażone w procentach, a Tn jest całkowitym czasem obserwacji.
h — wysokość radiantu nad horyzontem
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warunki do obserwacji, gdyż maksimum łączy się z nowiem
Księżyca.
Przed rozpoczęciem aktywności Perseidów swój czas
ma jeszcze jeden, bardzo ważny dla PKiM rój. Mowa tutaj
o ζ-Cassiopeidach. Jest to rój aktywny między 13 a 17 lipca, którego radiant znajduje się w gwiazdozbiorze Kasjopei. Bliskość radiantów Cassiopeidów i Perseidów sprawia,
że łatwo o pomyłkę i niewłaściwą klasyfikację zjawiska, tym
bardziej że jeden i drugi rój ma bardzo podobną prędkość
wejściową w ziemską atmosferę (ok 50–60 km/s). Pierwsze
doniesienia o aktywności meteorowej w tym czasie pochodzą od obserwatorów wizualnych Pracowni Komet i Meteorów z lat 1996–2000. Zauważany był wtedy pik aktywności na poziomie ZHR = 3. W roku 2005, nad ranem 15 lipca
pierwsze kamery Polskiej Sieci Bolidowej zarejestrowały
mały wybuch aktywności. Dzięki obserwacjom poczynionym
w tamtym czasie oraz na podstawie danych PFN udało się
w 2016 r. dokonać odkrycia nowego roju, który jest już oficjalnie wpisany na listę aktywnych rojów meteorowych.
W 2016 r. 28 lipca, około godziny 00:00 UT nastąpił nadzwyczajny wybuch aktywności meteorów z roju
γ-Draconidów. ZHR mógł wtedy sięgać nawet 100 zjawisk
na godzinę. Według obliczeń taka sama aktywność może się
powtórzyć w 2018 r., 28 lipca, o godzinie 12:30 UT. Niestety
w Europie będzie w tym czasie dzień, więc pozostaje nam
nasłuch radiowy.
W trakcie aktywności Perseidów na niebie będziemy
mogli dostrzec również inne roje, które dodatkowo podniosą liczbę obserwowanych meteorów. Jednym z takich rojów
są κ-Cygnidy. Rój ten dawał wybuchy aktywności w latach
2007 i 2014, kiedy ZHR sięgał kilkudziesięciu sztuk na godzinę. Strumień jest pozostałością po planetoidzie 2008 ED69,
która najprawdopodobniej kiedyś była kometą. Miejsce,
z którego promieniują meteory, znajduje się w gwiazdozbiorze Łabędzia. Nie ma prognoz na 2018 rok, które mówiłyby
o podwyższonej aktywności, zatem ZHR utrzyma się na poziomie 3 zjawisk na godzinę. Meteoroidy wpadają w atmosferę z prędkością 25 km/s, przez co są bardzo efektowne i miłe
dla oka. Maksimum przypada w okolicy 18 sierpnia, zaś cała
aktywność potrwa od 3 do 25 sierpnia.
Dwa ostatnie roje towarzyszące Perseidom na przełomie
lipca i sierpnia związane z kompleksem Akwarydów-Kaprikornidów, to Południowe δ Akwarydy (SDA) oraz α-Kaprikornidy
(CAP).
Pierwszy z nich pochodzi z komet należących do rodziny
Krachta lub Machholza (komety muskające Słońce). Swoją
aktywność przechodzi między 12 lipca a 19 sierpnia, a maksimum przypada na 28 lipca. ZHR może sięgać kilkudziesięciu sztuk w ciągu godziny. Radiant jest umiejscowiony
w gwiazdozbiorze Wodnika. Prędkość meteoroidów wynosi
około 40 km/s.
Alfa Kaprikornidy obserwujemy między 3 lipca a 15
sierpnia. Maksimum przypada na 30 lipca. Radiant znajduje
się w okolicy gwiazdozbioru Koziorożca. Ciałem macierzystym jest kometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková. Radianty
Akwarydów i Kapricornidów leżą stosunkowo nisko nad horyzontem i nie są zanadto oddalone od siebie. Może to sprawiać trudności w ocenie przynależności do danego roju. Na
szczęście Kapricornidy są wyraźnie wolniejsze od Akwarydów, bo ich prędkość w atmosferze wynosi zaledwie 23 km/s.
Wolne meteory są łatwo rozróżnialne od innych aktywnych
źródeł w tym czasie.
Ostatnim rojem tego kwartału, o którym warto wspomnieć, są Wrześniowe ε-Perseidy. Natężenie promieniowa3/2018

Radianty Akwarydów i Kaprikornidów

Radiant Wrześniowych Perseidów oraz mniejszych rojów aktywnych
w tym czasie

Radiant Październikowych Camelopardelidów

nia tego roju nie jest zbyt duże, ale zdarzały się niespodziewane wybuchy aktywności w latach 2008 i 2013. Według
modelu stworzonego przez Esko Lyytinena kolejne duże
maksimum powinno wystąpić przed rokiem 2040. Natomiast
Mikiya Sato, uwzględniając długą orbitę komety, która mogła wytworzyć strumień oraz poprzednie skoki aktywności,
obliczył, że w 2018 r., 9 września o 19:12 UT może liczyć
na jeden z nich.
Obserwacje można prowadzić od 5 do 21 września,
a szczyt aktywności jest przewidywany na 9 września na go-
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dzinę 19:00 UT. Normalny ZHR wyniesie wtedy 3 sztuki
na godzinę. Nów Księżyca przypadający właśnie na noc
maksimum stworzy idealne warunki dla obserwatorów.
Przedostatni kwartał 2018 r. nie rozpieszcza obserwatorów radiowych. Aktywne powinny być γ-Leonidy, których
maksimum przypada na 25 sierpnia około godziny 17:00 UT.
Niestety rój ten wydaje się zanikać, gdyż nie został odnaleziony w danych radiowych z poprzedniego roku.
Drugą pozycją dla radiowców są Dzienne Sekstantydy,
aktywne od września do początku października. Radiant
znajduje się w odległości 30° od Słońca, więc pod koniec
września przed świtem można próbować obserwować ten rój
również wizualnie.

Październik — grudzień

Ostatni kwartał nadchodzącego roku to bardzo dużo aktywnych rojów, które mimo niskiego ZHR warte są obserwacji. Głównym atrakcją tego kwartału będą Geminidy, które nie
bez powodu nazywa się „Zimowymi Perseidami”, ale o nich
napiszę trochę później.
Październik rozpoczynają Październikowe Camelopardelidy. Pierwsze, krótkie maksimum tego roju udało się
zarejestrować przy użyciu technik wideo w latach 2005
i 2006, w nocy 5/6 października. Ostatnia podwyższona
aktywność została odnotowana przez radioobserwatorów
oraz fińskie kamery wideo w 2016 r., 5 października o godzinie 14:45 UT. Zakładając długą orbitę komety 209P/
Linear oraz biorąc za punkt odniesienia podwyższoną aktywność z 2005 r. naukowcy ustalili, że podobna aktywność
może wystąpić w 2018 r. Prognozowane maksimum wypada 6 października o godzinie 2:16 UT. ZHR został ustalony
na 5 zjawisk na godzinę, ale można spodziewać się wyższej
aktywności. Radiant znajduje się między gwiazdozbiorami
Małej Niedźwiedzicy i Smoka.
Zaraz po Camelopardalidach swoją aktywność rozpoczynają Drakonidy, jeden z najbardziej zaskakujących rojów
meteorowych ostatnich lat. Za jego utworzenie odpowiedzialna jest kometa 21P/Giacobini-Zinner. W latach 1933 i 1946,
a także później, generowały ZHR sięgający nawet 500 zjawisk na godzinę. Kilka lat temu, w 2011 i 2012 r. mieliśmy
dwa wybuchy. Pierwszy był potwierdzeniem modelu stworzonego przez naukowców z aktywnością sięgającą 250 zjawisk
na godzinę, zaś w 2012 r. zupełnie niespodziewanie wystąpiła powtórka z poprzedniego roku i znów mogliśmy zobaczyć
setki bardzo słabych Drakonidów na niebie.
W związku z niepewną aktywnością tego roju, modelowaniem przyszłego maksimum zajęło się wielu naukowców.
Mikiya Sato prognozuje, iż Ziemi natrafi w tym roku
na ten sam materiał, który wygenerował podwyższoną aktywność w 1953 r. Cząsteczki mogły ulec rozproszeniu, ale
istnieje szansa na zwiększoną aktywność. Przewiduje się
ZHR na poziomie 20–50 meteorów 9 października o godzinie 00:14UT.
Według modelu Jeremiego Vaubaillona opartego o ostatnie emferydy JPL, maksimum wystąpi 8 października
o 23:31UT. Według tego modelu ZHR będzie utrzymywała
się na poziomie 15 zjawisk na godzinę.
Mikhail Maslov znalazł kilka śladów, z których może wystąpić podwyższona aktywność. Niestety żaden z nich nie
przechodzi wystarczająco blisko Ziemi. Mimo to według naukowca możemy spodziewać się aktywności na poziomie
10-15 meteorów w ciągu godziny. Szczyt aktywności jest prognozowany na 8 października, na godzinę 23:34UT. Radiant
roju znajduje się w gwiazdozbiorze Smoka.
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Radiant Drakonidów

Radiant Południowych Taurydów i Północnych Taurydów

Radiant Orionidów oraz Epsilon Geminidów

Taurydy Południowe uaktywniają się już 10 września. Rój
ten narodził się z komety 2P/Encke, jednak niewykluczone,
że kometa i grupa planetoid poruszająca się po podobnej orbicie są efektem rozpadu większego ciała, do którego doszło
kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Na początku lat 90. XX w. zauważono, że Taurydy popisują się aktywnością wyższą niż
zwykle, a ich maksima są bogate w duże bolidy. Powstała
teoria mówiąca, że występowanie raz na jakiś czas wyjątkowo jasnych Taurydów wiąże się ze spotkaniem Ziemi z materiałem kosmicznym utrzymującym się w rezonansie 7:2
z Jowiszem. Dane obserwacyjne PKiM z lat 2005-2015 potwierdzają tę teorię.
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Radiant roju, ze względu na położenie bliskie ekliptyki,
jest rozmyty i ma rozmiar 20° na 10°, podczas swojej aktywności przemieszcza się przez konstelacje Ryb, Wieloryba
i Byka.
Maksimum wypada około 10 października z prognozowanym ZHR na poziomie 5 meteorów na godzinę. Taurydy
są bardzo wolnymi zjawiskami, w atmosferze poruszają się
z prędkością 27 km/s, dodatkowo zdarzają się bardzo jasne
bolidy, co czyni ten strumień dobrym do obserwacji wizualnych oraz fotografowania.
Między 14 a 27 października aktywny jest rój ε-Geminidów.
To bardzo słaby rój, który leży blisko radiantu Orionidów i ma
porównywalną prędkość. Podczas obserwacji należy zachować szczególną uwagę, aby odróżnić oba źródła meteorów. Maksimum epsilon Geminidów wypada w okolicach 18
października, a ZHR wyniesie około 3 zjawiska na godzinę.
Prędkość w atmosferze wynosi 70 km/s. Radiant jest usytuowany w gwiazdozbiorze Bliźniąt.
Jednym z najaktywniejszych rojów, który będziemy mogli
obserwować w ostatnim kwartale 2018 r., są Orionidy. Obserwujemy je między 2 października a 7 listopada. Maksimum wypada 21 października. Za ich powstanie odpowiada
kometa 1P/Halley (tak samo jak Eta Akwarydy). Pierwsze
doniesienia o obserwacjach pochodzą z kronik chińskich,
zaś na terenie Europy obserwował je jako pierwsze A.S. Herschel w XIX w. W 1911 r. C.P. Olivier zasugerował, że ciałem macierzystym może być słynna kometa Halleya. Rój jest
bardzo niestabilny i zdarzają mu się wybuchy aktywności,
podczas których ZHR sięga nawet 50 zjawisk na godzinę.
Zdarzają się też maksima obfite w jasne bolidy, o czym można było przekonać się w 2006 albo w 2012 r., kiedy Polska
Sieć Bolidowa zarejestrowała najwyższy Orionid w historii.
Istnieje teoria, według której w związku z wpływem grawitacji
Jowisza rój ten może wykazywać 12-letnią okresowość swojej aktywności. Jak na razie jest ona zgodna z obserwacjami,
więc w najbliższych latach możemy spodziewać się wzrostu aktywności. W najbliższym roku ZHR w noc maksimum
może wynosić około 20–25 zjawisk na godzinę.
Między 20 października a 10 grudnia uaktywnia się kolejny rój z kompleksu Taurydów. Tym razem są to Północne Taurydy z maksimum 12 listopada i ZHR na poziomie 5
zjawisk na godzinę. Radiant znajduje się w gwiazdozbiorze
Byka. Prędkość meteoru w atmosferze wynosi około 29km/s.
Strumień potrafi generować, podobnie jak opisane wcześniej
Taurydy Północne, jasne zjawiska bolidowe.
Jednym z bardziej rozpoznawalnych rojów jesienno — zimowych są Leonidy. Jest to rój, o którym zrobiło się głośno,
kiedy w 1833 r. miał miejsce deszcz meteorów z ZHR ocenianym na 26700 zjawisk na godzinę. Następny taki wybuch
miał miejsce w roku 1966, kiedy to obfitość oszacowano
na niewiarygodną liczbę 140000 meteorów w ciągu godziny. W 1998 r., w związku z powrotem komety macierzystej
roju — 55P/Tempel-Tuttle, odnotowano po raz kolejny duże
maksimum sięgające 3000 meteorów na godzinę. Wysoka
aktywność utrzymywała się do 2002 r., ze stopniowo spadającymi liczbami godzinnymi.
Analizy zachowania Leonidów podjęło się kilku naukowców, którzy stworzyli modele również na 2018 r.
Według Jeremiego Vaubaillona, w maksimum Ziemia
zbliży się do aż 4 śladów pozostawionych przez kometę Leonidów, niestety żaden z nich nie znajdzie się na tyle blisko,
by dać spektakularne maksimum. Pierwsze spotkanie nastąpi 18 listopada o 23:27 UT i może być jednym z bardziej
obiecujących. Słabsza aktywność będzie wynikiem spotka3/2018

Radiant Leonidów

Radiant Geminidów

nia ze szlakiem z 1069 r., 19 listopada o 23:59 UT i 21 listopada o godzinie 00:54 UT. Jest również szansa na spotkanie
ze szlakiem z 1567 r. — 25 listopada o godzinie 23:26 UT.
Według Mikiya Sato dwa ślady powinny przejść blisko
Ziemi. Spotkanie ze szlakiem z roku 1069 nastąpić może
19 listopada o godzinie 22:20 UT oraz ze szlakiem z 1433
20 listopada o godzinie 7:04 UT. Przecięcie przez Ziemię
tych szlaków spowoduje niewielki i krótki skok aktywności.
Mikhail Maslov dodaje, że 20 listopada o 9:30 UT może
nastąpić spotkanie ze szlakiem z roku 1466, który spowoduje
pojawienie się jasnych zjawisk.
Standardowe prognozy mówią o aktywności na poziomie 10–20 meteorów na godzinę. Leonidy należą do bardzo szybkich meteorów. Prędkość sięga aż 71km/s. Radiant
znajduje się w gwiazdozbiorze Lwa.
Rok zamkniemy jednym z najaktywniejszych strumieni.
Geminidy aktywne są między 4 a 17 grudnia z maksimum
przypadającym 14 grudnia o godzinie 12:30 UT, ponieważ
bywa ono bardzo szerokie, warto obserwować niebo w nocy
z 13 na 14 grudnia jak i z 14 na 15 grudnia.
Matką Geminidów jest planetodia 3200 Phaethon, która
prawdopodobnie jest wygasłą kometą. W porównaniu do innych bardzo aktywnych strumieni, wzmianki o tym pojawiły
się późno, bo dopiero w XIX w. Pierwszy zwrócił na nie uwagę belgijski astronom A. Quetelet, który w nocy z 12 na 13
grudnia 1830 r. zaobserwował 40 bolidów wylatujących z radiantu, który znajduje się w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Meteoroidy poruszają się ze średnią prędkością około 35 km/s.
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Biuletyn Sekcji Obserwatorów Komet PTMA
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Widoczność struktur
w obrazie komety
Czym obserwować komety?
Na niebie w ciągu roku pojawia się kilkanaście komet,
które bez większych trudności dostrzec mogą miłośnicy
astronomii zaopatrzeni w amatorski sprzęt. Zazwyczaj 2–3
z nich są na tyle jasne, by móc z powodzeniem zaobserwować je w małej lornetce 7×50 lub 10×50. W tym roku do takich
z pewnością będą należeć 21P/Giacobini-Zinner późnym latem i 46P/Wirtanen pod koniec roku. Ta ostatnia może być
widoczna również nieuzbrojonym okiem. Większość komet
jest jednak znacznie słabsza i żeby je dostrzec, potrzebujemy większej lornetki lub teleskopu. Skąd wiemy, czy słaba
kometa, którą chcemy zobaczyć, będzie widoczna przez nasze instrumenty? Komety to obiekty rozmyte, często o słabej
jasności powierzchniowej. Dlatego z całą pewnością jasności najsłabszych gwiazd i najsłabszych komet, jakie możemy
dostrzec przez dany obiektyw, będą się różnić. W idealnych
warunkach pod ciemnym niebem teleskop 6-calowy pozwoli nam na uchwycenie najsłabszych gwiazd o jasności ok.
13,8 mag, jednak w większości przypadków nie zobaczymy
przez niego komet słabszych niż 12 mag. Przy granicznych
jasnościach będziemy mieli większe szanse na kometę
skondensowaną, gwiazdopodobną niżeli na rozmytą, a więc
słabą powierzchniowo. Istnieje empiryczny wzór na ustalenie
granicznej jasności dla komet (m) w zależności od apertury
(A) instrumentu obserwacyjnego, podanej w calach:
m = 8,0m + 2,5 log10(A2)
W tabeli zebrane zostały przybliżone jasności graniczne
komet dla kilku popularnych rozmiarów teleskopów i lornetek.

Apertura instrumentu
50 mm lornetka
100 mm lornetka
6” teleskop
8” teleskop
10” teleskop
12” teleskop
16” teleskop

Jasność graniczna
9,5
11
12
12,5
13
13,4
14,1

niewidoczne przez swą słabą jasność powierzchniową.
Dzieje się tak zazwyczaj, kiedy kometa znajduje się blisko
Ziemi, przez co jej otoczka przybiera duże rozmiary kątowe,
jednocześnie będąc słabo skondensowaną. W artykule „Jak
odnaleźć kometę na niebie” wspominałem o skali, używanej
przez obserwatorów do określenia wyglądu gazowej otoczki. Z początku umiejscowienie wyglądu komy w skali od 0
do 9 może wydawać się trudne — początkujący obserwator,
widząc równomiernie jasną powierzchniowo otoczkę, może
zaraportować skrajnie mały stopień kondensacji DC=0, podczas gdy tak naprawdę widoczna koma jest dyskiem jednakowo jasnym na całej powierzchni i powinna zostać sklasyfikowana liczbą z górnej części skali, być może nawet DC=9.
DC=0 — jednorodnie rozproszona
DC=1 — mocno rozproszona z lekkim pojaśnieniem
w kierunku centrum
DC=2 — mocno rozproszona z wyraźnym pojaśnieniem
w kierunku centrum
DC=3 — środek zauważalnie jaśniejszy niż brzegi, całość wciąż mocno rozmyta
DC=4 — mocno rozmyta kondensacja centralna
DC=5 — umiarkowanie skondensowana w kierunku
środka
DC=6 — centralna kondensacja wyraźnie jaśniejsza
od brzegów
DC=7 — silnie skondensowana, sprawiająca wrażenie
nieostrej gwiazdy
DC=8 — słabo lub zupełnie niedostrzegalna rozmyta
część komy, wyraźny i jasny dysk w centrum
DC=9 — gwiazdopodobna lub w kształcie dysku o jednorodnej jasności.

Istotny jest także dobór okularów, jeśli obserwujemy
przez teleskop. Większość komet będzie dobrze widoczna
w okularach o dużej ogniskowej — duże pole ułatwi odnalezienie komety i gwiazd porównania do wizualnej oceny
jasności, a niewielkie powiększenie (30× – 60×) najczęściej
okazuje się wystarczające. Wyjątkiem są słabe i małe kątowo komety. Wówczas z pewnością potrzebne będzie większe powiększenie. Ogólny pogląd na temat obecnej jasności
i rozmiarów komet można uzyskać, przeglądając ostatnie
raporty na stronie internetowej SOK. Uważajmy jednak, żeby
wyniki innych obserwatorów nie stały się sugestią w czasie
własnych pomiarów.

O kondensacji słów kilka…
Praktyka pokazuje, że nawet dosyć jasne komety, znacznie jaśniejsze od jasności granicznej teleskopu, mogą być
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Data

α

δ

Δ [au]

6 cze 19h03m38,4s

28°36’30,0”

1,389246

16 cze 18h35m34,1s

36°17’37,5”

1,308301

26 cze 17 57 21,4

s

43°44’30,5”

1,290311

s

49°41’56,4”

1,334616

16 lip 16h23m43,4s

53°32’42,2”

1,430889

26 lip 15 42 11,6

55°36’10,4”

1,563701

C/2016 M1 (PanSTARRS)

h

m

6 lip 17 11 15,7
h

h

m

m

s

C/2017 S3 (PanSTARRS)
Szkic komety C/2011 L4 (PanSTARRS), autor: Jakub Warchoł

Struktury w gazowej otoczce i warkoczu
Obraz gazowej otoczki, najczęściej kulistej i w różnym
stopniu skondensowanej, zostaje niekiedy zakłócony przez
inne, znacznie rzadsze struktury, które mogą się pojawić w jej
obrębie. Jedną z takich struktur są dżety — proste lub lekko
zakrzywione jaśniejsze pasma rozciągające się nawet przez
cały promień komy. Są zjawiskiem bardzo rzadkim i trudnym
do dostrzeżenia. Równie rzadkie są fontanny — mogące
przybierać duże kątowo rozmiary strugi jaśniejszej materii
ustawiające się w kierunku odsłonecznym i przechodzące
bezpośrednio w warkocz. W Polsce dostrzeżono je pomiędzy
jasnym centralnym dyskiem a warkoczem komety C/2006 P1
McNaught na początku 2007 r. Podobnie jak dżety, fontanny
to domena komet bardzo aktywnych przelatujących w bliskiej odległości do Ziemi. Raportowano je także u C/1995 O1
(Hale-Bopp) i C/1996 B2 (Hyakutake). Możliwe jest również
wystąpienie wąsów lub kolców — spiczastych i wąskich pojaśnień w obrębie centralnej kondensacji, widocznych m.in.
w komie C/2004 Q2 Machholz. Czasami centralna kondensacja przybiera bardzo jasną, niemal punktową formę. Niejednokrotnie można się spotkać nazywaniem tego zjawiska
„jądrem komety”. W rzeczywistości jest to jądro fałszywe
— z Ziemi nie jesteśmy w stanie obserwować kometarnego jądra, ponieważ przysłaniają je ogromne w porównaniu
do samego skalisto-lodowego obiektu tumany pyłu i gazu,
tworzące otoczkę. Podobnie mało oddającą fizyczne realia
nazwą jest „cień jądra” — punktowe pociemnienie wewnątrz
komy, widoczne jedynie przez duże teleskopy (o aperturze
przynajmniej 16”).
Kolejna gama niecodziennych zjawisk może towarzyszyć
tworzącemu się warkoczowi. Niekiedy widoczne są pasma
wewnątrz warkocza różniące się między sobą jasnością,
szczególnie od osi przechodzącej przez środek warkocza
(gdzie pasma są najjaśniejsze) na zewnątrz. Ich wygląd
w czasie kilkugodzinnych obserwacji będzie raczej niezmienny, w przeciwieństwie do materiału ułożonego w poprzek
warkocza, najczęściej zakrzywionego bądź o nieregularnym
rozkładzie jasności. Jest to bardzo dynamiczne zjawisko
związane z emisją strug materii przez jądro. Doskonale widać
je na wielu animacjach wykonywanych przy użyciu kamer
CCD, gdzie w ciągu kilkugodzinnej obserwacji przesunięcie
3/2018

6 cze

1h27m18,7s

+58°00’23,9”

2,118650

16 cze

2 01 10,4

s

+58°52’35,6”

1,897841

26 cze

2h42m07,4s

+59°23’47,2”

1,661930

h

m

6 lip

m

3 34 00,1

s

+59°03’35,9”

1,412499

16 lip

4 41 46,0

s

+56°35’09,7”

1,154787

26 lip

6h08m05,5s

+48°33’40,6”

0,909035

6 cze 20h39m23,4s

+36°27’38,6”

1,089333

16 cze 20 57 29,2

s

+42°03’21,6”

0,983287

26 cze 21 18 39,5

s

+47°47’09,1”

0,886379

6 lip 21h45m33,8s

+53°30’49,5”

0,796676

16 lip 22 23 01,2

s

+59°00’29,9”

0,712292

26 lip 23 19 52,8

s

+63°44’51,7”

0,632021

h
h

m

21P/Giacobini-Zinner
h
h

h
h

m
m

m
m

Oznaczenia: α — rektascensja, δ — deklinacja, Δ — odległość
od Ziemi, Dane w tabelach zostały podane dla godziny 0.00 polskiego czasu

materiału z przodu ku dalszym częściom warkocza może być
bardzo znaczne. Możliwe jest również dostrzeżenie węzłów
— niewielkich pojaśnień wewnątrz warkocza przybierających
kształt dysku, który będzie się przesuwał wzdłuż warkocza.
Tego typu zjawiska rejestrowane są także za pomocą kamer.
Jak zaraportować o dostrzeżeniu nietypowych struktur w czasie obserwacji komety? Można wspomnieć o nich
w polu „Uwagi” przy wypełnianiu raportu przez witrynę SOK
PTMA. Doskonałą dokumentacją zjawisk obserwowanych
wizualnie są rzetelnie wykonane szkice.
Mikołaj Sabat
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Pod patronatem

Studiowanie kierunków kosmicznych

Kosmiczna
politechnika

POLSA

Mateusz Krakowczyk

Na czym polegają studia z kosmonautyki? Jakie umiejętności posiadają absolwenci tego
kierunku oraz czy szkoli się tutaj przyszłych kosmonautów?
Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie). Jednak jedynym miejscem, gdzie
faktycznie była prowadzona specjalność „Kosmonautyka”,
a co za tym idzie, były prowadzone przedmioty z tej dziedziny, był Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej — w pozostałych ośrodkach dydaktyka ograniczała się do lotnictwa, a kosmonautyka de facto
występowała praktycznie wyłącznie w nazwie kierunku.
W ostatnich latach nastąpiło otwarcie nowych kierunków
w tej dziedzinie, np. inżynierii kosmicznej na Politechnice
Łódzkiej i Wojskowej Akademii Technicznej.
Studia inżynierskie
Pomimo że specjalność jest realizowana jedynie na studiach II stopnia, wydaje się, że dosyć pożyteczne jest opisanie również studiów inżynierskich na kierunku „Lotnictwo
Fot. Marcin Białek/Wikipedia

Wydział Mechaniczny Energetyki
i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Kosmonautyka jest działem techniki, który cechuje duża
interdyscyplinarność. Pracę przy projektach kosmicznych,
poza naukowcami, znajdą zarówno inżynierowie mechanicy, elektronicy, automatycy, informatycy czy też specjaliści
z zakresu materiałoznawstwa lub kartografii. Dlatego też
programy studiów kosmonautycznych znacznie różnią się
pomiędzy poszczególnymi ośrodkami i ciężko mówić o jednym konkretnym kierunku kształcenia w skali całego kraju.
W historii kierunków kosmonautycznych przełomową
datą było wstąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Studia z zakresu kosmonautyki wcześniej
były prowadzone jedynie w ramach kierunku „Lotnictwo
i Kosmonautyka” w czterech ośrodkach (Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,

Mieszczący się przy al. Niepodległości Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, jeden z dwóch, obok Instytutu Techniki Cieplnej
jednostek Wydziału MEiL
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Czy studiując
kosmonautykę, można
zostać kosmonautą?

Od drugiego roku studiów dominują przedmioty kierunkowe. W przypadku Lotnictwa
i Kosmonautyki są to prawie wyłącznie przedmioty poświęcone lotnictwu — bezpośrednio poświęcony kosmonautyce jest przedmiot
„Astronautyka”, który jest bardzo ogólnym
wprowadzeniem w tematykę technik kosmicznych. Nie oznacza to bynajmniej, iż pozostały
program jest dla przyszłych pracowników sektora kosmicznego nieprzydatny. Studenci zdobywają wykształcenie w zakresie mechaniki
płynów, obsługi oprogramowania komputerowego wsparcia projektowania (CAD) oraz obliczeniowej wytrzymałości konstrukcji (FEM)
i mechaniki płynów (CFD). Rozwijane są także
umiejętności związane z konstruowaniem układów mechanicznych w ramach trwającego cztery semestry przedmiotu „Podstawy konstrukcji
3/2018

Przygotowany przez studentów satelita PW — SAT 2, którego głównym
zadaniem jest rozłożenie żagla deorbitacyjnego o powierzchni 4 m2,
który wykorzystując szczątkowy opór atmosfery, ma zaprezentować
możliwość usuwania z orbity kosmicznych „śmieci”. Wykonany w standardzie CubeSat (o rozmiarze 2U) został już zintegrowany i oczekuje
na wystrzelenie, które jest planowane na początek 2018 r.

maszyn”. Duża grupa przedmiotów jest poświęcona także
projektowaniu konstrukcji lotniczych i mechaniki lotu —
dziedzin, które w warunkach polskich, są niezbyt związane
z zastosowaniami kosmicznymi. Dosyć niewiele jest natomiast przedmiotów rozwijających umiejętności z zakresu
programowania — zazwyczaj korzysta się z gotowego, specjalistycznego oprogramowania.
Ostatnie trzy semestry studiów odbywają się w obrębie
specjalności, z których jedną, aż do przeniesienia całości
programu na kurs magisterski w roku 2015 r., była Kosmonautyka. Aktualnie z trzech dostępnych (Statki powietrzne,
Automatyka i osprzęt lotniczy oraz Napędy lotnicze), najczęściej wybieraną przez przyszłych studentów Kosmonautyki jest specjalność Napędy lotnicze. Kształcenie na tej specjalności zawiera przedmioty poświęcone tematyce spalania
oraz silników tłokowych i turbinowych. W ramach prac
przejściowych i dyplomowych realizować można również
projekty związane z napędami rakietowymi.
Źródło: SKA

Wbrew powszechnemu mniemaniu, studia kosmonautyczne nie przygotowują studentów do odbywania
lotów kosmicznych. Kandydaci do misji załogowych
rekrutowani są przez duże agencje kosmiczne (NASA,
ESA, Roskosmos) spośród naukowców, inżynierów
i pilotów. Zdobyte wykształcenie może oczywiście być
plusem w ewentualnej rekrutacji, jednak większe szanse, poza pilotami doświadczalnymi, mają osoby lecące
na orbitę w celu wykonania konkretnych doświadczeń
naukowych. Inżynierowie kosmiczni pracują głównie
przy projektowaniu statków kosmicznych, planowaniu
misji i przy wsparciu naziemnym.

Źródło: SKA

i Kosmonautyka”. Zdecydowana większość studentów kosmonautyki na studiach II stopnia realizowała studia inżynierskie właśnie na tym kierunku, wybierając inne specjalności.
Program I roku studiów inżynierskich jest wspólny dla
wszystkich kierunków prowadzonych na wydziale, czyli
Lotnictwa i Kosmonautyki, Energetyki, Mechaniki i Budowy Maszyn oraz Automatyki i Robotyki. Jest to stosunkowo typowy program dla większości kierunków związanych
z inżynierią mechaniczną w Polsce. Nauczanie matematyki
zawiera jeden semestr algebry z geometrią oraz 3 semestry
analizy matematycznej, nieco bardziej rozbudowanej w porównaniu do innych kierunków technicznych. Zajęcia obejmują też kursy termodynamiki, wytrzymałości konstrukcji,
elektrotechniki, mechaniki i informatyki. Stanowi to solidną
podstawę do dalszego kształcenia w konkretnej dziedzinie
technicznej. Należy też wspomnieć, iż poziom i sposób nauczania matematyki i nauk przyrodniczych jest zdecydowanie odmienny od tego, w jaki te dziedziny są nauczane np.
na astronomii — nauczanie skoncentrowane jest na zastosowaniu tych nauk w technice. Nie brakuje też przedmiotów
kształtujących podstawowe umiejętności inżyniera mechanika, takie jak rysunek techniczny i materiałoznawstwo.

Członkowie Sekcji Rakietowej Studenckiego Koła Astronomicznego przy rakiecie
TUCAN przed startem na poligonie testowym
Urania
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Studia magisterskie
Począwszy od 2015 r., cała edukacja
na specjalności kosmonautyka odbywa się
w całości na kursie magisterskim. Studia te
zostały wydłużone do czterech semestrów,
a ich program w porównaniu do innych
specjalności jest bardziej rozbudowany.
Pewnym minusem, zwłaszcza na pierwszym semestrze, jest obecność dużej liczby
przedmiotów związanych ściśle z tematyką
lotniczą, a nie z przemysłem kosmicznym.
Kolejne dwa semestry są już prawie w całości poświęcone kosmonautyce. Program
nauczania pozwala poznać podstawy wielu
aspektów budowy i projektowania statków
kosmicznych: napędów rakietowych, budowy rakiet, teledetekcji, telekomunikacji, budowy układów optycznych oraz systemów
elektrycznych. Niektóre kursy są realizowane Gmach Instytutu Techniki Cieplnej przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Fot. Panek/Wirównież przez specjalistów z innych wydzia- kipedia
łów i pracowników sektora kosmicznego, co pozwala ujrzeć kształcenia kosmonautycznego i budują solidną podstawę
zdobywaną wiedzę w szerszym kontekście. Semestr czwarty do pracy w sektorze kosmicznym. Studia te, jak wskazuje
przeznaczony jest prawie wyłącznie na przygotowanie pracy już sama nazwa wydziału, są skierowane do osób chcących
dyplomowej magisterskiej.
rozwijać się w kierunku mechaniki, czyli w dziedzinie rakiet
Zarówno podczas studiów inżynierskich, jak i magister- i napędów rakietowych, mechanizmów kosmicznych oraz
skich program studiów przewiduje poza pracą dyplomową, na polu oprzyrządowania do sterowania i nawigacji statków
również tzw. pracę przejściową, która polega na samodziel- kosmicznych.
nym przygotowaniu projektu lub innej pracy na wybrany
przez siebie temat. Zarówno w kursie inżynierskim, jak
i magisterskim ich temat może być związany z tematyką kosmiczną.
Studenckie Koło Astronautyczne
Ważnym elementem w kształceniu inżynierów kosmicznych na wydziale MEiL jest Studenckie Koło Astronautyczne (SKA), które daje studentom możliwość wejścia w świat
technik podboju kosmosu. Koło jest prężnie działającą organizacją, posiadającą cztery główne sekcje: rakietową, balonową, robotyczną oraz satelitarną prowadzącą aktualnie
projekt PW-SAT 2. Koło pozwala na włączenie się w projekt kosmiczny już na pierwszych latach studiów, a zdobyte doświadczenie jest bardzo cenione przez pracodawców.
Projekty realizowane w ramach koła stają się też często tematami prac przejściowych i dyplomowych. Warto powiedzieć w tym miejscu, iż, zwłaszcza podczas studiów inżynierskich, aktywność w kole naukowym pozwala niezwykle
rozbudować swoje praktyczne umiejętności, które trudno
nabyć w związku ze stosunkowo małą liczbą przedmiotów
projektowych. Jest to dlatego ważne, iż inżynieria jest taką
dyscypliną, w której poza zdobytą wiedzą liczy się również
posiadane doświadczenie, jakie może być nazwane eleganckim określeniem sztuki inżynierskiej.

W filmowej formie o studiowaniu kosmonautyki opowiada „Astronarium” nr 45, które jest dostępne na YouTube.

W chwili obecnej trudno określić, jakie perspektywy
kreują się przed absolwentami kierunków kosmonautycznych, gdyż studia w tym kierunku są prowadzone od dosyć
niedawna. Należy jednak wspomnieć, iż studia w tym konkretnym kierunku nie są jedyną drogą do uzyskania pracy
w firmie tego sektora. Ze względu na bardziej mechaniczne spojrzenia, studia te nie będą dobrym wyborem dla osób
chcących rozwijać się np. w dziedzinie elektroniki czy oprogramowania — dla tych osób zdecydowanie korzystniejszy
będzie wybór innego kierunku.

Perspektywy
Podsumowując, studia na specjalności kosmonautyka
na Wydziale MEiL pozwalają na uzyskanie szerokiego wyW numerze 1/2018 zamieściliśmy tabelkę ze spisem
wszystkich polskich uczelni, na których można studiować kosmonautykę i inżynierię kosmiczną.
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Mateusz Krakowczyk:
Redaktor działu „Kącik
Olimpijczyka”. Od 2015 r.
Prezes Klubu Astronomicznego „Almukantarat”. Student studiów
magisterskich na specjalności Kosmonautyka na
Wydziale Mechanicznym
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.
Inżynier w firmie sektora
kosmicznego.
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Ciekawe strony internetowe…

Księżyc coraz bliżej…

W

poprzednim numerze
proponowałem wizytę na stronie Lunar
Reconnaisance Orbiter
http://lroc.sese.asu.edu/. Warto tam
powtórnie zajrzeć, w międzyczasie pojawiły się bowiem
nowe materiały, w szczególności w zakładce „Images”.
Ale nie o tym chcę dziś mówić, tylko o kolejnym
„produkcie” misji, jakim jest prawie 5-minutowa animacja
symulująca przelot nad powierzchnią Księżyca złożona
ze zdjęć w rozdzielczości 4K. Film został opublikowany
8 kwietnia br. i robi duże wrażenie (sam obejrzałem go
już kilka razy). Można go znaleźć pod adresem https://
moon.nasa.gov/resources/168/tour-of-the-moon-4k/.
Jak zwykle, jest to wstęp do możliwej, znacznie
bardziej rozbudowanej eksploracji. Naturalne „przycięcie”
adresu do wersji podstawowej https://moon.nasa.gov
prowadzi do jeszcze eksperymentalnej strony NASA
poświęconej Księżycowi (aktualnie mamy do czynienia
z wersją beta, ale już funkcjonującą całkiem dobrze).
Na stronie tytułowej wita nas interakcyjny glob
księżycowy, który daje się dowolnie obracać. Zaznaczono
na nim szereg interesujących miejsc, które podzielono
na trzy kategorie: miejsca lądowania misji Apollo, miejsca
związane z misjami bezzałogowymi czy tylko z wybranymi
strukturami na powierzchni Księżyca. Konstrukcja aktualnej
wersji strony jest na tyle dojrzała,
że jak zwykle można zaproponować
naszym Czytelnikom samodzielną
wędrówkę przez labirynt oferowanych
na niej opcji. A jest w czym wybierać.
Oprócz „klasycznych” tematów
w rodzaju obserwacji Księżyca czy misji
związanych z jego badaniem znajdziemy
np. ciekawą zakładkę „Galleries/
Lunar Tunes” odsyłającą do „melodii
księżycowych”. Niestety, jest to w tej
chwili jedynie spis, bez możliwości
odtwarzania wybranego utworu. Czy
tak już zostanie (ze względu m.in.
na prawa autorskie), czy jest to czekający
na dopracowanie element wersji beta
— zobaczymy. Zakładka ma dwie
3/2018

wersje — pierwsza to infografika związana z wybranymi
utworami, natomiast druga prowadzi do obszernej listy
— przy okazji można zasugerować za pośrednictwem
dostępnego formularza uzupełnienie jej o nowe utwory.
Roman Schreiber
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Mike Massimino podczas wizyty w Warszawie w marcu 2018 r.

Źródło: NASA

Źródło: Astronarium

Wywiady

Mike Massimino jako członek załogi STS-109, zdjęcie wykonano
w listopadzie 2001 r.

Spaceman
od Teleskopu Hubble'a
Rozmowa z astronautą NASA, który dwa razy był w kosmosie i w obu przypadkach celem
misji była naprawa Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. Niedawno ukazało się polskie wydanie
książki, w której opisuje, jak to przebiegało, a także jak został astronautą.
Mike Massimino (Michael J. Massimino)
Amerykański inżynier i astronauta. Został wybrany
przez NASA do treningu astronautycznego w maju
1996 r. Pierwszy lot w kosmos odbył wahadłowcem
Columbia w ramach misji STS-109 w okresie od 1
do 12 marca 2002 r. Była to czwarta misja serwisowa
do Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Wymieniono
wtedy zasilanie, jedną z kamer i baterie słoneczne.
Drugi raz poleciał na orbitę wahadłowcem Atlantis,
jako członek misji STS-125 (11–24 maja 2009 r.). To
była z kolei piąta, ostatnia misja serwisowa do Teleskopu Hubble’a. Wymianie lub odnowieniu poddano
cztery instrumenty naukowe, zamontowano nowe baterie, nowe żyroskopy i nowy komputer. Łącznie Mike
Massimino spędził w kosmosie 571 godz. i 47 min,
a jego cztery spacery kosmiczne trwały w sumie ponad 30 godzin. Obecnie jest profesorem inżynierii mechanicznej na Columbia University w Nowym Jorku.
Pana marzenie o zostaniu astronautą sięga czasów
dzieciństwa. Proszę powiedzieć, jak to się zaczęło?
Miałem sześć lat i pamiętam przygotowania do misji Apollo 11. To było niesamowite i ekscytujące, co się wtedy
działo. Przeczytałem wszystko, co mogłem na ten temat,
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śledziłem wiadomości, a potem miałem szansę obejrzeć
w telewizji lądowanie Apollo 11 i spacer po Księżycu. To
wywarło na mnie duże wrażenie i przyczyniło się do chęci
bycia astronautą.
A jak to wyglądało w nieco starszym wieku?
Gdy byłem już starszy, pomyślałem, że zostanie astronautą jest jednak niemożliwe. Że to jest coś takiego, co chcesz
robić, gdy jesteś małym dzieckiem. Nie myślałem dużo
na ten temat aż do momentu, gdy ukończyłem college
i studiowałem inżynierię. Obejrzałem wtedy film pt. „The
Right Stuff” („Pierwszy krok w kosmos”), który opowiada
o pierwszych astronautach. To spowodowało, że ponownie zacząłem się interesować programem kosmicznym
i zacząłem go śledzić. Uważałem go za bardzo ciekawy.
Ale przez kolejne kilka lat w Nowym Jorku nie zrobiłem nic
konkretnego w kierunku kariery astronauty. Po prostu pracowałem jako inżynier. Ale w końcu stwierdziłem, że powinienem coś zrobić, zrezygnowałem z aktualnej pracy
i poszedłem na dalsze studia, aby lepiej poznać inżynierię
i spróbować pracować przy programie kosmicznym, a potem może zaaplikować na astronautę.
Czyli dziecięce marzenie i inspiracja filmowa w wieku
studenckim?
Tak. Miałem też kilku mentorów. W tym jednego z przyjaciół,
Jima McDonalda, z którym razem pracowałem podczas staUrania
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żu, gdy byłem studentem. Rozmawialiśmy o tym, co robię
i co mnie interesuje. Przekonał mnie, aby spróbować.

Rozmowę z Mikiem Massimino można obejrzeć
w Urania TV (www.youtube.com/UraniaTV), z kolei
Teleskopowi Hubble’a poświęcone jest Astronarium
nr 59 (www.youtube.com/AstronariumPL).

Patrząc z perspektywy astronauty z doświadczeniem
praktycznym, na ile w filmach fabularnych jest oddana
rzeczywistość pracy w kosmosie?
Film „Apollo 13” był całkiem realistyczny pod tym względem. Nie jest to film dokumentalny, tylko dramat fabularny
oparty na faktach, ale ukazujący sytuację całkiem dokładnie. „Grawitacja” była pięknie sfilmowana, ze świetnymi
scenami kosmicznymi, ale nie była prawdziwa odnośnie
przemieszczania się z miejsca na miejsce. Z Teleskopu
Hubble’a do stacji kosmicznej — w rzeczywistości nie da
się tego tak zrobić. Ale lubię wszystkie filmy o kosmosie,
uważam, że są fajne, jedne bardziej realistyczne, inne
mniej, ale zwykle są ciekawie zrobione i dają rozrywkę.

i wrócić na nią. Można nawet powiedzieć, że chyba została
stworzona po to, aby ją podziwiać z kosmosu. To najbardziej utkwiło mi w pamięci.

To pytanie na pewno słyszy Pan bardzo często: jak
zostać astronautą. Co by Pan radził?

Spośród obu misji naprawczych Teleskopu Hubble’a,
co było najtrudniejszym elementem?

Myślę, że najlepiej jest znaleźć coś, co ciebie interesuje,
np. na polu techniki, w pilotowaniu, nauce, inżynierii, medycynie lub czymkolwiek innym. Po prostu znaleźć coś,
co się lubi. Wśród astronautów mamy pilotów doświadczalnych, inżynierów wszystkich możliwych rodzajów, lekarzy,
oceanologów, geologów, biologów, biochemików i różnych
innych naukowców. Wśród astronautów potrzeba ludzi
o różnych specjalizacjach. Jedni trafiają poprzez wojsko,
inni pozostają cywilami, ale po prostu trzeba wybrać,
co ciebie interesuje z tego rodzaju dziedzin. Myślę, że będzie wiele możliwości lotu w kosmos, nie tylko jako astronauta rządowy, ale także w prywatnych firmach. Będzie ich
coraz więcej w przyszłości.

Najtrudniejszy był chyba mój ostatni spacer kosmiczny.
Dotyczył czegoś, czego nigdy wcześniej nie robiliśmy. Musiałem rozmontować jeden z instrumentów i wymienić zasilanie. To był najbardziej skomplikowany spacer kosmiczny,
jaki zrobiliśmy. Było w jego trakcie trochę problemów, ale
w końcu się udało. Obejmował wiele kolejnych kroków,
używaliśmy ponad 100 narzędzi, w tym zupełnie nowych.
To był najtrudniejszy element, ale dający także bardzo
dużo satysfakcji i radości.

Czy bał się Pan przed swoim pierwszym lotem w kosmos?
Byłem zaniepokojony — to było trochę przerażające. Taki
lot jest niebezpieczny, więc trochę się martwiłem, ale myślę,
że ryzyko jest wliczone w program kosmiczny. No i uważam,
że marzenia są warte poniesienia takiego ryzyka.
A przy drugim locie?
Też miałem trochę obaw. Pomiędzy moim pierwszym
a drugim lotem mieliśmy wypadek, więc było to ciągle
w pamięci, ale stwierdziłem, że to, co robię, jest na tyle
ważne, że można podjąć się ryzyka. Liczyłem też na to,
że wszystko będzie w porządku.

Nieważkości trzeba się nauczyć. Jest inna. Ale jak się
nauczysz, to jest w wspaniała! Jest bardzo łatwo robić
różne rzeczy, poruszać się. Im więcej praktyki, tym lepiej
to wychodzi. Znacznie lepiej niż w środowisku normalnej,
ziemskiej grawitacji.

Po powrocie na Ziemię, jak wygląda codzienna praca
astronauty na Ziemi?
Cały czas się trenuje, odbywa symulacje, lata samolotami,
uczy się. Trzeba nieustannie utrzymywać swoje umiejętności, trenować, codziennie chodzić na siłownię, a także
wykonywać prace techniczne — np. w centrum kontroli
lotu, w skafandrze kosmicznym, w robotyce, przy planowaniu kolejnych misji i różne inne rzeczy, które zostaną
zlecone. Większość czasu jako astronauta spędza się nie
na lataniu w kosmosie, a na pomaganiu innym w ich lotach
i pozostawaniu w gotowości na moment, gdy otrzymasz
kolejną misję.
Ma Pan na swoim koncie dwa loty w kosmos. Czy to
już zamknięty rozdział?

Jakie wrażenia najbardziej Pan zapamiętał z lotu kosmicznego?
Ziemię. Na swoją planetę można patrzeć bez końca. To
prawdziwy raj i czyste piękno do podziwiania z kosmosu.
Twoja planeta to najlepsze miejsce — polecieć w kosmos

Mike Massimino w trakcie spaceru kosmicznego w celu naprawy Kosmicznego Teleskopu Hubble’a, w ramach misji STS-125 w 2009 r.
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A jak to jest w stanie nieważkości?

Nie wiem. Gdy NASA zaproponowała mi udział w kolejnym
locie, wtedy odmówiłem. Ale ciągle mam nadzieję, że kiedyś dostanę ponownie szansę lotu.
Co astronauci robią po zakończeniu pracy w NASA
na tym stanowisku?
Można robić wiele rzeczy. Można zostać w NASA i pracować w kierownictwie, np. Charles Bolden, poprzedni

Kosmiczny Teleskop Hubble’a w trakcie cumowania do ładowni wahadłowca Columbia (misja STS-109 w 2002 r.). W tle widać horyzont Ziemi
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Konkurs

Na stronie www.urania.edu.pl/konkursy
prowadzimy konkurs związany z wywiadem
z astronautą (termin zgłoszeń 31.08.2018).
Do wygrania pocztówki Uranii z autografem
Mike'a Massimino.

Kosmiczny Teleskop Hubble’a na orbicie okołoziemskiej. Zdjęcie z 1997 r.

stąpiłem także jako jeden z wielu astronautów z programie
National Geographic pt. „One Strange Rock”. Występuję
też czasem w innych programach telewizyjnych.

szef NASA, był wcześniej astronautą. Astronauci trafiają
do różnych centrów kosmicznych. Niektórzy pracują w firmach z branży kosmicznej, bardzo różnych, w tym np.
w SpaceX. Ja postanowiłem wrócić na uczelnię. Wcześniej
byłem profesorem na Georgia Institute of Technology, lubiłem tę pracę i zamierzałem wrócić po ukończeniu kariery
astronauty. I tak zrobiłem — obecnie pracuję na Columbia
University.

Czy wszyscy astronauci są podobnie medialni?
Myślę, że większość astronautów musi być reprezentatywna. Część astronautów lubi to bardziej niż inni. Tak
jest w moim przypadku. Ale w pewnym stopniu dotyczy to
wszystkich moich kolegów. Reprezentuję w mediach program kosmiczny — to tak jakby część pracy astronauty.

Czemu zdecydował się Pan na napisanie książki
o swoim życiu?

Korzenie Pana rodziny są włoskie. Przypuszczam,
że historia rodziny może być podobna do historii wielu
polskich rodzin, których niektórzy członkowie emigrowali do Ameryki.

Lubię opowiadać historie na temat moich doświadczeń
w kosmosie. Wydaje się, że ludzie lubią je słuchać, ja lubię
im opowiadać. Sądzę, że to dobra historia do opowiedzenia. Lubię dzielić się tymi cudownymi doświadczeniami,
które miałem okazję przeżyć — myślę, że jestem szczęściarzem, że miałem okazję tego doświadczyć. Książka
ukazała się najpierw oczywiście po angielsku i sprzedaż
była bardzo dobra. W Wielkiej Brytanii była bestsellerem,
podobnie w USA. Mam nadzieję, że podobnie będzie
w Polsce. Dzięki temu miałem świetną okazję na przyjazd
tutaj. Dobre rzeczy po prostu się nie kończą.

Moi kochani dziadkowie wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych na początku XX wieku, nieco ponad 100 lat temu.
Mój ojciec i matka urodzili się w Ameryce i spotkali w Nowym Jorku w 1950 r., pobrali się i założyli rodzinę. Jestem
najmłodszym z rodzeństwa. Mój brat jest o 10 lat starszy,
a siostra o 7 lat.

Występuje Pan też w telewizji…

Źródło: NASA

Tak, miałem parę występów przed kamerami. Prowadzę
program The Planets na kanale Science Channel. W tym
roku jest kolejny sezon jako The Planets and Beyond. Wy-

Byłem zaproszony do Włoch przez prezydenta tego kraju.
W trakcie mojego pierwszego lotu zabrałem flagę Sycylii
— stamtąd wywodzi się moja rodzina. Podczas drugiego
lotu w kosmos zabraliśmy replikę teleskopu Galileusza
— była wtedy 400 rocznica pierwszych obserwacji teleskopem przez Galileusza. Replikę otrzymaliśmy z Muzeum
Galileusza we Florencji. We Włoszech miałem okazję być
kilka razy, spotkałem się np. z papieżem Janem Pawłem II,
a potem z Benedyktem XVI. Sądzę, że to istotne pamiętać
o swoich korzeniach, chociaż z drugiej strony, cieszę się
też, że moi rodzice wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, co dało sporo możliwości.
Na koniec pytanie o przyszłość: Pana zdaniem kiedy
nastąpi załogowy lot na Marsa?

Kosmiczny Teleskop Hubble’a sfotografowany z wahadłowca Atlantis
podczas misji serwisowej w 2009 r.
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Myślę, że to jeszcze trochę potrwa. Jest naprawdę ciężko
pójść jeszcze dalej. Sądzę, że najpierw powinniśmy powrócić na Księżyc, ale nie tylko wylądować, ale założyć
bazę. Lot na Księżyc to kwestia najbliższych 10–15 lat.
Z Marsem będzie trzeba poczekać dłużej, chyba że Elon
Musk stwierdzi, że chce tam polecieć, to wtedy może to
przyspieszyć sprawę.
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Kilka autobiografii napisanych
przez astronautów i kosmonautów

Spaceman. Jak zostać astronautą i uratować nasze
oko na Wszechświat
Mike Massimino

Ciężar nieważkości. Opowieść pilota-kosmonauty
Mirosław Hermaszewski
ISBN 978-83-242-3119-5

ISBN 978-83-268-2618-4

Wydawnictwo Universitas, Kraków 2017 (wydanie 3)

Wydawnictwo Agora, Warszawa 2018
Mike Massimino to amerykański astronauta, który był
w kosmosie dwa razy. Celem obu misji była naprawa
Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Być może niektórzy
znają go też z serialu komediowego „Teoria wielkiego
podrywu”, w którym w kilku odcinkach grał samego siebie, lub z innych wystąpień medialnych. W książce opisuje historię swojego życia od momentu, gdy jako małe
dziecko zapragnął zostać astronautą, przez kolejne lata,
które w końcu doprowadziły do tego celu, po swoje loty
w kosmos i pracę po powrocie na Ziemię.

Pierwszy i ciągle jedyny Polak, który był w kosmosie —
gen. Mirosław Hermaszewski. Opowieść o jego losach
życiowych i o samym locie kosmicznym to na pewno
obowiązkowa pozycja w biblioteczce każdego, kogo
interesuje kosmos. Tym bardziej że polski kosmonauta
ma dar ciekawego opowiadania zarówno przy wystąpieniach publicznych, jak i na kartach książki.

Moja Błękitna Planeta
Herman Titow

Kosmiczny poradnik życia na Ziemi

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1976

Chris Hadfield
ISBN 978-83-240-2571-8
Wydawnictwo Books Flow, Kraków 2016
Chris Hadfield to astronauta kanadyjski, spędził w kosmosie łącznie prawie 4 tysiące godzin (około pół roku).
Jego klip na YouTube, w którym śpiewa piosenkę „Space Oddity”, będąc w stanie nieważkości, obejrzało już
prawie 40 mln ludzi.
3/2018

Gierman Titow był radzieckim kosmonautą, drugim człowiekiem w kosmosie (misja Wostok 2 w 1961 r.). Pomijając kilka wstawek propagandowych z ówczesnych czasów, warto książkę przeczytać, aby poznać, jak pierwsi
kosmonauci w ZSRR zaczynali loty kosmiczne. Książka
była wydana w 1976 r., więc trzeba jej szukać w bibliotekach, antykwariatach lub na Allegro.
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Kalendarzyk astronomiczny

     

Niebo nad Polską

Widok południowej strony
nieba w centrum Polski
(19°E / 52°N)

1 lipca ok. godz. 2.00
16 lipca ok. godz. 1.00
1 sierpnia ok. godz. 0.00
16 sierpnia ok. godz. 23.00
1 września ok. godz. 22.00

Niebo w lipcu i sierpniu 2018
Pełnia lata to czas nie najlepszych warunków obserwacji nocnego nieba,
jednak jako pora wakacji i urlopów sprzyja dłuższemu niż zwykle przebywaniu
na wolnym powietrzu i, nawet mimowolnemu, zainteresowaniu się rozgwieżdżonym niebem. Dla wielu spędzających urlopy za granicą, może to być również okazja poznawania nieba widocznego z innych, często odległych rejonów
Ziemi. W naszym Kalendarzyku ograniczamy się jednak głównie do obrazu
nieba w centrum Polski, pamiętając o różnicach w jego wyglądzie w innych
rejonach, niekiedy zaglądając również daleko poza granice naszego kraju.
Już z początkiem lipca, nad południowe krańce Polski zaczynają powracać
całkowicie ciemne noce astronomiczne, w centrum przyjdzie na nie poczekać
3 tygodnie dłużej, zaś na północnych krańcach kraju Słońce zacznie zanurzać
się pod horyzont głębiej niż na 18° dopiero w pierwszych dniach sierpnia.
Równolegle z tym, z początku powoli, z czasem coraz szybciej skracają się
dni, a wydłużają noce. Stopniowo również topnieją różnice pomiędzy północnymi a południowymi rejonami. Z początkiem lipca, w Jastrzębiej Górze dzień
jest jeszcze o 65 min dłuższy niż w Ustrzykach Górnych, ale po 2 miesiącach
różnica ta topnieje już do niespełna 20 min.
W omawianym okresie (z wyjątkiem kilku końcowych dni sierpnia), przez
całą noc podziwiać możemy na niebie gwiezdny symbol lata — Trójkąt Letni,
wytyczony przez Wegę, Deneba i Altaira, najjaśniejsze gwiazdy letnich konstelacji Lutni, Łabędzia i Orła. Jednak niemal do końca lipca, krótko po zmierzchu
dostrzec jeszcze można nad zachodnim horyzontem symbol minionej pory
roku, Trójkąt Wiosenny, natomiast z końcem sierpnia, tuż przed świtem na południowym wschodzie w komplecie błyszczą już nawet bardzo jasne gwiazdy
Zimowego Sześciokąta.
Bohaterami wydarzeń rozgrywanych w tej, niezmiennej każdego roku, letniej gwiezdnej scenerii, będą: osiągający w końcu lipca wielką opozycję Mars
oraz Księżyc, obiekt i sprawca dwóch zaćmień.
Mapki i wykresy zamieszczone na pierwszych dwóch stronach Kalendarzyka pozwalają zorientować się w wyglądzie południowej części naszego nocnego nieba, głównie w połowie lipcowych i sierpniowych nocy, wyznaczyć godziny
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wschodów Słońca, Księżyca i planet, prześledzić zmiany obserwowanych jasności i rozmiarów kątowych planet, a także szczególnie szybko zmieniające się kształty oświetlonej części tarczy
Merkurego i Wenus. Na pierwszej mapce zaznaczono również
położenia kilku ciekawych obiektów, opisanych na ostatniej
stronie Kalendarzyka, w części „Spójrz w niebo”. Panoramiczna
mapa na trzeciej i czwartej stronie pokazuje m. in. zmieniające
się w tym czasie położenia planet na tle gwiazd.
Dokładniejsze terminy omawianych zjawisk zebrano w tabelce na drugiej stronie Kalendarzyka. Wszystkie momenty podano
w czasie urzędowym — środkowoeuropejskim letnim (CEST).

Ważniejsze wydarzenia
lipca i sierpnia 2018
lipiec
1
4
6
6
7
10
12
12
13
13
13
14
15
16
19
21
21
22
24
25
25
26
27
27
27
27
27
28
30
31

1.09
4.19
9.51
18.46
18.44
18.35
7.29
14.01
3.02
4.48
10.25
4.50
1.11
6.34
21.52
2.43
4.28
17.15
22.38
7.45
22.50
6.35
7.12
7.44
20.47
22.20
22.22
0.40
—
9.29

koniunkcja Księżyca 4,7°N z Marsem
koniunkcja Księżyca 2,4°S z Neptunem
ostatnia kwadra Księżyca
Ziemia w aphelium, 152,096 mln km od Słońca
koniunkcja Księżyca 4,7°S z Uranem
Jowisz powraca do ruchu prostego w długości eklipt.
maksymalna elongacja Merkurego, 26,4°E od Słońca
maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +20°46’
maks. częściowego zaćmienia Słońca; niewidoczne
nów Księżyca
perygeum Księżyca, 357 436,9 km od Ziemi
Księżyc w węźle wstępującym, λ = 125°38’
koniunkcja Księżyca 2,2°N z Merkurym
koniunkcja Księżyca 1,6°N z Wenus
pierwsza kwadra Księżyca
Słońce wkracza do gwiazdozbioru Raka; λ = 118,0°
koniunkcja Księżyca 4,2°N z Jowiszem
Słońce wstępuje w znak Lwa; λ = 120°
opozycja planetoidy (14) Irene, 1,71 au od Ziemi
koniunkcja Księżyca 2,0°N z Saturnem
maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –20°45’
Merkury rozpoczyna ruch wsteczny w długości eklipt.
wielka opozycja Marsa, 57,770 mln km od Ziemi
apogeum Księżyca, 406 229,6 km od Ziemi
koniunkcja Księżyca w pełni 6,7°N z Marsem
pełnia Księżyca
maks. całkowitego zaćmienia Księżyca; widoczne
Księżyc w węźle zstępującym, λ = 305°38’
maks. aktywności roju meteorów Płd. delta Akwarydy
koniunkcja Księżyca 2,4°S z Neptunem

4
4
7
9
9
10
10
11
11
11
11
12/13
14
17
17
18
19
21
22
23
23
23
24
26
27
27
31

2.32
20.18
18.05
0.30
7.28
15.41
20.07
1.50
5.53
9.47
11.58
—
20.05
15.05
19.30
9.49
5.50
11.32
4.54
0.20
13.23
16.18
6.50
13.56
14.03
15.40
7.50

koniunkcja Księżyca 4,7°S z Uranem
ostatnia kwadra Księżyca
Uran rozpoczyna ruch wsteczny w długości eklipt.
maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +20°45’
koniunkcja dolna Merkurego ze Słońcem (4,8°S)
Księżyc w węźle wstępującym, λ = 125°40’
perygeum Księżyca, 357 436,9 km od Ziemi
Słońce wkracza do gwiazdozbioru Lwa; λ = 138,0°
koniunkcja Księżyca w nowiu 5,4°’N z Merkurym
maks. częściowego zaćmienia Słońca; niewidoczne
nów Księżyca
maksimum aktywności roju meteorów Perseidy
koniunkcja Księżyca 5,9°N z Wenus
koniunkcja Księżyca 4,3°N z Jowiszem
maksymalna elongacja Wenus, 45,9°E od Słońca
pierwsza kwadra Księżyca
Merkury powraca do ruchu prostego w długości eklipt.
koniunkcja Księżyca 2,1°N z Saturnem
maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –20°46’
Słońce wstępuje w znak Panny; λ = 150°
apogeum Księżyca, 405 752,3 km od Ziemi
koniunkcja Księżyca 6,8°N z Marsem
Księżyc w węźle zstępującym, λ = 305°36’
pełnia Księżyca
koniunkcja Księżyca 2,3°S z Neptunem
Mars powraca do ruchu prostego w długości eklipt.
koniunkcja Księżyca 4,6°S z Uranem

Słońce
W ciągu łącznie 62 dni lipca i sierpnia, przemieszczając
się na niebie od zachodnich rejonów gwiazdozbioru Bliźniąt,
przez Raka, aż do połowy długiego odcinka ekliptyki zawartego
w Lwie, Słońce pokonuje na tle gwiazd dystans 59,38°, jednocześnie wyraźnie zmniejszając swą deklinację, z +23,14°
do +8,5°, co wprost przekłada się na obniżenie o blisko 15°
wysokości dziennego łuku zakreślanego na niebie. Znacznie mniej zauważalne jest stopniowe zwiększanie prędkości
pozornego ruchu Słońca na ekliptyce, od 0,953° na dobę,
w pobliżu przypadającego 6 lipca aphelium Ziemi, do 0,967°
na dobę z końcem sierpnia, osiągającej maksymalną wartość
(1,019°/d) podczas corocznego peryhelium naszej planety
w pierwszych dniach stycznia.

Księżyc

Trzy doby po pełni świecący 93,5% swej tarczy, Księżyc
rozpocznie swą lipcowo-sierpniową wędrówkę na tle gwiazd
w zachodniej połowie konstelacji Koziorożca. Do końca sierpnia 2,56-krotnie okrążywszy zodiak, dwie doby przed ostatnią
kwadrą świecący niespełna 3/4 swej tarczy, zarazem osiągając
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maksymalną odległość 5,3° na południe od ekliptyki, Księżyc
dotrze do północno-wschodnich krańców Wieloryba, tuż przy
granicy z Rybami.
Na swej drodze 17 razy Księżyc napotka planety, w tym aż
trzykrotnie mijać będzie Marsa, Urana i Neptuna, ale ani razu nie
zbliży się do żadnej z planet bardziej niż na 1,5° (geocentrycznie), jak podczas lipcowej koniunkcji z Wenus. Za najatrakcyjniejszą z wszystkich trzeba jednak chyba uznać, wprawdzie niezbyt
bliską, na dodatek podczas pełni Księżyca, koniunkcję z Marsem
27 lipca wieczorem, ale przypadającą w trakcie zaćmienia Księżyca i wielkiej opozycji Marsa. Zatem podczas wzajemnego zbliżenia na niebie, obydwa obiekty będą całkiem dobrze widoczne.
Lipcowe całkowite zaćmienie Księżyca można będzie oglądać ze wszystkich kontynentów, z wyjątkiem Ameryki Północnej
i północno-wschodnich krańców Azji. Całe zjawisko, wraz z fazą
półcieniową, potrwa 6 h 14 min. W centrum Polski Księżyc pojawi się w całości ponad horyzontem 12 min po rozpoczęciu
fazy częściowej zaćmienia, pogrążony już w kilkunastu procentach w ziemskim cieniu. Faza całkowita zaćmienia potrwa 1 h
43 min, do godz. 23.13, gdy Księżyc wzniesie się na 15°, zaś
jego tarcza wyjdzie z cienia 19 min po północy, 35 min przed
górowaniem. Tej samej nocy 27/28 lipca, krótko po północy
Księżyc przechodzi przez jeden z węzłów swej orbity (wstępujący), dzięki czemu, zachodzące podczas pełni, jego zaćmienie
jest niemal centralne.
Zarówno 2 tygodnie wcześniej, jak i 2 tygodnie później, nów
Księżyca przypada już w nieco większej odległości od węzła
(zstępującego), jednak na tyle blisko, by mogły nastąpić częściowe zaćmienia Słońca. Pierwsze z nich, 13 lipca, o maksymalnej
fazie 0,3367, widoczne będzie na niewielkim obszarze, głównie
ponad częścią Oceanu Indyjskiego pomiędzy Australią i Antarktydą. Obserwacja drugiego, 11 sierpnia, znacznie głębszego,
możliwa będzie nad północnymi obszarami biegunowymi Ziemi,
z maksymalną fazą 0,7361, widoczną na północno-wschodnim
wybrzeżu Syberii. Z fazą nieprzekraczającą 0,30, to zaćmienie
Słońca widoczne będzie również na północnych krańcach Europy, w tym na niemal całym Półwyspie Skandynawskim.
W omawianym okresie brak możliwych do obserwacji, szczególnie efektownych zakryć jasnych gwiazd lub planet przez Księżyc. Po ostatnim z wielomiesięcznej serii, lutowym zakryciu Aldebarana, przez kilkanaście lat Księżyc będzie omijał najjaśniejszą
gwiazdę Byka i na następne jej zakrycie przyjdzie nam poczekać
aż do 2034 r. Wprawdzie jeszcze 7 sierpnia księżycowa tarcza
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na ponad pół godziny kolejny raz przysłoni Aldebarana, jednak
zakrycie to będzie miało miejsce głęboko pod horyzontem.

Planety

Planetarny wystrój lipcowo-sierpniowego nocnego nieba nie
ustępuje atrakcyjnością sytuacji obserwowanej w poprzednich
dwóch miesiącach. Tym razem zdecydowanie wyróżniać się będzie spośród pozostałych Czerwona Planeta, Mars.
W lipcu dość szybko skraca się czas widoczności, goszczącego w centrum konstelacji Raka, Merkurego, który z początkiem
miesiąca wciąż jasny, zachodzi jeszcze około 80 min po Słońcu,
ale pod koniec lipca całkowicie znika z wieczornego nieba, by
jednak już po kilku tygodniach pojawić się ponownie, tym razem
na niebie porannym. Zakreśliwszy efektowną pętlę na pograniczu Raka i Lwa, w ostatniej dekadzie sierpnia ponownie jaśniejący, Merkury wschodzić będzie około 100 min przed Słońcem.
Skraca się również czas widoczności Wenus w roli Gwiazdy
Wieczornej. Szybko wędrująca przez gwiazdozbiory Lwa i Panny,
stopniowo zwiększa swą jasność i z końcem sierpnia, zachodzącą około 70 min po Słońcu, możemy ją jeszcze obserwować ponad zachodnim horyzontem nawet przez około 3 kwadransów.
Planetarny bohater tegorocznego lata, Mars, przez blisko 7
miesięcy roku, do opozycji 27 lipca, prawie 11-krotnie zwiększył
swą jasność, do –2,8 mag, już od pierwszych dni lipca przewyższając pod tym względem, drugiego zazwyczaj co do jasności,
Jowisza. Od początku roku 5-krotnie, do 57,77 mln km zmniejszyła się odległość Czerwonej Planety od Ziemi, co kwalifikuje
tegoroczną opozycję do tzw. wielkich opozycji Marsa. Podobna
sytuacja powtarza się średnio co 15–17 lat i w całym XXI wieku mamy 7 wielkich opozycji Marsa, z największym zbliżeniem
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do Ziemi — na 55,6 mln km w 2003 i 2082 r. Oprócz maksymalnej jasności, podczas tak bliskich opozycji obserwujemy
również największe kątowe rozmiary tarczki Marsa na niebie,
tym razem 24,4”.
Pewną niedogodnością lipcowo-sierpniowych obserwacji
Marsa jest fakt, że kreśli on w tym czasie zamaszystą pętlę
w południowo-zachodniej części gwiazdozbioru Koziorożca, oddalając się na 6,5° na południe od i tak nisko tu położonego
odcinka ekliptyki. Skutkiem tego, podczas opozycji, w centrum
Polski Mars wznosi się podczas górowania na zaledwie 12°
ponad horyzont. Przypadająca również 27 lipca pełnia, wraz
ze zbliżeniem Księżyca na 5,9° (topocentrycznie) do Marsa, to
kolejne utrudnienie obserwacji — jednak z wyjątkiem niemal 7
kwadransów całkowitego zaćmienia Księżyca, uświetniającego
wielką opozycję Marsa, tego samego dnia wieczorem.
Jowisz, w gwiazdozbiorze Wagi, po majowej opozycji, z początkiem lipca góruje o zmierzchu, zachodząc około 2.00 w nocy, ale
szybko skracając czas swej widoczności, z końcem sierpnia znika
z nieba już 1,5 h po zmierzchu. Saturn w Strzelcu, po czerwcowej
opozycji, w pierwszej połowie lipca gości na niebie aż do świtu,
pod koniec sierpnia zachodząc już krótko po północy.
Dzięki powrotowi całkowicie ciemnych nocy, w sierpniu są
już w miarę korzystne warunki obserwacji niezbyt jasnych,
najdalszych planet. Jaśniejszy z nich Uran, który w opozycji do
Słońca znajdzie się dopiero pod koniec października, w sierpniu
wschodzi już w pierwszych godzinach nocy. Ciemniejszy Neptun, na miesiąc przed swoją opozycją wschodzi już o zmierzchu, jednak na najlepsze warunki obserwacji warto poczekać
do środka nocy, gdy jest blisko górowania.

w seriach po kilka–kilkanaście w ciągu 2–3 minut, podczas
maksimum nawet do 150 w ciągu godziny.

Gwiazdy zmienne
Poniżej zamieszczamy charakterystyczne momenty (maksima lub minima) przedstawicieli trzech różnego typu gwiazd
zmiennych, możliwe do zaobserwowania na nocnym niebie.
Algol (β Persei), zmienna zaćmieniowa o okresie 2,8674
doby i zakresie zmian jasności od 2,1m do 3,4m. Tabelka zawiera momenty głównych (głębszych) minimów jasności:
sierpień
1, 22.13
19, 3.12
22, 0.01
24, 20.50

Cefeida klasyczna (δ Cephei), gwiazda pulsująca o okresie
zmian jasności 5,3663 doby, w zakresie od 3,5m do 4,4m. Tabelka podaje momenty maksimów jasności:
lipiec
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24, 21.02

9, 23.25
26, 1.49

Mirydy — gwiazdy zmienne długookresowe o okresie zmian
powyżej 100 dni. W tabelce zestawiono, przypadające w tych
miesiącach, maksima blasku kilkunastu jaśniejszych miryd.

Roje meteorów
Aktywny pomiędzy 12 lipca a 23 sierpnia rój meteorów Południowe Delta Akwarydy, to znany już w starożytności, jeden z najobfitszych rojów nieba południowego. Podczas przypadającego
30 lipca maksimum możemy spodziewać się do 25 dość szybkich meteorów na godzinę. Źródłem tego roju jest najprawdopodobniej grupa komet muskających Słońce (sungrazing comets).
Jeden z najsłynniejszych rojów meteorów, Perseidy, z radiantem na północnych krańcach gwiazdozbioru Perseusza, wykazują aktywność pomiędzy 17 lipca a 24 sierpnia. Tegoroczne
maksimum przewidziane jest na drugą połowę nocy z 12 na 13
sierpnia. Znane już w starożytności, związane z okresową kometą 109P/Swift-Tuttle, białe meteory tego roju pojawiają się
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7, 2.51
9, 23.40
27, 4.35
30, 1.24
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12,
13,
21,
27,
30,

T Her
T Aqr
R Cnc
R And
R Lep

sierpień
8,0
7,7m
6,8m
6,9m
6,8m

m

1, U Cet
8, T Dra
9, V Cas
10, R Psc
17, R Aql

7,5m
9,6m
7,9m
8,2m
6,1m

17,
22,
22,
29,

S CrB
R Dra
U Her
R Crv

7,3m
7,6m
7,5m
7,5m

Opracował Jan Desselberger
Więcej informacji:
ALMANACH ASTRONOMICZNY
TOMASZA ŚCIĘŻORA

http://www.urania.edu.pl/almanach
ROCZNIK ASTRONOMICZNY
INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII

http://www.igik.edu.pl/
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Spójrz w niebo

wistej średnicy 67 lat św., gromadę oglądamy na naszym niebie
jako obiekt o kątowej średnicy 6,8’ i jasności 8,5m, co oczywiście
wymaga pomocy lornetki lub amatorskiego teleskopu.

Gromada kulista M 75 i mgławica planetarna NGC 6818

Perełka (NGC 6818) — efektowna mgławica planetarna w północno-wschodnim krańcu gwiazdozbioru Strzelca,
8,9° na zachód od gwiazdy Dabih (beta Capricorni), odkryta
w 1787 r. przez Wiliama Herschela. Odległa około 6000 lat św.,
na naszym niebie ma średnicę kątową 0,77’, co wraz z niewielką jasnością (9,3m) wymaga użycia teleskopu, choć więcej niż
szarą plamkę dostrzec można dopiero na odpowiednio długo
naświetlanych fotografiach, np. z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a.
Saturn (NGC 7009) — mimo nazwy, nie chodzi tu o drugą
pod względem wielkości planetę Układu Słonecznego, 27 lipca 2018 r. goszczącą również niedaleko, w zachodniej części
gwiazdozbioru Strzelca, 31° na zachód od Marsa. To jeszcze
jedna, odkryta w 1782 r., również przez Williama Herschela,
nieco mniejsza (0,68’×0,58’), ale 3-krotnie jaśniejsza (8,0m)
od poprzedniej, malownicza mgławica planetarna, usytuowana
w zachodniej części gwiazdozbioru Wodnika, jednak tylko 3,1°
od północnych granic Koziorożca, 6,0° na północ od gwiazdy
theta Capricorni. Kształtem przypominająca nieco glob z pierścieniami, na fotografiach pochodzących z wielkich teleskopów
mgławica ukazuje strukturę bardziej kojarzącą się z owiniętym
w papierek cukierkiem.
Jan Desselberger
Źródło: By ESO/J. Walsh

Źródło: ESA/Hubble

hoć, nie tylko na letnim firmamencie, naszą uwagę
zwracamy najczęściej na obiekty wspinające się wysoko na niebo, warto również poznawać bogactwo różnego typu obiektów astronomicznych usytuowanych w niewznoszących się zbyt wysoko konstelacjach, do których należą
m.in. zodiakalne gwiazdozbiory Strzelca, Koziorożca i Wodnika.
Niemal w środku lata, wieczorem 27 lipca, w granicach konstelacji Koziorożca, ma miejsce szczególnie interesujący zespół
zjawisk — pełnia Księżyca i jego całkowite zaćmienie zbiegają
się w czasie z koniunkcją z Marsem, który kilkanaście godzin
wcześniej, podczas szczególnie bliskiej, wielkiej opozycji, osiąga
największy blask i rozmiary kątowe na naszym niebie.
Proponowane dziś do obserwacji obiekty, można oczywiście
oglądać w innych dniach, zwłaszcza gdy przynajmniej tej okolicy nieba nie będzie rozświetlał Księżyc, jednak jeśli 27 lipca dopisze pogoda, to mimo bliskości Księżyca, w godzinach 21.30–
–23.13, mamy ponad półtorej godziny doskonałych warunków,
gdy księżycowa tarcza w całości tonąć będzie w ziemskim cieniu. W ten sposób, wyposażeni w amatorski teleskop, podziwianie całkowitego zaćmienia Księżyca moglibyśmy połączyć
z obserwacjami opisanych niżej obiektów z bliskiego otoczenia
Księżyca i Marsa.
M 30 — bogata w gwiazdy, gromada kulista o masie 160 tysięcy Słońc, po raz pierwszy zaobserwowana w 1764 roku przez
Charlesa Messiera, który — błędnie klasyfikując obiekt jako
mgławicę — zamieścił ją w swym słynnym „Katalogu mgławic
i gromad gwiazd”. Wiek tej bardzo leciwej gromady szacuje się
na 12,9 mld lat. Przy rzeczywistym rozmiarze 90 lat św., oglądana z odległości 26,4 tys. lat św., na naszym niebie ma kątową średnicę 12’, tylko 5-krotnie mniejszą od tarczy Księżyca.
Przy jasności 7,2m, korzystając przynajmniej z dobrej lornetki,
jako mglistą plamkę, gromadę tę odnajdziemy na południowo-wschodnim krańcu konstelacji Koziorożca, 3,2° na wschód
od 3,7m gwiazdy zeta Capricorni.

Źródło: Hubble and NASA

C

W otoczeniu Wielkiego Marsa

Gromada kulista M 30

M 75 — znacznie mniejsza i ciemniejsza od poprzedniej, jeszcze jedna kulista gromada gwiazd, odkryta w 1780 roku przez
współpracownika Messiera, Pierre’a Méchaina, usytuowana
w konstelacji Strzelca, jednak zaledwie 1/3° od granicy z Koziorożcem, 7,9° na południowy zachód od 3,1m gwiazdy Dabih
(beta Capricorni). Z odległości 67,5 tysiąca lat św., przy rzeczy-
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Europejski Konkurs Nawigacji Satelitarnej
European Satellite Navigation Competition (ESNC) nagradza aplikacje,
usługi i nowe pomysły, które wykorzystują dane z Galileo dla poprawy
jakości życia czy rozwoju przedsiębiorstw. Renomowane instytucje
i partnerzy regionalni oferują nagrody o łącznej wartości przekraczającej
milion euro dla 20 zwycięskich projektów w różnych kategoriach.
Grupami docelowymi konkursu są małe i średnie przedsiębiorstwa,
startupy oraz grupy akademickie. Zgłaszać się mogą również
osoby indywidualne, które mają pomysł na wykorzystanie danych
z związanych z GNSS. Termin przyjmowania prac to 31 lipca 2018 r.
Więcej informacji na stronie www.esnc.eu,
bądź na stronie regionalnej www.esnc.com.pl.

Konkurs

na fotki z Uranią
Trwa konkurs na ciekawe
lub zabawne zdjęcia z Uranią
lub gadżetami naszego
czasopisma. Nadsyłajcie je
na adres portal@urania.edu.pl
z tytułem „Fotki z Uranią”
lub zamieszczajcie
na Facebooku albo Instagramie,
oznaczając hashtagami
#fotkizurania i #urania
(dodatkowo może być też
#podrozujzurania). Jeśli Wasze
zdjęcie zostanie wybrane
do drukowanego numeru
„Uranii” — możecie liczyć
na nagrodę niespodziankę.

Gwiazdy na niebie i na boisku

Konkurs trwa bezterminowo
(do odwołania).

My jako redakcja chyba powinniśmy kibicować klubowi GKS Urania Ruda Śląska*, ale Paulina
Jażdżewska zabrała „Uranię” na stadion klubu, w którego składzie gra trochę więcej gwiazd.

Szczegóły na stronie
www.urania.edu.pl/konkursy/
fotki-z-urania

Swoją drogą, GKS Urania to prawie rówieśnik naszej astronomicznej „Uranii”, powstał w 1921 r. Strona
klubu: www.gksurania.pl

*

6
3/2017
/2018
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Obserwator Słońca

Początek 25 cyklu
W czwartek 12 kwietnia na portalu CBK można było przeczytać pewną informację. Przytaczam ją poniżej.
9 kwietnia 2018 dr Tomasz Mrozek, naukowiec Centrum
Badań Kosmicznych PAN (Zakładu Fizyki Słońca we Wrocławiu) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Astronomiczny) jako pierwszy na świecie dostrzegł na powierzchni
Słońca obszar aktywności, którego pojawianie się oznacza początek nowego, 25. cyklu słonecznego. Uwagę naukowca zwróciły dwa równocześnie występujące zjawiska.
Pierwszym była bardzo mała plama słoneczna, widoczna
tylko przez kilkanaście godzin, tak mała, że trudno było ją
zobaczyć na monitorze bez powiększania obrazu. Plama
posiada jednak cechę, która pozwala jednoznacznie stwierdzić jej przynależność do 25. cyklu aktywności. Znacznie
większy był obszar aktywności magnetycznej, która towa-

rzyszyła pojawieniu się plamy. Jak się okazało, pole magnetyczne w otoczeniu plamy miało przeciwny układ biegunów,
w porównaniu z polaryzacją, jaka cechowała poprzedni, 24.
cykl aktywności słonecznej. Na tej podstawie można było
jednoznacznie stwierdzić, że mamy do czynienia z początkiem nowego cyklu.
Podejrzewam, że administrator strony, podając taką informację, myślał tu tylko o obserwatoriach zawodowych.
Na naszej stronie http://sos.poa.com.pl na bieżąco podajemy aktualności dotyczące aktywności Słońca. Już
9 kwietnia po godz.13.30 UTC nasz obserwator i redaktor
aktualności Janusz Bańkowski na stronie zamieścił taką oto
informację wraz z wykonanym zdjęciem:
W końcu po tylu dniach kwietnia w obszarze południowym na południowej szerokości heliograficznej 30° pojawiła

Fot. J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON2 filtr ND3.8 złączka okularowa GSO 80 mm soczewka Barlowa 2× body Canon EOS 550D program RegiStax5 i Paint.NET v3.5.11T ostrość 2, promień 10, siła 0,20 jasność 11 kontrast 0 klatek
120 po 1/1600 s
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Obserwator Słońca
się słaba strukturalna grupa plam słonecznych. Czyżby
to była zapowiedź przygotowująca do nowego cyklu?
Jak na razie od kilkunastu miesięcy to najdalsza grupa,
jaka pojawiła się od równika słonecznego. Myślę, że długo nie zabawi i zostanie wchłonięta, być może już za
24 godziny. Fot. J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA (statyw paralaktyczny), folia ND3.8, złączka okularowa GSO 80 mm, soczewka
Barlowa 2×, body EOS 550D program RegiStax5 i PaintNET, ostrość 2, promień 15, szumy 30.
Nieco później, pojawienie się plamy potwierdził nasz
drugi obserwator, Jerzy Bohusz, niżej podpisany zrobił
to o godz.15.30 UTC. Każdy z obserwatorów zamieścił
na naszej stronie stosowny raport. Niestety w komunikacie CBK nie została podana godzina obserwacji. Na zdjęciu z SDO dołączonym do artykułu widnieje godzina
22.46. Szkoda, bo być może miłośnicy byli górą, choć
my tylko przypuszczaliśmy pojawienie się nowego cyklu.

Tak czy inaczej powinno się bardziej sprawdzać wszelkie dostępne informacje. Jednak czy na pewno mamy do czynienia
z prawdziwym początkiem nowego cyklu? Niektórzy twierdzą,
że jeszcze nie było minimum. Według obliczeń powinno wypaść dopiero za rok. Czy jednak nasze Słońce zachowuje się
jak szwajcarski zegarek? Wiemy, że na przestrzeni lat długości
cykli były dość zróżnicowane. Taką korelację pomiędzy długością cyklu a upływem lat pokazujemy na jednym z wykresów
zamieszczonych na stronie SOS PTMA. Myślę, że na rozpoczęcie nowego cyklu przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.
Póki co warto zacząć wdrażać do obserwacji SOS nowy typ
obserwacji polegający na wyliczeniu klasy CV. Ten współczynnik został już ujęty w naszym raporcie. Warto by zaznajomić
się z klasyfikacją McIntosha, tym bardziej że niedawno zostałem zaproszony przez dyrektora CV — Helios Kjell Inge Malde
z Norwegi — do wypełniania raportu opartego o klasyfikację
McIntosha.
Tadeusz Figiel

Raport nr 03/2018

Aktywność Słońca na bardzo niskim poziomie. Jedynie cztery dni z liczbą Wolfa.
Średnia R za marzec z obserwacji naszych członków wyniosła R 0,66 wygenerowana spośród 94 obserwacji. Średnia SN 0,18 spośród 72 obserwacji. Swoje
wyniki już na stronę przysłało 7 obserwatorów, w inny sposób 3 obserwatorów.

W kwietniu aktywność Słońca nieco wzrosła, a ponadto 9 kwietnia pokazały
się plamy z następnego cyklu. Szerzej o tym piszemy powyżej. Wykonano
174 obserwacje z wyliczeniem liczby Wolfa i uzyskano średnią R=7,32, natomiast dla współczynnika SN wykonano 126 obserwacji i uzyskano średnią
6,81. Przysłało swoje raporty 12 obserwatorów.
1. Zagrodnik Jerzy
25
2. Mikołajczak Eugeniusz
25
3. Kucemba Łukasz
23
4. Jimenez Francisco
21
5. Bańkowski Janusz
20
6. Bohusz Jerzy
16
7. Figiel Tadeusz
13
8. Wolna Szkoła Demokratyczna
Horyzont
10
9. Astronomy
8
10. Raczyński Łukasz
7
11. Skorupski Piotr
5
12. Moskal Antoni
1

17
16
16
15
6
6
6
5
5
2

Opracowanie: Janusz Bańkowski

Obserwatorzy:
1. Zagrodnik Jerzy
(ogółem 6651 obserwacji)
2. Mikołajczak Eugeniusz
3. Jimenez Francisco
4. Bańkowski Janusz
5. Skorupski Piotr
6. Raczyński Łukasz
7. Grzelczak Krzysztof
8. Kucemba Łukasz
9. Figiel Tadeusz
10.Bohusz Jerzy
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PRENUMERATA
Numery bieżące i archiwalne
PROMOCJE


nr rachunku odbiorcy

nr rachunku odbiorcy c.d.

85 1160 2202 0000 0003

3341 8732

Odbiorca

POLSKIE TOWARZYSTWO
ASTRONOMICZNE
BARTYCKA 18
00-716 WARSZAWA

kwota

Imię, nazwisko, adres wpłacającego

Tytułem

POLSKIE TOWARZYSTWO ASTRONOMICZNE

UL. BARTYCKA 18, 00-716 WARSZAWA

8 5 1 1 6 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 1 8 7 3 2

P L N

Prenumerata Uranii od nr 4/2018, dodatkowo zamawiam
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Cena pojedynczego numeru Uranii:
14,90 PLN
Roczna prenumerata krajowa:
72,- PLN (12,- zł za numer)
Dłuższa prenumerata krajowa: 144,- PLN
(12 numerów)
Bieżące numery można zamawiać
również w wersji elektronicznej.
Ceny numerów archiwalnych pozostają bez zmian
Szczegóły i promocje:
http://www.urania.edu.pl/prenumerata/

PRENUMERATA DLA SZKÓŁ
Niestety, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyznało nam kolejnego grantu na realizację prenumeraty sponsorowanej za pół ceny
dla bibliotek szkolnych. Na razie, nie będzie też
kolejnej edycji Konkursu „Nasza szkolna przygoda z astronomią”. Utrzymujemy jednak promocję
prenumeraty dla szkół w wysokości 60,- PLN
za rok szkolny 2018/19. Prenumerata obejmuje
numery 4–6 bieżącego roku kalendarzowego (lipiec–grudzień 2018) i numery 1–3 roku następnego (styczeń–czerwiec 2019). Ceny pakietów
Uranii z lat wcześniejszych będą w dalszym ciągu dostępne dla bibliotek szkolnych za połowę
ceny aż do wyczerpania zapasów.

Promocja dla członków PTMA
Cena indywidualnej prenumeraty na rok 2018
z wysyłką na adres domowy dla członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
(PTMA) wynosi 50,- zł.
Skarbników lub prezesów oddziałów prosimy o dokonywanie wpłat oraz o podanie imiennej listy prenumeratorów z adresem zbiorowym lub adresami indywidualnymi do wysyłki.
Prenumeratorzy indywidualni PTMA mogą
przedłużać prenumeraty samodzielnie (wpłata
50 zł na konto Uranii) wraz z oświadczeniem/
informacją wysłaną na urania@urania.edu.pl
o przynależności oddziałowej i mailowym adresem do władz oddziału. Szczegóły:

http://www.urania.edu.pl/prenumerata/ 3/2018

Poczta

Red. Oczywiście prostujemy tę wiadomość na łamach i przepraszamy. Czynimy to z tym większą radością, że znajdujemy tak uważnych P.T. Czytelników.
Źródło: prywatny album St.R.Brzostkiewicza

W numerze 2/2018 Uranii na stronie 23
w podpisie do zdjęcia wkradł się drobny
błąd. Obok profesora Mergentalera stoi
Zbigniew Kordylewski, a nie jego brat
Jerzy. Pomyłka jest na tyle drobna, że
z mojej strony nie wymaga sprostowa-

nia, ale proszę o przekazanie tej wiadomości autorowi artykułu, p. Dariuszowi
W. Nelle.
Zbigniew Kordylewski

ZAPROSZENIA
Odczyty, wykłady,
spotkania, wydarzenia
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
15 czerwca 2018: prelekcja w PTMA Poznań,
PTMA O/Poznań
25 czerwca 2018: Marcin Filipek, Moja przygoda
z zakryciami, PTMA O/Kraków
25 czerwca 2018: dr Milena Ratajczak, Całkowite
zaćmienie Słońca USA 2017 – Czy Einstein miał
rację?, PTMA O/Wrocław
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika
w Warszawie
27 czerwca 2018: Fabian Welc, Holoceńskie katastrofy klimatyczne w świetle danych geoarcheologicznych i astronomicznych, Seminarium środowe
CAMK
Obserwatorium Astronomiczne UJ
w Krakowie
6 lipca 2018: wieczory z gwiazdami
31 sierpnia 2018: wieczory z gwiazdami
Obserwatorium Astronomiczne w Truszczynach
27 lipca 2018: obserwacje zaćmienia Księżyca
12 sierpnia 2018: Noc Perseidów
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu
11 sierpnia 2018: X Noc astronomiczna na Zamku
Zamek krzyżacki w Świeciu, www.oksir.eu
KMY.pl
12–13 sierpnia 2018: Perseidy 2018 – Noc Spadających Gwiazd, KMY.pl
Przygotowane
we współpracy
z AstroGPS.pl
Pełna lista wydarzeń na www.AstroGPS.pl i w aplikacji mobilnej.

Międzynarodowy
Dzień Planetoid
30 czerwca obchodzony jest International Asteroid Day. W tym
dniu na całym świecie (także w Polsce), organizowane są liczne
wydarzenia popularnonaukowe mające zwiększyć świadomość
społeczną dotyczącą potrzeby większej wykrywalności i dokładniejszego śledzenia ruchu planetoid, aby w przyszłości ludzkość była zdolna obronić się przed zagrożeniami związanymi
z możliwym zderzeniem Ziemi z takim obiektem.

Muzeum Mikołaja Kopernika
we Fromborku
17–19 sierpnia 2018 r.
Zjazd byłych uczestników „Wakacji
w Planetarium” z okazji 40-lecia akcji

Lista wydarzeń w Polsce i na świecie: www.asteroidday.org

W pierwszym szkicu programu m.in.:
— wspomnienia przy ognisku na Żurawiej Górze
— seans w planetarium
— zwiedzanie muzeum i Parku Astronomicznego
— krótkie prezentacje dokonań życiowych „wakacjuszy” (zwłaszcza astronomicznych).

IAU100

W przyszłym roku obchody stu lat Międzynarodowej Unii
Astronomicznej (IAU). Z tej okazji szykowane jest wiele globalnych projektów astronomicznych skierowanych do społeczeństwa. Więcej w „Uranii” nr 2/2018, s. 54.
Wasze pomysły, koncepcje, propozycje — co warto wtedy
zorganizować w Polsce (i na świecie), możecie zgłaszać
do naszej redakcji: redakcja@urania.edu.pl

Wszystkich, którzy na Żurawiej Górze i w wieży Radziejowskiego spędzili najpiękniejsze chwile młodości,
prosimy o zarezerwowanie tego terminu w kalendarzu
i odwiedzenie na Facebooku grupy publicznej „Wakacje w Planetarium we Fromborku — czas wspomnień”,
gdzie znajdą się bliższe informacje.
3/2018
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krzyżówka

Relaks z Uranią

W

„Uranii–PA” nr 1/2018 zamieściliśmy logogryf, którego
rozwiązaniem jest hasło ODKRYCIE KILONOWEJ. Nagrody
w postaci książek o tematyce astronomicznej wylosowali
Ryszard Górecki z Będzina i Kamil Dżugała z Nysy, natomiast płytę
muzyczną otrzymuje Piotr Dudek z Brzeziej Łąki. Nagrody zostaną
wysłane pocztą.
1. Sztuczny satelita Jowisza
2. Twórca nowego nieba
3. Najbliższa egzoplaneta
4. Bywa zakrywany przez Księżyc
5. Zimowe Perseidy
opr. Jacek Drążkowski

6. Ponad 2000 soli na Marsie
7. Następca Hubble'a
8. Księżyc z pilotem Pirxem
9. Planetoida aktywna chemicznie
10. Miasteczko z nietypową supernową
11. Przybysz spoza Układu Słonecznego
12. Nazwał Kopernika tchórzliwym kanonikiem
13. Północna w Łabędziu
14. W lipcu zagości w Raku
15. Astrofotograf z gór
16. Wieloletni prezes Toruńskiego Oddziału PTMA
17. Medialny astronauta

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA”
1/2018: 1. ARYSTOTELES, 2. KWADRANTYDY, 3. ZIÓŁKOWSKI, 4. CHIRON,
5. RYBY, 6. WROCŁAW, 7. URANIENBORG, 8. PROGENITOR, 9. MAPKA,
10. WIRTANEN, 11. BELCZYŃSKI, 12. GADOMSKI, 13. VANDENBERG, 14. CREOTECH, 15. OSTROWIK, 16. GRZEGORZEK, 17. RADAJEWSKI.

astrożarty Jacka D.

Szkic projektu logo dla Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Astronomii we Fromborku, rok 2000

Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek. Na rozwiązania
czekamy do końca lipca 2018 r. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi
rozlosujemy dwie nagrody książkowe o tematyce astronomicznej oraz dwie
płyty kompaktowe wydawnictwa GENERATOR.
1. „Nowe opowiadania starego astronoma”, czyli wspomnienia
i eseje profesora Józefa Smaka;
2. „Relacja pierwsza” („Narratio Prima”) Joachima Retyka;
3. „Kosmos. Jak to działa?”, nowa książka o astronomii dla dzieci autorstwa
Przemysława Rudzia;
4. Płyta muzyczna CD z wydawnictwa GENERATOR.pl
Rozwiązania można przesyłać pocztą tradycyjną, mailowo na adres:
urania@urania.edu.pl, lub sms-em na nr 600 663 640 podając hasło,
nr nagrody, nazwisko i adres wysyłki. Podanie danych adresowych jest
dobrowolne i konieczne do otrzymania nagrody.
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Mgławice

Astrofotografia amatorska

Środkowa gwiazda
konstelacji Łabędzia
Sadr i jej okolice
20×120 s
Canon 700Dmod
200 mm USM LII, f/3.2
ISO 1600
Zdjęcie zrobione
12.04.2018 na zlocie
PTMA Warszawa
w Krzyżach
Prowadzenie
FASTRON-10 DP
Mgławica Ameryka
Północna (NGC 7000)
30×180 s
Canon 700Dmod
100 mm, f/4
ISO 800
Zdjęcie zrobione
15.04.2018 na zlocie
PTMA Warszawa
w Krzyżach
Prowadzenie
FASTRON-10 DP
Fot. Janusz Wiland
3/2018
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Sto lat z URANIĄ

dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba

100 lat pod wspólnym niebem to hasło reklamowe IAU100, czyli obchodów stulecia Międzynarodowej Unii Astronomicznej (ang. International Astronomical Union — IAU). Rocznica
przypadnie w roku 2019. Tak się składa, że wtedy mija też kilka innych okrągłych rocznic,
na przykład sto lat od obserwacji zaćmienia Słońca dających potwierdzenie przewidywań
ogólnej teorii względności Einsteina, 50 lat od pierwszego załogowego lądowania na Księżycu, a w przypadku naszego krajowego podwórka, stulecie PTMA (albo ogólniej: stulecie
miłośniczego ruchu astronomicznego w Polsce) oraz stulecie tradycji Uranii.
Zapewne niektórzy Czytelnicy pamiętają Międzynarodowy Rok Astronomii 2009. Był on
w różnym stopniu intensywny w zależności od kraju, ale IAU chwali się, że na całym świecie,
we wszystkich aktywnościach zorganizowanych z tej okazji, wzięło udział aż 815 mln ludzi
w 148 państwach. W roku 2019 będzie z jednej strony trudniej, a z drugiej łatwiej. Trudniej,
bowiem działanie nie będzie miało charakteru międzynarodowego roku, czyli wyraźnego namaszczenia ze strony ONZ, co jest dość istotnym argumentem przy przekonywaniu państw
i instytucji, że działania w danej tematyce są istotne i wymagają wsparcia (chociaż współpraca pomiędzy IAU, a ONZ będzie istniała również w ramach IAU100). Natomiast łatwiej,
dlatego że w roku 2009 powstały różne struktury i projekty kontynuujące działalność do tej
pory, a także sama IAU ma bagaż doświadczeń z poprzedniego globalnego astronomicznego
święta.
Ale co dokładnie planuje IAU na rok 2019? Oczywiście nie samą uroczystą galę,
chociaż takowa też będzie. Ogólny cel całych obchodów to zwiększenie w społeczeństwach świadomości stulecia odkryć astronomicznych, zwiększenie roli astronomii jako narzędzia w edukacji oraz pokazanie jak największej liczbie ludzi piękna
kosmosu. IAU zaplanowała dziewięć programów flagowych, z których każdy będzie
obejmować szereg projektów związanych z daną tematyką. W Uranii nr 2/2018
zamieściliśmy wywiad ze światowym koordynatorem IAU100. Podstawowe informacje można też znaleźć na stronie www.iau.org/public/iau100. Natomiast więcej
szczegółów będzie udostępnionych po Kongresie IAU, który odbędzie się w drugiej
połowie sierpnia 2018 r. w Wiedniu.
W Polsce formuje się obecnie komitet IAU100, który spróbuje skoordynować pewne
wydarzenia na poziomie krajowym, zachęcić różne podmioty do współpracy oraz zdobyć
także trochę środków na sfinansowanie ciekawych inicjatyw. Podajmy kilka przykładów.
Polskie Towarzystwo Astronomiczne myśli o projekcie wizyt astronomów w szkołach. Pomysł
bazuje na tym, że niektóre szkoły z własnej inicjatywy zapraszają na spotkania z uczniami
reprezentantów różnych ciekawych zawodów. Więc może warto w roku 2019 trochę większej liczbie szkół przybliżyć astronomię. Przy czym w zamyśle nie ma to być tylko samo spotkanie/prelekcja dla uczniów, ale także np. warsztaty
dla nauczycieli, a być może również astropikniki dla
rodziców albo okolicznych mieszkańców (tu jest miejsce na spore pole do współpracy z lokalnymi klubami
astronomicznymi). Z kolei Urania być może spróbuje
zachęcić miłośników astronomii do obserwacji planetoid, a szczególnie tej o nazwie (30) Urania. Inny
pomysł to próba pobicia rekordu Guinnessa w liczbie
osób jednocześnie obserwujących niebo przy pomocy
przyrządów astronomicznych, ustanowionego przez
Australijczyków w 2015 r. i pobitego ponownie przez
nich samych w 2018 r. W polskich warunkach pogodowych to trudne zadanie, sprawy nie
ułatwia też porównanie zamożności społeczeństwa polskiego i australijskiego (a tym samym
nasycenie kraju sprzętem do obserwacji nieba), ale nasz kraj ma więcej mieszkańców, więc
przy odpowiedniej determinacji i współdziałaniu może taka akcja jest realna? Tego typu
inicjatywa wymaga współdziałania wielu różnych organizacji astronomii amatorskiej.
To tylko kilka przykładów różnych pomysłów, na pewno wyłoni się wiele innych ciekawych koncepcji. Zobaczymy, które z nich uda się zrealizować. Jako Urania zachęcamy Was
do „burzy mózgów”. Swoje pomysły możecie nadsyłać na adres krajowego komitetu IAU100
(iau@pta.edu.pl) lub do naszej redakcji.
Krzysztof Czart
IAU National Outreach Coordinator for Poland

Urania będzie zachęcać
miłośników astronomii
do obserwacji planetoidy
30 Urania
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Dawno temu
w… „Uranii”

Co nam mówią barwy na powierzchni Marsa?
Oglądany przez lunetę, zaopatrzoną w słaby okular, Mars przedstawia tarczę różowawą w środku,
żółtą na brzegach. Przyczyną tej niejednostajności zabarwienia jest zapewne żółty pył, unoszący
się w wielkich ilościach w atmosferze planety.
Oko obserwatora ziemskiego napotyka ku brzegowi tarczy większe ilości tego pyłu, niż na jej
środku, i dlatego odnosimy wrażenie, iż jest ona
bardziej żółta na obwodzie.
Barwa efektywna Marsa zależy przedewszystkiem od barwy jasnych plam, zajmujących
przeważną część jego powierzchni, a zwłaszcza
północną półkulę. Jeśli mówimy o ich względnej
jasności, to mamy na myśli tylko normalny obraz
Marsa, gdyż barwa wspomnianych okolic planety
może zmieniać się z jednej strony w jasno-żółtą ,
a nawet białą, – z drugiej strony w czerwono-pomarańczową i ciemno-brunatną. Jak zobaczymy
dalej, ciemne plamy Marsa wykazują jeszcze ciekawszą i wyraźniejszą zmienność barwy; w stanie
normalnym, w czasie zimy i wiosny marsyjskiej,
są one naogół szare z odcieniami od atramentowo-czarnego do popielatego.
Plamom pierwszej kategorji nadano nazwę
lądów, a plamom drugiej kategorji – mórz. Według Graffa tylko plamy ciemne są częściami
powierzchni planety, natomiast plamy jasne należy uważać za warstwy chmur, mgły lub tumany
kurzu. Popiera on swój pogląd uwagą, iż szczegóły, występujące na plamach jasnych są zwykle,
w przeciwieństwie do utworów ciemnych, niewyraźnie odgraniczone.
Badania subtelnego zabarwienia „lądów,
a zwłaszcza „mórz” marsyjskich są dostępne
dopiero dla przyrządów o znacznych rozmiarach,
w których planeta ukazuje całą swą ·dziwną
kolorystykę. W czasie ostatniej opozycji Marsa bardzo ciekawe spostrzeżenia poczyniono
w Meudon, gdzie znajduje się refraktor o średnicy objektywu 83 cm. Obserwował tym refraktorem Antoniadi, jeden z najwytrawniejszych
badaczy Marsa. Jego też badania w dalszym ciągu
artykułu najczęściej będą omawiane.
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NA OKŁADCE
Wygasły wulkan tarczowy Mount Olympus na Marsie,
największy wulkan w Układzie Słonecznym. Widoczny
na zdjęciu stożek wulkaniczny rozmiarami pokryłby
niemal w całości terytorium Polski, a jego wysokość
to około 27 km ponad poziom otaczającego terytorium. Jedno z bardzo wielu zdjęć wykorzystanych
w książce Hieronima Hurnika, której fragment drukujemy wewnątrz numeru. Źródło: NASA
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Obliczanie wzajemnych zakryć i tranzytów planetarnych wymaga znakomitej
znajomości chwilowego rozkładu mas w Układzie Słonecznym. Dziś takie oprogramowanie
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Nie sposób uciec od światła Księżyca, Drogi Mlecznej, rozproszeń na aerozolach
i innych zjawisk.
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Barwa „mórz” nie jest we wszystkich okolicach
Marsa jednakowa; oprócz przeważającego zabarwienia szarego występuje gdzieniegdzie zabarwienie
zielonkawe (np. Mare Erythraeum) lub niebieskie
(Hesperia) i niebiesko-zielonkawe. Co więcej, barwa
mórz zmienia się wraz z porą roku na Marsie.
Dnia 9.VIII.1924 Antoniadi zaobserwował
dokoła czapeczki śniegowej Marsa wąski pas brunatny, który już 13.VIII. rozszerzył się, znacznie ku
północy, dochodząc niemal do Aonius Sinus, ogarniając coraz szersze okolice „morskie”, które, po
przednio szarawe, nabrały barwy brunatnej. W niektórych miejscach przemieszczenie w przeciągu
tych czterech dni dochodziło do 700 km., a jeszcze
silniejsze rozszerzenie ciemnej plamy miało miejsce
od 13.VIII. do 15 tegoż miesiąca na terenie lcarii
oraz wschodnich części Mare Sirenum.
*  *  *
Niektóre kanały również zmieniły barwę, co popiera w części hipotezę Lowell’a. Tak np. 27.XI. Araxes
i Tithonius przybrały kolor jasno-kasztanowaty,
podczas gdy Agathodaemon na zachodzie pozostał
szary. Zwłaszcza czerwono-kasztanowata barwa
Araxes’a wyróżniała się z pośród innych; kanał ten
jest ciekawszy, że w 1909 roku miał barwę szaro-zieloną.
Wielkie pasmo jasnych plam: lcaria, Phaetontis,
Electris, Eridania przechodziło zmiany koloru
od bladego czerwono-ceglastego z lekką domieszką
zielonego do kasztanowato-zadymionego. Antoniadi przypuszcza, iż są to przestrzenie zrzadka pokryte drzewami lub krzewami, a naogół pustynne.
W ogóle można sądzić, że, im gęstsze zadrzewienie
danej okolicy, tem barwa jej jest ciemniejsza (ciemno-brunatny lub brunatno-fjoletowy odcień zamiast
kasztanowatego).
Z odosobnionych spostrzeżeń należy wymienić poraz pierwszy zaobserwowaną w 1924 roku
brunatną barwę Hellespontu. Trudniejszą do wytłumaczenia zdaje się zmiana barwy jasnej zwykle
okolicy Chryse na kolor brunatny (zjawisko to było
obserwowane już w 1912 roku).
Według spostrzeżeń w Meudon od dnia 5.1X
okolicę Aethiopis pokryła szarawa zasłona szerokości 700 km., długości 2.000 km., która w południowej swej części stała się purpurowo-fjoletowa około
11.X.; zasłony takie obserwuje się na powierzchni
Marsa nieraz: są to zapewne tumany drobnego
kurzu pustynnego lub mgły; ale jak wytłumaczyć
zaobserwowaną, uderzającą zmianę barwy? W końcu grudnia 1924 r. conajmiej połowę powierzchni
Marsa pokryła żółto-pomarańczowa zasłona,
podobna do zaobserwowanej w lecie 1909 roku
i niepozwalająca niemal zupełnie dostrzec plam
na powierzchni planety.
Te i tym podobne zjawiska dają nam świadectwo, że Mars jest światem żywym, na którym wciąż
dokonywują się zmiany. Według dzisiejszych pojęć
Mars, chociaż bardzo ubogi w wodę, posiadać
musi rozległe powierzchnie pokryte roślinnością.
I chociaż być może, ogromne połacie pustyń coraz
głębiej wdzierają się na placówki życia, jednak życie
tam odległe i nieznane wciąż jeszcze istnieje i chyba
nieprędko zniknie z powierzchni planety.
Jeremi Wasiutyński
Urania 3 i 4/1926, pisownia oryginału
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3 IV — Badania szybkich supernowych (FELT- Fast-Evolving Luminous Transients) są jeszcze w powijakach, głównie właśnie z powodu ich szybkości.
Wybuchając w dalekich galaktykach, pojawiają się
w zasięgu teleskopów na krótko i łatwo mogą być
przeoczone. Dlatego dotychczas tylko dla jednej z nich
wykonano przyzwoitą krzywą blasku (Urania 3/2018,
s. 7), a w sumie zarejestrowano ich parędziesiąt.
Zmianę obiecują nowe przeglądy nieba, jak DES (Dark
Energy Survey), którym ostatnio odkryto aż 72 szybkie
supernowe (jedna z nich na fot. obok). To jeszcze mała
statystyka, ale już skłania do ostrożnego wniosku,
że szybkie supernowe mogą stanowić nawet kilka
procent wszystkich.

17 IV — Badanie mikroskopijnych diamencików zawartych
w meteorycie Almahata Sitta, z gatunku ureilitów, dowodzi,
że jego macierzyste ciało
musiało być protoplanetą
o rozmiarach Merkurego
albo nawet Marsa. Istnienie niegdyś takich dużych protoplanet od dawna postulowały teorie
powstania układu planetarnego. Tu mamy bezpośredni dowód.

stawia astronomię na nowym, twardym fundamencie dokładnych danych podstawowych, i to w masowej ilości. Liczby
oszałamiają. Mamy pozycje 1,7 mld obiektów, od planetoid
po kwazary, choć w większości są to gwiazdy Galaktyki —
ok. 1% wszystkich istniejących. Dla 1,3 mld obiektów znamy precyzyjne paralaksy trygonometryczne, czyli odległości.
Do tego jasności, barwy, widma, ruchy własne, prędkości
radialne. Już pierwsze spojrzenie na to mrowie danych pozwala wydobyć takie smakołyki jak pokazana niżej ilustracja
rotacji Wielkiego Obłoku Magellana lub zamieszczony obok
diagram HR dla 4 mln gwiazd.
26 IV — Czy da się przetrwać wybuch supernowej tuż obok?
Dla gwiazd — składników bliskich układów podwójnych nie
jest to głupie pytanie. W 2001 r. wybuchła supernowa 2001ig,
rzadkiego typu IIb. W jej widmie najpierw pokazały się linie
wodoru (jak w typie II), które potem znikły, ukazując widmo
helowego typu Ib. Był to więc wybuch masywnej gwiazdy,
która przed wybuchem utraciła 90% swej wodorowej otoczki.
Jak? Albo wywiało ją silnym wiatrem gwiazdowym, albo jakaś
sąsiadka ją z niej okradła. Po 12 latach czekania udało się
wypatrzyć w tym miejscu gwiazdkę — właśnie ową sąsiadkę (zdjęcie na stronie obok u góry. Mamy więc odpowiedzi
na oba pytania: da się, przynajmniej jeśli uprzednio odarło się
wybuchową towarzyszkę z wodoru.
28 IV — W Chorzowie odbył się 42. walny zjazd Polskiego
Towarzystwa Miłośników Astronomii. Prezesem pozostał
Mieczysław Jagła (więcej na s. 20).
Źródło: ESA/Gaia/DPAC/C. Babusiaux

Źródło: NASA/SDO

9 IV — Byli tacy, co widząc słabość obecnie kończącego się 24. cyklu aktywności słonecznej krakali, że cykl
25. może w ogóle nie nastąpić. A jednak, na południowej półkuli Słońca, 30o od równika już pokazała się pierwsza
plamka zwiastująca cykl 25. Była prawie niewidoczna i trwała
tylko kilkanaście godzin (Urania 3/2018, s. 68). Jej przynależność do cyklu 25. zdradza układ związanego z nią pola
magnetycznego. Biegun N (obszary żółte na magnetogramie
poniżej) wyprzedza biegun S (obszary zielone). Tak właśnie
będzie w cyklu 25. W obszarach aktywnych z cyklu 24., wciąż
z rzadka się pojawiających, jest odwrotnie.

25 IV — Ukazał się drugi
katalog danych, zebranych przez europejskiego satelitę Gaia, podsumowujący 22 miesiące
(lipiec 2014 — maj 2016)
pracy misji. Publikacja
ostatecznej wersji katalogu planowana jest na rok
2022, ale już ta edycja
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Odkrycia i wydarzenia astronomiczne
Źródło: NASA, ESA, S. Ryder (Australian Astronomical Observatory)
and O. Fox (STScI)

29 IV — Znamy już nową klasyczną, która
po wiekach zamieniła się w karłowatą (Urania
6/2017 s. 6), a teraz mamy przypadek odwrotny. V392 Persei znana była od 48 lat jako typowa nowa karłowata. Zwykle była na poziomie
17m, niekiedy jaśniejąc na jakiś czas o 2–3m, nie
wzbudzała więc większego zainteresowania.
Aż tu niespodziewanie wybuchła do 6,2m, wykazując wszystkie cechy nowej klasycznej. To
mocny dowód na to, że nowa karłowata i klasyczna, to nie osobne typy obiektów, lecz różne
fazy życia układów kataklizmicznych — zwykłej
gwiazdy krążącej po ciasnej orbicie wokół białego karła.

MAJ 2018
7 V — W każdym podręczniku można przeczytać, że u kresu swego żywota Słońce
przeistoczy się w mgławicę planetarną z białym
karłem w środku. Tymczasem aż do teraz wcale
nie było to oczywiste. Owszem, nawet bardzo
małe gwiazdy (masa > 0,26 M) w końcu odrzucą otoczkę.
Jednak tylko w przypadku bardziej masywnych biały karzeł
dostatecznie szybko osiągnie odpowiednio wysoką temperaturę, by zmusić otoczkę do świecenia, zanim ta się rozproszy.
Według najnowszych rachunków Słońce jest akurat ponad tą
granicą. Tak więc mgławica planetarna zabłyśnie, ale będzie
słaba.
11 V — Nowy klejnot w kolekcji rekordów. Sercem kwazara
SMSS J2157-3602 jest czarna dziura o masie może nawet
20 mld Mo, rosnącej o ½ M na dobę. Czyni to ją najjaśniejszym znanym obiektem, w sensie całkowitej mocy promieniowania, przekraczającej wartość słoneczną 7×1014 razy
(Mbol = –32,4m). To tyle co przynajmniej 10 000 galaktyk wielkości M31 razem wziętych. Gdyby ten potwór siedział w centrum naszej Galaktyki (jego obecna rezydentka ma skromne 4,3 mln M), świeciłby jaśniej niż Księżyc w pełni, a jego
promieniowanie X mogłoby nie dopuścić do powstania życia.
Mieliśmy szczęście.

gwiazd na 180 mln lat po Wielkim Wybuchu (zob. Urania
2/2018, s. 42).
23 V — Odkryto ciekawy przypadek soczewki grawitacyjnej.
Pulsar PSR B1957+20, znany bardziej jako „Czarna Wdowa”, jest obiegany w bardzo małej odległości (~2 mln km)
przez brązowego karła. Jedna strona brązowego karła jest
stale zwrócona ku pulsarowi i rozgrzewana jego promieniowaniem intensywnie „paruje”. Właśnie ta materia, wydarta
z brązowego karła, w sprzyjających warunkach działa jak
soczewka grawitacyjna, wzmacniając impulsy pulsarowe
na króciutkie chwile (<1 μs) nawet kilkadziesiąt razy. Efekt
bardzo przypomina wciąż tajemnicze szybkie rozbłyski radiowe (FRB — fast radio bursts), a zwłaszcza tego z nich, którego wybuchy obserwowano wielokrotnie (FRB 121102 — zob.
Urania 2/2016, s. 39). Wzmacnia to hipotezę, że zjawiska
FRB to efekt grawitacyjnego soczewkowania pulsarów przez
lokalną materię.
Wybrał i skomentował: Marek Muciek
Źródło: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), NASA/ESA Hubble Space Telescope, W. Zheng
(JHU), M. Postman (STScI), the CLASH Team, Hashimoto i in.

14 V — Z połączenia dwóch gwiazd neutronowych,
które w zeszłym roku dało spektakl kilonowej z dodatkowymi atrakcjami (Urania 1/2018 s.10), powstało coś
o masie ~2,7 M. Ale co? Czy gwiazda neutronowa
(najbardziej masywna ze znanych), czy czarna dziura (najlżejsza ze znanych)? Wiadomość o tym niesie
promieniowanie rentgenowskie i radiowe. Jeśli jest to
gwiazda neutronowa, to jej potężne pole magnetyczne
zmusi otaczającą materię do silnego świecenia w tych
zakresach. Jeśli czarna dziura, to strumień będzie
słabł. Pierwsze 160 dni obserwacji wskazuje na to drugie. Na potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać.
16 V — Światło dalekiej galaktyki MACS1149-JD1
(fot. obok) jest silnie wzmocnione soczewką grawitacyjną, dzięki czemu udało się je dobrze zbadać.
Zmierzono, że ekspansja Wszechświata wydłużyła je
o czynnik z = 9,11, co daje jej drugie miejsce na liście
rekordzistek pod tym względem i oznacza, że zostało
wysłane 550 mln lat po Wielkim Wybuchu. Najciekawsze jest to, że w jej widmie odkryto linię tlenu, pierwiastka produkowanego w gwiazdach. Stąd wniosek:
pierwsze gwiazdy wtedy już nie istniały. Zdążyły przeewoluować do końca i rozsiać produkty zachodzącej
w nich nukleosyntezy. Musiały powstać jakieś 300 mln
lat wcześniej, co z grubsza zgadza się z określoną
ostatnio inną metodą datą pojawienia się pierwszych
4/2018
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siębiorstwo rozwija system pod kątem turystycznych lotów
suborbitalnych, W 2014 r. podczas testu z napędem, zginął
jeden z pilotów, a drugi odniósł ciężkie obrażenia. Od tego
czasu firma odbudowała statek, wykonała testy naziemne
i atmosferyczne, a jeszcze w tym roku planuje lot testowy
do 80 km — planowanej wysokości dla lotów turystycznych.

2 IV — Chińska stacja orbitalna Tiangong-1, do której w latach 2012–2013 przyleciały dwie załogi astronautów, spadła
w sposób niekontrolowany na Ziemię. Większość obiektu
spłonęła w atmosferze, a szczątki, które przetrwały, spadły do południowego Oceanu Spokojnego. Tiangong-1 był
pierwszą, testową stacją programu budowy stałej chińskiej
obecności na orbicie. Obecnie działa druga taka prototypowa
stacja — Tiangong-2, a w 2020 r. na orbitę powinien polecieć
główny moduł przyszłej chińskiej stacji kosmicznej.

19 IV — Z Cape Canaveral na Florydzie wystartowała rakieta Falcon 9 z misją TESS — kolejnym teleskopem przeznaczonym do poszukiwań egzoplanet. TESS to ważący 360 kg
statek, wyposażony w szerokokątne kamery, który będzie
skanował prawie całe niebo w poszukiwaniu planet pozasłonecznych wokół 200 000 najbliższych i najjaśniejszych
gwiazd w naszej Galaktyce.

Źródło: NASA

Źródło: NASA/MIT/TESS

2 IV — Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wyniosła w drogę do
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej kapsułę Dragon z prawie 3 tonami zaopatrzenia, sprzętu i eksperymentów dla załogi. Statek dotarł do stacji i przycumował po jej amerykańskiej stronie dwa dni później.
Jednym z instrumentów wyniesionych na pokładzie Dragona był ASIM — detektor promieniowania rentgenowskiego i gamma, który będzie rejestrował elektryczne rozbłyski
w wysokich warstwach atmosfery Ziemi. Polska firma Creotech z Piaseczna wraz z Centrum Badań Polskiej Akademii
Nauk opracowali model systemu zasilania i dystrybucji energii dla detektora.

Zdjęcie kalibracyjne wykonane przez jedną z pięciu kamer teleskopu
TESS. Fotografia przedstawia fragment południowego nieba z gwiazdozbiorem Centaura w centrum. Widać na niej ponad 200 000 gwiazd.
Podczas trwania misji teleskop pokryje 200 razy większy obszar

19 IV — Jim Brindestine, republikanin i do tej pory przewodniczący Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych został zaprzysiężony na 13. administratora agencji kosmicznej NASA.
Brindestine to były pilot Marynarki Wojennej USA, z wykształceniem w dziedzinie ekonomii, psychologii oraz posiadający
dyplom międzynarodowych studiów biznesowych MBA.
Brindestine jest pierwszym politykiem piastującym stanowisko administatora największej na świecie agencji kosmicznej. Brak wykształcenia technicznego, doświadczenia
w przemyśle kosmicznym oraz kwestionowanie wpływu ludzkości na zjawisko globalnego ocieplenia sprawiło, że jego
wybór wzbudził wiele kontrowersji wśród naukowców związanych z agencją.

Dwustopniowa rakieta Falcon 9, startująca z kosmodromu Cape Canaveral. Na jej szczycie kapsuła zaopatrzeniowa Dragon w misji do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

5 IV — Europejska rakieta Ariane 5 powróciła do służby po
styczniowej misji, w której wyniosła dwa ładunki na niewłaściwą orbitę. Styczniowa anomalia przerwała serię 82 bezbłędnych misji rakiety. W kwietniowym locie z kosmodromu
Kourou w Gujanie Francuskiej rakieta wyniosła dwa duże
satelity telekomunikacyjne: japońskiego Superbird 8 do użytku cywilnego i wojskowego oraz brytyjskiego komercyjnego
Hylas 4.
5 IV — Prywatna firma kosmiczna Virgin Galactic przeprowadziła pierwszy od katastrofy w 2014 r. test z uruchomionym napędem swojego rakietoplanu SpaceShipTwo. PrzedŹródło: Virgin Galactic

Źródło: ESA

25 IV — Rosyjska rakieta Rokot wyniosła na orbitę kolejnego
satelitę środowiskowego programu Copernicus. Sieć sateli-

Rakietoplan SpaceShipTwo Unity podczas testu napędu w locie naddźwiękowym
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Misje i badania kosmiczne
tów Copernicus, zarządzana przez instytucje Unii Europejskiej dostarcza kompleksowych danych środowiskowych
o naszej planecie. Wysłany w kwietniowym locie Sentinel-3B
to już 7. satelita programu.
Na satelicie umieszczono dwa duże przyrządy obrazujące w podczerwieni i świetle widzialnym, które pomogą m.in.
w detekcji pożarów, ocenie wegetacji roślin, ustaleniu składu
aerozolów w atmosferze, prognozowaniu pogody i ocenie
zmian klimatycznych. Oprócz sprzętu obrazującego na pokładzie satelity znalazły się instrumenty do badania topografii
terenu i radiometr do pomiaru mikrofalowej naturalnej emisji
Ziemi.
29 IV — Firma Blue Origin, należąca do multimiliardera Jeffa Bezosa wykonała kolejny pomyślny test swojego pojazdu
suborbitalnego New Shepard. Jednostopniowa rakieta uruchomiła swój silnik na 2 minuty i 16 sekund i wyniosła przyszłą kapsułę załogową na wysokość 107 km. Był to już 8.
test systemu. Firma planuje rozpocząć świadczenie usług
turystyki suborbitalnej w 2019 r.

MAJ 2018

Źródło: NASA/JPL-Caltech

5 V — Rakieta Atlas V wyniosła w drogę ku Czerwonej Planecie lądownik InSight agencji kosmicznej NASA. Jest to
pierwsza w historii misja, która zbada wnętrze innej planety.
Sam lądownik waży 358 kg i jest wyposażony w trzy instrumenty naukowe. Celem misji będzie badanie procesów zachodzących wewnątrz Marsa i ustalenie obecnego poziomu
aktywności tektonicznej i meteorytowej na planecie.
Instrument HP3, który zagrzebie się wiertłem na głębokość do 5 m pod powierzchnią i zmierzy tam przepływ ciepła
z jądra planety, został zbudowany przy pomocy polskiej firmy
Astronika. Przedsiębiorstwo zbudowało mechanizm pneumatyczny urządzenia we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN i Uniwersytetem Warszawskim.
Lądownikowi InSight w drodze na Marsa towarzyszy para
nanosatelitów standardu CubeSat. Są to pierwsze ładunki
tego typu wysłane poza orbitę ziemską. Ich zadaniem będzie
relacjonowanie lądowania statku na powierzchni Marsa.

Wizja artystyczna lądownika InSight na powierzchni Marsa. InSight dotrze do Czerwonej Planety 26 listopada 2018 r.

8 V — Na orbitę trafił za pomocą rakiety Długi Marsz 4C chiński satelita obserwacji środowiska Gaofen 5. Statek został
wyposażony w optykę pozwalającą na obserwację lądów
i wód powierzchniowych oraz instrumenty do monitorowania
jakości powietrza i zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze.

SpaceX. Był to pierwszy lot dla ostatniej rozwojowej wersji
tej rakiety. System oznaczony jako Block 5, został poprawiony pod kątem szybszego odzysku dolnego stopnia rakiety.
Właśnie ta wersja Falcona będzie wynosić amerykańskich
astronautów w ramach komercyjnego kontraktu wymiany załóg na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
16 V — Dwójka astronautów pracowała na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ich głównym celem było
przeniesienie dwóch pomp systemu chłodzenia paneli słonecznych do nowych lokalizacji. Jedno, zepsute urządzenie
zostało przemieszczone do specjalnego schowka, drugie
zapasowe, zostało zamontowane przy jednym z segmentów
paneli. Inżynierowie będą chcieli sprawdzić, czy zapasowa
jednostka, nieużywana przez 20 lat nadaje się na wypadek
kolejnej awarii.
W trwającym 6 godz. i 31 min spacerze brali udział Amerykanie: Drew Feustel (8. wyjście w przestrzeń kosmiczną)
oraz Ricky Arnold (4. spacer kosmiczny).
21 V — Do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej poleciał
statek towarowy Cygnus z ponad 3 tonami zaopatrzenia
dla załogi, sprzętu na potrzeby stacji i instrumentów badawczych. Kapsuła poleciała na rakiecie Antares z bazy Wallops
na wschodnim wybrzeżu USA. Na stację poleciała m.in. platforma Cold Atom Laboratory, która pozwoli przeprowadzać
eksperymenty kwantowe bez wpływu grawitacji.
22 V — Rakieta Falcon 9 wysłała na orbitę 5 komercyjnych
satelitów systemu telekomunikacyjnego IridiumNEXT oraz
parę satelitów naukowych do badania obiegu wody na Ziemi.
Satelity badawcze GRACE-FO to kontynuacja misji GRACE
— dwóch podobnych statków, które w latach 2002–2017 wykonywały dokładną mapę pola grawitacyjnego Ziemi. GRACE-FO ponownie zmierzy pole grawitacyjne ZIemi, a przez to
pomoże naukowcom w ustaleniu, jak zmienia się ilość wody
w różnych miejscach na naszej planecie.
26 V — W wieku 86 lat zmarł Alan Bean — astronauta misji
Apollo, który był jednym z dwunastu ludzi na świecie, którzy
postawili stopę na Księżycu. Przed wstąpieniem
do korpusu astronautów
NASA ukończył studia inżynierii lotniczej i służył jako
pilot testowy w Marynarce
Wojennej USA. Był dowódcą modułu księżycowego
misji Apollo 12 w 1969 r.
Po misji księżycowej był
jeszcze członkiem drugiej
załogi stacji Skylab. Alan
na karierze astronauty
nie poprzestał. Po pracy
w NASA wykorzystał swój
talent malarski, tworząc
obrazy zdobywające uznanie krytyków. Jedyny do tej
pory artysta chodzący po
Srebrnym Globie zmarł Alan Bean pozujący do portretu przed makiew szpitalu w Houston, w ro- tą modułu księżycowego misji Apollo 12
dzinnym stanie Teksas.

11 V — Na orbitę trafił pierwszy telekomunikacyjny satelita Bangladeszu Bangabandhu-1. Statek został wyniesiony
w przestrzeń kosmiczną za pomocą rakiety Falcon 9 firmy
4/2018
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Fragment książki „Planeta Mars”

Wulkany

na Czerwonej
Planecie

Hieronim Hurnik

Od prehistorii do dnia dzisiejszego Mars, obok Księżyca, jest
najbardziej badanym obiektem planetarnym. Na każdym
etapie wyniki badań „Czerwonej Planety” zależały od możliwości technicznych w danym okresie. Zaczęło się
od obserwacji wizualnych czerwonego Marsa, bo ta
barwa wyróżniała go wśród innych obiektów zmieniających położenie między gwiazdami. Pierwsze
lunety i teleskopy pozwoliły na obserwacje powierzchni planety, co pobudziło zainteresowanie
i powstawanie nawet fantastycznych hipotez
porównujących Marsa i Ziemię. Analiza widmowa zapoczątkowała badanie atmosfery
i wyznaczenie parametrów fizycznych
planety. Badaniami Marsa zaczęli się
zajmować fizycy, chemicy, geologowie
i geofizycy. Znalezienie meteorytów
marsjańskich pozwoliło sięgnąć
w przeszłość planety, a współczesna technika kosmiczna daje
możliwości badania Marsa nie
tylko przy pomocy automatów, ale też planować misje
załogowe. To wszystko
jest treścią tej książki
(ze Wstępu Autora).
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Ryc. 2. Rejon Tharsis

Na Marsie wyróżniamy cztery zespoły wulkanów: dwa stosunkowo
młode, bo powstałe w epoce Amazonian 1 i dwa starsze, z epoki Hesperian
(lub częściowo z Noachian).
Zespoły Tharsis i Elysium powstały na dużych wybrzuszeniach skorupy
planety.
Wybrzuszenie Tharsis ma długość
4000 km i wysokość około 10 km. Rejon Elysium to obszar 1700×2400 km.
Mechanizm powstawania tych wy
brzuszeń w płaszczu Marsa jest wy
nikiem różnic temperatury rzędu
1000°C.
Rejon Tharsis to łącznie 12 wulkanów (ryc. 1 i 2) 2:
• Olympus Mons (tarczowy) o wy-

Źródło: www.psrd.hawaii.edu

REJONY WULKANICZNE
Na Marsie nie rozróżniamy takich
płyt i większość wulkanów powstaje
na „plamach gorąca”. Najstarsze marsjańskie wulkany powstawały prawdopodobnie na skutek spadków dużych
meteoroidów.
Obok kraterów meteorytowych,
wulkany są bardzo widocznym elementem ukształtowania powierzchni Marsa. Ogólna liczba wulkanów
marsjańskich szacowana jest na 24.
To z pewnością liczba niepełna, obej
mująca tylko wulkany duże. Ale nie
zależnie od tego, nie jest to wiele w po
równaniu z Ziemią, na której występuje
(wg J. Kłysza i P. Skoczylasa — Oblicze naszej planety) 450 wulkanów.
Z kolei wulkany marsjańskie są dużo
większe od ziemskich.

Źródło: GSFC/NASA

W

ulkan, zgodnie z definicją geologiczną, to miejsce, w którym z wnętrza planety wydobywa
się produkt wulkaniczny, taki jak: gaz,
pył, lawa (płynna magma), względnie
materiał piroklastyczny (okruchowy
produkt wybuchu). Wulkany ze względu na kształt podzielone są na: linijne, stożkowe i tarczowe. Ze względu
na wyrzucany materiał rozróżniamy:
wulkany lawowe (wypływa tylko
lawa), wybuchowe, eksplozywne (wyrzucają pyły i materiały piroklastyczne)
oraz stratowulkany (mieszane). Linijne
wulkany nie tworzą stożka, stratowulkany tworzą stożki, a wylewne góry
o bardzo małym nachyleniu zbocza
(kilka stopni). Na szczytach wulkanów
powstają dość duże płaskie kratery
nazywane kalderami. Na Ziemi większość wulkanów powstaje na granicach
płyt litosfery, a kilka procent na tzw.
„plamach gorąca”.

Ryc. 1. Rozmieszczenie głównych wulkanów Marsa
4/2018

Urania

sokości 27 km nad otoczeniem
i średnicy podstawy 530 km
• Ascraeus Mons o wysokości 11 km
• Pavonis Mons o wysokości 14 km
• Arsia Mons o wysokości 9 km
i podstawie 435 km
• Ulysses Patera
• Biblis Patera
• Uranius Patera
• Ceraunius Patera
• Tharsis Tholus
• Alba Patera
W rejonie Elysium wyszczególniamy 5 wulkanów: (ryc. 3):
• Hecates Tholus
• Elysium Mons
• Albor Tholus
• Ornes Patera
• Apolinaris Patera
Wg Wikipedii historię geologiczną Marsa można podzielić na kilka umownych okresów geologicznych: przednoachijski (4,5 – 4,1 mld lat
temu) w czasie Wielkiego Bombardowania; noachijski (4,1 – 3,7 mld lat temu), kiedy powstały
liczne doliny rzeczne, a północne równiny mógł
pokrywać ocean; hesperyjski (3,7 – 3,0 mld lat
temu) z intensywnym wulkanizmem i występowaniem potężnych powodzi;, które mogły
ponownie napełnić basen północnego oceanu;
amazoński (od 3 mld lat temu do dziś) zimny
i suchy, charakteryzuje się powstawaniem lodowców i osadów lodowcowych (przyp. red., więcej
szczegółów w książce).
2
W niniejszym przedruku zachowaliśmy tylko
część ilustracji, do których Autor bezpośrednio
odwołuje się w tekście. W rzeczywistości książka
jest kilkukrotnie bardziej bogato ilustrowana (red.)
1
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Źródło: NASA

OLYMPUS MONS I THARSIS MONTES
Olympus Mons (ryc. 5) jest największym znanym wulkanem w Układzie Słonecznym. Jego szczyt osiąga
wysokość 27 km nad średnią powierz
chnią planety, a średnica podstawy ma
550 km. Wulkan jest stożkiem o szerokiej podstawie i niskim kącie nachylenia zboczy oraz ściętym wierzchołku.
Nachylenie zboczy wynosi 2,5°, a nachylenie brzegowej skarpy 5°, przy
wysokości 6 km. Na szczycie znajduje się kaldera o wymiarach 85×60 km
i głębokości 3 km. Na jej brzegu występują, powstałe później, mniejsze
kaldery: Karzok o średnicy 15,6 km
i Pangboche o średnicy 10,4 km oraz
4 mniejsze.

Ciśnienie
atmosferyczne na szczycie
wulkanu wynosi 5–8%
ciśnienia na średniej
powierzchni
plane
ty. Szczyt Olympus
Mons nie bywa zakryty chmurami pyłowymi i dlatego jest
zawsze widoczny z powierzchni Ziemi. Niezwykły kształt i wielkość tego wulkanu jest
wynikiem powolnego
i długotrwałego spływu lawy w czasie setek
milionów lat (na Marsie nie ma płyt tekto
nicznych).
Wulkan
powstał w epoce AmaRyc. 3. Mapa topograficzna wulkanów Elysium Mons
zonian, czyli stosunkowo niedawno. Pomiary zachodnich o wysokości 14 km i południowy Arzboczy wulkanu wykonane przez son- sia Mons o wysokości 9 km i średnicy
dę Mars Express były podstawą ozna- podstawy 435 km tworzą z dwoma
czenia wieku ich zewnętrznych partii mniejszymi wulkanami właściwy sysna 115 mln lat, a niektórych jego części tem Tharsis Montes.
Wulkany Tharsis są tak samo, jak
tylko na 2 mln lat. Stąd przypuszczenie, że aktywność wulkanu jest ciągła. Olympus Mons, wulkanami tarczoTrzy wulkany tarczowe Ascraeus wymi, ale różnią je dodatkowe cechy.
Mons, o wysokości 18 km nad śred- Od strony północno-zachodniej charak
nią powierzchnią planety i średnicy teryzują je wachlarzowate warstwy
podstawy około 240 km, Pavonis Mons materii (prawdopodobnie lawy), ich

Źródło: NASA

Syrtis Major (ryc. 4) jest w całości
terenem o działalności wulkanicznej
(widoczne są dwa wulkany), obok niego jest położony basen Isidis z dużą ilością stożków, m.in. Meroe Patera i Nili
Patera;
Rejon Noachis–Hellas to 5 więk
szych wulkanów:
• Amphitrites Patera
• Peneus Patera
• Malea Patera
• Pitiusa Patera
• Tyrrheana Patera

Ryc. 4. Obszar Syrtis Major
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Źródło: NASA

Ryc. 6. Kaldera Ascraeus Mons

Ryc. 7. Pavonis Mons
4/2018

Ryc. 5. Olympus Mons

Jego charakterystyczna kaldera ma
średnicę około 110 km. Na początku
każdej zimy na południu Marsa nad Arsia Mons obserwuje się spiralną chmu
rę pyłową. Jej wysokość nad szczytem
wulkanu wynosi 15–30 km. Na dnie
kaldery widoczne są małe wtórne stożki wulkaniczne (ryc. 8). Na zboczach
Arsia Mons zaobserwowano 7 obiektów wyglądających na jaskinie. Nadano im nazwy i wyznaczono położenia.
Wulkan Alba Patera został zaliczony
początkowo do grupy mniejszych, stąd
w nazwie wyraz „patera” a nie „mons”.
Jak można zobaczyć na ilustracji rejonu Tharsis (ryc. 2), Alba Patera znajduje się na północ od Tharsis Montes,
jego podstawa jest największa w Ukła
dzie Słonecznym — ma wymiary
1500×1000 km (20–60°N i 90–130°W)
przy wysokości tylko 6 km (niektóre
źródła podają wysokość 7 km). Kaldery mają wymiary około 100 km.
Ilustracja ta, zaczerpnięta z pracy
Topography, Structure and Evolution
of a Unique Late Hesperian-Early
Amazonian Shield Volcano MA Ivanov i JW. Head, pozwala wnioskować,
że Alba Patera jest w grupie Tharsis
najstarszy — zaczął powstawać pod
koniec epoki Hesperia. Warstwa lawy
pochodzi już z początków Amazonian,
a kopuła szczytowa wulkanu powstała
wiele lat później. Kopułę szczytową
pokazano na rycinie 9.
Urania

ELYSIUM PLANITIA
Rejon Elysium Planitia liczy 5 wulkanów. Największy z nich Elysium
Mons ma współrzędne 25°N i 213°W.
Wznosi się na 13,9 km nad otoczeniem
albo 16 km nad średnią powierzchnią
planety. Jego średnica wynosi 240 km,
a szczytowa kaldera ma średnicę 14 km
(ryc. 10).
Źródło: NASA

Źródło: NASA

Źródło: NASA

ukształtowanie podobne jest do ziemskich form polodowcowych.
Ilustracja wulkanu Ascraeus Mons
jest kilkuczęściowa. Główna prawa
część pokazuje warstwowe zbocze
z kalderą na szczycie, a na obrazach
bocznych (po lewej) zarysy wachlarzowato wylanej lawy. Następnie rycina
pokazuje ukształtowanie wylanej lawy.
Kilkustopniowa kaldera tego wulkanu jest efektem etapowego zapadania.
Pokazuje to rycina 6.
Środkowy wulkan Pavonis Mons
(ryc. 7) jest położony prawie na równiku (0,8°N, 113,4°W).
Jego ukształtowanie i wachlarzowaty wypływ lawy można zobaczyć
na mapie geologicznej. Działanie
lodowca na tym wypływie ocenia się
na okres późnego Amazonian.
Trzeci wulkan — Arsia Mons
(9,5°S, 120,5°W) — znajduje się kilka
stopni na południe od Pavonis Mons.

Ryc. 8. Kaldera Arsia Mons

13

Źródło: NASA

Ryc. 9. Partia szczytowa z kalderami Alba Patera

SYRTIS MAJOR I BASEN HELLAS
Czarną plamę na obrazie Marsa tworzy, obserwowany już przez Huygensa
w 1659 r., a nazwany przez Schia
parelliego (od nazwy zatoki na Morzu
Śródziemnym), Syrtis Major. Przed
nadaniem tej nazwy plama miała kilka
innych nazw.

Ryc. 10. Elysium Mons
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Źródło: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum)

Źródło: NASA

Na zboczach tego wulkanu dopiero
precyzyjniejsze zdjęcia pokazują spływ
lawy. Niektóre małe kratery na zboczach są prawdopodobnie pochodzenia
meteorytowego. Wulkan ten jest niepodobny do wulkanów rejonu Tharsis.
Nie jest tak rozległy, a kaldera szczytowa — raczej mała. Nachylenie zboczy wynosi 12°. Pomiary bezwładności
termicznej wykazały, że wulkan jest
otoczony warstwą pyłów i materiałów
piroklastycznych.
Kilka stopni od Elysium Mons
znajduje się wulkan Hecates Tholus
(32,1°N, 210,9°W) o średnicy podsta
wy 184 km i wysokości 2,75 km.
Na fotografii ESA (ryc. 11) kaldera
tego wulkanu jest 3-stopniowa. Widocznie zapadanie materii wulkanicz
nej odbyło się w kilku fazach. Maksymalna średnica kaldery wynosi 10 km,
a głębokość około 600 m. Na podstawie zdjęć wyznaczono wiek wulkanu
na około 359 mln lat. Sądzi się, że około 5–20 mln lat temu kaldera została
wypełniona lodem.
Na południowym wschodzie Elysium Planitia, a zarazem na północ
od krateru Gusiewa znajduje się wulkan
Apollinaris Patera (7,2°S, 174,6°E).
Jest to wulkan o podstawie
180×280 km oraz wysokości 5 km
nad otoczeniem. Wg Hamiltona wulkan był najpierw wybuchowy, potem
nastąpił wylew lawy. Średnica kaldery Apollinaris Patera wynosi około
80 km. Jej zdjęcie, wykonane podczas
misji Mars Express w 2006 r., przedstawia rycina 12.
Wszystko wskazuje na to, że wulkany grupy Elysium są stratowulkanami.

Ryc. 11. Kaldera Hecates Tholus
Urania

Współrzędne środka Syrtis Major
(ryc. 4) wynoszą 8,4°N i 69,5°E, a wymiary od zachodu do wschodu 1000 km
oraz południkowo 1500 km. Ciemny
kolor wywołany jest przez bazaltowe
skały wulkaniczne i brak pyłu. Na długości 310°W występuje wybrzuszenie
o wysokości do 6 km. W części środkowej znajduje się depresja 350×150 km
wydłużona południkowo, a na niej
dwie kaldery: Nili Patera i Meroe Patera o głębokości około 2 km. Satelitarne
pomiary grawimetryczne wokół kalder wskazują na zaleganie niżej płyty
magmowej o wielkości 600×300 km,
wydłużonej południkowo. Zliczenia
kraterów meteorytowych wskazują
na pochodzenie Syrtis Major z wczesnej epoki Hesperian.
Syrtis Major jest pochodzenia wul
kanicznego, a obok jest basen Isidis
i na jego dnie występuje bardzo duża
ilość stożków — prawdopodobnie wul
kanicznych. Powstał albo we wczesnej
epoce Hesperian, albo wcześniej.
Wokół basenu Hellas możemy
znaleźć szereg elementów aktywności wulkanicznej wywołanej prawdo
podobnie samym utworzeniem basenu
4/2018

Źródło: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum)

Źródło: NASA

(ryc. 13). Są to przede wszystkim trzy
większe wulkany: Amphitites Patera,
Hadriaca Patera i Tyrrhena Patera oraz
liczne płyty lawy i wiele mniejszych
wulkanów.

Ryc. 12. Kaldera Apollinoris Patera

Cieszę się, że jako Urania możemy patronować ostatniemu dziełu Profesora.
Zredagowanie książki „Planeta Mars”
ze względu na gigantyczny materiał ilustracyjny, było ogromnym wyzwaniem dla
inicjatorów wydawnictwa (Polskie Towarzystwo Meteorytowe) i wydawców książki (Fundacja Nicolaus Copernicus), przyjaciół i rodziny Autora. Podczas długiego
życia Hieronim Hurnika badania Marsa
zmieniły się nie do poznania. Kiedy był
dzieckiem, zaprzątano sobie głowę fantazjami o kanałach na „Czerwonej Planecie”. Pod koniec życia, właściwie przestał
być domeną badań astronomów, a stał
się miejscem eksploracji przez ziemskie roboty. Czy ktoś żyjący krócej byłby
w stanie to tak ogarnąć? Duch Profesora
siedzi gdzieś pewnie na krawędzi kaldery Olympus Mons, serdecznie i życzliwie
się do nas uśmiecha. Polecam wszystkim uczniom i znajomym Profesora oraz
wszystkim miłośnikom astronomii, Jego
ostatnią książkę. M. Mik.

Hieronim Hurnik
Planeta Mars
format B5, stron 179
wyd. Fundacja Nicolaus Copernicus
Truszczyny 2018
do nabycia na https://sklep.pta.edu.pl
4/2018

dzili, że najmniejsze wulkany mają naj
starsze kaldery, a wielkie wulkany mają
bardzo młode kaldery. Najstarszym
wulkanem według nich jest Apollinaris
Mons (3,9 mld lat), a większość wul
kanów — poza Apolinaris Mons i Tyrrena Patera — była czynna w okresie
wczesnego Amazonian.
■

Zanim skolonizujemy Marsa
Zobacz program o polskiej aparaturze na Marsie; polskim młotko-gwoździu
na amerykańskiej sondzie do samowbicia się w Marsa na głębokość 5 m;
unikatowym fragmencie marsjańskiego meteorytu w Olsztynie; modelu marsjańskiego habitatu w toruńskim planetarium. 64. odcinek ASTRONARIUM.

https://www.youtube.com/AstronariumPl
Obejrzyj koniecznie!

Profesora Hieronima Hurnika (1919–2016) najlepiej poznałem, zasiadając wspólnie, gdzieś w latach osiemdziesiątych, może jeszcze dziewięćdziesiątych w tzw. Radzie
Programowej Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium.
Zawsze uśmiechnięty i pogodny przewodniczył naszemu
gremium, z troską nie tylko o popularyzatorską działalność
unikatowej, warmińskiej placówki, ale również z ambicjami
jej naukowego rozwoju. Ostatni raz rozmawialiśmy podczas
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w 2015 r.
w Poznaniu. Pomimo że od kiedy tylko pamiętam, słabo
słyszał, był w znakomitej formie. Uwierzyłem, że uda się
uwiecznić Profesora w Astronarium. Mieliśmy w pogotowiu wstępny scenariusz odcinka o małych ciałach Układu
Słonecznego, którym Pan Hieronim zawdzięczał większość
swojej naukowej kariery: kometom, planetoidom i temu, co z nich czasem upadnie na
Ziemię: meteorytom. Jest wszak ojcem dużej części poznańskiej astronomii i idei poszukiwań meteorytu Morasko! Niestety, kiedy się żyje blisko 100 lat, śmierć może okazać
się szybsza od kamery i nie udało się nagrać takiego odcinka. Wspomnienie o Nim, jako
jednym z naszych Mistrzów publikowaliśmy niedawno w Uranii (nr 1/2017 s. 16). M.Mik.
Urania

Źródło: Astronarium

Ryc. 13. Otoczenie Basenu Hellas

Według niektórych geologów rodzaj
osadów wokół wulkanów Hadriaca Patera i Tyrrhena Patera wskazuje na ich
wybuchowy charakter. Względny wiek
kalder tych wulkanów wyznacza
no metodą zliczenia kraterów mete
orytowych. Pracę tę wykonali Stuart
Robins, Gaetano Di Achille i Brian Hynek (University of Colorado) i stwier
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Marsjańskie spekulacje
Czy na Marsie istniały kiedyś oceany? A może było tam też życie? Naukowcy ciągle poszukują odpowiedzi na te pytania.
W ostatnim okresie ukazały się wyniki całkiem sporej liczby badań analizujących różne aspekty tych problemów: na przykład
odkrycie cyklicznych zmian ilości metanu, badania związków organicznych występujących w marsjańskim gruncie czy analizy
trzęsień sejsmicznych na planecie.

M

nego, który umknął naszej uwadze — wszystkie zasadnicze elementy procesów chemicznych na Marsie wydają się być nam
znane i nie ma wśród nich procesów życiowych.
Mimo tych zniechęcających danych poszukuje się argumentów za tym, że kiedyś na Marsie warunki były bardziej sprzyjające życiu oraz że do teraz jakaś szczątkowa biosfera mogła
przetrwać. Warto jednak zdać sobie sprawę z tego, że wprawdzie prawdopodobieństwo „życia na Marsie” jest na chwilę
obecną bliskie zeru, ale stawka jest tak olbrzymia, że nawet
w ten „cień szansy” warto zainwestować. Po prostu znamy tylko jeden przykład życia, mianowicie to ziemskie. A z jednego
przypadku niewiele można wnioskować o tym w końcu ważnym
zjawisku. Poglądy, że „życie” to standard albo że to wyjątkowy,
a może nawet wręcz jedyny przypadek w naszym Wszechświecie, są całkowicie równouprawnione. Znalezienie jakiejkolwiek
innej niż ziemska biosfery zdecydowałoby niemal automatycznie na rzecz powszechności życia, kończąc liczne kontrowersje
w wielu dziedzinach, poczynając od filozofii, przez religię i nauki
przyrodnicze, kończąc na problemach czysto technicznych, takich jak np. problem sterylizacji sond kosmicznych. Tak więc
stawka jest wysoka, uzasadniająca wyjątkowo uparte, wręcz
maniackie, badania. Dlatego artykułów omawiających problemy związane z marsjańskim życiem nie brakuje. To ostatnie powoduje, że trzeba postawić jakąś cezurę czasową i ograniczyć
się do omówienia tylko tych ostatnio opublikowanych.
Źródło: NASA/JPL-Caltech/MSSS

ars „od zawsze wzbudzał zainteresowanie. I od
zawsze zainteresowanie to mniej lub bardziej
jawnie było związane z „Marsjanami” — dawniej
rozumnymi, a obecnie już chyba tylko co najwyżej kilkukomórkowymi. Powody takiego ukierunkowania zainteresowania są dosyć zrozumiałe. Planeta jest
bardzo podobna do Ziemi i przeciętne zdjęcie powierzchni Marsa wcale nie robi wrażenia zdjęcia obcej planety. Wprawdzie
kolorystyka jest nieco inna i brak roślinności, ale ziemska pustynia wcale nie wygląda inaczej. Wrażenie, że przy większym
zbliżeniu na powierzchni zobaczymy jakieś mchy czy trawy,
a zza tego czy innego kamienia wyłoni się jakieś zwierzę, jest
trudne do odparcia.
Trochę rozwiewają te nadzieje parametry fizyczne. Cieniutka
atmosfera o składzie niezbyt sprzyjającym życiu i niskie temperatury nieco zmniejszają możliwość istnienia Marsjan. Istotne
są jednak dwa fakty. Po pierwsze, przy tym ciśnieniu, jakie panuje na Marsie, woda w stanie płynnym praktycznie nie może
istnieć — zakres temperaturowy jej istnienia to zaledwie kilka
stopni w okolicy zera, a i to tylko w bardzo głębokich dolinach,
bo nieco wyżej wartość ciśnienia atmosferycznego wyklucza
płynną wodę. Drugim nie mniej istotnym argumentem przeciwko życiu na Marsie jest równowaga chemiczna — „zardzewiała”
powierzchnia Marsa jest w równowadze chemicznej z atmosferą, co oznacza, że nie ma jakiegoś istotnego procesu chemicz-

Autoportret (selfie) marsjańskiego łazika Curiosity wykonany 5.08.2015 r. w miejscu, w którym dokonał wiercenia w skale w celu pobrania próbek
do analizy w swoim pokładowym laboratorium. Obraz powstał ze złożenia kilku ujęć, dlatego w kadrze nie widać robotycznego ramienia, z którego
wykonywano zdjęcia
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Dawne marsjańskie oceany
i linie brzegowe
Zacznijmy od najnowszych
prac, jakie wpadły mi w ręce.
28 czerwca L.C. Bouvier (i 14
innych autorów, głównie z Europy; Nature, t. 558, s. 586), analizując meteoryty pochodzące
z Marsa, konkretnie skład
izotopowy zawartych w nich
cyrkonów, doszła do wniosku,
że Mars bardzo szybko uzyskał
twardą powierzchnię. Konkretnie już 20 mln lat po powstaniu Układu Słonecznego ocean magmy był już zestalony,
a 70 mln lat później istniała
już solidna skorupa. Implikuje
to sugestię, że sama planeta
powstała w czasie krótszym
od 10 mln lat, a prawdopodobnie już 5 mln lat po powstaniu
Słońca planeta już istniała.
Szybkość zestalania pierwotnego oceanu magmy powoduje, że zestalona powierzchnia
nie była w stanie równowagi
hydrostatycznej, czego konsekwencją był, przywracający
równowagę, późniejszy gwałtowny, ale też krótko trwający
wulkanizm (wyżyna Tharsis!).
Oczywiście ten fakt ma spore
Tak Mars mógł wyglądać jakieś cztery miliardy lat temu, z wielkim oceanem na części swojej powierzchni
znaczenie dla życia na Marsie.
W omówieniu wspomnianego wyżej artykułu L.T. Elkins-Tanton lat, przeszłości geologicznej planety. W tym czasie, podobnie jak
(ten sam zeszyt Nature s. 522) pisze, że szybkość powstania na Ziemi, na Marsie mogły nastąpić liczne wypiętrzenia i zapastałej powierzchni na Marsie powoduje, że życie na tej planecie dania powodujące, że linia początkowo leżąca na powierzchni
ekwipotencjalnej obecnie wykazuje wielokilometrowe różnimogło powstać sto milionów lat wcześniej niż na Ziemi.
Nieco wcześniej, bo pod koniec marca 2018 r. (Nature, ce wysokości. Jednak w takim przypadku pojawia się problem
t. 555, s. 643), ukazał się list R.T. Citrona i dwu innych autorów identyfikacji mechanizmów, które spowodowały taki stan rzeczy.
z Uniwersytetu Kalifornijskiego, a dotyczący oceanów na Marsie. I nietrudno taki mechanizm wskazać. Przede wszystkim „podejJak wszyscy wiemy, powierzchnia Marsa wykazuje, przynajmniej rzana” o spowodowanie tych zmian jest wulkaniczna wyżyna
wizualne, ślady działalności wody. W szczególności północna, Tharsis, obejmująca, jak pisze Zuber, niemal ćwierć powierzchni
wyraźnie depresyjna (depresja sięgająca siedmiu kilometrów Marsa i ogromnej wysokości ponad średnią powierzchnię (m. in.
poniżej średniej powierzchni Marsa) półkula planety w erze no- ponad 20-kilometrowe góry, w tym Olympus Mons, największa
achijskiej (pierwsza era historii Marsa) mogła być wypełniona góra Układu Słonecznego). Gdyby wyżyna powstała na średnich
wodą, tworzącą obszerny ocean. Przyglądając się granicom tego szerokościach areograficznych, to w wyniku zmiany osi obrotu
1
obszaru, można na zdjęciach powierzchni planety dopatrzyć się planety mogłaby nastąpić zmiana położenia powierzchni ekwipotencjalnych
na powierzchni planety, czyli mówiąc prosto, przemiejsc, gdzie były linie brzegowe dawnego oceanu. Maria Zusunięcie
się
oceanu
i jego linii brzegowych. Oczywistym wniober w pierwszych zdaniach omówienia tekstu R.T. Citrona (ten
sam zeszyt Nature s. 590) stwierdza, że owe linie brzegowe są skiem z takiego mechanizmu jest to, że najpierw wypiętrzyła się
najbardziej przekonywującymi argumentami za istnieniem daw- wyżyna Tharsis, a dopiero później, w wyniku przemieszczenia
nych oceanów na Marsie. Wrażenie jest istotnie silne, ale przy biegunów nastąpiły zmiany wysokości linii brzegowych. I tak dobliższej analizie pojawiają się wątpliwości. Oczywiście na Mar- tychczas przyjmowano.
Prace Citrona i Bouvier wskazują, że oceany były dużo wczesie, podobnie jak na Ziemi, „poziom morza” to grawitacyjna pośniejsze.
Jak się więc wydaje, czas istnienia oceanów na Marsie
wierzchnia ekwipotencjalna — poziom to poziom, czyli grawitacja
wydłuża
się
raczej do tyłu. Wiek Tharsis oceniany na 3,6 mld lat
na linii brzegowej musi być stała. Niestety załączony w tekście
(główna
faza
wypiętrzania) wskazywał, że ocean istniał jeszcze
pani Zuber rysunek jawnie pokazuje, że wspomniane linie brzegowe nie leżą na współczesnej powierzchni ekwipotencjalnej. pewien czas po wypiętrzeniu wyżyny, a więc do stosunkowo późOdstępstwa od poziomu są spore, bowiem różnice wysokości
na sugerowanych liniach brzegowych sięgają kilku kilometrów.
Nie jest to oczywiście decydujący argument przeciwko poglądowi, że obserwowane „plaże” odpowiadają dawnym liniom brzegowym, bo mówimy o odległej, mierzonej miliardami ziemskich
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Ciało w miarę sztywne, w tym oczywiście planeta, ma tendencję do
obracania się wokół osi głównej momentu bezwładności. Dlatego wypiętrzanie czegoś tak ogromnego, jak wyżyna Tharsis, powoduje zmianę położenia biegunów w taki sposób, by nowa oś obrotu pokryła się
z nową osią momentu bezwładności. Jedynie wypiętrzenie znajdujące
się na równiku nie spowoduje przesunięcia bieguna.

1
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nego okresu. Praca R. Citrona sugeruje, że nie jest to prawda.
Wyżyna Tharsis powstała prawdopodobnie w pobliżu równika
i zmiana położenia bieguna związana z jej wypiętrzeniem nie
była zbyt wielka. Jednak powstanie olbrzymiej wyżyny, niezależnie od zmiany momentu bezwładności, musiało spowodować
zmiany w ukształtowaniu terenu całej powierzchni planety. Modelując te zmiany, R. Citron wraz z współpracownikami analizował kilka długich na tysiące kilometrów „linii brzegowych”. Konkretnie, na wyglądającą na najstarszą, linię zwaną Arabią oraz
młodszą, zwaną Deuteronilus. Oszacowanie wpływu tworzenia
się Tharsis na kształt powierzchni i geoidę Marsa pozwoliły ocenić, że Arabia powstała co najmniej cztery miliardy lat temu.
Ocean odpowiadający tej linii brzegowej miał objętość 4,1·107
km3. Linia Deutronilus okazuje się rówieśnikiem Tharsis. Odpowiadająca jej objętość oceanu to około 1,2·107 km3. Najkrótsza
linia Isidis odpowiada morzu istniejącemu około 100 mln lat
później, a więc około 3,5 mld lat przed chwilą obecną. Jak wspominają autorzy, podane wyżej objętości są raczej minimalnymi
wartościami i objętość oceanu Arabia mogła wynosić nawet
5,5·107 km3. Nie są to wszystkie zidentyfikowane linie brzegowe. Jednak pozostałe są trudniejsze do zbadania, ze względu
na nieciągłości uniemożliwiające np. określenie objętości odpowiadających im mórz. Jak się wydaje, najstarsza z nich, starsza
od Arabii, linia Meridiani odpowiadałaby prawdopodobnie największemu oceanowi i wiekowi około 4 mld lat. Uwzględniając,
że powierzchnia Marsa jest dużo mniejsza od ziemskiej, można
ocenić, że podane objętości są duże. Konkretnie ocean odpowiadający linii brzegowej Arabia to objętość jedenastokrotnie
większa od objętości współczesnego Morza Śródziemnego 2,
które jest przecież całkiem okazałe. Ocean odpowiadający linii
Deuteronilus to objętość około trzech objętości tego morza. Jak
widać, były to duże oceany, ale też i dość szybko zmniejszające
swą objętość. Oczywiście natychmiast pojawia się pytanie, co
stało się z tą ogromną masą wody. Koincydencja zmniejszania
objętości oceanu z tworzeniem się Tharsis sugeruje, że wulkanizm Tharsis miał wpływ na to zjawisko. Według Citrona, po wypiętrzeniu Tharsis stabilne były zaledwie względnie niewielkie
jeziora, choć można doszukać się śladów istnienia oceanów
(ślady tsunami) w dużo późniejszym okresie odpowiadającym
3,5—3 mld lat przed chwilą obecną. Warto przypomnieć, że
Tharsis to olbrzymia wulkaniczna kraina. Wybuchy tworzących
ją wulkanów, które bez żadnej przesady można nazwać „superwulkanami”, zmieniały w drastyczny sposób klimat Marsa. Jeżeli zmniejszanie się objętości ciekłych oceanów było związane
z wiązaniem wody w lądolodach, to nagłe, choć niezbyt trwałe,
ocieplanie klimatu wynikające ze wzrostu masy atmosfery w wyniku uwolnienia gazów cieplarnianych, mogło powodować spore
wzrosty akwenów Marsa. Na odwrót, wulkany mogły również
ochładzać planetę przez wyrzucenie ogromnej ilości pyłu odcinającego dopływ promieniowania do powierzchni. Implikowane
przez wybuchy superwulkanów zmiany globalnego klimatu Marsa miały prawdopodobnie niewielką trwałość. Ale nawet kilka
tysięcy lat cieplejszego i wilgotniejszego klimatu lub chłodniejszego i suchszego mogło mieć znaczenia dla przetrwania „Marsjan”. W sumie historia wody na Marsie mogła być zdumiewająco zmienna i dramatyczna. Dlatego jeżeli nawet „Marsjanie”
powstali na początku istnienia planety, to czekała ich rzeczywiście ciężka przyszłość — ostatnie większe jeziora na Marsie
przypuszczalnie przestały istnieć 3 mld lat temu.
Marsjańskie trzęsienia oraz metan
Pora przyjrzeć się współczesności Marsa. A więc przede
wszystkim planeta jest praktycznie martwa geologicznie. Krótki
2

Objętość współczesnego Morza Śródziemnego to około 7,5 mln km3.
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tekst z początków maja (A. Witze, Nature, t. 557, s. 13) omawia
perspektywy i dotychczasowe wyniki pomiarów sejsmicznych
na Marsie. Pomijając perspektywy (planowane instrumenty),
dotychczasowe badania są mało zachęcające. Np. instrument
zamontowany na Vikingu 2 zebrał wprawdzie 2100 godzin „nasłuchu”, ale poza jednym wyjątkiem, wszystkie wstrząsy były
związane z działaniem wiatru na lądownik. Pozostają więc
spekulacje. Analizując warunki geologiczne i historię planety,
można spodziewać się rejestracji kilku trzęsień Marsa na rok.
Dokładniej, cytowany przez Witze Renee Weber z NASA ocenia,
że na obszarze Elysium Planitia (na obszarze której ma wylądować planowana sonda InSight), można liczyć rocznie na jeden
lokalny wstrząs o sile 2,7—4,2 magnitudo 3. Możliwa jest też
rejestracja nieco większych wstrząsów i z większej odległości. W sumie niewiele i „optymistyczne plany” to zapis około
30 wstrząsów Marsa. W nieco starszym (20 kwietnia) tekście
z Science (P. Voosen, t. 360, s. 247) znajdziemy mniej optymistyczne oceny i rejestracja 5—10 wstrząsów w ciągu dwu lat
planowanej misji to już będzie sukces.
InSight zmierzy też strumień ciepła płynący z wnętrza Marsa, co umożliwi ocenę warunków pod powierzchnią planety. Pamiętajmy, że jeżeli jakieś życie przetrwało na Marsie, to raczej
schowane pod powierzchnią planety. Jeżeli przetrwało, to powinno dać o sobie znać przez zmienne zjawiska w chemii planety. Mówiąc prosto, jeżeli coś żyje pod powierzchnią Marsa,
to powinno się ujawniać przez niewielkie (bo większe są wykluczone przez wspomnianą równowagę chemiczną) uwalnianie
gazów związanych z procesami życiowymi. Gazem szczególnie
poszukiwanym jest metan. Biorąc pod uwagę, że 95% metanu
w atmosferze ziemskiej ma pochodzenie biologiczne, istnienie
metanu ekscytuje poszukiwaczy życia na Marsie.
Jak pisze N. Gaind (Nature, t. 556, s. 419), w atmosferze
Marsa stwierdza się średnio 0,5 ppb metanu (części na miliard,
dla porównania w atmosferze ziemskiej to 1,9, ale ppm, czyli
części na milion). Skądś musi się ten metan brać, bo w warunkach marsjańskich jest nietrwały i w ciągu kilku setek lat ulega
rozkładowi. Do tego w atmosferze Marsa zdarzają się nadwyżki
metanu i chwilowo lokalnie można stwierdzić nawet 45 ppb metanu 4. Oczywiście pojawia się sugestia, że przyczyną tych nadwyżek są zmiany intensywności podziemnej wegetacji. Dokładniej problem omawia raport opublikowany przez C.R. Webstera
(i 43 współautorów; Science, t. 360, s. 1093). Raport omawia
badania ilości metanu wykonane przez lądownik Curiosity w kraterze Gale położonym w pobliżu równika Marsa i na wysokości
odpowiadającej ciśnieniu 7 milibarów. Użyty do pomiaru ilości
metanu przyrząd to spektrometr laserowy mierzący widma w zakresie podczerwieni. Badania prowadzono dwoma metodami
przez 55 ziemskich miesięcy, kończąc w połowie 2017 r. Pierwsza z metod polegała na wpuszczeniu marsjańskiego powietrza
do uprzednio opróżnionej komory, a następnie zmierzenie ilości
metanu. Druga metoda polega na użyciu dwu „przepustów” dla
atmosfery powodujących mniej więcej 25-krotne zwiększenie
ilości metanu w komorze pomiarowej i dopiero po tym wzbogaceniu próbki dokonanie pomiaru. Użycie wspomnianych dwu
metod wg autorów umożliwiło ograniczenie błędu systematycznego pomiarów. Zmierzone wartości ilości metanu nie są
zbyt wielkie i poza drobnymi nadwyżkami sięgającymi 7,6 ppb
wahają się w okolicach kilku dziesiątych ppb, czyli są zbliżone
3
Na terenie Śląska takie wstrząsy zdarzają się niemal codziennie.
Inna rzecz, że są to z zasady wstrząsy antropogeniczne. Tym niemniej
wstrząsy sejsmiczne o takiej sile zdarzają się w Polsce, a więc na terenie uważanym za asejsmiczny, kilka razy w roku.
4
W pierwszej części raportu autorzy cytują wcześniejsze badania, które wielokrotnie wykazały dużo wyższe lokalne (i chwilowe!) zawartości
metanu w atmosferze Marsa.
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do podanej wyżej wartości średniej dla całej atmosfery Marsa.
Nie to jednak jest interesujące. Okazuje się, że zawartość
metanu w miejscu obserwacji
zmienia się w atmosferze Marsa cyklicznie. Konkretnie, cykl
jest sezonowy, czyli powtarza
się w okresie marsjańskiego
roku, co stwierdzono raczej
jednoznacznie, jako że okres
obserwacji obejmował około
3 marsjańskich lat. Zawartość
metanu w miejscu pomiaru wykazuje w tym cyklu jedno maksimum wypadające na koniec
lata na północnej półkuli i dwa
minima, jedno wiosną a drugie
pod koniec jesieni. Wszystko
w odniesieniu do półkuli północnej. Zastrzeżenie istotne,
bo krater Gale jest blisko równika, więc określenie, która półkula ma większy wpływ klimatyczny na to miejsce, jest istotne. Podsumowując te badania,
autorzy stwierdzają, że na Mar- Chmury złożone prawdopodobnie z lodu wodnego oraz mgła (na zdjęciu zabarwione na biało i niebiesko)
sie istnieje jakiś sezonowy pro- nad dawnymi wypływami lawy na powierzchni Marsa. Zdjęcie wykonała 22.11.2016 r. sonda Trace Gas
ces, którego jeszcze nie znamy. Orbiter w ramach misji ExoMars
Oczywiście sugestia jasna — wyrażone na wstępie przeko- tyfikowano sporo związków chemicznych albo raczej ich części,
nanie, że atmosfera Marsa jest w równowadze chemicznej gdyż prace wiązały się z uwalnianiem gazów w wyniku wygrzaz powierzchnią, jest nieprawdziwe. A więc jednak biosfera? nia próbek do temperatur 500—820 stopni Celsjusza. ZidenNie nerwowo. Można wskazać całkiem sporo geologicznych tyfikowano zarówno alifaty, jak i aromaty, a więc chemia dość
mechanizmów prowadzących do takiego efektu. Choć sugestia bogata. Trudno to jednak (mi) referować, bo też trudno ocenić
„życia” wydaje się być preferowana. Tym bardziej że jednocze- znaczenie dla istnienia życie takiej czy innej grupy chemicznej.
śnie z tekstem Webstera ukazała się praca J.L. Eigenbrode’a Dlatego ograniczymy się jedynie do odnotowania, że marsjań(i 21 innych autorów, Science, t. 360, s. 1096) również zwią- ski grunt zawiera sporo materii organicznej.
Powyżej zreferowano prace związane mniej lub bardziej
zana z Curiosity, a więc dotycząca tego samego miejsca badań
co poprzednio, ale tym razem gruntu, a nie atmosfery. Praca z „życiem” na Marsie, jakie ukazały się w ciągu około trzech
omawia zawartość związków organicznych w osadach krateru miesięcy (koniec marca—koniec czerwca) w Science i Nature.
Gale. Jak się zdaje, jest tego sporo (choć na poziomie setek Jak widać, temat jest żywy, bo wprawdzie wybrano wyjątkowo
ppb). Oczywiście stosunkowo proste związki chemiczne, takie bogaty w te prace okres, ale w innych wcale nie jest dużo ubojak np. C5H6S, C2H6S, C8H6S (jak widać związki siarki, ale nie żej. Czy w końcu dojdzie do jakiegoś przełomu? Ano… zobatylko) nie muszą wiązać się z życiem. Tym niemniej mogą to być czymy.
pozostałości po dawnych organizmach. Tym bardziej że zidenJerzy Kuczyński
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100-lecie PTMA

Walny Zjazd Delegatów PTMA

Nowe władze Polskiego Towarzystwa
Miłośników Astronomii
28 kwietnia 2018 r. to kolejna data w historii PTMA, która pozostanie w naszych archiwach. Tego dnia
w Planetarium Śląskim i Obserwatorium Astronomicznym w Chorzowie odbył się 42. Walny Zjazd Delegatów
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Głównym celem Zjazdu było podsumowanie pracy i działalności
stowarzyszenia w kończącej się kadencji, wybór nowych władz oraz stworzenie planu działalności PTMA
na lata 2018–2022.

G

Miłą informacją jest fakt, że nasze
Towarzystwo po małej stagnacji do roku
2014 zaczyna być mocno zauważalne
oraz że dostosowało się do wymogów
postępującej technologii. W zasadzie
wszystkie oddziały i sekcje posiadają
swoje wizytówki w internecie. Dzięki
temu a także realnie szybkiemu kontaktowi z Oddziałami w krótkim czasie dołączają do nas nowi członkowie.
Organizowane są pokazy, prelekcje,
spotkania, zloty astronomiczne, które
są dostępne nie tylko dla członków Towarzystwa, ale dla każdego zainteresowanego. Dużą popularnością cieszą się
Wielkie Wyprawy PTMA, gdzie poza
granicami Polski obserwujemy również
niebo oraz dokonujemy odkryć. Wróćmy jednak do Zjazdu.
Tradycyjnie już wyróżnieni członkowie PTMA otrzymują złote i srebrne

odznaki za działalność na rzecz Towarzystwa.
Tym razem złote odznaki PTMA
przyznano następującym osobom:
Wojciechowi Burzyńskiemu, Franciszkowi Chodorowskiemu i Maciejowi
Mikołajewskiemu, który reprezentował „Uranię–PA”.
Srebrne odznaki PTMA wręczono
następującym osobom: Gabrielowi
Murawskiemu, Tomaszowi Białkowskiemu i Jolancie Rębeckiej.
Następnie przystąpiono do wyborów
nowych władz, a potem do dyskusji nad
przyszłością PTMA. Skład Zarządu,
Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego prezentuje się w następujący
sposób. Prezes: Mieczysław Janusz
Jagła, Wiceprezes: Marek Substyk, Janusz Wiland, Sekretarz: Mikołaj Sabat,
Skarbnik: Aleksandra Gödel-Lannoy.
Członkowie Zarządu
Głównego: Wojciech Burzyński, Agata Gorwa, Zofia Huppenthal, Wiesław
Krajewski, Janusz Ławicki, Tadeusz Smela, Sebastian Soberski, Bartosz
Wojczyński.
Komisja rewizyjna: Józef Wydmański, Dawid
Gondek, Tomasz Kołodziej, Adam Kisielewicz,
Tomasz Rać.
Sąd koleżeński: Ryszard
Rejment, Tomasz Bobrek,
Andrzej Letkowski.
Czas pokaże, czy zamierzone plany zostaną
zrealizowane. Patrząc
na skład Zarządu, uważam, że jest to możliwe.
Marek Substyk
Fot. Marek Substyk

ospodarzem spotkania było
tym razem Planetarium
Śląskie. To jedna z ostatnich imprez przed planowaną modernizacją, która rozpoczęła
się 1 lipca br. i potrwa przynajmniej
do końca 2020 r.
Obrady rozpoczęły się o godz.
11.00. Po przywitaniu delegatów przez
dyrekcję Planetarium w osobach Lecha Motyki (dyrektor) i Stefana Janty
(wicedyrektor), prezes ustępującego
Zarządu — Mieczysław Janusz Jagła,
zaprezentował aktualną sytuację Towarzystwa, przedstawił wraz z wiceprezesami dokonania Zarządu, Oddziałów
i Sekcji w latach 2014–2018.
Warto nadmienić, że w okresie tym
dokonano ważnej zmiany Statutu, która dostosowała go do realiów Towarzystwa.
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100 lat Uranii

1998–2018

Z

łotą Odznakę PTMA i towarzyszący jej przepiękny Dyplom na czerpanym papierze
z wytłoczonym Kopernikiem, traktuję przede wszystkim jako
wyróżnienie dla Uranii w przededniu
stulecia. Członkiem PTMA jestem bowiem — po czterdziestoletniej przerwie — dopiero od sześciu lat, więc
niby skąd od razu taka Nagroda? Przejmując Uranię, rzeczą oczywistą była
dla mnie przynależność do PTMA,
więc się zapisałem nawet do… dwóch
najbliższych oddziałów, a zamierzałem do wszystkich! Niestety, zdaje się,
że Statut tego zabrania. Przejmując
bowiem Uranię, za cel strategiczny
przyjąłem pozyskanie na nowo zaufania miłośników astronomii i przede
wszystkim zwrócenie jej przynajmniej
w należnych 50% pierwotnemu właścicielowi, PTMA. W internecie można
było przeczytać o rozczarowaniu miłośników astronomii Uranią, która stała
się zbyt akademicka.
Przypomnijmy, że dwumiesięcznik w dzisiejszym formacie powstał
20 lat temu z połączenia wydawanego
od 1922 r. przez PTMA miesięcznika „Urania” i wydawanego od 1953 r.
przez PTA kwartalnika „Postępy Astronomii”. Na początku transformacji
ustrojowej (1991–1994) zostałem trochę wmanewrowany w redagowanie
„Postępów Astronomii” w nowej, popularnonaukowej formule konkurencyjnej
dla Uranii. Nie była to dla mnie sytuacja
komfortowa. Z ulgą przyjąłem zrealizowane przez mojego następcę, Andrzeja
Woszczyka, połączenie tytułów. Nie
tylko w Polsce nie ma miejsca na dwa
podobne wydawnictwa. Nawet amerykański „Sky and Teleskope” to hybryda
dwóch wcześniejszych tytułów, a niemiecki „Sterne und Weltraum” pochłonął już kilka podobnych czasopism.

4/2018

Od początku 2012 r. udało się
wprowadzić druk na lepszym papierze
i w pełnym kolorze oraz mniej więcej
o 1/3 zwiększyć objętość pisma. Pojawiło się wiele nowych działów kierowanych bezpośrednio do hobbystów,
jak astropodróże, opisy i testy sprzętu
obserwacyjnego. Szczególne miejsce
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100 lat Uranii
w Uranii znalazła edukacja ze stałymi
działami „Kącik olimpijczyka” i „Młodzi badacze” oraz trzema edycjami
Konkursu „Nasza szkolna przygoda
z astronomią”. Udało się zdobyć kilku
nowych znakomitych autorów spoza
grona astronomów zawodowych, jak
Przemek Rudź, którego przeglądowe artykuły można porównać chyba
tylko z legendarnym piórem Stanisława R. Brzostkiewicza. Stałe miejsce
w Uranii znalazł wydawany dotąd tylko
w internecie „Cyrqlarz” Pracowni Komet i Meteorów. Pojawiło się kilka Uranii, w których w ogóle nie było tekstów
napisanych przez czynnych naukowców. Nie znaczy to jednak, że w całości
napisali je członkowie PTMA.
Wszystkie te zmiany w zasadzie
wprowadzałem intuicyjnie. Niedawno
udało się znaleźć kilka dokumentów
powstałych w okolicznościach łączenia tytułów, w tym list sygnowany
przez ówczesnego Prezesa i Sekretarza
PTMA. Nie do końca zrealizowany jest
punkt 2. tego pisma. Zamiast czteroosobowej Rady, Uranię redaguje szerszy
Zespół, w którym funkcje zastępców
redaktora naczelnego pełnią przedstawiciele wydawców, PTA i PTMA.
Wśród redaktorów i współpracowników Redakcji znajdziemy przedstawicieli kilku innych organizacji pozarządowych (Klub Almukantarat, Fundacja Nicolaus Copernicus) i instytucji
(POLSA), z którymi współpracujemy.
Co najmniej pięciu to prominentni działacze PTMA. Szczególną rolę pełnią
tu autorzy i redaktorzy stałych działów
będących odbiciem prac Sekcji Obserwacji Słońca („Obserwator Słońca”
Tadeusza Figla) i Sekcji Obserwacji

Komet PTMA („Komeciarz” Mikołaja
Sabata). Pojawiają się na łamach Uranii
artykuły naukowe przedstawicieli Sekcji Ochrony Ciemnego Nieba (Tomasz
Ściężor) i Sekcji Obserwacji Pozycji
i Zaćmień (Marek Zawilski). Można
zapytać, gdzie są pozostali?
Gdzie szczególnie mi bliska, mająca
wielkie tradycje i dorobek, Sekcja Obserwacji Gwiazd Zmiennych? Czemu
nie ma felietonów edukacyjnych Sekcji
Popularyzatorskiej i cyklicznych opracowań dziejów PTMA na podstawie
znakomicie prowadzonej strony internetowej Sekcji Historycznej? Gdzie
historia i współczesność poszczegól-

niusz Rybka — w drodze do gwiazd:
1898–1988”. Trzy tygodnie wcześniej,
w starym planetarium w Łodzi miała miejsce XXVIII (sic!) Konferencja
Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć
PTMA. Profesor Rybka był zaangażowany w powstanie PTMA, jeszcze
przed wojną dwukrotnie przez kilka lat
był redaktorem Uranii. A jednak nie
zauważyłem w Krakowie nikogo z Zarządu Głównego czy choćby typowego
środowiska PTMA. Sami astronomowie-naukowcy! Z kolei w Łodzi, wielu
referujących członków Sekcji ma dorobek naukowy i publikacje, na podstawie
których bez problemu mogliby zostać

Mimo ogromnych wysiłków
Redakcji, Prezesa i Zarządu
PTMA, wciąż do wielu
członków PTMA nie dociera,
że Urania to ich gazeta!
nych oddziałów PTMA? Kto z członków PTMA podzieli się z Czytelnikami swoimi doświadczeniami z użyciem
różnorodnego sprzętu obserwacyjnego? Mimo ogromnych wysiłków Redakcji, Prezesa i Zarządu PTMA, wciąż
do wielu członków PTMA nie dociera,
że Urania to ich gazeta! Nie tylko jako
potencjalni autorzy, ale również jako
czytelnicy. Mimo superpromocyjnej
ceny (50,– zł/rok) ledwie ok. 1/4 członków prenumeruje Uranię.
W czerwcu na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się konferencja „Euge-

członkami „elitarnego” Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Kilku uczestniczy i referuje swoje wyniki na konferencjach międzynarodowych. A jednak
byłem chyba jedynym zawodowym
astronomem na tym spotkaniu. Ten rozdźwięk, to przykre, a może i groźne zjawisko. Jedyną osobą wciąż łączącą obydwa środowiska pozostaje wszędobylski Henryk Brancewicz. W przededniu
stuleci Uranii, PTMA i PTA spróbujmy
wspólnie coś z tym zrobić!
Maciej Mikołajewski

+ –>
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Tekst: Maciej Mikołajewski, rysunki: Jacek Drążkowski

Mała Urania

Przygody Uranii w kosmicznej otchłani
2. Mars

1
A więc tak, drogie dzieci, polecimy na Marsa,
Wielkiej przyszła dziś noc opozycji!
Byś powagę zachował i ze śmiechu nie parskał:
Mars najbliższy jest Ziemi pozycji.

2
Właśnie na tej planecie, wylądował i drzemie
Stary Pionier marsjański Pathfinder.
W piasku obok zaś utknął i wygląda jak szczenię
Łazik, co oczarował Uranię.

3
Wnet podbiegła doń czule, by pogłaskać go ręką,
Szybko olej zmieniła i panel.
Łazik zadrżał i stęknął, i pomerdał antenką…
Prawdę mówiąc, to jest niesłychane!

4
Poszli razem przez Marsa, rzec by można, że marszem.
Nierozłącznych przyjaciół tych dwójka.
Ile sił w nogach starcza, sytuację pogarsza,
Ona pieszo, a Łazik na kółkach.

5
Idą szukać Możliwość – czyli Opportunity,
Wielką Syrtą, Utopii Równiną;
I spotkają Ciekawość – znaczy się Curiosity:
Swój do swego, gdy jest się maszyną!
4/2018

6
Gdy więc zadasz pytanie, czy istnieją Marsjanie?
Odpowiadam ci w mig bez kłopotu:
Właśnie na pożegnanie, obściskują Uranię,
Bo to przecież planeta robotów!
Urania
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Polskie kratery na Marsie

Wielka opozycja
w Rypinie

Fascynacja artystów astronomią i zachwyt astronomów i fizyków nad tym, co artyści widzą
w gwiazdach, dają niezwykłe efekty. Zderzenie tych dwóch światów owocuje często długimi
nocnymi rozmowami w niezwykłych okolicznościach, np. pod radioteleskopem RT-4 Kopernik
w Piwnicach pod Toruniem.

Mariner 9 na orbicie Marsa
Mariner 9, wystrzelony przez rakietę Atlas Centaur 30 maja 1971 r., dotarł
na miejsce 14 listopada tego samego
roku, niecałe 2 tygodnie przed radziecką sondą Mars. Pierwsze zdjęcia Marsa Mariner wykonał pod koniec października 1971 r., jednak ze względu
na olbrzymią burzę piaskową na powierzchni planety nie były zbyt dokładne. Po zakończeniu burzy piaskowej

Krater Rypin

w styczniu 1972 r., zdjęcia przekazywane przez sondę były już bardzo dobrej jakości. Mariner 9 w sumie przesłał
na Ziemię 7329 zdjęć Marsa — więcej
niż przewidywano łącznie w programie
badawczym Marinera 8 i 9 (pokrywających 85% jego powierzchni) i jego
dwóch księżyców, Deimosa i Phobosa.
Zdjęcia zostały wykorzystane do wy-

na zorganizowanym w dniach od 24
sierpnia do 2 września 1976 r. w Grenoble XVI Kongresie IUA zdecydowała, że kraterom, które mają mniej niż
10 km średnicy, zostaną nadane nazwy
małych miast i wsi z całej kuli ziemskiej. Warunki wyboru nazw marsjańskich kraterów zostały jasno określone:
miały być krótkie, maksymalnie trójsy-

271 ziemskich miejscowości
zyskało swoje miejsce na Marsie,
w tym cztery polskie:
Grójec, Puńsk, Puławy i Rypin
boru miejsc lądowania próbników Viking w połowie lat 70. Na cześć sondy
nazwano Valles Marineris — rozległy
system kanionów na Marsie.
Po przeprowadzeniu badań tej planety za pomocą Vikinga 1 w lipcu
1976 r. i przeanalizowaniu wielu zdjęć,
Międzynarodowa Unia Astronomiczna
Źródło: NASA / JPL / Arizona State University

Jednym z efektów współpracy artystki
Katarzyny Tretyn-Zečević i pracowników obserwatorium astronomicznego
w Piwnicach była wystawa pt. Dzień,
którego nie było, która miała miejsce
w toruńskiej Galerii Sztuki Wozownia
w terminie 25.08 – 24.09.2017 r. Główną inspiracją artystki na ów czas był
radioteleskop RT4 czy w ogóle badanie
kosmosu za pomocą radioteleskopu.
Tym razem fascynacja artystki skupiła
się wokół planety Mars. Nurtujące pytanie dotyczyło kraterów marsjańskich
— skąd na Marsie pojawił się krater
Rypin?

labowe i wymawialne w większości języków. Tym sposobem 271 ziemskich
małych miejscowości zyskało swoje
miejsce na Marsie. Z polskich miast
na Marsie znalazły się cztery: Grójec,
Puńsk, Puławy i Rypin.
Polscy astronomowie byli ważną
częścią społeczności astronomicznej

Nazwa: Rypin
Identyfikator struktury: 5248
Planeta: Mars
Typ struktury: krater
Najdalej na północ szerokość geograficzna –1.13 °
Najdalej na południe szerokość geograficzna –1.44 °
Najdalej na wschód wysunięta długość geograficzna 319,26 °
Najdalej wysunięta na zachód długość 318,95 °
Średnica 18,18 km
Środkowa szerokość geograficzna –1,28 °
Środkowa długość geograficzna 319,11 °
Status zatwierdzenia: przyjęty przez IAU
Data zatwierdzenia: 1976
Pełną listę kraterów marsjańskich można znaleźć w Transactions of the
International Astronomical Union: Proceedings of the Sixteenth General
Assembly Grenoble 1976
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Artyści i mleczarze
Miasto Rypin zyskało uznanie
w Międzynarodowej Unii Astronomicznej podobno ze względu na wyroby mleczarni ROTR: „to miasteczko,
w którym spółdzielczość mleczarska
produkowała pod firmą ROTR tak znakomite sery, że były one poszukiwane
nie tylko w kraju”. Nazwę Rypin zyskał
krater na powierzchni Marsa o średnicy
18,18 km (patrz ramka).
Informacja o tym, iż miasto Rypin
zostało uhonorowane poprzez nadanie jego imienia kraterowi na planecie Mars, została rozpowszechniona
dzięki niedawnej edycji teleturnieju
Milionerzy. Burmistrz miasta postanowił wykorzystać tę sytuację i tak
powstała idea popularyzacji Rypina
i astronomii podczas projektu „Rypin
na Marsie”. Kuratorem działań podczas
kilkudniowego święta, od 20 do 23
września bieżącego roku, jest profesor
Marta Smolińska z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Do udziału
w projekcie zaproszeni zostali artyści
i artystki z całej Polski, którzy działać będą na przestrzeni miasta w wielu
dziedzinach sztuki — również kulinarnej. Zobaczyć będzie można astrofotografię czy szerzej sztuki plastyczne w wykonaniu zarówno dzieci, jak
i artystów profesjonalnych. Wszystkie
prezentowane działania dotyczyć będą
tematyki kosmicznej, marsjańskiej.
W projekcie weźmie udział również
wymieniona już we wstępie Katarzyna
Tretyn-Zečević. Jej fascynacja astronomią zaczęła się kilka lat wcześniej, kiedy to nawiązała współpracę najpierw
z Fundacją Aleksandra Jabłońskiego,
a poprzez fundację z Obserwatorium
4/2018

Fot. Marek Czarnecki

w tym czasie, a wiceprezydentem Międzynarodowej Unii Astronomicznej
w tym okresie była prof. Wilhelmina
Iwanowska. Na spotkaniu w Grenoble
było ok. 20 polskich naukowców, m.in.
Bohdan Paczyński, Józef Smak, Jerzy
Dobrzycki, Grzegorz Sitarski i Cecylia
Iwaniszewska.
Dodatkowo spektroskopią Marsa
zajmował się profesor Andrzej Woszczyk, wieloletni redaktor Uranii, aktywny uczestnik kongresu w Grenoble
w roku 1976, życiowo związany w województwem
kujawsko-pomorskim
i obserwatorium w Piwnicach, co według jego kolegów mogło mieć istotny
wpływ na wybór Rypina na nazwę jednego z kraterów.

Praca Katarzyny Tretyn-Zečević inspirowana wielką opozycją Marsa

Astronomicznym w Piwnicach pod
Toruniem. Autorka u boku naukowców
i pracowników technicznych pochłaniała wiedzę, która stała się dla niej
inspiracją do pracy twórczej. Pytając
redakcję o planetę Mars, poszukiwała
punktu zaczepienia do stworzenia kolejnych prac artystycznych. Wracamy
dziś do autorki z pytaniem, jak rozwinęły się jej działania związane z omawianym problemem.
Tym razem punktem wyjścia
do działań artystycznych Katarzyny
Tretyn-Zečević jest nieprzeciętne zjawisko zwane opozycją. W tym roku
27 lipca wypada wielka opozycja Marsa. Oznacza to, że Słońce, Ziemia i Mars
znajdować się będą w jednej linii. Fakt
ten zainspirował artystkę do stworzenia
kilku nowych prac. Jedną z nich jest
obraz wielkości 190×190 cm.
Autorka, pomimo iż z wykształcenia jest artystą malarzem, nie używa
w swojej twórczości farb. Za narzędzie
pracy służą jej nici, którymi przeszywa
zwykle wielkoformatowe płótna. Tym
razem Tretyn-Zečević postanowiła artystycznie przetworzyć ścieżkę, jaką
pokonuje planeta Mars w stosunku
do Ziemi, na język sztuki. Poruszające się wokół Słońca planety łączyła
na płótnie linią srebrnej nici. Dekoracyjny wzór, który powstał, nie zawiera
Urania

precyzyjnej informacji o ruchu planet.
Ich prędkość w stosunku do siebie
została przez artystkę lekko zmodyfikowana ze względów estetycznych.
Autorka zdradziła, iż powstanie więcej prac związanych z ruchem planet
za pomocą różnych mediów. Pierwsza
publikacja pracy „Opozycja Marsa”
następuje właśnie na łamach Uranii.
Na żywo będziecie mogli ją zobaczyć
we wrześniu w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.
Inną ciekawą pozycją w twórczości
Tretyn-Zečević jest praca z dźwiękiem.
Autorka wprowadza do aplikacji dane
liczbowe, które następnie przetwarza
na fonię, modyfikując wynik poprzez
nadanie mu odpowiedniego brzmienia. Tym razem przetworzeniu uległy
terminy opozycji Marsa od roku 1980
do 2050. Krótkie brzmienie, które powstało, stało się elementem ścieżki
dźwiękowej, którą po raz pierwszy
usłyszeć będzie można podczas projektu „Rypin na Marsie” w miejscowej
astrobazie. Jeśli jednak w czasie tego
święta będziecie zajęci, a chcielibyście
usłyszeć marsjańską melodię, to nie
ma żadnych przeciwwskazań. Autorka swoją pracę artystyczną przekazuje do astrobazy w darze, więc będzie
można ją usłyszeć jeszcze nie raz.
Agnieszka Górska-Pukownik
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Mars za Wenus i przed Jowiszem

Gdy planeta
zakrywa
planetę (I)
Przemysław Rudź

Wyjątkowo spektakularną i ciekawą grupę zjawisk, jakie możemy obserwować na nocnym niebie, są
zakrycia planet przez inne planety bądź księżyce. Niektóre takie zjawiska są wyjątkowo rzadkie i zdarzają się raz na kilka tysięcy lat, zaś inne można dostrzec kilka razy w roku. Dzięki dzisiejszej technologii jesteśmy w stanie łatwo sprawdzić, kiedy one nastąpią, zweryfikować historyczne relacje i – być
może – przygotować się do obserwacji.
Dynamika Układu Słonecznego
Starożytni i średniowieczni astronomowie byli przekonani, że jedną z najbardziej
charakterystycznych cech Wszechświata jest
jego stałość i niewzruszoność. Powolny ruch
pięciu znanych wtenczas planet odbywał się
na tle sfery gwiazd stałych i tylko z rzadka pojawiająca się kometa czy gwiazda nowa chwiały tym przekonaniem. Wynalezienie teleskopu
otworzyło przed uczonymi zupełnie nowy świat.
Planety, poza znanym i szczegółowo opisanym
ruchem po nieboskłonie, zyskały także pierwsze
elementy opisu morfologicznego. Ich tarczki
różniły się wielkością, detalami na powierzchni,
zauważono też ich zmiany w czasie. Klasyczne
są już pierwsze obserwacje Galileusza, który
z wypiekami na twarzy śledził ruch czterech
największych księżyców Jowisza (rys. 1), rysował zmiany faz planety Wenus, zauważył „uszy”
Saturna, które w późniejszym czasie okazały
się pierścieniami. Włoski uczony zachwycał się
też kraterami na Księżycu i plamami na Słońcu. Budowa coraz większych i doskonalszych
teleskopów umożliwiła dogłębne studium wymienionych cudów Układu Słonecznego, a także poszerzenie ich grona o kolejne planety,
planetoidy i komety. Wraz z rozwojem technik
instrumentalnych rozwijała się też mechanika
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Rys. 1. Raport Galileusza z obserwacji Jowisza i jego księżyców
Urania
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nieba, umożliwiająca w matematyczny sposób systematyzować ruch ciał
niebieskich, ich wzajemne relacje.
Prognozowanie przyszłych położeń
planet stało się trudnym, ale możliwym
do osiągnięcia wyzwaniem. W czasach
obecnych symulacje takie można wykonywać w domowym zaciszu, nie będąc nawet gwiezdnym rachmistrzem,
komputerowe atlasy nieba pozwalają
bowiem na szybkie przenosiny w czasie w poszukiwaniu rzadkich niebiańskich koincydencji. W artykule tym
skupimy się na wyjątkowo spektakularnych i skrajnie rzadkich zjawiskach
zakryć planet przez planety, tudzież
tranzytach planet na tle tarcz innych
planet. Jeśli rzadkie tranzyty Merkurego i Wenus na tle tarczy słonecznej czy
bardziej nam znajome zaćmienia Słońca i Księżyca w wybitnie spektakularny sposób ukazują dynamikę naszego
systemu planetarnego, to wzajemne
zakrycia planetarne, zakrycia planet
przez Księżyc czy zjawiska zakryciowe (okultacje) w systemie Jowisza są
przysłowiową wisienką na tym wspaniałym kosmicznym torcie.
Wzajemne ustawienia planet
względem Ziemi i Słońca
Podczas ruchu wokół Słońca obiegające je planety stale zmieniają położenie względem siebie. Naturalnym
punktem odniesienia, poza Słońcem,
jest nasza planeta. Astronomowie wyróżnili niektóre charakterystyczne pozycje planet względem Ziemi, dzięki
czemu używamy dziś takich określeń
jak koniunkcja (złączenie), elongacja,
opozycja czy kwadratura. Co oznaczają
te pojęcia? Spójrzmy na zamieszczony
obok schemat (rys. 2), przedstawiający
centralnie położone Słońce, planetę wewnętrzną, Ziemię i planetę zewnętrzną.
W przypadku planet wewnętrznych,
czyli orbitujących wewnątrz orbity
ziemskiej, a więc Merkurego i Wenus,
obserwujemy elongacje — wschodnią
i zachodnią, czyli maksymalne wychylenia na nieboskłonie owych planet
w stosunku do tarczy słonecznej. Gdy
planeta wewnętrzna znajduje się dokładnie pomiędzy Ziemią i Słońcem,
mówimy wtedy o koniunkcji (złączeniu) dolnym. Gdy planeta znajduje

Rys. 2. Charakterystyczne punkty wzajemnego ustawienia Ziemi, Słońca oraz planet wewnętrznych i zewnętrznych względem siebie

się dokładnie po przeciwległej stronie
Słońca, mówimy o koniunkcji górnej.
Zauważmy, że koniunkcja dolna odpowiada fazie nowiu naszego naturalnego satelity (Merkury i Wenus są niewidoczne, wyjątek — tranzyty na tle
tarczy słonecznej), a koniunkcja górna
fazie pełni (obie planety również niewidoczne — schowane za Słońcem lub
ginące w jego blasku).
Planety zewnętrzne również mogą
chować się za Słońcem podczas koniunkcji. Ustawienie się na jednej linii
z gwiazdą centralną po przeciwnej stronie Ziemi wyznacza moment opozycji,
czyli przeciwstawienia. Okres czasu
w pobliżu opozycji, a zwłaszcza tzw.
wielkich opozycji, jest najdogodniejszym do obserwacji planet (zwłaszcza
Marsa), kiedy zbliżają się one do naszej planety na względnie niewielką
odległość. Kiedy Słońce i planetę zewnętrzną dzieli na nieboskłonie kąt
prosty, mówimy o odpowiednio kwadraturze wschodniej lub zachodniej.
W przypadku Marsa są to okoliczności
umożliwiające obserwację faz tej pla-

nety, choć dostrzegalne jest to tylko
z użyciem teleskopu o dużym powiększeniu.
Warunki zakrycia planety
przez planetę
Zaawansowane symulacje komputerowe wskazują, że pomiędzy 3000 r.
p.n.e. a 3000 n.e. zdarzyło się lub dopiero wydarzy mniej niż 200 zakryć
i tranzytów planetarnych, z czego wiele niemożliwych do obserwacji z Ziemi
z powodu bliskości słonecznego blasku
lub położenia planet po jego przeciwnej stronie (dotyczy to zwłaszcza zakryć i tranzytów z udziałem Merkurego
i Wenus, które maksymalnie oddalają
się na niebie od Słońca odpowiednio
o 29 i 48 stopni). Są to więc zjawiska nietypowe, rzadkie, wymagające
najwyższej uwagi od obserwatorów.
Interesujące nas zagadnienie nie byłoby tak niezwykłe, gdyby wszystkie
planety wraz z księżycami krążyły wokół Słońca w tej samej płaszczyźnie.
W regularnych odstępach czasu moglibyśmy obserwować wtedy przejścia

Tab. 1. Nachylenie orbit planet do płaszczyzny ekliptyki

Nachylenie względem
ekliptyki [°]
4/2018

Merkury

Wenus

Ziemia

Mars

Jowisz

Saturn

Uran

Neptun

7,0

3,4

0,0

1,5

1,2

2,5

0,8

1,5

Urania
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planet na tle innych czy ich zakrywanie się, (nie mówiąc już o corocznych
tranzytach Merkurego i Wenus oraz
regularnych comiesięcznych zaćmieniach Słońca i Księżyca). Okazuje się
jednak, że wszystkie te globy tworzą
z płaszczyzną ekliptyki (czyli orbity
ziemskiej, która jest punktem odniesienia) pewien niewielki kąt. To właśnie
sprawia, że wzajemne zakrywanie się
planet na nieboskłonie jest zjawiskiem
tak skrajnie wyjątkowym. Patrząc
na poniższą tabelę, widać, że kąty te
są niewielkie, jednak w skali Układu
Słonecznego wynikające z nich różnice są decydujące. Wystarczy zbudować
w wyobraźni trójkąt prostokątny o kącie ostrym 1° i przylegającej do niego
dłuższej przyprostokątnej o długości
wynoszącej jedną jednostkę astronomiczną (150 mln km). Krótsza przyprostokątna miałaby wtedy długość ponad
2,6 mln km, co znacznie przewyższa
rozmiary liniowe Słońca i wszystkich
planet razem wziętych. W praktyce
oznacza to, że nawet jeśli obserwujemy
dwie planety w tym samym kierunku,
na niebie jedna przejdzie pod lub nad
drugą.
Warunki zakrycia planety przez planetę przypominają nieco warunki powstawania zaćmień Słońca i Księżyca.
Pamiętamy, że aby doszło do tychże
zjawisk, trzy ciała Słońce — Ziemia — Księżyc muszą zawierać się
w płaszczyźnie ekliptyki oraz znaleźć
się dokładnie na jednej prostej (co do
zaćmień Księżyca może to być w pobliżu ekliptyki ze względu na duże
rozmiary cienia Ziemi). W omawianym przez nas zagadnieniu w tej samej płaszczyźnie i na jednej linii muszą znaleźć się dwie odległe planety
i Ziemia, przy czym nie musi to być
dokładnie płaszczyzna ekliptyki (choć

Rys. 4. Bliska koniunkcja Marsa i Wenus obserwowana przez Michala Maestlina z Heidelbergu
w dniu 13 października 1590 r.

Rys. 5. Zakrycie Merkurego przez Wenus z dnia 28.05.1737 r.

generalnie wszystkie planety nie oddalają się od niej zbytnio), ale inna, nieco
inaczej zorientowana w przestrzeni.
Obliczanie momentów takich zjawisk
wymaga niezmiernie skomplikowanych rachunków z zakresu mechaniki nieba. Uwzględniają one zmiany
wzajemnego ułożenia planet na ich
orbitach podczas obiegu wokół Słońca (w tym zmiany parametrów orbity
ziemskiej), a także dynamiczną rachu-

Rys. 3. Tranzyt Marsa na tle Jowisza w dniu 12.09.1170 roku, widziany z terytorium Polski
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Urania

bę czasu, która może w przyszłości
modulować wyznaczone współcześnie
momenty zjawisk.
Historyczne zjawiska w zapiskach
dawnych astronomów
Z historycznych zapisków wiemy
o trzech interesujących gwiezdnych
koincydencjach, które nie umknęły
uwadze dawnych astronomów. Przyjrzyjmy się im bliżej, a hipotetyczny
widok w teleskopie zasymulujemy
z pomocą wirtualnego planetarium,
programem Stellarium.
Najdawniejsze wzmianki w interesującym nas temacie dotyczą tranzytu
Marsa na tle Jowisza z dnia 12 września 1170 r. (rys. 3), który w Europie
opisał mnich Gerwazy z angielskiego
miasta i biskupstwa Canterbury, a także astronomowie chińscy. Były to rzecz
jasna obserwacje wizualne, gdyż w tym
czasie nie znano teleskopu. Jak widać,
poza Czerwoną Planetą wędrującą majestatycznie na tle gazowego olbrzyma,
w jego atmosferze w momencie zjawiska doskonale widoczna byłaby wtedy
4/2018

Tab. 2. Historyczne zjawiska zakryciowe opisane w tekście
Data

Zjawisko

12.09.1170

Tranzyt Marsa na tle Jowisza

Europa, Azja

13.10.1590

Zakrycie Marsa przez Wenus

Ocean Atlantycki, zachodnie wybrzeża Afryki

28.05.1737

Zakrycie Merkurego przez Wenus

03.01.1818

Tranzyt Wenus na tle Jowisza

Wielka Czerwona Plama, o ile w owym
czasie już istniała. Wspomniany mnich
opisał zjawisko jako „zlanie się na niebie dwóch planet w jedną”.
Drugim znanym ludzkości wydarzeniem było zakrycie Marsa przez Wenus
z dnia 13.10.1590 r. (rys. 4), zaobserwowane przez niemieckiego astronoma Michaela Maestlina z Heidelbergu.
Uczony również obserwował nieuzbrojonym okiem, gdyż do pierwszych teleskopowych obserwacji Galileusza
musiało upłynąć jeszcze 19 lat. Symulacje komputerowe wskazują jednak,
że w Europie nie doszło do zakrycia,
a jedynie bardzo bliskiej koniunkcji, kiedy tarcze planet oddalone były
o zaledwie kilka sekund łuku. Im dalej
jednak na południe, tym warunki obserwacji się polepszały. Całkowite zakrycie Marsa przez Wenus mogło być
obserwowane na Atlantyku w pobliżu
wybrzeży Afryki, około 30 stopnia szerokości geograficznej południowej.
Kolejnym wyjątkowej urody zjawiskiem, już w epoce obserwacji teleskopowych, było zakrycie Merkurego przez Wenus w dniu 28.05.1737 r.
(rys. 5), obserwowane przez teleskop
w obserwatorium Greenwich w Londynie przez Johna Bevisa, członka Towarzystwa Królewskiego (The Royal
Society). Wenus była wtedy tuż przed
koniunkcją dolną, a Merkury w pobliżu maksymalnej elongacji wschodniej.

Obszar widoczności

Anglia
Wschodnia Azja (Japonia, Kuryle, Kamczatka), zachodnia
część Ameryki Północnej (Alaska, Aleuty)

Warunki obserwacji utrudniała bliskość
tarczy słonecznej, niewielka wysokość
ponad horyzontem obu planet oraz
wędrujące tego dnia chmury, które raz
po raz zasłaniały widok. Stąd też niektórzy historycy astronomii kwestionują jej rzetelność i prawdziwość. Jeżeli jednak angielskiemu astronomowi

Obliczanie momentów takich
zjawisk wymaga skomplikowanych
rachunków z zakresu mechaniki
nieba. Uwzględniają one zmiany
wzajemnego ułożenia planet na ich
orbitach podczas obiegu wokół
Słońca, a także dynamiczną rachubę
czasu. Okazuje się, że możesz ich
dokonać na domowym komputerze.
faktycznie udało się zaobserwować zakrycie, byłaby to jedyna wizualna obserwacja z ogółem jedenastu tego typu
zjawisk, jakie miały miejsce w epoce
po wynalezieniu teleskopu.
W dniu 03.01.1818 r. doszło do innego, ostatniego w czasach nowożyt-

Rys. 6. Tranzyt Wenus na tle Jowisza z dnia 03.01.1818, widziany z rejonu Wysp Japońskich
4/2018

nych, spektakularnego zjawiska, a mianowicie tranzytu Wenus na tle Jowisza
(rys. 6). Najlepiej widoczne było tuż
przed wschodem Słońca, nisko ponad
horyzontem z obszaru wschodniej Azji
(Japonia, Kuryle, Kamczatka) oraz
z terenów zachodniej części Ameryki
Północnej (Alaska, Aleuty). Niestety

Urania

ze względu na niewielkie zaludnienie
na większości rozpatrywanego obszaru, a tym bardziej z braku lokalnych
profesjonalnych placówek astronomicznych, nie zachowały się informacje, czy ktokolwiek obserwował to
zjawisko. Wczesna pora i pogrążenie
obu planet w słonecznym blasku dodatkowo czyniło to wydarzenie trudnym
do rejestracji.
Symulacje historycznych zjawisk
(tab. 2) zostały przeprowadzone
przez Autora w programach Stellarium i Occult. Ich dokładność
ograniczona jest dokładnością
wykorzystywanych przez nie algorytmów obliczania pozycji ciał
w Układzie Słonecznym. Symulacje najciekawszych zjawisk
w przyszłości w drugiej części
artykułu w następnym numerze
Uranii.
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Ciemne niebo

O zjawiskach i obiektach, które rozjaśniają nocne niebo

Dlaczego nocne niebo
nie jest czarne?

Tomasz Ściężor

Kruczoczarne niebo usiane gwiazdami to marzenie każdego obserwatora. Oczywiście nie spełni się
ono pod niebem miejskim rozjaśnionym światłem ulicznych latarni. Jednak nawet na zupełnym bezludziu niebo ziemskie nigdy nie jest doskonale czarne. Światło Księżyca i Drogi Mlecznej, aktywność
Słońca, pyły i aerozole zawieszone w atmosferze – te i inne obiekty oraz zjawiska rozjaśniają nasze
nocne niebo.
Poświata czy łuna?

Prowadząc obserwacje astronomiczne lub po prostu spoglądając na niebo,
często napotykamy na problem jego
zbyt jasnego tła. Rozświetlone nocne
niebo nie tylko przeszkadza w obserwacji danego obiektu, lecz czasami wręcz
uniemożliwia jego dostrzeżenie. Zwykle, zresztą słusznie, jako głównego winowajcę wskazuje się zanieczyszczenie
światłem, rozumiane przede wszystkim
jako światło pochodzenia sztucznego
rozproszone w atmosferze Ziemi. Ten
rodzaj zanieczyszczenia światłem określa
się często jako sztuczną poświatę niebieską. To jednak nie oddaje ściśle charakteru zjawiska, gdyż sugeruje powiązanie
z używanym powszechnie pojęciem poświaty niebieskiej (ang. airglow), oznaczającym świecenie własne atmosfery
ziemskiej. Ponadto, pod pojęciem sztucznej poświaty niebieskiej rozumie się zawsze świecenie nieba bezchmurnego, nie
uwzględniając nie tylko mało istotnego
w astronomii obserwacyjnej efektu odbijania się światła od chmur, lecz również,
przy bezchmurnym niebie, od pyłów czy
innych aerozoli zawieszonych w atmosferze. A to drugie zjawisko ma już duże
znaczenie przy prowadzeniu obserwacji
astronomicznych. W związku z powyższym proponuję wprowadzić dla zjawiska
świecenia nocnego nieba pojęcie łuny
niebieskiej bądź łuny świetlnej nocnego
nieba. Moim zdaniem, pojęcia te lepiej
oddają jego charakter, nie sugerując przy
tym jakichkolwiek konkretnych zjawisk
fizycznych.
Do łuny niebieskiej najczęściej nie
wlicza się bezpośredniego światła widocznych na niebie obiektów punktowych, takich jak gwiazdy, lub o niewielkiej średnicy kątowej, takich jak
Księżyc czy planety, które jednak oświetlają powierzchnię ziemi, w tym również
obserwatora. W każdym z pozostałych,
opisanych w dalszej części artykułu przypadków źródłem światła jest atmosfera.
Właśnie w atmosferze zachodzi rozpra-
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szanie zarówno światła pochodzącego
od naturalnych obiektów pozaatmosferycznych, jak też od sztucznych, naziemnych (choć nie tylko) źródeł światła.
Sama atmosfera też, na skutek różnego
rodzaju wzbudzeń, emituje światło, które nazywane jest często właśnie poświatą niebieską.

Jak rozprasza się światło?

Światło rozchodzące się w atmo-sferze
ulega rozpraszaniu, którego charakter
zależy od rozmiarów czynników rozpraszających. W skład atmosfery wchodzą
zarówno molekuły gazów, o rozmiarach
ok. 0,1 nm, jak też cząstki obce, takie
jak aerozole, pyły zawieszone itp., o rozmiarach często kilka rzędów wielkości
większych. Rozpraszanie światła polega
na pobraniu przez molekułę lub cząstkę
energii od fali świetlnej propagującej się
w ośrodku, a następnie jej emisji w kącie,
którego molekuła ta lub cząstka stanowi
wierzchołek.
Rozróżnia się trzy rodzaje rozpraszania światła w atmosferze, w zależności
od rozmiarów cząstek rozpraszających,
a dokładnie od ilorazu długości fali świetlnej i rozmiarów cząstki.

Rozpraszanie Rayleigha

Jeśli wymiar cząstki jest mniejszy
od ok. 1/15 λ, (λ oznacza długość fali
świetlnej), co zachodzi w przypadku molekuł azotu i tlenu w atmosferze, mówimy o tzw. rozpraszaniu Rayleigha. W tym
przypadku:

• rozproszenie światła silnie, bo aż
w czwartej potędze, zależy od długości fali świetlnej,
• światło jest rozpraszane we wszystkich kierunkach,
• występująca zależność od kąta rozproszenia jest niewielka,
• światło rozproszone w przód ma takie samo natężenie jak światło rozproszone wstecz.
Intensywność rozpraszania od wielu
cząstek we wszystkich kierunkach zależy
od ich rozmiaru oraz długości fali światła
(rys. 1). W szczególności, w przypadku
rozpraszania Rayleigha, współczynnik
rozpraszania i natężenie rozpraszanego
światła są odwrotnie proporcjonalne
do czwartej potęgi długości fali światła.
Zależność ta jest znana jako prawo Rayleigha. Prawo Rayleigha tłumaczy, między
innymi, niebieską barwę nieba w dzień
oraz pomarańczowo-czerwoną barwę
Słońca podczas jego wschodu i zachodu.
Silna zależność intensywności rozpraszania od długości fali (~λ–4) oznacza, że
światło niebieskie jest rozpraszane silniej
niż czerwone. Przy przejściu promienia
przez atmosferę będzie to oznaczać, że
fotony niebieskie są rozpraszane silniej
niż fotony o większej długości fali. W rezultacie rozproszone światło niebieskie
dociera do nas ze wszystkich stron nieba,
podczas gdy inne długości fal rozchodzą
się prosto od źródła światła, rozpraszane
w znacznie mniejszym stopniu.
Podczas przejrzystych nocy, przy dużym zasięgu widzialności, światło pocho-

Rys. 1. Rozpraszanie światła w atmosferze
Urania
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Ciemne niebo
dzenia sztucznego ulega rozpraszaniu
Rayleigha na molekułach składników
atmosfery, tworząc widoczną z daleka
na niebie łunę miasta czy też innego źródła światła.

Rozpraszanie Mie

W przypadku, gdy w atmosferze znajdują się cząstki o rozmiarach porównywalnych lub nieco większych od długości
fali świetlnej (0,4–0,7 μm), wtedy rozpraszanie światła na tych cząstkach opisuje
tzw. rozwiązanie Mie. Cząstkami takimi są
aerozole atmosferyczne, takie jak siarczany, aerozole soli morskiej czy pyły mineralne (piaski). Są one podobne do kropli
wody i w większości wypadków są przezroczyste, czyli nie absorbują promieniowania widzialnego, jednak ich wielkość
jest znacznie mniejsza niż kropli chmurowych. Rozpraszanie światła przez tego
typu aerozole opiera się zazwyczaj właśnie na rozwiązaniu Mie. Jest to dokładne rozwiązanie problemu rozpraszania
światła na sferycznych cząstkach, dające
informację o ilości promieniowania zaabsorbowanego lub rozproszonego przez
cząstkę. Rozpraszanie tego typu nazywa
się popularnie „rozpraszaniem Mie”.
Cechą charakterystyczną rozpraszania Mie jest jego kierunkowość – wraz
ze wzrostem rozmiarów cząstek rozpraszających rośnie asymetria między rozpraszaniem w przód i w tył, przy czym
zdecydowanie przeważa rozpraszanie
w przód (rys. 1). Ponadto, rozpraszanie
Mie jest takie samo dla wszystkich długości fal świetlnych, co w efekcie daje
światło białe. Widocznymi efektami rozpraszania Mie jest biała barwa chmur,
zmiana barwy dziennego nieba z niebieskiego w zenicie do szarego przy horyzoncie, jak również wyraźne obniżenie
natężenia rozproszonego światła Słońca
w okresie zmierzchu i świtu.
Aerozole mogą wpływać na jasność
nocnego nieba również poprzez odbijanie
światła w kierunku ziemi czy też przez absorbcję światła widzialnego (np. w przypadku smogu) lub poprzez zmniejszanie
efektu rozpraszania światła przez chmury.
W przypadku bardzo małego zasięgu widzialności poziomej, aerozole zmniejszają
również zasięg propagacji światła w poziomie, obniżając zasięg bezpośredniego wpływu naziemnych źródeł światła
na okolice.

Chmury, składające się z kropel wody
(lub kryształów lodu) o średnicy ok.
10 μm, rozpraszają padające światło właśnie w sposób nieselektywny. Krople te
praktycznie nie absorbują światła w zakresie widzialnym, natomiast każda z nich jest
centrum rozproszenia światła. W rezultacie chmury są obiektami silnie odbijającymi światło, o wysokim albedo, skutecznie
odbijającymi światło Słońca, Księżyca czy
też światła pochodzenia sztucznego w kierunku, z którego pochodzi.
Wraz ze wzrostem grubości chmury,
coraz większe znaczenie odgrywa rozpraszanie, natomiast coraz mniejsze absorbcja. Jeżeli jednak przy podstawie chmury
rośnie wielkość kropli (np. tuż przed deszczem), absorbcja światła zaczyna przeważać nad rozpraszaniem. Miarą zdolności
odbijania światła przez chmury jest albedo ich górnej powierzchni, określane jako
procent światła słonecznego przez nie
odbijanego. Albedo dolnej powierzchni
chmur zmienia się od 10% do 90% i zależy od wielkości kropli, składu wodnego
lub lodowego oraz grubości chmury.

Światło pierwotne i wtórne

W celu opisania wpływu poszczególnych źródeł światła na jasność nocnego
nieba, można podzielić je na pierwotne
i wtórne. Do źródeł pierwotnych zaliczymy wszystkie pozaatmosferyczne naturalne źródła światła, bez względu na to,
czy świecą światłem własnym czy też
odbitym, świecenie własne atmosfery
(w tym również zorzę polarną) jak również naziemne sztuczne źródła światła.
Do źródeł wtórnych zaliczymy różnego
rodzaju obiekty zawieszone w atmosferze, takie jak chmury i aerozole rozpraszające światło pochodzące ze źródeł
pierwotnych.

Pierwotne źródła światła
Księżyc

Niewątpliwie najjaśniejszym pierwotnym źródłem światła jest Księżyc.
Każdy obserwator nieba wie, że wraz
ze wzrastającą jego fazą niebo staje się
coraz jaśniejsze, w okolicach pełni czyniąc
większość obserwacji praktycznie niemożliwymi (rys. 2). Za natężenie oświetlenia
powierzchni Ziemi (w tym obserwatora)
odpowiada nie tylko faza Księżyca, lecz
również jego, zmieniająca się w ciągu
nocy, wysokość nad horyzontem. Należy
również pamiętać o zmieniającej się w ciągu roku wysokości Księżyca nad horyzontem w momencie pełni, co jest związane
zarówno ze zmieniającym się położeniem
ekliptyki na niebie, jak też ze zmieniającą się szerokością ekliptyczną Księżyca.
W efekcie w ciągu roku deklinacja Księżyca w pełni zmienia się od najniższych wartości w miesiącach letnich do najwyższych
w miesiącach zimowych.
W okresie wieloletnim widoczna jest
cykliczna zmienność zarówno maksymalnej, jak i minimalnej deklinacji Księżyca.
Najmniejsze wartości deklinacji wystąpiły
w 2016 r., gdy zmieniała się ona od –19°
do +19°. Obecnie deklinacja maksymalna
Księżyca zmienia się w zakresie od –20°
do 20°. Amplituda zmian deklinacji rośnie
i w 2025 r. będzie się ona zmieniała odpowiednio od +29° w miesiącach zimowych
do –29° w miesiącach letnich. W efekcie
obecnie w okresie zimowym w południowej Polsce (szerokość geograficzna
ok. 50°N) około lokalnej północy Księżyc
wznosi się nad horyzontem na maksymalną wysokość 60° (odległość zenitalna z =
30°), natomiast w okresie letnim osiąga
wysokość zaledwie 20° (z = 70°). W kolejnych latach wzrośnie maksymalna wysokość Księżyca nad horyzontem w okresie
zimowym (do 68° w 2025 r.), natomiast

Rozpraszanie nieselektywne

Trzecim rodzajem rozpraszania światła
w atmosferze jest rozpraszanie nieselektywne, zachodzące na kroplach wody czy
kryształach lodu o średnicy 5–100 μm,
czyli znacznie większej od długości
fali światła widzialnego (0,3–0,7 μm).
W efekcie wszystkie kolory są rozpraszane podobnie, w wyniku czego rozkład
widmowy światła odbitego jest taki sam
jak światła padającego.
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Rys. 2. Zmiany jasności powierzchniowej nieba w zenicie przy różnych fazach Księżyca, zmierzone w sierpniu–wrześniu 2017 r. w obserwatorium astronomicznym na Suhorze
Urania
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zmniejszy się ona w okresie letnim (do zaledwie 11°). Wraz ze wzrostem deklinacji rośnie też czas przebywania Księżyca
nad horyzontem. Oznacza to, że w nadchodzących latach będzie wzrastał jego
wpływ na jasność nocnego nieba w zimie,
przy jednoczesnym jego zmniejszaniu się
w lecie.
Sam Księżyc, nawet w pełni, nie stanowiłby przeszkody w prowadzeniu obserwacji astronomicznych. Przeszkodą jest
jego światło rozproszone na różnego rodzaju aerozolach atmosferycznych. Oznacza to, że Księżyc jest nie tylko silnym źródłem światła pierwotnego, lecz również
światła wtórnego. O ile w środowisku
wolnym od zanieczyszczeń antropogenicznych (najczęściej są to obszary górskie) aerozolami tymi mogą być właściwie
jedynie cząsteczki mgły, o tyle przy obecności zanieczyszczeń antropogenicznych
(np. pyłów zawieszonych pochodzenia
przemysłowego czy też związanych z tzw.
niską emisją) stają się one silnymi centrami rozpraszania. Można w takim razie
mówić o swoistym rodzaju zanieczyszczeniu światłem wywołanym przez Księżyc,
gdzie samo źródło światła jest pochodzenia naturalnego, natomiast rozjaśnienie nieba może mieć już pochodzenia
antropogeniczne. W warunkach wolnych
od zanieczyszczeń atmosferycznych Księżyc, nawet w fazie bliskiej pełni, rozjaśnia
wyraźnie niebo jedynie w swoim najbliższym otoczeniu. Natomiast w obecności centrów rozproszenia w atmosferze,
wtórnym źródłem światła staje się całe
niebo. Jest to główna przyczyna różnicy w jakości obserwacji prowadzonych
w obecności Księżyca na niebie w mieście
oraz w obszarach pozamiejskich, zwłaszcza górskich (rys. 3).

Planety, gwiazdy…

Spośród pozostałych pierwotnych, pozaatmosferycznych źródeł światła wydaje
się, że ani planety (w szczególności najjaśniejsza, czyli Wenus), ani pojedyncze jasne gwiazdy czy sztuczne satelity nie mają
zauważalnego wpływu na jasność łuny
świetlnej nocnego nieba. W przypadku
jednak łącznego światła gwiazd, rozproszonego w atmosferze ziemskiej, efekt ten
jest już zauważalny, przy czym mechanizm
tego rozjaśnienia jest analogiczny, jak opisany powyżej dla światła Księżyca.

mag/arcsec2. Oznacza to, że ten efekt
pojaśnienia trzeba uwzględniać przy
prowadzeniu wszelkiego rodzaju pomiarów jasności łuny niebieskiej, zwłaszcza
w okresie letnim (rys. 4).

Światło zodiakalne

Obiektem astronomicznym rozciągłym o największej, po Drodze Mlecznej,
jasności powierzchniowej, jest światło
zodiakalne. Jest to światło słoneczne
rozproszone na cząstkach pyłu międzyplanetarnego, skupionego w płaszczyźnie orbit dużych planet Układu Słonecznego. Jasność powierzchniowa światła
zodiakalnego jest największa w pobliżu
ekliptyki, czyli rzutu orbity Ziemi na sferę
niebieską, i silnie zależy od odległości kątowej od Słońca. Zmienia się ona od 19,4

mag/arcsec2 w odległości 30° do 22,2
mag/arcsec2 w odległości 140°. Światło
zodiakalne jest jednak trudne do zaobserwowania ze względu na niewielką odległość kątową od Słońca jego najjaśniejszych części i w sposób mierzalny może
wpływać na jasność nieba wyłącznie tuż
po zmierzchu lub tuż przed świtem astronomicznym.
Wskutek rozpraszania wstecznego,
w opozycji do położenia Słońca (czyli
najlepiej widoczne około lokalnej północy), występuje dodatkowe rozjaśnienie
światła zodiakalnego zwane przeciwświeceniem (niem. Gegenschein)., Ma ono
niezwykle niską jasność powierzchniową
22,0 mag/arcsec2. Jasność tego obiektu,
osiągającego w pobliżu lokalnej północy
w południowej części Polski maksymal-

Rys. 3. Zmiany jasności powierzchniowej nieba w zenicie w czasie pełni (noc 24/25 listopada
2015) w obserwatorium astronomicznym na Suhorze (SUH), w niewielkim mieście (DOB) i w obserwatorium astronomicznym UJ „Fort Skała” w Krakowie (FSK)

Droga Mleczna

Innym pierwotnym źródłem światła
na niebie jest Droga Mleczna. Pomiary,
prowadzone w obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie na górze Suhora w Gorcach
wykazały, że o ile poza obszarem Drogi
Mlecznej jasność powierzchniowa nieba
wynosi 21,42 mag/arcsec2, o tyle w obszarach jasnych obłoków gwiazdowych
Drogi Mlecznej (gwiazdozbiory Jaszczurki i Łabędzia) wielkość ta wynosi 21,24
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Rys. 4. Efekt przejścia Drogi Mlecznej przez zenit w obserwatorium astronomicznym na Suhorze
w nocy 20/21 sierpnia 2015
Urania
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ną wysokość nad horyzontem równą ok.
63°, dodając się do naturalnej jasności
czystego bezchmurnego nieba, powoduje
lokalny wzrost tej jasności od 21,6 mag/
arcsec2 (najciemniejsze niebo w obserwatorium na Suhorze) do 21,0 mag/arcsec2,
co jest już niewątpliwie zauważalne.

Poświata atmosferyczna

Ostatnim, w rzeczywistości najjaśniejszym naturalnym źródłem światła rozproszonego w atmosferze jest poświata
atmosferyczna (ang. airglow). Poświata
atmosferyczna jest wywołana przez różne procesy zachodzące w górnych warstwach atmosfery, w szczególności przez
rekombinację atomów i molekuł zjonizowanych przez słoneczne promieniowanie ultrafioletowe w ciągu dnia. Pewien
wkład wnosi też luminescencja wywołana przez promieniowanie kosmiczne uderzające w górne warstwy atmosfery, jak
również chemiluminescencja wywołana
głównie przez tlen i azot reagujące z jonami wodorotlenków na wysokości kilkuset
kilometrów. Całkowitą jasność poświaty
atmosferycznej szacuje się na ok. –6 mag,
co sytuuje ją między jasnością Księżyca
w pełni (ok. –13 mag) a jasnością planety
Wenus (ok. –5 mag). O ile jednak Księżyc
i Wenus są, w praktyce, punktowymi źródłami światła, o tyle jasność poświaty atmosferycznej „rozmywa się” na całe niebo, dając jednak mierzalny wkład do jego
jasności powierzchniowej. Stwierdzono,
że jasność poświaty atmosferycznej jest
skorelowana z aktywnością słoneczną,
wykazując maksimum w okresie maksimum cyklu słonecznego. Co więcej, jasność ta zmienia się losowo o dziesiętne
części procenta w zależności od kierunku
na niebie oraz od pory nocy. Tuż po zachodzie Słońca niekiedy jej jasność spada,
około lokalnej północy różniąc się o około
0,4 mag/arcsec2 od wartości wieczornej
i utrzymując się później na już niezmienionym poziomie.
Zmianę wartości jasności powierzchniowej poświaty atmosferycznej mierzonej w zenicie, w średnich szerokościach
geograficznych, określa się na wahającą
się od 21,7 mag/arcsec2 w maksimum
aktywności słonecznej do 22,4 mag/
arcsec2 w minimum aktywności słonecznej. Po uwzględnieniu światła zodiakalnego oraz rozproszonego światła gwiazd
otrzymamy łącznie jasność powierzchniową bezchmurnego, czystego nocnego nieba równą 21,4 mag/arcsec2 w maksimum
aktywności słonecznej i 21,9 mag/arcsec2
w minimum aktywności słonecznej.
Jasność powierzchniowa poświaty atmosferycznej jest wielkością niezwykle
małą, jednak rośnie ona wraz ze zbliżaniem
się obserwatora do bieguna magnetycznego Ziemi. Na szerokości geomagnetycznej
70° poświata atmosferyczna jest dwukrotnie jaśniejsza niż na szerokości 20°, co daje
różnicę jasności powierzchniowej równą
4/2018

Fot. 1. Zorza polarna i poświata atmosferyczna widoczne w obserwatorium astronomicznym
na Suhorze 18 marca 2015 r. [www.as.up.krakow.pl/videos/timelapse-aurora.mp4]

aż 0,75 mag/arcsec2. W naszych szerokościach geograficznych efekt ten jest zaniedbywalnie mały, jednak należy brać go pod
uwagę w okresach szczególnie aktywnego
Słońca. Okres taki wystąpił w połowie marca 2015 r., skutkując m.in. wystąpieniem
w naszych szerokościach geograficznych
jasnej zorzy polarnej (o czym za chwilę).
W nocy 18/19 marca tego roku w obserwatorium na Suhorze zmierzono zmianę
jasności powierzchniowej nieba od 21,18
mag/arcsec2, gdy wręcz widoczne były
wzbudzone pasma poświaty atmosferycznej (fot. 1), do 21,52 mag/arcsec2 po ich
zaniku.

Zorza polarna

Zjawiskiem rozjaśniającym nocne niebo, często mylonym z poświatą atmosferyczną, jest świecenie zorzowe, które
wnosi istotny wkład do jasności łuny niebieskiej w pobliżu biegunów geomagnetycznych. Jest ono związane z jonizacją
górnych warstw atmosfery przez cząstki
wiatru słonecznego uwięzione w polu magnetycznym Ziemi, co powoduje emisję
światła o różnym natężeniu i złożoności.
Najczęściej zorze polarne pojawiają się
w tzw. pasie zorzowym, o szerokości zaledwie 3° do 6° i oddalonym 10° do 20°
od biegunów geomagnetycznych Ziemi.
Obszar, otaczający biegun geomagnetyczny, w którym obserwuje się zorze polarne,
nazywany owalem zorzowym. Na naszej
półkuli jest on ograniczony do północnych
części Ameryki Północnej i Atlantyku oraz
Półwyspu Fennoskandzkiego – na obszarach tych zorze polarne obserwuje się nawet w zenicie. W przypadku wystąpienia
burz magnetycznych, wywołanych przez
docierające do Ziemi cząstki wyemitowane w czasie wyrzutów koronalnych
(w szczególności w czasie rozbłysków
Urania

słonecznych), rozmiary owalu zorzowego
poszerzają się, niekiedy znacznie. Miernikiem widzialności zorzy polarnej jest
wskaźnik aktywności geomagnetycznej
Kp. Skala Kp zmienia się od 0, gdy zorza
polarna w Europie widoczna jest jedynie
na Islandii, w północnej Norwegii, Finlandii i Rosji, aż do 9 (przy nadzwyczaj silnych
burzach magnetycznych), gdy zorza polarna widoczna jest nawet w środkowej
Hiszpanii, południowej Francji, środkowych Włoszech czy w Rumunii. Z szerokości geograficznej Gdańska zorza polarna widoczna jest już przy wartości Kp=6,
przy Kp=7 sięga Warszawy, natomiast przy
Kp=8 lub 9 widoczna jest już z południowej Polski. Najczęściej na obszarze Polski
świecenie zorzowe nieba widoczne jest
jedynie nisko nad horyzontem, nie wpływając na jasność pozostałej części nieba
(fot. 1). Jednak, w przypadku wyjątkowo
silnych burz magnetycznych (Kp=8, Kp=9)
zorza polarna wnosi mierzalny wkład do
jasności nocnego nieba, nawet w zenicie.

Inne pierwotne źródła światła

Pozostałe naturalne pierwotne źródła
światła, takie jak rozproszone światło galaktyczne i światło pozagalaktyczne, są
niezwykle słabe i dają zaniedbywalnie
mały wkład do łuny świetlnej nocnego
nieba.

Wtórne źródła światła
Świt i zmierzch

Najsilniejszy wpływ na jakość obserwacji astronomicznych, istotniejszy
nawet od Księżyca w pełni, ma rozproszone w atmosferze światło słoneczne,
czyli zorza wieczorna bądź poranna. Rozpraszanie światła w atmosferze Ziemi
powoduje, że zachód Słońca wcale nie
oznacza jeszcze zapadnięcia ciemności,
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gdyż staje się ona wtórnym, rozciągłym źródłem światła. Wraz z obniżaniem się Słońca
coraz głębiej pod horyzont, jego promienie
rozpraszają się w coraz wyższych warstwach
atmosfery, co prowadzi do zapadania ciemności. W efekcie w astronomii wprowadzono
trzy etapy zapadania ciemności w okresie
wieczornym: zmierzch cywilny (począwszy
od zachodu Słońca aż do osiągnięcia przez
nie głębokości 6° pod horyzontem), zmierzch
żeglarski (gdy Słońce znajduje się między 6°
a 12° pod horyzontem) oraz zmierzch astronomiczny (gdy Słońce znajduje się między
12° a 18° pod horyzontem). Dopiero po zakończeniu zmierzchu astronomicznego następuje noc astronomiczna, w czasie której
promienie światła słonecznego nie rozpraszają się już nawet w górnych warstwach atmosfery, widocznych z pozycji obserwatora.
Oczywiście, przed wschodem Słońca cały cykl
odbywa się ponownie, tyle że w odwrotnej
kolejności. W związku ze zmieniającym się
w ciągu roku położeniem Słońca na ekliptyce zarówno jego maksymalna wysokość nad
horyzontem w lokalne południe, jak i maksymalna głębokość pod horyzontem w lokalną
północ zmieniają się i oczywiście zależą od
szerokości geograficznej miejsca obserwacji.
W granicach Polski w okresie letnim przez
pewien czas nawet o lokalnej północy Słońce nigdy nie zanurza się poniżej 18° pod horyzontem, przez co mówimy o zjawisku tzw.
astronomicznych białych nocy. Okres występowania astronomicznych białych nocy jest
najkrótszy na południowych krańcach Polski
(Bieszczady) i trwa 21 dni (od 11 czerwca do
2 lipca), natomiast najdłuższy na krańcach
północnych (przylądek Rozewie) i trwa aż
89 dni (od 8 maja do 5 sierpnia). W okresie
tym obserwacje astronomiczne są znacznie
utrudnione, gdyż niebo w nocy nigdy nie
staje się całkowicie ciemne, co jest widoczne
zwłaszcza w kierunku północnego horyzontu
(rys. 5).

Aerozole atmosferyczne

Innym, niezwykle istotnym wtórnym źródłem światła są różnego rodzaju aerozole
atmosferyczne, rozpraszające światło zarówno pochodzenia naturalnego (Księżyc), jak
i sztucznego (fot. 2). Aerozole te mogą mieć
różne pochodzenie. Na wybrzeżach północnego Atlantyku czy Morza Północnego są to
np. aerozole soli morskiej. Znacznie istotniejsze, gdyż obejmujące większe obszary Ziemi,
są unoszące się w atmosferze pyły pochodzenia mineralnego. Są to, w szczególności, piaski pustynne, w Europie głównie saharyjskie,
oraz pyły wulkaniczne, związane z erupcjami
wulkanów, w Europie głównie islandzkich.
Pyły pustynne, pochodzące z Sahary,
na skutek cyrkulacji atmosferycznej mogą pojawić się w wielu, często odległych punktach
Europy. Jeżeli na wschód od Polski znajdzie się
centrum silnego wyżu, a na zachodzie Europy
występuje niż, tworzy się szeroka strefa napływu powietrza z południa i południowego
wschodu. Taka cyrkulacja powoduje, że ciepłe
powietrze może przynieść pył znad Sahary
nawet do Polski, powodując wyraźne zmęt-
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Rys. 5. Zmiany jasności powierzchniowej nieba w ciągu bezchmurnej i bezksiężycowej nocy w obserwatorium astronomicznym na Suhorze w czerwcu (białe kółka) i w grudniu (czarne kółka)

Rys. 6. Zmiana jasności powierzchniowej bezchmurnego i bezksiężycowego nieba w obserwatorium astronomicznym na Suhorze w okresie 3–7 kwietnia 2016 r.

Rys. 7. Zmiany średniej miesięcznej jasności powierzchniowej nocnego nieba w ciągu roku
w Polsce i w Wielkiej Brytanii w latach 1995–2004
Urania
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Źródło: William Putman, NASA/Goddard

Ciemne niebo

Fot. 2. Symulacja GEOS-5 pokazująca rozpylenie aerozoli w atmosferze ziemskiej. Na czerwono zaznaczono pył podniesiony z powierzchni ziemi,
na niebiesko aerozole soli morskiej, na zielono dymy, na biało siarczany pochodzące ze spalania paliw kopalnych i z wulkanów

nienie atmosfery. Stosunkowo niedawno
zjawisko takie nastąpiło w pierwszych
dniach kwietnia 2016 r., gdy pomiary jasności nieba wykonane w obserwatorium
na Suhorze wykazały zmianę średniej jasności powierzchniowej bezchmurnego
i bezksiężycowego nieba od 21,4 mag/
arcsec2 w dniu 3 kwietnia do ok. 21,0 mag/
arcsec2 w dniach 5 i 6 kwietnia, gdy właśnie odnotowano napływ nad południową Polskę powietrza znad Sahary (rys. 6).
Znacznie większy wpływ ma opisywane
zjawisko w rozjaśnianiu nocnego nieba
nad Wyspami Brytyjskimi, gdzie zwykle
w marcu i kwietniu odnotowuje się napływ powietrza znad Sahary. W 1998 r.
i w 2000 r. efekt ten spowodował wzrost
jasności powierzchniowej nocnego nieba
nad obszarami wiejskimi w Wielkiej Brytanii od 20,5 mag/arcsec2 do aż 18,0 mag/
arcsec2, co praktycznie uniemożliwiło np.
obserwacje komet (rys. 7).
Podobne zjawisko występuje w przypadku silnych erupcji wulkanicznych, wnoszących duże ilości materii pyłowej w górne warstwy atmosfery. Przykładem może
tu być erupcja wulkanu Eyjafjoell na Islandii, która rozpoczęła się w dniu 20 marca,
a zakończyła w początkach maja 2010 r.
Erupcja ta dostarczyła do atmosfery duże
ilości pyłu wulkanicznego, który nawet na
jakiś czas unieruchomił komunikację lotniczą w północnej Europie. Pył ten stał się
źródłem rozproszenia światła, powodując
wzrost jasności powierzchniowej nieba
w obszarach zamieszkałych od 19,5 mag/
arcsec2 do nawet 16,5 mag/arcsec2.
O ile jednak zjawiska takie, jak napływ
powietrza znad Sahary czy też silne erupcje wulkaniczne występują stosunkowo
rzadko i trwają niedługo, o tyle znacznie
istotniejszym wtórnym źródłem światła
4/2018

są pyły pochodzenia antropogenicznego, określane najczęściej jako pyły zawieszone. Są one najczęściej produktem
niepełnego spalania paliw stałych, a ich
źródłem są zarówno zakłady przemysłowe (często tzw. wysokie emitery), jak
też gospodarstwa domowe (tzw. niska
emisja). Stężenie pyłów zawieszonych
w atmosferze wzrasta silnie w okresie zimowym, co jest związane z ogrzewaniem
gospodarstw domowych za pomocą pieców węglowych czy tez kotłowni, często
wadliwie skonstruowanych. Problem
ten wiąże się bezpośrednio z tzw. smogiem, gdy ziarna pyłu, często w połączeniu z kroplami wody, stają się nośnikiem

różnego rodzaju substancji chemicznych.
W efekcie na skutek rozpraszania światła sztucznego na pyłach zawieszonych
niebo w okresie zimowym jest zwykle
jaśniejsze niż w okresie letnim, co jest
zjawiskiem przeciwnym do oczekiwanego (to właśnie w lecie występują przecież
opisane wcześniej astronomiczne białe
noce). Stwierdzono, że wraz ze wzrostem
stężenia pyłu zawieszonego w dolnych
warstwach atmosfery wyraźnie rośnie
jasność powierzchniowa nocnego nieba.
Przy zmianie stężenia pyłu zawieszonego
PM10 (czyli o rozmiarach cząstek mniejszych od 10 µm) od 0 do 100 µg/m3 jasność powierzchniowa nieba w Krakowie

Rys. 8. Zależność jasności powierzchniowej nocnego nieba od stężenia pyłu zawieszonego
PM10 na kilku wybranych stanowiskach pomiarowych w 2009 r. (KCE – centrum Krakowa,
MOG – Mogilany woj. małopolskie, SUH – obserwatorium astronomiczne na Suhorze)
Urania
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zmienia się od 19 mag/arcsec2 do 17
mag/arcsec2, a w okolicznych obszarach
wiejskich od 21 mag/arcsec2 do 19 mag/
arcsec2. Różnica jest tu wyraźna i jest to
niewątpliwie silny efekt przeszkadzający
w prowadzeniu obserwacji astronomicznych (fot. 3). Co ciekawe, nawet w tak,
wydawałoby się, odludnym miejscu jak
obserwatorium na Suhorze, odnotowano
niewielki wzrost jasności powierzchniowej nieba o 0,3 mag/arcsec2 w okresie zimowym w porównaniu z okresem letnim
wraz ze wzrostem stężenia pyłów zawieszonych od 0 do 35 µg/m3 (rys. 8).

Mgły i chmury

Przedstawione powyżej wtórne źródła światła zwiększają w sposób zauwaNaukowych czy popularnonaukowych
publikacji na temat zanieczyszczenia
światłem wydanych w języku polskim
jest mało. Szkoda, ponieważ temat ten
jest społecznie ważny, a jednocześnie
poziom i narastanie tej formy zanieczyszczenia w Polsce nie nastraja optymistycznie. Tym bardziej cieszy fakt, że
właśnie ukazała się książka dr. Tomasza Ściężora pt. „Naturalne i antropogeniczne czynniki łuny świetlnej nocnego
nieba”.
Autor od wielu lat zajmuje się naukowo problemem zanieczyszczenia
światłem i jest w tej dziedzinie wysokiej
klasy specjalistą. W swojej najnowszej
książce dr Ściężor szczegółowo opisuje
od podstaw zjawiska przyczyniające się
do powstanie łuny świetlnej nocnego
nieba. Analiza poparta jest długookresowymi pomiarami jasności nocnego
nieba prowadzonymi w różnych warunkach meteorologicznych. Książka,
oprócz astronomicznych aspektów zanieczyszczenia światłem, porusza również te ekologiczne.

Fot. 3. Bezchmurne niebo nad Krakowem. Widoczne rozproszenie światła sztucznego na aerozolach atmosferycznych (fot. M. Filipek)

żalny przede wszystkim jasność nieba
bezchmurnego, co oczywiście jest najbardziej interesujące dla obserwatorów.
Wydawałoby się, że problem rozpraszania czy też odbijania światła przez chmury
nie powinien budzić ich zainteresowania.
Często jednak obserwator nie zdaje sobie sprawy z istnienia na niebie wysokich chmur pierzastych, które nie tylko
zmniejszają zasięg wizualny w danej nocy,
lecz również rozpraszają sztuczne światło,
przychodzące z powierzchni Ziemi. Silnie
rozpraszająco w stosunku do lokalnych
źródeł działają w szczególności najniższe
warstwy chmur, którymi de facto są przypowierzchniowe mgły i zamglenia. Pomiary, wykonane w jednej z wsi podkrakowskich, w otoczeniu latarni ulicznych
wykazały, że wraz ze wzrostem zamglenia
(określanego na podstawie widzialności
gwiazd) jasność powierzchniowa nocnego, bezchmurnego nieba rosła od 19,8
mag/arcsec2 przy przejrzystej atmosfe-

rze do ok. 15 mag/arcsec2 przy silnym
zamgleniu (rys. 9). Oznacza to, że krople
mgły, unoszące się w powietrzu w pobliżu lokalnych źródeł światła, są jednymi
z najsilniejszych wtórnych źródeł światła
rozjaśniających nocne niebo.
Najsilniejszymi wtórnymi źródłami
światła są jednak niewątpliwie chmury. Niskie chmury śniegowe, o wysokim
albedo, w okresie zimowym potrafią
rozjaśnić nocne niebo w miastach nawet o ponad 5 mag/arcsec2. Temat ten
jednak znajduje się poza obszarem zainteresowań astronomii wizualnej. Zupełnie inny problem przedstawiają jednak,
jak już wspomniano, wysokie chmury
pierzaste (w szczególności typu Cirrus).
Okazuje się, że aż do pokrycia nocnego nieba tego rodzaju chmurami rzędu
60%, nie jest widoczny jakikolwiek zauważalny wzrost jego jasności. Jest to
związane zarówno z niskim albedo tego
rodzaju chmur, jak też z ich dużą wyso-
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Rys. 9. Zależność jasności powierzchniowej nocnego nieba od stopnie zamglenia, wyznaczona
w Mogilanach (woj. małopolskie) w 2009 r.
Urania
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kością nad powierzchnią gruntu, przez
co docierające z powierzchni Ziemi światło ma już niewielkie natężenie. W warunkach nieba podmiejskiego dopiero
przy pokryciu nieba tego typu chmurami
przewyższającym 60%, jego jasność powierzchniowa zaczyna rosnąć od 20,0
mag/arcsec2 do aż 18,4 mag/arcsec2
przy pełnym zachmurzeniu.

Widoczne czy niewidoczne?

Jako podsumowanie niniejszego artykułu może posłużyć poniższa tabela, zestawiająca wartości jasności powierzchniowej nocnego nieba Sa [mag/arcsec2]
oraz luminancji L [mcd/m2] dla różnego
typu zjawisk i obiektów w różnym otoczeniu.
Tabela ta może posłużyć również
do określenia możliwości dostrzeżenia
danego obiektu z miejsca obserwacji

w danych warunkach. W tym celu trzeba dodać podaną w tabeli jasność powierzchniową obiektu do najmniejszej
jasności powierzchniowej nocnego nieba
zmierzonej w miejscu obserwacji (pamiętając o logarytmicznym i odwrotnym charakterze skali magnitudo). Tak wyznaczona sumaryczna jasność obiektu i tła nieba
powinna być większa od samej jasności
tła nieba o co najmniej około 0,2 mag/
arcsec2, aby sam obiekt mógł być dostrzeżony. Wartość 0,2 mag/arcsec2 uwzględnia próg postrzegania wynikający z faktu,
że między obiektem a tłem musi istnieć
pewien minimalny kontrast pozwalający
oku widzieć ten obiekt.
Przykładowo, w najlepszych warunkach jasność powierzchniowa nocnego
nieba w centrum Krakowa wynosi 18,5
mag/arcsec2. Dla wymienionych w tabeli obiektów rozciągłych otrzymujemy

Zestawienie jasności powierzchniowej Sa [mag/arcsec2] i luminancji L [mcd/m2] dla różnego
typu zjawisk i obiektów w różnym otoczeniu. Wartości wyznaczone przez autora niniejszego artykułu oznaczone są symbolem *, pozostałe zostały pobrane z literatury przedmiotu.
Obiekt

Sa

L

świecenie zorzowe w maksimum aktywności słonecznej (dla φ=50°)*

23,5

0,04

poświata atmosferyczna w minimum aktywności słonecznej

22,4

0,12

sztuczne światło rozproszone na pyle saharyjskim*

22,3

0,13

przeciwświecenie (Gegenschein)

22,0

0,17

najciemniejsza bezchmurna noc w Bieszczadach*

21,9

0,19

poświata atmosferyczna w maksimum aktywności słonecznej

21,7

0,23

najciemniejsza bezchmurna noc w Gorcach*

21,7

0,23

światło zodiakalne w niewielkiej odległości kątowej od Słońca (60°)

21,3

0,33

najciemniejsza bezchmurna noc na peryferiach małego miasta*

21,2

0,40

Droga Mleczna (średnio)

21,0

0,43

sztuczne światło odbite od chmur w Gorcach*

20,3

0,83

najciemniejsza bezchmurna noc na peryferiach dużego miasta*

20,0

1,09

zenit pod koniec zmierzchu żeglarskiego (Słońce 12° pod horyzontem)*

19,7

1,44

światło małej miejscowości rozproszone na pyle zawieszonym z niskiej emisji*

19,6

1,57

zenit w czasie pełni Księżyca w Bieszczadach*

19,5

1,73

światło zodiakalne w małej odległości kątowej od Słońca (30°)

19,4

1,89

najciemniejsza bezchmurna noc w centrum dużego miasta*

18,5

4,34

sztuczne światło odbite od chmurna peryferiach średniego miasta*

18,5

4,34

sztuczne światło dużego miasta rozproszone na pyle zawieszonym
z niskiej emisji*

17,6

9,93

zenit w czasie pełni Księżyca w Gorcach*

17,5

10,89

zenit w czasie pełni Księżyca na peryferiach małego miasta*

16,8

20,76

sztuczne światło rozproszone na pyle wulkanicznym*

16,6

24,95

zenit w czasie pełni Księżyca na peryferiach dużego miasta*

16,1

39,55

światło pobliskich lamp rozproszone na cząstkach mgły*

15,5

68,73

sztuczne światło odbite od chmur w centrum dużego miasta*

15,0

108,93

najjaśniejsze niebo zarejestrowane o północy w centrum dużego
miasta, przy pełnym zachmurzeniu, w obecności pokrywy śnieżnej*

13,7

360,70

zenit pod koniec zmierzchu cywilnego (Słońce 6° pod horyzontem)*

13,4

475,50
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następujące łączne jasności obiekt + tło
nieba:
• przeciwświecenie: 18,5 mag/arcsec2
(czyli niewidoczne)
• poświata atmosferyczna w maksimum aktywności słonecznej: 18,4
mag/arcsec2 (niewidoczna)
• światło zodiakalne (60° od Słońca):
18,4 mag/arcsec2 (niewidoczne)
• Droga Mleczna: 18,4 mag/arcsec2
(niewidoczna)
Żadna z powyższych wartości nie jest
jaśniejsza od tła o co najmniej 0,2 mag/
arcsec2. Oznacza to, że w centrum Krakowa nie zobaczymy żadnego z wymienionych obiektów.
Natomiast odpowiednio w Bieszczadach (tło nieba 21,9 mag/arcsec2):
• przeciwświecenie: 21,2 mag/arcsec2
(widoczne zerkaniem)
• poświata atmosferyczna w maksimum aktywności słonecznej: 21,0
mag/arcsec2 (widoczna z łatwością)
• światło zodiakalne (60° od Słońca):
20,8 mag/arcsec2 (widoczne z łatwością na wprost)
• Droga Mleczna: 20,6 mag/arcsec2
(widoczna z łatwością na wprost)
Potwierdza to fakt znany wielu obserwatorom, że w Bieszczadach można zobaczyć wszystkie świecące na niebie obiekty
rozciągłe.

Tomasz Ściężor — doktor nauk technicznych, absolwent Wydziału Fizyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat
na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie adiunkt na Wydziale
Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Kierownik Pracowni Monitoringu Zanieczyszczenia Świetlnego
na Politechnice Krakowskiej oraz koordynator Sekcji Ochrony Ciemnego Nieba PTMA. Zajmuje się problematyką
świecenia nocnego nieba w aspekcie
astronomicznym i ekologicznym. Autor
kilkudziesięciu publikacji i kilku pozycji
książkowych związanych z tematyką
zanieczyszczenia świetlnego. Poza
astronomią interesuje się także historią, archeologią i genealogią.
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Konkurs
Astro Pi
Czy zastanawiacie się czasem, kiedy jest najlepszy moment w warunkach mikrograwitacji. Ten ciekawie skonstruowany
w życiu na zrobienie czegoś ciekawego, ambitnie naukowe- konkurs pozwala na rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
go, a nawet wykraczającego poza granice naszej planety? pisania kodów w języku programowania Python oraz daje
Czy faktycznie mamy ku tak śmiałym pomysłom jakieś szan- poczuć przedsmak projektowania własnych eksperymentów
se powodzenia? Okazuje się, że zawsze jest dobry moment, jak prawdziwy naukowiec.
by spełniać marzenia o badaniu przestrzeni kosmicznej
Niesamowicie ambitnym i rozwijającym jest przejść
i wiek nie ma znaczenia. Jedynie nasze możliwości pisania przez cały proces tworzenia badań naukowych, począwna komputerze mogą być swego rodzaju przeszkodą, któ- szy od zaprojektowania w głowie lub na papierze swojego
rą szybko da się przeskoczyć, jeśli ktoś jest wystarczająco eksperymentu. Zadawania pytań i budowanie do nich teorii,
zdeterminowany, by badać Wszechświat. Jak to jest moż- która później posłuży do stworzenia całego ciągu doświadliwe? Odpowiedź czeka tuż za kilkoma kliknięciami w odpowiednie strony
internetowe. Bowiem od dwóch lat
biuro edukacji Europejskiej Agencji
Kosmicznej (ESERO) wraz z fundacją
Raspberry Pi (https://projects.raspberrypi.org/en/) organizuje konkurs Astro
Pi. Umożliwia on dzieciom i młodzieży
z krajów członkowskich Europejskiej
Agencji Kosmicznej (ang. European
Space Agency, ESA) napisanie kodu
w języku programowania Python (więcej informacji znajdziemy na stronie
https://astro-pi.org). Po spełnieniu
kilku warunków, opisanych w regulaminie konkursu, program zostaje
wykonany na jednym z dwóch edukacyjnych komputerów Raspberry Pi,
znajdujących się na Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej (ang. International
Space Station, ISS). Stacja ta porusza
się po orbicie wokół Ziemi na wysoKomputery Ed i Izzy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
kości ok. 400 km i prowadzi badania
Tematy w ramach tegorocznego konkursu w odsłonie dla uczniów do 19 roku życia (misja „laboratorium kosmiczne”)

Motyw A — życie w kosmosie

Zespoły, które zdecydowały się zbadać życie w kosmosie, do swojego eksperymentu wykorzystywały komputer Astro Pi Ed, który znajduje się w module
Columbus. Drużyny miały do dyspozycji wszystkie czujniki tego mikrokomputera.
Kamera mogła być użyta TYLKO jako czujnik — fotografowanie przestrzeni
modułu Columbus jest niedozwolone ze względu na prywatność załogi.

Motyw B — życie na Ziemi

Zespoły, które zdecydowały się wykorzystać motyw życia na Ziemi, skorzystały
z  mikrokomputera Astro Pi Izzy. Drużyny miały do dyspozycji wszystkie czujniki
oraz kamerę na podczerwień. Kamera została umieszczona w pobliżu okna
oraz skierowana w kierunku Ziemi, co pozwoliło na wykonanie różnego rodzaju
eksperymentów związanych z obserwacją planety. W kamerę komputera Astro
Pi Izzy jest wbudowany niebieski filtr. Ten sam rodzaj filtra był również częścią
zestawów Astro Pi dostarczonych do zespołów w Etapie II.
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Czyli o tym, jak w wieku 7 lat wysłać autorski kod
na Międzynarodową Stację Kosmiczną

Więcej informacji:
Konkurs Astro PI — https://astro-pi.org
Emulator Sense HAT — https://trinket.io/mission-zero
Projekt ESERO Polska — http://esero.kopernik.org.pl
Nowa edycja konkursu rozpocznie się 12.09.2018 (Misja
Laboratorium Kosmiczne) oraz 29.10.2018 (Misja Zero).
4/2018
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w Europejskim Biurze Edukacji Kosmicznej (ESERO), którego
partnerem w Polsce jest Centrum Nauki Kopernik. Biuro Edukacji Kosmicznej pracuje z nauczycielami, prowadzi dla nich warsztaty i tworzy materiały edukacyjne wspierające wprowadzanie
tematów z astrofizyki, astronomii i nowych technologii na lekcje
z przedmiotów ścisłych. Prowadzi również ciekawe konkursy dla
uczennic i uczniów z polskich szkół: Astro Pi oraz CanSat, a także
wydarzenia wyrównujące szanse dostępu do różnych aktywności
i wzbudzające zainteresowanie przedmiotami ścisłymi bez stereotypowych podziałów, jak Galaktyka Kobiet.
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Źródło: ESA

czeń, by sobie na nie odpowiedzieć. Dyskutowanie pomysłów
w grupie, dzielenie się odpowiedzialnością i budowanie zespołu
badawczego. Kończąc analizą
otrzymanych wyników i pisaniem
raportów. Młodzi naukowcy w tym
konkursie stają przed nie lada
wyzwaniem, którego nagrodą są
prawdziwie autorskie badania na
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Co mają do dyspozycji? Dwa
minikomputery Raspberry Pi:
Ed i Izzy, które zostały stworzone i przystosowane do projektu
przez fundację Raspberry Pi oraz
ESA. Oba komputery są wyposażone w moduł Sense HAT, który
Moduł Sense HAT, na którym wyświetlane są powitania dla astronautów
pozwala wyczuwać ruch, mierzyć
wilgotność, temperaturę, ciśnienie oraz wykrywać promie- z komputerem Raspberry Pi. Następnie grupy miały rozwiąniowanie. Każdy komputer Astro Pi jest wyposażony w inny zać zadanie przysłane przez astronautę Thomasa Pesqueta.
rodzaj kamery: Izzy posiada kamerę, która odbiera promie- W tym wydarzeniu 7 drużyn z Polski wysłało swoje prograniowanie podczerwone, a Ed — standardową kamerę działa- my na ISS, opis tego osiągnięcia można znaleźć na stronie:
jącą w zakresie fal widzialnych.
http://esero.kopernik.org.pl/wyniki-konkursu-astro-pi/. W druTegoroczny konkurs składał się z dwóch poziomów. Mi- giej edycji konkursu 2017/2018, który obszernie został opisasja Zero była dedykowana uczniom poniżej 14 roku życia, ny wyżej, zastosowano podział na dwa poziomy: w misji Zero
bez dolnej granicy wiekowej. Polegała na napisaniu krótkie- przeszło 38 drużyn z Polski a w misji laboratorium kosmiczne
go kodu, który umożliwi 30-sekundowe wyświetlenie tekstu aż 18 drużyn! To bardzo budujące, że tyle uczennic i uczniów
powitania załogi stacji (w dowolnym języku krajów człon- z całego kraju interesuje się astronomią i astronautyką.
kowskich ESA — jednak bez polskich
Jako ESERO mamy nadzieję podznaków) oraz informację dotyczącą
sycać to zainteresowanie. Wszelkie aktemperatury powietrza na ISS. Komutualności, informacje i wymagania dotynikat pojawiał się na matrycy z diodami
czące konkursu znajdziecie na stronie
LED i mógł zawierać elementy graficzesero.kopernik.org.pl w zakładce „konkurne. Zespół powinien składać się z 2 do
sy”. Zachęcajcie swoje dzieci (jeśli jesteś
maksymalnie 4 uczniów. Drużyny morodzicem), uczniów (jeśli jesteś nauczyciegły pisać i sprawdzać swoje programy
lem) lub zaprzyjaźnionych nauczycieli (roonline, dzięki emulatorowi Sense HAT.
dzice i dzieci) do angażowania się w ten
Wszystkie zakwalifikowane drużyny
kosmiczny konkurs. Już jesienią pojawi się
otrzymały elektroniczny certyfikat, któzaproszenie do nowej edycji wyzwania kory zawiera datę i położenie stacji nad
smicznego Astro Pi.
Ziemią w chwili wykonywania kodu.
Justyna Średzińska
Z kolei misja „laboratorium kosmiczne”
(space lab) była przeznaczona dla uczniów do 19 roku życia
(zespoły od 2 do 6 osób). Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie eksperymentu naukowego, który wykorzysta
czujniki umieszczone na jednym z dwóch komputerów Raspberry Pi. Projekty miały nawiązywać do jednego z dwóch
tematów: życie w kosmosie i życie na Ziemi (zob. ramka).
Warto wiedzieć, że całość konkursu jest rozłożona w czasie
i składa się z 4 etapów: Etap I – Zaprojektowanie eksperymentu, Etap II — Programowanie i testowanie eksperymentu, Etap III — Uruchomienie kodu na pokładzie ISS, Etap
IV — Analiza danych.
Konkurs Astro Pi miał na razie dwie odsłony międzynarodowe. W pierwszej edycji 2016/2017 uczniowie do 17 roku
Doktorantka w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kożycia przygotowywali plan misji kosmicznej, najciekawsze
pernika PAN w Warszawie. Naukowo zajmuje się kwazarami
owocowały otrzymaniem przez drużyny zestawu testowego
i procesami zachodzącymi w pobliżu czarnych dziur. Pracuje też
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Topograficzna mapa Marsa powstała na podstawie laserowych pomiarów wysokościowych z sondy orbitalnej Mars Global Surveyor.
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Cenne znalezisko po latach

estem z zawodu mechanikiem,
ale od 10 lat interesuję się meteorytami i astronomią. Kiedy
w 2013 r. przeprowadziłem się
spod Warszawy do Łowicza, zdałem
sobie sprawę, że mieszkam blisko elipsy rozrzutu sławnego meteorytu. Analizując mapy, zbierając wszelkie informacje o meteorycie łowickim, stwierdziłem, że elipsa rozrzutu została wyznaczona niedokładnie, z odchyleniem
w kierunku południowym, na podstawie znajdowanych później okazów.
Zbieranie i rozpoznanie meteorytów
to pasmo nieustających rozczarowań.
Przeczesując elipsę rozrzutu wykrywaczem metali, przez kilka lat zgromadziłem kilkadziesiąt kilogramów kamieni
magnetycznych i pseudometeorytów.
Ale dzięki wytrwałości i pasji nadszedł

Kosmiczny gruz
spod Łowicza
Wiele meteorytów wygląda jak scementowany gruz, co świadczy o częstych zderzeniach między małymi planetami, z których one pochodzą. W wyniku jednej z największych katastrof
powstały meteoryty nazywane mezosyderytami, ponieważ składają się one
z gruntownie wymieszanych okruchów
żelaznego jądra, oliwinowego płaszcza
i bazaltowej skorupy małej planety
podobnej do Westy. Ich macierzysta
planetka musiała więc zostać rozbita
na drobne kawałeczki, które potem połączyły się ponownie tworząc stertę gruzu. Mezosyderyty wylądowały głęboko
w tej stercie przywalone grubą warstwą
kamiennych okruchów o czym świadczy ich bardzo wolne tempo stygnięcia.
Wiele kolejnych zderzeń musiało więc
znów odłupywać warstwy nad nimi, zanim wreszcie one same zostały odłupane i poleciały w kierunku Ziemi.
Niewiele brakowało, a kawałek
takiego gruzu trafiłby w Warszawę.
W nocy z 11 na 12 marca 1935 r.
deszcz meteorytów spadł na południe
od Łowicza. Nazwano je meteorytami
łowickimi. Składają się z wymieszanych okruchów żelaza, oliwinu, piroksenu, plagioklazu i troilitu.
Źródło: ptmet.org.pl
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ten dzień, 9 listopada 2017 r.
Dwa dni przed 82. rocznicą
upadku! Na głębokości 3 do
4 cm natrafiłem na pierwszy
meteoryt, a dwa dni później
w odległości 300 m na drugi
o wadze 30 g na głębokości
5 cm.
Oczywiście, nie byłem
jednak pewien, czy jest
to rzeczywiście meteoryt
Autor z pierwszym znalezionym okazem
i udałem się z nim do Muzeum Ziemi w Warszawie. Tam jeden
z geologów stwierdził, że może to być
meteoryt albo metal ziemi rzadkich
i skierował mnie do Muzeum Metalurgicznego w Łodzi. Pan Marcin Krystek
z Muzeum stwierdził, że pracując tam
ponad 20 lat, nie natrafił dotąd na żaden meteoryt, badając tysiące kamieni
nadesłanych przez znalazców. Na początku nie potwierdzono, że jest to
meteoryt. Mało tego, pewien znany
Okaz 30-gramowy z zewnątrz…
specjalista stwierdził, że jest za mało
zwietrzały i jest to najprawdopodobniej
spiek z rudy żelaza.
Meteoryt zachował się w bardzo
dobrym stanie, dlatego można było
go przeciąć i wykonać płytkę cienką.
Po analizie i badaniu mikroskopem
okazało się, że jest to meteoryt Łowicz.
Cieszę się bardzo, bo to mój pierwszy
osobiście znaleziony meteoryt. Posiadam dwa inne meteoryty podarowane
przez rodzinę. Na pewno dalej będę
…i jego przekrój (płytka cienka)
realizował
swoją
pasję. W przyszłym
roku wybieram się
pod Pułtusk, gdzie
szansa znalezienia
wzrasta, ponieważ
Łowicza spadło tylko
około 60 kg, zaś Pułtuska od 3 do 6 ton.
Pozdrawiam łowców
meteorytów i wszystkich
miłośników
astronomii.
Krzysztof
Oleszczuk Fragment płytki cienkiej w świetle spolaryzowanym przechodzącym
Urania

4/2018

Fot. Marcin Krystek

J

Meteoryt Łowicz
niedaleko domu

4/2018

Urania
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Zdjęcie planetoidy 2015 BZ509 wykonane z użyciem instrumentu Large Binocular Telescope
Observatory w Arizonie (planetoida oznaczona żółtym kółkiem)

Układu Słonecznego. Według autorów artykułu wyniki te wskazują na to, że 2015
BZ509 była niegdyś planetoidą wędrowną, która została wyrzucona ze swego macierzystego układu, a następnie przechwycona około 4,5 mld lat temu przez pole
grawitacyjne Słońca. Prawdopodobnie stało się to wtedy, gdy bardzo młode Słońce
było jeszcze otoczone licznymi gwiazdami
powstałymi w tym samym żłobku gwiazdowym. Każda z tych gwiazd mogła wówczas
rozpocząć formowanie własnego układ
planet. W takim scenariuszu 2015 BZ509
zostałaby wyrzucona ze swojego układu
poprzez grawitacyjne oddziaływania z innymi ciałami planetarnymi.
Elżbieta Kuligowska

Nieoczekiwane zwiększenie
prędkości ‘Oumuamua
Wykorzystujący dane z Kosmicznego
Teleskopu Hubble’a i różnych obserwatoriów naziemnych zespół naukowców potwierdził, że ‘Oumuamua, pierwsza znana
międzygwiazdowa planetoida, w sposób
nieoczekiwany zwiększyła prędkość i zmieniła swoją trajektorię po przejściu przez
wewnętrzny obszar Układu Słonecznego.

Precyzyjne pomiary pozycji ‘Oumuamua ujawniły, że na jej ruch wpływa coś
więcej niż tylko siły grawitacyjne Słońca
i planet. Takiego zdania jest Marco Micheli z Europejskiej Agencji Kosmicznej,
główny autor omawianego artykułu naukowego. Analizujący trajektorię międzygwiezdnego przybysza astronomowie zauważyli, że jego przyspieszenie prędkości
może odpowiadać zachowaniom typowym
dla komet.
Dodatkowa, tajemnicza siła działająca
na ‘Oumuamua może być spowodowana
obecnością strumieni gazu wydostającego się (odparowującego) z jej powierzchni. Ten sam proces wpływa na ruch wielu
komet w naszym Układzie Słonecznym.
Komety zwykle odrzucają duże ilości pyłu
i gazu po ogrzaniu przez Słońce.
Zespół Micheli szacuje, że w przypadku ‘Oumuamua mogło dojść do odrzucenia niewielkiej tylko ilości materii – na tyle
dużej, by obiekt mógł trochę przyspieszyć,
ale już nie na tyle znaczącej, by można
było go łatwo wykryć. Karen Meech z University of Hawaii’s Institute of Astronomy
spekuluje, że być może większość drobin
pyłu, które są zazwyczaj obecne na powierzchniach komet, uległy erozji podczas
Źródło: NASA/ESA/STScI

Międzynarodowy zespół astronomów
odkrył planetoidę krążącą wokół Słońca
w mniej więcej tej samej odległości co
Jowisz. Istnieje możliwość, że pochodzi
ona z innego układu planetarnego. Obiekt
2015 BZ509 mógł przybyć do naszej
części Wszechświata miliardy lat temu
– w czasach, gdy Słońce znajdowało się
wciąż w wielkiej gromadzie gwiazd.
Znane nam planetoidy to w większości
skaliste pozostałości po powstaniu Układu
Słonecznego, który uformował się około
4,6 mld lat temu. Przyjmują różne kształty i rozmiary – od nieregularnych ciał rozmiaru kilkunastu metrów, aż po ogromne
obiekty o średnicach kilkuset kilometrów,
takie jak na przykład (4) Westa, która
została odwiedzona przez sondę Dawn
w lipcu 2011 r. Badania planetoid pomagają astronomom w odkrywaniu tajemnic
związanych z procesami prowadzącymi do
powstania i ewolucji Układu Słonecznego,
a także do jego ogromnej różnorodności.
W roku 2017 naukowcy odkryli pierwszą planetoidę pochodzącą spoza naszego układu – obiekt `Oumuamua. Nie zawitała ona jednak u nas na długo. Więcej na
temat jej badań i udziału w nich polskich
astronomów pisaliśmy miesiąc temu,
a obszerniejszy materiał zamieścimy w kolejnym numerze. Tymczasem nowe doniesienia opublikowane w Monthly Notices
of the Royal Astronomical Society: Letters
sugerują, że być może znaleziono właśnie
dowód na istnienie kolejnej niezwykłej
planetoidy pozasłonecznej. Miałaby ona
mieć orbitę zbliżoną do orbity Jowisza.
W przeciwieństwie do `Oumuamua może
ona jednak pozostać na stałe w Układzie
Słonecznym.
Planetoida BZ509 krąży wokół Słońca, poruszając się po tak zwanej orbicie wstecznej – w kierunku przeciwnym
do okrążanego ciała. Sposób, w jaki ciało
to porusza się współdzieląc orbitę Jowisza, do tej pory był zagadką – wyjaśnia dr
Fathi Namouni z Observatoire de la Côte
d’Azur we Francji. Jeśli 2015 BZ509 utworzyła się w naszym Układzie Słonecznym,
to powinna mieć kierunek ruchu orbitalnego taki sam jak inne planety i planetoidy.
Ruch tych ciał byłby po prostu odziedziczony po pierwotnym obłoku gazu i pyłu,
z którego powstały.
Zespół Namouni przeprowadził modelowanie komputerowe przewidujące lokalizację ciała BZ509 od czasów sięgających
4,5 mld lat wstecz aż do roku 2015. Symulacje te wykazały, że planetoida o rozmiarze około 3 km z dużym prawdopodobieństwem przebywa na obecnej orbicie
Jowisza jeszcze od czasu utworzenia się

Fot. C. Veillet

Kolejna planetoida
spoza naszego układu?

Jowisz

Mars
Merkury
Wenus
Ziemia

Ilustracja planetoidy (komety?) ‘Oumuamua zmierzającej ku rubieżom Układu Słonecznego
(wizja artystyczna)
Urania
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Łazik Curiosity znalazł
materiały organiczne
w marsjańskich skałach
Na łamach Science naukowcy ogłosili
na początku czerwca odkrycie złożonych
molekuł organicznych w dwóch depozytach skalnych na dnie starożytnego jeziora na powierzchni Marsa. Jest to pierwsza
tak przekonująca obserwacja cząsteczek
organicznych na powierzchni Czerwonej
Planety.
Łazik Curiosity od 2012 r. poszukuje za
pomocą swoich instrumentów śladów na
warunki do istnienia życia w przeszłości
Czerwonej Planety. Cząsteczki organiczne zostały już kiedyś przez łazik wykryte,
jednak sygnały były tak słabe, że mogły
pochodzić z zanieczyszczenia aparatury.
Obecne odkrycie dotyczy dwóch odwiertów, gdzie znaleziono duże cząsteczki organiczne z zawartościami próbki 100 razy
wyższymi od poprzednich wyników.
Odkrycie materiału organicznego było
wynikiem prowadzonych odwiertów w mułowcach – okruchowych skałach, które
powstały w wyniku sedymentacji materiału miliardy lat temu na dnie występującego wtedy w kraterze Gale jeziora. W wykrytych molekułach organicznych znaleziono
siarkę, dzięki której być może materiał
ten zachował się przez tak ogromny okres
czasu. Pomiary wykazały występowanie
koncentracji związków węgla w ilości 10
i więcej cząsteczek na milion. Niektóre
z wykrytych cząsteczek to: tiofeny, benzen, toluen i krótkie łańcuchy węglowe,
jak propan i butan.
Odkrycie nie determinuje pochodzenia
cząsteczek. Choć molekuły te są związane
z życiem na Ziemi, to ich źródło nie musi
stanowić śladów dawnego życia, a być wynikiem procesów geologicznych.
Dziś wiemy, że Mars był kiedyś planetą
z klimatem umożliwiającym występowa4/2018

nie wody w stanie ciekłym na powierzchni. Wiemy chociażby, że krater Gale, który
bada łazik Curiosity, mieścił w sobie kiedyś jezioro, ze składnikami potrzebnymi
do utrzymania życia.
Najnowsze odkrycia łazika to dobry
prognostyk przed dalszym badaniem Marsa w kierunku poszukiwania życia.
W drugim artykule, który ukazał się
w tym samym numerze Science, naukowcy opisali odkrycie znaczących sezonowych zmian w zawartości metanu w atmosferze, obserwowanych na przestrzeni
3 marsjańskich lat (prawie 6 ziemskich).
Metan ten mógł powstać w interakcjach
chemicznych skały–woda, jednak naukowcy nie wykluczają też pochodzenia
biologicznego. Ostatnie obserwacje wskazują, że poziom metanu faluje, osiągając
największe stężenia podczas klimatycznego lata, a najmniejsze podczas zimy.
Znaleziona zmienność metanu i związki
węgla w skałach marsjańskich to zachęta
do dalszych badań Czerwonej Planety. Podobnych i dokładniejszych odkryć możemy
się spodziewać na przestrzeni najbliższych
lat, a nawet miesięcy. Europejska sonda
TGO już rozpoczyna pomiary gazów w atmosferze planety, a nadchodzące misje
europejskiego i amerykańskiego łazika
powinny poszerzyć naszą wiedzę o historii
i teraźniejszości Czerwonej Planety.
Rafał Grabiański

Odkryto 12 nowych księżyców
Jowisza
Rodzina księżyców Jowisza powiększyła
się o 12 kolejnych. 11 z nich to satelity o typowej orbicie, a jeden charakteryzuje się
unikalną trajektorią wokół planety. Odkrycie podnosi liczbę znanych nam księżyców
planety do 79 – największej ilości spośród
wszystkich planet Układu Słonecznego.
Za odkrycie odpowiada zespół astronomów pod przewodnictwem Scotta Sheparda z Instytutu Carniege w Waszyngtonie. Ten
sam zespół w 2014 r. znalazł najodleglejszą

orbitę obiektu w naszym Układzie Słonecznym i wysnuł wnioski o możliwym istnieniu
planety daleko za orbitą Plutona, popularnie nazywaną w mediach Planetą X. Zespół
w trakcie ciągłej pracy nad poszukiwaniem
tej potencjalnej odległej planety natknął się
w 2017 r. na nieznane dotąd naturalne satelity Jowisza (gdyż Jowisz znajdował wtedy
blisko obszarów na niebie obserwowanych
przez grupę Sheparda). Musiał jednak
minąć rok, by ustalić, że odkryte obiekty
na pewno orbitują wokół planety.
Dziewięć z odkrytych księżyców krąży
w strefie odległej od planety, w kierunku przeciwnym do jej rotacji. Orbity w tej
grupie można podzielić na trzy podgrupy.
Podejrzewa się, że obiekty te pochodzą
z trzech większych, które podzieliły się
w wyniku jakichś kolizji z asteroidami, kometami lub innymi księżycami. Każdemu
z satelitów zajmuje około 2 lata, by okrążyć
Jowisza. Z kolei dwa inne nowo poznane
księżyce należą do grupy wewnętrznych satelitów, krążących zgodnie z rotacją planety. Ich okresy orbitalne wynoszą około roku.
Ostatni odkryty obiekt jest chyba najdziwniejszym znanym nam księżycem
Jowisza. Krąży po unikalnej orbicie i jest
prawdopodobnie najmniejszy spośród
wszystkich znanych naturalnych satelitów
planety, mierząc około 1 km średnicy. Orbita tego dziwnego księżyca jest znacznie nachylona w stosunku do wewnętrznej grupy
i przecina orbity krążących w zewnętrznej
strefie księżyców. Tak niestabilna orbita
prawdopodobnie w przyszłości doprowadzi
do kolizji z innym obiektem, niszcząc naturalnego satelitę.
Zespół spekuluje, że być może ten
dziwnie położony księżyc to ostatnia pozostałość po większym obiekcie, który
w przeszłości stał za formacją grupy księżyców poruszających się ruchem wstecznym
na zewnętrznych rubieżach układu satelitów Jowisza. Dla nietypowego księżyca
zaproponowano nazwę Valetudo – imię
prawnuczki Jowisza w rzymskiej mitologii.
Rafał Grabiański
Źródło: Carniege Institution for Science

długiej, międzygwiazdowej podróży planetoidy (komety?) do naszego układu.
‘Oumuamua znajduje się teraz dalej
od Słońca niż Jowisz i wciąż oddala się
od nas z prędkością ponad 100 tys. km/s,
opuszczając powoli Układ Słoneczny.
Za około cztery lata minie Neptuna i skieruje się z powrotem ku przestrzeni międzygwiazdowej. To pierwszy taki zaobserwowany przypadek – naukowcy ostrzegają więc,
że trudno jest wyciągnąć jakieś ogólne
wnioski na temat tej nowo odkrytej klasy
ciał niebieskich. Obserwacje wskazują jednak na to, że inne układy gwiazdowe regularnie wyrzucają w dalszą przestrzeń małe
obiekty podobne do komet, powinno ich
być zatem dużo więcej. Czy jest tak faktycznie, pokażą zapewne przyszłe obserwacje.
Elżbieta Kuligowska
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orbita Valetudo

księżyce galileuszowe
grupa z orbitami zgodnymi
z rotacją planety
grupa z orbitami
wstecznymi

Widok poglądowy na trajektorie satelitów Jowisza. Pogrubionymi liniami zaznaczono orbity
nowo odkrytych obiektów. Na zielono zaznaczono orbitę Valetudo
Urania
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Maciej Mazur (z lewej) — wspomnienia z działalności Krakowskiego Oddziału PTMA

z zadaniami do rozwiązania wewnątrz niego. Ścieżki labiryntu mają kształt współśrodkowych okręgów, które wyznaczą
orbity ośmiu planet Układu Słonecznego.
W labiryncie zostały umieszczone planety wykonane w odpowiedniej skali i kolorach, a także ich księżyce oraz tablice
z najważniejszymi informacjami i fotografiami. W centrum labiryntu umieszczone
jest Słońce. Planety i żywopłot są podświetlane lampami solarnymi. Labirynt
ma na celu m. in. kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci
i młodzieży w zakresie astronomii, rozszerzanie i pogłębianie wiedzy w atrakcyjnej
formie, promowanie postaw proekologicznych (wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii do zasilania oświetlenia) oraz
promowanie postaw prozdrowotnych (nauka połączona z zabawą na świeżym po-

wietrzu). Całkowity koszt projektu wyniósł
około 32 tys. zł. Finansowego wsparcia
udzielił Fundusz Toyoty. Przy okazji warto
wspomnieć, iż liceum posiada też obserwatorium astronomiczne.
Elżbieta Kuligowska

Liczba międzynarodowych
obszarów ciemnego nieba
przekroczyła setkę
Od kilkunastu lat, pod auspicjami Międzynarodowego Związku Ciemnego Nieba
(IDA), powstają na świecie międzynarodowe parki, rezerwaty i inne obszary ochrony ciemnego nieba. W czerwcu utworzono
kolejne, przez co ich ogólna liczba przekroczyła 100.
Pierwszym międzynarodowym obszarem ochrony ciemnego nieba, utworzoŹródło: Fundacja Edukacji Europejskiej (FEE)

6 kwietnia 2018 r. minęło 70 lat od powstania jednego z pierwszych powojennych Oddziałów Polskiego Towarzystwa
Miłośników Astronomii. W 1948 r., przy
udziale 23 osób, powołano do życia jeden
z niewielu Oddziałów, które istnieją i działają po dziś dzień. Już w 1949 r. Oddział
liczy 170 członków, czyli prawie połowę
w ówczesnym czasie ogólnej liczby członków Towarzystwa.
Przez 70 lat funkcje prezesów pełniło
wielu znanych astronomów i popularyzatorów nauki. Wśród nich byli: Lucjan
Orkisz, Edward Szelingiewicz, Marek Kibiński, Andrzej Wiciński, Jacek Burda,
Tomasz Ściężor, Janusz Płeszka. Obecnie
prezesem jest Agnieszka Nowak.
Od lat 60. ubiegłego stulecia w okresie
wakacyjnym oddział organizuje obozy lub
zloty astronomiczne. Był organizatorem
lub współorganizatorem wielu krajowych
i zagranicznych wypraw (m.in. na całkowite zaćmienie Słońca w Polsce w 1954 r.,
całkowite zaćmienie Słońca na Węgrzech
w 1999 r., całkowite zaćmienie Słońca
w Turcji w 2003 r.). Organizuje także pokazy ciekawszych zjawisk na niebie takich, jak zaćmienia Słońca czy Księżyca
bądź tranzyty planet na tle Słońca. Członkowie oddziału wzięli udział w Wielkiej
wyprawie PTMA na całkowite zaćmienie
Słońca do USA w 2017 r.
Z okazji siedemdziesięciolecia, 14
maja b.r. zorganizowano spotkanie jubileuszowe. Wśród zaproszonych gości był
m.in. Maciej Mazur (Honorowy Członek
PTMA, wieloletni członek zarządu Oddziału oraz prezes PTMA). Wraz z dr Henrykiem Brancewiczem przedstawił nam
kulisy powstania oddziału. Opowiedzieli
także o powstaniu, historii i działalności
PTMA Kraków.
Wspomnieniami podzielił się z nami
również specjalista od pozycji i zakryć Leszek Benedyktowicz.
Po części historycznej przyszedł czas
na wspólne rozmowy oraz wspomnienia
byłych i obecnych członków oddziału,
które prowadziliśmy przy jubileuszowym
torcie, kawie i herbacie. Miło było się spotkać w tak zacnym gronie.
Agnieszka Nowak

Fot. Józef Wydmański

70-lecie Krakowskiego
Oddziału PTMA

Otwarcie astronomicznego
labiryntu w Wałbrzychu
21 czerwca 2018 r. przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu nastąpiło uroczyste
otwarcie labiryntu powstałego w ramach
projektu Eko-Astro-Lab. Przed wejściem
do labiryntu ustawiony jest ASTROMAT
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Astronomiczny labirynt Eko-Astro-Lab obok Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu
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nym w 2001 r., było miasteczko Flagstaff
w stanie Arizona, w którym całkowicie
zmodernizowano uliczne oświetlenie oraz
inne zewnętrzne źródła sztucznego światła. W kolejnych latach IDA, na wniosek
lokalnych organizacji miłośników astronomii, w porozumieniu z przedstawicielami samorządów, ustanawiała kolejne
„gwiezdne obszary”, w tym parki i rezerwaty rozciągające się na wielu kilometrach kwadratowych w kilkunastu krajach
na świecie.
Obszarem numer 100 został Park
Ciemnego Nieba Tumacacori, utworzony
w połowie maja bieżącego roku. Zajmujący niewielki obszar, bo zaledwie półtora
kilometra kwadratowego w południowej
części Arizony, powstał na terenie historycznego miasteczka założonego przez
hiszpańskich osadników pod koniec
XVII w. Po ponad 150 latach od założenia
osada została opuszczona, a jej zabudowania służą dzisiaj jako pomnik historii,
pełniąc funkcję turystyczną i edukacyjną
jako historyczny park narodowy USA. Objęcie ochroną ciemnego nieba obszaru parku miało na celu przywrócenie walorów
naturalnie ciemnego nieba, takiego jakim
było ono w momencie przybycia misjonarzy hiszpańskich w XVII w. Dodatkowym
celem była troska o ponad 200 gatunków
ptaków i wiele gatunków ssaków, gadów
i owadów zamieszkujących bezpośrednią
okolicę Tumacacori, z których dużą część
stanowią zwierzęta o nocnym trybie życia.
W czerwcu, na przestrzeni niecałych
dwóch tygodni powstały trzy kolejne
miejsca ochrony nocnego krajobrazu
(wszystkie w Stanach Zjednoczonych):
dwie społeczności ciemnego nieba obejmujące miasteczka Camp Verde (Arizona) i Wimberley Valley (Teksas) oraz Park
Ciemnego Nieba Petrified Forest (Arizona), zajmujący obszar wielkości Warszawy. Dwa wymienione miasteczka, oba
zamieszkane przez kilkanaście tysięcy
osób, od dłuższego czasu modernizowały
swoją sieć oświetlenia zewnętrznego, aby
sprostać wymogom stawianym przez IDA.
Równolegle z pracami modernizacyjnymi
prowadzono działalność edukacyjną, informującą lokalnych mieszkańców o zaletach walki z zanieczyszczeniem sztucznym światłem.
Park Petrified Forest, tj. Park Skamieniałego Lasu, znajduje się w północnej części Arizony. Stanowi geologiczny
ewenement odwiedzany przez licznych
turystów. Na jego terenie możemy odnaleźć skamieniałe pnie drzew sprzed
ponad 200 mln lat, od których nazwę
wziął miejscowy park. Dzięki specyficznym procesom chemicznym, struktura
pradawnych drzew dotrwała do naszych
czasów i stanowi nie lada atrakcję dla
4/2018
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odwiedzających, przy czym służy również
jako materiał badawczy dla naukowców.
Objęcie ochroną nocnego krajobrazu terenów Skamieniałego Lasu ma za zadanie
zabezpieczenie tego pustynnego zakątka przed nieprzemyślanymi inwestycjami
w oświetlenie zewnętrzne, przez co naturalnie ciemne niebo, jakie można tam
zastać, jeszcze przez długie lata powinno
zachwycać przybywających tam turystów.
Podsumowując, połowa 2018 r. jest
wyjątkowym punktem w kalendarium walki o zachowanie naturalnie pięknego nocnego krajobrazu, ponieważ przekroczono
symboliczną liczbę stu międzynarodowych obszarów ochrony ciemnego nieba.
Należy jednak pamiętać, że IDA jest czołową, ale nie jedyną organizacją walczącą
ze skutkami zanieczyszczenia sztucznym
światłem. Lokalne organizacje działające
głównie w Ameryce Północnej i Europie
ustanowiły dotychczas około 50 regionalnych parków i rezerwatów „gwiezdnego
nieba”, w tym kilka w Polsce (z ramienia
Programu Ciemne Niebo): np. miejscowość Sopotnia Wielka lub Izerski Park
Ciemnego Nieba. Czekamy na kolejne.
Grzegorz Iwanicki

Następca Teleskopu Hubble’a
dopiero w 2021 roku
Zaledwie w poprzednim numerze „Uranii” informowaliśmy o opóźnieniu planów
startu Kosmicznego Teleskopu Jamesa
Webba z 2019 na 2020 rok, a już musimy pisać o kolejnej zwłoce. Przesunięcie
nastąpiło o kolejny rok. Nowa data startu
ustalona przez NASA to 30 marca 2021 r.

Zmiany oznaczają też wzrost całkowitych kosztów projektu. Łączny budżet
projektu od początków konstruowania
teleskopu, przez jego wystrzelenie, eksploatację, aż do zakończenia misji ma
według nowych szacunków wynieść 9,66
mld dolarów.
Decyzja NASA o przesunięciu daty
startu JWST jest związana z raportem
niezależnej komisji, która miała sprawdzić stan prac nad budową i testowaniem
teleskopu. W raporcie wskazano na trudności techniczne i błędy ludzkie, które
doprowadziły do opóźnień w planowanym
harmonogramie. Agencja postanowiła
przyjąć zalecenia komisji i opóźnić swoje
wcześniejsze plany.
Jednocześnie władze NASA, słowami
jej administratora Jima Bridenstine’a,
podkreśliły, że przyszły teleskop jest niezwykle ważną misją i będzie miał kluczowe znaczenie dla badań naukowych
w epoce po Kosmicznym Teleskopie Hubble’a. Szef NASA powiedział m.in.: „JWST
dokona niesamowitych rzeczy, których nie
byliśmy w stanie zrobić do tej pory – spojrzy na odległe galaktyki prawie do początków czasu”.
Teleskop JWST ma mieć średnicę
zwierciadła 6,5 m, a jego osłona przed
promieniowaniem słonecznym będzie
mieć rozmiary boiska tenisowego. W kosmos zostanie wyniesiony przy pomocy
europejskiej rakiety Ariane 5 z kosmodromu Kourou w Gujanie Francuskiej.
W projekcie tym NASA współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) oraz
Kanadyjską Agencją Kosmiczną.
Krzysztof Czart

Artystyczna wizja Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST). Źródło: ESA, NASA, S. Beckwith (STScI) and the HUDF Team, Northrop Grumman Aerospace Systems / STScI / ATG medialab
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Jesteśmy w trakcie trzeciej
rewolucji kosmicznej
Rozmowa z prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej
Czym się zajmuje Polska Agencja Kosmiczna?

Dr hab. Grzegorz Brona
Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej od 14 marca
2018 r. Wcześniej był wykładowcą na Uniwersytecie
Warszawskim. Jako fizyk był autorem lub współautorem
ponad 300 publikacji naukowych, które ukazały się
m.in. w Physical Review Letters, Nuclear Instruments
and Methods, Nature. W latach 2009-2011 pracował
w CERN. Jest także współzałożycielem firmy Creotech
Instruments S.A., jednej z największych w polskim
sektorze kosmicznym. Firmą tą kierował jako prezes
od 2015 r. Również od roku 2015 był członkiem Rady
Polskiej Agencji Kosmicznej.
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Polska Agencja Kosmiczna została powołana w 2014 r.
z celem właściwie jednym: wsparcia, koordynacji działań
związanych z różnymi aspektami sektora kosmicznego.
I to rozumianymi bardzo szeroko, gdyż z jednej strony
sektor kosmiczny obejmuje naukę, zarówno techniczną
naukę, jak i taką bardziej podstawową, związaną chociażby
z misjami satelitarnymi do obserwacji gwiazd. A z drugiej
strony ten sektor obejmuje przemysł kosmiczny, też bardzo
zróżnicowany, od podmiotów, które zajmują się produkcją
oprogramowania, poprzez podmioty zajmujące się produkcją elementów dla misji kosmicznych, skończywszy na podmiotach, które zajmują się różnymi bardzo podstawowymi
technologiami, jak np. obróbka mechaniczna odpowiedniej
jakości. Po trzecie, ten sektor składa się z obszaru wojskowego czy szerzej z obszaru bezpieczeństwa: jest oczywiście wojsko, ale są też służby zainteresowane osiągnięciem
pewnej gotowości związanej z przestrzenią kosmiczną.
I w końcu z czwartej strony to jest administracja, czyli poszczególne instytucje państwowe, które wykorzystują czy to
dane satelitarne, czy to systemy nawigacyjne, czy to telekomunikację satelitarną, do rozwiązywania najrozmaitszych
problemów: od zarządzania lasami, poprzez rolnictwo,
infrastrukturę, łączność na duże odległości, a skończywszy
na zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych. Polska Agencja Kosmiczna została powołana jako podmiot, który ma
wesprzeć wszystkie te obszary i doprowadzić do tego, żeby
pewne rozwiązania wypracowywane w naszym kraju, czy to
na poziomie legislacyjnym, czy to na poziomie technicznym,
nawzajem do siebie przystawały. Można też szerzej ująć
kontekst polskiego sektora kosmicznego w sektorze kosmicznym europejskim czy też światowym, bo Polska nieco
wcześniej przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej
(ESA) i w związku z tym również te działania wymagają
wsparcia wewnętrznego.
Urania
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NASA ma do dyspozycji 19–20 mld dolarów rocznie,
ESA prawie 6 mld euro, a jak to jest w przypadku Polskiej Agencji Kosmicznej?
Polska Agencja Kosmiczna dysponuje naprawdę skromnym
budżetem w porównaniu ze swoimi odpowiednikami, nawet
nie w takich odległych krajach jak USA czy Francja, ale też
chociażby uwzględniając naszych bliższych partnerów, jak
Czechy czy Rumunię. Agencja bezpośrednio dysponuje
budżetem około 10 mln złotych. I ten budżet praktycznie
nie jest budżetem przeznaczonym na działania projektowe.
Obecnie zajmujemy się przede wszystkim działaniami koordynacyjnymi, związanymi ze wsparciem różnych obszarów
przemysłu czy też nauki kosmicznej, natomiast nie prowadzimy w tej chwili żadnych dużych projektów. Nie mamy
takich projektów jak NASA czy francuska agencja, czy też
włoska lub hiszpańska. Mam nadzieję, że wraz ze zmianą
ustawy i pewnym dojrzeniem tematu w Polsce, to się zmieni
w najbliższych latach i będziemy wreszcie dysponować budżetem umożliwiającym wsparcie dla konkretnych projektów
w naszym kraju.

Rządowa agencja utworzona na mocy ustawy z 26
września 2014 r. Celem jej działania jest wspieranie
budowy polskiego przemysłu kosmicznego. W ubiegłym roku agencja dysponowała budżetem w wysokości
około 10 mln zł. Siedziba agencji mieści się w Gdańsku, posiada też oddziały w Warszawie i Rzeszowie.
Agencja stosuje skróty PAK (od Polska Agencja
Kosmiczna) oraz POLSA (od angielskiej wersji swojej
nazwy: Polish Space Agency). Strona internetowa:
https://polsa.gov.pl.

Jak obecnie wygląda polski sektor kosmiczny? Czy jest
w nim wiele firm, są duże czy małe?
Zależy kogo pytać. Jeżeli zapytamy systemu ESA, który
grupuje wszystkie możliwe firmy kiedykolwiek zainteresowane udziałem w projektach kosmicznych, to tych firm można
się doliczyć 400. Oczywiście wśród tych czterystu firm tylko
część aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z projektami kosmicznymi. Znaczna część niestety po prostu raz
się zarejestrowała i nigdy w życiu nie złożyła żadnej oferty
do ESA.
Biorąc pod uwagę firmy, które wygrały dwa, trzy lub
więcej kontraktów w ESA, czyli takie, które rzeczywiście
są zainteresowane sektorem, a nie tylko przez przypadek
lub z czysto merkantylnych powodów składają swoje oferty
w jakimś jednym przetargu, to takich firm jest nie więcej
niż 40 na ten moment. To je można w mojej opinii nazwać
firmami sektora kosmicznego. Są to w większości niewielkie
podmioty, czyli powiedzmy tzw. polskie „MISIE” (MŚP —
mali i średni przedsiębiorcy), ze wskazaniem na małych,
którzy zatrudniają kilkanaście, może 30, 40 czy 50 osób.
To jest z jednej strony dość optymistyczne, dlatego że
w 2012 r., gdy przystępowaliśmy do ESA, tych firm było
znacząco mniej i na znacząco niższym poziomie rozwoju.
Po ponad pięciu latach członkostwa rzeczywiście mamy
kilka interesujących podmiotów, które są w stanie technologicznie występować w otwartych przetargach ESA. Z drugiej
strony, niestety wygląda to dość pesymistycznie z tego powodu, że nie możemy się w tej chwili równać z takimi potęgami jak Niemcy, Francja, Hiszpania czy Wielka Brytania,
które sektor kosmiczny mają może nie gargantuiczny, ale
znacząco bardziej rozwinięty niż Polska. Również z takimi
dużymi firmami wiodącymi, jak chociażby Airbus, Thales
czy OHB. Polska na razie zaczyna. Od kilku lat członkostwo
w ESA pozwala podmiotom polskim ubiegać się i zdobywać
kontrakty przemysłowe. Wydaje mi się, że dość ambitnie
idziemy do przodu, pomimo jeszcze wciąż brakującego
napędu wewnętrznego generowanego przez państwo polskie, które też dopiero dojrzewa do decyzji przygotowania
i wdrożenia Krajowego Programu Kosmicznego.
W relacjach z ESA polskie firmy biorą udział we wszystkim, co się da. Czy raczej chcemy pewne obszary bardziej rozwijać?
Zacznijmy od tego, że Polska płaci składkę do ESA, która
w tej chwili wynosi 36 mln euro. Czy to jest dużo, czy mało?
Pytanie, po co jest w ogóle ta składka. Jest ona po to, żebyśmy dostali jako sektor kosmiczny pieniądze z ESA i żeby
ESA mogła w Polsce zamawiać. ESA nie zamówi więcej niż
kwotowa składka płacona przez państwo polskie. I w związ4/2018

ku z tym oczywiście czym większa składka, tym bardziej
nasze firmy mogą skorzystać na kontraktach z ESA. Oczywiście można powiedzieć, że to jest układ zamknięty, czyli
płacimy, dostajemy, więc może lepiej polskie firmy zasponsorować bezpośrednio. Otóż okazuje się, że oprócz tego,
że przychodzą do nas pieniądze z powrotem, to przychodzą
do nas też oficerowie prowadzący projekty ESA i w związku
z tym dociera do nas olbrzymi know-how. Z drugiej strony
trzeba się porównać z innymi krajami. Czechy mają podobny budżet, a są znacznie mniejszym krajem w porównaniu
z Polską. Czyli są kraje nawet w naszym otoczeniu, które
znacznie większą uwagę w tej chwili przywiązują do współpracy z ESA, co jest odwzorowane wpłacanym budżetem.
Wracając do pytania o projekty i o programy, to Polska
co jakiś czas analizuje zainteresowanie polskiego przemysłu, polskiej nauki, a także potrzeby państwa związane
z osiągnięciem pewnych zdolności kosmicznych i decyduje
się na przeznaczanie składki na konkretne programy ESA.
W przyszłym roku ponownie nastąpi przegląd projektów,
do których wkładamy pieniądze, będzie można się ponownie zastanowić, w które obszary te środki warto alokować.
W mojej opinii wypracowaliśmy już kilka specjalizacji, w które warto dalej iść i w które warto inwestować po to, żeby
zmaksymalizować odnoszone w nich sukcesy. Są to m.in.
systemy optyczne związane z poszukiwaniem i śledzeniem
śmieci kosmicznych, czyli tzw. program Space Situational
Awareness (SSA) czy też bardziej wąsko Space Surveillance and Tracking (SST). Drugi interesujący obszar to są
chociażby napędy rakietowe, paliwa rakietowe, w których
też zaczęliśmy się specjalizować, przynajmniej w konkretnej
niszy. Trzeci obszar to dane satelitarne, w których Polacy
też odnoszą coraz większe sukcesy, zarówno przechowując
dane satelitarne, jak i je przetwarzając. Są też małe satelity,
w których najwyraźniej nasze podmioty zaczynają się specjalizować, chociażby dlatego, że na duże satelity nas jeszcze nie stać. Te podmioty, które wystartowały kilka lat temu,
mogą się pokusić o przygotowanie, integrację, budowę
niewielkich obiektów. Najwyraźniej w tym kierunku idzie również cały świat i może rzeczywiście warto również popchnąć
w tę stronę nasze podmioty, wykorzystując składkę ESA.
Robotyka — kolejny interesujący temat, w którym polskie
firmy czy też polskie grupy naukowe, przemysłowe, zaczynają się specjalizować. Więc tych tematów jest rzeczywiście
kilka i wydaje się, że kolejna perspektywa finansowania
od 2019 r. powinna właśnie uwzględniać te wypracowane
nisze, zamiast szukać zupełnie nowych obszarów, w których
się jeszcze nie specjalizujemy.
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Jakie są przykłady innych podobnych projektów?

Polska Agencja Kosmiczna jest jednym z wykonawców
projektu Sat4Envi. Na czym on polega i jakie korzyści
może dać?
Odpowiem troszkę szerzej. W mojej opinii przechodzimy
w tej chwili trzecią rewolucję kosmiczną. W sensie wykorzystania możliwości kosmicznych do robienia biznesu na Ziemi
czy też do poprawy jakości życia. Pierwsza taka rewolucja,
powiedzmy lata dziewięćdziesiąte — telekomunikacja satelitarna, która wtedy eksplodowała. Pojawiły się firmy działające
w tej branży, pojawiło się duże zapotrzebowanie na przesyłanie sygnału telekomunikacji satelitarnej, w związku z tym
ten obszar się bardzo mocno rozwinął. Kilka lat temu były
to systemy, czy też firmy i podmioty działające w branży
związanej z nawigacją satelitarną. W pewnym momencie
bardzo szeroko został udostępniony system GPS i firmy
te zaczęły powstawać, wykorzystując sam sygnał z jednej
strony, a z drugiej strony zastanawiając się, gdzie biznesowo
można alokować tego typu rozwiązania, bazujące na sygnale
nawigacji. To były dwie rewolucje. Teraz dochodzimy do trzeciej: wykorzystanie danych satelitarnych, zobrazowań satelitarnych z kosmosu. Zobrazowań wykonywanych zarówno
pasywnie — np. systemy optyczne badające Ziemię, jak i aktywnie — np. radary, które są w stanie zobrazować z orbity
powierzchnię Ziemi. Tych danych uzyskuje się coraz więcej.
Europa uczestniczy, a właściwie stworzyła program Copernicus, czyli europejski program zobrazowania Ziemi w różnych
widmach fali elektromagnetycznej. Te dane są już dostępne
— różne widma, różne zastosowania. Pojawiają się z jednej
strony dane, pojawiają się z drugiej strony startupy czy też
większe firmy, które są w stanie „dobrać się” do tych danych
satelitarnych i zaczynają je wykorzystywać. No i z trzeciej
strony powinien pojawić się odbiorca. Czy to państwowy, czy
związany z systemami obronnymi, który powinien zrozumieć,
w jaki sposób wykorzystać dane satelitarne tak, żeby poprawić procesy w różnych ministerstwach, w różnych działach
administracji publicznej czy też poprawić procesy decyzyjne
w armii. W związku z tym należy uświadomić tego odbiorcę,
jakie korzyści dają dane satelitarne, co daje dostęp do nich
i jakie korzyści dają usługi bazujące na danych satelitarnych.
Projekt Sat4Envi jest jednym z kilku takich projektów, które
w tej chwili odbywają się w Polsce, mających wspomóc administrację publiczną i ośrodki decyzyjne. Dla przykładu, w jaki
sposób wykorzystać dane satelitarne dla rolnictwa w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tak żebyśmy mieli
lepszą wiedzę o tym, co się dzieje na polach w konkretnych
obszarach Polski, czy lepszą wiedzę na temat lasów, albo
informacje na temat zagrożeń związanych z powodziami.

W Polsce w tej chwili działają dwa systemy, a właściwie
dwie grupy, które są podmiotami działającymi w ramach
sieci Copernicus Relays. To są takie grupy podmiotów prywatnych lub państwowych, które uzyskały nominację Unii
Europejskiej do bycia pośrednikami informującymi opinię
publiczną na temat wykorzystania danych satelitarnych. Są
systemy budowane do aglomeracji danych satelitarnych, np.
projekt CDIAS, czy wcześniej EO CLOUD, który jest realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej i łączy wszystkie
dane satelitarne systemu Copernicus. Są projekty związane
z budową, a właściwie z przygotowaniem młodych kadr czy
też startupów. Te projekty idą w ramach m.in. hackathonów
związanych z danymi satelitarnymi. Jest szereg inicjatyw,
które mają wesprzeć odbiorców danych satelitarnych oraz
wytworzyć kadry, które będą w stanie te dane przetwarzać.
Z astronomicznych wątków w misjach kosmicznych:
czy Polska zaangażuje się bardziej w misje takie, jak np.
ATHENA, szykowana przez Europejską Agencję Kosmiczną na 2028 rok?
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie — po prostu nie
wiem w tej chwili, czy są takie plany. Natomiast mogę odpowiedzieć trochę szerzej. Potrzebujemy mieć jasno sprecyzowaną wizję rozwoju nauki w kosmosie. Dwa polskie satelity
BRITE już de facto wychodzą z użycia, ich resurs już się
zaczyna kończyć i prawdopodobnie zostaną zdjęte z katalogu obiektów kosmicznych w niedługim czasie. Związane
jest to z degradacją chociażby czujników optycznych. Nasze
zdolności związane z obecnymi polskimi satelitami naukowymi są już na wyczerpaniu i trzeba pomyśleć na temat
następnego kroku oraz następnego projektu związanego
z dalszym rozwojem astronomii kosmicznej.
W Krajowy Program Kosmiczny wpisano satelitę
UVSAT…

Źródło: Copernicus

Tak, zgadza się. On rzeczywiście został zaproponowany
przez kilka instytucji naukowych w Polsce. Już chyba dwa
lata temu zostało przeprowadzone studium możliwości wykonania w Polsce takiego systemu, jakim jest UVSAT, czyli
obserwatorium w ultrafiolecie. Projekt jest niesamowicie
ciekawy, bo takiego obserwatorium w tej chwili nie ma — nie
ma małych satelitów, które byłyby w stanie w dość szerokim
obszarze obserwować w widmie UV na przykład gwiazdy
zmienne. Wydaje się też naturalnym następcą satelitów
BRITE, gdyż jest to mały satelita. Wersja mniejsza mówi
o 50 kg, a większa o 150 kg. Wydaje się, że to potencjalnie
dobry kierunek i kolejny krok dla
polskiej astronomii satelitarnej.
Został wpisany do wersji KrajoZMIANY KLIMATU
wego Programu Kosmicznego,
która się pojawiła w grudniu.
Teraz ta wersja programu ulega
MONITOROWANIE MÓRZ
pogłębionej kolejnej analizie.
Zastanawiamy się, w jaki sposób
rzeczywiście wybrać te najsenMONITOROWANIE ATMOSFERY
sowniejsze projekty i znaleźć dla
nich finansowanie na ten moment. Bo nie wystarczy napisać
Krajowy Program Kosmiczny
MONITOROWANIE LĄDÓW
i stwierdzić, że to jest wielki
sukces, położyć go na półce
i przez następne pięć lat patrzeć
BEZPIECZEŃSTWO
na niego. Najważniejsze jest to,
żeby znaleźć odpowiednie finansowanie konkretnych wpisanych
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
tam działań. I teraz właśnie
jesteśmy na etapie analizowania
potencjalnych źródeł finansoObszary, w których wykorzystywane są dane satelitarne w ramach europejskiego programu Copernicus wania w Polsce, już istniejących
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lub zaproponowania dodatkowych źródeł finansowania na przyszłość, również w kwestii satelity
obserwacyjnego. Czy to będzie satelita UVSAT?
Prawdopodobnie tak, chociaż być może sam program kosmiczny, ten w wersji ostatecznej, będzie
zawierać bardziej generyczną jednostkę, która
zostanie wyłoniona na drodze konkursu, tak żeby
być może dać szansę innym grupom naukowym
w Polsce, które byłyby w stanie zaproponować
równie ciekawy eksperyment naukowy.
Załóżmy, że kolejne polskie satelity naukowe
polecą w kosmos. A jak jest ze stacjami do
odbioru danych z takich satelitów?
To nie jest temat rozwiązany do końca, aczkolwiek
stacja, która się mieści w CAMK PAN jeszcze
daje radę. To jest temat, który gdzieś tam z tyłu głowy w Polskiej Agencji Kosmicznej się pojawia, ostatnio dość często.
Dokonałem krótkiej analizy razem z CAMK PAN odnośnie
możliwości rozbudowy w przyszłości ich systemu do odbioru
danych satelitarnych. Oczywiście świetne by było postawienie nowych anten, najlepiej dwóch niezależnych stacji odbiorczych w różnych miejscach w Polsce, tak żeby był backup. Natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że w najbliższych
latach być może pojawi się satelita naukowy, być może
później w kolejnych latach pojawią się satelity wojskowe.
Będziemy mieć kilka takich obiektów w perspektywie 10–15
lat, w związku z tym budowa już dzisiaj dużego systemu
odbioru danych satelitarnych czy też nadzoru nad satelitami
wydaje się jeszcze przedwczesna. Najpierw powinniśmy troszeczkę upgradować te stacje, które już w tej chwili mamy,
czyli w szczególności stację w CAMK-u, być może popatrzeć
po innych możliwościach, które wymagają niewielkich inwestycji finansowych, a dopiero w dłuższej perspektywie zastanowić się, jak docelowo powinny wyglądać stacje naziemne
kontroli i odbioru polskich danych satelitarnych.
Jak agencja widzi astronomię, czy szerzej edukację
kosmiczną, we wsparciu rozwoju polskiego sektora
kosmicznego?
Polska Agencja Kosmiczna powinna i będzie wspierać
edukację kosmiczną w Polsce. Edukację kosmiczną na
różnych poziomach. Zaczynając od szkół podstawowych,
poprzez szkoły średnie, kończąc na szkołach wyższych,
a także kursach podyplomowych. I też patrząc szeroko, jeśli
chodzi o specjalizacje, bo jeżeli mówimy o specjalizacjach
kosmicznych, to nie jest tylko astronomia, to są też nauki
techniczne, to są nauki medyczne związane z lotami kosmicznymi, tych działek jest rzeczywiście dużo. Natomiast
Polska Agencja Kosmiczna nie jest podmiotem, który ma
za zadanie otwierać kierunki studiów czy jeździć po całej
Polsce i próbować przekonać młodych ludzi do studiowania
astronomii. W mojej opinii agencja raczej powinna się posłużyć takimi narzędziami, jak np. „Urania”, aby tych młodych
ludzi zachęcać i wdrażać w naukę czy to astronomii, czy
technik kosmicznych. Takie działania zostaną ujęte w Krajowym Programie Kosmicznym. Już w tej chwili dyskutujemy
z kilkoma podmiotami działającymi w Polsce, które niejako
będą w stanie wyręczyć Polską Agencję Kosmiczną w tych
działaniach, oczywiście ze wsparciem samej agencji, plus
prawdopodobnie z dedykowanym budżetem na takie działania.
W Krajowym Programie Kosmicznym trochę brakuje
przełożenia właśnie na współdziałanie z innymi organizacjami…
Ma Pan jak najbardziej rację. Ten Krajowy Program Kosmiczny, który został w grudniu zademonstrowany, powstał trochę abstrahując od środowiska. Niestety, muszę
to powiedzieć. Tu nie tylko chodzi o edukację, bo działań
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w Polsce związanych z kosmosem jest rzeczywiście dużo
i praktycznie żadne z tych działań, które już jest realizowane, nie zostało odzwierciedlone w Krajowym Programie
Kosmicznym. Tak jakby był tworzony kompletnie w oderwaniu od środowiska. Niestety stało się, jak się stało, teraz
próbuję przeanalizować z zespołem działania, które są podejmowane w Polsce, aby znalazły swoje odzwierciedlenie
w programie kosmicznym i następnie żeby do tych działań
zaproponować dodatkowe działania wspierające. Przykładem jest tutaj edukacja, czy np. to, co robi Centrum Nauki
Kopernik, to co robi ESERO, oni rzeczywiście robią dobrą
robotę, jeżeli chodzi o szkolenia nauczycieli czy wsparcie
młodych ludzi, poczynając od szkół, aż do studentów. Doskonałe działania prowadzi w pewnych obszarach również
Agencja Rozwoju Przemysłu, inne działania prowadzą koła
hobbystyczne, które też próbujemy w tej chwili zidentyfikować i zastanawiamy się, jak je wdrożyć do Krajowego Programu Kosmicznego.
Krajowy Program Kosmiczny ma przewidywany budżet
1,4 mld złotych do wydania w ciągu kilku lat. W jaki sposób by to miało zostać sfinansowane?
Problem z Krajowym Programem Kosmicznym jest taki,
że nikt nie zadał sobie pytania, w jaki sposób sfinansować
te 1,4 mld złotych. To jest podstawowy problem. Ale problemów jest kilka. Jeden problem, wspomniany już wcześniej, to kwestia, że program trochę abstrahuje od tego,
co się dzieje w Polsce. Nie wykorzystuje polskich aktywów
w wystarczający sposób. Drugi problem jest taki, że ktoś
formułując ten program, zapomniał, że w momencie, kiedy
on zostanie przyjęty i nawet jak się środki znajdą, to trzeba
mieć ludzi, którzy to wykonają w Polsce. Niestety nie jest
tak, że z dnia na dzień z piwnic wyjdzie 3000 specjalistów
kosmicznych i powie „My tutaj czekaliśmy na uruchomienie
programu i przystępujemy do działań”. Ostatni problem
z tych podstawowych, to jest finansowanie. Półtora miliarda złotych to nie jest mało. Taką kwotę już widać w skali
budżetu państwa. Nie wydaje mi się, żeby ten budżet był
w krótkim czasie realny. Pierwszym zadaniem przy zmianie
Krajowego Programu Kosmicznego, która się w tej chwili
dokonuje, jest popatrzenie na istniejące źródła. Gdzie w tej
chwili są alokowane pieniądze w innowacyjnej gospodarce
polskiej, gdzie po te pieniądze rzeczywiście można sięgnąć.
Przykładem jest NCBiR, które ma pieniądze, przykładem
jest NCN, które ma pieniądze na naukę, przykładem jest
Polski Fundusz Rozwoju, który ma pieniądze na innowacyjne przedsiębiorstwa. Teraz trzeba odpowiednio sformatować program kosmiczny, żeby sięgnięcie po te pieniądze
było możliwe. Oczywiście nie każde działanie z Krajowego
Programu Kosmicznego będzie miało oparcie bezpośrednie
w funduszach, które już istnieją na rynku. Dla przykładu
satelita UVSAT — trudno go sfinansować z NCN, bo to są
duże środki. Trudno też go sfinansować z NCBiR, bo nikt
się prywatnie nie dorzuci 40% do takiego projektu. W związ-
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Jakiś czas temu Ministerstwo
Rozwoju oraz Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiły Polską Strategię
Kosmiczną, teraz słyszymy
o Krajowym Programie Kosmicznym. Jak to się ma jedno do drugiego?
To jest tak, że Polska Strategia
Kosmiczna jest dokumentem
związanym z narysowaniem
pewnych celów, które mają być
spełnione w perspektywie roku
2030. Polska Strategia Kosmiczna nie definiuje konkretnych działań, które do tych celów mają doprowadzić. Od tego
ma być Krajowy Program Kosmiczny, który ma odwołać się
bezpośrednio do celów strategii
i pokazać, że jeżeli chcemy
mieć do 2030 roku 3% udziału
w rynku kosmicznym europejskim, to musimy przeprowadzić
takie i takie działania. Jeżeli
chcemy mieć bezpieczeństwo,
niezależność Polski w obszarze
kosmicznym, to musimy przeprowadzić takie i jeszcze inne
działania. Jeżeli chcemy mieć
wykorzystanie danych w administracji, to do tych działań
powinniśmy jeszcze dobrać
te czy inne działania. Plus
wszystkie te działania w Krajowym Programie Kosmicznym
muszą znaleźć odpowiedniki
finansowe. Albo w istniejących
źródłach, albo trzeba stworzyć
nowe sposoby finansowania.
Czyli Krajowy Program Kosmiczny ma niejako być aktem
wykonawczym do Polskiej Strategii Kosmicznej. Oczywiście
wszystko to musi być osadzone
Satelitarne obrazy Polski zimą (23.02.2003 r.) i latem (4.07.2015 r.). Zaznaczono granice krajów i wow realiach już istniejących zwią- jewództw
zanych z ESA. Jeżeli aplikujemy
do konkretnych programów ESA, to nie możemy aplikować
im. Stanisława Staszica w Warszawie, gdzie sam z moim
do takich, które w żaden sposób nie wiążą się z naszymi
własnym teleskopem jeździłem do młodych ludzi, którzy
celami krajowymi.
przygotowywali się do Olimpiady Astronomicznej. Wychodziliśmy zazwyczaj wieczorami na dwór poobserwować
Państwo mają projekt o nazwie Teleskop+. Pozostał on
Plejady czy popatrzeć na Jowisza. Wiem, że tego brakowajedynie pomysłem, czy będzie realizowany?
ło i wciąż brakuje. Nie sądzę, żeby duża ilość szkół miała
do dyspozycji w tej chwili teleskop, czy miała do dyspozycji
Projekt Teleskop+ jest wpisany w bieżące działania Poljakiekolwiek inne pomoce naukowe związane z astronomią.
skiej Agencji Kosmicznej. W tej chwili jest on analizowany,
Niemniej sam program musi być bardziej kompleksowy. To
również we współpracy chociażby z ESERO, które pomusi być z jednej strony możliwość wsparcia związanego
dobny projekt swego czasu rozważało. Jest to ciekawy
z zakupem teleskopów czy innych pomocy naukowych,
program, o ile rzeczywiście będzie w sposób odpowiedni
z drugiej strony to musi być tak naprawdę przewodnik dla
realizowany. Nie jest trudno kupić 200 czy 500 teleskopów
nauczycieli, bo jednak, nie oszukujmy się, nauczyciele
z Chin. Pytanie, jaka tego będzie wartość dodana. Trzeba
w większości też nigdy nie mieli niczego wspólnego z astrorzeczywiście się zastanowić, w jaki sposób odpowiednio
nomią. No a z trzeciej strony, to powinno być wsparcie dla
zdefiniować ten program, aby z jednej strony zachować
kół hobbystycznych działających przy szkołach, żeby nie
jakość pomocy naukowych, a z drugiej strony nie wejść
każdy uczeń musiał przeprowadzić obserwacje astronow reżimy wydatkowania wielkich sum pieniędzy. Jest oczymiczne, bo może nie każdego to interesuje. Raczej warto
wiste, że w szkołach brakuje edukacji astronomicznej. Ja
popatrzeć na tych, którzy wykazują jakieś zainteresowanie
kiedyś, będąc jeszcze studentem, doktorantem, organii poświęcić im większą uwagę.
zowałem koła astronomiczne w szkołach, m.in. w XIV LO
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ku z tym trzeba znaleźć nowe
schematy finansowania.

NASA ma bardzo rozwiniętą działalność informacyjną,
mocno dba o tzw. public relations (PR). Czy polska
agencja też będzie szła tym śladem? Pytam dlatego,
że gdy się jako media ma kontakty z różnymi polskimi
instytutami czy firmami, to widać, że niektóre z nich nie
do końca rozumieją potrzebę takich działań.
Polska Agencja Kosmiczna powinna się zaangażować
dość istotnie w działalność informacyjną. Jest to, można
powiedzieć PR, taki bardziej informacyjny: co możemy,
gdzie jesteśmy, czego nam jeszcze brakuje, w którym kierunku idziemy i co osiągamy. Podam tutaj jeden przykład:
5 maja, jak startowała sonda InSight, rzeczywiście zaangażowaliśmy się we wsparcie firmy Astronika, aby pokazać
medialnie taki sukces trochę na skalę światową. Więc jasne jest, że powinniśmy pokazywać sukcesy i pokazywać,
że Polska to nie jest kraj, który produkuje tylko i wyłącznie
ziemniaki czy marchewkę, ale również potrafi zrobić coś
w zaawansowanym obszarze, jakim jest przemysł kosmiczny czy też nauka związana z kosmosem. Oczywiście
z tym nie wolno przesadzić. Nie wolno mówić, że skoro
robimy konkursy związane z „łazikami marsjańskimi” i nasi
studenci je wygrywają, to jesteśmy superpotęgą i zaraz
będziemy na Marsa wysyłać 30 łazików miesięcznie.
Nie wolno takich rzeczy robić. Można pokazać, że mamy
świetne zasoby, mamy świetne kadry, ale do tego prawdziwego przemysłu kosmicznego związanego z wysyłaniem
robotów na Marsa jeszcze nam troszeczkę brakuje. A więc
musi to być bardzo mocno zrównoważone. Nie wolno też
dopuścić do tego, żeby się samopromować. My mamy
promować przemysł kosmiczny, a nie Polską Agencję
Kosmiczną jako taką. Działania informacyjno-promocyjne
w mojej opinii były w przeszłości podejmowane w sposób
niewystarczający. Teraz będziemy dążyć do tego, żeby to
zmienić. Zresztą jedna z pierwszych pozycji, którą w tej
chwili próbuję wypełnić w agencji, jest pozycja takiego
dość zawodowego PR-owca, który jest w stanie zrozumieć
sektor kosmiczny, być może sam się z niego wywodzi, ale
z drugiej strony jest w stanie wejść w odpowiednie relacje
czy to z prasą, czy to z innymi mediami i przekazać nie
tylko działania związane z samą agencją, ale z całym sektorem kosmicznym w Polsce.
Czy w najbliższych latach jest szansa na następcę Mirosława Hermaszewskiego? Kolejnego Polaka, który
poleci w kosmos?
Szansa jest zawsze. Pytanie po co? Ja rozumiem ambicje,
że fajnie by było mieć Polaka w kosmosie, który połączy
się z nami z orbity, pozdrowi nas wszystkich i powie, że się
fajnie lata w mikrograwitacji. Natomiast za takim projektem
powinien iść szerszy program. Rozumiem, że Stany Zjednoczone wysyłają swoich astronautów w kosmos, że Rosjanie też robią to samo i mają szeroki program, podobnie
jak Francja czy kilka innych krajów europejskich. Za takim
programem oczywiście powinny stać odpowiednie środki.
I teraz pytanie: czy nas w tej chwili na to stać? Czy nie lepiej
zainwestować w mikrosatelity, w dane satelitarne, w obserwatoria poszukujące śmieci kosmicznych? Tam gdzie rzeczywiście jesteśmy dobrzy i jesteśmy w stanie się w miarę
szybko rozwinąć i wykorzystać być może do zmultiplikowania potem funduszy wydawanych na sektor kosmiczny
w naszym kraju. Więc jeżeli ktoś powie mi, po co mamy wysłać naszego astronautę w kosmos, jaki miałby być tego cel,
to być może ja to kupię i umieszczę w Krajowym Programie
Kosmicznym. Póki co, wydaje mi się, że są inne potrzebniejsze działania, które powinniśmy realizować.

smicznych w Europie i na świecie. Z drugiej strony te struktury muszą być dopasowane do wsparcia wykonywania Krajowego Programu Kosmicznego. Oznacza to istotną zmianę
struktury pod kątem uwzględnienia programów i projektów.
W tej chwili agencja się składa z kilku departamentów, których kompetencje trochę na siebie nachodzą, a z drugiej
strony trudno przypisać do danego departamentu konkretny
program. Dajmy na to program związany z GovSatcomem,
czyli z systemem telekomunikacji przeznaczonym dla kontaktów międzyrządowych. Trudno go dopasować do jakiegoś konkretnego departamentu. W mojej opinii powinien
być stworzony odpowiedni dział, który się tylko i wyłącznie
tym projektem zajmuje. Taki dział projektowy. Oczywiste
jest, że na etapie uchwalania jakiegoś projektu, za taki projekt powinna odpowiadać jedna osoba. Ewentualnie potem
w ramach rozwoju projektu, w dziale powinny pojawiać się
kolejne osoby. Tak, żeby ta struktura potrafiła — stosując
analogię do programowania, w którym występuje alokacja
pamięci w komputerze — rozrastać się dynamicznie czy
też kurczyć się dynamicznie, jeżeli dane projekty się kończą. Więc to jest pewien cel związany z przekształceniem
agencji i przekształceniem jej struktur. Po drugie, agencja
kosmiczna powinna uzyskać minimalny dostęp do finansowania związanego z zapewnieniem wsparcia tych dedykowanych elementów w systemie. Po trzecie, należy istotnie
poprawić jej kontakty z poszczególnymi ministerstwami
i z innymi interesariuszami na rynku kosmicznym w Polsce,
bo w tej chwili kontakty te nie są najlepsze, a przynajmniej
nie były najlepsze w zeszłym roku. Przy czym nie chodzi
o to, żeby robić jakąś wielką rewolucję, tylko zrobić pewne
zmiany czy pewne rzeczy dopracować, tak żeby to zaczęło
działać.
Jest Pan fizykiem, ma za sobą pracę w CERN, czym się
Pan zajmuje naukowo?
Ja się naukowo zajmuję, a właściwie zajmowałem — bo
w tej chwile poświęcam praktycznie cały mój czas, łącznie
z wolnym czasem, agencji — fizyką wysokich energii, czyli
tak naprawdę fizyką subatomową, bardziej jądrową niż
atomową. Zainteresowania moje obracały się wokół takiej
teorii, która się nazywa chromodynamiką kwantową, czyli
teorią związaną z tym, w jaki sposób poszczególne cząstki
elementarne, jak kwarki, łączą się ze sobą, formując najpierw protony i neutrony, potem jądra atomowe, a na końcu
tak naprawdę wszystko, co obserwujemy dookoła. W CERN
pracowałem przy eksperymencie, który się nazywa Compact Muon Solenoid (CMS). To jest taki duży eksperyment,
przy którym w tej chwili pracuje bodajże dwa tysiące osób.
To jeden z dwóch dużych eksperymentów badających szereg aspektów świata mikrocząstek. Właśnie jednym z tych
aspektów jest chromodynamika kwantowa, a innym były
poszukiwania cząstki Higgsa, która stanowi uzupełnienie
Modelu Standardowego.
A tak poza pracą jakie Pan ma hobby?

Jaka jest Pana wizja rozwoju agencji?

W tej chwili przede wszystkim wyspać się po pracy. Natomiast tak ogólnie, to uwielbiam podróżować. Miejsce i moment, w którym czuję się naprawdę spełniony, to chwila,
w której jadę samochodem w jakimś zupełnie nieznanym
miejscu, np. przez pustynię, przez USA czy przez Chiny.
Uwielbiam podróżować, spotykać nowych ludzi, poznawać
historię miejsc, które odwiedzam i próbować zrozumieć,
skąd dane miejsce czy też dani ludzie się wywodzą i w którym kierunku zmierzają. Bo jednak nasza Ziemia, pomimo
tego, że jest jedną z bardzo wielu planet, jest ogromna i wypełniona najróżniejszymi kulturami i ludźmi, którzy potrafią
zaskoczyć.

Agencja powinna z jednej strony być dopasowana do tego,
co jest dostępne zagranicą. Czyli tak, żeby nasze struktury
odpowiadały strukturom ESA czy też innych agencji ko-

Wywiad przeprowadził Krzysztof Czart w maju 2018 r.
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Nad Sundem nie można się nudzić!

Kosmiczna saga
Kopenhagi
Gdy z Danii wygnano Tycho Brahe, dzieje astronomii w królestwie nie skończyły się. Jego następca
podłożył fundament pod dalszy rozwój, który trwa do dziś i zostawił po sobie ciekawe dziedzictwo.

W

naszych astronomicznych podróżach czas
wrócić na Skandynawię.
Kilka odcinków temu
opisywałem podróż na Ven w Szwecji,
gdzie swoje obserwatoria zbudował
jeden z wybitniejszych badaczy doby
renesansu — Tycho Brahe. Na wyspę
łatwo się dostać bądź ze szwedzkiej
Landskrony, bądź duńskiej Kopenhagi.
Zarówno wyspa Ven i cała szwedzka prowincja Skania były aż do 1658 r.
częścią Królestwa Danii, od którego
oddziela je jedynie wąska cieśnina
Sund. Jego stolicą od 1443 r. jest Kopenhaga. Przez stulecia najludniejsze miasto Skandynawii przyciągało
nie tylko rzesze przedsiębiorców czy
oportunistów chcących zaistnieć przy
dworze, ale także wybitne umysły. To
można powiedzieć o słynnym filozofie
Sørenie Kirkegaardzie, baśniopisarzu
Hansie Christianie Andersenie, fizyku
Nielsie Bohrze czy wspomnianym już
astronomie Tycho Brahe.
Początki duńskiej stolicy giną
w mrokach dziejów. Jej rola wzrosła
wraz z rozkwitem handlu między Morzem Bałtyckim a Północnym, za co
odpowiedzialny był w dużej mierze
Związek Hanzeatycki, który potrafił
nieraz napaść zbrojnie na młode miasto, aby nie dopuścić do jego nadmiernego wzrostu. Z czasem rola Hanzy
zaczęła spadać, a wraz z zawiązaniem
Unii Kalmarskiej, która połączyła Danię, Szwecję i Norwegię, centralnie
położona Kopenhaga szybko stała się
jej głównym miastem i w 1416 r. król
Eryk Pomorski osiadł na stałe w lokalnym zamku, a jego następca Krzysztof
III uczynił ją stałą rezydencją władców.
Następne dwieście lat było złotym
54

okresem w dziejach Królestwa, a miasto na tym tylko korzystało. W 1479
roku założono uniwersytet, kwitł handel. W tym czasie władcy Danii przyjęli też luteranizm — raczej z powodów
strategicznych niż głębokich przekonań religijnych. Ten ruch pozwolił im
zasilić skarbiec majątkiem kościelnym
oraz narzucić zwierzchność Norwegii
i Islandii niedługo po tym, jak Szwecja
wyszła z Unii w 1523 r. W tym okresie działał też najsłynniejszy astronom
duński, Tycho Brahe.
Klęska w wojnach ze Szwecją w połowie XVII w. spowodowała utratę mocarstwowego statusu Danii, jednak nie
zrujnowała jej, tak jak Polskę i Litwę
potop. Stopniowo wprowadzono reformy w duchu absolutyzmu, a po serii
pożarów stolicę gruntownie przebudowano. To dlatego dziś w jej centrum tak
nieliczne są pozostałości architektury
średniowiecznej. Dopiero utrata Norwegii w 1814 r. sprowadziła kraj do roli
małego państwa, a Kopenhaga straciła
pozycję wiodącego skandynawskiego
miasta na rzecz Sztokholmu. Miasto
musiało się też odbudować ze zniszczeń w wojnach napoleońskich dokonanych przez Brytyjczyków. Paradoksalnie, trudna sytuacja doprowadziła
do rozkwitu sztuk, nazywanego wręcz
„złotym wiekiem duńskiej kultury”.
W tym czasie założono też Uniwersytet
Techniczny, będący dziś jedną z lepszych europejskich politechnik.
Rozwój przemysłu doprowadził
do kolejnego rozkwitu miasta na przełomie stuleci. W ciągu kilku dekad liczba ludności wzrosła z nieco ponad 100
tysięcy do pół miliona. Zaczął się też
złoty okres dla Uniwersytetu w Kopenhadze, na którym działali, i wciąż dziaUrania

łają, liczni wybitni naukowcy, w tym
nobliści — szczególnie w medycynie.
Oprócz Nielsa Bohra warto wymienić
choćby medyka Nielsa Rybega Finsena, geologa Inge Lehmanna, lingwistę Louisa Hjemsleva, chemika Jensa
Christiana Skou, fizyków Holgera
Bech Nielsena, Aage Bohra oraz wielu
innych.
***
Najbardziej charakterystycznym obiektem związanym z astronomią w Kopenhadze jest tzw. „kompleks Trójcy
Świętej” wybudowany w połowie
XVII w., na który składają się wieża
obserwatorium astronomicznego, dawna biblioteka uniwersytecka, a dziś sala
wystawowa oraz kościół akademicki.
Jego początki wiążą się ze zburzeniem
obserwatoriów na wyspie Ven, gdzie
pozostawione przez wygnanego Tycho
Brahe przyrządy królewscy urzędnicy
uznali za „nieużyteczne, a nawet groźne”. Następca wybitnego astronoma,
Chrystian Longomontanus, przekonał
króla Chrystiana IV, że obserwatorium
jednak jest potrzebne i należy wybudować je w Kopenhadze. Budowę rozpoczęto ponad dekadę później, w 1637 r.
Wieża obserwatorium, Rundetårn,
została ukończona jako pierwsza po
pięciu latach budowy. Tymczasem kościół i znajdującą się nad nim bibliotekę budowano piętnaście lat dłużej.
W chwili otwarcia całego kompleksu
były to pierwsze budynki dedykowane
Uniwersytetu, co warto podkreślić: po
dwustu latach jego istnienia, a świątynia była drugim najznaczniejszym
obiektem sakralnym Kopenhagi.
Mimo poważnych zniszczeń w trakcie wielkiego pożaru miasta w 1728 r.
obserwatorium użytkowano do 1860 r.,
4/2018
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czyli do czasu otwarcia nowszego
obiektu położonego na północy ówczesnej Kopenhagi w miejscu bastionu
Østervold. Obecnie obiekt pełni funkcję niewielkiego muzeum, tarasu widokowego oraz publicznego obserwatorium astronomicznego oferującego pokazy nieba, zaś pomieszczenie biblioteki zaadaptowano na salę wystawową.
Każdej wiosny odbywa się też wyścig
unicykli. Rekord pobito w 1988 r., gdy
jeden z uczestników wjechał i zjechał
z wieży w 1 minutę i 48,7 sekund!
Wieża Rundetårn jest wyjątkowym
dziełem architektury. Aby ułatwić wnoszenie sprzętu na taras obserwacyjny,
położony niemal 35 m nad poziomem
ulicy, zamiast schodów wybudowano
spiralną pochylnię mającą 7,5 zakrętów. Obiekt jest jednym z symboli Kopenhagi, do niej przyrównuje się najwyższe budynki, kilkukrotnie wspominał o niej Andersen w swoich baśniach,
a jedna z asteroid (5505) nosi jej imię!
***
Obserwatorium Østervold leży dziś
niemal w centrum Kopenhagi, dawniej
był to jednak skraj miasta pełen ogrodów. Jest to względnie niepozorny budynek zaprojektowany przez Chrystiana Hansena, zwieńczony dość okazałą
kopułą, położony na terenie ogrodu
botanicznego naprzeciwko renesansowego pałacu Rosenborg. Lokalizacja
jest piękna — dużo zieleni, staw, historyczne zabudowania.
Obiekt powstał pod nadzorem profesora astronomii na Uniwersytecie
w Kopenhadze Henryka Ludwika d’Arrest. Był on jednym z wybitniejszych
badaczy nieba owego czasu, znanym

z publikacji katalogu zawierającego
niemal 2000 mgławic oraz współudziału przy odkryciu Neptuna. Oryginalny refraktor
o średnicy 280 mm
i ogniskowej 4,9 m
znajduje się obecnie w Muzeum Steno w Århus. Został
Zakręcone wejście na wieżę obserwatorium w Kopenhadze
on zastąpiony w 1895 r. obecnym, maRok przed jego wyjazdem otwarto
jącym średnicę 360 mm i ogniskową nowe Obserwatorium Uniwersyteckie
4,9 m połączonym z obiektywem foto- Brorfelde położone w środkowej częgraficznym o średnicy 200 mm i ogni- ści wyspy Zelandii, poza aglomeracją
skowej 4,8 m. Taki podwójny refraktor duńskiej stolicy. Obiekt kopenhaski
pozwalał na jednoczesne naświetlanie wciąż jest użytkowany przez uczelnię
klisz i obserwacje manualne.
i pełni rolę instytutu naukowego oraz
W czasie I wojny światowej, gdy ciekawego ozdobnika dla ogrodu botaDanii udało się utrzymać neutralność, nicznego.
do obserwatorium przeniesiono sieWspomniany ogród jest częścią
dzibę Centralnego Biura Telegramów Narodowego Muzeum Historii NaAstronomicznych. Instytucja wydają- turalnej, w którego skład wchodzą
ca Cyrkularze Międzynarodowej Unii także muzea botaniczne, geologiczne
Astronomicznej przetrwała w Kopen- oraz zoologiczne. Jest to instytucja
hadze do 1965 r.
prowadząca liczne badania naukowe,
W 1940 r. kierownikiem obser- w szczególności na terenie Grenlandii.
watorium został Bengt Strömgren, Kolejna astronomiczna atrakcja miasta
jeden z wybitniejszych astronomów jest związana właśnie z eksploracją
duńskich ubiegłego stulecia. Do jego największej wyspy świata. Przed wejzasług zalicza się choćby odkrycie, ściem do budynku Muzeum Geologii
że wodór jest głównym składnikiem znajduje się bowiem fragment jednewnętrz gwiazd, pierwsza poprawna in- go z największych znanych meteoryterpretacja znaczenia diagramu Hertz- tów żelaznych świata — Cape York.
sprunga-Russela oraz system fotome- Obiekt zaliczany do grupy IIIAB spadł
tryczny UVBYß, nazywany często na ziemię około 10 tys. lat temu, a jego
jego imieniem. Strömgren przeniósł się potężne bryły Inuici wykorzystywali
do Stanów Zjednoczonych z powodów przez setki lat do wytwarzania metalofinansowych w 1951 r., by po 16 latach wych przedmiotów, takich jak harpuny.
powrócić do ojczyzny.
Trzy części meteorytu dla nauki odkrył
Robert E. Peary w 1894 r. Czwartą —
nazwaną Agpalilik od nazwy miejsca,
w którym go znaleziono — znaleźli badacze z Danii 69 lat później. Ten
właśnie 20-tonowy obiekt (drugi największy fragment meteorytu) jest wystawiony w Kopenhadze.
Duńska stolica jest bardzo ciekawym miejscem dla podróżników zainteresowanych astronomią. Jeśli do tego
dodamy wyspę Ven, szwedzkie miasto
Lund z bogatymi tradycjami uniwersyteckimi oraz liczne atrakcje związane
z architekturą i historią znajdujące się
w okolicy, uzyskamy wspaniały cel kilkudniowej wycieczki!
Wieńczysław Bykowski
Meteoryt Agpalilik przed wejściem do Muzeum Geologicznego
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Nasza szkolna przygoda z astronomią 2016/2017:
Kółko Astronomiczne przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 4
im. Adama Wodziczki w Poznaniu (III miejsce)

Z inicjatywy rodziców
Tato, dlaczego Słońce jest żółte? Ile czasu trzeba lecieć na Księżyc? Mamo, jak policzyć gwiazdy?
Każdy rodzic kiedyś słyszał takie pytania i pewnie wielu musiało skorzystać z pomocy, żeby na nie
odpowiedzieć.

D

sób pomagać im poznawać i rozumieć
świat. Różnica polega na tym, że to
kółko powstało z inicjatywy rodziców
i jest przez nich prowadzone. Aktywne włączanie się rodziców w działania
edukacyjne i wychowawcze jest jedną
z podstawowych idei przyświecających szkołom społecznym. Dzięki temu
nie ma istotnego podziału na edukację
w domu i w szkole, a dzieci mają szansę
poznawać świat wspólnie z rodzicami
i kolegami ze szkoły. Kółko jest właśnie
przejawem angażowania się rodziców
w edukację własnych dzieci, a w pewnej części także odzwierciedleniem ich
własnych pasji, zainteresowań i marzeń.
Początki działalności kółka wiążą się z wycieczką drugoklasistów
do Kórnika, która odbyła się w 2013 r.
W tej podpoznańskiej miejscowości,
w Gimnazjum im. W. hr Zamoyskiego
działa Obserwatorium Astronomiczne,
prowadzone przez nauczyciela fizyki,
p. Adama Lewandowskiego, który potrafi o astronomii wspaniale opowiadać. Dzieciom gawęda p. Adama oraz
nocna obserwacja nieba spodobały się
na tyle, że postanowiliśmy wykorzystać
ich entuzjazm i zorganizować w szkole
regularne spotkania z gwiazdami, nie-

bem i Wszechświatem. Od tego czasu,
dwa razy w miesiącu, prezentujemy
dzieciom różne zagadnienia związane
z astronomią. Zajęcia skierowane są
głównie do uczniów klas 1–6 i uczestniczy w nich około 15 dzieci. Okazjonalnie kółko obejmuje także starszych
uczniów z klas siódmych oraz z klas
gimnazjalnych, pomagając im przygotować się do konkursów lub pokazując,
jak prowadzić samodzielne obserwacje.
Przykłady zajęć
Inspiracji do spotkań dostarcza zarówno kalendarz astronomiczny, dzięki
któremu możemy przedyskutować bieżące wydarzenia na niebie, jak i najdziwniejsze nawet pytania dzieci, chcących wiedzieć, dlaczego Słońce świeci,
ile gwiazd widać na niebie oraz gdzie
odszukać Gwiazdę Betlejemską w noc
wigilijną. Aby fascynacji nie pokonała
nuda, staramy się różnicować zarówno tematykę spotkań, jak i ich formę.
Każde 45-minutowe spotkanie ma swój
temat przewodni. Dotychczas omawialiśmy m.in. powstanie Wszechświata
i to, co wydarzyło się w pierwszych
chwilach po Wielkim Wybuchu. Poznaliśmy szczegółowo budowę Układu Sło-

Fot. Bartosz Walter

zieci w naturalny sposób są
zainteresowane otaczającym
je światem, chcą go poznawać i zrozumieć mechanizmy,
jakie nim rządzą. Zjawiska astronomiczne są natomiast o tyle tajemnicze,
że pozwalają się obserwować jedynie
z oddali: można je podziwiać, ale nie da
się ich dotknąć i poznawać w sposób dla
dziecka najbardziej oczywisty — przez
eksperymenty. Dlatego stanowią zagadkę, która szczególnie mocno przyciąga
dzieci.
Niestety, w programie szkolnym,
szczególnie w młodszych klasach,
astronomia od lat nie odgrywa wielkiej
roli. Z jednej strony mamy zatem dzieci,
w naturalny sposób zafascynowane niebem, a z drugiej strony — szkołę, która
nie zaspokaja tej ciekawości w wystarczającym stopniu. Na szczęście, przy
odrobinie chęci można próbować to
zmienić.
Od pięciu lat przy Społecznej Szkole
Podstawowej nr 4 STO im. prof. Adama
Wodziczki w Poznaniu, w której uczą
się nasze dzieci, działa kółko astronomiczne „Astrolabium”. Jak wszystkie
inne kółka, stara się ono rozwijać zainteresowania dzieci i w przystępny spo-

Nasze własne kratery uderzeniowe
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Fot. Filip Baranowski

Fot. Michał Ziarko

Mamy nowy teleskop! I własnoręcznie pomalowane planety ze styropianu

necznego, odbywaliśmy „lot” w kosmos
i omawialiśmy wpływ stanu nieważkości na organizm człowieka, prezentowaliśmy mechanizm faz i zaćmień Księżyca, poznawaliśmy losy gwiazd i źródła
ich energii, podziwialiśmy meteoryty
i piękno różnych obiektów w kosmosie.
Zastanawialiśmy się też nad tym, jakie
warunki należy spełnić, żeby człowiek
mógł osiedlić się na innych planetach
niż Ziemia: jak przeżyć lot międzyplanetarny, dotrzeć na Marsa, a następnie
przystosować się do całkowicie odmiennego środowiska, aby stworzyć bazę
i przeprowadzić terraforming. Uczestnicy byli ciekawi wszystkiego: co
astronauci jedzą, jak śpią, co dzieje się
z ich organizmem w trakcie wielomiesięcznego pobytu na stacji kosmicznej,
co może zagrażać ich zdrowiu i jakie
są konsekwencje pobytu w kosmosie,
a nadto, w jaki sposób chronią swoje
organizmy przed zabójczym wpływem
promieniowania kosmicznego i z czego
zbudowany jest skafander umożliwiający spacer kosmiczny. Dowiedzieli się
także, jak wiele zawdzięczamy zwierzętom uczestniczącym w różnego typu
programach kosmicznych i dlaczego
w Moskwie stoi pomnik Łajki — psa,
który przetarł w kosmosie szlak dla załogowych misji.
Żeby spotkania nie miały charakteru typowej prelekcji, staramy się zaangażować uczestników w ich przebieg.
Wspólnie, zachowując skalę, skonstruowaliśmy na podwórku szkolnym model Układu Słonecznego, tworzyliśmy
styropianowe modele planet oraz budowaliśmy kartonowe miniatury pojazdów
kosmicznych. Powstałe w ten sposób
pomoce wykorzystujemy podczas kolejnych spotkań. Na zajęciach wykonywaliśmy też wspólnie wiele eksperymen4/2018

tów: przy wykorzystaniu stalowych kulek rzucanych do kuwety wypełnionej
tartą bułką wyjaśnialiśmy mechanizm
powstawania kraterów impaktowych,
a podczas obserwacji zmiany koloru
włókna żarówki w związku ze zmianą
jego temperatury omawialiśmy typy
widmowe gwiazd.
Jak na prawdziwych astronomów
przystało, poznaliśmy historię, teraźniejszość i dającą się przewidzieć przyszłość różnego typu instrumentów obserwacyjnych i badawczych w astronomii: teleskopów, radioteleskopów oraz
sond kosmicznych. Jeżeli pozwala na to
pogoda, prowadzimy też własne obserwacje astronomiczne na skwerze szkolnym: przy wykorzystaniu teleskopów
i lornetek oglądaliśmy plamy słoneczne,
tranzyt Merkurego i częściowe zaćmienie Słońca. Podczas ostatnich wakacji
spędziliśmy wspólnie jeden z ciepłych
wieczorów przy ognisku, aby podziwiać
obiekty letniego nieba, m.in. Drogę
Mleczną, Letni Trójkąt oraz Jowisza.
Dodatkowym elementem każdego
spotkania jest „Kosmiczny serwis informacyjny”, w ramach którego przypominamy o ważnych wydarzeniach
na niebie w nadchodzących dwóch tygodniach: pozycjach planet na niebie,
aktywnych rojach meteorów czy zaćmieniach. Stopniowo poznajemy też
gwiazdozbiory widoczne w danej porze
roku: ich kształt, a także związane z nimi
mity czy historie bohaterów, od których wzięły one swoje nazwy (w czym
bardzo pomaga wiedza z kółka mitologicznego w naszej szkole). Zawsze
zachęcamy, aby wieczorem naocznie
zweryfikować przekazane na zajęciach
informacje. Obecnie jesteśmy w trakcie
„podróży” po księżycach planet Układu
Słonecznego. Po kolei, planeta po plaUrania

Astronomia w szkole
necie prezentujemy ich główne satelity i ciekawostki z nimi związane, np.
ostatnio mówiliśmy o zmieniających się
porach roku na Trytonie, jednym z księżyców Neptuna.
Kosmiczne wycieczki
W czasie wakacji i ferii zorganizowaliśmy również kilka spotkań wyjazdowych, podczas których odwiedziliśmy ciekawe dla pasjonatów astronomii,. Byliśmy m.in. w Obserwatorium
Astronomicznym UMK w Piwnicach
pod Toruniem, gdzie zobaczyliśmy największy radioteleskop w Europie Środkowej oraz największy teleskop optyczny w Polsce. Uczestniczyliśmy także
w pokazie edukacyjnym w Planetarium
w Centrum Kopernika w Warszawie.
Odwiedziliśmy również wystawę „Gateway to space”, na której prezentowane
były eksponaty dokumentujące historię podboju kosmosu przez człowieka.
„W poszukiwaniu” źródeł pola magnetycznego naszej planety, udaliśmy się
w głąb ziemi i zwiedziliśmy kopalnię
soli w Kłodawie. Tam niejako na własnej skórze przekonaliśmy się, że im
bliżej środka Ziemi, tym cieplej: podczas gdy na powierzchni panował mróz,
na głębokości 600 m termometry wskazywały 20° powyżej zera.
Od samego początku nasza szkoła
uczestniczy w Ogólnopolskim Konkursie
Wiedzy Astronomicznej „Astrolabium”.
Przygotowanie do niego, przeprowadzanie eksperymentów czy obserwacji, są
także tematami naszych spotkań. Z dumą
możemy pochwalić się wspaniałymi wynikami, w tym zdobyciem przez trzech
uczniów tytułu laureata.
Nasze kółko powstało z marzeń
i entuzjazmu uczniów, przy wsparciu
i pomocy rodziców. Dzięki nim przekonaliśmy się, że tak naprawdę wystarczy
chcieć te marzenia spełniać, żeby dobrze się wspólnie bawić i uczyć.
Filip Baranowski, Mariusz Kaczmarek,
Bartosz Walter, Michał Ziarko
Szkoły biorące udział w naszym
konkursie są zawsze nietypowe.
Otwarte na inicjatywy rodziców
albo na pomysły uczniów. Kolejne
nagrodzone w naszym konkursie
społeczności szkolne w kolejnych
numerach.
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Aktywność meteorów nad Polską
w 2017 roku zarejestrowana
przez Polish Fireball Network
Projekt Polish Fireball Network (PFN) monitoruje niebo nad Polską w celu rejestracji jasnych meteorów i bolidów. W 2017 r.
69 kamer PFN zarejestrowało łącznie 83 095 meteorów. Pozwoliło to na wyznaczenie 19 087 trajektorii oraz orbit meteoroidów.

Polish Fireball Network

Obserwacje meteorów prowadzone przez sieci kamer pozwalają na wyznaczenie trajektorii lotu meteoroidów w ziemskiej atmosferze. Umożliwia to policzenie orbit, po jakich meteoroidy poruszały się, zanim weszły w ziemską atmosferę.
Dowiadujemy się, z którego obszaru Układu Słonecznego
przybyły do nas. Meteory należące do strumienia meteoroidów mają orbity o podobnych parametrach i widzimy je jako
wylatujące z jednego miejsca na niebie, zwanego radiantem.
Systematyczne obserwacje prowadzone każdej nocy pozwalają na badanie charakterystyki strumieni meteoroidów, ich
zmienności oraz cech fizycznych należących do nich obiektów.
Sieć kamer Polish Fireball Network (PFN) została utworzona i jest prowadzona przez Pracownię Komet i Meteorów
(www.pkim.org). W projekcie uczestniczy kilkadziesiąt osób.
Projekt pozwala na naukowe wykorzystanie obserwacji wykonywanych głównie przez miłośników astronomii, obserwatoria astronomiczne, ośrodki kultury oraz szkoły.

Sprzęt PFN do obserwacji meteorów

Głównym narzędziem do obserwacji meteorów są tanie
czułe analogowe kamery wideo. Wśród modeli pracujących
w sieci, najwięcej jest kamer Tayama C3102-01A1. Mają one
wystarczającą czułość do rejestrowania zadowalającej ilości
meteorów. Standardem dla kamer video przyjętym w PFN
są obiektywy o ogniskowej f=4 mm i światłosile F=1,2. Zestaw taki umożliwia zarejestrowanie meteorów jaśniejszych
od 2 mag, z rozdzielczością wystarczającą do wykonywania
obliczeń trajektorii i orbit meteoroidów.

Rys. 1. Trajektorie meteorów wyznaczone na podstawie danych
z 2016 r. Na niebiesko zostały zaznaczone pozycje stacji PFN
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Drugą kategorią kamer w PFN są najczulsze dostępne
kamery analogowe Mintron 12V6HC-EX oraz obiektywy
o światłosile nawet F=0,75. Koszt takiego zestawu może
być 10-krotnie wyższy niż opisanego powyżej, ale pozwala
na zarejestrowanie nawet 4-krotnie większej ilości słabszych
meteorów, niemożliwych do zaobserwowania przez tańsze
zestawy.
Rok 2017 był pierwszy, w którym w dużej ilości wykorzystane zostały cyfrowe kamery video. Ich czułości są obecnie
porównywalne z tanimi kamerami analogowymi, ale pozwalają na uzyskanie rozdzielczości 1920×1200. Dla tych kamer
zastosowaliśmy obiektywy Tamron 2,4–6 mm o światłosile
F=1,2. Obserwacje prowadzone są nieprzerwanie przez
cały rok.

Oprogramowanie

Obraz z kamer jest analizowany automatycznie przez
programy do wykrywania meteorów. W przypadku kamer
analogowych wykorzystywany jest do tego program MetRec
lub UFOCapture. Dla kamer cyfrowych stosujemy UFOCapture oraz Freeture. Prowadzimy również zaawansowane prace nad własnym oprogramowaniem.
Dane rejestrowane przez kamery są przesyłane przez
obserwatorów lub automatycznie na centralny serwer, gdzie
dokonywana jest ich analiza i wyznaczanie trajektorii. Pro-

Rys. 2. Pozycje radiantów meteorów wyznaczone na podstawie danych
z 2017 r. Za zgęstnienia punktów są odpowiedzialne roje meteorów,
które wylatują z konkretnych obszarów na niebie. Kolory odpowiadają
prędkościom meteorów, najwolniejsze zaznaczone są kolorem niebieskim, najszybsze fioletowym

Urania

4/2018
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gramem do wstępnego przeglądania wyników z sieci bolidowej jest UFOOrbit. Precyzyjne obliczenia wykonywane są
za pomocą pakietu PyFN stworzonego przez Przemysława
Żołądka.

Tabela 1. Obserwacje wykonane przez PFN oraz wyznaczone orbity w latach 2011–2017.

14 rok działania PFN

Zestawienie wyników uzyskanych przez PFN z ostatnich
lat przedstawia tabela 1. Ostatni rok był pierwszy, który przerwał nieprzerwany wzrost liczby rejestrowanych zjawisk i wyznaczanych orbit. Spodziewaliśmy się, że rekord z 2016 r.,
kiedy zarejestrowano 100 tys. meteorów, będzie bardzo
trudny do pobicia. W 2016 r. mieliśmy wyjątkowo pogodną
Tabela 2. Zestawienie obserwacji wykonanych w 2017 r.
ID PFN
Stacja
Obserwator
PFN01
Ostrowik
Maciej Myszkiewicz
PFN06
Kraków
Maciej Kwinta
PFN13
PFN19
PFN20

Toruń
Kobiernice
Urzędów

Tomasz Fajfer
Mariusz Szlagor
Mariusz Gozdalski

PFN24
PFN29
PFN32

Gniewowo
Klecza Dolna
Chełm

Krzysztof Polakowski
Mariusz Szlagor
Maciej Maciejewski

PFN37
PFN38

Nowe Miasto Lub.
Podgórzyn

Janusz Laskowski
Tomasz Krzyżanowski

PFN39
PFN40

Rosocha
Otwock

Andrzej Dobrychłop
Zbigniew Tymiński

PFN41

Twardogóra

Henryk Krygiel

PFN43

Siedlce

Maciej Myszkiewicz

PFN46

Grabniak

Tomasz Łojek

PFN47

Jeziorko

Tomasz Lewandowski

PFN48

Rzeszów

Marcin Bęben

PFN49
PFN51
PFN52

Helenów
Zelów
Stary Sielc

Paweł Woźniak
Jarosław Twardowski
Marcin Stolarz

PFN53
PFN57
PFN58
PFN59
PFN60

Belęcin
Krotoszyn
Opole
Drawsko Pom.
Bystra

Michał Kałużny
Tomasz Suchodolski
Filip Kucharski
Mirosław Krasnowski
Piotr Nowak

PFN61
PFN62
PFN63

Piwnice
Szczecin
Starowa Góra

Marcin Gawroński
Zbigniew Laskowski
Arkadiusz Raj

PFN53
PFN57
PFN58
PFN59
PFN60

Belęcin
Krotoszyn
Opole
Drawsko Pom.
Bystra

Michał Kałużny
Tomasz Suchodolski
Filip Kucharski
Mirosław Krasnowski
Piotr Nowak

PFN64
PFN67

Grudziądz
Nieznaszyn

Sebastian Soberski
Walburga Węgrzyk

PFN69
PFN70
PFN71
PFN72

Lamkówko
Kodeń
Radomsko
Koźmin Wlk

Jacek Kapcia
Piotr Onyszczuk
Hubert Dróżdż
Krzysztof Polak

PFN73

Chrzanów Mały

Paweł Zaręba

PFN74

Brwinów

Paweł Zaręba
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Kamera
PAV01
MDC14
PAVO6
PAVO7
PAV79
PAV14
PAVO8
PAV38
PAV26
PAV99
MDC09
MDC13
MDC08
PAV35
PAV36
PAV43
PAV60
PAV41
MDC15
PAV44
PAV49
PAV50
PAV42
PAV52
PAVO9
PAV45
PAV53
MDC07
PAV27
PAV61
MDC06
PAV57
PAV13
PAV62
PAV63
PAV65
MDC03
PAV59
PAV64
PAV77
PAV23
PAV22
PAV66
PAV75
MDC04
MDC12
PAV68
PAV70
PAV72
MDC10
PAV74
PAV80
PAV10
MDC05
MDC11
MDC20
PAV68
PAV70
PAV72
MDC10
PAV74
MDC20
MDC18
PAV02
PAV78
PAVO1
PAV67
PAVO1
PAVO1
PAVO2
PAVO1
PAVO2
PAVO3
PAVO1
PAVO2
Urania

Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Met.
1442
299
1380
1859
3029
83
4832
90
2052
1355
161
155
359
3596
4873
3901
4297
998
179
1387
831
70
735
1920
1018
978
870
201
1791
515
145
2296
1792
997
1903
1168
97
359
932
862
593
552
3558
3148
734
646
356
727
438
30
865
3784
1188
158
136
1
356
727
438
30
865
1
292
541
2667
1120
856
278
1689
1181
500
456
565
90
135

Detekcje
24063
28527
36424
46928
79754
100389
83095

Orbity (Q0)
3424
4166
6133
7349
13685
19087
14586

Orbity (Q1)
2280
2791
4377
5163
10198
13700
10356

drugą połowę sierpnia i prawie cały wrzesień,
natomiast w 2017 pogoda była znacznie
gorsza. Porównując ilości meteorów w poszczególnych miesiącach, widzimy wyraźnie
że właśnie ten czas zadecydował o znacznie
mniejszej ilości meteorów.
Na bazę danych PFN w 2017 r. złożyły
się obserwacje z 69 kamer. Ilości zarejestrowanych meteorów przez poszczególne
kamery zostały zestawione w tabeli 2. Wykorzystując program UFOOrbit, zostało wyznaczone 14586 orbit (ozn. Q0), z czego 10356
orbit było dobrej jakości (ozn. Q1).
Pokrycie nieba nad Polską przez kamery
PFN zobrazowano na rys. 1, który przedstawia wszystkie policzone trajektorie meteoroidów. Względem lat wcześniejszych wreszcie
udało się pokryć obserwacjami północno-zachodnią część Polski.
Rysunek 2 przedstawia pozycje radiantów, czyli miejsce, skąd pozornie wylatują
na niebie, dla zarejestrowanych meteorów.
O pozycji radiantu decydują parametry orbitalne meteoroidu. Meteory należące do roju
mają podobne parametry orbitalne, w związku z tym na mapie widzimy je jako skupiska
punktów. Najliczniejszymi rojami zarejestrowanymi w 2017 r. były Perseidy i Geminidy.

Poszukiwania meteorytów

Obserwacje PFN mają przyczynić się
do zarejestrowania i odnalezienia meteorytu.
Rocznie rejestrujemy kilka jasnych bolidów,
które mogą przetrwać lot przez atmosferę
i spaść na ziemię. Dla tych przypadków jest
wyznaczana trajektoria niewidocznego lotu,
po zgaśnięciu, z uwzględnieniem wiatrów
wiejących na niskich wysokościach oraz potencjalny obszar spadku. Zorganizowanej
w 2017 r. wyprawy poszukiwawczej niestety
nie udało się zakończyć odnalezieniem meteorytów.

Rozbudowa sieci PFN

Potrzebujemy wielu chętnych do współpracy przy obserwacji i rozwijaniu sieci kamer monitorujących niebo nad Polską. Można dołączyć ze swoim sprzętem lub poprosić
o wsparcie PFN. Zgłoszenia prosimy kierować na adres pkim@pkim.org.
Mariusz Wiśniewski (www.pkim.org)
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Biuletyn Sekcji Obserwatorów Komet PTMA

Jedna z najbardziej obiecujących komet tego roku gwałtownie rozbłysła!

C

Wybuch komety
C/2017 S3 (PanSTARRS)

/2017 S3 (Pan-STARRS) to jednopojawieniowa kometa, którą od czerwca można z powodzeniem zaobserwować na nocnym niebie z terenów Polski.
W Uranii 6/2017 zwracaliśmy na nią uwagę z nadzieją, że w połowie sierpnia, osiągając jasność ok. 4 mag, może
stać się jedną z najbardziej widowiskowych komet w ciągu roku,
jeszcze przed długo wyczekiwanym najkorzystniejszym powrotem Komety Wirtanena, na pełnię blasku której przyjdzie nam
poczekać do grudnia 2018 r. Obiecujące prognozy obserwacyjne dotyczące powrotu C/2017 S3 są w dużej mierze spowodowane niezwykle korzystnym torem ruchu komety, która zbliżając się do Słońca 15 sierpnia na odległość zaledwie 0,21 au,
mijać będzie Ziemię w odległości mniejszej od 1 au. Tak bliski
przelot powinien skutkować szybkim wzrostem jasności. Zanim
on jednak nastąpi, C/2017 S3 (Pan-STARRS) jest obiektem
stosunkowo słabym. W ostatniej dekadzie czerwca 2018 r. obserwatorzy oceniali jej jasność na ok. 12–13,5 mag, co w zupełności pokrywało się z wcześniejszymi prognozami. Była więc
widoczna jedynie przez większe amatorskie teleskopy.
Sytuacja uległa znacznej zmianie 2 lipca. Austriacki astrofotograf Michael Jäger jako pierwszy doniósł o wybuchu komety, w wyniku którego osiągnęła ona około 9–9,5 mag. W ciągu
kilkunastu godzin kometa zwiększyła swoją jasność przeszło
60-krotnie! W maksimum blasku w nocy 3/4 lipca obserwatorzy
raportowali 9,0 mag. Potem obiekt stopniowo słabł, osiągając

mniej niż 10 mag zaledwie 3 dni później. Mimo ok. 1,5 au dzielących ją wtedy od Ziemi, możliwe było zauważenie wyraźnego
spadku kondensacji głowy komety przy jednoczesnej gwałtownej jej ekspansji — pod koniec wybuchu średnica komy liczyła
ok. 5 minut kątowych. W przypadku innych komet, które doświadczały wybuchu, jego skutki były odczuwalne znacznie
dłużej, a spadek jasności nie był taki szybki. Wybuch 252P/
LINEAR sprzed 2 lat doprowadził do tego, że kometa była dużo
jaśniejsza od przewidywań przez całe tygodnie, z kolei konsekwencje wybuchu 17P/Holmes z 2007 r. widoczne były jeszcze przez kilka miesięcy. W przypadku C/2017 S3 cały proces
trwał blisko tydzień, a pamiętajmy przy tym, że kometa wciąż
zbliżała się do Ziemi, dlatego jej jasność zgodnie z wcześniejszymi prognozami w ostatniej dekadzie lipca powinna oscylować w okolicach 10 mag. Możliwym wyjaśnieniem tak szybkiego spadku jasności po wybuchu przy wyraźnym zwiększeniu
rozmiarów otoczki jest wybuch typowo gazowy. W gwałtownej
emisji materii z jądra komety nad pyłem prawdopodobnie przeważał materiał lotny, powstający w wyniku sublimacji wody,
dwutlenku węgla i zmieszanych z nimi związków. Drobnoziarnisty pył, powszechnie emitowany z kometarnych jąder ma
inne właściwości refleksyjne niż sam gaz, dlatego kiedy tworzy
gazową otoczkę, rozrzedza się wolniej, a przy tym lepiej odbija
światło słoneczne, sprawiając, że kometa traci jasność jedynie
za sprawą pozornie powolnego rozrzedzania się chmury pyłu,

Kometa C/2017 S3 (Pan-STARRS) w trakcie swojego drugiego wybuchu. Na fotografii średnica komy to ok. 10’, widoczny jest także słaby warkocz
jonowy. Zdjęcie wykonał Michael Jäger 16 lipca 2018 r. z Weißenkirchen w Austrii
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wolniej niż w zaobserwowanym przypadku. Obłok powstający
w głównej mierze z gazu wydaje się więc dosyć prawdopodobnym wyjaśnieniem obserwowanego zjawiska.
Kiedy jeszcze nie opadł kurz (a właściwie gaz, jak właśnie założyliśmy) po poprzednim, 14 lipca nastąpił kolejny
wybuch komety Pan-STARRS, skutkujący zwiększeniem jej
jasności do 7,8 mag w ciągu dwóch dni. Tym razem jednak
nie doprowadził on do szybkiego zmniejszenia stopnia kondensacji komy, choć z całą pewnością odbił się na jej jasności
powierzchniowej. Ci sami obserwatorzy obserwujący ją z tego
samego miejsca i w podobnych warunkach tuż przed drugim
wybuchem raportowali widoczność komy o średnicy około
dwukrotnie mniejszej niż w czasie wybuchu. Dwa wybuchy
w tak krótkim okresie przywodzą na myśl inną kometę długookresową, którą mieliśmy okazję obserwować pod koniec ubiegłego roku. C/2017 O1 (ASASSN) również jaśniała szybciej od
przewidywań, a w jej krzywej blasku widoczne były dwie płaskie tendencje wzrostowe wyraźnie odbiegające od głównego
trendu wzrostu jasności wraz z malejącą odległością do Słońca. Inny przypadek nieco przypominający obecne zachowanie
komety Pan-STARRS to widoczna w 2013 r. jednopojawieniowa kometa C/2012 T5 (Bressi), podobnie jak C/2017 S3,
znajdująca się na skrajnie wydłużonej hiperbolicznej orbicie
o mimośrodzie niewiele przekraczającym 1. Kometa Bressiego również doświadczyła gwałtownego wybuchu gazowego,
w wyniku którego w ciągu kilku tygodni pojaśniała z 16 do ok.
9 wielkości gwiazdowej. Tuż przed wybuchem jaśniała jednak
wyraźnie wolniej od przewidywań, czego nie można powiedzieć o komecie Pan-STARRS. Ostatecznie historia komety
C/2012 T5 (Bressi) zakończyła się rozpadem jądra 2 tygodnie
przed peryhelium. Podobny scenariusz może napisać również
C/2017 S3 (Pan-STARRS), która 15 sierpnia zbliży się na odległość zaledwie 0,21 au do Słońca. Mając przy tym stosunkowo
niewielką jasność absolutną (ok. 10–11 mag), zgodnie z kryterium Bortle’a, jej rozpad blisko Słońca jest bardzo prawdopodobny. Kometa na takiej orbicie, by bezpiecznie minąć Słońce,
powinna mieć znacznie wyższą jasność absolutną, wynoszącą
co najmniej 8,5 mag. Lub inaczej, aby kometa o takiej charakterystyce jak C/2017 S3 nie rozpadła się, na swojej orbicie nie
powinna znaleźć się bliżej Dziennej Gwiazdy niż ok. 0,5 au.
Po ewentualnym rozpadzie jedyną pozostałością po komecie byłaby szybko rozrzedzająca się chmura pyłowo-gazowa, podobna do tej pozostawionej przez C/2012 S1 (ISON)
po zakończonym rozpadem muśnięciu Słońca w listopadzie
2013 r. W chwili pisania tego artykułu dalszy los komety
C/2017 S3 (Pan-STARRS) nie jest znany, jednak jeżeli do peryhelium nie przydarzy jej się nic niepokojącego, w połowie
sierpnia z całą pewnością będzie najjaśniejszą kometą na niebie i jedną z najbardziej atrakcyjnych w ciągu ostatnich dwu
czy trzech lat. Choć jest to bardzo mało prawdopodobne, przy
zachowaniu tak dużej aktywności jak w czasie wybuchów, mogłaby osiągnąć nawet ok. 0 –1 mag w peryhelium, co czyniłoby
C/2017 S3 najjaśniejszą kometą widoczną z Polski od pięciu
lat i spektakularnego przelotu C/2011 L4 (Pan-STARRS). Warto zatem wyczekiwać dalszych losów niewielkiej komety z dalekiego Obłoku Oorta i pokusić się o jej obserwacje na nocnym niebie. Obecnie znajduje się w gwiazdozbiorze Woźnicy
i wędruje w kierunku Bliźniąt. W jej odszukaniu użyteczne
mogą okazać się zamieszczone obok pozycje obiektu na niebie do końca września. Nie zapominajmy przy tym o wysłaniu
raportu z obserwacji do Sekcji Obserwatorów Komet PTMA.
Czym jeszcze zaskoczy nas kometa Pan-STARRS? Dowiemy
się już wkrótce.
Mikołaj Sabat
4/2018

Urania

Data

α

δ

Δ [au]

C/2017 S3 (Pan-STARRS)
5 sie

7h46m21,0s

+27°54’55,5”

0,7592

15 sie

9h25m46,9s

+2°39’52,3”

0,9721

25 sie

10 32m48,0s

+4°16’30,3”

1,3853

4 wrz

11h09m55,9s

+8°38’36,1”

1,6646

14 wrz

11 37m09,6s

+11°45’56,5”

1,8802

24 wrz

11h59m35,7s

+14°08’23,2”

2,0545

h

h

21P/Giacobini-Zinner
5 sie

0h47m19,9s

+66°26’33,9”

0,5560

15 sie

2h38m49,6s

+64°36’13,3”

0,4867

25 sie

4 17 00,8

s

+56°17’25,4”

0,4306

4 wrz

5h23m53,6s

+42°13’09,3”

0,3972

14 wrz

6 07 44,2

s

+25°10’06,7”

0,3950

24 wrz

6h37m50,2s

+8°42’35,5”

0,4246

h

h

m

m

C/2016 R2 (Pan-STARRS)
5 sie

9h36m50,9s

+52°30’10,3”

3,5170

15 sie

10h08m40,8s

+52°00’59,7”

3,5229

25 sie

10 39 53,2

s

+51°16’46,7”

3,5282

4 wrz

11h10m08,6s

+50°19’54,4”

3,5338

14 wrz

11 39 13,3

s

+49°13’26,2”

3,5401

24 wrz

12h06m57,5s

+48°00’43,5”

3,5474

h

h

m

m

64P/Swift-Gehrels
5 sie

23h57m49,4s

+10°58’53,8”

0,9238

15 sie

0h06m37,9s

+14°27’01,5”

0,8117

25 sie

0 14 01,0

s

+18°08’32,3”

0,7143

4 wrz

0h19m50,4s

+21°59’27,4”

0,6322

14 wrz

0 24 04,1

s

+25°50’41,3”

0,5657

24 wrz

0h27m09,5s

+29°28’49,7”

0,5145

5 sie

22h43m31,6s

–22°21’06,8”

1,0370

15 sie

22h41m30,3s

–24°24’09,2”

1,0164

25 sie

22 37 47,2

s

–26°14’59,7”

1,0174

4 wrz

22h33m30,5s

–27°40’40,1”

1,0399

14 wrz

22 29 55,4

s

–28°32’30,7”

1,0830

24 wrz

22h28m09,8s

–28°47’43,1”

1,1448

h

h

m

m

48P/Johnson

h

h

m

m

38P/Stephan-Oterma
5 sie

3h43m48,5s

+3°34’51,2”

1,9140

15 sie

4h06m04,4s

+4°59’56,1”

1,7673

25 sie

4 28 59,4

s

+6°24’51,1”

1,6282

4 wrz

4h52m31,5s

+7°50’58,7”

1,4973

h

m

14 wrz

5 16 34,1

s

+9°20’06,9”

1,3753

24 wrz

5h40m58,3s

+10°54’55,2”

1,2628

h

m

Oznaczenia: α — rektascensja, δ — deklinacja, Δ — odległość
od Ziemi, Dane w tabelach zostały podane dla godziny 0.00 polskiego czasu
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Rozwiązanie zadania zawodów I stopnia
LXI Olimpiady Astronomicznej
TREŚĆ ZADANIA
Obiekt pochodzący z Obłoku Oorta, zatem poruszający
się po orbicie niemal dokładnie parabolicznej, w odległości
r0 = 5 au od Słońca zderzył się z niewielką planetoidą, wskutek czego wartość jego prędkości uległa zmniejszeniu o 5%,
co spowodowało zmianę wokółsłonecznej orbity.
Wyznacz okres obiegu obiektu po zderzeniu z planetoidą
oraz przedyskutuj, jaki mimośród mogła mieć nowa orbita.
W rozwiązaniu pomiń zaburzenia perturbacyjne pochodzące od innych ciał.

Z drugiej strony zastanówmy się, jaka jest minimalna odległość od Słońca do peryhelium? Teoretycznie może być dowolnie mała, gdzie jedynym warunkiem z (3) jest e < 1. W rzeczywistości jeżeli chcielibyśmy, aby wpływ Słońca na ruch
planetoidy nie był na tyle duży, aby uniemożliwić co najmniej
jeden obieg po swojej nowej orbicie, należałoby rozważyć,
czy obiekt w wyniku wysokich temperatur przy peryhelium
nie traci znacząco masy, zostawiając za sobą warkocz.
Jurand Prądzyński

ROZWIĄZANIE
Przed samym zderzeniem przyjmijmy, że zgodnie z treścią zadania orbita jest paraboliczna. Oznacza to, że całkowita energia mechaniczna planetoidy jest zerowa (1):

Autor rozwiązania jest laureatem 3 miejsca LXI Olimpiady Astronomicznej. Absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie. Autor będzie reprezentował Polskę na 12 Międzynarodowej
Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki, która odbędzie się najprawdopodobniej w Pekinie.

Ec = 0 =

mv 02 GMm
−
r0
2

Uwaga uczniowie i nauczyciele!
ZADANIA PIERWSZEJ SERII
ZADAŃ ZAWODÓW I STOPNIA
OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
PUBLIKUJEMY OBOK
KOLEJNE ZADANIA, WYNIKI
I INNE INFORMACJE
TYLKO W INTERNECIE

gdzie: M — masa Słońca, m — masa planetoidy, v0 — prędkość planetoidy przed zderzeniem.
Po przekształceniu otrzymujemy (2):

v0 =

2GM
r0

Po zmniejszeniu prędkości (rozumianym jako zmniejszenie wartości prędkości) energia kinetyczna planetoidy spadła, a potencjalna nie zmieniła wartości, stąd (3):
Ec < 0

Informujemy, że w z powodu nieotrzymania dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na sponsorowaną wysyłkę Uranii do szkół, afisze z zadaniami I serii I etapu kolejnej,
LXII Olimpiady Astronomicznej nie będą wysyłane do szkół
w formie fizycznego wydruku na papierze. Nie będą wysyłane
również towarzyszące im plakaty i promocyjne egzemplarze
Uranii.

kształt orbity jest zatem eliptyczny.
Podstawiając do wzoru na prędkość orbitalną (4):

( 0,95 × v 0 )

2

 2 1
= GM  − 
 r0 a 

otrzymujemy po przekształceniu długość wielkiej półosi a =
25,64 au. Z III prawa Keplera więc (5):

T = a

Zadania olimpijskie i inne informacje dostępne będą na stronie organizatora:

3

http://www.planetarium.edu.pl/oa.htm
Setki treści i rozwiązań zadań olimpijskich znajdziesz w:

gdzie T jest wyrażone w latach, a a w jednostkach astronomicznych. Ostatecznie (6):
T = 129,833 lat.
Pozostaje określić wartość mimośrodu. Zauważmy,
że posiadamy wyłącznie informacje o wartości v0. Zgodnie
z (1) niezależnie jak jest zorientowany sam wektor prędkości, orbita i tak pozostanie paraboliczna. Po zderzeniu jednak, dla orbit eliptycznych, zwrot decyduje o ekscentryczności orbity.
Możemy jedynie spróbować oszacować możliwy przedział
wartości. Mając informacje, że odległość peryhelium jest nie
większa niż r0 mamy:
r0 = a(1 – e)

Książka dostępna w naszej księgarni internetowej:

Stąd minimalny możliwy mimośród to:

https://sklep.pta.edu.pl/

e = 0,805
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INFORMACJE REGULAMINOWE

PIERWSZA SERIA ZADAŃ ZAWODÓW I STOPNIA

1. Olimpiada Astronomiczna jest organizowana dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Mogą w niej jednak takŜe uczestniczyć rekomendowani uczniowie innych szkół (zgodnie z rozdz. II § 3 Regulaminu).
2. Zawody olimpiady są trójstopniowe. W zawodach I stopnia
(szkolnych) kaŜdy uczestnik rozwiązuje dwie serie zadań, w tym zadanie obserwacyjne.
3. W pierwszej serii zadań zawodów I stopnia naleŜy nadesłać,
do 15 października 2018 r., rozwiązania 2 zadań, dowolnie wybranych
przez uczestnika, spośród zestawu zawierającego 3 zadania.
4. Uczniowie, którzy prześlą rozwiązania zadań pierwszej serii,
otrzymają na adres prywatny tematy drugiej serii oraz przydzielony im
osobisty kod uczestnika. Zadania drugiej serii będą równieŜ zamieszczone, od 18 października 2018 r., na stronie internetowej olimpiady
astronomicznej: www.planetarium.edu.pl/oa.htm.
5. Rozwiązanie zadania obserwacyjnego naleŜy przesłać wraz
z rozwiązaniami zadań drugiej serii zawodów I stopnia, do 19 listopada 2018 r. Nadesłanie rozwiązania zadania obserwacyjnego jest warunkiem koniecznym dalszego udziału w olimpiadzie.
6. W przypadku nadesłania rozwiązań większej liczby zadań, do
klasyfikacji zaliczane będą rozwiązania ocenione najwyŜej (dwa zadania z pierwszej serii, cztery z drugiej serii i jedno zadanie obserwacyjne).
7. Rozwiązania zadań zawodów I stopnia naleŜy przesłać za pośrednictwem szkoły pod adresem: KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY
ASTRONOMICZNEJ, Planetarium Śląskie, 41-500 Chorzów, skr.
poczt. 10, w terminach podanych w p. 3 i 5. Decyduje data stempla
pocztowego.
8. Rozwiązania zadań powinny być krótkie i zwięzłe, ale z wystarczającym uzasadnieniem. W przypadku polecenia samodzielnego wyszukania danych, naleŜy podać ich źródło. Jako dane traktuje się równieŜ podręcznikowe stałe astronomiczne i fizyczne.
9. Rozwiązanie kaŜdego zadania naleŜy napisać na oddzielnym
arkuszu papieru formatu A4. KaŜdy arkusz oraz wszelkie załączniki
(mapki, wykresy, tabele itp.) naleŜy podpisać imieniem i nazwiskiem.

1. Projekt OGLE, kierowany przez astronomów z Uniwersytetu Warszawskiego, to jeden z największych współczesnych przeglądów nieba.
Jednym z głównych celów naukowych projektu jest poszukiwanie i badanie zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego w kierunku do centrum
Drogi Mlecznej. Obserwacje prowadzone są w Chile, za pomocą Teleskopu
Warszawskiego, znajdującego się w Obserwatorium Las Campanas.
Podaj zakres dat, w których moŜna prowadzić obserwacje zjawisk mikrosoczewkowania, wiedząc, Ŝe centrum Galaktyki powinno znajdować
się wtedy co najmniej 30° nad horyzontem astronomicznym, a Słońce co
najmniej 12° pod horyzontem astronomicznym.
Potrzebne dane wyszukaj samodzielnie.

Dodatkowo, do rozwiązań pierwszej serii zadań naleŜy dołączyć wypełnioną ankietę uczestnika, dostępną na stronie internetowej olimpiady: www.planetarium.edu.pl/oa.htm.
10. Zawody II stopnia odbędą się 21 stycznia 2019 r. Zawody III
stopnia odbędą się w dniach od 7 do 10 marca 2019 r.
11. Powiadomienia o zakwalifikowaniu do zawodów kolejnych stopni otrzymają jedynie uczniowie awansujący.
12. O uprawnieniach w przyjmowaniu na wyŜsze uczelnie laureatów i finalistów olimpiady decydują senaty uczelni. Informacje na ten
temat są umieszczane na ich stronach internetowych.
Pełny tekst Regulaminu Olimpiady zamieszczono na stronie internetowej:
www.planetarium.edu.pl/oa.htm






ZALECANA LITERATURA:
Obowiązujące w szkołach podręczniki do przedmiotów ścisłych;
H. Chrupała, M.T. Szczepański: 25 lat olimpiad astronomicznych; H. Chrupała: Zadania olimpiad astronomicznych XXVI–XXXV; H. Chrupała,
J.M. Kreiner, M.T. Szczepański: Zadania z astronomii z rozwiązaniami;
J.M. Kreiner: Astronomia z astrofizyką; J.M. Kreiner: Ziemia i Wszechświat – astronomia nie tylko dla geografów; M. Królikowska–Sołtan,
T. Kwast, A. Sołtan, M. Sroczyńska–KoŜuchowska: Słownik Szkolny –
Astronomia; W. Mizerski: Tablice fizyczno-astronomiczne Wyd. Adamantan; Encyklopedia szkolna – Fizyka z astronomią, praca zbiorowa; atlas
nieba; obrotowa mapa nieba; czasopisma: Urania – Postępy Astronomii,
Astronomia, Delta, Fizyka w Szkole oraz inne periodyki popularnonaukowe, poradniki i kalendarze astronomiczne dla obserwatorów nieba.

2. Dla gwiazdy o rektascensji α 2000 = 7h 20m 03s oraz deklinacji δ 2000 =
= – 8° 46' 50'' zmierzono:
– paralaksę heliocentryczną πo = 0,166'',
– prędkość radialną względem Słońca vrad = 83,1 km/s,
– ruch własny w rektascensji α = – 0,0027s/rok,
– ruch własny w deklinacji δ = – 0,115''/rok.
Oblicz, kiedy odległość tej gwiazdy od Słońca była minimalna i ile ona
wynosiła. Jaka była wówczas jasność obserwowana gwiazdy, jeśli obecnie wynosi ona: mo = 18,3 magnitudo?
3. Obserwując odległą galaktykę stwierdzono, Ŝe wokół niej znajdują się znaczne ilości neutralnego wodoru. Galaktyka ta jest widoczna
w filtrach przepuszczających fale o długości 700 i więcej nanometrów,
a przestaje być widoczna w filtrach przepuszczających krótsze fale. Na
podstawie tej własności, oszacuj wartość przesunięcia ku czerwieni tej
galaktyki wiedząc, Ŝe energia jonizacji wodoru wynosi 13,6 eV.
Termin przesłania rozwiązań zadań pierwszej serii upływa 15.10.2018 r.

ZADANIA OBSERWACYJNE
Rozwiązanie zadania obserwacyjnego powinno zawierać: dane dotyczące przyrządów uŜytych do obserwacji i pomiarów, opis metody i programu obserwacji, standardowe dane dotyczące przeprowadzonej obserwacji
(m.in. datę, czas, współrzędne geograficzne, warunki atmosferyczne), wyniki
obserwacji i ich opracowanie oraz ocenę dokładności uzyskanych rezultatów.
Wykonaną obserwację astronomiczną naleŜy odpowiednio udokumentować.
1. Nieruchomym aparatem cyfrowym wykonaj trzy fotografie sfery
niebieskiej, na których, w pobliŜu środka pola widzenia, będą znajdowały się:
a) gwiazda zaćmieniowa – Algol (β Per),
b) cefeida klasyczna – delta Cephei (δ Cep),
c) zmienna długookresowa – Mira Ceti (ο Cet).
Do rozwiązania dołącz wydruki negatywów lub pozytywów tych
zdjęć, na kaŜdym z nich zaznaczając połoŜenie fotografowanej zmiennej
oraz najjaśniejszych śladów 3 zidentyfikowanych okolicznych gwiazd.
Dodatkowo, na adres: olimpiada@planetarium.edu.pl, pocztą elektroniczną prześlij pliki opracowywanych zdjęć w formacie .jpg, umieszczając
w temacie e-maila, otrzymany od organizatorów osobisty kod uczestnika.
2. Jako rozwiązanie zadania obserwacyjnego moŜna nadesłać
opracowane wyniki innych własnych obserwacji, prowadzonych w ostatnim roku.
INTERNETOWE ZADANIE OBSERWACYJNE
3. Korzystając z obrazów Słońca pobranych ze strony internetowej:
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/hmi_igr/1024/latest.html
lub: http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/latest/latest_4096_HMII.jpg,
określ szerokość heliograficzną dowolnie wybranej plamy słonecznej.
Do rozwiązania dołącz wydruki pierwszego i ostatniego obrazu tarczy
Słońca z serii dotyczącej opracowywanej plamy.
Termin przesłania zadania obserwacyjnego upływa 19.11.2018 r.

KOMITET GŁÓWNY
OLIMPIADY
ASTRONOMICZNEJ

SkyWatcher EQM-35 Pro
Montaż jest znacznie ulepszoną wersją
zestawu EQ-3. Montaż oparty jest na wyjątkowo stabilnym
stalowym statywie i umożliwia korzystanie z pełnego systemu GoTo. Może być wykorzystany jako lekki zestaw astrofotograficzny. W montażu zastosowano bardzo dużą przekładnie
ślimakową o średnicy 92,5 mm. Niezwykłą cechą montażu jest
możliwość usunięcia modułu deklinacji wraz z przeciwwagami. Konwersja zajmuje tylko kilka minut, a w rezultacie waga
jest znacznie zmniejszona do 3,28 kg. Główne cechy montażu:
•

6 zaprogramowanych prędkości śledzenia

•

Dokładność pozycjonowania w granicach jednej minuty

•

Wbudowany port guidera ST-4

•

Jednoosiowe lub dwuosiowe prowadzenie (w zależności
od zastosowania)

•

Kontroler SynScan z 42.900 obiektami w bazie danych

Star Adventurer
Sky-Watcher Star Adventurer wyznacza nowe standardy w
prostej, mobilnej astrofotografii szerokich pól (ang. widewield astrophotography). Jest małym i niepozornym z wyglądu urządzeniem, które w istocie jest precyzyjną i zaawansowaną kilogramową głowicą paralaktyczną z szeregiem
użytecznych cech, umożliwiającą fotografowanie nawet z
ogniskowymi 300-500 mm.
•

7 zaprogramowanych prędkości śledzenia.

•

72 godzin pracy na 4 bateriach AA.

•

Podświetlana lunetka biegunowa.

•

Wyzwalanie migawki aparatu.

•

Dedykowany klin paralaktyczny.

•

Wbudowany port guidera ST-4.

•

Nośność do 5 kg.
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Star Adventurer Mini
Wersja MINI jest miniaturową głowicą Sky-Watchera, dla osób
które nie potrzebują dużej nośności, a cenią głównie mobilność. Głowica Mini Star Adventurer ważąca 0,65 kg., posiada
nośność 3 kg, która wystarcza do zastosowania ogniskowych
do 100 mm. Głowica jest w całości sterowana przez sieć Wi-Fi
za pośrednictwem (darmowej) aplikacji działającej na wszystkich urządzeniach mobilnych z Androidem
•

5 zaprogramowanych prędkości śledzenia

•

podświetlana lunetka biegunowa

•

wyzwalanie migawki aparatu

•

wbudowany port guidera ST-4

•

sterowanie poprzez aplikację

Polecane do głowic Star Adventurer

StatywManfrotto
MK190XPRO3-BHQ2
Statyw Manfrotto to doskonała propozycja uzupełnienia
głowicy Star Adventurer (ew. Mini) o stabilne mocowanie. W
astrofotografii montaż (statyw) jest jednym z najbardziej istotnych elementów decydujących o poprawności wykonania
fotografii.
MK190XPRO3-BHQ2 to doskonałe połączenie nowoczesnego designu oraz innowacyjnych rozwiązań. Quick Power Lock
- nowoczesny system zacisków, Q90 - możliwość łatwego i
szybkiego obracania kolumny do pozycji poziomej, gniazdo
Easy Link, czterostopniowa blokadą rozstawu nóg. BHQ2 to
profesjonalna głowica kulowa Manfrotto o udźwigu 10 kilogramów i nowym potrójnym systemie blokowania kuli gwarantuje stabilność i płynność pracy.
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Niebo nad Polską

Widok południowej strony
nieba w centrum Polski
(19°E / 52°N)

1 września ok. godz. 2.00
16 września ok. godz. 1.00
1 października ok. godz. 0.00
16 października ok. godz. 23.00
1 listopada ok. godz. 22.00

Niebo we wrześniu i październiku 2018
Pod względem gwiezdnego wystroju nocnego nieba czy też dziennych wędrówek Słońca kolejny okres przełomu lata i jesieni niewiele różni się od tych
sprzed kilku, kilkudziesięciu czy nawet kilkuset lat. Wynikające głównie ze zjawiska precesji osi ziemskiej, systematyczne, choć bardzo powolne zmiany,
w zasadzie dostrzegalne są tylko przez astronomów. W 4-letnim cyklu powtarzają się z grubsza daty, ale już nie tak dokładnie godziny początków pór roku,
wyznaczane przez momenty dotarcia Słońca do kolejnych punktów przesileń
i równonocy.
W tym roku Słońce osiąga punkt Wagi, czyli punkt jesiennej równonocy,
23 września o godz. 3.54 — to o 5 h 52 min później niż przed rokiem i o 5 h
56 min wcześniej niż za rok. Przesuwające się z roku na rok o prawie 6 h momenty początków wszystkich pór roku, powracają w przybliżeniu do stanu
sprzed 4 lat, dzięki korekcji wynikającej z o dobę dłuższych lat przestępnych.
I tak, przestępny rok 2020 spowoduje, że w roku 2022 równonoc jesienna będzie miała miejsce 23 września o godz. 3.04, tylko o 50 min wcześniej niż
obecnie. Faktyczne jesienne zrównanie długości dnia i nocy następuje 2,5–3
doby po osiągnięciu przez Słońce punktu Wagi. W tym roku jest to dopiero
dzień 25 i noc z 25 na 26 września, trwające równie długo: 21 h i 1 min.
Powtarzający się każdego roku układ gwiazd nocnego nieba, bardzo wolno
zmienia się we wrześniowo-październikowe wieczory. Wprawdzie takie same
położenia gwiazd każdego kolejnego wieczoru mają miejsce o prawie 4 minuty wcześniej, ale również kolejne zachody Słońca są w tych miesiącach z wieczoru na wieczór o prawie 2,5 minuty wcześniejsze. Odwrotna sytuacja nad
ranem, wobec z kolei coraz późniejszych wschodów Słońca, skutkuje znacznie
szybszym rozszerzaniem się obszaru nieba dostrzegalnego przed świtem.
Przyjrzyjmy się najpierw niebu wieczornemu w połowie omawianego okresu, na przełomie września i października. Tuż po zmierzchu górują właśnie
główne konstelacje minionego lata. Około 75° ponad południowym horyzontem wznosi się niewielki gwiazdozbiór Lutni, z najjaśniejszą gwiazdą letniego
nieba, zerowej wielkości Wegą, stanowiącą lewy górny wierzchołek Trójkąta
Letniego, którego pozostałe wierzchołki wytyczają Deneb z Łabędzia i Altair
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Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet
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wrzesień — październik 2018
z Orła. Na zachód od tej figury, mało rzucające się w oczy, choć
obszerne: Wężownik z Wężem i Herkules, a nisko ponad południowo-zachodnim horyzontem, najjaśniejszy w Skorpionie,
czerwony Antares, czwarta z najjaśniejszych gwiazd letniej części nieba. Wysoko na zachodzie błyszczy pomarańczowy Arktur,
ostatnia już, choć najjaśniejsza gwiazda Trójkąta Wiosennego.
Na południowym wschodzie, już od pierwszych chwil nocy
odnajdziemy gwiezdny symbol panującej pory roku — Jesienny
Kwadrat. Figurę tę, w kształcie dość regularnego czworokąta,
wytyczają trzy 2. wielkości gwiazdy Pegaza: Markab, Scheat i Algenib wraz z nieznacznie jaśniejszą Alpheratz, pierwszą z trzech
najjaśniejszych gwiazd Andromedy, dawniej również zaliczaną
do Pegaza. Około północy to właśnie Jesienny Kwadrat góruje
na południu, choć na zachodzie wciąż wysoko błyszczy Trójkąt
Letni. Na wschodzie skrzą się już pierwsze, bardzo jasne gwiazdy zimowych konstelacji, których znaczna część, wraz z najjaśniejszym Syriuszem, gości jeszcze pod horyzontem.
Na poranne niebo rzućmy okiem na początku i pod koniec
omawianego okresu. Z początkiem września, godzinę przed
wschodem Słońca, a więc około godz. 5.00, na zachodzie zobaczymy jeszcze najwyższe gwiazdy, częściowo już zanurzonego pod horyzont, Trójkąta Letniego, wysoko jeszcze na południowym zachodzie Jesienny Kwadrat, a na południowym
wschodzie już komplet bardzo jasnych gwiazd Byka, Woźnicy,
Bliźniąt, Oriona oraz Małego i Wielkiego Psa, układających się
w ogromny Zimowy Sześciokąt. Po 2 miesiącach, również godzinę przed wschodem Słońca, ale tym razem dopiero około
6.30, nie ma już na niebie Jesiennego Kwadratu, najważniejsze
zimowe gwiazdozbiory jeszcze w komplecie błyszczą swymi
najjaśniejszymi gwiazdami na południowym zachodzie, a spod
horyzontu wynurza się Spika z gwiazdozbioru Panny, która wraz
z Regulusem z Lwa i najjaśniejszym w Wolarzu Arkturem, tworzą obszerny Trójkąt Wiosenny.

Jasności, rozmiary kątowe i wygląd planet
4/2018
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Ważniejsze wydarzenia
września i października 2018
wrzesień
3
5
5
6
7
7
8
8/9
9
9
13
14
17
17
17
18
18
19
20
20
20
21
23
23
25
27

4.37
0.48
8.54
1.38
0.42
20.26
3.20
23.50
0.53
20.02
0.30
6.32
1.15
2.59
18.24
11.33
19.23
4.05
2.53
6.22
11.31
7.23
3.54
19.21
4.52
12.10

ostatnia kwadra Księżyca
zakrycie 4,1m ν Gem przez Księżyc (odkrycie 1.00)
maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +20°50’
opozycja planetoidy (27) Euterpe, 1,40 au od Ziemi
Księżyc w węźle wstępującym, λ = 125°09’
Neptun w opozycji do Słońca, 28,933 au od Ziemi
perygeum Księżyca, 361 356,5 km od Ziemi
zakrycie Merkurego przez Księżyc (odkrycie 0.38)
bliska koniunkcja Księżyca 54’N z Merkurym
nów Księżyca
koniunkcja Księżyca 9,9°N z Wenus
koniunkcja Księżyca 4,2°N z Jowiszem
pierwsza kwadra Księżyca
Słońce wkracza do gwiazdozbioru Panny; λ = 173,9°
koniunkcja Księżyca 2,1°N z Saturnem
maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –20°55’
zakrycie 3,8m ο Sgr przez Księżyc (odkrycie 20.48)
opozycja planetoidy (30) Urania, 1,11 au od Ziemi
apogeum Księżyca, 404 882,6 km od Ziemi
koniunkcja Księżyca 4,8°N z Marsem
Księżyc w węźle zstępującym, λ = 304°29’
koniunkcja górna Merkurego ze Słońcem (1,5°N)
Słońce wstępuje w znak Wagi; λ = 180°
koniunkcja Księżyca 2,3°S z Neptunem
pełnia Księżyca
koniunkcja Księżyca 4,5°S z Uranem

2
2
4
5
5
6
9
9
10
10
11
12
15
15
15
16
17
17
18
21
21
23
24
24
24
26
29
29
30
31
31
31
31

11.45
15.04
5.10
17.51
20.35
0.27
0.10
5.47
—
6.35
0.15
1.12
4.39
19.25
22.20
20.02
14.05
21.16
13.49
—
2.06
13.22
2.46
17.30
18.45
16.15
12.04
19.36
2.17
4.46
15.22
17.40
21.23

ostatnia kwadra Księżyca
maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +21°02’
Księżyc w węźle wstępującym, λ = 123°17’
Ziemia w średniej odległości od Słońca: 1,000 au
Wenus rozpoczyna ruch wsteczny w długości eklipt.
perygeum Księżyca, 366 398,3 km od Ziemi
maksimum aktywności roju meteorów Drakonidy
nów Księżyca
maks. aktywności roju meteorów PołudnioweTaurydy
koniunkcja Księżyca 5,5°N z Merkurym
daleka koniunkcja Księżyca 12,4°N z Wenus
koniunkcja Księżyca 3,9°N z Jowiszem
koniunkcja Księżyca 1,8°N z Saturnem
maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –21°09’
koniunkcja Merkurego 6,2°N z Wenus
pierwsza kwadra Księżyca
Księżyc w węźle zstępującym, λ = 301°57’
apogeum Księżyca, 404 234,0 km od Ziemi
koniunkcja Księżyca 1,9°N z Marsem
maksimum aktywności roju meteorów Orionidy
koniunkcja Księżyca 2,4°S z Neptunem
Słońce wstępuje w znak Skorpiona; λ = 210°
Uran w opozycji do Słońca, 18,875 au od Ziemi
koniunkcja Księżyca 4,4°S z Uranem
pełnia Księżyca
koniunkcja dolna Wenus ze Słońcem (6,3°S)
koniunkcja Merkurego 3,1°S z Jowiszem
maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +21°17’
zakrycie 3,9m ζ Gem przez Księżyc (odkrycie 3.15)
Księżyc w węźle wstępującym, λ = 129°04’
Słońce wkracza do gwiazdozbioru Wagi; λ = 217,8°
ostatnia kwadra Księżyca
perygeum Księżyca, 370 210,1 km od Ziemi

październik
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Kalendarzyk astronomiczny
Mapki i wykresy zamieszczone na pierwszych dwóch stronach Kalendarzyka pozwalają zorientować się w wyglądzie
południowej części naszego nocnego nieba, głównie w połowie wrześniowych i październikowych nocy, wyznaczyć godziny
wschodów i zachodów Słońca, Księżyca i planet, prześledzić
zmiany obserwowanych jasności i rozmiarów kątowych planet,
a także szczególnie szybko zmieniające się kształty oświetlonej
części tarczy Merkurego i Wenus. Na pierwszej mapce zaznaczono również położenia kilku ciekawych obiektów, opisanych
na ostatniej stronie Kalendarzyka, w części „Spójrz w niebo”. Panoramiczna mapa na trzeciej i czwartej stronie pokazuje m. in.
zmieniające się w tym czasie położenia planet na tle gwiazd.
Wszystkie momenty podano w czasie środkowoeuropejskim
letnim (CEST).

Słońce
Wrześniowo-październikową wędrówkę na tle gwiazd, Słońce
rozpoczyna w połowie odcinka ekliptyki zawartego w zodiakalnej konstelacji Lwa, by po przebyciu najdłuższego, mierzącego
44°, odcinka przebiegającego przez gwiazdozbiór Panny, dotrzeć do Wagi, kończąc bieg zaledwie 1/3° od granicy z Panną.
Od przejścia 6 lipca przez aphelium — punkt orbity najbardziej
oddalony od Słońca, w pobliżu którego nasza planeta porusza
się najwolniej, aż do peryhelium w pierwszych dniach stycznia
Ziemia zwiększa prędkość ruchu orbitalnego, 5 października,
a więc niemal w środku omawianego okresu, poruszając się
ze średnią prędkością 29,8 km/s. Odzwierciedleniem tego
na niebie jest średnia w tym czasie prędkość pozornego ruchu
Słońca na tle gwiazd: 0,985° na dobę, a więc niemal dokładnie
60° w ciągu 61 dni omawianego okresu. W tym samym czasie,
dalszemu zmniejszeniu, z +8,4° do –14,3°, ulega deklinacja
Słońca, co przekłada się wprost na dalsze skracanie dziennego
łuku Słońca na niebie, a więc długości dni.

Księżyc

Swą dwumiesięczną wędrówkę po niebie, 2 doby przed
ostatnią kwadrą oświetlony w 72,5%, Księżyc rozpoczyna w północno-wschodnim krańcu konstelacji Wieloryba, tuż przy granicy z Baranem (10,9° znaku Byka), by w 2,23 obiegach nieba
pokonawszy łącznie drogę 824,3°, zakończyć ją w zachodniej
części gwiazdozbioru Lwa (25,2° znaku Lwa).
Na tej drodze dwukrotnie Księżyc spotka się z każdą z planet, jednak żadna z tych koniunkcji nie będzie zbyt bliska. Naj-
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bliższa z nich, geocentrycznie na 0,9°, wrześniowa koniunkcja
z Merkurym, w naszych szerokościach geograficznych (topocentrycznie) skutkować będzie niemal centralnym zakryciem Merkurego przez Księżyc — niestety, będzie miało miejsce bardzo
blisko Słońca, tuż przed nowiem. Na uwagę zasługuje, z kolei
wyjątkowo daleka, na 12,4°, październikowa koniunkcja Księżyca 5° na północ od ekliptyki z Wenus 7,4° poniżej ekliptyki,
czego również nie będziemy mogli oglądać, niespełna 2 doby
po nowiu i z Wenus zachodzącą i wschodzącą za dnia.
Spośród zakryć jaśniejszych gwiazd przez Księżyc, w miarę
dogodne będą warunki obserwacji zakrycia 3,8m gwiazdy omikron Sgr w Strzelcu. Trwające blisko 1,5 h zakrycie gwiazdy
przez ciemną stronę oświetlonej w 2/3 księżycowej tarczy, będzie miało miejsce podczas górowania obu obiektów.
Zarówno nowie, jak i pełnie Księżyca będą w tym okresie
miały miejsce z dala od węzłów księżycowej orbity, nie ma więc
warunków na zaćmienia Słońca czy Księżyca.

Planety i planetoidy

Po dość dogodnych warunkach widoczności Merkurego
w ostatniej dekadzie sierpnia, w pierwszej połowie września
czas jego porannej widoczności ulega dość gwałtownemu skracaniu. Po przeniesieniu się następnie na 2,5 miesiąca na wieczorne niebo, Merkury będzie praktycznie niewidoczny, przez
cały ten czas zachodząc 20–40 min po Słońcu. Kolejny okres
bardziej sprzyjających warunków obserwacji Merkurego nastąpi dopiero w I połowie grudnia, ponownie na porannym niebie.
Zdecydowanie kurczy się też czas widoczności Wenus w roli
Gwiazdy Wieczornej, kreślącej planetarną pętlę w południowej
części gwiazdozbioru Panny. W teleskopie widoczna jako coraz
większy a zarazem węższy świetlisty sierp, z początkiem września zachodząca jeszcze 50 min po Słońcu, dzięki niemal maksymalnej jasności dostrzegalna wciąż na tle łuny wieczornej,
całkowicie zniknie z wieczornego nieba już w pierwszych dniach
października, 3 tygodnie przed dolną koniunkcją ze Słońcem.
Na przełomie października i listopada Wenus ponownie ukaże
się na porannym niebie, gdzie w roli Gwiazdy Porannej pozostanie niemal do połowy sierpnia przyszłego roku.
Po wielkiej opozycji Marsa 27 lipca, do pierwszych dni września jego jasność maleje niemal 2-krotnie, a do końca października jeszcze 4-krotnie, do –0,6 mag. Pod koniec sierpnia
powróciwszy do ruchu prostego, w pierwszych dniach października Mars zamyka, rozpoczętą jeszcze w czerwcu, efektowną
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planetarną pętlę w południowo-zachodniej części konstelacji
Koziorożca. Do końca roku Czerwona Planeta górować będzie
około 2 h po zachodzie Słońca, na razie znikając z nieba krótko
po północy, jednak od listopada aż do końca kwietnia zachodząc o niemal stałej porze, około północy czasu letniego.
Do końca października możemy jeszcze obserwować Jowisza w centrum gwiazdozbioru Wagi, jednak zachodzącego już
krótko po zmierzchu. Za to około 1,5 h przed zachodem Jowisza
góruje 8-krotnie od niego ciemniejszy Saturn w letniej konstelacji Strzelca, zachodzący jednak jeszcze przed północą.
Od kilku już lat wrzesień i październik to najlepsze miesiące
dla obserwacji dwóch najdalszych planet Układu Słonecznego,
bo w tym właśnie czasie mają miejsce ich opozycje. W tym roku
Neptun znajdzie się w opozycji do Słońca 7 września, a Uran
24 października. W ich przypadku, opozycje nie wiążą się ze znaczącym zwiększeniem jasności (Uran o 0,5 mag, Neptun zaledwie
o 0,2 mag), jednak górując około północy, zapewniają optymalnie najlepsze warunki całonocnej widoczności. Nie zapominajmy
jednak, że do obserwacji teoretycznie dostrzegalnego gołym
okiem Urana jest wskazane użycie dobrej lornetki, zaś 7-krotnie
jeszcze od niego ciemniejszego Neptuna najlepiej szukać pośród
gwiazd, używając średnich rozmiarów amatorskiego teleskopu.
W omawianym okresie brak opozycji jaśniejszych planetoid. Najjaśniejsze z nich, (27) Euterpe i (30) Urania, podczas
swych wrześniowych opozycji osiągają jasność niewiele lepszą
od 10 mag.

Roje meteorów

Byka i Barana, aktywne pomiędzy 10 września a 20 listopada,
podczas maksimum pozwalają dostrzec około 5, powolnych,
żółto-pomarańczowych „spadających gwiazd” w ciągu godziny.

Gwiazdy zmienne
Poniżej zamieszczamy charakterystyczne momenty (maksima lub minima) przedstawicieli trzech różnego typu gwiazd
zmiennych, możliwe do zaobserwowania na nocnym niebie.
Algol (β Persei), zmienna zaćmieniowa o okresie 2,8674
doby i zakresie zmian jasności od 2,1m do 3,4m. Tabelka zawiera momenty głównych (głębszych) minimów jasności:
wrzesień
8, 4.56
11, 1.45
13, 22.34
16, 19.23

1, 2.28
4, 0.15
6, 21.04
21, 5.09

24, 1.58
26, 22.47
29, 18.36

Cefeida klasyczna (δ Cephei), gwiazda pulsująca o okresie
zmian jasności 5,3663 doby, w zakresie od 3,5m do 4,4m. Tabelka podaje momenty maksimów jasności:
wrzesień

październik

11, 4.12
21, 21.47

8,
24,

0.10
2.33

Mirydy — gwiazdy zmienne długookresowe o okresie zmian
powyżej 100 dni. W tabelce zestawiono, przypadające w tych
miesiącach, maksima blasku kilkunastu jaśniejszych miryd.

Najliczniejsze spośród aktywnych w omawianym okresie rojów Orionidy, z radiantem w północno-wschodnim krańcu konstelacji Oriona, z małym nasileniem można obserwować od 2
października do 7 listopada. Maksimum roju, 21 października,
przypada w tym roku 3 dni przed pełnią Księżyca w Wodniku, co
może utrudniać obserwacje do 20 na godzinę przelotów szybkich, białych meteorów ze śladami.
Znacznie mniej obfite Drakonidy, a także i Południowe Taurydy, w tym roku mają swe maksima w bezksiężycowe noce w pobliżu nowiu, warto więc spróbować ich obserwacji. Tegoroczne
maksimum aktywnych od 6 do 10 października Drakonidów,
z radiantem wysoko nad naszymi głowami, na pograniczu Smoka i Herkulesa przypada nocą z 8 na 9 października, ale ich
zmiennego nasilenia nie sposób przewidzieć. Bardziej przewidywalne Południowe Taurydy, z radiantem w pobliżu granicy
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październik

19, R Lyn 7,9
21, T Hya 7,8m
26, R Sgr 7,3m

1, R Boo
3, R Vir
13, V CrB
16, R Hya

m

7,2m
6,9m
7,5m
4,5m

Opracował Jan Desselberger
Więcej informacji:
ALMANACH ASTRONOMICZNY
TOMASZA ŚCIĘŻORA

http://www.urania.edu.pl/almanach
ROCZNIK ASTRONOMICZNY
INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII

http://www.igik.edu.pl/
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Spójrz w niebo

Źródło: NASAJPL-CaltechM. Regan (STScI), and the SINGS
Team Daniel Bramich (ING) and Nik Szymanek

bszar nieba, z racji najlepszej i najdłuższej widoczności w porze jesiennej tradycyjnie nazywany niebem
jesiennym, rozciąga się pomiędzy dwiema szerokimi
wstęgami Drogi Mlecznej, zwanymi Ramieniem Strzelca i Ramieniem Perseusza. Te elementy Naszej Galaktyki nie
przesłaniają nam więc najdalszych rejonów kosmosu, co umożliwia obserwacje niezliczonej liczby większych i mniejszych, jaśniejszych i słabiej świecących, odległych galaktyk. To właśnie
na jesiennym niebie, w centrum konstelacji Andromedy znajdziemy najdalszy obiekt dostrzegalny gołym okiem — ogromną Galaktykę Andromedy M31, której bliżej przyglądaliśmy
się przed rokiem. Do tego odcinka wybraliśmy dwie nie aż tak
efektowne, choć również ciekawe, galaktyki nieba jesiennego.
W pewnym sensie, jako przysłowiowe kosmiczne „wisienki
na torcie” traktować możemy liczne mgławice planetarne, obserwowane na tle lub w bliskim sąsiedztwie Drogi Mlecznej.
Sama nasza Galaktyka zawiera około 3 tysięcy tego typu obiektów. Na zdjęciach z wielkich teleskopów, w tym kosmicznego
Teleskopu Hubble’a, wiele z nich prezentuje się jako barwne,
mniej lub bardziej kuliste obiekty. Zwrócimy więc również uwagę na dwie ciekawe mgławice planetarne jesiennego nieba.
Wszystkie omawiane dziś obiekty zostały odkryte w 1784 r.,
przez brytyjskiego astronoma niemieckiego pochodzenia, konstruktora i producenta teleskopów, Friedricha Wilhelma Herschela, bardziej znanego jako William Herschel,

Galaktyka NGC 7331

Galaktyka NGC 7814

Małe Sombrero (NGC 7814) — duża galaktyka spiralna o dobrze rozwiniętych ramionach, zwrócona ku nam krawędzią
galaktycznego dysku, z wyraźnie widocznym pasem ciemnej
materii w płaszczyźnie równikowej. Przy średnicy 80 tys. lat
św., z odległości 50 mln lat św., na naszym niebie galaktyka
ta przyjmuje kątowe rozmiary 5,5’×2,3’. Galaktykę tę odnajdziemy za pomocą teleskopu o średnicy
obiektywu co najmniej 25 cm, w konstelacji Pegaza, 2,6° na północny zachód
od gwiazdy Algenib (γ Peg). Wyglądem
przypomina, w rzeczywistości mniejszą,
ale też znacznie bliższą nam, więc większą i jaśniejszą na naszym niebie, słynną
galaktykę M104 Sombrero w Pannie —
stąd nazywana bywa Małym Sombrero.
NGC 7331 — podobnie jak poprzednia,
również zwrócona do nas krawędzią
dysku, o 20% większa od naszej Galaktyki, spiralna galaktyka w północnej
części konstelacji Pegaza, największy
i najjaśniejszy obiekt w, oznaczanej tym
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Błękitna Śnieżka (NGC 7662) — niewielka, ale dość łatwa
do identyfikacji mgławica planetarna w zachodniej części konstelacji Andromedy. By ją dostrzec, wystarczy amatorski teleskop o aperturze 10 cm, przy zastosowaniu dużego powiększenia, bo odległy od nas 5,5 tys. lat św. obiekt, o średnicy 1,6
lat św. na naszym
niebie ma średnicę
kątową
zaledwie
0,6’.
Przypominający śnieżną kulkę,
obiekt ten znajduje
się 4,4° dokładnie
na wschód od dość
jasnej gwiazdy omikron Andromedae,
0,4° na południowy
zachód od znacznie
słabszej, ale jeszcze
około 15-krotnie jaśniejszej od mgławicy, gwiazdy 13 And.
Mgławica planetarna NGC 7662

Mgławica planetarna NGC 7814
Urania

Błękitny Błysk (NGC 6905) — nieco podobna do poprzedniej, znacznie ciemniejsza, ale o dwukrotnie większych rozmiarach kątowych, odległa od nas o 7,5 tys.
lat św., mgławica planetarna usytuowana
przy północno-zachodnim krańcu konstelacji Delfina, na skraju Drogi Mlecznej.
Używając dużego powiększenia teleskopu
o co najmniej 10–15-cm obiektywie, odnajdziemy ją w przybliżeniu na przedłużeniu kształtu Strzały z sąsiedniej konstelacji,
4° dokładnie na wschód od eta Sagittae,
ostatniej gwiazdy jej grotu.
Jan Desselberger
4/2018

Źródło: NASA/Hubble

Źródło: Hewholooks/WikimediaCommons

samym symbolem, grupie łącznie 5 galaktyk spiralnych. Jako
mglista, wydłużona plamka o kątowych wymiarach 10,5’×3,7’,
dostrzegalna nawet przez teleskop o 10–12 cm średnicy obiektywu, 4,4° na północ od gwiazdy Matar (η Peg).

Źródło: ESO

O

Jesień z błękitnymi akcentami

Astronomia i muzyka

W 30 sekund na Marsa?
Skoro tematem wiodącym tego numeru Uranii jest Mars, stwierdziłem,
że i ja powinienem trzymać się tematu.
Ale o czym tu napisać i nie powtarzać
się? Wszak Czerwona Planeta gościła
w moich felietonach nie raz. Ponieważ
z zasady pisuję tu o muzyce, którą
znam i płytach, które mam w swoich
zbiorach, nie pozostało mi nic innego,
jak zrobić przegląd na półkach uginających się pod ciężarem winyli i kompaktów.
Pierwsze znalezisko dość już przykurzone, bo nabyte dawno temu z racji zaciekawienia tytułem a zarazem
nazwą zespołu: „30 Seconds to Mars”.
Ponoć to obecnie bardzo popularna
i ceniona kapela rockowa. Smaczku
dodaje fakt, iż założycielem i wokalistą grupy jest aktor Jared Leto, znany
chociażby z roli demonicznego Wallace'a w sequelu kultowego „Blade
Runnera”. Jednak jakoś ich pierwsza
płyta (2002 r.) nie wywarła na mnie
wielkiego wrażenia i nie interesowałem
się szczególnie ich dalszym rozwojem.
Pamiętam tylko ich efektowny wideoklip
(ponoć najdroższy w historii tego typu
produkcji) kręcony w Chinach. Warto
jednak pochylić się nad genezą nazwy

zespołu. Właśnie ona przykuła kiedyś
moją uwagę. Podobno została zaczerpnięta z artykułu jakiegoś harwardzkiego profesora, a dotyczącego tempa
rozwoju technologicznego, który może
w niedalekiej przyszłości pozwolić
w tak krótkim czasie osiągać ludzkości
najbliższe ciała kosmiczne. Hm... szybkie rachunki pokazują, że nawet światło, najszybszy podróżnik, potrzebuje
na pokonanie dystansu Ziemia–Mars
(i to w tak korzystnym położeniu jak
podczas obecnej wielkiej opozycji) ponad 3 minuty! Niestety, do oryginalnego
artykułu nie dotarłem, więc nie wiem, co
autor dokładnie miał na myśli.
Z kolei winylowa płyta „Black Holes and Revelations” (2006 r.) innego
rockowego zespołu Muse ujęła mnie
kiedyś najpierw samą okładką (autorstwa słynnego Storma Thorgersona!)
— czterech panów siedzacych przy
stole blisko krawędzi marsjańskiego
krateru, na błękitnym niebie widoczna
Ziemia z Księżycem (Mars po procesie
terraformowania?). Ponoć to Jeźdźcy
Apokalipsy, a ich miniaturowe konie
stoją na stole. Do Czerwonej Planety
nawiązuje też tytuł utworu Knights of
Cydonia. Dla przypomnienia, Cydonia

Konkurs na fotki z Uranią

to region słynący w latach 80. XX w.
ze sfotografowanej na nim wielkiej
twarzy, która później okazała się grą
świateł i cieni na górskim masywie.
W warstwie słownej odniesień do Marsa jednak nie znalazłem. No, chyba że
najeźdźcy z kosmosu w utworze Exo-politics są z Marsa. Tylko dlaczego nazywani są Zetas?
Jacek Drążkowski

Trwa konkurs na ciekawe
lub zabawne zdjęcia z Uranią
lub gadżetami naszego
czasopisma. Nadsyłajcie je
na adres portal@urania.edu.pl
z tytułem „Fotki z Uranią”
lub zamieszczajcie
na Facebooku albo Instagramie,
oznaczając hashtagami
#fotkizurania i #urania
(dodatkowo może być też
#podrozujzurania). Jeśli Wasze
zdjęcie zostanie wybrane
do drukowanego numeru
„Uranii” — możecie liczyć
na nagrodę niespodziankę.
Konkurs trwa bezterminowo
(do odwołania).
Szczegóły na stronie
www.urania.edu.pl/konkursy/
fotki-z-urania

Dalekie podróże z Uranią
Nie bacząc na 40-stopniowe upały Paweł Drożdżal zabrał Uranię
aż do siedziby Dubai Astronomy Group w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, natomiast Agnieszka Dąbek pozowała do zdjęcia z Uranią na wystawie poswięconej Międzynarodowej Stacji
Kosmicznej w Muzeum Narodowym w Edynburgu.
6
4/2017
/2018
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Ciekawe strony internetowe…

Universe Sandbox 2
albo narysuj mi Wszechświat…

D

zisiaj trochę nietypowa propozycja — pod
adresem http://universesandbox.com/
znajdziemy płatną (24.99 $) aplikację
pozwalającą na symulację oddziaływań
grawitacyjnych wielu ciał, ale nie tylko –
projekt jest rozwojowy i już w chwili obecnej zawiera znacznie
więcej możliwości niż tylko, mówiąc najogólniej, symulację
oddziaływań grawitacyjnych N ciał. Współczesne komputery
osobiste dysponują dużymi mocami obliczeniowymi,
ale nawet one nie są w stanie szybko całkować równań
ruchu dla zbyt wielu obiektów jednocześnie. Całkiem
sensowną dyskusję przybliżeń użytych przez autorów
znajdziemy w odnośnikach umieszczonych w FAQ.
O Universe Sandbox 2 piszę w zasadzie z dwóch
powodów: od jakiegoś czasu trzymałem ten adres (znaleziony
wraz z recenzją aplikacji na nieistniejącej już stronie Physics
World) w spisie adresów do wykorzystania w niniejszym
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kąciku. Czekał sobie spokojnie na swoją kolej, ale w dniach
26–28 czerwca br. na Wydziale Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu miała miejsce XV Konferencja „Informatyka
w edukacji”. W jednym z referatów „Narzędzia informatyczne
w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” jego autor, Bartosz
Bieganowski, pracujący zresztą na tym wydziale, wspomniał
(a mnie przypomniał) o Universe Sandbox 2. Dziękuję!
Program jest bardzo starannie dopracowany pod względem
graficznym. Wyrafinowana grafika może pomagać w dość
prostej, żeby nie powiedzieć prymitywnej strzelance, gdy
przy pomocy potężnego lasera niszczymy planety czy ich
księżyce. Ale możemy też np. „stworzyć” pierścień wokół
planety czy gwiazdy a następnie wprowadzić do niego mały
obiekt i obserwować, jak będzie on akumulował otaczającą
go materię, tworząc jednocześnie przerwę w pierścieniu.
Rachunki prowadzone są w klasycznym przybliżeniu grawitacji
newtonowskiej (m.in. zakłada się nieskończoną prędkość
rozchodzenia się oddziaływań grawitacyjnych). Możliwe są
zderzenia obiektów w rodzaju planet czy gwiazd. Autorzy
planują wprowadzenie algorytmów opisujących procesy
hydrodynamiczne, przy pomocy których chcą symulować
np. grawitacyjny kolaps rotującego obłoku gazowego
prowadzący do powstania dysku, wewnątrz którego mogą
następnie powstawać zgęszczenia materii (planety?).
Inne możliwości, już istniejące to np. proste modelowanie
pór roku, w tym pojawiania się czap polarnych. Możemy
zmieniać nachylenie osi rotacji planety do płaszczyzny
orbity jak i odległość samej planety od gwiazdy centralnej.
Zmieniając stężenie CO2 w atmosferze czy dodając do niej
wodę, możemy obserwować zmiany temperatury atmosfery.
Jak wiadomo, symulacje klimatu są trudne i skomplikowane,
tutaj mamy do czynienia raczej z poglądową demonstracją
pewnych podstawowych procesów w atmosferze planety.
Pod adresem https://www.youtube.com/c/GreenleafDk
(również umieszczonym w FAQ) znajdziemy
serię krótkich, bardzo interesujących
filmów przygotowanych przez jednego
z autorów Universe Sandbox 2 omawiających
szczegóły implementacji „fizyki” —
zarówno tych już działających, jak też
czekających na włączenie do programu.
Autorzy aplikacji podają też adresy, pod którymi można
znaleźć cały szereg programów, poczynając od symulatorów
podobnych do tutaj opisywanego. Znajdziemy też znane
chyba większości z naszych Czytelników Stellarium czy
Celestię, jak i inne symulatory lotów kosmicznych — w sumie
powyżej 20 programów, w tym również darmowych.
Roman Schreiber
Urania
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Obserwator Słońca

Festyn parafialny w Przeźmierowie
10 czerwca po raz drugi gościłem na parafialnym festynie
w Przeźmierowie. Niestety, po kilku dniach ze słoneczną
pogodą w niedzielę mogliśmy odetchnąć od tych 30-stopniowych upałów. Nie było sensu wystawiać teleskopów ze
względu na możliwość przewrócenia przez wiatr. Jak zawsze, występowałem w roli koordynatora Sekcji Obserwacji
Słońca, współpracownika Uranii i od maja członka zarządu
PTMA O/Poznań. Krainę nauki reprezentowali (na zdjęciu
od lewej): Wojciech Pietrzak, Łukasz Wojtyniak i Tadeusz
Figiel. Uwieczniła to na pamiątkowej fotografii Magdalena
Rajewicz. Mimo że organizatorzy dołożyli wszelkich starań,
aby sprostać tej imprezie, frekwencja na festynie nie była
zachwycająca. Na pewno było mniej osób niż rok temu.
Toteż nie spodziewaliśmy się większego zainteresowania
w naszej krainie. Niemniej kilka osób zaciekawił temat ko-

smosu. Zabrałem na festyn promocyjną Uranię, co sprawiło, że
ludzie chętnie po nią sięgali. Podeszła do mnie osoba, która zadawała mi pytania z tzw. teorii spiskowych lub pogranicza fantastyki. No i tu mój problem. Przedstawiamy się bowiem jako ludzie
parający się nauką. Powstaje pytanie: jak zachować się w takiej
sytuacji? Czy odciąć się od tematu i kategorycznie stwierdzić,
że tym się nie zajmujemy, czy, aby wyjść z twarzą, spróbować
odpowiedzieć? Jak myślicie, w jaki sposób postąpiłem? Należę do osób ciekawskich. Całe życie ciekawiło mnie wszystko.
Jeszcze w szkole podstawowej zbudowałem sobie powiększalnik, później pierwszą lunetę astronomiczną. Jako jedyny spośród uczniów wszystkich klas szkoły średniej zdawałem maturę
z astronomii, a tematem mojej pracy było Słońce i metody jego
badań. Praca oczywiście była poparta moimi obserwacjami. Interesowały mnie również tematy, takie jak: katastrofa tunguska,
niezidentyfikowane obiekty latające czy piramidy. Wszystko mnie
ciekawiło, co wietrzyło w sobie jakąś zagadkę, dlatego nietrudno było mi podjąć ów temat z moim rozmówcą. Trzymałem się
jednak twierdzenia, że wiele zdarzeń daje się wyjaśnić w sposób
naukowy, jednak pozostają takie, które w żaden sposób nie dają
się wyjaśnić. Czy życie byłoby ciekawe, gdyby nie było zagadek?
Z pewnością byłoby monotonne i nudne, a tak na każdym kroku
spotyka nas wiele ciekawostek.
Zatem wychodząc z domu, zawsze spoglądam w górę, czy
aby coś ciekawego nie dzieje się na niebie.
Tadeusz Figiel

Raport nr 05/2018

Raport nr 06/2018

Początek maja, zerowa aktywność. Zwiększa się w drugim tygodniu miesiąca. Od 14
do 20 znów bez śladów aktywności. Dopiero ostatni tydzień – aktywność zaczyna
wzrastać. Pojawiają się grupy z jednym nieregularnym półcieniem w towarzystwie
paru plam. Średnia liczba Wolfa wyniosła R =9,57 a średnia aktywność plamotwórcza SN = 7,48. W maju do naszej sekcji dołączył kolejny obserwator z Hiszpanii
Antonio Zapata. Serdecznie witamy. Swoje obserwacje przysłało 12 obserwatorów.
Obserwatorzy:
7. Raczyński Łukasz
13
1. Mikołajczak Eugeniusz
30
8. Astronomy
10
2. Jimenez Francisco
26
9. Bohusz Jerzy
8
3. Zagrodnik Jerzy
25
10. Zapata Antonio
7
4. Bańkowski Janusz
24
11. Wolna Szkoła
Demokratyczna Horyzont
3
5. Figiel tadeusz
21
12. Skorupski Piotr
1
6. Kucemba Łukasz
16

Od 12 czerwca aktywność Słońca stopniowo wzrasta, a to w związku z pojawieniem się grup 2713 i 2715. Średnia liczba Wolfa w tym czasie dochodzi do
50, natomiast średnia SN do 65. Niestety, biorąc pod lupę cały miesiąc, średnie
wyglądają mizernie. Średnia R = 12,65, a średnia SN 13,15. Raporty dosłało 11
obserwatorów. Ogółem wykonano 178 obserwacji.

28
27
25
25
23
23

7. Astronomy
8. Raczyński Łukasz
9. Skorupski Piotr
10. Bohusz Jerzy
11. Kucemba Łukasz

12
10
3
1
1

Opracowanie: Janusz Bańkowski

Obserwatorzy:
1. Jimenez Francisco
2. Zapata Antonio Jesus
3. Bankowski Janusz
4. Mikołajczak Eugeniusz
5. Zagrodnik Jerzy
6. Figiel Tadeusz
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Astrofotografia amatorska

Fot. Tomasz Drążkowski, okolice Kartuz, 13 czerwca po północy

Fot. Jacek Drążkowski, Lidzbark Warmiński 8 czerwca, godz. 23.40

Obłoki srebrzyste zwane też chmurami
mezosferycznymi (Noctilucent Clouds),
czyli najwyższe obserwowane chmury
w atmosferze (widoczne na wysokości
ponad 80 km i powodowane pyłem meteorowym) są wdzięcznym obiektem do fotografowania w czasie najjaśniejszych nocy.
W tym roku pierwsze zdjęcia, jakie
do nas dotarły, pochodzą z nocy 8/9
czerwca. Następną szczęśliwą dla łowców tego niezwykłego zjawiska w naszym
kraju była noc z 12 na 13 czerwca.
Bardzo rozległe obłoki srebrzyste przyozdobiły niebo 22/23 czerwca i z tego okresu otrzymaliśmy do tej pory najwięcej zdjęć.
Jak relacjonują obserwatorzy, jeszcze przed
północą trudno było objąć je standardowymi
obiektywami, natomiast im bliżej świtu, tym
większy zajmowały obszar nieba i najlepiej sprawdzały się przy fotografowaniu
obiektywy szerokokątne typu „rybie oko”.

Fot. Roman Banaś,
Świecie 23 czerwca
przed świtem
Źródło:
spaceweathergallery.com
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NLC czerwcowe

Astrofotografia amatorska

Fot. Marek Stan, klif w Pierwoszynie, 23 czerwca godz. 2.49

Fot. Marek Nikodem, Piwnice k. Torunia, 23 czerwca około północy. Niżej, z tej samej nocy, zdjęcie autorstwa Piotra Potępy
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PRENUMERATA
Numery bieżące i archiwalne
PROMOCJE


nr rachunku odbiorcy

nr rachunku odbiorcy c.d.

85 1160 2202 0000 0003

3341 8732

Odbiorca

POLSKIE TOWARZYSTWO
ASTRONOMICZNE
BARTYCKA 18
00-716 WARSZAWA

kwota

Imię, nazwisko, adres wpłacającego

Tytułem

POLSKIE TOWARZYSTWO ASTRONOMICZNE

UL. BARTYCKA 18, 00-716 WARSZAWA

8 5 1 1 6 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 1 8 7 3 2
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Prenumerata Uranii od nr 5/2018, dodatkowo zamawiam
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Cena pojedynczego numeru Uranii:
14,90 PLN
Roczna prenumerata krajowa:
72,- PLN (12,- zł za numer)
Dłuższa prenumerata krajowa: 144,- PLN
(12 numerów)
Bieżące numery można zamawiać
również w wersji elektronicznej.
Ceny numerów archiwalnych pozostają bez zmian
Szczegóły i promocje:
http://www.urania.edu.pl/prenumerata/

PRENUMERATA DLA SZKÓŁ
Niestety, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyznało nam kolejnego grantu na realizację prenumeraty sponsorowanej za pół ceny
dla bibliotek szkolnych. Na razie, nie będzie też
kolejnej edycji Konkursu „Nasza szkolna przygoda z astronomią”. Utrzymujemy jednak promocję
prenumeraty dla szkół w wysokości 60,- PLN
za rok szkolny 2018/19. Prenumerata obejmuje
numery 4–6 bieżącego roku kalendarzowego (lipiec–grudzień 2018) i numery 1–3 roku następnego (styczeń–czerwiec 2019). Ceny pakietów
Uranii z lat wcześniejszych będą w dalszym ciągu dostępne dla bibliotek szkolnych za połowę
ceny aż do wyczerpania zapasów.

Promocja dla członków PTMA
Cena indywidualnej prenumeraty na rok 2018
z wysyłką na adres domowy dla członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
(PTMA) wynosi 50,- zł.
Skarbników lub prezesów oddziałów prosimy o dokonywanie wpłat oraz o podanie imiennej listy prenumeratorów z adresem zbiorowym lub adresami indywidualnymi do wysyłki.
Prenumeratorzy indywidualni PTMA mogą
przedłużać prenumeraty samodzielnie (wpłata
50 zł na konto Uranii) wraz z oświadczeniem/
informacją wysłaną na urania@urania.edu.pl
o przynależności oddziałowej i mailowym adresem do władz oddziału. Szczegóły:

http://www.urania.edu.pl/prenumerata/ 4/2018

Red. Znamy i pozdrawiamy Pana Piotra. Czytelnikom dziękujemy za kompletowanie listy „pozytywnie zakręconych”
przyjaciół Uranii.

ZAPROSZENIA
Odczyty, wykłady,
spotkania, wydarzenia
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
4–18 sierpnia 2018: 7. AstroWczasy, Zwardoń
6–9 września 2018: 13 Star Party, Roztocze,
PTMA O/Lublin
13–16 września 2018: 36. zlot miłosników
astronomii, Zwardoń, PTMA O/Katowice
Źródło: Instagram

Pana Piotra Chmielewskiego z Chełma
poznałem na ubiegłorocznym Ogólnopolskim Zlocie Miłośników Astronomii
(OZMA) w Urzędowie. Już po kilku
minutach rozmowy nawiązaliśmy trwałą znajomość. Opowiedział mi o swojej
życiowej pasji — zbieraniu publikacji
na temat astronomii i tworzeniu kroniki
dla potomności. Pan Piotr już jako 5-letni chłopiec z ogromną uwagą i zaciekawieniem wysłuchiwał kosmicznych opowiadań oraz polemik dorosłych, które
odbywały się w świecie bez elektryczności. Prawdziwa astronomiczna przygoda
zaczęła się w 1957 r.
podczas wprowadzania na orbitę pierwszego sztucznego satelity
— Sputnika. Młody
człowiek postanowił
gromadzić związane
z wydarzeniem pamiątki. Udawał się do sklepu z gazetami, przeglądał istniejące na rynku
tytuły — kupował, wycinał i kolekcjonował.
Kolejnym punktem
zwrotnym
katalogu
Pana Piotra stał się rok 1961 — poświęcony osobowości Jurija Gagarina.
Lot człowieka w przestrzeń kosmiczną
dostarczył hobbiście wiele ciekawego
materiału. Jednakże rdzeniem zbioru
jest postać Mirosława Hermaszewskiego. Niebagatelny wpływ na jego
kształt miały kilkukrotne spotkania z generałem. Chełmski miłośnik astronomii
w 1975 r. osobiście poznał również autora wielu książek popularnonaukowych
i artykułów, Andrzeja Marksa.
Pan Piotr Chmielewski od 1976 r.
jest członkiem Polskiego Towarzystwa
Miłośników Astronomii. Archiwalne wycinki prasowe gromadzone są w segregatorach o wymiarach 50/35 cm. Hobbista wykonuje je własnoręcznie, bez
żadnej pomocy introligatora. Każdy egzemplarz poprzedzony jest notką informacyjną oraz kilkustronicowym spisem
treści. Jego kolekcja astronomiczna
liczy kilka tysięcy publikacji prasowych.
Obecnie przygotowuje VIII tom. Dedykowany on będzie pozasłonecznym
ciałom niebieskim - tzw. egzoplanetom.
Arkadiusz Ryszard Dul

***
Uwadze Czytelników Uranii chciałabym polecić książkę pod tytułem „Kosmiczne Dziewczyny” napisaną przez
Panią Libby Jackson, koordynatorkę
prac brytyjskich specjalistów od spraw
lotów załogowych i problemów z mikrograwitacją.
„Kosmiczne Dziewczyny” przetłumaczono na różne języki, między innymi na francuski i oczywiście polski!
Książka opowiada o wielu niesamowitych kobietach, które miały choć trochę udziału w odkrywaniu przestrzeni
kosmicznej.

5–15 października 2018: Wielka Wyprawa
PTMA na Islandię, PTMA O/Katowice
5–7 października 2018: World Space Week,
Wrocław, PTMA O/Wrocław
Obserwatorium Astronomiczne UJ w Krakowie
31 sierpnia 2018: wieczory z gwiazdami
Obserwatorium Astronomiczne w Truszczynach
12 sierpnia 2018: Noc Perseidów
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu
11 sierpnia 2018: X Noc astronomiczna na Zamku
Zamek krzyżacki w Świeciu, www.oksir.eu

Bardzo mi się podobają ilustracje
zrobione przez studentów i studentki
London College of Communication,
a minusów w tej książce nie widzę. :P
Tę książkę polecam nie tylko dzieciom, ale i dorosłym, a dzięki wielojęzyczności — ludziom na całym świecie.
Poznałam osobiście autorkę i pani
Libby Jackson powiedziała mi, że chciałaby się spotkać z Mary Sherman Morgan, której pomysłu paliwo rakietowe
wyniosło w kosmos pierwszego amerykańskiego satelitę 31 stycznia 1958 r.
Ja natomiast chciałabym się zapoznać z Rosjanką Valentiną Tereshkovą,
pierwszą kobietą, która poleciała w kosmos w czerwcu 1963 r.
Książka bardzo mi się podoba
i dzięki niej można pokazać, że kobiety
i mężczyźni są równi nie tylko na Ziemi,
ale też w kosmosie.
Audrey Berwid-Wójtowicz (10 lat)

Fot. Arkadiusz R. Dul

Poczta

KMY.pl
12–13 sierpnia 2018: Perseidy 2018 – Noc Spadających Gwiazd, Myślenice, KMY.pl
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium
Astronomiczne
11 sierpnia 2018: Warmińska Noc Perseidów
Park Centralny i Muzeum Nowoczesnosci, Olsztyn
Obserwatorium Astronomiczne UMK
11 sierpnia 2018: Piknik Spadających Gwiazd
Obserwatorium Astronomiczne, Piwnice
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
17–19 sierpnia 2018: Zjazd byłych uczestników
„Wakacji w Planetarium” z okazji 40-lecia akcji
Przygotowane
we współpracy
z AstroGPS.pl
Pełna lista wydarzeń na www.AstroGPS.pl i w aplikacji mobilnej.

IAU100

W przyszłym roku obchody stu lat Międzynarodowej Unii
Astronomicznej (IAU). Z tej okazji szykowane jest wiele globalnych projektów astronomicznych skierowanych do społeczeństwa. Więcej w „Uranii” nr 2/2018, s. 54.
Wasze pomysły, koncepcje, propozycje — co warto wtedy
zorganizować w Polsce (i na świecie), możecie zgłaszać
do naszej redakcji: redakcja@urania.edu.pl

Komunikat PTA
Przyszłoroczny 39. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego odbędzie się w dniach od 9 do 12 września 2019 r.
w Olsztynie. Będzie mu towarzyszyć spotkanie organizacji
astronomicznych i kosmicznych w dniach 7–8 września 2019 r.
4/2018
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„Uranii–PA” nr 2/2018 zamieściliśmy logogryf, którego
rozwiązaniem jest hasło PIERŚCIENIE PLANET. Nagrody
w postaci książek o tematyce astronomicznej wylosowali
Jacek Hulin z Łazisk Górnych i Krzysztof Janusz z Bożkowa, natomiast
płytę muzyczną otrzymuje Monika Szpil z Grudziądza. Nagrody zostaną
wysłane pocztą.

opr. Jacek Drążkowski

krzyżówka

Relaks z Uranią

1. Chował się za Marsa w 1170 r.
2. Od maja w drodze na Czerwoną Planetę
3. Polskie miasteczko z kraterem na Marsie
4. Na Marsie jest ich niewiele
5. Autor książki „Planeta Mars”
6. Gaz organiczny wykryty w atmosferze Marsa
7. Młodsza linia brzegowa marsjańskiego praoceanu
8. Polskie miasteczko z kraterem na Marsie
9. Na jego tle Mars widoczny będzie przez cały październik
10. Najmłodszy okres geologiczny w dziejach Marsa
11.

Największy wulkan tarczowy Czerwonej Planety

12. Rejon słynący z Marsjańskiej Twarzy
13. Imię założyciela grupy „30 Seconds to Mars”
14. Polskie miasteczko z kraterem na Marsie
15. Jeden z wulkanicznych regionów Czerwonej Planety
16. Środkowa góra formacji Tharsis Montes
17. Najsłynniejszy wyżynny obszar Czerwonej Planety
18. Polskie miasteczko z kraterem na Marsie
19. Ponoć to typowy kolor marsjańskiego gruntu

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA”
2/2018: 1. TRAPPIST, 2. GAIA, 3. WENUS, 4. CHARIKLO, 5. WRZEŚNIOWE,
6. PIERŚCIEŃ, 7. JUSZKIEWICZ, 8. KRESAK, 9. HONDA, 10. BLIŹNIĘTA,
11. ARGENTYNA, 12. APOLLO, 13. UETLIBERG, 14. SZYMAŃSKI, 15. JUNO,
16. CEFEIDA, 17. PHAETON.

astrożarty Jacka D.

Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek.
Na rozwiązania czekamy do końca września 2018 r. Wśród autorów
poprawnych odpowiedzi rozlosujemy dwie nagrody książkowe o tematyce
astronomicznej i płytę kompaktową wydawnictwa GENERATOR.
1. „Nowe opowiadania starego astronoma”, czyli wspomnienia i eseje
profesora Józefa Smaka;
2. „Planeta Mars” Hieronima Hurnika;
3. „Kosmos. Jak to działa?”, książka o astronomii dla dzieci autorstwa
Przemysława Rudzia;
4. Płyta muzyczna CD z wydawnictwa GENERATOR.pl
Rozwiązania można przesyłać pocztą tradycyjną, mailowo na adres:
urania@urania.edu.pl, lub sms-em na nr 600 663 640 podając hasło,
nr nagrody, nazwisko i adres wysyłki. Podanie danych adresowych jest
dobrowolne i konieczne do otrzymania nagrody.

Zdjęcie fragmentu regionu Cydonii zrobione przez sondę
Viking 1 w 1976 r.
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Najdłuższe zaćmienie stulecia
Ponieważ bieżący numer Uranii był finalizowany w czasie najdłuższego w tym stuleciu
zaćmienia Księżyca, postanowiliśmy zamieścić tu pierwsze zdjęcia tego zjawiska, jakie
trafiły do redakcji. W następnym numerze
zapewne będzie ich więcej i będą bardziej
spektakularne.
Cztery zdjęcia obok ukazują wybrane
fazy zjawiska sfotografowane przez pana
Antoniego Winiarskiego w Katowicach
na parkingu przy Szybie Wilson (Nikon Coolpix P510, zoom optyczny ×42).
Towarzyszyli mu wnukowie Piotr i Paweł,
również fotografujący zaćmienie (na zdjęciu
niżej 14-letni Piotr).

Astrofotografia amatorska

20.32

22.06

23.00

23.23

Dodatkowej atrakcji zaćmieniu w nocy z 27 na 28 lipca br. dostarczała znajdująca się akurat
w Wielkiej Opozycji Czerwona Planeta jaskrawo świecąca 6 stopni pod krwistym Księżycem.
Ilustruje to obraz po lewej stronie autorstwa naszego wiernego czytelnika, pana Marcina
Filipka z Jerzmanowic (Canon EOS 350D + obiektyw 135 mm, godz. 22.48 CWE, eksp.
10 s, ISO 1600).
Niżej Księżyc w trwajacej całe 103 min fazie całkowitego zaćmienia (godz. 22.14) autorstwa p. Mariusza Świętnickiego z Podkarpacia, sfotografowany Nikonem D810 w ognisku
głównym Newtona 250/1520 z korektorem MPCC (eksp. 2,5 s, ISO 800). Moment przed
zrobieniem zdjęcia przed Księżycem przeleciał samolot, który pozostawił widoczne po lewej
ślady stroboskopów i smugę na tle naszego naturalnego satelity.

4/2018

Urania

79

NAJWAŻNIEJSZE KSIĄŻKI 2018 ROKU
Trzy wydawnictwa – wspólny patronat:

Premiera 11 marca

Premiera 11 lipca

Cena 49,– zł

Cena 49,– zł

Klub Astronomiczny „Almukantarat”
Fundacja Nicolaus Copernicus

Premiera 24 września

Wydawnictwo Naukowe PWN

Do nabycia w internetowej księgarni URANII:
sklep.pta.edu.pl

Z NASTĘPNYM NUMEREM KALENDARZ ASTRONOMICZNY 2019
DWUMIESIĘCZNIK

5/2018 (797)
Tom LXXXIX
Cena 14,90 zł
w tym 5% VAT

WWW.URANIA.EDU.PL

'Oumuamua
wysłaniec z Wegi?
Pulsary na tropie
fal grawitacyjnych
Zaćmienia wśród
gwiazd i planet
ISSN 1689-6009 indeks 401323
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Czapka z daszkiem,
Niech ja skonam
Dla każdego astronoma
W daszku lampkom błysnąc' pora
Czerwień dla obserwatora

Kto zaś białe światło pstryka
Poznasz w nim teoretyka
A do tego całkiem darmo
Znany napis
ASTRONARIUM

39,00

29,90
https://sklep.pta.edu.pl
Polski program o tajemnicach Wszechświata

aSTRONaRIuM
Aktualne godziny emisji w TVP3:
premiery (co 2 tygodnie):
czwartek godz. 17.00 i 20.30
powtórki:
sobota godz. 14.55, 23.45
oraz niedziela godz. 5.35
Wszystkie odcinki na:
www.youtube.com/astronariumPL
w tym odcinki premierowe
krótko po emisji w telewizji

Czapeczki ASTRONARIUM
specjalna promocja na lato 29,90
dla astronomów-obserwatorów:
lampki czerwone — nie psują akomodacji
wzroku do ciemności
dla pozostałych fanów programu:
lampki białe — idealne na biwak, pieszą
wycieczkę, dla wodniaków i wędkarzy
komplet 2 dwóch czapek z różnymi
lampkami tylko 54,90 zł
NIE BĘDZIESZ SIĘ Z NIĄ ROZSTAWAŁ,
TAK CZĘSTO SIĘ PRZYDAJE

URANIA – NASZA MUZA

Sto lat z URANIĄ

dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba

Szanowny Panie Premierze!
[…] Projekt wykreślenia astronomii w tym Rozporządzeniu wywołał wielkie poruszenie wśród
astronomów. […] Ale właśnie jako redaktor naczelny URANII i współtwórca serialu telewizyjnego
ASTRONARIUM, chciałbym dorzucić kilka argumentów o charakterze społecznym. Urania jest jednym
z trzech najstarszych na świecie tytułów poświęconych upowszechnianiu astronomii. Astronarium,
już w tej chwili, jest jednym z najdłuższych seriali naukowych poświęconych astronomii. Zarówno
czasopismo (2014), jak i program telewizyjny (2017) uzyskały przyznawany przez PAP i MNiSW tytuł „Popularyzatora Nauki”. Poprzez
czasopismo docieramy do wielotysięcznej rzeszy miłośników astronomii, a poprzez telewizję i internet do milionów obywateli naszego
kraju. Wszyscy oni są dumni z niezwykłych dokonań polskich astronomów. Możemy się o tym przekonać, analizując wypowiedzi widzów
na specjalnym kanale programu Astronarium na YouTube w internecie. Niewiele jest dyscyplin nauki, sztuki, kultury, gospodarki,
a nawet sportu, w której aż tylu Polaków lokowałoby się tak blisko światowej czołówki jak polscy astronomowie. Polscy uczeni
uczestniczą w najważniejszych projektach naukowych na świecie. Należą do współodkrywców fal grawitacyjnych (Krzysztof Belczyński,
Tomasz Bulik, Dorota Rosińska i inni), współtworzą najdokładniejszą mapę wczesnego Wszechświata z satelity Planck (Krzysztof Górski)
i należą do światowej czołówki w zakresie odkrywania planet pozasłonecznych (Aleksander Wolszczan, Andrzej Niedzielski i inni).
Prace przedwcześnie zmarłego profesora Bohdana Paczyńskiego powinny doczekać się Nagrody Nobla poprzez zastosowanie jego idei
mikrosoczewkowania grawitacyjnego w projekcie OGLE (Andrzej Udalski z zespołem) oraz odkrycie błysku gamma z kierunku dwóch
zderzających się gwiazd neutronowych. To tylko skromna część nazwisk i odkryć, które powinny utkwić w świadomości społecznej dzięki
naszym działaniom. Nie niszczmy tego!
Rozmycie astronomii w dyscyplinie „nauk fizycznych” ma nieprzewidywalne
konsekwencje społeczne. W każdym praktycznie kraju istnieją stowarzyszenia
i organizacje zrzeszające amatorów, miłośników astronomii. […] W Polsce jednym
z wydawców Uranii jest Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii. Wielu
członków PTMA i innych amatorów prowadzi również pożyteczne obserwacje
naukowe w zakresie zjawisk zakryciowych, odkrywania, fotometrii i pozycji
planetoid i komet, gwiazd zmiennych, aktywności Słońca i innych. Wyniki te są m.in.
publikowane i nagłaśniane w Uranii, a niektóre zyskują międzynarodowy rozgłos.
W perspektywie dłuższego czasu, konsekwencją usunięcia astronomii
z listy dyscyplin naukowych będzie jej marginalizacja, pomimo argumentów
przemawiających w projekcie Rozporządzenia za zmniejszeniem 3-stopniowego
podziału obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych. Zupełnie podobnie, ponad
ćwierć wieku temu racjonalne zdawały się przesłanki usunięcia astronomii
jako przedmiotu w szkole. […] Szlachetne idee integracji fizyki z astronomią
w programach szkolnych legły w gruzach, bo… zmienił się rząd. Tymczasem dziś
astronomii w szkole na lekcjach fizyki (i innych) praktycznie nie ma!
Również dzisiaj kierowane przez Pana Premiera Ministerstwo generalnie docenia
i jest bardzo przyjazne astronomii, finansuje szereg fundamentalnych projektów
naukowych (przykładowo członkostwo w ESO, obserwatorium fotonów gamma
CTA, teleskop kosmiczny ATHENA etc.), edukacyjnych (udział w Międzynarodowej
Olimpiadzie Astronomicznej) i popularnonaukowych (choćby program Astronarium).
Tym bardziej nie chciałbym, żebyśmy po latach wspominali Pana Urząd tylko poprzez
pryzmat tej jednej niefortunnej decyzji. […]

Jeśli przyjrzeć się notowaniom
poszczególnych dyscyplin
naukowych […] widać wyraźnie,
że astronomia jest nauką być
może numer jeden, być może
numer dwa, nie dalej niż numer
trzy w Polsce
— mówi Jarosław Gowin
w programie ASTRONARIUM

To obszerne fragmenty listu, który z datą 30 sierpnia wysłałem
do wicepremiera Gowina. Jednocześnie prosiliśmy wszystkich, którzy…
posiadają jakąkolwiek pieczątkę, by w ramach konsultacji społecznych również
pisali swoje pisma, dorzucając swoją argumentację do ministra. Napisało
kilkoro dyrektorów instytutów i obserwatoriów astronomicznych, prezesi PTA,
PTMA i innych stowarzyszeń. Ich listę z obszernymi cytatami znaleźć można
na stronie MNiSW. Kilku innych prowadziło różne rozmowy. Chwała Wam
wszystkim za to!!!
Jak od dziś oficjalnie wiadomo, że Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uwzględnił nasze argumenty
i ogłosił, że astronomia pozostanie samodzielną dyscypliną naukową w nowym podziale dyscyplin naukowych i artystycznych
opracowanym przez ministerstwo. Rodzi to wprawdzie nowe problemy, jak kategoryzacja samych znakomitych przecież
jednostek w ramach jednej dyscypliny, sprawiedliwa dla astrofizyków i kosmologów punktacja czasopism i inne. Pozostaje
otwartym pytanie, czy polskie „badania kosmiczne” mogą czuć się bezpiecznie w ramach „astronomii” jako dyscypliny
naukowej?
Chciałbym w tym miejscu również podziękować samemu Ministrowi Gowinowi. Panie Premierze, zaistniała sytuacja
pokazała, że jest Pan wsłuchany w argumenty środowiska, którym zarządza. To wyjątkowa cecha u polityka!
Warszawa, 20 września 2018 r.
Maciej Mikołajewski
5/2018
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Dawno temu
w… „Uranii”

Zorza Polarna z dn. 25—26 stycznia 1938.
Poza wielką jasnością zorzy drugą jej cechą była
niezwykła rozległość jej wystąpienia. Widziano
ją nie tylko w Polsce, ale również w Austrii, na
Węgrzech, a nawet we Włoszech, w Bolonii,
gdzie obserwowano ją w ciągu pół godziny
od 2040 do 2110 cz. uniw., również w postaci
czerwonych smug i plam, rozciągających się aż
do 65° wysokości nad horyzontem. Widziano ją
nawet na południu Grecji, w Gibraltarze (szer.
geogr. 36°), gdzie obserwował ją marynarz
polski kpt. Przysiecki i dalej jeszcze na południu
u wybrzeży Rio de Oro na szer. geogr. +28°.
Z drugiej strony mamy wiadomość, że tegoż
dnia pojawiła się zorza polarna w Ameryce Płn.
Zasięg zorzy był więc niezwykle wielki.
Na zakończenie warto jeszcze dodać, że
w czasie trwania tej zorzy stwierdzono również
bardzo silne zakłócenie w komunikacji
radiowej. M. in. Obserwatorium Sonneberg
(Turyngia) podaje, że na wołania tamtejszej
stacji krótkofalowej w zakresie 3500—3600
kc/s odpowiedziało zaledwie kilka stacyj, przy
czym odbiór był bardzo słaby i zakłócony
przez fading i trzaski. Sygnały na fali 3572
kc/s przy mocy 40 watów pozostały wogóle
bez odpowiedzi. Prawdopodobnie również
i komunikacja radiotelegraficzna oraz
kablowa poprzez ocean uległa zakłóceniu
(pod wpływem burzy magnetycznej, jaka
towarzyszyła zorzy), na razie nie mamy jednak
komunikatów odpowiednich czynników.
Dr EDWARD STENZ (Kasprowy Wierch),
fragmenty artykułu.
Wielka plama słoneczna. 18 stycznia 1938
r. przez centralny południk Słońca przeszła
ogromna plama, łatwo widoczna gołym okiem.
Plama pokrywała obszar około 1/3000 półkuli
słonecznej i była jedną z największych plam,
jakie w liczbie około pół tuzina obserwowana
w Greenwich od roku 1875. Plama ta
była w ścisłym związku z zaburzeniami
magnetycznymi, które w Anglii rozpoczęły
się już 16 stycznia, największe zaś nasilenie
osiągnęły 25 stycznia, na drugi dzień po
zniknięciu plamy na zachodnim brzegu Słońca.
Tegoż samego dnia pojawiła się świetna zorza
polarna, widoczna w całej Europie. Opis tej
zorzy podany został wyżej w „Uranii” na str.
21 i 28.
E. R.
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NA OKŁADCE
Artystyczna wizja międzygwiezdnej planetoidy czy też
komety 1I/'Oumuamua, której pochodzenie spoza
Układu Słonecznego wykazali m.in. polscy uczeni.
Więcej o tym tajemniczym obiekcie, historii jego odkrycia i badań można przeczytać w bieżącym numerze Uranii.
Źródło: ESO/M. Kornmesser
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1I/'Oumuamua

10

Gdy planeta zakrywa planetę (II)

20

Przez słowa do gwiazd

28

Sieć Solaris-Panoptes w programie ESA
SpaceSurveillance and Tracking

32

Poszukiwanie fal grawitacyjnych
poprzez chronometraż pulsarów

42

Pierwszy odkryty przybysz z innego układu planetarnego nie przypomina dobrze znanych
nam planetoid i komet. Czym jest i skąd pochodzi to jedno z najbardziej zagadkowych ciał
kosmicznych znanych nauce?
Obliczanie wzajemnych zakryć i tranzytów planetarnych wymaga znakomitej
znajomości chwilowego rozkładu mas w Układzie Słonecznym. Dziś takie
oprogramowanie jest dostępne nawet na domowym komputerze.
Niebo fascynuje całą ludzkość, spotkać je można w całym przekroju zachowań
społeczeństw. Jest ono obecne także w poezji, prozie, a nawet w naszej codziennej
mowie. Kosmos jest często bliżej nas, niż myślimy!

Wywodząca się z Polski sieć teleskopów pracująca w ramach programu ESA pomaga
w śledzeniu satelitów i w walce z kosmicznymi śmieciami.

Niedawna rejestracja fal grawitacyjnych sprawiła, że uzyskaliśmy nowe obserwacyjne
okno na Wszechświat. Okazuje się, że wykorzystując sygnały pulsarów, możemy szukać
fal o okresach rzędu lat, niedostępnych dla interferometrów LIGO i Virgo.
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Śmierć G. E. Hale’a. 22 lutego 1938 r. zmarł
w wieku 79 lat George Ellery Hale, wybitny
astronom amerykański, znany głównie ze swych
badań nad Słońcem, założyciel największego
obserwatorium amerykańskiego na górze Mount
Wilson. Wielkiemu temu astronomowi poświęcimy
specjalny artykuł w jednym z najbliższych
numerów „Uranii”.
E. R.
Śmierć dwóch znanych astronomów
amerykańskich. Notujemy wiadomość o śmierci
w d. 21 stycznia 1938 r. W. H. Pickeringa (1858—
1938), emerytowanego profesora astronomii
w uniwersytecie Harwardzkim. Astronom ten
był znany jako odkrywca dziewiątego księżyca
Saturna (Phoebe), wyróżniającego się spośród
pozostałych księżyców ruchem wstecznym. Był
on zwolennikiem idei istnienia kanałów na Marsie
i zajmował się rachunkami, mającymi za cel
odkrycie planety pozaneptunowej, co nastąpiło
w 1930 r. (odkrycie Plutona).
7 lutego 1938 r. zmarł w wieku 57 lat F. G. Pease,
astronom z obserwatorium na Mount Wilson,
znany z pomiarów interferometrem średnic
kątowych gwiazd.
E. R.
Osobliwa gwiazda zaćmieniowa. W 1933 r.
astronom rosyjski S. Bielawski, odkrył słabą
gwiazdę zmienną, która otrzymała następnie
nazwę UX Ursae Maioris. Gwiazdą tą zajęli się
następnie astronomowie rosyjscy, M. Zverev
i B. Kukarkin, którzy stwierdzili, że jest to
gwiazda zaćmieniowa o niezwykle krótkim
okresie, wynoszącym tylko 4 godz. 37 min. Samo
zaćmienie trwa zaledwie 39 min., w którego czasie
gwiazda zmniejsza szybko swą jasność o jedną
wielkość (od 12m.7 do 13m.7 wizualnie) i równie
szybko powraca do swej jasności maksymalnej.
Zmiany jasności są takie szybkie, że przy ich
obserwacjach konieczna jest pomoc drugiej
osoby, która zapisywałaby oceny jasności, podczas
gdy obserwator wpatrywać się musi w gwiazdę
słabnącą lub jaśniejącą prawie w oczach.
Z obserwacyj fotometrycznych udało się obliczyć
system elementów orbitalnych, Okazało się, że
gwiazda podwójna UX Ursae Maioris składa się
z dwóch gwiazd prawie jednakowych rozmiarów,
które krążą po orbicie nachylonej o 83°.5 do
płaszczyzny, prostopadłej do kierunku widzenia
gwiazdy. W chwili minimum głównego gwiazda
jaśniejsza, która jest nieco większa od słabszej,
jest częściowo przez tę ostatnią zasłaniana,
Gwiazda jaśniejsza świeci blisko 10 razy silniej
od gwiazdy słabszej i posiada od tej ostatniej
2—5 razy większą masę. Paralaksa układu
UX Ursae Maioris nie jest znana, nie możemy
więc obliczyć rozmiarów i mas obu gwiazd
w stosunku do Słońca, Również rozmiary
orbity w km są nieznane z powodu braku
obserwacyj spektroskopowych. Bardzo mała
jasność pozorna gwiazdy UX Ursae Maioris każe
nam przypuszczać, że mamy tu do czynienia
z gwiazdami, znacznie mniejszymi od Słońca.
E. R.
Temperatura planety Wenus. Z rozkładu
natężenia w prążkach absorpcyjnych dwutlenku
węgla w widmie planety Wenus A. Adel
z obserwatorium we Flagstaff (Arizona) znajduje,
że temperatura powierzchni planety winna być
wyższa od +50°C.
E. R.
Urania 2/1938, pisownia oryginału.
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Źródło: NASA/ESA/CXC/UNH/D.Lin i in.

Kronika
CZERWIEC 2018
2 VI — Nie wyrządzając szkód, nad Botswaną eksplodował
meteoroid o średnicy ok. 2 m. Odkryto go 8 godzin wcześniej,
gdy znajdował się jeszcze w odległości Księżyca, i nadano
symbol 2018 LA. To trzeci w historii przypadek, gdy obiekt
zmierzający ku Ziemi dostrzeżono zawczasu. Pierwszym był
2008 TC3, którego szczątki znalezione w Sudanie są znane
jako meteoryt Almahata Sitta. Drugi, 2014 AA, prawdopodobnie spalił się nad Atlantykiem.

Źródło: JAXA/ Tokyo Univ./Kochi Univ./Rikkyo Univ./ Nagoya Univ./
Chiba Ins. of Technology/Meiji Univ./Aizu Univ. /AIST

18 VI — Znamy wiele małych czarnych dziur (o masach
< 100 Mʘ), powstających z kolapsu wielkich gwiazd, i wiele
supermasywnych (masa > 105 Mʘ), rezydujących w centrach
galaktyk. Wciąż są poszukiwane te o masach pośrednich.
Zgłoszono kilka kandydatur (por. Urania 2/2016, s. 6), które jednak albo nie wytrzymały krytyki, albo są tak słabe, że
wierzą w nie tylko ich odkrywcy. Może tym razem będzie lepiej. W 2005 r. na obrzeżach odległej galaktyki pojawił się
wybuch, widoczny w zakresie od rentgena po optykę, nazwany J2150−0551 (fioletowa plama na fot. obok, złożeniu zdjęć
z satelity Chandra i Hubble’a). Przez następne 10 lat źródło
powoli słabło. Zebrane obserwacje wskazują, że byliśmy
świadkami pływowego rozszarpania i częściowego pożarcia
jakiejś gwiazdy przez czarną dziurę o masie 50 — 100 tys.
Mʘ, czyli właśnie z poszukiwanego gatunku.
26 VI — Japońska sonda Hayabusa-2, dotarłszy do celu swej
podróży, planetoidy 162173 Ryugu, wykonała jej portret z odległości 22 km (fot. obok). Zaskakuje jej kształt, jakby dwóch
stożków złączonych podstawami (średnica: 900 m). Natura
raczej unika kanciastych figur.
27 VI — Próbnik Cassini już wcześniej odkrył w kryształkach
lodu wystrzeliwujących z gejzerów Enceladusa proste związki organiczne. To jeszcze nie sensacja. Ale teraz znalazł
również molekuły o masie cząsteczkowej ok. 200 u. To już
złożone związki, na Ziemi powstające zwykle w procesach
biologicznych. Na Enceladusie ich pochodzenie może być
inne, ale rośnie nasza nadzieja, że tam właśnie znajdziemy
pierwsze pozaziemskie życie. (zob. Urania 4/2017, s. 6).
27 VI — Pierwszy w Układzie Słonecznym „gość” z zewnątrz, 1I/’Oumuamua (Urania, 6/2017, s. 37, 3/2018, s. 32)
nie wykazywał żadnej aktywności kometarnej, więc uznano go za planetoidę. A jednak był kometą. Wskazuje na to
jego tor, którego nie da się wyjaśnić samą grawitacją, nawet po uwzględnieniu najbardziej subtelnych efektów. Musiał
tu działać typowy dla komet efekt odrzutu, konsekwencja
ucieczki gazu i pyłu z jądra. Zbyt mało było tej materii, by
utworzyć widoczną komę, ale dość, by wpłynąć na tor lotu.

LIPIEC 2018
6 VII — Układ η Carinae tworzą dwa giganty o masach 30
i 90 Mʘ. Oba sieją potężnym wiatrem gwiazdowym. Co 5,5
roku spotykają się w periastronie, w odległości zaledwie
1,5 j.a., a wtedy oba wiatry się ze sobą zderzają. Gaz rozgrzewa się do milionów stopni i układ świeci w miękkim rentgenie.
Ale to nie wszystko. Obserwuje się też promieniowanie γ dochodzące z tej okolicy. Nie było jednak pewności, czy jego
źródłem jest właśnie η Carinae. Obserwacje satelitą NuSTAR
w twardym rentgenie potwierdziły te podejrzenia. Wniosek
pośredni: na froncie kolizji obu wiatrów dochodzi do przyspieszania do przyświetlnych prędkości elektronów i jąder
atomowych. Niektóre z nich mogą w końcu trafić w Ziemię,
stając się częścią promieniowania kosmicznego. A zatem
nie tylko supernowe, ale i zderzające się wiatry gwiazdowe
mogą być źródłem promieniowania kosmicznego.
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12 VII — Kolejne pokłosie drugiego wstępnego katalogu Gai
(DR2). Wykorzystano podane tam precyzyjne paralaksy 50
cefeid, by lepiej wyskalować zależność okres — jasność
absolutna dla tych gwiazd, poprawiając pierwszy szczebel
kosmicznej drabiny odległości (poprzednio oparty był tylko
na ośmiu). To w konsekwencji dało dokładniejsze wyznaczenie stałej Hubble’a (miary tempa ekspansji Wszechświata).
Wyszło 73,52 ± 1,62 km/s/Mpc. Nie da się tego pogodzić
z wartością 66,93±0,66 km/s/Mpc, wynikającą z pomiarów
promieniowania reliktowego (po uwzględnieniu działania
ciemnej energii). Właściwie więc nie ma już sporu o wartość
stałej Hubble’a (zob.Urania 5/2016, s. 6). Za to jest zagadka,
której rozwiązanie wymaga jakiejś nowej fizyki.
13 VII — Dotychczas znaliśmy tylko dwa konkretne źródła
kosmicznych neutrin: Słońce i supernową SN 1987A, która
31 lat temu wybuchła w pobliskim Wielkim Obłoku Magellana.
Wszystkie niesłoneczne neutrina odebrane od tamtego
czasu stanowiły tło niewiadomego pochodzenia. Aż wreszcie
22 września ub. r. w obserwatorium IceCube na Biegunie
Południowym zarejestrowano pojedyncze neutrino niosące energię 290 TeV, co pozwoliło zlokalizować jego źródło
z dokładnością do ok. 1°. Inne obserwatoria szybko zidenty-
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Odkrycia i wydarzenia astronomiczne
Źródło: NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration

fikowały sprawcę wydarzenia: TXS 0506+056
(na zdjęciu obok w promieniach γ). Jest to blazar — galaktyka z supermasywną, aktywną,
czarną dziurą w centrum, strzelającą strugą
wysokoenergetycznych cząstek wprost ku
nam. Blazary są więc jednym ze źródeł kosmicznych neutrin. Pośrednio wynika z tego
coś jeszcze. Neutrina powstają z rozpadu
pionów, generowanych przez rozpędzone
protony, które są składnikiem promieniowania kosmicznego. Wniosek: promieniowanie
kosmiczne częściowo pochodzi również z aktywnych jąder galaktyk.
16 VII — Jowisz umocnił się na pozycji króla
księżyców. Po ostatniej serii odkryć (Urania
4/2018, s. 45) znamy już 79 jego satelitów.
Dla porównania: Saturn — 62, Uran — 27,
Neptun — 14. Do tego dochodzi sfora ponad
7000 trojańczyków, nie krążących wokół planety, ale trzymanych na uwięzi przez jej pole
grawitacyjne.

Źródło: ESO/P. Weilbacher (AIP)/NASA, ESA, and
M.H. Wong and J. Tollefson (UC Berkeley

18 VII — Historyczny przełom w technice
obserwacyjnej. Na 8-m teleskopie VLT4 Europejskiego Obserwatorium Południowego po
raz pierwszy użyto tzw. tomografii laserowej,
wspomagającej optykę adaptywną. Efektem
jest niemal całkowita kompensacja turbulencji

atmosfery, unieszkodliwienie odwiecznego wroga astronomów — seeingu. Pole widzenia jest co prawda maleńkie, tylko 7,5” (średnica tarczy Jowisza to ok. 40”), ale rozdzielczość
obrazu zbliża się do teoretycznej granicy tego teleskopu,
ok. 0,02”, przebijając ostrość obrazów z kosmicznego teleskopu Hubble’a. Dowodem uzyskany tą techniką portret Neptuna (na fot. w środku). Średnica tarczy planety jest ok. 2,3”.

27 VII — Piękne, całkowite zaćmienie Księżyca, najdłuższe
w XXI w., widoczne w Polsce wieczorem przy pięknej pogodzie. Bardzo ciemne, z Marsem w wielkiej opozycji tuż obok.
Mocno rozreklamowane przez media. Obserwatoria duże
i małe przeżyły najazd gości. Kto żyw pstrykał fotki (niektóre
z nich w tym numerze).
Wybrał i skomentował: Marek Muciek
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Źródło: ESA/Hubble & Digitized Sky Survey/Davide De Martin

23 VII — M32 — mała galaktyka z wielką historią (na fot. obok wskazana strzałką). Tradycyjnie klasyfikowana jako eliptyczna, niezbyt
do tego typu pasowała swoją bardzo zwartą
budową i obecnością wielu młodych gwiazd.
Modelunki komputerowe wyjaśniły zagadkę.
To, co dziś widzimy jako niepozorną towarzyszkę M31 to tylko marne resztki, samo
jądro niegdyś dużej galaktyki, trzeciej co do
wielkości w Grupie Lokalnej. Zderzenie z potężną sąsiadką 2 mld lat temu pozbawiło ją
90% materii. Sama M31 pozostała raczej nienaruszona. Jednak oprócz tego, że przybrała
na masie, pod wpływem zderzenia przeżyła
gwałtowny wzrost aktywności gwiazdotwórczej. Co piąta z gwiazd tej galaktyki powstała
właśnie wtedy.
Urania
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3 VI — Na Ziemię powróciła trójka astronautów wchodzących w skład 55. Ekspedycji do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ich kapsuła Sojuz MS-07 wylądowała bezpiecznie
w pobliżu miasta Żezkazgan. Rosjanin Anton Szkaplerow,
Amerykanin Scott Tingle oraz Japończyk Norishige Kanai
spędzili 168 dni na pokładzie orbitalnego kompleksu.

Rakieta Sojuz FG startująca
z kapsułą Sojuz MS-09 z kosmodromu Bajkonur. Lot wyniósł
trójkę astronautów w kierunku
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Kompozycja obrazów wykonanych przez kamerę LORRI sondy New Horizons, na których widać już kolejny cel statku — Ultima Thule — obiekt
Pasa Kuipera. Fotografia została wykonana 16 sierpnia 2018 r., kiedy
sondę dzieliło jeszcze od planetoidy ponad 170 mln km

Źródło: JAXA/University of Tokyo/Kochi/Rikkyo/Nogoyo/ChibaTech/Meiji/AIST

5 VI — Japońska sonda Hayabusa 2 zakończyła fazę
lotu z uruchomionym napędem jonowym w celu dotarcia
do asteroidy Ryugu. Statek po prawie 4-letniej podróży
przyleciał do celu — asteroidy klasy C. Naukowcy już zaczęli zapoznawać się z powierzchnią i najbliższym otoczeniem asteroidy. Sonda wypuści na powierzchnię asteroidy
mikrołaziki i lądowniki, a także sama wyląduje, aby pobrać
ze skał na powierzchni materiał do badań. Hayabusa2 pozostanie w otoczeniu Ryugu do końca 2019 r. Potem zasobnik z próbkami wyląduje na spadochronach w Australii
w grudniu 2020 r.

7 VI — Naukowcy misji łazika marsjańskiego Curiosity ogłosili odkrycie złożonych cząsteczek organicznych w dwóch
depozytach skalnych na powierzchni planety. Pojazd bada
od 2012 r. teren krateru Gale, w którym mieściło się niegdyś
jezioro. Odkrycie dotyczy dwóch odwiertów w mułowcach,
gdzie znaleziono duże cząsteczki organiczne. W drugim
artykule, który ukazał się w czasopiśmie Science, naukowcy opisali odkrycie sezonowych zmian zawartości metanu
w atmosferze Marsa, obserwowanych na przestrzeni 3 marsjańskich lat w regionie przebywania łazika.
Źródło: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Źródło: NASA/Johns Hopkins University Applied
Physics Laboratory/Southwest Research Institute

5 VI — Po prawie pół roku hibernacji wybudzono sondę New
Horizons, która leci do asteroidy 2014 MU69 (zwaną także
Ultima Thule) w Pasie Kuipera. Statek, który w 2015 r. wykonał pierwszy w historii bliski przelot obok Plutona, kieruje
się teraz do kolejnego celu. Przelot obok 2014 MU69 nastąpi
w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia 2019 r. Po wyjściu z trybu
czuwania wszystkie systemy statku pracują prawidłowo.

6 VI — Do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na rakiecie
Sojuz FG poleciała kapsuła Sojuz MS-09 z trójką astronautów na pokładzie. Start odbył się z kosmodromu Bajkonur
w Kazachstanie. Nowo przybyli astronauci uzupełnią skład
56. Ekspedycji.
Dowódcą lotu do stacji był Rosjanin Sergiej
Prokopiew, dla którego
jest to pierwszy pobyt kosmiczny. Po prawej stronie
w kapsule usiadła Amerykanka dr Serena AuñónChancellor, również debiutująca w roli astronauty.
Na lewym siedzeniu statku zasiadł dr Alexander
Gerst, Niemiec, który brał
już udział w misji na ISS
w 2014 r.
Źródło: NASA/Joel Kowsky

CZERWIEC 2018

Autoportret łazika Curiosity, wykonany 15 czerwca 2018 r. Widać panującą już wtedy burzę pyłową, która ograniczyła dostęp do światła słonecznego i widoczność w kraterze Gale

10 VI — NASA poinformowała o utracie kontaktu z łazikiem
Opportunity, który od ponad 14 lat bada powierzchnię Marsa. Nad powierzchnią planety rozpętała się burza pyłowa,
która skutecznie zasłoniła Słońce. Łazik nie może więc naładować baterii przez swoje panele słoneczne.
Z każdym dniem łazik raportował coraz mniejszą energię elektryczną generowaną przez baterie. 10 czerwca
ze względu na niską moc, łazik przeszedł w tryb z uruchomionym jedynie głównym zegarem misji. Do dziś (stan
na 17 września) nie ma kontaktu z pojazdem.

Asteroida Ryugu sfotografowana przez kamerę ONC-T na sondzie Ryugu, z odległości 20 km. Zdjęcie zostało wykonane 30 czerwca 2018 r.
z odległości około 20 km od obiektu
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14 VI — Dwóch astronautów wyszło w skafandrach na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, aby zainstalować dwie kamery HD, które będą wspierać operację
cumowań komercyjnych statków załogowych firm Boeing
i SpaceX. Andrew Feustel (9. spacer kosmiczny) oraz Ricky
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Misje i badania kosmiczne
Arnold (5. wyjście w przestrzeń) wykonali zadanie, pracując
przez 6 godz. i 49 min.
18 VI — Kolejny satelita rosyjskiego systemu nawigacyjnego
GLONASS został wyniesiony na orbitę przez rakietę Sojuz
2.1b. Start odbył się z kosmodromu Plesieck. Obecnie flotylla
satelitów GLONASS składa się z 24 aktywnych statków oraz
tego wyniesionego w czerwcowym locie i drugiego, który jest
przygotowywany na orbicie do świadczenia usług. Wysłany
satelita zastąpi egzemplarz wyniesiony w 2009 r.
21 VI — Sonda Dawn weszła na ostateczną orbitę wokół
planetoidy Ceres. W ostatnich miesiącach misji statek ten
będzie obserwował największy obiekt w pasie planetoid
z odległości zaledwie 35 km.
Sonda NASA działa już w przestrzeni kosmicznej przez
11 lat. Wcześniej badała planetoidę Westa, a od 2015 r. obserwuje swoimi instrumentami Ceres. Na statku kończy się
paliwo, a więc to na pewno jej ostatnie miesiące.
29 VI Rakieta Falcon 9 wyniosła w drogę do ISS kapsułę
towarową Dragon. Start odbył się z kosmodromu w Cape
Canaveral na Florydzie. Na pokładzie statku znalazło się
prawie 2700 kg zaopatrzenia. Wśród sprzętu naukowego
znalazły się m.in.: kolejny eksperyment z myszami, badanie
sprawdzające jak glony będą rosnąć w warunkach mikrograwitacji oraz sferyczny robot, który będzie asystentem
ze sztuczną inteligencją astronauty Aleksandra Gersta.

wysokości. Był to tym samym 9. udany lot systemu rakietowego New Shepard. Statek załogowy osiągnął w tym locie
pułap 119 km — rekord firmy.
Rakieta wraz ze statkiem mają służyć do wykonywania lotów suborbitalnych do granicy kosmosu. W kapsule
umieszczono zestaw eksperymentów naukowych od NASA
i firm prywatnych.
22 VII — Rakieta Falcon 9 wyniosła na orbitę satelitę telekomunikacyjnego Telstar 19V, należącego do kanadyjskiego operatora Telesat. Lot przebiegł pomyślnie i po prawie
33 minutach satelita znalazł się na orbicie transferowej
do pozycji geostacjonarnej. Był to też rekordowy start dla
operatora rakiety, firmy SpaceX. Rakieta Falcon 9 wyniosła bowiem w tym starcie najcięższy pojedynczy ładunek
— satelita ważył 7080 kg. Dolny stopień systemu wrócił
na Ziemię i wylądował na bezzałogowej barce na Oceanie
Atlantyckim.
25 VII — TESS — teleskop NASA do poszukiwania planet
pozasłonecznych rozpoczął pracę na orbicie. Kamery zaczęły rejestrację obrazu z pierwszego sektora nieba. TESS
to najnowszy teleskop kosmiczny, przeznaczony do szukania planet pozasłonecznych metodą tranzytową. Statek krąży po orbicie rezonansowej z Księżycem, której okres obiegu wynosi około 2 tygodnie. Podczas dwóch lat zasadniczej
fazy misji teleskop spojrzy na kilkaset tysięcy gwiazd w naszym najbliższym otoczeniu. Naukowcy oceniają, że praca
teleskopu przyniesie odkrycia kolejnych tysięcy egzoplanet.
Źródło: NASA/MIT/TESS

LIPIEC 2018
5 VII — Indie przeprowadziły pierwszy w historii kraju test
awaryjnej ucieczki kapsuły załogowej ze stanowiska startowego. To kolejny krok w rozwoju załogowego programu
lotów kosmicznych. Kapsuła zamontowana na makiecie rakiety odpaliła silniki systemu ucieczkowego i w wyniku ich
działania poleciała na wysokość 2,7 km, by potem wodować przy użyciu spadochronów. Poprzedni test załogowej
kapsuły był wykonany 4 lata temu. Wówczas sprawdzano
w locie suborbitalnym wytrzymałość termiczną i strukturalną statku.
9 VII — Rosyjski statek zaopatrzeniowy Progress MS-09
wystartował na rakiecie Sojuz 2.1a do Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej. Kapsuła dostarczyła do stacji ponad
2,5 t towaru. Cumowanie z kompleksem orbitalnym nastąpiło po rekordowo krótkim czasie od startu. Po raz pierwszy
udało się wykonać podejście do ISS po trajektorii trwającej
jedynie 2 godz. i 40 min, bijąc poprzedni rekord wynoszący
około 6 godz.

Źródło: Blue Origin

18 VII — W Van Horn w Teksasie przeprowadzono udany
test ucieczki kapsuły załogowej firmy Blue Origin na dużej

Zdjęcie testowe jednej z kamer na sondzie teleskopu TESS. Na obrazie
widocznych jest ponad 200 000 gwiazd w okolicy gwiazdozbioru Centaura na niebie południowym

26 VII — Rakietoplan VSS Unity firmy Virgin Galactic osiągnął ponad 50 km w teście uruchomionego napędu rakietowego w locie. Firma od wielu lat buduje system samolotu z napędem odrzutowym, który miałby wynosić turystów
na trajektorie suborbitalne, blisko granicy kosmosu. W ciągu ostatnich czterech miesięcy przeprowadzono trzy podobne testy napędowe, każdy z dłuższym uruchomieniem
silnika i wyższą prędkością maksymalną.
29 VII — Chińska rakieta Długi Marsz 3B wysłała w niedzielę na orbitę dwa kolejne satelity rodzimego systemu nawigacyjnego Beidou. Był to już 8. i 9. ładunek nawigacyjny
wysłany przez Chiny w tym roku. Docelowo flotylla składać
się będzie z 35 satelitów. Do końca tego roku kraj chce wysłać jeszcze 8 statków nawigacyjnych.

Rakieta New Shepard przygotowana do startu w 9. misji testowej
5/2018
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Wybrał i skomentował: Rafał Grabiański
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Gość spoza Układu Słonecznego

1l/'Oumuamua
Mikołaj Sabat

Z zawrotną prędkością minął Słońce, a teraz znów kieruje
się w stronę przestrzeni międzygwiazdowej. ‘Oumuamua —
pierwszy odkryty przybysz z innego układu planetarnego nie
przypomina dobrze nam znanych planetoid i komet. Mimo
zaangażowania największych naziemnych i kosmicznych
teleskopów, wciąż skrywa przed nami wiele tajemnic. Czym
jest i skąd pochodzi jedno z najbardziej zagadkowych ciał kosmicznych znanych nauce?
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ył 25 października 2017 r.
W znacznej części Polski
panowała typowo jesienna
aura, a deszcz nie przestawał
padać choćby na chwilę. Wczesnym
rankiem czasu polskiego Minor Planet Center wydało cyrkularz z prośbą
o wykonanie dodatkowych obserwacji
odkrytej kilka dni wcześniej komety C/2017 U1 (Pan-STARRS). Był to
komunikat bez precedensu. Obliczenia
trajektorii obiektu wykonane na podstawie 34 dostępnych pomiarów astrometrycznych ukazały niespotykany dotąd
mimośród orbity. Ze względu na bardzo krótki, zaledwie tygodniowy okres
obserwacji, pierwsze obliczenia były
obarczone wprawdzie dość dużą niepewnością, jednak każde możliwe rozwiązanie dawało mimośród około 1,2.
Trudno było oczekiwać, że w kilkunastu
pomiarach astrometrycznych niezależni
autorzy popełnili na tyle grube błędy,
że z ich powodu ukazała się nietypowa,
otwarta orbita. Ciało faktycznie poruszało się po hiperboli, co przypieczętowało pierwsze w dziejach odkrycie
obiektu przybywającego do nas z przestrzeni międzygwiazdowej, gdzie trafiło
wyrzucone wcześniej z innego układu
planetarnego. Jeszcze tego samego dnia
późnym wieczorem pojawił się kolejny
cyrkularz MPC, informujący o pierwszych właściwościach fizycznych
obiektu. Karen Meech z Uniwersytetu
Hawajskiego, wykorzystując Very Large Telescope (VLT) w ESO, wykonała
głębokie zdjęcie C/2017 U1, na którym
obiekt był gwiazdopodobny, bez charakterystycznych dla komet warkocza
i otoczki. Międzynarodowa Unia Astronomiczna bez zbędnej zwłoki zmieniła
prefiks w nazwie obiektu z „C”, oznaczającego kometę o długim okresie orbitalnym (od ang. comet), na literę „A”
oznaczającego planetoidę (od ang. asteroid). To pierwszy przypadek, by obiekt
uznany początkowo za kometę został
powtórnie sklasyfikowany jako planetoida. Wzmogło to, już i tak ogromne,
zainteresowanie obiektem. Uznaje się
bowiem, że to w większości komety
są „wymiatane” z układów planetarnych, a nie planetoidy. Znamy nawet
z własnego „kosmicznego podwórka”
przykłady komet, które pod wpływem
oddziaływania grawitacyjnego planet
znalazły się na wyraźnie hiperbolicznej
orbicie prowadzącej do opuszczenia
Układu Słonecznego, brak jednak podobnych przykładów pośród planetoid.
5/2018

WALKA Z CZASEM
Tego samego deszczowego wieczoru w obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
na Forcie Skała zespół krakowskich
astronomów nakreślał już plany obserwacji przybysza z daleka. Sytuacja
była bez precedensu, bo mowa o największym odkryciu w astronomii planetarnej ostatnich dekad. Należało się
spieszyć. Już na zdjęciach wykonanych
w chwili odkrycia 19 października
2017 r. obiekt był bardzo słaby —
jego jasność wynosiła wtedy zaledwie
20 mag przy niewielkiej odległości od
Ziemi (ok. 0,16 au). Z całą pewnością
gdyby nie bliski przelot obok naszej
planety, nie zostałby wykryty nawet
przez najgłębsze przeglądy nieba. To
skłania do tezy, że obiektów z przestrzeni międzygwiazdowej mogło być
znacznie więcej, tylko do tej pory nie
byliśmy w stanie ich odkryć, ponieważ
były zbyt odległe i słabe. A/2017 U1
(Pan-STARRS) wleciała w głąb Układu Słonecznego z zawrotną prędkością 26 km/s i w miarę zbliżania się
do Słońca przyspieszała, uzyskując
maksymalnie ponad 87 km/s w peryhelium. W drodze powrotnej zwalniała,
hamowana przez Słońce, jednak wciąż
pozostawała najszybszym obiektem
w Układzie Słonecznym. Na początku października 2017 r. minęła Ziemię w odległości 0,276 au, podążając
wciąż z zawrotną prędkością przekraczającą 40 km/s. Od tej chwili oddalała
się od nas, dlatego jej jasność w dość
szybkim tempie spadała. Oznaczało
to, że uzyskanie dobrej jakości danych
obserwacyjnych będzie możliwe tylko
przy użyciu największych teleskopów
na świecie. Nawet proste pomiary pozycyjne były zarezerwowane jedynie
dla stosunkowo dużych instrumentów
o aperturze przynajmniej półmetrowej. Doniosłość wydarzenia sprawiła,
że członkowie krakowskiego zespołu
do późna przygotowywali plany obserwacji na jednym z największych
i najbardziej zaawansowanych instrumentów astronomicznych na Ziemi.

Wniosek o udzielenie czasu obserwacyjnego na 8,1-m teleskopie Gemini
North na Hawajach został wysłany następnego dnia o 4.00 nad ranem czasu
polskiego, a już pół godziny później
do Krakowa dotarła pozytywna wiadomość o przydzieleniu zespołowi 12
godzin czasu dyrektorskiego, oznaczonego najwyższym priorytetem. Mimo
że pierwszego dnia hawajska pogoda
okazała się kapryśna, w ciągu dwóch
kolejnych nocy uzyskano ponad 400
precyzyjnych zdjęć w czasie ponad 8
godzin. Pozostałe niespełna 4 godziny
posłużyły do obserwacji spektroskopowych. Uzyskany przydział czasu okazał się najdłuższym przeznaczonym
na badania tego obiektu na teleskopie
tej klasy, co w bezpośredni sposób
przełożyło się na najliczniejszy i najwyższej jakości materiał obserwacyjny na świecie. Pierwsze wnioski, jakie
udało się wyciągnąć na podstawie uzyskanych zdjęć potwierdziły zaobserwowany przez VLT brak cech wskazujących na aktywność kometarną. Mimo
że głęboki kadr z Gemini był znacznie
bardziej czuły od tego z VLT, otoczka
i warkocz nie były widoczne.
PIERWSZY ZWIADOWCA
Odkrycie planetoidy pozasłonecznego pochodzenia zrodziło problem
związany z nazewnictwem ciał niebieskich, w którym do tej pory nie było
miejsca na ten nowy — pozasłoneczny
właśnie — typ obiektów. Na początku listopada 2017 r. Międzynarodowa Unia Astronomiczna wprowadziła konwencję w nazywaniu małych
obiektów pochodzących spoza Układu
Słonecznego. Odtąd oznaczane będą
literą „I” od „interstellar” (międzygwiazdowy). Pierwszy i jak dotąd jedyny odkryty obiekt, który dotarł do
nas z przestrzeni międzygwiazdowej
zyskał nazwę 1I/’Oumuamua, co w języku hawajskim oznacza pierwszego
posłańca przybywającego z daleka.
Taką nazwę zaproponowali odkrywcy
międzygwiazdowego przybysza —
astronomowie pracujący dla przeglądu

Ciała niebieskie poruszają się wewnątrz Układu Słonecznego po krzywych
stożkowych – od orbit niemal kolistych o mimośrodzie bliskim 0, charakterystycznych dla większości planet (z wyjątkiem Merkurego), po bardzo
wydłużone elipsy o mimośrodach bliskich 1, po których poruszają się odległe
komety długookresowe. Orbity o ekscentryczności przekraczającej 1 są
otwarte – jeśli obiekt utrzyma taką trajektorię i odpowiednią prędkość poza
obszarem występowania planet i przeważającym oddziaływaniem Słońca
(w odległości ok. 250 au od niego), opuści wówczas Układ Słoneczny.
Urania
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nieba Pan-STARRS, usytuowanego
na szczycie wulkanu Haleakalā na Hawajach.
KOSMICZNE CYGARO?
Wykorzystując materiał fotometryczny uzyskany na kilku dobrej klasy teleskopach, zespół Karen Meech
podjął próbę ustalenia okresu rotacji
‘Oumuamua. W przypadku planetoid
okres rotacji wyznacza się na podstawie
krzywej zmian blasku — obserwowany
obiekt zmienia swoją jasność okresowo,
a na wykresie zmian blasku widoczne
są dwa maksima i dwa minima w ciągu jednego pełnego obrotu. Małe ciała
nie są bowiem kuliste, dlatego w czasie
obrotu wokół własnej osi widzimy stale
zmieniającą się ilość odbijanego światła słonecznego. W przypadku planetoid
z Układu Słonecznego amplitudy zmian
jasności są najczęściej rzędu dziesiątych
części magnitudo, rzadziej przekraczają 1 mag. Tymczasem wahania blasku
‘Oumuamua okazały się dochodzić do
2,5 mag, co oznaczało, że w ciągu jednego obrotu jej jasność zmieniała się aż
dziesięciokrotnie! Tak dużej amplitudy
rotacyjnych zmian blasku nie zanotowano do tej pory dla żadnej planetoidy. To
tak jakby Mars znajdujący się w swojej
wielkiej opozycji w ciągu nocy osłabł
do obecnej jasności Saturna — taką
różnicę bez trudu można by wychwycić
gołym okiem. Zespół Meech, w skład
którego wchodzili badacze z różnych
krajów, wywnioskował ponadto, że
okres obrotu obiektu wynosi niecałe
8 godzin, jednak nie były to szacunki
bardzo dokładne. Co stoi za tak dużymi
wahaniami blasku odległego przybysza? W pracy opublikowanej w Nature
badacze sugerowali, że odpowiedzialny
za ten efekt może być bardzo nietypowy, wydłużony kształt. Na podstawie
amplitudy zmian jasności wywnioskowano, że ‘Omumamua może być nawet dziesięć razy dłuższa niż grubsza!
Mając 800 m wzdłuż i zaledwie 80 m
w poprzek, obiekt ten wydawał się
jeszcze bardziej niezwykły. Znane nam
planetoidy i jądra komet są zazwyczaj
wydłużone w stosunku 1,5:1, czy 2:1.
Jedną z większych różnic między wymiarami małego ciała odnotowano dla
jądra komety 103P/Hartley 2, która jest
ok. czterokrotnie dłuższa niż szersza.
Jednak ‘Oumuamua to obiekt pozasłoneczny. Nie powinniśmy się dziwić, że
może znacząco różnić się od małych
ciał znajdujących się w naszym ukła12

dzie, skoro powstał w zupełnie innych
warunkach w dysku wokół gwiazdy
innej niż nasze Słońce. Mimo wszystko
kolejne mocno odstające od okołosłonecznych standardów cechy nowego
obiektu nie przestawały zadziwiać, a tak
duży stosunek wymiarów wydawał
się co najmniej mało prawdopodobny.
Krakowscy badacze także podjęli próbę
wyznaczenia kształtu obiektu. W odróżnieniu od uproszczonego podejścia
zastosowanego przez zespół Karen Meech, Polacy sięgnęli po bardziej złożony
model, uwzględniający geometrię obserwacji i przypuszczalne właściwości
refleksyjne powierzchni ‘Oumuamua.
Dzięki dokładniejszemu modelowaniu
ustalono, że ogromne wahania jasności międzygwiazdowego gościa może
całkiem dobrze wyjaśniać wydłużenie
rzędu 5:1, wydające się znacznie bardziej prawdopodobnym scenariuszem.
Podobny wynik uzyskały również inne
zespoły. Przy takim wydłużeniu obiekt
miałby średnią średnicę ok. 150 m, przy
wymiarach ok. 500×100×100 m.
KOZIOŁKUJĄCA ZAGADKA
Swoje badania krakowscy astronomowie oparli na zgromadzonym
przez siebie materiale obserwacyjnym
z teleskopu Gemini North. Znakomi-

ta jakość danych pozwoliła im przeprowadzić najdokładniejsze pomiary
fotometryczne obiektu. Swoje wyniki
przedstawili w opublikowanej na łamach Nature Astronomy pracy, której
głównymi autorami są Michał Drahus
i Piotr Guzik. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, amplituda zmian
blasku ‘Oumuamua była ogromna
i na zdjęciach z Gemini North wynosiła ok. 2,6 mag. Krakowscy badacze
stanęli jednak przed kolejną zagadką.
Ponad 8 godzin obserwacji wykonanych w ciągu dwóch nocy wystarczyło,
by bez większych wątpliwości stwierdzić, że krzywa blasku przy okresie
rotacji ciała ok. 7,5 h wyraźnie różni
się w ciągu dwóch nocy. Brak dokładnej powtarzalności zmian blasku
pomiędzy kolejnymi obrotami ciała
doprowadził do wniosku, że ‘Omuamua nie wiruje ruchem prostym, lecz
„koziołkuje” w przestrzeni kosmicznej.
Na widomą jasność rotującego ciała
w największym stopniu wpływa jego
kształt, albedo i geometria obserwacji,
czyli miejsce, z którego jest przez nas
obserwowany. Przy niezmiennej geometrii ciało rotujące ruchem prostym
wokół jednej, dobrze ustalonej osi, będzie w taki sam sposób zmieniało swój
blask z każdym kolejnym obrotem.

Wizualizacja prawdopodobnych pozycji ‘Oumuamua gwałtownie zmieniającej swoją jasność
Urania
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Porównanie wielkości ‘Oumuamua i obiektów ziemskich

Jeśli jednak obiekt koziołkuje, wówczas nie ma wyróżnionej osi obrotu,
a krzywa blasku różni się z każdym
kolejnym obrotem. W Układzie Słonecznym znane są przykłady koziołkujących obiektów, do których zaliczamy
m.in. kometę Halleya. Co jest przyczyną takiego zachowania? W przypadku
komet, ruch wirowy jest silnie zakłócany przez utratę masy, do której dochodzi, kiedy kometa nagrzewa się blisko
Słońca, emitując pył i gaz. Im mniejsze
jest jądro komety, a większa jego aktywność, tym ten efekt daje się bardziej
we znaki gwieździe z warkoczem. Planetoidy natomiast wyobrażamy sobie
jako odłamki skał, niewysyłające żadnej materii w przestrzeń kosmiczną,
dlatego standardowym wyjaśnieniem
nieprostego wirowania tych ciał są kolizje z innymi obiektami, w gwałtowny
sposób zmieniające ich ruch wirowy.
Wobec wcześniejszego braku detekcji
komy i warkocza, możliwość utraty
masy przez ‘Oumuamua wydawała się
mało prawdopodobna, tym bardziej że
dla tak niewielkiego ciała utrata zaledwie ok. metrowej warstwy materii
doprowadziłaby z dużym prawdopodobieństwem do znacznego przyspieszenia rotacji i rozerwania obiektu. Inne
możliwe przyczyny koziołkowania to
wzbudzenie rotacji przez siły pływowe
lub siły wywołane nierównomiernym
rozkładem temperatury na powierzchni
małego ciała (efekt YORP). W przypadku ‘Oumuamua najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje
się jednak kolizja z innym obiektem.
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Kiedy do niej doszło? Zapewne długo
zanim ‘Oumuamua trafiła do Układu
Słonecznego. Zderzenia małych ciał
w naszym układzie obserwowane są
bardzo rzadko, nawet wewnątrz stosunkowo gęstego Pasa Głównego Planetoid, do którego międzygwiazdowy przybysz zachował bezpieczny dystans. Jak
wiemy z wcześniejszych badań, ciała
o podobnej wielkości przez długi czas
po kolizji posiadają pyłowy ślad ciągnący się za nimi po orbicie. Takiego
śladu nie wykryto jednak na nawet
najgłębszych zdjęciach ‘Oumuamua.
Dlatego bardziej prawdopodobne, że
do zderzenia doszło jeszcze w macierzystym układzie planetarnym przybysza. Koziołkowanie takiego obiektu
może utrzymywać się przynajmniej
miliard lat, nic więc dziwnego, że ślady
po tym zdarzeniu odciśnięte na rotacji
ciała zachowały się do dziś.
GOŚĆ Z UKŁADU WEGI?
Bardzo możliwe, że to właśnie kolizja doprowadziła do wyrzucenia
‘Oumuamua z jej macierzystego układu planetarnego. Czy jesteśmy w stanie
dowiedzieć się, z którego? Już pierwsze obliczenia orbity wskazywały, że
miejsce, z którego nadleciała, nie było
przypadkowe. Radiant leżał bowiem
zaledwie ok. 6 stopni od apeksu Słońca
— punktu, w kierunku którego Słońce
porusza się względem innych jasnych
gwiazd w sąsiedztwie, a który od wielu
lat uznawano za najbardziej prawdopodobne miejsce przybycia obiektów
spoza Układu Słonecznego. Dlaczego
Urania

właśnie stamtąd? Podczas jazdy samochodem w strugach deszczu najwięcej wody zbierze się na przedniej
szybie, nieco mniej na szybach bocznych, a najmniej z tyłu pojazdu. Dlatego trudno sobie wyobrazić taką jazdę
bez użycia wycieraczek. Podobnie jest
ze Słońcem i całym jego układem planetarnym, poruszającymi się wewnątrz
ramienia Drogi Mlecznej. Najwięcej
gości z międzygwiazdowego medium
trafi na nas od frontu, zdecydowanie
mniej w kierunku prostopadłym do naszego ruchu, a najmniej od rufy. Dlatego już niedługo po odkryciu kierunek
ruchu ciała wskazywał na jego pozasłoneczny charakter. Co więcej, radiant,
z którego ‘Oumuamua dotarła do nas,
umiejscowiony jest w gwiazdozbiorze
Lutni, niecałe 5 stopni od Wegi — jednej z najjaśniejszych gwiazd na niebie,
a jednocześnie jednej z najbliższych
— znajduje się zaledwie 25 lat świetlnych stąd. Zakładając utrzymywanie
przez naszego gościa stałej prędkości,
taki dystans mógłby pokonać w ciągu
ok. 300 tys. lat, co wydaje się rozsądnym czasem. Czy to przesądza o jego
pochodzeniu? Niestety, mimo że obiekt
mógł faktycznie nadlecieć z okolic,
w których dzisiaj widzimy Alfę Lutni,
w rzeczywistości gwiazda znajdowała
się w zupełnie innym miejscu przed
tysiącami lat. Analiza prędkości, z jakimi poruszają się okoliczne gwiazdy,
również nie wskazała dobrej kandydatki na macierzystą gwiazdę włóczęgi.
Wzmacniało to tezę, że ‘Oumuamua
nie powstała w obłokach wokół sąsiednich gwiazd (jak np. układ Alfy Centauri), lecz przybyła do nas z daleka.
Z drugiej jednak strony jej „płaski”
ruch wewnątrz galaktyki może sugerować, że powstała znacznie później niż
miliard lat temu, więc może pochodzić
z któregoś z obłoków protoplanetarnych. Według hawajskiego naukowca Erica Gaidosa rodzinnym domem
‘Oumuamua mógł być jeden z dysków
protoplanetarnych leżący w obszarach
formowania gwiazd w gwiazdozbiorze
Gołębia lub Kila.
MIĘDZYGWIAZDOWY WŁÓCZĘGA
Duże śledztwo dotyczące pochodzenia przybysza przeprowadzili Piotr
Dybczyński z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu i Małgorzata
Królikowska z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie. Mając do dyspozycji dane z obserwacji
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Czas poświęcony obserwacjom ‘Oumuamua na największych teleskopach świata

gwiazd znajdujących się w naszej galaktyce zebrane m.in. przez takie przeglądy astrometryczne jak Gaia, przebadali, które z nich mogły w przeszłości
wpłynąć na ruch obiektu. Problem
w tym, że takich gwiazd w praktycznie
nieograniczonym przedziale czasu mogło być bardzo wiele. Polacy pod lupę
wzięli ponad 200 tys. gwiazd, jednak
nie doprowadziło to do jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie o pochodzenie
ciała. Największe zbliżenie ‘Oumuamua do gwiazdy, jakie udało się zidentyfikować, nastąpiło blisko 120 tys.
lat temu. Wówczas minęła ona gwiazdę HIP 3757 w odległości zaledwie ok.
0,14 ly. Tak bliski przelot nie przesądza
jednak o jej powiązaniu z tą gwiazdą,
ponieważ ich relatywna prędkość wynosiła aż 185 km/s. Wydaje się mało
prawdopodobne, by ‘Oumuamua została wyrzucona z tak dużą prędkością,
a przynajmniej nie znamy tak gwałtownego procesu, który mógłby do
tego doprowadzić. Znacznie bardziej
prawdopodobne wydają się gwiazdy
o mniejszych względnych prędkościach, jak np. HIP 113020, posiadająca
zresztą znany układ planetarny. Najbardziej prawdopodobnym macierzystym
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słońcem ‘Oumuamua wydaje się zimny
czerwony karzeł UCAC4 535–065571
z gwiazdozbioru Herkulesa oddalony
od Ziemi o 42 lata świetlne. Międzygwiazdowy wędrowiec zbliżył się do
niego przed ponad 2 milionami lat na
odległość ok. 4 ly, jednak za tym scenariuszem najbardziej przemawiają
całkiem racjonalne względne prędkości obu obiektów, wynoszące ok. 5–15
km/s. Inną prawdopodobną kandydatką
jest Deneb Algedi (delta Capricorni),
najjaśniejsza gwiazda gwiazdozbioru
Koziorożca. Jest to układ wielokrotny
znajdujący się ok. 39 ly stąd. Problem
w tym, że zbliżenie, do którego doszło
1,5 mln lat temu, nie było zbyt duże
— ‘Omuamua minęła gwiazdę w odległości ponad 10 ly. Badania ruchu
tego zagadkowego obiektu polegające
na ekstrapolacji jego położenia miliony lat wstecz, w oparciu o niewielki
wycinek jego orbity w Układzie Słonecznym, jaki zakreślił w ciągu nieco
ponad miesiąca obserwacji, jest zadaniem bardzo trudnym, dlatego brak
wyraźnych kandydatów na macierzystą
gwiazdę wydaje się mało zaskakujący.
Mimo że nie udało się odnaleźć gwiazdy, którą z całą pewnością uznalibyśmy
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domem dla naszego gościa, praca Polaków pokazuje, jak rzadko na swojej
drodze napotykał on gwiazdy w ciągu
setek tysięcy czy milionów lat. Zbliżenie do Słońca na odległość ok. 0,255 au
we wrześniu 2017 r. było ponad 35 tys.
razy mniejsze niż dystans w czasie kolejnego najbliższego przelotu, do jakiego mogło dojść 120 tys. lat temu.
PLANETOIDA CZY KOMETA?
Ostatnie zdjęcie ‘Oumuamua zmierzającej ponownie ku przestrzeni międzygwiazdowej wykonane zostało
przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a 2
stycznia 2018 r., kiedy obiekt znajdował
się 2,9 au od Słońca i miał jasność ok.
27 mag. Zleceniodawczynią wykonania
tej fotografii była znana nam już Karen
Meech, wykorzystująca ostatnią okazję
do zaobserwowania szybko oddalającego się ciała. Zebrane dane pozwoliły
na uściślenie orbity. Wykorzystano także dane przedodkryciowe pochodzące
z przeglądu Catalina Sky Survey (CSS).
Dzięki temu, zamiast miesiąca, obserwatorzy dysponowali danymi astrometrycznymi rozciągającymi się na przestrzeń ponad dwu miesięcy. Szybko
jednak spostrzegli, że z obserwacjami
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jest coś nie tak. Zmierzone pozycje 1I/2017
U1 odbiegały od przyjmowanej orbity, co stało się tematem kolejnej
pracy opublikowanej
w Nature, której głównym autorem był Marco Micheli. Dla danych
z CSS uzyskanych 5
dni przed odkryciem
przesunięcie
obiektu
względem zakładanej
trajektorii wynosiło aż
22”, a kolejne przesunięcia nie były przypadkowe, lecz wykazywały wyraźną tendencję. Histogram przedstawiający liczbę komet ze zmierzonymi przyspieszeniami na skutek efektów grawitacyjnych.
‘Oumuamua poruszała Pionowy odcinek wskazuje przyspieszenie ‘Oumuamua
się szybciej niż zakładano, a niespój- spieszających wskutek otrzymywania dano również wpływ ewentualnych
ności z modelem grawitacyjnym były gęstego strumienia promieniowania niejednorodności albedo, które mogły
tym większe, im bliżej Słońca się znaj- słonecznego. Jednak ‘Oumuamua jest teoretycznie spowodować przesunięcie
dowała. Doprowadziło to do wniosku, na to najpewniej zbyt masywna. Z po- optycznego środka obiektu względem
że ruchu międzygwiazdowego przy- dobnych przyczyn wyeliminowano faktycznego środka ciężkości. Przyjbysza nie da się wyjaśnić jedynie po- efekt Yarkovskiego (orbitalny analog mując nawet największą z podawanych
przez oddziaływania grawitacyjne, lecz efektu YORP), działający zresztą głów- długości ciała (800 m), efekt skrajnie
wpływa na niego jeszcze jakaś inna siła. nie w kierunku ruchu ciała, co kłóci się nierównomiernego rozkładu albedo na
Przyjrzyjmy się teraz możliwym przy- z pomiarami. Analizowano także inne jego powierzchni nie wywołałby jedczynom rozpędzania ‘Oumuamua. Naj- wyjaśnienia, przyjmując np., że ciało nak różnic w położeniu większych niż
prostszym zjawiskiem prowadzącym może mieć inny niż zakładany środek 0,005”, co wciąż jest o wiele rzędów
do zmian prędkości orbitalnych małych masy, jeśli jest obiektem podwójnym wielkości mniejsze od przesunięcia
ciał jest promieniowanie słoneczne — lub składa się z kilku fragmentów. Do- zaobserwowanego na zdjęciach z przeto samo, które uczestniczy w formowa- wodów na taki stan rzeczy jednak na glądu Catalina. Jak pokazuje przykład
niu warkoczy komet. Znane są bowiem próżno szukać w obserwacjach wyko- planetoidy (9969) Braille, małe obiekprzypadki niewielkich planetoid przy- nywanych przez różne zespoły. Zba- ty mogą być silnie namagnetyzowane.
Jeśli ‘Oumuamua miałaby silne pole
magnetyczne, wówczas spotkanie
z wiatrem słonecznym mogłoby wpłynąć na jej ruch. Mimo że nie ma dowodów na posiadanie przez ‘Oumuamua
silnego pola magnetycznego, okazuje
się, że dla obiektu tej wielkości wpływ
oddziaływania z wiatrem słonecznym
byłby prawdopodobnie bardzo niewielki. W końcu, najbardziej przekonującą
przyczyną anomalii w ruchu ciała wydają się być efekty niegrawitacyjne,
podobne do tych doświadczanych przez
komety. Kometa, wyrzucając ze swojej
powierzchni pył i gaz, jest jak statek kosmiczny z silnikami odrzutowymi korygującymi jego ruch. Być może takie
właśnie siły sprawiają, że ‘Oumuamua
porusza się szybciej niż przewiduje
model oparty jedynie na oddziaływaniu
grawitacji. Aby uzyskać tak wyraźne
przyspieszenie, siły niegrawitacyjne
działające na ciało musiałyby być bardzo duże, jedne z największych pośród
obiektów, dla których zostały dotąd
wyznaczone. Tak duże siły występują
Wizualizacja hiperbolicznej orbity ‘Oumuamua
5/2018
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tylko w przypadku małych i bardzo aktywnych komet, wokół których bez trudu widoczna jest gęsta koma i warkocz.
Zwykle wyróżniają się one relatywnie
dużą jasnością w pobliżu Słońca. Jednak jeśli z powierzchni ‘Oumuamua
następuje emisja gazu i pyłu, to czemu
żadne obserwacje nie wykazały obecności choćby słabej gazowej otoczki?
Autorzy publikacji sugerują, że wydłużone jądro może emitować jedynie
gruboziarnisty pył — o wielkości cząsteczek rzędu milimetra. Zazwyczaj
największy wpływ na jasność pyłowej
otoczki i warkocza mają drobiny o rozmiarach mniejszych od mikrometra,
natomiast pył gruboziarnisty jest trudno dostrzegalny, choć może mieć sumarycznie większą masę. Co ciekawe,
istnieją takie obiekty jak kometa Enckego, która w czasie swoich niezwykle
częstych powrotów w okolice Słońca
wyrzuca w większej ilości pył grubszej
frakcji, przy niewielkim udziale tego
drobniejszego. Aktywność kometarna
międzygwiazdowego ciała może być
jednak jeszcze bardziej nietypowa,
skoro musiałaby mieć niewyobrażalnie
niewielką zawartość drobnego pyłu, poniżej 1 kg w swoim bezpośrednim otoczeniu (do odległości 750 km). Co więcej, nawet emisja stosunkowo grubych
ziaren prawdopodobnie zostałaby dostrzeżona na głębokich zdjęciach. Emisja gazu, potrzebna do współtworzenia
wraz z pyłem zmierzonych efektów niegrawitacyjnych była natomiast na tyle
niewielka, że nie mieściła się w granicach czułości instrumentów, które nie
wykazały obecności sygnatur jakiegokolwiek gazu. Obserwacje spektroskopowe dowiodły, że jądro ‘Oumuamua
jest tylko lekko czerwieńsze od barwy
Słońca, którego światło odbija, a jej

zdolności refleksyjne są porównywalne z jądrami kometarnymi. Wykrycie
kometarnej aktywności implikuje także
małą gęstość ciała, zbliżoną do gęstości
komet, ale wymaga przy tym istotnych
sił spójności. Na podstawie materiału
obserwacyjnego, jaki posiadamy, nie
ma możliwości sklasyfikowania go po
stronie komet lub planetoid. Złożoność
podobieństw i różnic, jakie międzygwiazdowy przybysz wykazuje w stosunku do małych ciał występujących
w Układzie Słonecznym, dowodzi,
że stanowi on zupełnie odrębną klasę obiektów, niewpisującą się w realia
znane nam z własnego kosmicznego
podwórka. Co więcej, odkrycie silnych
efektów niegrawitacyjnych działających na ‘Oumuamua obarcza dużą niepewnością wszelkie dywagacje nad jej
pochodzeniem.
CZY MIĘDZYGWIAZDOWYCH
GOŚCI JEST WIĘCEJ?
Symulacje przedstawiają formowanie się układów planetarnych jako bardzo burzliwy proces, w czasie którego
w przestrzeń kosmiczną trafiają niezliczone ilości niewielkich ciał. Nietrudno sobie wyobrazić wyrzucanie obiektów ze starszych nawet układów, jeśli
pojawiają się tam rezonanse w ruchach
planet, na porządku dziennym dochodzi do kolizji między orbitującymi ciałami lub kiedy w pobliżu układu przejdzie obca gwiazda, zakłócając ruch
mniejszych obiektów. Podobne sytuacje zdarzały się również wewnątrz naszego Układu Słonecznego. 9 grudnia
1980 r. kometa C/1980 E1 (Bowell)
poruszająca się wcześniej po mocno
wydłużonej orbicie okołosłonecznej
z okresem obiegu ok. 7 mln lat, zbliżyła
się na 0,228 au do Jowisza, co w znacz-

ny sposób zakłóciło jej trasę wewnątrz
Układu Słonecznego. Orbita została
wydłużona na tyle, że stała się hiperbolą o mimośrodzie ok. 1,07. Oznacza
to, że po przejściu przez peryhelium
kometa skierowała się ku granicy naszego układu planetarnego i już nigdy
nie wróci w pobliże Słońca. Otwarta
orbita skieruje ją w zupełnie inne miejsce w galaktyce, być może ku innej
gwieździe albo na wieczną tułaczkę po
przestrzeni międzygwiazdowej. Dlaczego więc te obiekty, których czas wewnątrz rodzimych układów planetarnych dobiegł już końca, miałyby nigdy
nie trafić właśnie do naszego układu,
choćby na chwilę? Zdaniem Davida Jewitta z Uniwersytetu Kalifornijskiego
w Los Angeles, laureata prestiżowych
nagród Shaw Prize i Kavli Prize oraz
jednego z największych autorytetów
wśród badaczy Układu Słonecznego,
wewnątrz orbity Neptuna znajduje się
10 tys. obiektów pochodzących z przestrzeni międzygwiazdowej. Ich wykrycie jest niebywale trudne ze względu
na małe jasności i zapewne niemałe
odległości, w jakich mijają Ziemię.
Stanowią one granice możliwości tak
wielkich projektów badawczych jak
Pan-STARRS czy Catalina, jednak już
w niedalekiej przyszłości może się to
zmienić. Na rok 2022 planowane jest
uruchomienie przeglądu nieba LSST
(Large Synoptic Survey Telescope),
zaopatrzonego w ponad 8-m teleskop
zwierciadlany. Zgodnie z obecnymi
szacunkami umożliwi on wykrycie
jednego obiektu pozasłonecznego każdego roku! Z całą pewnością jeszcze
lepszą okazją do zbadania ciał przybywających do nas z innych układów
będzie obranie takiego obiektu za cel
misji kosmicznej podobnej do Rosetty,

‘Oumuamua
— piosenka Andy’ego Rivkina
Andrew Rivkin jest astronomem w Johns Hopkins University, jego główne tematy
badawcze stanowią małe ciała Układu Słonecznego, na czele z planetoidami
rezydującymi wewnątrz Głównego Pasa Planetoid. Jest również autorem lub
współautorem książek o obiektach Układu Słonecznego. Niedługo po odkryciu
‘Oumuamua, postanowił napisać o niej piosenkę. Utwór nagrany wraz z zespołem Gedankenband można odsłuchać za darmo w Internecie.
„Miałem pomysł na ciekawy artykuł o ‘Oumuamua, ale kiedy okazało się, że
inni badacze już go rozwiązali, pomyślałem: czemu zamiast tego nie napisać
piosenki?”
Posłuchaj:
www.andyrivkin.bandcamp.com/album/oumuamua
Lub zeskanuj kod QR, aby odtworzyć utwór na telefonie:
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która przez ponad dwa lata badała kometę 67P/Czuriumow-Gierasimienko.
Niestety, na ten moment wydaje się, że
nie jesteśmy przygotowani na bezpośrednie badania przybywających do nas
ciał. ‘Oumuamua jest obecnie najszybszym znanym obiektem przemierzającym Układ Słoneczny. Jej podróż wewnątrz orbity Neptuna zajmie zaledwie
10 lat — od przekroczenia jego orbity
w drodze ku Słońcu po powrót w przeciwnym kierunku! Tak duża prędkość
sprawia, że raczej nie będziemy w stanie dogonić jej żadną tradycyjną sondą.
Nawet będąc przygotowanymi na kolejne przybycie gościa z zewnątrz, perspektywa szybkiej realizacji misji kosmicznej wydaje się przy dzisiejszych
możliwościach mało realna. Obecnie,
w ramach Projektu Lyra rozważana jest
możliwość wysłania bardzo szybkiej
sondy nowego typu w pobliże uciekającej ‘Oumuamua. Aby to osiągnąć,
sonda musiałaby przybrać postać żagla
słonecznego lub laserowego — technologii, które do tej pory nigdy nie były
wykorzystywane. Innym możliwym
rozwiązaniem jest wykorzystanie znanego z inżynierii kosmicznej efektu
Obertha i rozpędzenie statku poprzez
zbliżenie do Słońca na odległość zaledwie 3 promieni słonecznych, a następnie asystę grawitacyjną Jowisza. Cel
misji zostałby osiągnięty po kilkudziesięciu latach, jednak zbliżenie do międzygwiazdowego gościa byłoby bardzo
krótkie za sprawą wysokich prędkości,
z jakimi minęłyby się oba obiekty.
ZNACZENIE ODKRYCIA
Odkrycie pierwszego obiektu pochodzącego spoza Układu Słonecznego
jest największym dokonaniem w astronomii planetarnej ostatnich dekad,
porównywalnym z odkryciami pierwszych egzoplanet w latach 90. ubiegłego wieku. Dla astronomii waga tego
wydarzenia jest podobnie duża jak detekcje fal grawitacyjnych dla astrofizyki. Odkrycie ‘Oumuamua jest niczym
most łączący metody badań małych
ciał Układu Słonecznego ze zgłębianiem tajemnic odległych układów planetarnych. Na naszych oczach powstaje właśnie zupełnie nowa dziedzina
nauki, pozwalająca na bezprecedensowe badanie próbek materii powstałych
wokół innych słońc. Polacy są jednymi
z jej twórców. Całkiem możliwe, że
badania małych ciał pozasłonecznych
rozwiną się w podobny sposób jak
5/2018

Zespół badaczy małych ciał Układu Słonecznego z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na fotografii od lewej: Karolina Sieniatecka, Dawid
Nowak, Michał Drahus, Piotr Guzik, Barbara Handzlik, Sebastian Kurowski, Wacław Waniak, Mikołaj Sabat (autor artykułu)

badania układów pozasłonecznych.
Obecnie znanych jest ponad 3500 egzoplanet, spośród których najmniejsza
jest porównywalna do Merkurego. Przy
użyciu Kosmicznego Teleskopu Keplera odkryto także egzokomety okrążające swoje rodzime słońca. W ubiegłym
roku zaobserwowano sześć komet rozpadających się wokół odległej o 800 ly
gwiazdy KIC 3542116. Kilka miesięcy
wcześniej poszlakowy dowód na istnienie tego typu obiektów wykazał
Kosmiczny Teleskop Hubble’a, przy
użyciu którego odkryto obłok gazu wokół gwiazdy HD 172555, którego skład
chemiczny może odpowiadać pozostałościom po wysublimowaniu jąder kometarnych. Wszystkie wspomniane odkrycia nie byłyby możliwe bez postępu
technologicznego, jaki obserwujemy
w ostatnich latach. W czasie wędrówki

górskim szlakiem, w drodze na szczyt
pokonujemy kolejne wzniesienia,
z których uświadczamy widoków coraz bardziej zapierających dech, wokół
nas uwidaczniają się zaś kolejne pasma
i nowe szczyty. Podobnie jest z rozwojem techniki. Technologia u schyłku ubiegłego wieku pozwoliła nam
na odkrycie pierwszych planet wokół
odległych gwiazd. Dziś odnajdujemy
je masowo, a rozwój przeglądów nieba umożliwił detekcję pierwszego ciała
przybywającego do nas spoza Układu
Słonecznego. Z całą pewnością, zaopatrzeni w jeszcze lepsze instrumenty
będziemy w stanie odkrywać kolejne
obiekty międzygwiazdowe, a niewykluczone, że niektóre z nich już wkrótce odwiedzi nasza sonda kosmiczna.
■

Publikacje Polaków o ‘Oumuamua:
Tumbling motion of 1I/’Oumuamua and its implications for the body’s distant
past, M. Drahus, P. Guzik, W. Waniak, B. Handzlik, S. Kurowski, S. Xu
(2018), Nature Astronomy.
Investigating the dynamical history of the interstellar object ‘Oumuamua, P.
Dybczyński, M. Królikowska-Sołtan (2018), Astronomy & Astrophysics,
Volume 610.
The excited spin state of 1I/2017 U1 ‘Oumuamua, M. Belton, O. R. Hainaut,
K. J. Meech, B. E. A. Mueller, J. T. Kleyna, H. A.Weaver, M. W. Buie, M.
Drahus, P. Guzik, R. J. Wainscoat, W. Waniak, B. Handzlik, S. Kurowski, S. Xu, S. S. Sheppard, M. Micheli, H. Ebeling, J. V. Keane (2018), The
Astrophysical Journal Letters.
Spectra and colors of 1I/‘Oumuamua, B. Handzlik, S. Kurowski, W. Waniak,
P. Guzik, M. Drahus, S. Xu, (w przygotowaniu).
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Przygody Uranii w kosmicznej otchłani
3. 'Oumuamua

1

2

Ziemia, Mars, mówiąc grzecznie, cały Układ Słoneczny
To za mało dla dzielnej dziewczynki.
W podróż chce niebezpieczną wszerz i wzdłuż Drogi Mlecznej
Nie dla ciamajd to i maminsynków.

3

4

Kto z gwiazdozbioru Wega leci ku Ziemi? – zgadnij!
Jak poecie się myśl ta wykluła?
Oto pierwszy posłaniec! Pewnie też nie ostatni?
Po hawajsku zaś Oumuamua.

5

Bo nie wiedzą poeci, zwykle zbyt bałamutni
Jak Urania to w mig obliczyła,
Że kierunek się zgadza, ten gwiazdozbiór to Lutnia
Ale Wegi tam jeszcze nie było.

6

Gdyż w Galaktyce naszej – napisz z wielkiej litery
Bo to dom twój jest, to Mleczna Droga!
Gwiazdy wokół jej centrum, według swych efemeryd
Krążą tak, jak wkoło lampy owad.
18

Ale zanim przygodę nową zaczniesz z Uranią
Oraz nową zdobędziesz znów wiedzę,
Spróbuj spojrzeć na niebo z taką samą nostalgią
Z jaką ona spogląda ku Wedze.

Pędzi Oumuaua, pędzi szybko jak piorun
Kilometrów ćwierć setki w sekundę.
By dolecieć tu z Wegi, trzeba lat ćwierć miliona
Czyli prędzej, kochani, sam umrę…
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Tekst: Maciej Mikołajewski, rysunki: Jacek Drążkowski

7

8

Ale ktoś na wykresach, chyba nieźle namieszał
Asteroida, planetka, kometa?
Nagle wbrew grawitacji zamiast zwalniać przyspiesza,
Planetoida to? Nie! To rakieta!

Jeśli leci tu z Wegi, dobrym zdaje się znakiem,
Że załoga szlachetne ma serce.
Usiąść można bezpiecznie na rakiecie okrakiem
Wszak Weganie, to nie ludożercy.

9

10

Skoro razem nam w drogę, to przemogę też trwogę:
Hop, hop Weganie, Oumua-ludki!
Proszę, poznaj załogę, którą tutaj dowodzę
Tylko w tym oto włazie nie utknij!

Oto bowiem Weganie, nienagannych wprost manier
Chociaż wzrost to nie będzie ich prymat.
Zapraszamy Uranię, właśnie jemy śniadanie!
Dziś ogórki, sałata i szpinak.

11
O szczegóły nie pytam, lecz załoga, kapitan
Też zielona, zielona jest cała.
Gdy zielona potrawa i zielony kosmita
To jak nie wyjść tu na kanibala?

12
Wprawdzie rzadko się zdarza, nadgryźć ciut gospodarza,
Byłby na całą wstyd Galaktykę!
Muszę zatem uważać, na orbicie Pegaza,
Więc o czerwoną proszę paprykę.

Na stronie internetowej http://www.urania.edu.pl/dopobrania
zamieściliśmy kilka rysunków z Małą Uranią w wersji do druku
i samodzielnego kolorowania. Polecamy uwadze nauczycieli i opiekunów
dzieci w wieku przedszkolnym jak i klas nauczania początkowego
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Mars na tle pierścieni Saturna

Gdy planeta
zakrywa
planetę (II)
Przemysław Rudź

Wyjątkowo spektakularną i ciekawą grupę zjawisk, jakie możemy obserwować na nocnym niebie, są
zakrycia planet przez inne planety bądź księżyce. Niektóre takie zjawiska są wyjątkowo rzadkie i zdarzają się raz na kilka tysięcy lat, zaś inne można dostrzec kilka razy w roku. Dzięki dzisiejszej technologii jesteśmy w stanie łatwo sprawdzić, kiedy one nastąpią, zweryfikować historyczne relacje i – być
może – przygotować się do obserwacji.
Zakrycia i tranzyty
planetarne w XXI wieku
Na najbliższe zjawisko, które będzie miało miejsce w obecnym stuleciu, trzeba poczekać jeszcze blisko pół
wieku. 22.11.2065 r. dojdzie do dziennego tranzytu Wenus na tle Jowisza
(ryc. 7), pierwszego od analogicznego
w 1818 r., zjawiska tego typu. O ile dopisze pogoda, będzie to prawdopodobnie jeden z najpilniej śledzonych tranzytów w historii. Z terytorium naszego
kraju widoczna będzie tarczka Wenus
muskająca od południowej strony tarczę Jowisza. Bardzo dogodne warunki do obserwacji tranzytu będą mieli
polarnicy na stacji Amundsena-Scotta
na biegunie południowym, gdzie panuje akurat dzień polarny. Tam w wyniku
paralaksy prawie cała tarcza Wenus paradować będzie na tle króla planet.
Dwa lata później w dniu
15.07.2067 r. Merkury zakryje Neptuna (ryc. 8), jednak warunki obserwacji
tego zjawiska będą bardzo niekorzystne. Wydarzy się ono bowiem w ciągu
dnia, a słabo świecący Neptun, mający
niewielkie rozmiary kątowe, tylko czę20

ściowo zakryty zostanie przez tarczkę
Merkurego. Najlepsze warunki do obserwacji tego zakrycia będą miały rejony podbiegunowe, północnej Syberii,
w pobliżu archipelagu Nowej Ziemi.
W kulminacyjnym momencie obie planety dzielić będzie na niebie od Słońca
odległość około 25 stopni łuku.
W dniu 11.08.2079 r. mieszkańcy
Kaukazu, Bliskiego Wschodu, Azji
Środkowej i Wschodniej będą mieli

okazję obserwować zakrycie Marsa
przez Merkurego (ryc. 9). Najlepsze
warunki obserwacyjne wystąpią w rejonie Kaukazu, gdzie w momencie fazy
maksymalnej zakrycia wschodzące
Słońce znajdować się będzie jeszcze
poniżej linii horyzontu, a interesujące
nas planety około 7 stopni powyżej.
Jednak i tam bliskość słonecznego blasku będzie skutecznie przeszkadzać.
Na pozostałym obszarze zjawisko zaj-

Ryc. 7. Tranzyt Wenus na tle Jowisza z dnia 22.11.2065 roku, widziany z terytorium Polski (w prawym dolnym rogu sytuacja na biegunie południowym)
Urania
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dzie już w ciągu dnia. Teleskopy z dużym powiększeniem powinny umożliwić jednak dostrzeżenie tego rzadkiego
kosmicznego fenomenu.
Dwa ostatnie tranzyty w XXI w. dotyczą Merkurego, który przejdzie na tle
Jowisza. Pierwszy z nich będzie miał
miejsce w dniu 27.10.2088 r., a drugi
07.04.2094 r. Jak w przypadku wszystkich wydarzeń z udziałem Merkurego,
warunki ich obserwacji będą skrajnie
trudne, tło nieba będzie mało kontrastowe przez bliskość Słońca. W pierwszym przypadku nasza Gwiazda Dzienna oddalona będzie o około 5 stopni
łuku, w drugim zaledwie około 2 stopni
łuku, co w zasadzie wyklucza wizualne
obserwacje obu fenomenów przyrody.
Inne ciekawe tranzyty
w przyszłych stuleciach
Z przeróżnych tranzytów i zakryć,
które będą obserwowali mieszkańcy
Ziemi w przyszłych stuleciach, uwagę zwracają zwłaszcza dwa. Pierwsze
z nich, w których na scenę wkracza nieomawiany do tej pory Saturn, na którego tle dumnie przejdzie Mars (ryc. 10),
zajdzie dnia 10.07.3332 r. Zjawisko
widoczne będzie tylko za pomocą teleskopów w ciągu dnia z Hawajów,
zachodnich i centralnych obszarów
Ameryki Północnej, późnym popołudniem z okolic Labradoru oraz nisko
nad zachodnim horyzontem na Islandii
w momencie niebawem zachodzącego
Słońce. Wyjątkowo spektakularnie prezentować się będzie przejście Marsa
na tle systemu pierścieni planety, choć
te ostatnie z braku odpowiedniego kontrastu.
Wybitnie rzadkie są wzajemne zakrycia Jowisza, Saturna i lodowych
olbrzymów — Urana i Neptuna. Powodem tego są długie okresy obiegu planet wokół Słońca (odpowiednio około
12, 30, 84 i 165 lat). Stąd też, aby globy
te spotkały się na niebie, muszą mijać
wielokrotności tychże okresów, a i tak
nie zawsze do zakrycia dojdzie. Ciekawe zjawisko tego typu będzie miało
miejsce w dniu 28.08.4648 r., kiedy
Uran zostanie zasłonięty przez Jowisza (ryc. 11). Aby móc zaobserwować
to zjawisko na zamieszkałym lądzie,
trzeba się udać do wschodniej Brazylii, w okolice miast Recife lub Natal.
Tam do zakrycia dojdzie w momencie,
kiedy Słońce znajdować się będzie już
około 7 stopni pod linią horyzontu,
a obie planety na wysokości około 10
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Ryc. 8. Zakrycie Neptuna przez Merkurego z dnia 15.07.2067 roku, widziane z rejonu archipelagu Nowej Ziemi na Syberii

Ryc. 9. Zakrycie Marsa przez Merkurego z dnia 11.08.2079, widziane z rejonu Bliskiego Wschodu

Ryc. 10. Tranzyt Marsa na tle Saturna w dniu 10.07.3332 r., widziany z Islandii

stopni po zachodniej stronie nieba.
Zakrycia planet przez Księżyc
Fakt, że planety i Księżyc spotykają
się w pobliżu ekliptyki, powoduje, że
czasem możemy być świadkami ich zasłaniania przez tarczę naszego naturalnego satelity. Są to zjawiska szczególnie
spektakularne, kiedy zakrywany jest Jowisz, Saturn, Wenus czy Mars. Tarczki
wymienionych planet mają względnie
Urania

największe rozmiary kątowe, co przy
ich widocznych detalach (pasy w atmosferze Jowisza, zarysy form powierzchni
i czapy polarne na Marsie, fazy Wenus
albo osławione pierścienie Saturna) oraz
formach powierzchni Srebrnego Globu,
takich jak kratery, góry czy pola lawowe sprawia, że w okularze teleskopu
podziwiamy całe spektrum ciekawostek planetarnej rodziny. Ze względu
na bliskość Księżyca występuje duża
21

jego paralaksa dla oddalonych miejsc na
Ziemi. Stąd też zjawiska zakryć planet
przez Księżyc są obserwowane tylko
na ograniczonych obszarach, w których
w danym momencie oba ciała znajdują
ponad horyzontem. Istotna jest również
faza naszego satelity. Zakrycia tuż po
lub tuż przed nowiem są trudniejsze do
obserwacji z powodu bliskości oślepiającego Słońca.
Najczęściej dochodzi do pojedynczych zakryć. Prym w częstotliwości
owych księżycowych koincydencji
wiedzie Jowisz (ryc. 12), który przy
sprzyjających warunkach może być
regularnie zakrywany przez Księżyc
nawet 12 razy w ciągu roku. Przykładowo, w 2012 r., pomiędzy czerwcem
i grudniem, nastąpiła seria ośmiu tego
typu zjawisk. Ostatnie widoczne z obszaru Polski zakrycie gazowego giganta
miało miejsce dnia 15.07.2012 r., a następne obserwować będziemy w ciągu
dnia 28.11.2019 r. Jowisz, około południa polskiego czasu, zacznie wtedy
znikać za cienkim sierpem młodego
Księżyca. Oba ciała znajdować się wtedy będą około 13 stopni nad południowym horyzontem.
Ostatnie zakrycie Saturna, który skrył
się za nieoświetloną częścią młodego
Księżyca (tuż po nowiu), obserwowane
było nisko nad horyzontem z obszaru
zachodniej Europy w dniu 25.10.2014 r.
Zakrycia „władcy pierścieni” mogą
również występować seryjnie, choć
wiele z nich zachodzi w ciągu dnia, co
utrudnia lub uniemożliwia obserwacje.
Dla przykładu w 2014 r., pomiędzy
styczniem i październikiem, wydarzyło
się ich aż 11, a w roku 2019, pomiędzy
lutym i listopadem, będzie ich nawet
12! Najbliższe zakrycie Saturna nastąpi w dniu 09.12.2018 r., ale widoczne

będzie tylko z rejonu
Mongolii, Chin i północno-wschodniej
Azji. Z Polski kolejne zakrycie Saturna
ujrzymy o wschodzie Słońca dnia
21.08.2024 r.
W
przypadku
Czerwonej
Planety (ryc. 14) liczba
księżycowych okultacji w ciągu roku
waha się od zera
do sześciu. Ostanie Ryc. 12. Mozaika zakrycia Jowisza przez Księżyc z dnia 07.12.2004
widoczne z Zie- roku, fot. Becky Coretti
mi zakrycie Marsa
przez Srebrny Glob
miało miejsce w dniu
06.12.2015 r., a widoczne było z terenu
Australii, wschodniej
i centralnej Afryki,
południowych Indii
i Indonezji. W Polsce
ostatnim tego typu
wydarzeniem było
wigilijne
zakrycie
z dnia 24.12.2007 r.,
widoczne
przed
wschodem
Słoń- Ryc. 13. Zakrycie Saturna przez Księżyc z dnia 02.03.2007 r., fot.
ca nad zachodnim Damian Peach
horyzontem. Było o tyle ciekawe, że Zelandia, Mars — Hawaje, Kolumbia,
tego dnia Księżyc wszedł w fazę pełni, Ekwador i Peru). W Polsce na kolejne
a Mars osiągnął opozycję względem zakrycie Marsa przez Księżyc musimy
Ziemi. W 2017 r. zaszły dwa zakrycia zaczekać do dnia 08.12.2022 r.
Nie możemy też zapomnieć o zakryMarsa. Jedno miało już miejsce w dniu
3 stycznia, a widoczne było w rejonie ciach Wenus przez Księżyc (ryc. 15).
Indonezji i Malezji. Kolejne będzie jed- Są to względnie częste zjawiska, któnym z następujących po sobie zakryć re w kalendarzowym roku zajść mogą
Merkurego, Marsa i Wenus, widocznych nawet sześciokrotnie. Ostatnie witego samego dnia, 17 września, z róż- doczne w Polsce miało miejsce dnia
nych miejsc na kuli ziemskiej (Merkury 06.04.2016 r. w godzinach rannych.
— Filipiny, Wenus — Australia i Nowa Wenus schowała się wtedy za wąskim
sierpem zbliżającego się do nowiu satelity. Bliźniaczo podobne zjawiska będą
miały miejsce również dnia 19.06.2020
oraz 09.11.2023 r. Na nocnym niebie,
z obszaru naszego kraju, będziemy mogli obserwować zakrycie Wenus przez
Księżyc dopiero w dniu 01.04.2044 r.
Planetę zakryje kilkudniowy Księżyc,
a co ciekawe, kilka godzin później,
z rejonów północnej Europy, będzie
można obserwować jego przejście
na tle gromady otwartej Plejady.

Ryc. 11. Zakrycie Urana przez Jowisza z dnia 28.08.4648 r., widziane z rejonu Przylądka Branco
w Brazylii
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Podwójne zakrycia
planet przez Księżyc
Wyjątkowo rzadko zdarzają się
spektakularne podwójne zakrycia pla5/2018

netarne przez naszego naturalnego satelitę. Warunkami takich zakryć jest
bliska koniunkcja obu planet na niebie,
które mogą być wtedy zakryte przez nasuwającą się stopniowo tarczę Księżyca (o średnicy około pół stopnia łuku).
Niezwykle malownicze było zjawisko
z dnia 25.10.1682 r., kiedy Księżyc
zakrył jednocześnie Jowisza i Saturna
(ryc. 16). Nie było ono przez nikogo
obserwowane (a już z pewnością nie zanotowane), gdyż najlepsze warunki widoczności miały miejsce w rejonie Madagaskaru. Podobnie było z zakryciem
z dnia 17.03.1757 r., kiedy za tarczą
Księżyca skryły się Wenus i Mars, co
można było obserwować z rejonu Południowej Afryki. W dniu 28.02.1851 r.
doszło do zakrycia Merkurego i Marsa,
które można było obserwować tylko
z rejonu Mikronezji, Filipin i północnej
Australii. W XX w. doszło również do
podwójnego zakrycia, w którym w roli
głównej zaprezentowały się Mars i Jowisz. Zakrycie zaszło dnia 08.02.1951 r.
i było najlepiej widoczne znów z obszaru słabo zamieszkałego, a w zasadzie
tylko ze statków, które przebywały na
Oceanie Spokojnym w rejonie międzynarodowej Linii zmian daty na wysokości 50 stopnia szerokości geograficznej
północnej. Co ciekawe, kilka godzin
wcześniej w pobliskiej Ameryce Północnej obserwowano wyjątkowej urody
zakrycie Wenus przez młody Księżyc.
Warto też wspomnieć o zjawisku
z dnia 20.12.1933 r., które można było
obserwować (choć zapewne nikt tego
tam nie odnotował) w rejonie Japonii,
Filipin, Malezji i południowych Indii.
Doszło wtedy do ciekawego dziennego
i wieczornego zakrycia, kiedy jedna
planeta za drugą, odpowiednio Wenus
i Saturn, w ciągu 2 godzin skrywały się
kolejno za Srebrnym Globem.
Ostatnie z interesujących nas
zjawisk, zakrycie Wenus i Jowisza (ryc. 17), miało miejsce dnia
13.03.1998 r., a z terenów zamieszkałych widoczne było tylko z Wyspy
Wniebowstąpienia na Oceanie Atlantyckim. Jedyną, słabej jakości fotografię tego zjawiska, wykonał lustrzanką
z teleobiektywem szwajcarski podróżnik Olivier Staiger, łowca całkowitych
zaćmień Słońca, tornado, cyklonów,
burz i wyładowań atmosferycznych,
a także rzadkich zjawisk zachodzących
na sferze niebieskiej. Pozostałe rzesze
miłośników astronomii musiały obejść
się smakiem.
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Kolejne podwójne zakrycie z udziałem jasnych planet nastąpi w dniu
13.02.2056 r. Zbliżający się wtedy
do nowiu Księżyc zasłoni w ciągu dnia
Marsa i Merkurego. Okultacje będzie
można obserwować na Hawajach,
Alasce i w środkowo-zachodniej Ameryce Północnej. Wcześniej, w latach
2037/2038, będziemy też świadkami
serii trzech podwójnych zakryć Jowisza i Urana. Będą one miały czas i miejsce kolejno: 06.09.2037 — widoczne
z obszaru wokół Wysp Kergulena;
16.02.2038 — widoczne z centralnej
Afryki i Madagaskaru; 16.03.2038 —
widoczne z obszaru Wysp Galapagos).
Zakrycia i tranzyty w systemie
galileuszowych księżyców Jowisza
Doskonałym obiektem okultacyjnych studiów jest Jowisz, co jakiś czas
bowiem nadarza się okazja, aby obserwować tranzyty i zakrycia w systemie jego galileuszowych księżyców
— Io, Ganimedesa, Europy i Kallisto
(ryc. 18). Jak się okazuje, co około 6 lat
nasza planeta przechodzi przez płaszczyznę orbit owych księżyców. Pojawia się wtedy szansa na obserwację
ich wielokrotnych przejść na tle tarczy
planety, a także wzajemnego zasłaniania się. Ostatnie serie takich wydarzeń
miały miejsce w 2009 i na przełomie
2014/2015 r. W ciągu bieżącego roku
możemy pokusić się o obserwacje
przejść księżyców Jowisza na tle jego
tarczy, zakrywania ich przez planetę
i wyłaniania się zza niej. Wraz tymi zjawiskami możemy być też świadkami,
jak cień księżyca wędruje po tarczy Jowisza, co w teleskopie o dużym powiększeniu niezmiennie wywołuje wielkie
wrażenie i zachwyt. Aktualne efemerydy zjawisk w układzie Jowisza, a także
widoczności Wielkiej Czerwonej Pla-

Ryc. 14. Zakrycie Marsa przez Księżyc z dnia
24.07.2003 r., fot. Ron Dantowitz

Ryc. 15. Zakrycie Wenus przez Księżyc z dnia
18.06.2007 r., Daniele Gasparri

my, dostępne są w internecie w postaci
gotowych tabel, zestawień i schematów
(w tym miejscu wielka rekomendacja
dla doskonałego Almanachu Astronomicznego na rok 2017, dostępnego
pod adresem: http://www.urania.edu.
pl/almanach/2017). Dla dociekliwych
przygotowano też interaktywny aplet
(np. http://www.shallowsky.com/jupiter) do samodzielnego prognozowania
nadchodzących zdarzeń. Dzięki niemu,
po zadaniu warunków początkowych,
otrzymujemy w mgnieniu oka nie tylko
efemerydy zbliżających się zjawisk, ale
także ich prostą animację.

Ryc. 16. Ostatnie chwile przed podwójnym zakryciem Jowisza i Saturna z dnia 25.10.1682 r.
Urania
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Podsumowanie
Wiele z opisywanych tu zjawisk
ominie zapewne przeważającą liczbę
szanownych Czytelników, chyba że
w międzyczasie medycyna poczyni
wybitne postępy w kwestii wydłużania ludzkiego życia. Możliwość wirtualnych symulacji i wizualizacji byłych i przyszłych zjawisk tego typu,
które dają komputerowe planetaria
i atlasy nieba, to jednak wspaniała
okazja do niczym nieograniczonych
astronomicznych podróży w czasie
i przestrzeni. Do tego celu gorąco rekomendowany jest darmowy program
Occult (http://www.lunar-occultations.
com/iota/occult4.htm), dzięki któremu
w prosty sposób przewidywać można całą gamę zjawisk zakryciowych,
wraz z ich prostą i czytelną wizualizacją w postaci map z naniesionymi
elipsami zasięgu. Głównym celem tego
opracowania nie było jednak wyzwala-

Ryc. 17. Chwile przed zakryciem Jowisza
(u góry) i Wenus (po lewej) przez Księżyc z dnia
13.03.1998 r., fot. Olivier Staiger

Data

Ryc. 18. Podwójny tranzyt Ganimedesa i Io na tle Jowisza z dnia 16.03.2016 r. Widoczne również
cienie obu księżyców na tarczy planety

nie zazdrości wobec przeszłych i przyszłych pokoleń, które miały i będą
mieć okazję podziwiać owe międzyplanetarne cuda na ziemskim nieboskłonie. Chodziło raczej o zwrócenie
uwagi na urodę rzadkich kosmicznych
zbiegów okoliczności, które w niezwykle malowniczej formie manifestują się gołym okiem lub w okularze
teleskopu. A przecież to nie wszystkie
zakryciowe cuda, jakimi raczy nas
sklepienie niebieskie. Osobnej uwagi
wymagają bowiem okultacje gwiazd
przez planety i ich księżyce, planetoidy
i obiekty transneptunowe. Są to wydarzenia ważkie nie tylko dla pasjonatów
astronomii, ale także dla zawodowych
astronomów i astrofizyków. Dzięki
nim odkryto wszak pierścienie Urana,
oszacowano rozmiary planety karłowatej Eris oraz kandydatek do tej rodziny
— Waruny i Iksjona, czy też określa się
Zjawisko

istnienie i skład potencjalnych atmosfer zasłaniających obiektów. Niezwykle interesujące są też zakrycia gwiazd
przez Księżyc (całkowite i brzegowe),
dzięki którym wyznaczyć można profil
trudno dostępnej obserwacjom teleskopowym powierzchni na skraju tarczy
naszego satelity. Dzięki takim obserwacjom jeszcze dobitniej uzmysłowiamy
sobie wyjątkowość słonecznej rodziny,
odnajdujemy i otwieramy się na ukryte w niej matematyczne, przyrodnicze
i głęboko humanistyczne piękno.
■
Symulacje zjawisk zostały przeprowadzone przez Autora w programach
Stellarium i Occult. Ich dokładność
ograniczona jest dokładnością wykorzystywanych przez nie algorytmów
obliczania pozycji ciał w Układzie
Słonecznym.

Obszar widoczności

12.09.1170

Tranzyt Marsa na tle Jowisza

Europa, Azja

13.10.1590

Zakrycie Marsa przez Wenus

Ocean Atlantycki, zachodnie wybrzeża Afryki

28.05.1737

Zakrycie Merkurego przez Wenus

Anglia

03.01.1818

Tranzyt Wenus na tle Jowisza

Wschodnia Azja (Japonia, Kuryle, Kamczatka), zachodnia część Ameryki Północnej (Alaska, Aleuty)

22.11.2065

Tranzyt Wenus na tle Jowisza

Europa, Afryka, Biegun Południowy

15.07.2067

Zakrycie Neptuna przez Merkurego

Północna Syberia, archipelag Nowej Ziemi

11.08.2079

Zakrycie Marsa przez Merkurego

Kaukaz

27.10.2088

Tranzyt Merkurego na tle Jowisza

Biegun Południowy

07.04.2094

Tranzyt Merkurego na tle Jowisza

Europa, Afryka, środkowa Azja, Ocean Atlantycki

10.07.3332

Tranzyt Marsa na tle Saturna

Hawaje, zachodnie i centralne obszary Ameryki Północnej, Labrador, Islandia

28.08.4648

Zakrycie Urana przez Jowisza

Wschodnia Brazylia, Ocean Atlantycki

Uwaga: Symulacje przeprowadzone w programach Stellarium i Occult. Ich dokładność ograniczona jest dokładnością wykorzystywanych
przez nie algorytmów obliczania pozycji ciał w Układzie Słonecznym.
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Ciekawe strony internetowe…

Czy coś piszczy w trawie?
Nie, w kosmosie…

D

ziś proponuję zajrzeć na stronę
kanadyjskiego Perimeter Institute
for Theoretical Physics. Sam instytut
zasługuje z pewnością na oddzielne
omówienie i może kiedyś jeszcze
do niego wrócimy, ale to, co dla nas w tej chwili ważne,
to możliwość „zajrzenia do jego wnętrza” albo inaczej
skorzystania z jego bogatej oferty edukacyjnej.
Na początek niech to będą „dźwięki z kosmosu”, które
znajdziemy pod adresem https://insidetheperimeter.
ca/listen-scintillating-sounds-universe/.
Jak się domyślamy, w próżni dźwięki raczej nie mogą
się rozchodzić. Ale nie stanowi ona już przeszkody dla fal
elektromagnetycznych czy grawitacyjnych. Jeśli przetworzymy
je na dźwięki (czasem potrzebna jest translacja do pasma
częstotliwości odbieranego przez ludzkie ucho), to możemy
usłyszeć „co w kosmosie piszczy”. Pod wspomnianym
adresem znajdziemy kilka przykładów takich dźwięków
ze słynnym „ćwierkiem” dwóch zderzających się czarnych
dziur. Część przykładów to symulacje wynikające z teorii
oczekiwanych zjawisk. We wszystkich wypadkach
mamy do dyspozycji krótkie filmy z objaśnieniami.
Na tej samej stronie znajdziemy szereg odnośników
do innych tematów dotyczących nie tylko astronomii. Ale
najlepiej, starym zwyczajem pozostawmy tylko główną część
adresu: https://insidetheperimeter.ca/. Z tego miejsca
mamy pełny wgląd do artykułów poświęconych wybranym
zagadnieniom, krótkich filmów, jak i całych wykładów
zarejestrowane na żywo. Również starym zwyczajem
pozostawiamy naszym Czytelnikom przyjemność wędrówek
po tym labiryncie. Wiek nie gra tutaj roli, znajdziemy tu coś
dla przedszkolaków, ale również i dla dorosłych stykających
się z danym tematem po raz pierwszy. Niektóre tematy
przyjmują postać żartu, jak np. „Fizyka jedzenia pizzy
we właściwy sposób”. Jest też dostępny w postaci
plików PDF wychodzący raz na pół roku magazyn
zdający sprawę z ważnych wydarzeń w instytucie.
Jeśli natomiast ktoś chciałby ograniczyć się przede
wszystkim do dźwięków Układu Słonecznego, to
proponuję zajrzeć pod adres https://soundcloud.
com/nasa/sets/spookyspacesounds — są
tam dostępne 24 ścieżki dźwiękowe, z których
większość dotyczy zjawisk w naszym układzie.
Roman Schreiber
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Wywiady

Jak dokładne jest Stellarium?
Rozmowa o programie z jednym z jego autorów

Krzysztof Czart: Jaki jest Pana związek ze Stellarium?
Georg Zotti: Jestem jednym członków drugiej generacji
programistów Stellarium. Pierwsza grupa działała, gdy
Fabien Chéreau z Francji rozpoczął projekt, zebrał
zespół innych programistów i tworzył Stellarium do roku
2008. W tym okresie Stellarium stało się bardzo ładne
i niezwykle użyteczne dla wielu miłośników astronomii.
Mój związek ze Stellarium rozpoczął się około 2009
lub 2010 r., gdy robiłem badania związane z projektem
akademickim, do którego potrzebowałem oprogramowania
astronomicznego. W tamtym czasie Stellarium miało
reputację bardzo ładnego programu, ale niezbyt
dokładnego. Na szczęście dobrą rzeczą w przypadku
projektów typu open-source jest to, że można sprawdzić
i poprawić coś, gdy znajdzie się błąd. Jako astronom
i informatyk, przejrzałem kod źródłowy, sprawdziłem
algorytmy i tam, gdzie znalazłem miejsca, w których coś
mogło zostać zrobione lepiej, zamieniałem proste modele
na bardziej skomplikowane, bardziej precyzyjne. Obecnie
jestem w trakcie dostosowywania Stellarium do używania
w symulacjach dla czasów historycznych i prehistorycznych.
Na ile dokładne jest Stellarium?
To pytanie nastręcza pewnych problemów. Tak naprawdę
nie potrafimy na nie w pełni odpowiedzieć, ponieważ nie
mamy żadnego wiarygodnego odnośnika do porównania.
To co możemy zrobić, to zebrać najlepsze możliwe dane.
W przypadku pozycji planetarnych można odnieść się
do długoterminowych obliczeń z Jet Propulsion Laboratory
(JPL), które opublikowano około 3 lata temu. Chodzi
o obliczenia numeryczne DE431 dla 30 tys. lat. Mamy
dostęp do tych danych, ale nie znamy dokładnego sposobu,
w jaki JPL je oblicza. Ale biorąc pod uwagę, że JPL
kontroluje wszystkie sondy kosmiczne NASA, możemy mieć
pewność, że wiedzą, co robią. Niemniej jednak nie mamy
jak zweryfikować ich danych.
Model precesji z 2011 r. (Vondrák i in.) został opracowany
specjalnie dla użytku w celach badań historycznych
i archeoastronomicznych. Zaimplementowałem ten model
kilka lat temu. W ten sposób zastąpiliśmy bardzo proste
początkowe rozwiązanie dla precesji bardzo dobrym
modelem. To pozwoliło także na zademonstrowanie

Dzięki tworzonym przez pasjonatów wtyczkom można w Stellarium
np. zmienić wygląd rysunków gwiazdozbiorów na ten dobrze nam znany
z atlasu Jana Heweliusza
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ograniczeń poprzedniej, bardzo mocno rozpowszechnionej
hipotezy VSOP87, która jest bardzo dobrym klasycznym
rozwiązaniem z końca lat 80. ubiegłego wieku. Bardzo wiele
programów używa lub używało VSOP87 do wyznaczania
pozycji planet. Rozwiązanie to można zastosować jedynie
do lat od –4000 do +8000. Na ekranie Stellarium można było
sprawdzić, co się działo, gdy ustawiliśmy datę wcześniejszą
niż –4000 — Słońce opuszczało ekliptykę, po prostu
dokładność wyznaczania pozycji Słońca była już zbyt słaba
dla tak dawnego okresu. Gdy używamy obliczeń DE431
z NASA, Słońce pozostaje na ekliptyce, gdyż daty te są
w zakresie lat, dla których model ten ma zastosowanie.
Jeśli pójdziemy jeszcze dalej wstecz niż –13 000 lat, nie
mamy żadnych danych z modelu NASA. Nadal można
obliczać na podstawie analitycznego modelu VSOP87,
wyniki powinny być z grubsza poprawne, ale oczywiście nie
można im ufać z dokładnością minuty łuku, trzeba mieć tego
świadomość.
Załóżmy więc, że chcę sprawdzić w Stellarium wygląd
nieba w roku 1000 p.n.e. Jaką uzyskam dokładność?
Dla roku 1000 p.n.e. dokładność powinna być bardzo
dobra. Ale tak jak mówiłem, nie znam żadnego oficjalnego
rozwiązania, które mówiłoby, że jest absolutnie idealne.
Nie ma na przykład tabel z wartościami dla epoki brązu1.
Takich, których autorzy gwarantowaliby, że obliczone
pozycje są dokładne do sekund łuku. Nie ma więc
z czym porównać. Dlatego zawsze rekomenduję tym,
którzy korzystają ze Stellarium do pracy, żeby sprawdzali
wyniki w innym niezależnym rozwiązaniu. Aczkolwiek
problem w tym, że inne niezależnie rozwiązania często
korzystają z VSOP87, ponieważ jest to bezpłatnie dostępny
algorytm, rozpowszechniony i łatwy w użyciu. Autorzy
różnych programów zwykle korzystają z jednej czy dwóch
książek na temat obliczeń astronomicznych, bowiem
bardzo niewielu autorów opublikowało takie algorytmy,
więc generalnie wszyscy używają tych samych danych.
Naprawdę chciałbym znać rozwiązanie, do którego można
by było porównać wyniki ze Stellarium
W szczególności, wiadomo o problemie ΔT, czyli
rotacji Ziemi. Brak tutaj danych naukowych i stabilnego
rozwiązania. Jeżeli chcemy obliczyć i zwizualizować
zaćmienia Słońca w bardzo odległej przeszłości, np.
w epoce brązu, jest to niezmiernie trudne. Niestety nikt
nie dysponuje wartością ΔT dla takich czasów. Można
ekstrapolować powszechnie stosowane rozwiązania,
ale ekstrapolowanie krzywej parabolicznej, która nie
jest idealnie paraboliczna, tylko ma odchyłki, jest bardzo
niebezpieczne, można bowiem łatwo uzyskać rozbieżność
w delta ΔT na poziomie wielu godzin, co oznacza,
że na Ziemi będziemy znali szerokość geograficzną
zaćmienia, ale nie będziemy znali długości geograficznej.
Brakuje zapisków historycznych z tamtych czasów. Są
pewne obserwacje zaćmień, które pasują do możliwych
obliczonych zaćmień Słońca z końca drugiego tysiąclecia
p.n.e. i są uznawane za względnie poprawne, ale gdy
Epoka brązu to okres mniej więcej od 3000 r. p.n.e. do 1200 r.
p.n.e., przy czym okres trwania jest przyjmowany różnie dla
różnych rejonów świata.
1
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przejdziemy do epoki kamienia, problem staje się jeszcze
większy.

Stellarium to komputerowy programy typu planetarium pozwalający wyświetlić wygląd nieba.
Posiada wiele przydatnych
funkcji i jest chętnie używany
przez miłośników astronomii,
a nawet do projekcji w prawdziwych planetariach. Jest
darmowy i open-source.
Strona internetowa: www.stellarium.org

A jak z używaniem Stellarium do datowania
twórczości literackiej z dawnych czasów, np. wiersza
ze średniowiecza? Można to robić?

Jakie nowe funkcje są planowane w Stellarium?
Na razie korzystamy z danych z katalogu Hipparcosa z lat
90., ale teraz dostępne są nowe pomiary pozycji gwiazd,
odległości, ruchów własnych. Fantastycznie byłoby zacząć
używać katalogu opartego o dane z satelity Gaia, ale jest to
skomplikowana sprawa. Najpierw musimy zrozumieć dane
i znaleźć dla nich odpowiedni format, który pozwala wczytać
do pamięci wiele gwiazd, jednocześnie jej nie przepełniając.
Nie chcemy zmuszać użytkowników do kupowania
potężnych komputerów z 32 GB pamięci RAM. Stellarium
powinno dobrze działać także na komputerach o słabszej
konfiguracji, na zwykłych notebookach i nie powodować
problemów dla użytkowników.
Warto pamiętać, że Stellarium jest projektem
wolontariackim, nie mamy finansowania. Trochę wspiera
nas ESA (czy ogólniej różne projekty typu open source)
organizując „ESA Summer of Code in Space”. Przez
kilka ostatnich okresów letnich mieliśmy po jednej,
a raz nawet dwie inicjatywy, w których zapraszani byli
studenci do opracowywania konkretnych projektów
programistycznych, takich, które można wykonać w 2 lub
3 miesiące. Najnowszym przykładem jest opcja związana
5/2018

z nazwami struktur w Układzie Słonecznym: kraterów
i innych struktur na Księżycu, Marsie, księżycach Jowisza
itd. Niestety Gaia to dużo większa sprawa.
Zastanawiamy się też nad nowymi wymaganiami
etnoastronomii, ulepszenie tego, co nazywamy „kulturami
nieba”. Obecnie można zmieniać wzory konstelacji
pomiędzy standardowym europejskim, którego uczymy
się w szkole, gwiazdozbiorami innych kultur, np. chińskimi,
koreańskimi, indiańskimi, hinduskimi czy australijskimi. Ale
niektóre kultury wyróżniały konstelacje nie tylko poprzez
łączenie gwiazd we wzory, są też ciemne konstelacje,
jak np. australijskie tzw. „Emu na niebie”, uformowane
przez ciemne obłoki widoczne na tle jasnej Drogi
Mlecznej. Aktualnie nie możemy w Stellarium pokazać
takiej konstelacji. Są też problemy lingwistyczne: na ile
wystarczy podać jedynie nazwę konstelacji, a na ile trzeba
dodać do niej więcej historii wyjaśniającej. Na przykład
w przypadku kultur nieużywających alfabetu łacińskiego —
czy wyświetlać oryginalną pisownię? Weźmy na przykład
egipskie hieroglify; czy pokazywać hieroglif, transliterację,
którą mogą przeczytać nie tylko specjaliści z egiptologii,
tłumaczenie i interpretację w kontekście kulturowym? Albo
przypadek określeń takich, jak „Niebieski Księżyc” na niebie
— co to oznacza, jakie miało znaczenie, czy określenie
pochodzi od niebieskiej barwy, czy może od czegoś innego?
Zachęcam etnologów, lingwistów, historyków do włączenia
się w tę sprawę, tak aby uzyskać system, którego każdy
może używać, także do kultywowania tradycji różnych kultur
dotyczących nieba, przykładowo stosując Stellarium do
przekazywania tradycji, tak aby nie uległa zapomnieniu.
Rozmowę przeprowadził Krzysztof Czart w sierpniu 2018 r.
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Tak, tu nie powinno być problemów. Pozycje planetarne
powinny być poprawne do 10000 lat wstecz, a nawet
jeszcze trochę dalej. Przy czym zawsze trzeba mieć
na uwadze, że Stellarium nie zostało zaprojektowane
do kontrolowania statków kosmicznych, więc mogą być
efekty, o których aktualnie nie wiemy. Ale nie sądzę, abyśmy
ominęli któryś z głównych problemów.
Natomiast warto wskazać inną sprawę: wiele osób
nie do końca rozumie kwestię kalendarza. Niektórzy np.
sądzą, że przesilenie letnie zawsze jest i było 21 czerwca.
Wtedy, gdy sprawdzą sobie 21 czerwca na przykład 1700
lat wstecz, to okazuje się, że Słońce w tym dniu nie znajduje
się w pozycji przesilenia, tylko w innym miejscu. Trzeba
pamiętać, że była istotna przyczyna dla wprowadzenia
kalendarza gregoriańskiego. Dodatkowo, dla dat przed
1582 r. używany jest kalendarz juliański, nawet do czasów
prehistorycznych, co oczywiście nie jest poprawne. Juliusz
Cezar wprowadził kalendarz juliański w 45 r. p.n.e. Jeśli
ekstrapolujemy jakieś daty jeszcze bardziej wstecz,
robimy to poza zakresem kalendarza juliańskiego. Skoro
600 lat po wprowadzeniu kalendarza juliańskiego został
on zreformowany na kalendarz gregoriański, to jeśli
spojrzymy 600 lat wstecz od wprowadzenia kalendarza
juliańskiego, będziemy mieli po tej przeciwnej stronie
błędy podobne, jakie miał kalendarz juliański w XVI w.
W kontekście przesilenia letniego dzień 21 czerwca nie ma
odniesienia np. do epoki brązu. Jest to częsty błąd robiony
przez użytkowników nie zaznajomionych z chronologią
astronomiczną, podstawami astronomii i kalendarzem.
Jest też różnica pomiędzy liczeniem lat w kalendarzu
historycznym a astronomicznym. Chodzi o problem roku
0. Historycy nie znają roku 0, a astronomowie go używają.
W historii po roku 1 p.n.e. nastąpił rok 1 n.e. Oznacza to, że
rok 0 pokazywany przez Stellarium, to w historii rok 1 p.n.e.,
a rok –1 w Stellarium, to rok 2 p.n.e. w historii.

Georg Zotti — informatyk i astronom zainteresowany astronomią
w kulturze, w tym historią astronomii i symulacjami archeoastronomicznymi. Jest jednym z programistów Stellarium. Obecnie
pracuje w Instytucie Ludwiga Boltzmanna ds. Poszukiwań Archeologicznych i Archeologii Wirtualnej w Wiedniu oraz jest wiceprezesem European Society for Astronomy in Culture (SEAC).
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Gdy język i kultura spotykają się z niebem

Przez słowa
do gwiazd
Jadwiga Jęcz

Słowa związane z astronomią widowiskowo spadły z nieba na ziemię, znajdując zastosowanie w języku potocznym, o czym świadczą przysłowia, powiedzenia i sentencje. „Kosmiczna” terminologia
zainspirowała także pisarzy, dla których Słońce, Księżyc i gwiazdy niespodziewanie stały się źródłem
natchnienia podczas tworzenia nie tyle samych dzieł, lecz także (często za pośrednictwem tłumaczy)
ich tytułów.
Wielkie nieba!
— Niebo w przysłowiach
„Dwie rzeczy napełniają umysł coraz to nowym i coraz to wzmagającym
się podziwem i szacunkiem w miarę
tego im częściej, im dłużej nad nimi
rozmyślamy: niebo gwiaździste nade
mną i prawo moralne we mnie” —
w XVIII w. w Krytyce praktycznego
rozumu pisał Immanuel Kant, a słowa
te, mimo iż w skrócie definiują główne
założenie jego systemu filozoficznego,
stanowić również mogą punkt wyjścia
do podjęcia refleksji nad obecnością
wspomnianego „gwiaździstego nieba” w szeroko pojmowanej kulturze
— przede wszystkim kulturze słowa.
Chciałabym podkreślić (a przy okazji
przeprosić konserwatywnych miłośników astronomii), że słowo „niebo”
stosowane będzie w artykule umownie
i zamiennie; w odniesieniu do nieba
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dziennego i nocnego, jak również nieba głębokiego — chodzi mi bowiem
o przeanalizowanie obecności słów kojarzonych z kosmosem przede wszystkim w znaczeniu potocznym i symbolicznym.
Określenie „niebo” funkcjonuje
w języku jako składnik wielu frazeologizmów związanych z dobrocią
i poczuciem bezgranicznego szczęścia.
Stwierdzenia, że ludzie dążą do tego,
aby znaleźć się w siódmym niebie i pragną przychylić nieba ukochanej osobie
najlepiej to ilustrują. Niestety, w życiu
bywa różnie. I tak radość z tego, że ktoś
lub coś spada wprost z nieba towarzyszy nam nieczęsto, o mannie z nieba
nie wspominając. Śladów pochodzenia
tego przysłowia należy poszukiwać
w Biblii. Odnosi się ono do obietnicy,
zgodnie z którą Bóg „ześle [podążającym do ziemi obiecanej Izraelitom]
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chleb z nieba, jak deszcz. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej”. Czy
spożywający mannę Izraelici mogli
powiedzieć: niebo w gębie!? A może
ze zdziwieniem zakrzyknęli: Wielkie
nieba! — toż to cud!? To już pytanie,
na które tylko Niebo zna odpowiedź…
Tym bardziej że było to lata świetlne
temu. Bez wątpienia manna była darem
bardzo cennym, po prostu darem nieba. A jak grom z jasnego nieba musiała
spaść na zmęczonych Izraelitów radosna wiadomość, że już dłużej nie będą
cierpieć głodu.
Jednak nie zawsze wszystko — mówiąc najoględniej — dobrze się kończy. Czasami coś wręcz woła o pomstę
do nieba. I czasami Niebo reaguje —
począwszy od kultury starogreckiej
i ciskającego piorunami Zeusa poprzez
wyobrażoną pod postacią burzy Amadiorę w wierzeniach nigeryjskiego
plemienia Igbo aż do symbolizującego
Boską siłę pioruna w Balladynie Juliusza Słowackiego. Wymienić można jeszcze kilka innych przykładów,
nie zmienia to jednak faktu, że trzeba
by chyba poruszyć niebo i ziemię, aby
wskazać je wszystkie… Ale prosząc
kogoś o ewentualną pomoc pamiętajmy, żeby nie rozmawiać z nim jak
dziad o chlebie, a baba o niebie, lecz
5/2018

Rys. Wieńczysław Bykowski

Plotkowały drzewa w borze:
„Pan Księżyc jest nie w humorze”.
„Pan Księżyc miał jakieś przykrości”.
„Pan Księżyc jest blady ze złości”.
„Pan Księżyc ma twarz taką srogą”.
„Pan Księżyc dziś wstał lewą nogą”.
„Pan Księżyc jest trochę nie w sosie”.
„Pan Księżyc dziś muchy ma w nosie”.
Jak tu Księżyc się nie zgniewa:
„Cóż myślicie, głupie drzewa,
Że ja mam przyjemne życie?
Wy słońce tylko cenicie,
Was tylko słońce zachwyca
Wy kpicie sobie z Księżyca,
A ja wam na to odpowiem —
Uważam, że jest rzeczą po prostu bezwstydną
Porównywać słońce ze mną,
Bo słońce świeci, gdy i tak jest widno,
A ja w nocy, gdy jest ciemno”.
Jan Brzechwa, Księżyc

wyjaśnijmy, o co dokładnie nam chodzi.
Ale kosmos!
W języku potocznym powiedzenie ale kosmos! (totalny, kompletny
itp.) oznacza, że albo coś jest niezrozumiale i kompletnie niemożliwe do
przyswojenia, albo świetne, budzące
podziw, a niekiedy także i zazdrość.
A że zazdrość nie jest niestety ludziom
uczuciem obcym, nie omija bynajmniej
kręgów artystycznych i celebryckich.
Posiadające faktyczny talent gwiazdy
kina i teatru, a także znane z tego, że są
znane, gwiazdki show-biznesu często
określa się mianem osób urodzonych
pod szczęśliwą gwiazdą, choć zazwyczaj okazuje się, że prawda jest o wiele
bardziej gorzka. Bo to przecież jasne
jak słońce, że wiele karier (i tzw. karier)
odrywa ludzi od rzeczywistego życia,
wskutek czego gwiazdy i gwiazdki, zamiast twardo stąpać po ziemi zachowują się jak osoby z innej planety i takie,
które spadły z Księżyca, narażając się
tym samym na śmiech otoczenia. Choć
oczywiście zawsze znajdą się fani, którzy zrobiliby wszystko, aby dać swoim
idolom — którzy są dla nich wręcz
Nie przesłaniajcie różom księżyca,
gdy świeci,
Róże kochają księżyc jak poeci.
W niebo z ogrodów patrzą i patrzą, nim zasną
I śni się różom w ciemności ta jasność.
Fragment piosenki Księżyc i róże Anny German.
Tekst: Tadeusz Kubiak, muzyka: Bogusław Klimczuk.
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gwiazdą przewodnią — nawet gwiazdkę z nieba. Również wtedy, jeżeli wątpliwe autorytety na wielu rzeczach
nie znają się bardziej niż pies (wilk)
na gwiazdach i nie muszą — w przeciwieństwie do innych pragnących osiągnąć sukces osób — ciężko pracować,
walcząc z przeciwnościami. W istocie,
łacińska sentencja per aspera ad astra
(przez ciernie do gwiazd) nie odnosi się
do celebrytów w najmniejszym choćby
stopniu.
Słowo „gwiazda” bardzo często
pojawia się w utworach poetyckich.
Na przykład u Michaiła Lermontowa,
jednego z najwybitniejszych rosyjskich
autorów, czytamy: „Wiele gwiazd jest
letniej nocy / Z czego dwie ja widzę
w was / Południowe, czarne oczy! /
Złączył nas niedobry czas”, zaś u Jarosława Iwaszkiewicza: „Plejady to
gwiazdozbiór już październikowy /
Błyszczą jak winne grono wśród innych gwiazd roju / W ich świetle las
pożółkły niby rumak płowy / Co polem
do srebrnego biegnie wodopoju”. Także Bolesław Leśmian posłużył się obrazem rozgwieżdżonego nieba: „Tej nocy
niebo w dreszczach od gwiazd mrugawicy / Kołysało swój bezmiar w sąsiednie bezmiary, / To w próżnię swe
radosne unosząc pożary, / To zbliżając
je znowu ku mojej źrenicy”. Krzysztof
Kamil Baczyński natomiast, głęboko
wstrząśnięty okrucieństwem wojny, pisał: „Jesień to gwiazdy lecące z drzew.
/ Liście jak węże syczą. / Przewożą
arki na drugi brzeg / głowy obciętych
Urania

księżyców. / Ciągną kondukty przez
zgasły czas / -spróchniałe ichtiozaury. /
Jak wieko spada nieba trzask / na biały
wzrok umarłych”.
To jasne jak słońce, że
„kosmicznych” przysłów jest więcej
Zdarza się, że funkcjonujące w języku słowa służą określeniu wyglądu zewnętrznego. Poza stanowiącym
oczywisty komplement stwierdzeniem na temat „oczu błyszczących jak
gwiazdy” mówi się — niekoniecznie
życzliwie — o pyzatej twarzy jak Księżyc w pełni. O gustach się nie dyskutuje, dlatego nie trzeba się przejmować
drobnymi złośliwościami; gorzej, jeżeli ktoś nas uzna za typa spod ciemnej
gwiazdy… Zdecydowanie lepiej by
było, żeby wszyscy widzieli, iż nasze
twarze z radości jaśnieją jak słońce.
A tak przy okazji i nieco w oderwaniu
od tematu warto pamiętać, że powinno
się realnie oceniać własne siły, a nie
[rzucać się] z motyką na słońce, a także
— aby przestrzegać zasady, że nie należy chwalić dnia przed zachodem słońPrzemija magia, chociaż wielkie moce
jak były są. W sierpniowe noce
nie wiesz, czy gwiazda spada, czy rzecz inna.
I nie wiesz, czy to właśnie rzecz, co spaść
powinna.
I nie wiesz, czy przystoi bawić się w życzenia,
Wróżyć? Z gwiezdnego nieporozumienia?
Wisława Szymborska, Spadające z nieba
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dzieci są mostem do nieba (perskie) lub
japońskie: weź kąpiel, a poczujesz się
jak w niebie.

Gwiazda czy asteroid
Spadając przez mrok nieba
Na ostrość wzrok nastroi
I zamglić mu się nie da.
Spójrz na ów świat z tej strony
Chociaż spojrzenia nie wart.
Fragment wiersza Josifa Brodskiego
***[Gwiazda czy asteroid],
przeł. Stanisław Barańczak

w domu (arabskie), gdyby nie było łez,
słońce spaliłoby nam żebra (arabskie),
starożytni nie oglądali dzisiejszego
księżyca, ale dzisiejszy księżyc świecił
nad starożytnością (chińskie), słońce
doszedłszy do zenitu obniża się, księżyc doszedłszy do pełni zaczyna się
zmniejszać (chińskie), gdy nie kwitną ci
jabłonie, nie jest to wina słońca (chińskie), jeśli człowiek sam się nie pilnuje,
Słońce i Księżyc zniszczą go (chińskie),
Rys. Wieńczysław Bykowski

ca. Czasami bowiem, kiedy wszystko
układa się doskonale, na samym końcu może nas spotkać niemiła niespodzianka… Jednak nawet jeżeli tak by
się (odpukać!) stało, po burzy zawsze
przychodzi słońce.
Metaforyka związana z ciałami
niebieskimi sięga swymi korzeniami
czasów bardzo odległych, co dowodzi łatwości przyswajania poetyckich
obrazów słońca, księżyca i gwiazd
oraz traktowania ich jako uniwersalnych i prostych w odbiorze. Zacytować można fragment biblijnej Pieśni
nad Pieśniami: „Kimże jest ta, która
świeci z wysoka jak zorza, piękna jak
księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna
jak zbrojne zastępy?”. Jeżeli chodzi
o powiedzenia wywodzące się z obszaru kultury pozachrześcijańskiej, są to
między innymi: niewidomemu gwiazdy
niepotrzebne (karaimskie), nie mogąc
być gwiazdą na niebie, bądź lampą

Niebo w płomieniach
— kosmos w ogniu literatury
Słońce, księżyc i gwiazdy stanowiły
i nadal stanowią wdzięczne pod względem brzmieniowym źródło inspiracji
nie tylko autorów, ale także tłumaczy
literatury. Często się zdarza, że tłumacze proponują znaczącą modyfikację
tytułu oryginalnej wersji książki lub filmu, wskutek czego polskiemu odbiorcy znana jest np. Szklana pułapka, a nie
Die Hard. Dlatego, biorąc pod uwagę
„kosmiczne pierwiastki”, chciałabym
przypomnieć tytuły znane polskim
czytelnikom, nie wdając się przy tym
w translatorskie zawiłości.
W historii tytułów dzieł literackich
kilkakrotnie pojawiały się „słoneczne” odniesienia, żeby wspomnieć np.
o drugiej (obok Mojego drzewka pomarańczowego i Na rozstajach) części
trylogii najsłynniejszego (obok Paola
Coelha) brazylijskiego pisarza Joségo Maura de Vasconcelosa: Chodź,
obudźmy słońce. Poza tym Ernest Hemingway napisał powieść Słońce też
wschodzi, a twórca Białego Kła Jack
London — Syna Słońca.
Zdecydowanie częściej pisarzy
inspiruje jednak nasz jedyny naturalny satelita, czego przykładem są np.
Księżyce Jowisza autorstwa laureatki Nagrody Nobla z roku 2013 Alice
Munro, Księżyc zaszedł noblisty z roku
1962 — Johna Steinbecka i urokliwa,
dedykowana zarówno dzieciom, jak
i dorosłym książka Fonsito i Księżyc
Maria Vargasa Llosy (Nobel 2010),
Obcy księżyc stoi w oknie
Jest tak obco; tak pusto, samotnie
W obcym mieście
nawet księżyc nie ten sam.
Fragment piosenki Obcy księżyc Haliny Frąckowiak.
Tekst: Jerzy Jurandot; muzyka: Marek Sart.

opowiadająca o zakochanym chłopcu,
który w zamian za pocałunek podarował ukochanej Nereidzie najprawdziwszy Księżyc. Jak tego dokonał? Zapraszam do lektury. Ponadto na gruncie
polskojęzycznym znana jest „trylogia
księżycowa” Jerzego Żuławskiego: Na
srebrnym globie. Rękopis z Księżyca,
Zwycięzca i Stara Ziemia.
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Lato było w pełni,
Noc w pełni. Plejadą
Gwiazdy przez poświatę
Migotały blado,
Gdy księżyc lśniąc zimno
Wśród planet-wasali
Smugę blasku z niebios
Kładł na morskiej fali.
Fragment wiersza Gwiazda
Stanisława Grochowiaka

Faktyczne zainteresowanie Księżycem unaoczniło się w fantastyczno-naukowych książkach dla młodzieży: trylogii Juliusza Verne’a (Z Ziemi na Księżyc,
Wokół Księżyca, Świat do góry nogami)
oraz innej powieści jego autorstwa — Podróży na Księżyc. Z kolei Jan Brzechwa
próbował zainteresować Księżycem najmłodszych; Pan Soczewka na Księżycu
i wiersz Księżyc stanowią tego najlepszy
dowód. Autor niezapomnianego Koziołka Matołka, Kornel Makuszyński pozostawił po sobie książkę O dwóch takich,
co ukradli Księżyc, a Eric Linklater —
Wiatr z Księżyca. Nie sposób nie wspomnieć także o niektórych tytułach kultowej serii komiksów Hergé’a (Georges’a
Remi) o przygodach Tintina: Tajemnicza
gwiazda, Świątynia Słońca, Kierunek
Księżyc i Spacer po Księżycu.
Osobną kategorię stanowią upamiętnione w tytułach książek planety. Począwszy od Ziemi, planety ludzi Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, do rąk czytelników trafiły Planeta Woda i Dzieci
Księżyca Borisa Akunina oraz utwory,
w których zawarte w tytułach nazwy
planet odnoszą się jednak wyłącznie
do imion (choć potraktowanych w sposób metaforyczny) starożytnych greckich bóstw. Są to Wenus z Ille Prospera
Mérimé’ego, Wenus w futrze Leopolda
Sacher-Masocha i Saturn. Czarne obrazy z życia mężczyzn z rodziny Goya
Jacka Dehnela. Interesującą, a przy tym
niezwykle oryginalną powieścią jest
też Centaur Johna Updike’a.

5/2018

Bezpośrednie odniesienie do astronomii pojawiło się w Domu pod Lutnią
Kazimierza Orłosia. Kiedy mały Tomek, główny bohater powieści, wraz
z dziadkiem spoglądał w sierpniowe
niebo, w pewnym momencie zawołał:
„Dziadku, stoimy pod Wegą! Ona jest
w gwiazdozbiorze Lutni! Nasz dom
jest pod Lutnią!”. Z kolei w opublikowanym w 1984 r. zbiorze opowiadań
Julian Stryjkowski w poetycki sposób
opisał najjaśniejszą gwiazdę nieba nocnego: „Gdzie Syriusz? Najbardziej zakochana gwiazda. Nigdy nie mogłem
jej znaleźć, nawet wtedy kiedy mi ją
palcem pokazywała Lilla. Ta najbardziej drżąca, najbardziej niecierpliwa
gwiazda” (Syriusz). A wybitny, choć
nieco zapomniany prozaik Sergiusz
Piasecki w Kochanku Wielkiej Niedźwiedzicy opisał losy Polaków w latach
20. XX w., zamieszkujących pogranicze polsko-rosyjskie i zajmujących się
przemytem i handlem. Działając często
pod osłoną nocy, bohaterowie powieści musieli kierować się położeniem
gwiazd. Na marginesie wspomnieć
wypada także o opowiadaniu Aleja
Carpentiera Pole gwiazd oraz o tomiku
poetyckim Zbigniewa Herberta Hermes, pies i gwiazda.
Na zakończenie chciałabym przypomnieć nazwiska trzech autorów fantastyki naukowej, którzy wielokrotnie
nadawali swym dziełom „kosmiczne”
tytuły. Spod pióra Stanisława Lema,
twórcy słynnego (trzykrotnie przeniesionego na ekrany kin) Solaris wyszły
m.in. Dzienniki gwiazdowe oraz Astronauci, Powrót z gwiazd, Wejście na orbitę, Noc księżycowa, Pokój na Ziemi,
Człowiek z Marsa. Ponadto ukazała
się książka Planeta LEMa. Felietony
Ponadczasowe. Philip Kindred Dick,
autor niezapomnianego, choć bardziej
znanego w wersji filmowej Raportu
mniejszości napisał Galaktycznego
druciarza, Kosmiczne marionetki, Klany księżyca Alfy, Marsjański poślizg
w czasie, Oko na niebie i Słoneczną
loterię, zaś Robert Anson Heinlein
— Kawalerię kosmosu i Między planetami. Niemniej pomimo obfitości
„kosmicznych” pierwiastków w literaturze, pierwsze miejsce bezsprzecznie
należy się Witoldowi Gombrowiczowi… Za Kosmos, rzecz jasna.
Wszystkie te przykłady pokazują
odwieczną fascynację, z jaką człowiek
spoglądał w niebo. Nasi przodkowie
uwiecznili sferę niebieską w swoich
Urania

nocny wiersz wyszedł spod łóżka
miał włosy czekoladowe
perłowe paznokcie
pachniał ambrą i westami light
trzepotał rzęsami
zagryzał wargi a potem
trzasnął drzwiami
strącając gwiazdy w jeziora antracyt
nieważne stało się oczywiste
i wdepnęło w kałużę mniejszą
od jeziora z gwiazdami
uratowałem kilka galaktyk przed zatonięciem
i kilka gwiazd luzem
które
ułożyłem w konstelację zwaną Nieważne
na nocnym bezchmurnym niebie
po prawej stronie Wielkiego Wozu
jaśnieje Nieważne
nocą nic nie jest ważne
no chyba, że ten wiersz
Andrzej Ballo, nocny

powiedzeniach i literaturze. Olśnieni
pięknem kosmosu, niejednokrotnie podejmowali studia nad ruchami ciał niebieskich, poznawaniem fizyki gwiazd
czy odkrywaniem ogromu Wszechświata. Okazuje się, że piękno kosmosu ma charakter uniwersalny — i jako
takie z jednej strony może zauroczyć
artystów, z drugiej natomiast zainspirować naukowców.
■

Jadwiga Jęcz — ukończyłam teatrologię
i studia śródziemnomorskie na UAM
w Poznaniu, obecnie jestem doktorantką
na tej samej uczelni. Interesuję się literaturą, filatelistyką, muzyką i filmem, a największą przyjemność sprawia mi popularyzowanie nauki. W wolnych chwilach
gram w szachy, wklejam rośliny do zielnika i piszę utwory satyryczne. Mam dwa
żółwie: stepowego Kasjopeję (ach, ten
kosmos!) i greckiego Wercyngetoryksa.
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Nowoczesne zasoby technologiczne
i informatyczne w programie monitorowania
zagrożeń w przestrzeni kosmicznej

Sieć
Solaris-Panoptes
w programie ESA
Space Surveillance
and Tracking
Agnieszka Sybilska

SST (od jego angielskiej nazwy Space Surveillance and Tracking) to system detekcji, śledzenia i monitorowania ruchu satelitów i śmieci kosmicznych prowadzony przez Europejską Agencję Kosmiczną
(ESA). Jest on częścią większej inicjatywy ESA dotyczącej świadomości sytuacyjnej w przestrzeni
kosmicznej — analizowania potencjalnych zagrożeń dla naszych zasobów orbitalnych i naziemnych
oraz próby ich minimalizowania. Wywodząca się z Polski sieć teleskopów Solaris-Panoptes, dzięki
dedykowanym obserwatoriom, owocnej współpracy międzynarodowej, nowoczesnym technologiom
sterowania siecią sensorów oraz oprogramowania do redukcji i analizy danych, osiąga znaczącą pozycję w europejskim SST.
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SYSTEM SPACE SURVEILLANCE
AND TRACKING
Wraz z rozwojem technologii kosmicznych oraz zmniejszającym się
kosztem wynoszenia ładunku na orbitę
okołoziemską, liczba obiektów krążących nad Ziemią rośnie w bardzo szybkim tempie. Naturalnie zależy nam na
tym, aby satelity funkcjonowały bezpiecznie i jak najdłużej, stąd np. potrzeba uważnego obserwowania, gdzie się
znajdują oraz czy nie istnieje niebezpieczeństwo kolizji z innymi obiektami. SST, będący częścią programu ESA
o nazwie SSA (z ang. Space Situational
Awareness: Świadomość Sytuacyjna
w Przestrzeni Kosmicznej) pojawił się
jako odpowiedź na tę potrzebę. System
obejmuje monitorowanie i analizowanie środowiska kosmicznego pod kątem
zagrożeń dla infrastruktury naziemnej
i orbitalnej ze strony aktywnych satelitów oraz śmieci kosmicznych (do których należą nieczynne satelity, człony
rakiet nośnych oraz różne kosmiczne
odłamki).
Każdy kraj-członek ESA sam decyduje, który z tzw. opcjonalnych programów agencji — do których należy
SSA — chciałby wspierać poprzez
przeznaczenie na niego funduszy, co
umożliwia potem instytucjom badawczym i komercyjnym z tego kraju rywalizowanie o przeprowadzanie badań
w ramach danego programu. W Polsce
doceniono wagę programu SSA dla rozwoju krajowego sektora kosmicznego
(nowej infrastruktury i nowych tech-

nologii), dlatego nasz kraj od samego
początku swojego członkostwa w ESA
brał w nim udział. Dzięki staraniom
Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA)
został też złożony wniosek o przystąpienie Polski do europejskiego konsorcjum
SST (EU SST), co pozwoli na jeszcze
lepszą integrację polskiego i zagranicznego środowiska badawczego i przemysłowego oraz rozwijanie kompetencji
w kluczowych dla SST obszarach, tj.
technologii laserowych, optycznych
oraz radarowych. POLSA jest głównym
koordynatorem, łącznikiem pomiędzy
administracją publiczną, przemysłem
i naukowcami w Polsce a międzynarodowym środowiskiem SST.
Do oceny ryzyka związanego ze środowiskiem kosmicznym używamy różnego typu czujników, których właściwości się uzupełniają tak, aby pozwolić
na jak najdokładniejsze wyznaczenie
orbit i innych własności obiektów, takich jak rozmiar czy skład chemiczny.
Sensory dzielą się na pasywne i aktywne, ze względu na to czy tylko odbierają
sygnał lub też go emitują. Te pierwsze
— dobrze nam znane teleskopy optyczne — są tańsze, ich użycie jest jednak
ograniczone ze względu na porę dnia
oraz warunki atmosferyczne (obserwujemy tylko nocą i przy dobrej pogodzie)
oraz tzw. kąt fazowy obiektu — określający wzajemne położenie obserwatora,
Słońca i obiektu — od którego zależy
jego naświetlenie. Badania przy użyciu
pozostałych rodzajów sensorów, radarów i laserów często nie mają już takich

ELEMENTY SIECI
SOLARIS-PANTOPES
Solaris-Panoptes to międzynarodowa
sieć czujników skupiająca polskie, niemieckie, brytyjskie oraz holenderskie
instytucje naukowo-badawcze i przemysłowe, w którego skład ze strony
polskiej wchodzą teleskopy optyczne sieci Solaris należące do Centrum
Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK
PAN), Stacja Laserowa Centrum Badań
Kosmicznych (CBK) PAN w Borówcu
oraz budowany przez Bałtycki Instytut Technologiczny teleskop optyczny
Panoptes-1AB w Gdyni. Niewątpliwą
zaletą sieci jest jej globalne rozmieszczenie (pokazane na rys. 1) oraz dedykowane narzędzia do automatycznego
zarządzania ich zasobami oraz do analizy danych.
Sieć Solaris składa się z czterech
półmetrowych teleskopów optycznych
(dwa z nich pokazane są na rys. 2), zlokalizowanych w Afryce Południowej,
Argentynie i Australii. Sieć powstała
dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji Nauki Polskiej, uzyskanemu przez CAMK PAN.

Źródło: Autorka.
Mapa świata: Strebe, Wikimedia Commons

Rys. 1. Sieć Solaris-Panoptes na mapie świata
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ograniczeń. Do dokładnych położeń na
niebie uzyskanych przy pomocy obserwacji optycznych dodają przede wszystkim dokładną odległość obserwowanego obiektu: radary z dokładnością około
100 m, a lasery nawet 1–2 cm.
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Źródło: Mariusz Słonina, Sybilla Technologies / Stanisław Kozłowski, CAMK PAN.

Rys. 2. Na górze: dwa z teleskopów należących do sieci Panoptes znajdujące się w Observatorio
del Teide na Teneryfie w Hiszpanii. Na dole: teleskopy Solaris-1 i Solaris-2 w South African Astronomical Observatory (SAAO) w RPA

poprawkę kalibracyjną systemu laserowego.
Obserwacje laserowe satelitów oraz
śmieci kosmicznych służą bardzo dokładnemu określeniu pozycji śledzonego obiektu. Dokładność takich pomiarów wynosi 1–2 cm (lasery pikosekundowe), a ich precyzja kilka milimetrów.
Głównym celem zastosowania techniki
laserowej jest wyznaczanie odległości
do orbitujących wokół Ziemi satelitów
i śmieci kosmicznych. Mając do dyspozycji wiele takich pomiarów, możemy
z dokładnością centymetrową określić
trajektorię, po jakiej porusza się dany
obiekt wokół Ziemi, innymi słowy jego
orbitę.
W ostatnich latach stacja laserowa
CBK PAN uczestniczyła w kilku projektach związanych z programem SST.

Źródło: CBK PAN

Prace nad budową obserwatoriów rozpoczęły się w 2010 r., a instalacja teleskopów zakończyła się trzy lata później. Od kiedy ujrzały one tzw. pierwsze światło, z powodzeniem są gromadzone dane obserwacyjne, do tej pory
głównie skupiające się na poszukiwaniu planet pozasłonecznych poprzez
długofalowe monitorowanie zaćmień
gwiazd podwójnych, a w ostatnich latach rozszerzone o nowe projekty naukowe, w tym te związane z SST.
Stacja laserowa w Borówcu, należąca do CBK PAN, jest częścią International Laser Ranging Service (ILRS),
międzynarodowej organizacji skupiającej jednostki dostarczające laserowych
pomiarów odległości do sztucznych
satelitów Ziemi. Stacja działa regularnie
od 1988 r., a w 2014 r. został zmodernizowany jej system laserowy: zainstalowano dwa nowe moduły laserowe
(standardowy do obserwacji satelitów
oraz drugi, wysokich energii, służący do
obserwacji śmieci kosmicznych) oraz
wymieniono system optyczny w teleskopie wysyłającym/odbierającym sygnał laserowy (patrz rys. 3). Pod koniec
roku 2014 stacja laserowa CBK PAN
przystąpiła do tzw. Space Debris Study Group, działającej przy ILRS grupy
stacji laserowych, które obserwują także
obiekty typu śmieć kosmiczny.
W technice satelitarnego dalmierza laserowego (z ang. Satellite Laser
Ranging) mierzy się czas przelotu zielonej wiązki laserowej (dł. fali światła
532 nm) na drodze stacja-satelita-stacja. Wiązka wysyłana jest przez specjalny pikosekundowy (1ps = 10–12 s)
laser impulsowy z określoną częstością, najczęściej od 10 Hz do nawet
kilku tysięcy Hz. Na podstawie zmierzonego czasu można wyliczyć bardzo
dokładną odległość do obserwowanego
obiektu. Oczywiście trzeba przy tym
uwzględnić pewne fizyczne efekty,
takie jak refrakcję atmosferyczną, poprawkę na centrum masy satelity czy

Rys. 3. Stacja laserowa CBK PAN w Borówcu: teleskop oraz lasery
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W 2016 r. zaczęto śledzić obiekty rakietowe na orbicie LEO (Low-Earth
Orbit, czyli niska orbita okołoziemska),
a w samym tylko roku 2017 stacja regularnie śledziła — uzyskując wielokrotne pomiary odległości o dokładności
rzędu kilku centymetrów — 36 obiektów na orbicie LEO, wśród których
były zarówno funkcjonujące satelity,
jak i śmieci kosmiczne. W pierwszym
półroczu 2018 r. stacja laserowa wykonała obserwacje ponad 700 aktywnych
satelitów na niskich i średnich orbitach
okołoziemskich oraz prawie 300 obserwacji śmieci kosmicznych. Przykładowy wynik obserwacji śmiecia kosmicznego pokazany jest na rys. 4). Obecnie
w CBK PAN trwają prace nad budową
drugiego, niezależnego systemu laserowego, dedykowanego do programu SST
Komisji Europejskiej oraz ESA.
Panoptes to międzynarodowa sieć
teleskopów o średnicy lustra 30–65 cm.
Dwa z nich znajdują się na Teneryfie
w Hiszpanii, a dwa kolejne w Niemczech. Na początku 2018 r. dołączył
do nich teleskop projektu MeerLICHT
w RPA, którego głównym zadaniem są
obecnie obserwacje optyczne źródeł radiowych badanych przez stowarzyszony
projekt MeerKAT; kolejne 3 teleskopy
są przygotowywane do instalacji i uru5/2018

Technologie
Często mówiąc o autonomicznych
obserwatoriach, tak naprawdę myślimy
o obserwatoriach wpół zautomatyzowanych czy robotycznych, zarządzanych
zdalnie, gdzie człowiek jest nadal odpowiedzialny za kluczowe części procesu
przeprowadzania obserwacji, jak chociażby przygotowanie szczegółowego
planu obserwacji czy ręczne reagowanie
na zmieniające się warunki obserwacyjne albo priorytety. Tymczasem ABOT
kontroluje cały ten proces, w tym też
wykonując automatyczne ogniskowanie, kalibracje, a także dynamicznie
dostosowując czas ekspozycji albo listę celów w odpowiedzi na wydarzenia
wygenerowane przez inne obserwatoria.
5/2018

Źródło: CBK PAN

Rys. 4. Wynik laserowych pomiarów odległości do nieczynnego od 2005 roku satelity TOPEX/
Poseidon uzyskane przez stację laserową CBK PAN (2614 odbić, RMS=38.37 cm). Wyraźnie
widać szybką rotację obiektu

Udział „czynnika ludzkiego” może (ale
nie musi) zostać ograniczony do minimum, co w większości przypadków
znacznie zwiększa wydajność obserwatoriów.
Dzisiejsze nowoczesne narzędzia
często korzystają z tzw. chmury obliczeniowej. W przeciwieństwie do obliczeń
wykonywanych lokalnie, na komputerze w domu, pracowni czy w obserwatorium, w przypadku chmury nie jesteśmy
ograniczeni zasobami (pojemnością
dysku czy mocą obliczeniową) konkretnej maszyny. Zamiast tego, wykupując
zasoby w sieci, dostosowujemy je do
naszych konkretnych potrzeb w danym
momencie. Potrzeby mogą być zmienne — to samo robimy wtedy z zasobami! Nietrudno wyobrazić sobie,
że jest to dużo prostsze (i tańsze)
niż zakup lub rozbudowa fizycznych maszyn posiadanych w domach czy laboratoriach.
Obserwator bardzo szybko jest w stanie zacząć używać ABOTa. Jest to intuicyjny
w użyciu system z jednolitym
interfejsem, który nie wymaga żadnej instalacji — jedynie
zalogowania się do portalu poprzez przeglądarkę. Dostępność
narzędzi takich jak ABOT sprawia, że użytkownik — amator,
student czy profesjonalista —
może zapomnieć o typowych
problemach, takich jak zróżnicowany sprzęt, niekompatybilne
sterowniki, przebijanie się przez
liczne strony instrukcji czy też
konieczność używania różnych
narzędzi do kolejnych etapów
planowania i gromadzenia danych i po prostu obserwować!
Do precyzyjnej astrometrii,
Urania

czyli wyznaczania dokładnych pozycji
obserwowanych obiektów, sieć Solaris-Panoptes korzysta z narzędzia o nazwie Astrometry24.NET (nazywanego
w skrócie A24N), stworzonego dla ESA
przez konsorcjum polskich firm Sybilla
Technologies (ST) oraz Cilium Engineering (CE). A24N doskonale radzi
sobie z wyznaczaniem pozycji nie tylko
obiektów punktowych, ale także śladów
pozostawionych przez obiekty nieporuszające się w sposób gwiazdowy (tzw.
non-sidereal moving objects), dzięki
czemu można używać go do różnego
rodzaju zadań: możemy na przykład
chcieć śledzić obiekty szybko poruszające się jak satelity i wtedy wszystkie
gwiazdy na zdjęciu wyglądają jak smuŹródło: Bałtycki Instytut Technologiczny

chomienia w Chile w 2019 r. w ramach
projektu BlackGEM, którego podstawowym celem będą obserwacje optyczne
obiektów emitujących fale grawitacyjne.
Zbierane przez te projekty dane optyczne będą dostępne dla konsorcjum Solaris-Panoptes w celu analizy pod kątem
obecności obiektów SST. W ostatniej
fazie integracji z siecią jest teleskop Panoptes-2 znajdujący się w Stanach Zjednoczonych oraz pierwsze światło ujrzy
Panoptes-1AB (pokazany na rys. 5)
należący do Bałtyckiego Instytutu Technologicznego w Gdyni, dedykowany
do obserwacji SST. To nowe, badawczo-rozwojowe stanowisko dla sprzętu oraz
oprogramowania będzie dostępne także
do celów edukacyjnych oraz dla szerszej publiczności. Panoptes-1AB składa
się z półmetrowego teleskopu PlaneWave oraz unikatowego 0,3-m astrografu
TEC300VT-7DEG (f/1,44) dającego
doskonały stosunek apertury do pola widzenia teleskopu, a także pozwalającego
na wykonywanie szybkich przeglądów
nieba, a więc idealnie nadającego się
do poszukiwania nowych, szybko poruszających się obiektów na orbicie okołoziemskiej.
Wszystkie pasywne obserwatoria
optyczne Panoptes łączy to, iż, podobnie
jak Solaris, zarządzane są przy pomocy
integrującego i automatyzującego pracę
obserwatorium polskiego oprogramowania ABOT (skrót od Astronomical roBOT), a analiza zebranych danych jest
dokonywana przez portal Astrometry24.
NET, powstały dzięki projektowi wykonanemu dla ESA. To właśnie dostępność
nowoczesnych narzędzi jest kluczem
do efektywnego zarządzania rosnącą
liczbą sensorów i ilością danych.

Rys. 5. Teleskop Panoptes-1AB w Gdyni

35

Konsorcjum Solaris-Panoptes:

Sybilla Technologies, powstała w 2011 r. w Bydgoszczy jako spin-out Projektu
Solaris, jest firmą specjalizująca się w przenoszeniu eksperckich rozwiązań
z zakresu astrofizyki w dziedzinę komercyjną. Odbiorcami rozwiązań stworzonych przez Sybillę są obecnie agencje kosmiczne, firmy, jednostki edukacyjne
i badawcze, a także użytkownicy indywidualni na całym świecie.
Bałtycki Instytut Technologiczny w Gdyni, założony w 2016 r. to interdyscyplinarna platforma naukowo-technologiczna, której celem jest naukowe
wyjaśnianie ważnych zagadnień badawczych i na tej podstawie opracowywanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych poprzez ścisłą
współpracę ze światem przemysłu. Instytut realizuje obecnie projekty badawcze z zakresu astrofizyki, nanotechnologii oraz optyki.
Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych PAN,
założone zostało w połowie lat 50. XX w., a pod obecną nazwą działa od roku
1995. Obserwatorium znajduje się w Borówcu pod Poznaniem i składa się
z laboratorium czasu i częstotliwości, laboratorium Global Navigation Satellite
Systems (GNSS) oraz szerzej opisanej w tekście głównym stacji laserowej.
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN jest wiodącym polskim instytutem naukowym w zakresie astronomii i astrofizyki. W obecnym
kształcie instytut istnieje od 1978 r., jednak jego historia sięga już lat 50. XX w.
Instytut prowadzi badania w zakresie wielu dziedzin astrofizyki obserwacyjnej
i teoretycznej, w tym poszukiwania pozasłonecznych układów planetarnych
oraz SST w ramach projektu Solaris.

Space Debris Office). Pracę zespołu
doceniono też, powierzając zespołowi
Sybilli kontynuację prac i dalszy rozwój
oprogramowania w międzynarodowej
grupie ekspertów (włączając w to Czechy, Rumunię i Hiszpanię) w ramach
wytworzenia pełnego zestawu oprogramowania do redukcji i analizy danych
NEO, SST oraz ich przechowywania dla
teleskopów należących do ESA.

Współpraca kluczem do sukcesu
Współpracę z użyciem opisanych
sieci sensorów oraz technologii przedstawiano już częściowo na łamach
międzynarodowej prasy naukowej oraz
podczas międzynarodowych konferencji tematycznych. Przedstawiciele instytucji i firm zaangażowanych w ramach
sieci Panoptes-Solaris zgodnie twierdzą,
że kluczem do odniesienia polskiego
Źródło: Sybilla Technologies

gi, możemy też analizować tradycyjne
obserwacje, gdzie smugami są satelity
czy śmieci kosmiczne. Naturalnie A24N
nadaje się także do analizy obrazów, na
których wszystkie obiekty to po prostu
źródła punktowe, czyli gwiazdy.
A24N jest, podobnie jak ABOT, narzędziem działającym automatycznie,
dostępnym przez przeglądarkę internetową lub linię komend, korzystającym z chmury obliczeniowej. Oznacza
to nie tylko wygodę dla użytkownika: w przypadku śledzenia obiektów
na orbicie często potrzebna jest niemal
natychmiastowa redukcja danych dająca informację o ich położeniu, po to,
aby móc na bieżąco uaktualniać orbitę
obiektu. Ułatwiają to właśnie usługi
automatycznie reagujące na zdarzenia
i dynamicznie dostosowywane zasoby
obliczeniowe.
Co bardzo ważne, dzięki A24N użytkownicy czy operatorzy teleskopów
mogą dokonać oceny jakości swoich
systemów obserwacyjnych czy sieci
optycznych, także pod kątem przeprowadzania obserwacji SST. Doceniła to
ESA, decydując się na wykorzystanie
narzędzia w ramach swojego testowego stanowiska obserwacyjnego (ang.
ESA Test-Bed Telescope) w hiszpańskiej Cebreros Satellite Tracking Station, a także na wewnętrzne wdrożenie
usługi w infrastrukturze ESA SST przez
Biuro ds. Śmieci Kosmicznych (ESA

Rys. 6. Panel użytkownika w portalu ABOT dla teleskopu Panoptes-PIRATE: po prawej: widok na teleskop i otoczenie kopuły oraz poniżej zakładka
kolejki obserwacyjnej i link do wirtualnego dysku, na którym są zgromadzone obserwacje użytkownika, planowania obserwacji i zapisanych planów użytkownika. Po lewej: status obserwatorium konfigurowalny przez użytkownika, pokazane tutaj zakładki to dane dotyczące obserwatorium,
warunków pogodowych oraz stanu sprzętu, wykonywanych przez niego aktualnie zadań. Poniżej jeszcze znajduje się m.in. informacja o użytkowniku oraz trybie kontroli nad obserwatorium
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Źródło: Autorka, Sybilla Technologies

Rys. 7. Na górze: Portal Astrometry24.NET. Lewy panel: wyniki redukcji astrometrycznej dla znalezionego satelity Cosmos 2426 zaznaczonego
na środku ramki (na górze) oraz informacje o własnościach obszaru znajdującego się aktualnie pod kursorem (na dole). Prawy panel: własna przeglądarka plików portalu pozwala na typowe manipulacje ustawień wyświetlania plików FITS. Szczegółowy stan fotometrycznej i astrometrycznej
obróbki zdjęcia można podejrzeć, klikając ikonę w prawym dolnym rogu panelu. Wyniki redukcji astrometrycznej można ściągnąć, udostępnić
innym użytkownikom portalu lub uzyskać do nich łącze. Na dole: wyniki redukcji astrometrycznej — różnica między współrzędnymi w/w satelity
wyznaczonymi przez A24N a efemerydą otrzymaną z pomiarów satelitarnych systemu GNSS

sukcesu na polu działań SST jest dobra
współpraca krajowa. Mamy wspólnie
duży potencjał i doświadczenie w zakresie obserwacji optycznych i laserowych,
co przy obecnym dynamicznym rozwoju zaawansowanych narzędzi do analizy
danych daje Polsce spore szanse realnego zaistnienia na arenie międzynarodowej w działaniach ukierunkowanych
na monitorowanie bezpieczeństwa zasobów orbitalnych oraz infrastruktury
naziemnej.
Kluczowe dla rozwoju powyższych
działań jest także praca, koordynacja
i poparcie POLSA, dla której jednym
z trzech projektów priorytetowych jest
właśnie budowanie systemu świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej. SSA/SST jest obecnie bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną badań
zarówno naukowych, jak i komercyjnych, co sprawia, iż rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających
5/2018

wiedzę w zakresie zarówno astrofizyki,
jak i nowoczesnych technologii informatycznych, chętnych do zastosowania
jej w badaniach nad bezpieczeństwem
naszych zasobów naziemnych i orbitalnych. Studentów i absolwentów zachęcamy więc do współpracy, a młodszych
czytelników do rozważenia ścieżki
studiów pozwalającej im w niedalekiej

przyszłości dołączyć do tych jakże ciekawych i pożytecznych prac badawczo-rozwojowych.
Podziękowania:
Autorka dziękuje zespołom CBK
PAN i ST za udostępnienie materiałów
do publikacji oraz uwagi i sugestie dotyczące tekstu.
■

Agnieszka Sybilska jest obecnie pracownikiem naukowym w Bałtyckim Instytucie Technologicznym w Gdyni
oraz menadżerem projektów w Sybilla Technologies.
Doktorat uzyskała w Instituto de Astrofísica de Canarias w Hiszpanii, a po jego uzyskaniu odbyła staż podoktorski w Europejskim Obserwatorium Południowym
w Niemczech. Początkowo jej zainteresowania naukowe skupiały się wokół astronomii pozagalaktycznej, aby
z czasem wyewoluować w stronę badań poświęconych
Układowi Słonecznemu w kontekście programu SSA.
Do tej pory była zaangażowana w cztery projekty finansowane przez ESA.
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Jak powstają gwiazdy
Tym razem przyjrzymy się publikacjom analizującym powstawanie gwiazd (gwiazdogenezę), szczególnie w kontekście
porównań pomiędzy współczesną nam gwiazdogenezą, a tą zachodzącą we wczesnym okresie istnienia Wszechświata, oraz
prób zbadania historii procesów gwiazdotwórczych.

G

wiazdy to jedne z najlepiej zbadanych obiektów
w kosmosie. Wiemy, jak powstają, ewoluują i jaki jest
ich koniec. Ale mimo tej stosunkowo dużej wiedzy
pozostaje spora ilość faktów dotyczących gwiazd,
które znane są nam słabo, chociaż są to bardzo
istotne fakty. Jednym z takich słabo znanych faktów jest rozkład
mas powstających gwiazd (ang. initial mass function, w skrócie
IMF). Rzecz jest istotna, bo wiedząc, w jakiej ilości powstają
gwiazdy o danej masie, można np. oszacować, ile gwiazd
w danej galaktyce jest zbyt drobnych, by je policzyć. Na odwrót,
można wyliczyć, ile było gwiazd na tyle masywnych, by zdążyły już
zginąć. Idąc dalej, można z tej funkcji, znając drogi ewolucyjne
masywnych gwiazd, oszacować, ile ciężkich pierwiastków
zostało w danej galaktyce wyprodukowane. I w końcu można
by zdecydować, czy warto poszukiwać gwiazd III populacji albo
inaczej, czy powstało na tyle dużo lekkich gwiazd tej populacji, by
była możliwość, że niektóre z nich są gdzieś w pobliżu.
Oczywiście rzecz nie jest prosta. IMF powinna w jakiś sposób
zależeć od metaliczności materii, z której powstają gwiazdy, więc
powinna być inna dla pierwszych gwiazd kosmicznego świtu
i dla gwiazd współczesnych, a więc tych z pobliskich obszarów
gwiazdogenezy. Tym niemniej warto spróbować określić
IMF nawet dla całkiem współczesnych obiektów, by mutatis
mutandis 1 próbować określić własności gwiazdogenezy w jej
głównych okresach, czyli dla redsziftu rzędu dwa do trzech.
O takim właśnie pomiarze dotyczącym współczesnej
gwiazdogenezy mogliśmy przeczytać w Science na początku tego
roku (Science, t. 359, s. 69, F.R.N. Schneider i 31 innych, głównie
europejskich autorów). Autorzy wspomnianej pracy przyjrzeli się
względnie bliskiemu, bo leżącemu w Wielkim Obłoku Magellana,
rejonowi intensywnego powstawania gwiazd o nazwie 30
Doradus (Tarantula). 30 Dor ma rozmiary około 200 pc i średnią
metaliczność rzędu 40% metaliczności Słońca. Zawiera na dość
niewielkiej przestrzeni szereg gromad i asocjacji gwiazdowych
i, jak się wydaje, stanowi obiekt dość podobny do typowych
obszarów gwiazdogenezy leżących w odleglejszych galaktykach.
Ze względu na względnie małą odległość (50 kpc) stanowi
obiecujący obiekt badań, jako że można w nim dokonać wielu
precyzyjnych obserwacji, a uzyskane wyniki da się ekstrapolować
na wspomniane dalsze i bardziej znaczące z punktu widzenia
historii Wszechświata rejony intensywnego powstawania gwiazd.
Autorzy pracy zdołali uzyskać około 800 widm masywnych
gwiazd leżących w 30 Dor, wykluczając jedynie gwiazdy
z gęstej gromady R136 leżącej w centrum rejonu. To ostatnie
ze względu na utrudniające obserwacje „zatłoczenie” tej
gromady. Zmierzono sporo własności obserwowanych gwiazd,
w tym temperatury efektywne, jasności, a nawet prędkości
rotacji i przyspieszenia grawitacyjne na powierzchni. Spośród
uzyskanych danych, do obróbki statystycznej wybrano 452
pojedyncze gwiazdy mające precyzyjnie określone własności.
Korzystając z odpowiednich modeli ewolucji gwiazd, określono ich
drogi ewolucyjne i stąd określono ich wiek oraz pierwotne masy.
Z tych danych można było stwierdzić, że w 30 Dor powstawanie
Ten łaciński zwrot ten ma na celu zwrócenie uwagi, że jakaś sytuacja
jest analogiczna do innej (opisanej wcześniej), przy uwzględnieniu pewnych różnic.
1
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gwiazd  powoli się kończy. Konkretnie, gwiazdy Tarantuli zaczęły
się tworzyć około 8 My (mln lat temu), osiągając maksimum
gwiazdogenezy między 2 a 5 My przed chwilą obecną. Obecne
tempo powstawania gwiazd jest blisko czterokrotnie mniejsze
od tego z maksimum procesu. Jak widać, 30 Dor to obszar bardzo
niedawnej, prawie współczesnej, aktywności gwiazdotwórczej.
Tym niemniej znaczna część gwiazd z tego obszaru zdołała już
zakończyć swoją egzystencję. Korzystając ze współczesnego
rozkładu mas postarano się określić statystycznie, ile takich
przypadków było w badanym rejonie i uzyskać realistyczną IMF
dla tego rejonu2.
Pora więc przedstawić uzyskane rezultaty. Otóż w 30
Dor obserwujemy bardzo dużą ilość gwiazd masywnych
i bardzo masywnych3. Spośród wspomnianych 452 gwiazd,
247 ma masy powyżej 15 M, a jak twierdzą autorzy, z 90%
prawdopodobieństwem w próbce znajduje się jedna gwiazda
o „masie urodzeniowej” ponad 250 M. Jak widać, przyjdzie
się pożegnać z często powtarzanym hasłem, że gwiazdy mają
masy do stu M — z przedstawionych tu badań wynika, że masy
typowych gwiazd mogą być dużo większe. Uzyskana IMF dotyczy
gwiazd masywnych i sięga wartości 200 M. Jak twierdzą autorzy,
tych gwiazd jest stosunkowo dużo. Dużo więcej od dotychczasowo
przyjmowanej wartości. Potęgowa funkcja opisująca rozkład
gwiazd jest zwyczajowo przedstawiona w postaci M–γ, gdzie
M jest masą gwiazdy i „klasyczna” wartość γ pochodząca
od Salpetera, na którą powołują się autorzy (praca z 1955
roku!), wynosi 2,35. Uzyskanej przez autorów omawianej pracy
IMF odpowiada wartość γ = 1,9 z niepewnością (+0,37, –0,26).
Oznaczałoby to, że gwiazdy masywne powstają w dużo większej
ilości niż sądzono do tej pory. Z przedstawionych wykresów
wynika, że w stosunku do modelu Salpetera w 30 Dor gwiazd
o masach powyżej 30 M jest około 30% więcej. Z tego powodu
zabierają też większą część masy pierwotnej mgławicy i tym
samym mgławica ta szybciej wzbogaca się o metale. Oczywiście
ekstrapolowanie tych wyników na obszary rzeczywiście dużej
gwiazdogenezy jest ryzykowne, choćby z tego powodu, że
30 Dor jest względnie bogata w metale. Jednak w odległościach
rzędu Gpc tak szczegółowych pomiarów przeprowadzić się nie
da. Nie da się nawet zidentyfikować pojedynczych gwiazd, nie
mówiąc już o określeniu ich mas. By uzyskać jakąś wiedzę
o IMF w odległościach typowych dla intensywnego powstawania
gwiazd, trzeba użyć innych metod.
Przedstawia to praca zamieszczona w czerwcu tego roku
w Nature (Nature, t. 558, s. 260, Zhi YuZhand i czterech innych
autorów, wszyscy z europejskich ośrodków). Jak wiadomo,
w zależności od masy gwiazdy, zachodząca w niej nukleosynteza
przebiega nieco inaczej. Jeżeli więc gwiazda zakończy swoje życie
i rozproszy swą materię w otaczającej przestrzeni, to stosunki
ilości pierwiastków w powstałej w ten sposób mgławicy powiedzą
nam, jaka była masa owej gwiazdy. Podobne rozumowanie można
Jak widać, bez znajomości teorii ewolucji gwiazd nie byłoby to możliwe. Wydaje się jednak, że tę ostatnią znamy raczej dobrze i w tym przypadku nie spodziewamy się, by „wkład teoretyczny” do tego pomiaru
wypaczył rzeczywistość.
3
Inna sprawa, że z jednak dość poważnej odległości 50 kpc widać
głównie bardzo jasne, a więc i masywne gwiazdy.
2
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przeczytane w nature i Science
przeprowadzić dla mgławicy powstałej z materii wielu gwiazd.
Konkretnie stosunki ilościowe izotopów zawartych w chłodnej
i możliwie optycznie cienkiej (by własności powierzchniowe nie
zaburzyły pomiaru) mgławicy mogą powiedzieć nam, jaki był
rozkład mas, czyli IMF gwiazd, które złożyły się na metaliczność
tej mgławicy. Szczególnie korzystnymi z tego punktu widzenia
izotopami są 13C i 18O. Pierwszy z tych izotopów powstaje
głównie we względnie lekkich gwiazdach, a drugi w gwiazdach
masywniejszych. Choć w tym momencie warto zauważyć, że
w obu przypadkach mamy do czynienia z gwiazdami, które
bylibyśmy skłonni uznać za dość masywne — granica przebiega
w okolicy 8 M. Autorzy wspomnianej pracy wyselekcjonowali
cztery silne źródła emisji tlenku węgla, dodatkowo jeszcze
wzmocnione przez soczewkowanie grawitacyjne. Źródła te leżą
w odległościach o redszifcie 2–3, a więc odpowiadających
w historii Wszechświata okresowi najintensywniejszego
powstawania gwiazd. Oczywiście można założyć, że stosunki
ilościowe 13CO/C18O = 13C/18O, wystarczy więc zmierzyć, zależne
od masy odpowiednich izotopów, intensywności linii widmowych
tlenku węgla. Iloraz jasności tych linii będzie odpowiadał
za stosunki ilościowe gwiazd lżejszych i masywniejszych.
Konkretnie, ponieważ 18O powstaje głównie w gwiazdach
masywnych, stosunek jasności będzie tym mniejszy, im więcej
było gwiazd masywnych. W omawianej pracy mierzono z dużą
precyzją (typowo 5σ) jasności linii rotacyjnych tych cząsteczek,
uzyskując tym samym oszacowanie rozkładu mas gwiazd w tych
odległościach. Okazuje się, że stosunek ten był bliski jedności
w okresie maksymalnej gwiazdogenezy (redszift 2 do 3). Oznacza
to, że w tym czasie było stosunkowo dużo masywnych gwiazd.
Oznacza to też wyraźną różnicę w stosunku do poprzednich
oszacowań, np. zamieszczonych w obszernej przeglądowej pracy
z roku 2002 (P. Kroupa, Science, t. 295, s. 82). Autorzy zamieścili
wykres przedstawiający ten stosunek (dane z literatury) dla
różnych odległości (czyli redsziftu). Otóż w naszym pobliżu (Obłoki
Magellana, Droga Mleczna4) wartość ta jest wyraźnie większa —
w Drodze Mlecznej około 7–10, a w Obłokach Magellana nawet
kilkadziesiąt. Dla dużych z stosunek ten wyraźnie maleje, aż do
wspomnianych wartości bliskich jedności. Oznaczałoby to, że
dawniej powstawały masywniejsze gwiazdy.
Podsumowując oba omówione powyżej teksty, można
zauważyć, że „w modzie” są masywne gwiazdy. Jeżeli moda okaże
się prawdą, to przyjdzie nieco zmienić poglądy na temat gwiazd
i okaże się, że powstawały gwiazdy dużo większe i w większej
ilości, a tym samym ewolucja chemiczna Wszechświata była
nieco inna niż dotychczas myślano.
O tym, że problem powstawania gwiazd w historii
Wszechświata nie jest jeszcze zrozumiały, możemy przeczytać
w lipcowym artykule M. Noguchi (Nature, t. 559, s. 585). Jak
pisze Noguchi, gwiazdy w okolicy Słońca wyraźnie dzielą się
na dwie grupy, w zależności od ich składu chemicznego. Jedna
z tych grup ma dużą, w stosunku do żelaza, zawartość tzw.
pierwiastków α,   czyli tlenu, magnezu, krzemu, siarki, wapnia
i tytanu. W drugiej grupie gwiazd stosunek α/Fe jest niewielki.
Obie grupy gwiazd są również rozróżnione przestrzennie.
Gwiazdy o dużej wartości α/Fe należą w większości do grubego
dysku, mając zwykle spore składowe prędkości prostopadłej do
płaszczyzny Galaktyki. Gwiazdy o małej wartości tego stosunku
mają tę składową prędkości niewielką i stąd nie oddalają się
zbytnio od płaszczyzny galaktyki, tworząc cienki dysk. Warto
zauważyć, że pierwiastki α są tworzone w supernowych typu
Wspomniana wartość jest mniejsza w Drodze Mlecznej, nieco większa w Wielkim Obłoku Magellana, a największa w Małym Obłoku Magellana. Może z tego wynikać, że IMF zależy od wielkości rozważanej
galaktyki. Nie musi jednak tak być, bo statystyka wydaje się tu zdecydowanie zbyt skromna.
4
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II, których progenitorami są gwiazdy o dużych masach, których
wybuch występuje po około 10 My po powstaniu. Żelazo tworzy
się głównie w supernowych typu Ia, których progenitory żyją kilka
miliardów lat. Wynika z tego sugestia, w jaki sposób wskazana
różnica powstała. Po prostu gwiazdy o dużym stosunku α/Fe
powstały na początku galaktycznej gwiazdogenezy w momencie,
gdy supernowe typu II zdążyły już zasilić metalami mgławice,
w których powstawały gwiazdy. Gwiazdy o niewielkiej zawartości
pierwiastków α powstały dużo później, gdy materia, z której
tworzyło się to pokolenie gwiazd, mogła być zasilona większą
ilością żelaza. Nie trudno zauważyć, że opisany wyżej scenariusz
wymaga, by w Drodze Mlecznej zaszły dwa okresy gwiazdogenezy,
oddzielone sporym, bo trwającym około 5 Gy (miliardów lat)
okresem, gdy w naszej galaktyce gwiazdy nie powstawały,
a przynajmniej powstawały w stosunkowo niewielkiej ilości.
Powyższe fakty wymagają teoretycznego wyjaśnienia
i M. Noguchi porównuje dwa modele opisujące ewolucję
zachowania gazu, z którego powstają gwiazdy. Jeden starszy
model wyjaśnia bimodalność składu chemicznego gwiazd tym,
że znajdujący się w galaktycznym halo gaz jest początkowo
ogrzewany przez fale uderzeniowe powstałe w pierwszej fazie
gwiazdogenezy. Dopiero po „wyświeceniu” gaz traci stabilność
grawitacyjną i opada w kierunku centrum galaktyki, inicjując
drugą fazę powstawania gwiazd. W drugim preferowanym przez
autora modelu halo ciemnej materii galaktycznej gromadzi
otaczające galaktykę gazy, które powoli opadają, zasilając
powstawanie gwiazd. Trudno ocenić oba modele, bo w końcu
wiarygodność modelu zależy m. in. od szczegółów technicznych,
których z oczywistych względów w czasopiśmie typu Nature
zamieścić się nie da. Tym niemniej widać, że znaczącym
problemem jest tu stabilność grawitacyjna gazu w galaktyce
intensywnie tworzącej gwiazdy. A na ten temat znajdziemy tekst
w Nature z 30 sierpnia (K. Tadaki i 20 innych, głównie japońskich
— ale nie tylko — autorów, Nature, t. 560, s. 613). Autorzy
pracy rozważają galaktykę o redszifcie 4,3, a więc z czasów
gdy Wszechświat nie miał jeszcze 2 Gy. Jak twierdzą autorzy,
galaktyka ta tworzy gwiazdy około tysiąca razy intensywniej
od Drogi Mlecznej. Rozdzielczość liniowa pomiaru wyniosła około
550 pc, czyli można coś sensownego powiedzieć o względnie
niewielkich obszarach gazu. Okazuje się, że obserwowany
obszar molekularnego gazu i pyłu ma skomplikowana budowę
i, czego ze względu na tempo gwiazdogenezy należało się
spodziewać, zdecydowanie nie jest to pojedynczy jednorodny
obszar. W szczególności zidentyfikowano dwa obszary leżące
poza centralną częścią badanej galaktyki. Autorzy mierzyli
linie widmowe CO, uzyskując pole prędkości. Dopasowując
ruchy do tego pola, uzyskali rotujący dysk o promieniu rzędu
kpc i dyspersji prędkości około 70 km/s. Dane te prowadzą
do wniosku, że owe obszary gazu (mgławice?) z powodu
niestabilności grawitacyjnej opadły z obrzeży galaktyki w obecne
miejsce pobytu i dalej w wyniku tarcia (parametr Toomre’a
około 0,7) zdążają do centrum, gdzie zasilą materią obszary
gwiazdogenezy. Obserwujemy więc szczegóły opadania gazu,
czyli to, co teoretycznie rozważa Noguchi! Pojawia się nadzieja,
że teoretyczne spekulacje rozstrzygnie obserwacja.
Podsumowując powyższe rozważania, wydaje się, że
zaczynamy wyjaśniać szczegóły historii powstawania gwiazd.
Inaczej mówiąc, badamy mechanizmy tworzące statystykę
powstawania gwiazd. Oczywiście do ostatecznego obrazu
historii gwiazdogenezy jeszcze trochę brakuje, ale chyba powoli
przechodzimy od wyjaśniania historii życia pojedynczej gwiazdy
do historii całych populacji gwiazdowych.
Jerzy Kuczyński
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Mgławica Tarantula (30 Doradus) w obiektywie Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Obserwacje wykonano
w październiku 2011 r. Obraz stanowi mozaikę z 30 sfotografowanych pól. Przy jej tworzeniu wykorzystano
również dane z naziemnego 2,2-m teleskopu w Obserwatorium La Silla w Chile. Kolor czerwony wskazuje
obecność wodoru a niebieski — tlenu
Urania
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Nowe okno dla fal grawitacyjnych?

Poszukiwanie fal
grawitacyjnych
poprzez
chronometraż
pulsarów
Beata Zjawin

Detekcja fal grawitacyjnych, odkrycie nagrodzone w 2017 r. Nagrodą Nobla, rozpoczęło nową erę
badań astrofizycznych. Zmarszczki czasoprzestrzeni przewidziane przez ogólną teorię względności
od lat były zagadką dla naukowców, próbowano ich więc szukać na wiele sposobów. Jak dotąd jedynym skutecznym okazało się być budowanie kosztownych interferometrów, takich jak LIGO czy Virgo.

C

iągle są podejmowane próby
odnalezienia fal grawitacyjnych poprzez obserwacje
nieba teleskopami. Posłużyć
do tego mają pulsary, niezwykle szybko rotujące gwiazdy o bardzo silnym
polu magnetycznym, które wysyłają
do ziemskich radioteleskopów regularne pulsy. Zaburzenia czasów przyjścia
tych pulsów mogą świadczyć na przykład o ich interakcji z falą grawitacyjną. Do badania fal grawitacyjnych przy
pomocy pulsarów konieczne są sieci
radioteleskopów jak i obserwowanych
obiektów, dla których opóźnienia czasów przyjścia pulsów można ze sobą
porównywać i eliminować przesunięcia niespowodowane falami grawitacyjnymi. Do ich obserwacji potrzeba
też wielu radioteleskopów w różnych
częściach Ziemi. Istniejące sieci ra-
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dioteleskopów poszukujących takich
zjawisk to North American Nanohertz
Observatory for Gravitational Waves
(NANOGrav), European International
Pulsar Timing Array (EPTA) oraz The
Parkes Pulsar Timing Array (PPTA).
Razem tworzą one International Pulsar
Timing Array (IPTA).
Testowanie ogólnej
teorii względności
Potencjał testowania ogólnej teorii
względności przy pomocy pulsarów
zauważono już w latach 70. ubiegłego stulecia. Właśnie wtedy, podczas
144 zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego w Gainesville,
Russel Hulse i Joseph Taylor ogłosili
odkrycie, które zapewniło im sławę.
Zaobserwowali oni pulsara w układzie podwójnym. Później obiektem
Urania

tym zainteresowali się Larry Esposito
i Edward Harrison i wyliczyli tempo
skracania się okresu orbitalnego układu
spowodowane emisją fal grawitacyjnych. Już wcześniej przewidywano,
że układy tego typu będą emitować fale
grawitacyjne. Jednak nie było jeszcze
wiadomo, że dzięki specyficznej charakterystyce pulsarów będzie można
poszukiwać z ich pomocą fal grawitacyjnych przemierzających galaktykę,
pochodzących od znacznie masywniejszych obiektów.
Mechanizm emisyjny pulsarów
Aby zrozumieć procedurę poszukiwania fal grawitacyjnych przy pomocy
pulsarów, należy zrozumieć, jak działa
mechanizm emisyjny pulsarów. Pulsary powstają w wyniku ewolucji gwiazd
o dużych masach, podczas kolapsu
5/2018
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Rys. 1. Wizualizacja sieci pulsarów w zakrzywionej czasoprzestrzeni

białego karła w układach podwójnych
lub jako wynik wybuchu supernowej.
Z ich toru ewolucji wynika, że mają
bardzo małe masy, ogromne gęstości
oraz wysokie natężenie pola magnetycznego. Podczas kolapsu znacznie
zwiększa się też tempo rotacji gwiazdy,
co prowadzi do powstania silnej magnetosfery. Znajdujące się w magnetosferze cząstki są przyśpieszane do
prędkości relatywistycznych i wysyłają
promieniowanie elektromagnetyczne
skupione w wąskich stożkach/wiązkach wychodzących z biegunów magnetycznych gwiazdy. Wiązki te rotują
wraz z gwiazdą, więc dla osi rotacji
odchylonej od osi magnetycznej i od-

powiedniego ustawienia pulsara względem Ziemi możemy obserwować regularne pulsy promieniowania. Model
taki nazywa się często modelem latarni
morskiej, gdyż pulsar, niczym latarnia
morska, wysyła w kierunku obserwatora regularne błyski promieniowania
elektromagnetycznego. Radioteleskopy na Ziemi odbierają je niczym sygnały, które marynarz odbiera od latarni
morskiej.
Poszukiwanie fal grawitacyjnych
Do poszukiwania fal grawitacyjnych wykorzystuje się pulsary milisekundowe, czyli takie, które mają
okresy rotacji rzędu milisekund. Astro-

IPTA a LIGO i Virgo

Sieć IPTA poszukuje fal grawitacyjnych o bardzo długich okresach (w porównaniu z okresami zaobserwowanymi przez LIGO i Virgo które odpowiadają
częstotliwościom rzędu dziesiątek do setek Hz). Biorąc pod uwagę specyfikę
chronometrażu pulsarów i potrzebną dokładność wyznaczania residuów,
dla IPTA są to okresy rzędu lat. Fale takie mogą być generowane m.in.
przez podwójne układy supermasywnych czarnych dziur w jądrach galaktyk
powstające w wyniku zderzeń i zlewania się galaktyk. Można spodziewać
się detekcji fal grawitacyjnych od pojedynczych obiektów, ale również fal
będących superpozycją fal pochodzących od bardzo wielu odległych źródeł
i tworzących tzw. stochastyczne tło fal grawitacyjnych.
5/2018
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nomom znane jest dzisiaj około 300 takich obiektów. Ich niezwykle regularna
rotacja pozwala na dokładne zmierzenie czasów przyjścia poszczególnych
pulsów. Każdy puls ma inny profil,
radioteleskop widzi regularne skoki
mocy, jednak nie są one identyczne.
Profile te są więc uśredniane dla każdej
z gwiazd. Dzięki rzetelnym obserwacjom i dobrze dopasowanym profilom
jesteśmy w stanie przewidzieć teoretyczny czas dotarcia pulsu na Ziemię
(zaobserwowania pulsu przez radioteleskop), tak zwane ToA (z angielskiego: time of arrival). Nawet przy założeniu, że okres rotacji gwiazdy pulsarowej nie zmienia się w czasie i wysyła
ona pulsy regularnie, ich ToA jest modulowane o czynniki zależne od czasu.
Na czas dotarcia pulsu do radioteleskopu wpływa bowiem ruch Ziemi dookoła Słońca, ruch Słońca w naszej Galaktyce, również efekty relatywistyczne.
Do obserwowanych pulsów są dopasowywane skomplikowane modele. Różnice między dopasowanym modelem
a obserwowanym pulsem nazywa się
residuami. Przykłady takich residuów
przedstawia rysunek 2. Można w nich
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szukać na przykład informacji na temat ośrodka międzygwiazdowego pomiędzy pulsarem a Ziemią lub, jak to
robią NANOGrav, EPTA oraz PPTA,
przesunięć wywołanych przez fale grawitacyjne.
Precyzja modeli
Dopasowanie odpowiednich teoretycznych czasów odebrania pulsów
wymaga lat obserwacji. Precyzja danego modelu ToA zależy od wielu czynników: jasności gwiazdy, profilu pulsu,
rodzaju obserwacji. Najlepsze będą
modele uzyskane dla jasnych pulsarów,
z dużym stosunkiem sygnału do szumu.
Lepiej dadzą się też dopasować wąskie
pulsy, dla których profil jest sumą profili gaussowskich. Naturalnym ograniczeniem na dokładność modelu jest
jakość obserwacji. Dużo łatwiej dopasować jest ToA do obserwacji wykonywanych większymi teleskopami, najlepiej kilkoma jednocześnie lub przez
dłuższy okres czasu. Najdokładniejsze
modele powstaną więc dla jasnych pulsarów o wąskich pulsach obserwowanych przez duże radioteleskopy i przez
długie okresy czasu.
Podstawowe opóźnienia czasowe
Modelowanie ToA należy zacząć
od dobrania odpowiedniego układu
odniesienia. Powinien to być układ
inercjalny. Początek układu odniesienia przenosimy więc do barycentrum
Układu Słonecznego, gdzie czas przyjścia pulsu po uwzględnieniu podstawowych poprawek wynosi:
T = t + ∆R + ∆S + ∆E ,
gdzie t to czas przyjścia pulsu na Ziemię, ∆R to opóźnienie Römera, ∆S to
opóźnienie Shapiro, a ∆E to opóźnienie
Einsteina.
Opóźnienie Römera to poprawka związana z czasem podróży pulsu
z barycentrum Układu Słonecznego
do detektora znajdującego się na Ziemi. Jest to największa z poprawek

Rys. 2. Residua czasowe uzyskane przez IPTA dla 49 pulsarów. Na osi X znajduje się czas w jednostkach zmodyfikowanej daty juliańskiej (MJD), od 45000 MJD do 57500 MJD (31 styczeń
1982 do 22 kwietnia 2016), gdzie znaczniki są umieszczone co 1000 dni. Oś Y przedstawia
residua, a jej zakres w mikrosekundach (różny dla każdego pulsara) znaleźć można w lewym
dolnym rogu wykresu. W górnym lewym rogu mamy nazwę pulsara

uwzględnionych w podanym wzorze.
Opóźnienie Shapiro opisuje zakrzywienie czasoprzestrzeni. Do jego ob-

Fale grawitacyjne w Uranii i Astronarium

O falach grawitacyjnych a w szczególności o ich rejestracji w ramach kooperacji LIGO — Virgo pisaliśmy już w naszym piśmie, większe artykuły można
znaleźć w numerach 2/2016, 3/2016, 5/2017, 6/2017 i 1/2018. Astronarium
nie zostaje w tyle i temat poruszony jest w odcinkach 26, 30, 34, 48 i 51 —
wszystkie dostępne pod adresem
www.youtube.com/AstronariumPL.
Dodatkowe materiały znajdziemy w portalu Uranii
www.urania.edu.pl/fale-grawitacyjne.
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liczeń w Układzie Słonecznym używa
się przybliżenia słabego pola, gdyż
czasoprzestrzeń w pobliżu Słońca jest
zakrzywiona tylko nieznacznie. Maksymalne poprawki związane z tym
opóźnieniem są rzędu mikrosekund.
Opóźnienie Einsteina uwzględnia
dylatację czasu oraz przesunięcie ku
czerwieni. Układy odniesienia związane z Ziemią i z pulsarem poruszają
się względem siebie, a czasy w nich
mierzone różniłyby się od siebie, co
należy uwzględnić, modulując ToA.
Słońce porusza się w Galaktyce, Zie5/2018

Jak zobaczyć falę grawitacyjną?
Fale grawitacyjne indukują przesunięcia pulsów, które można zobaczyć,
analizując residua powstałe z porównania obserwacji do teoretycznych
czasów przyjścia pulsów. Jest to spowodowane tym, że czasoprzestrzeń
może być zaburzana w czasie wysyłania pulsu, jego podróży lub w czasie
jego odebrania na Ziemi. Zapóźnienie
czasowe zależeć będzie od zniekształceń doznanych na każdym etapie drogi
pulsu, od względnej orientacji źródła
fali grawitacyjnej, pulsara oraz Ziemi,
też od częstotliwości fali. Zakładając,
że jesteśmy w stanie lokalizować pul-

sy z dokładnością do 100 ns, w czasie
obserwacji trwających od 5 do 10 lat
sieci PTA byłyby wrażliwe na charakterystyczne amplitudy fal rzędu 10–15
— 10–16 oczekiwane dla fal o okresach
rzędu lat.
Międzynarodowe obserwacje
Wspomniane NANOGrav, EPTA
oraz PPTA długo pracowały jako niezależne sieci. Prawdopodobieństwo
wykrycia fal grawitacyjnych przy
użyciu pulsarów jest jednak większe,
kiedy jednostki te ze sobą współpracują. International Pulsar Timing Array (IPTA) to połączenie EPTA, NANOGrav I PPTA. IPTA, aby połączyć
dane z wszystkich placówek, musiało
powiązać otrzymane przez lata ToA,
wybrać najlepszy model ich dopasowywania, ustalić przesunięcia między
instrumentami oraz obliczyć niepewności danych. Nie był to łatwy proces,
gdyż wcześniej każda z sieci PTA używała innych algorytmów. IPTA bada
teraz ponad 50 pulsarów i ciągle dodaje
do sieci nowe obiekty. W 2016 r. ukazały się pierwsze dane ze wspólnego
działania trzech sieci, które ukazują
potencjał tej fuzji.

nam dziś pulsarów milisekundowych.
W przyszłości ma się to zmienić,
najnowocześniejsze
radioteleskopy
na świecie będą obserwować wiele pulsarów, dzięki czemu sieć będzie czuła
na niższe amplitudy. Poszukiwania
nowych pulsarów milisekundowych,
polepszanie algorytmów czy korzystanie z nowych radioteleskopów to tylko
część z planów kolaboracji IPTA, która w przyszłości może przynieść bezpośrednią detekcję fal grawitacyjnych
dzięki obserwacji pulsarów.
■

Beata Zjawin jest obecnie studentką
czwartego roku fizyki na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Niedawno gościła na łamach Uranii (5/2017)
z artykułem na temat poszukiwań ciemnej materii w laboratorium (i to niedaleko od oficjalnej siedziby Redakcji, bo
w Instytucie Fizyki UMK). Jest to tylko
fragment jej zainteresowań, o czym
świadczy artykuł w obecnym numerze.

Przyszłość projektu
Do tej pory IPTA korzystała głównie z obserwacji archiwalnych, zebranych podczas różnych projektów obserwacyjnych, dla niewielu znanych
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Astronomowie dokonali
ekstremalnego testu teorii
Alberta Einsteina
Naukowcy korzystający z teleskopów
Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) przeprowadzili testy ogólnej
teorii względności w bliskim otoczeniu
supermasywnej czarnej dziury w centrum
Drogi Mlecznej, obserwując ruch gwiazdy
S2, która w maju przeszła bardzo blisko
czarnej dziury. Jest to zwieńczenie trwających 26 lat badań bliskich okolic centrum
Drogi Mlecznej oraz ważny test dla Ogólnej Teorii Względności.
Astronomowie byli w stanie śledzić noc
po nocy zmiany pozycji gwiazdy. Dystans
gwiazdy od czarnej dziury był mniejszy niż
20 mld km, co odpowiada 120 au, albo
1500 promieniom Schwarzschilda czarnej dziury. Prędkość gwiazdy przekraczała
25 mln km/h, czyli prawie 3% prędkości
światła. Pomiary były prowadzone instru5/2018

Źródło: ESO/M. Kornmesser

mia krąży dookoła Słońca i na dodatek
rotuje. Ruchy te opisuje opóźnienie
Einsteina.
Modulując ToA, należy uwzględnić również szereg innych efektów.
Na drodze między pulsarem a Ziemią
puls musi przedrzeć się przez ośrodek
międzygwiazdowy, co może zmienić
czas jego dotarcia. Fale elektromagnetyczne muszą przelecieć też przez zjonizowany gaz, w którym współczynnik
załamania będzie zależeć od długości fali, musi więc być modelowany
dla obserwacji na różnych pasmach
częstotliwości. Używane modele powinny też na przykład uwzględniać
fakt, że okres rotacji gwiazdy nie jest
stały i ciągle zmniejsza się w wyniku
na przykład emisji fal grawitacyjnych.

Supermasywna czarna dziura
(4 miliony mas Słońca)

Orbita S2

Okres orbitalny
16 lat
20 miliardów kilometrów =
120 × Ziemia–Słońce

Maksymalna prędkość
25 mln km/h
Najbliższy dystans
19 maja 2018 r.

W artystyczny sposób przedstawiono na rysunku trajektorię gwiazdy S2 w momencie, gdy przechodziła bardzo blisko supermasywnej czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej. Gdy zbliżała się
do czarnej dziury, bardzo silne pole grawitacyjne powodowało, że kolor gwiazdy przesuwał się
w stronę czerwonego, co jest efektem znanym z ogólnej teorii względności Einsteina. Na rysunku
zmiana barwy oraz rozmiary obiektów zostały powiększone, aby zachować czytelność
Urania
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mentami GRAVITY, SINFONI i NACO działającymi na Bardzo Dużym Teleskopie
(VLT) w Obserwatorium Paranal w Chile.
Międzynarodowym zespołem badawczym
kierował Reinhard Genzel z Max Planck
Institute for Extraterrestrial Physics (MPE)
w Garching (Niemcy).
Naukowcy dokonali porównania pomiarów zmierzonych pozycji i prędkości
gwiazd z przewidywaniami różnych teorii
opisujących grawitację: teorii newtonowskiej, ogólnej teorii względności oraz alternatywnych teorii grawitacji. Wyniki obserwacji są niezgodne z teorią newtonowską,
a najlepiej pasują do teorii względności.
W szczególności udało się zaobserwować efekt poczerwienienia grawitacyjnego, przewidywany przez ogólną teorię
względności. Badacze chcą kontynuować
obserwacje i mają nadzieję na sprawdzenie jeszcze jednego efektu wynikającego
z ogólnej teorii względności: niewielkiej
rotacji orbity gwiazdy, co jest znane jako
precesja Schwarzschilda.
Krzysztof Czart

Duet Obłoków Magellana
może pochodzić z tercetu
Dwie z najbliższych Drodze Mlecznej
galaktyk karłowatych — Wielki i Mały Obłok
Magellana (LMC oraz SMC) — mogły mieć
w przeszłości trzecią towarzyszkę. Opublikowane w połowie września wyniki badań
opisują, w jaki sposób inna galaktyka mogła zostać pochłonięta przez Wielki Obłok
Magellana jakieś 3–5 mld lat temu.
Jak wskazują autorzy pracy, większość gwiazd w LMC rotuje zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół centrum
galaktyki. Jednak część gwiazd rotuje
w kierunku przeciwnym. Przez jakiś czas
sądzono, że gwiazdy te mogły pochodzić
z Małego Obłoku Magellana. Nowy pomysł na wyjaśnienie tej dziwnej sytuacji
jest taki, że gwiazdy te mogą pochodzić
z innej galaktyki, z którą LMC połączył się
w przeszłości. Benjamin Armstrong z australijskiego ICRAR i jego zespół użyli modelowania komputerowego, aby zasymulować połączenie się galaktyk. Odkryli, że
w przypadku tego rodzaju połączenia, po
zakończeniu procesu, uzyskuje się silną
rotację przeciwną, co by się zgadzało z obserwacjami.
Jeśli wyniki się potwierdzą, może to pomóc w wyjaśnieniu problemu, który od lat
wprawia astronomów w zakłopotanie: dlaczego gwiazdy w LMC są albo bardzo stare,
albo bardzo młode, ale brakuje obiektów
w pośrednim wieku. Taka druga fala formowania się gwiazd może być sugestią, że
w historii LMC nastąpiło zderzenie z inną
galaktyką.
Agnieszka Nowak
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VLBA obserwuje zakrycie radioźródła przez planetoidę

Prążki dyfrakcyjne obserwowane
przez anteny VLBA

Planetoida Palma

Prążki interferencyjne od fal
radiowych uginających się
wokół planetoidy

Fale radiowe od radiogalaktyki

Schemat techniki wykorzystanej przez VLBA przy badaniu planetoidy Palma

VLBA podaje dokładną pozycję
asteroidy… i mierzy ją
To były dość nietypowe obserwacje wykonane z użyciem sieci interferometrycznej
VLBA (Very Long Baseline Array). Astronomowie użyli jej do zbadania zniekształcenia fal radiowych pochodzących z bardzo
odległej radiogalaktyki, spowodowanego
przez asteroidę przemieszczającą się
na jej tle w Układzie Słonecznym. Obserwacje te pozwoliły nie tylko na nowo zmierzyć
rozmiar asteroidy, ale także uzyskać dalsze
informacje na temat jej kształtu i znacznie
poprawić dokładność, z jaką można obliczyć parametry orbitalne tego ciała.
Badana asteroida nosi nazwę Palma
i okrąża Słońce w głównym pasie planetoid, pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza.
Została odkryta jeszcze w roku 1893 przez
Fracuza Auguste Charloisa. Palma krąży
w naszym układzie z okresem 5,59 ziemskiego roku. 15 maja 2017 r. na chwilę
przesłoniła fale radiowe dochodzące do
nas z dużo dalej położonej galaktyki radiowej 0141+268. Rzucany wówczas cień
radiowy przebiegał z grubsza od południowego zachodu na północny wschód, przecinając po drodze na ziemi między innymi
stację VLBA znajdującą się w Brewster
w amerykańskim stanie Waszyngton.
Gdy asteroida przechodziła przed radiogalaktyką leżącą w swym tle, jej fale
radiowe zostały lekko ugięte wokół krawęUrania

dzi Palmy w procesie dyfrakcji. Dodatkowo fale te współoddziaływały wówczas ze
sobą, tworząc kolisty wzór złożony silniejszych i słabszych fal, podobny do układu
jasnych i ciemnych kręgów wytwarzanych
w ziemskich eksperymentach laboratoryjnych z falami świetlnymi, a także do kręgów na wodzie. Naukowcy mogli następnie
przeanalizować wzorce ugiętych fal radiowych i w rezultacie dowiedzieć się dużo
więcej o samej asteroidzie, w tym o jej wielkości i pozycji.
Poza antenami z Brewster astronomowie wykorzystali także do obserwacji radioteleskopy sieci VLBA zlokalizowane w Kalifornii, Teksasie, Arizonie i Nowym Meksyku.
Przejście asteroidy przed radiogalaktyką,
czyli w rzeczywistości dość specyficzne
zjawisko kosmicznego zakrycia (okultacji)
miało wpływ na charakterystykę sygnałów
odbieranych w Brewster, uwidaczniającą
się także w ich połączeniu z sygnałami
z każdej z pozostałych anten.
Obszerna analiza danych pozwoliła
później na wyciągnięcie nowych wniosków
na temat kształtu, budowy i ruchu asteroidy.
Jej średnicę wyznaczono na 192 km, co jest
w ścisłej zgodzie z wcześniejszymi obserwacjami optycznymi. Okazało się jednak, że
Palma, podobnie zresztą jak wiele innych
asteroid, ma kształt nie do końca kulisty
— jedna z jej krawędzi zdaje się być w naturalny sposób wydrążona. Astronomowie
twierdzą, że obserwacje jej kształtu moż5/2018
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na będzie jeszcze bardziej doprecyzować,
łącząc nowo uzyskane dane radiowe z poprzednimi obserwacjami asteroidy i związanych z nią zakryć w świetle widzialnym.
Elżbieta Kuligowska

Naukowcy przewidują przyszły
kształt korony słonecznej
Zgodnie z nowym artykułem naukowym
opublikowanym w Nature Astronomy heliofizycy są już w stanie precyzyjnie przewidywać kształt i zachowanie się korony
słonecznej. Zoran Mikić z firmy Predictive
Science i jego współpracownicy zaprezentowali nowy model warstw zewnętrznych
Słońca, który jest w zgodzie z najnowszymi
teoretycznymi pracami na temat procesów
związanych z ogrzewaniem korony oraz
wpływem, jaki ma na nią wnętrze gwiazdy.
Co więcej, Mikić wraz z kolegami poddał
ten model dokładnemu testowi w zeszłym
roku, podczas całkowitego zaćmienia Słońca z 21 sierpnia.
Okazuje się, że stworzony przez nich
model pozwala na obliczenie i przewidzenie (z użyciem superkomputerów) wyglądu
korony słonecznej z dziesięciodniowym
wyprzedzeniem. Naukowcy przeprowadzili
odpowiednie symulacje komputerowe, po
czym porównali ich wynik z rzeczywistymi
obrazami Słońca wykonanymi przez fotografów podczas zaćmienia.
Słońce daje nam pod tym względem
unikalną okazję do przetestowania poprawności modelu w krótkim czasie. Zazwyczaj astronomowie badają powoli ewoluujące, odległe obiekty. Rzadko zdarza
się, że mogą uruchomić symulację i niemal
natychmiast porównać jej wyniki z ich rzeczywistymi obrazami. Wyniki te były w tym
konkretnym przypadku bardzo zachęcające: zasymulowana korona ma niemal taki
sam kształt, jak jej rzeczywisty odpowiednik, z kilkoma bardzo jasnymi serpentynami plazmy wypływającymi z niej w kosmos,
jak również mniejszymi pętlami, które
także pojawiły się na zdjęciach Słońca. Są
oczywiście i różnice, jednak duża zgodność
symulacji z rzeczywistym obrazem daje
astronomom pewność, że są na właściwej
drodze do zrozumienia fizyki zewnętrznych
warstw Słońca.
Elżbieta Kuligowska

Medal Karla Schwarzschilda
dla prof. Andrzeja Udalskiego
Prof. Andrzej Udalski z Obserwatorium
Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego został laureatem prestiżowej nagrody w dziedzinie astronomii i astrofizyki
w Niemczech — Medalu Karla Schwarzschilda. Wyróżnienie zostało przyznane
naukowcowi za pionierski wkład w rozwój
5/2018

Prof. Andrzej Udalski na tle kopuły teleskopu OGLE w Obserwatorium Las Campanas w Chile

nowej dziedziny badań astrofizycznych
„time domain astronomy”, badającej
zmienność jasności i innych parametrów
obiektów Wszechświata w różnych skalach
czasowych. Prof. Udalski od ponad 25 lat
prowadzi projekt OGLE, będący od momentu powstania jednym z największych
na świecie przeglądów zmienności nieba.
Prace zespołu OGLE mają wpływ na wiele
dziedzin współczesnej astrofizyki.
Informacja o przyznaniu medalu została
ogłoszona podczas zebrania Niemieckiego
Towarzystwa Astronomicznego, odbywającego się w trakcie Kongresu Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Wiedniu.
Wręczenie Medalu połączone z wykładem
laureata nastąpi w przyszłym roku podczas
zjazdu astronomów niemieckich w Stuttgarcie. Medal Karla Schwarzschilda przyznawany jest przez niemieckie Astronomische Gesellschaft od 60 lat. Otrzymują go
wybitni astronomowie z całego świata.
Paweł Grochowalski

Startuje konkurs
KosmoSzkoła z PAK
Nowy konkurs dla szkół, nauczycieli
i uczniów na projekt edukacyjny dotyczący
astronomii został ogłoszony przez czasopismo i portal „Urania – Postępy Astronomii”, Polskie Towarzystwo Astronomiczne
oraz Polską Agencję Kosmiczną. Konkurs
jest skierowany do wszystkich typów szkół,
a zadaniem konkursowym jest opisanie
pomysłu na program zajęć kółka astronomicznego oraz przygotowanie listy sprzętu
potrzebnego do działania takiego kółka.
Laureaci konkursu mogą liczyć na sfinansowanie części takiego astronomicznego
Urania

sprzętu. Łączna pula nagród to 8000 zł
w formie wybranego sprzętu astronomicznego dla szkoły oraz nagrody książkowe
dla autorów projektów. Dodatkowo 100
pierwszych szkół, które przyślą zgłoszenia,
otrzyma prenumeratę „Uranii – Postępów
Astronomii” na rok szkolny 2018/2019.
Termin przyjmowania zgłoszeń mija 31
października 2018 r., a wyniki zostaną
ogłoszone do 25 listopada 2018 r. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej http://www.
urania.edu.pl/konkursy/kosmoszkola (kc)

Astronomia pozostanie
osobną dyscypliną naukową!
Jarosław Gowin, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uwzględnił argumenty
astronomów i ogłosił 20 września, iż astronomia pozostanie samodzielną dyscypliną naukową w nowym podziale dyscyplin
naukowych i artystycznych opracowanym
przez Ministerstwo. Minister podpisał rozporządzenie będące częścią zmian związanych z nową ustawą Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (tzw. Ustawy 2.0), która
wejdzie w życie 1 października 2018 r.
Według nowego rozporządzenia w Polsce
będą rozróżniane 44 dyscypliny naukowe
i 3 artystyczne. Dotychczasowy podział
obejmował 8 obszarów, 22 dziedziny i 102
dyscypliny.
W pierwotnej wersji projektu astronomia miała zostać włączona do „nauk fizycznych”, co wzbudziło wiele protestów,
zarówno ze strony naukowców, instytucji
i organizacji, jak i w formie bardzo licznego
poparcia społecznego. Sprawa mocno zainteresowała także media.

Komunikat
PTA

W imieniu polskiej społeczności astronomicznej dziękujemy wszystkim, którzy wsparli starania o pozostawienie
astronomii jako samodzielnej dyscypliny naukowej.
Zarząd Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego
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Znamy pierwszego turystę
na lot wokół Księżyca

Przykładowy ekran z aplikacji mobilnej NASA Selfies

Załogowa wyprawa na Księżyc za pomocą
statku Dragon i rakiety Falcon Heavy miała się odbyć już w drugiej połowie 2018 r.
Na początku tego roku ogłoszono jednak,
że Falcon Heavy nie będzie certyfikowany
do lotów załogowych.
Rafał Grabiański

Zrób sobie kosmiczne selfie
z apką NASA!
Czy chcieliście zrobić sobie kiedyś selfie
w skafandrze astronauty albo w fajnej kosmicznej miejscówce? NASA postanowiła
to ułatwić i wydała specjalną apkę mobilną NASA Selfies do robienia takich fotek.
Oprócz tego opublikowała też aplikację
do gogli wirtualnej rzeczywistości.
Okazją do opublikowania aplikacji
do kosmicznych selfie jest 15 lat działania
Kosmicznego Teleskopu Spitzera. I to zdjęcia z tego właśnie teleskopu służą jako tła
do fotek. Obecnie do wyboru jest 30 propozycji, ale NASA zapowiada, że później
poszerzy możliwości wyboru, w tym m.in.
doda zdjęcia z misji załogowych. A na razie można mieć selfie w wirtualnym skafandrze astronauty na tle np. jakiejś fajnej
mgławicy albo centrum Drogi Mlecznej.

Źródło: SpaceX

Firma SpaceX ogłosiła śmiałka, który zapłacił za lot wokół Księżyca nowym, budowanym przez firmę systemem rakietowym
BFR (Big Falcon Rocket). Na specjalnej konferencji Elon Musk, założyciel firmy przedstawił też zmiany architektoniczne w projekcie całego systemu. Miejsce w pierwszym
załogowym locie wokół Księżyca za pomocą
rakiety BFR, zostało wykupione przez Yusaku Maezawę — japońskiego przedsiębiorcę,
multimiliardera. Turystyczny astronauta ma
zabrać w swoją podróż 6–8 artystów, którzy
następnie stworzą prace inspirujące innych
do podążania za marzeniami.
Sześciodniowa misja BFR, której celem
będzie okrążenie Księżyca, jest obecnie
planowana na 2023 rok. Lot odbędzie się
dopiero po udanej kampanii testów, które
mają rozpocząć się już w przyszłym roku.
Ostatnim sprawdzianem systemu ma być
bezzałogowy lot, nie wiadomo jednak, czy
w dokładnie tej konfiguracji, w jakiej następnie poleci Yusaku i jego współtowarzysze. Lot wokół Księżyca ma być rekordowy
pod względem dystansu od Ziemi w locie
załogowym. Turyści oddalą się od naszej
planety na odległość być może nawet
650 000 km.
Początkowo to właśnie Maezawa wykupił podobny lot na rakiecie Falcon Heavy.

Źródło: NASA/JPL-Caltech

Podczas konferencji prasowej minister
powiedział m.in., iż „astronomowie okazali
się nie tylko świetnymi naukowcami, ale
też świetnymi PR-owcami”. To nawiązanie
do dorobku naukowego polskiej astronomii oraz do zebrania w ciągu dwóch dni
przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne
aż 8 tysięcy podpisów poparcia dla petycji
skierowanej do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, apelującej o utrzymanie
statusu astronomii jako samodzielnej dyscypliny naukowej.
Krzysztof Czart

Yusaku Maezawa podczas konferencji ogłaszającej wykupienie przez niego miejsca w statku
BFR, w locie wokół Księżyca
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Aplikacja jest dostępna dla systemów iOS
oraz Android.
Drugą nową propozycją od NASA Jet Propulsion Laboratory jest aplikacja do gogli
wirtualnej rzeczywistości. Można z niej korzystać w goglach Oculus, Vive albo w systemie Google Cardboard (czyli tekturowe
gogle plus smartfon). Aplikacja nazywa
się NASA Exoplanet Excursions i pozwala
na wybranie się na wycieczkę do systemu TRAPPIST-1. To jedyne znane miejsce
we Wszechświecie, w którym w jednym
układzie jest aż siedem planet o wielkości
podobnej do Ziemi. Przy czym problem taki,
że jak na razie naukowcy nie posiadają
bezpośrednich zdjęć planet TRAPPIST-1,
rozwiązano, używając artystycznych wizualizacji, jak mogą one wyglądać, opartych
o wyniki badań naukowych.
Krzysztof Czart

Śledząc międzygwiezdny
obiekt ‘Oumuamua
do jego domu
Zespół astronomów kierowany przez
Coryna Bailer-Jonesa z Instytutu Astronomii Maxa Plancka (Niemcy) wykonał śledzenie wstecz trasy międzygwiezdnego
obiektu ‘Oumuamua do kilku gwiazd, które prawdopodobnie mogą być gwiazdami
macierzystymi. Wykorzystano w tym celu
dane z satelity Gaia oraz uwzględniono
najnowsze ustalenia odnośnie ‘Oumuamua, w tym dodatkowe przyspieszenie
obiektu, przypuszczalnie na skutek wyrzucania gazu przy przelocie w pobliżu Słońca,
sugerujące, że być może obiekt jednak jest
kometą a nie planetoidą.
Co jednak z gwiazdami mijanymi przez
‘Oumuamua po drodze do Układu Słonecznego wraz z ich połączoną grawitacją, która wpłynęła na trajektorię obiektu? W tej
części rekonstrukcji Bailer-Jones wykorzystał skarbnicę danych, którą misja Gaia
opublikowała w kwietniu — Gaia’s Data
Release 2 (DR2). Jako lider jednej z grup
5/2018

odpowiedzialnych za przygotowanie da- da takowy posiada). Jednak stosunkowo uki mogli się lepiej poznać. Zwieńczeniem
nych Gaia do użytku przez społeczność duża prędkość względna (ok. 25 km/s) kilkudniowego spotkania było uroczyste
naukową, Bailer-Jones bardzo dobrze zna sprawia, że jest mniej prawdopodobne, by ogłoszenie wyników w Ratuszu Miejskim.
Laureatów sesji referatowej przedstaten konkretny zestaw danych. W szczegól- był to dom ‘Oumuamua. Kolejna kandydatności DR2 zawiera dokładne informacje ka, HD 292249, jest podobna do nasze- wiono w tabeli na s. 51.
(mk)
na temat pozycji, ruchu na niebie i paralak- go Słońca. Była znacznie mniej zbliżona
sy dla 1,3 mld gwiazd. Dla siedmiu milio- do trajektorii obiektu 3,8 mln lat temu, ale
nów z nich znana jest również informacja posiada mniejszą prędkość względną — 10
o prędkości radialnej gwiazdy, czyli jej ru- km/s. Dwie dodatkowe kandydatki spotkachu w kierunku bezpośrednio do nas lub ły się z ‘Oumuamua odpowiednio 1,1 oraz
od nas. Korzystając z astronomicznej bazy 6,3 mln lat temu, przy średnich prędkodanych Simbad, astronomowie uwzględnili ściach i odległościach. Gwiazdy te zostały
kolejne 220 000 gwiazd w swoich bada- wcześniej skatalogowane przez inne przeniach, dla których prędkość radialna jest glądy, ale niewiele o nich wiadomo.
dostępna tylko z bazy Simbad.
Aby wyrzucić ‘Oumuamua z obserwoNastępnie astronomowie spojrzeli wanymi prędkościami, macierzysty układ
na przybliżoną drogę wstecz: uproszczo- musiałby posiadać dużą planetę, która
ny scenariusz, w którym zarówno ‘Oumu- mogłaby wystrzelić ‘Oumuamua w głąb
amua, jak i wszystkie gwiazdy poruszają przestrzeni kosmicznej. Jak dotąd żadna
się po liniach prostych ze stałą prędkością. taka planeta nie została wykryta wokół
Z tego scenariusza wybrali około 4500 tych gwiazd — ale ponieważ żadna z nich
gwiazd, które były obiecującymi kandy- nie została jeszcze zbadana pod kątem
datkami do bliższego spotkania z ‘Oumu- posiadania planet, może się to zmienić
amua. Potem nastąpił kolejny krok: śle- w przyszłości.
dzenie przeszłych ruchów tych kandydatek
Agnieszka Nowak 60 lat NASA
Amerykańska agencja kosmiczna święi ‘Oumuamua, uwzględniając grawitacyjny
tuje w tym roku swoje 60. urodziny i zapowpływu całej materii w naszej macierzystej XLIV Ogólnopolskie
wiada ambitne plany na przyszłość, np. stagalaktyce.
Młodzieżowe Seminarium
cję orbitalną wokół Księżyca już za kilka lat,
Różne badania sugerowały już,
a w dalszej perspektywie załogowy lot na
że ‘Oumuamua została wyrzucona z ukła- Astronomiczne
du planetarnego gwiazdy macierzystej
W dniach 22–24 marca, na XLIV edycji Marsa. Gdy zaczęła działalność 1.10.1958
podczas fazy formowania się planet, kiedy OMSA w Grudziądzu spotkali się młodzi r., zatrudniała 80 pracowników i posiadaunosiło się wiele małych obiektów (plane- adepci astronomii z różnych stron Polski. ła 4 laboratoria przejęte od wcześniejszej
tozymali), oddziałujących z planetami ol- Była to niezwykła okazja, aby podzielić agencji o nazwie NACA. Obecnie liczba
brzymami w tym układzie. Gwiazda macie- się z innymi swoją wiedzą oraz wynikami pracowników NASA przekracza 17 tysięcy,
rzysta obiektu ma prawdopodobnie dwie własnych badań, wymienić się ciekawymi a budżet to prawie 21 miliardów dolarów
kluczowe właściwości: śledzenie wstecz pomysłami z rówieśnikami i dowiedzieć rocznie. Życzymy, aby kolejne 60 lat były
orbity ‘Oumuamua prowadzi bezpośrednio się wielu nowych rzeczy. Nie zabrakło oczy- dla NASA co najmniej tak udane, jak miz powrotem do, lub przynajmniej bardzo wiście czasu na zwiedzanie Grudziądza nione!
(kc)
blisko, tej gwiazdy, a ponadto prędkość i okolic, dzięki czemu młodzi pasjonaci nawzględna ‘Oumuamua i jej
gwiazdy macierzystej powinna być stosunkowo powolna
— obiekty zazwyczaj nie są
wyrzucane ze swoich macierzystych układów z dużymi
prędkościami.
Bailer-Jones i jego koledzy znaleźli cztery gwiazdy, które są potencjalnymi
kandydatkami na rodzimy
świat ‘Oumuamua. Wszystkie cztery są karłami. Najbardziej zbliżonym w odległości do ‘Oumuamua jest
czerwony karzeł HIP 3757,
z którym obiekt spotkał się
około milion lat temu. Biorąc
pod uwagę przypadkowości,
które nie zostały uwzględnione w tej rekonstrukcji,
znajduje się wystarczająco
blisko, by ‘Oumuamua mogła pochodzić z jego układu
Uczestnicy seminarium na tradycyjnej fotografii na dachu grudziądzkiego obserwatorium i planetarium
planetarnego (jeżeli gwiaz5/2018
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W skrócie

Ciemne niebo

Mały krok w stronę lepszej jakości…

Zanieczyszczenie atmosfery
a jasność nocnego nieba
Aleksandra Przybyłowicz

P

Zimowe długie noce wydają się być porą najciemniejszego nieba.
Byłaby to prawda, gdyby nie przesłaniający je smog.

roblem zanieczyszczenia światłem jest znany coraz szerszej
grupie ludzi. Mimo to zanieczyszczenie to wciąż narasta. Dlatego
też w badanie tego zjawiska musimy zagłębić się bardziej, odkrywając
jego kolejne skutki i szukając sposobów
jego ograniczenia.
W mojej pracy badawczej zwróciłam uwagę na wpływ zanieczyszczenia
atmosfery na jasność nocnego nieba
w mojej okolicy. Roczne wyniki badań
przedstawiłam w formie referatu na XLIV
OMSA w Grudziądzu, za który zostałam
nagrodzona trzecim miejscem. Zainteresowałam się tym tematem, gdy zauważyłam, że zimą w mroźne, bezchmurne
i długie noce warunki do obserwacji nie
są tak dobre, jak by się wydawało.

czeniu powietrza. Wiemy, że można
o nim powiedzieć, gdy w składzie atmosfery znajdują się gazy, ciecze czy ciała
stałe, które nie są jej naturalnymi składnikami.
Zanieczyszczenia powietrza możemy
podzielić na naturalne (spowodowane
np. wybuchami wulkanów) oraz antropogeniczne — powodowane działalnością
człowieka (np. rafinerie ropy naftowej,
zakłady przemysłowe czy ogrzewanie domów). Zanieczyszczenia spowodowane
naszą działalnością odgrywają znaczącą
rolę w opisywanym przeze mnie problemie, w szczególności jest to stężenie pyłu
PM10.
Zanieczyszczenie sztucznym światłem
powoduje wiele problemów. Jednym
z nich jest rozjaśnianie nocnego nieba.
Niewłaściwe oświetlenie, np. ulic, poKilka słów o zanieczyszczeniach
zwala na jego ucieczkę poza obszar, który
Bardzo często słyszymy o zanieczysz- ma być oświetlony, np. w niebo. Skutkiem tego niebo nocne
Tabela 1. Średnie miesięczne wartości stężenia pyłów PM10
staje się jasne. Ważnym
oraz jasności nieba
czynnikiem potęgującym
ten efekt jest poziom zaMiesiące roku Stężenie pyłów Jasność nieba
2
chmurzenia, ponieważ
2017
PM10
[mag/arcsec ]
chmury odbijają i rozpra[µg/m3]
szają źle ukierunkowane
Styczeń
79
18,65
sztuczne światło. Podobnie działają cząsteczLuty
50
19,35
ki zanieczyszczające atmosferę. Ich największe
Marzec
33
19,84
stężenie w Polsce występuje w zimie, kiedy
Kwiecień
22
20,04
trwa tzw. sezon grzewczy
Maj
19
20,1
i gospodarstwa domowe
ogrzewane są najczęCzerwiec
17
20,15
ściej węglem. Chociaż
cząsteczki te nie są dla
Lipiec
14
20,45
nas widoczne, odbijają
Sierpień
18
20,15
sztuczne światło, przez
co wraca ono do obserWrzesień
15
20,44
watorów nocnego nieba.
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Październik

22

20,08

Listopad

37

19,7

Grudzień

28

19,95

Moje obserwacje

Obserwacje prowadziłam w miejscowości Wójtowa. Znajduje
Urania

się ona w województwie małopolskim,
w odległości 12 km od Gorlic i 19 km
od Jasła. Są to największe miasta w mojej
okolicy. Warto wspomnieć, że stężenie
pyłów zawieszonych jest nad nimi
znacznie wyższe niż w ich otoczeniu
ze względu na zakłady przemysłowe.
Chmury zanieczyszczeń rozciągają się
nad ich okolicami, co wpływa na jakość
obserwacji nocnego nieba.
Do wykonywania pomiarów używałam miernika SQM-L 1. Przeprowadzałam je przez cały 2017 rok w miarę
bezchmurne oraz bezksiężycowe noce,
w godzinach 23.00 – 01.00. Wyniki zamieszczałam w raportach obserwacyjnych. Dodatkowo zapisywałam poziom
stężenia pyłów PM10 zanieczyszczających atmosferę w daną noc. Dane te odczytywałam ze stacji pomiarowej w Jaśle
— są one dostępne dla każdego.
Zebrane dane przeanalizowałam, porównując wartości średniego stężenia
pyłu PM10 z uśrednionymi wynikami
moich pomiarów jasności nocnego nieba. Patrząc na dane w tabeli 1, możemy
zauważyć, że w miesiącach zimowych
stężenie PM10 jest wyższe, a niebo nocne jaśniejsze.
Następnie postanowiłam sprawdzić,
jak stężenie pyłów zawieszonych wpływa na jakość nocnych obserwacji. Wyniki przedstawiłam na dwóch wykresach.
Zarówno na pierwszym, jak i na drugim
wykresie pokazałam zależność średnich wartości jasności nocnego nieba
od średnich wartości stężenia PM10.
Na wykresie pierwszym są to średnie
miesięczne, a na drugim — średnie dobowe. W obu przypadkach punkty układają się w sposób sugerujący zależność
liniową, dlatego dopasowałam na wykresach linię prostą.
Z otrzymanej zależności wynika,
iż jasność nocnego nieba w dużym stopMetoda pomiarów z wykorzystaniem SQM-L
opisana jest na stronie http://www.wygasz.edu.
pl/index.php/sky-quality-meter.html
1
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Młodzi badacze
niu zależy od poziomu zanieczyszczenia powietrza spowodowanym głównie
intensywnością ogrzewania domostw czy
pracą zakładów przemysłowych. W długie,
mroźne, noce zimowe, kiedy wydaje się,
że warunki do obserwacji powinny być co
najmniej dobre, niestety tak nie jest. Dzieje się tak w wyniku rozpraszania sztucznego światła na pyłach zawieszonych, które
zwiększa jasność nieba.
Podsumowując, mogę stwierdzić,
że w małych miejscowościach (takich jak
Wójtowa) i w dużych (jak Kraków), za jakość nocnego nieba odpowiadamy my
sami jako mieszkańcy, emitując nadmierną ilość szkodliwych pyłów.

Mały krok w stronę
ciemniejszego nieba

Mam nadzieję, że wyniki mojej pracy
zwrócą na siebie uwagę władz lokalnych
i przyczynią się do dbania o ekologiczne
ogrzewanie naszych domostw. Pragnę
zachęcić także innych do wykonywania
takich pomiarów w swoich miejscowościach. Każdy z nas może uczynić mały
krok w stronę lepszej jakości nocnego
nieba. Pamiętajmy — eliminując smog
z naszego życia poprawiamy jasność nocnego nieba. Dbając o ekologiczne ogrzewanie, dbamy więc nie tylko o siebie,
ale i zapewniamy sobie lepsze warunki
do obserwacji astronomicznych.

■

Laureaci OMSA 2018
Nazwisko

Szkoła

Tytuł referatu

I miejsce

Aleksandra
Krzemień

I LO Wadowice

Księżyc w teorii
i amatorskich obserwacjach

II miejsce

Anna Rafa

LO Gorlice

Solary(i)grafia

III miejsce

Aleksandra
Przybyłowicz

LO Gorlice

Wpływ zanieczyszczenia atmosfery
na pomiary jasności nocnego nieba

IV miejsce

Laura Meissner

V LO
Bielsko-Biała

Moje kółko astronomiczne

V miejsce

Marta Anna
Tomalak

I LO Inowrocław

Fotometria lustrzankowa – amatorska obserwacja gwiazd zmiennych

VI miejsce

Joanna Wójtowicz

I LO Łask

Wyznaczanie odległości do Księżyca

VII miejsce

Nadine Żołnowska

II LO Tczew

Jak wyznaczyłam prędkość światła

VIII miejsce

Dawid Jankowski

I LO Radziejów

Wyznaczanie masy Ziemi przy
wykorzystaniu danych z obserwacji
tranzytu Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej

IX miejsce

Klaudia Koczara

Sulęcin

Wyznaczanie wyspy świetlnej
w Sulęcinie i okolicy
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Aleksandra Przybyłowicz — tegoroczna
absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina w Gorlicach. Aktywna
uczestniczka programu Reach the Sky
w ramach projektu Erasmus+. W Ogólnopolskim Finale Konkursu na Referat
z Astronomii i Astronautyki podczas
XLIV OMSA w Grudziądzu za swoją pracę badawczą zdobyła trzecie miejsce.
Jednym z jej głównych zainteresowań
jest szeroko rozumiana astronomia,
a szczególnie problematyka zanieczyszczenia światłem.
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Czytelnicy obserwują

Zagadka do rozwiązania… zwykłym aparatem

Czas na potrójne
zaćmienie

b Persei

Ryszard Biernikowicz

Jesienią br. nadarzy się wyjątkowa okazja obserwacji prawdziwej perełki wśród układów zaćmieniowych — b Persei. Dopiero niedawno odkryto, że jest to zaćmieniowy układ potrójny i wciąż nie bardzo
wiadomo, z czego się składa. Problemem jest jasność tej gwiazdy — zbyt duża na fotometrię teleskopową. Znakomitym narzędziem do badania skomplikowanych zaćmień w tym układzie jest aparat
fotograficzny.

N

ie należy mylić dwóch
układów zaćmieniowych
o podobnych oznaczeniach: „b Persei” to nie
„β Persei”. Układ b Persei znajduje się
na niebie w odległości 15° na północny wschód od bardziej znanej β Persei.
Dokładna pozycja b Persei została pokazana na zdjęciu 1.
Znanych jest wiele potrójnych układów gwiazdowych, w których dwie
gwiazdy A i B krążą w niewielkiej
odległości od siebie wokół wspólnego
środka masy, a znacznie dalej wokół
nich orbituje trzecia gwiazda C. Często obserwuje się zaćmienia w układzie
bliższych składników gwiazdowych
AB — tak jak np. w klasycznym układzie zaćmieniowym β Persei, czyli Algolu. Ale wyjątkowo rzadkie są układy
potrójne, w których odległy składnik C
zaćmiewa ciasny układ podwójny AB.
Przykładem właśnie takiego niezwykłego systemu jest b Persei.
Pomimo ponadstuletniej historii obserwacji nadal mało wiemy o tym, jak
się wydawało nudnym obiekcie, który
zyskał łatkę systemu o elipsoidalnej
zmienności. Nachylenie płaszczyzny
52

orbity takich układów jest zbyt małe,
by zaobserwować zaćmienia, a zmiany
jasności są wynikiem różnego ustawienia składników o elipsoidalnym kształcie. Ten rodzaj gwiazd zmiennych nie
cieszy się popularnością wśród astronomów ze względu na małą amplitudę
zmian jasności (kilka setnych magnitudo) i bardzo skromny zakres informacji, jakie można uzyskać z analizy
krzywej blasku. Widma też niewiele
wnoszą, ponieważ widać tylko linie jaśniejszej gwiazdy.
Jednak kilka lat temu odkryto zaćmienia w układzie b Persei, co wywołało renesans zainteresowania tym
układem. Obecnie trwają akcje obserwacyjne zaćmień b Persei koordynowane przez AAVSO1 (www.aavso.org)
w ramach współpracy hobbistów astronomicznych z zawodowymi astronomami (D.Collins, B.Zavala, J.Sanborn).
Układ b Persei jest obserwowany również metodą interferometrii optycznej
oraz spektroskopowo. Planowane jest
opublikowanie w najbliższym czasie

podsumowania naszego stanu wiedzy
o tym układzie, bazujące na materiale
obserwacyjnym zebranym w ostatnich
latach. Wśród współautorów znajdą się
również amatorzy, którzy zgłoszą wartościowe obserwacje fotometryczne zaćmień b Persei do bazy AAVSO.
Jasny układ b Persei (~4,6m w barwie V) jest bardzo wdzięcznym obiektem do obserwacji fotometrycznych
nawet dla początkujących fotometrystów gwiazdowych. Wystarczy podstawowy zestaw do fotografii — aparat
z wężykiem spustowym, przykręcony
do głowicy fotograficznej na statywie.
Wymagane jest wykonanie najprostszej
standaryzowanej fotometrii różnicowej
b Persei ze zdjęć uzyskanych aparatem
cyfrowym z wydzielonymi pikselami
w kolorze zielonym. Ogólne zasady fotometrii lustrzankowej opisano w Uranii 5/2017, s. 30, a szczegółowe instrukcje można znaleźć w przetłumaczonym
na język polski podręczniku AAVSO 2
i w artykule w Proximie nr 313.

American Association of Variable Star Observers — stowarzyszenie zrzeszające obserwatorów
gwiazd zmiennych, wbrew nazwie z całego świata.
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Historia obserwacji
i modele b Persei
Zmienność b Persei została odkryta
spektroskopowo przez J. B. Cannon
w 1914 r. (sądząc po inicjałach, to nie
jest „ta” A. P. Cannon od klasyfikacji
widmowej). Znaleziono okresowość
1,52732d w wynikach pomiarów prędkości radialnych na kilkudziesięciu
widmach wykonanych w sezonie obserwacyjnym 1910/1911. Wyznaczono parametry orbitalne tego układu
podwójnego na podstawie linii tylko
jednego, jaśniejszego składnika (linii
słabszego nie widać).
W 1923 r. pierwszą krzywą blasku
b Persei opublikował Joel Stebbins
— pionier wykorzystania detektorów
selenowych do fotometrii gwiazd.
Odkrył zmienność elipsoidalną, czyli zmiany jasności kształtem zbliżone
do sinusoidy o amplitudzie zaledwie
~0,06m i okresie 1,52732d. Takie zmiany jasności interpretuje się modelem
niezaćmieniowego, ciasnego układu
podwójnego, w którym obie gwiazdy,
rozciągnięte przez wzajemną grawitację do elipsoidalnego kształtu, krążą
wokół wspólnego środka masy. Jasność układu w danym momencie zależy od całkowitego pola powierzchni
obu gwiazd, obserwowanego z Ziemi.
Później próbowano kilka razy wyznaczyć spektroskopowo parametry
orbitalne tego układu, bazując na widmach zawsze z jednego tylko sezonu obserwacyjnego. Pomiędzy tymi
wyznaczeniami zauważono istotne
różnice w prędkości radialnej układu,
amplitudzie prędkości radialnej i ekscentryczności orbity. Dlatego pojawiły
się sugestie, że obserwowane rozbieżności powyżej błędów pomiarowych
są spowodowane przez długookresowe
zmiany.
W 1973 r. odkryto emisję promieniowania radiowego na częstotliwości 8,085 GHz, a w 1977 r. również
na 5 GHz. Tylko w nielicznej grupie
ciasnych układów podwójnych obserwuje się słabe promieniowanie radiowe. Ma ono charakter nietermicznych
rozbłysków, bez wyraźnej periodyczności. Może to świadczyć o przepływie masy pomiędzy składnikami przez
wewnętrzny punkt Lagrange’a L14.
Punkt pomiędzy składnikami układu, gdzie ich
oddziaływania grawitacyjne się równoważą.
4
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Uwolniona przy tym energia
grawitacyjna jest źródłem fal
radiowych. Nakłada to ograniczenie na model b Persei, wymuszając, by jedna z gwiazd
układu wypełniała swoją powierzchnię Roche’a 5 i możliwy był transfer materii przez
punkt L1.
W 1976 r. opublikowano
fundamentalną pracę na temat
b Persei. Zmierzono prędkości
radialne na 221 widmach wykonanych w latach 1910–1975.
Oprócz okresu 1,52732d znaleziono również okres ~701d —
znak obecności trzeciej gwiazdy. Powstał model potrójnego
niezaćmieniowego
układu
b Persei AB-C, w którym
składniki AB tworzą ciasny
układ podwójny, a wokół tego
systemu z okresem kilkuset dni
krąży składnik C.
Rys. 1. Zdjęcie okolicy b Persei o polu widzenia
Z obserwacji spektroskopo- 6,3°×4,2°, wykonane zestawem do fotometrii lustrzanwych jest znany typ widmowy kowej użytym przez autora podczas obserwacji zaćmienia w grudniu 2016 r. i lutym 2018 r. Strzałkami wskatylko najjaśniejszej gwiazdy zano gwiazdy wykorzystywane do fotometrii standaryukładu, oznaczonej symbolem zowanej: gwiazda porównania HIP 20156 (V = 5,456m,
„A”. Jest ona typu A2V, co B-V = 0,219m) i testowa HIP 20370 (V = 7,110m, B-V =
m
oznacza temperaturę 9000 K 1,320 ). Jest to wynik stertowania 196 zdjęć poprawionych o efekty instrumentalne, z których każde było nai masę 2,25 Mʘ. Pozostałych świetlane przez 30 s
dwóch składników układu
b Persei nie udało się wykryć w wid- Symulacja krzywej blasku jako najmie, bo są znacznie słabsze. Jednak bardziej prawdopodobny daje model,
na podstawie 13-pasmowej fotometrii w którym stosunek masy składnika
w zakresie 3300–11000 Å oraz blen- wtórnego do głównego wynosi 0,25
dowania linii wodoru oszacowano, że (masa składnika B = 0,56 Mʘ), nachynajlepiej modeluje się parametry tego lenie orbity 49° i promienie składników
układu, gdy dla obu słabszych gwiazd odpowiednio 3,4 i 2,1 Rʘ.
przyjmie się typ widmowy F, któCiekawostką wynikającą z tej symury opowiada różnicy jasności ok. 3m lacji jest to, że gdyby wspomniany stowzględem najjaśniejszej gwiazdy (~5– sunek masy był <0,20 (masa składnika
–7% jasności gwiazdy A).
wtórnego <0,45 Mʘ), to w układzie
W 2014 r. wymodelowano układ AB występowałyby zaćmienia. Jak się
b Persei na podstawie obserwacji elip- za chwilę okaże, są wskazówki, że musoidalnych krzywych blasku w filtrach skające zaćmienia mogą występoUBVRI. Ponieważ w tym układzie ob- wać. Natomiast gdyby stosunek masy
serwuje się słabe nieperiodyczne pro- był >0,29 (masa składnika wtórnego
mieniowanie radiowe, przyjęto więc, >0,65 Mʘ), to w układzie występowałże jeden ze składników wypełnia po- by przepływ materii przez wewnętrzny
wierzchnię Roche’a w układzie b Per punkt Lagrange’a, na co właśnie wskaAB. Tym składnikiem jest A, ponieważ zują obserwacje radiowe. Która z tych
amplituda elipsoidalnej zmienności trzech sytuacji faktycznie ma miejsce?
aż 0,057m w barwie V jest za duża, by Tego właśnie chcemy się dowiedzieć.
mógł ją generować słaby składnik B.
W 2014 r. opublikowano bardzo
5
W układzie podwójnym powierzchnia okalają- dobrej jakości krzywą blasku b Perca obszar grawitacyjnej dominacji danego skład- sei z elipsoidalną zmiennością (rys. 2)
nika. Materia znajdująca się poza powierzchnią
na podstawie 545 obserwacji z 16 sesji
Roche’a może swobodnie opuścić gwiazdę.
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Interferometria optyczna b Persei
Ponowne zainteresowanie układem
b Persei pojawiło się po odkryciu zaćmień, polegających na wzajemnym
przesłanianiu się składnika C i ciasnego
układ podwójnego AB. Dokonano tego
za pomocą interferometru optycznego
NPOI (skrót od Navy Precision Optical
Interferometer) znajdującego się w Naval Observatory (Flagstaff, USA).
Układ b Persei był obserwowany
przez NPOI od października 2010 r.
Do obserwacji wykorzystywano konfigurację NPOI z 3–4 teleskopami odległymi od siebie o maksymalnie 64 m, co
przełożyło się na maksymalną rozdzielczość 0,003–0,005". Rys. 4a przedstawia „zdjęcie” okolicy nieba wokół b Per
uzyskane tym interferometrem, na którym składnik C znajduje się w odległości ~0,0095” od nierozdzielonego układu AB. Natomiast na rys. 4b pokazano
pozycje składnika C względem układu
AB w różnych momentach, które układają się w jedną linię.
54

Rys. 2. Krzywa blasku w filtrze V niezaćmieniowego ciasnego układu podwójnego b Persei AB. W fazie 0 prawdopodobnie jest widoczne muskające zaćmienie
Źródło: alert AAVSO nr 610, D. Collins i in.

Dalsze obserwacje
astrometryczne pozwoliły na dokładniejsze wyznaczenie parametrów orbitalnych
składnika C: duża półoś orbity = 0,02622”,
okres orbitalny =
703,06d, mimośród
orbity = 0,185. Najważniejszym wynikiem interferometrii
optycznej
okazało
się nachylenie orbity:
90°,5 — wskazujące
na możliwość wystę-

Rys. 3. Schematycznie przedstawiona symulacja niezaćmieniowego ciasnego układu podwójnego
b Persei AB oraz krzywa prędkości radialnej składnika A (zielona) i krzywa blasku w filtrze V (czerwona)

powania zaćmień w układzie b Persei
AB-C. Z efemerydy wynikała możliwość wystąpienia zaćmienia w końcu
stycznia 2013 r. Dlatego astronomowie
R.T.Zavala i J.J.Sanborn zgłosili do
AAVSO potrzebę obserwacji b Persei
w okresie od 23 stycznia do 2 lutego
2013 r. Zaćmienie rzeczywiście wystąpiło w dniach 5–6 lutego 2013 r., czyli
tydzień później niż prognoza. Od tego
historycznego zaćmienia datują się
systematyczne i coraz lepsze jakościowo obserwacje fotometryczne zaćmień
b Persei przez społeczność AAVSO.

Zaćmienia w potrójnym
układzie b Persei
Rysunek 5 przedstawia schematyczną wizualizację zaćmienia w układzie
b Persei. W tym modelu ciasny układ
podwójny AB okrąża w płaszczyźnie
kartki środek masy z okresem ~1,5
dnia. Linią przerywaną pokazano tylko orbitę składnika B. Nie pokazano
tutaj minimalnego ruchu orbitalnego
składnika A, jako że jest on kilkakrotnie cięższy od B. Natomiast gwiazda
C porusza się po orbicie oznaczonej
linią ciągłą prostopadle do płaszczyzny
Źródło: C.A. Hummel i in.

w sezonie obserwacyjnym 2013/2014.
Do obserwacji dopasowano funkcję
zawierającą dwie harmoniczne. Występuje tu minimalny efekt O’Connella, polegający na tym, że jasność
w okolicach pierwszego maksimum
(faza = 0,25) jest nieco większa niż
podczas drugiego maksimum (faza
= 0,75). Warto też zauważyć, że minimum w krzywej blasku w fazie = 0
na rys. 2 wydaje się znajdować poniżej
linii dopasowania. Punkty w minimum
jasności pochodzą z kilku sesji obserwacyjnych. Może to wskazywać np.
na przesłanianie strumienia akrecyjnego płynącego z głównego składnika,
wypełniającego powierzchnię Roche’a,
lub zaćmienie muskające.
Na rys. 3 pokazano poglądowo symulację ciasnego niezaćmieniowego
układu podwójnego AB i dwa wykresy
— krzywą prędkości radialnych składnika A (tylko jego widmo A2V jest widoczne) oraz krzywą blasku w filtrze V.
Przyjęte „zero” krzywej zmian prędkości radialnych powinno mieć faktycznie
wartość +20km/s, gdyż cały układ b Per
AB-C oddala się od nas z taką prędkością. Warto zauważyć, że fazy odpowiadające zmianom prędkości radialnej
składnika A nie pokrywają się dokładnie
z fazami elipsoidalnej krzywej blasku.

Źródło: D. Collins i in.
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Rys. 4. (a) Pozycja składnika C względem układu AB (nierozdzielonego) w styczniu 2011 r. Obraz uzyskano za pomocą interferometru optycznego NPOI. (b) Wzajemne pozycje składników C
(czerwone kwadraty) i AB (niebieski kwadrat) w różnych momentach
Urania
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czas zaćmienia głównego
gwiazda C zasłania ciasny układ podwójny AB.
Wtedy obserwuje się największy spadek jasności.
Podczas zaćmienia wtórnego jest odwrotnie. Taki
podział zaćmień pojawił
się po obserwacjach bardzo głębokiego zaćmienia (aż ~0,35m) w marcu
2016 r. (rys. 6c). Podczas
wcześniejszych obserwacji w lutym 2013 r. i stycz- Rys. 5. Okienko na niebie pokazujące schematycznie geomeniu 2015 r. zakładano, trię zaćmienia (opis w tekście)
że oba zaobserwowane
chu orbitalnego układu AB względem C.
zaćmienia są głównymi.
Kolejnym jeszcze ważniejszym argu- Okazało się, że w czasie trwania zaćmiementem na rzecz tego takiego rozróżnie- nia składnik A zachowywał praktycznie
nia rodzajów zaćmień na rys. 6 jest za- niezmienną prędkość radialną, a po jego
chowanie się linii widmowych składnika zakończeniu zaczął się od nas oddalać.
A (jedynych obserwowalnych) podczas Odwołując się do modelu na rys. 5, zazaćmienia w grudniu 2016 r. Bynajmniej obserwowaliśmy więc, że po zaćmieniu
nie są tutaj istotne zmiany prędkości ra- „niebieska” gwiazdka A zaczęła się oddialnych o okresie ~1,5 dnia pokazane na dalać od nas „pod powierzchnię kartki”,
rys. 3, które wynikają z ruchu orbitalnego a wraz z nią cały układ AB. Z praw fiskładnika A w układzie AB. Natomiast zyki wynika, że jednocześnie gwiazdka
istotne są obserwacje zmian prędkości C zaczęła się przybliżać. Potwierdza to
radialnych składnika A wynikające z ru- założenie, że składnik C został wtedy
przysłonięty przez AB, a więc było
to zaćmienie wtórne.
Do tej pory zaobserwowano
zaćmienia wtórne o amplitudzie
~0,15m w barwie V. Natomiast zaćmienie główne w marcu 2016 r.
miało amplitudę aż ~0,35m, a ostatnie w lutym 2018 r. — tylko ~0,20m.
Jeżeli założymy, że podczas zaćmienia wtórnego w fazie najgłębszego spadku jasności o Δm ≈ 0,15m
składnik C jest całkowicie zakryty,
to możemy oszacować jego jasność
względem układu AB. Z zależności (FAB+FC)/FAB ≈ 2,512Δm, gdzie
FAB i FC oznaczają odpowiednio
strumień energii od układu AB i C,
otrzymujemy Fc ≈ 0,15 FAB. Jak
już wspomniano, oszacowano, że
oba słabsze składniki B i C emitują
5–7% energii najjaśniejszej gwiazdy A. Jeżeli składnik B ma tylko
5–7% jasności A, to otrzymujemy,
że składnik C ma aż 16% jasności
A. Jest więc 2–3 razy jaśniejszy
od przyjętych szacunków.
Rys. 6. Krzywe blasku pięciu zaobserwowanych dotychczas zaćmień w układzie b Persei AB-C. Na krzyBrak fazy głębszego spadku jawych blasku z 4 ostatnich zaćmień pokazano czerwoną linią ciągłą symulację zmienności elipsoidalnej
sności
o ~0,3m podczas zaćmienia
składników AB. Różnymi kolorami oznaczono wyniki różnych obserwatorów. Strzałkami na rys. (d) i (e)
głównego w lutym 2018 r. można
zaznaczono dłuższe ciągi obserwacji autora
Źródło: AAVSO, D.Collins

kartki i co ~704 dni zasłania lub jest zasłaniana przez ciasny układ podwójny
AB. Rozmiary gwiazd zostały oszacowane przy założeniu, że ciasny układ
AB jest rozdzielony.
Wszystkie obserwowane do tej
pory krzywe blasku z zaćmień w układzie b Persei AB-C zostały pokazane
na rys. 6. Z pierwszego zaćmienia w lutym 2013 r. zebrano skromny materiał
obserwacyjny (rys. 6a). Są to pojedyncze wyznaczenia jasności przez kilku
obserwatorów w standardowym filtrze
astronomicznym V i lustrzankowym
TG. Dopiero obserwacje kolejnych zaćmień pozwoliły na zebranie wartościowego materiału do dalszej analizy.
W tym specyficznym układzie
gwiezdnym nie da się wskazać elementów typowych dla klasycznego układu
zaćmieniowego: momentów czterech
kontaktów i minimum jasności. Można
ewentualnie oszacować moment pierwszego i ostatniego kontaktu. Podczas
zaćmień krzywe blasku nie mają stałego minimum jasności — prezentują
raczej niepowtarzalne esy-floresy, które
trwają 2–3 dni. Można jednak odróżnić
zaćmienie główne od wtórnego. Pod-

Źródło: R.T. Zavala, JJ. Sanborn
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wytłumaczyć tym, że nie zostało ono
w pełni zaobserwowane. Zaćmienia
b Persei obserwują fotometrycznie miłośnicy gwiazd zmiennych z Europy
i wschodniej części Ameryki Północnej,
w godzinach 18–6 UT. Natomiast zupełnie nie ma obserwacji w godzinach
6–18 UT, gdy b Persei jest dobrze widoczna po drugiej stronie Ziemi (Kalifornia, Hawaje, Japonia). Mogła się
również zdarzyć sytuacja, że gwiazda
A została tylko minimalnie przesłonięta.
Moje obserwacje fotometryczne
zaćmień b Persei
Zaćmienia b Persei próbowałem obserwować od samego początku z różnym skutkiem.

Polowanie na pierwsze zaćmienie
rozpocząłem 24 stycznia 2013 r., czyli kilka dni przed prognozowaną datą
zaćmienia: 28 stycznia. Obserwacje
ograniczały się do szukania chociaż
kilkuminutowych dziur w chmurach.
Podczas takich „okienek” byłem w stanie wystawić pod chmurki wcześniej
schłodzony ruchomy zestaw do fotometrii lustrzankowej (Canon 400D
+ obiektyw 85 mm, F/2,8 + wężyk spustowy + statyw z głowicą fotograficzną), wycelować na b Persei i wykonać
serię 20 zdjęć, każde naświetlane przez
6 s. Wystarczało na pojedyncze wyznaczenie jasności. Moich kilkanaście
obserwacji na krzywej blasku z 2013 r.
jest oznaczone na rys. 6a czerwonymi

Fotometria lustrzankowa w pigułce

Najprostszym rodzajem fotometrii gwiazd jest fotometria różnicowa polegająca na pomiarach jasności instrumentalnej trzech gwiazd: gwiazdy
porównania, zmiennej i testowej w określonej barwie. Wszystkie trzy muszą
się więc znaleźć w polu widzenia aparatu. Jasność instrumentalną gwiazdy
zmiennej i testowej można następnie zamienić na jasność standaryzowaną,
która posiada wielką wartość naukową.
Dla fotometrii lustrzankowej najczęściej jest wykorzystywana standaryzowana jasność TG, którą oblicza się jako sumę Δm (różnica jasności
instrumentalnych gwiazdy zmiennej i porównania) i CV (jasność katalogowa
gwiazdy porównania w filtrze V):
Jasność standaryzowana TG ≈ Δm + CV
Jasność standaryzowana TG oznacza, że jest to wynik fotometrii uzyskanej z zielonych pikseli w trójkolorowej matrycy cyfrowej (aparat cyfrowy
lub kolorowa kamera CCD/CMOS). Analogicznie oblicza się lustrzankowe
jasności standaryzowane TB i TR, ale tutaj jasnością katalogową gwiazdy
porównania CV jest odpowiednio jasność w barwie B lub R, a z kolorowego
zdjęcia wydziela się piksele niebieskie lub czerwone. Dla fotometrii b Persei
jasności standaryzowane TB i TR nie są wymagane.
Całość technicznego procesu opracowania zdjęć, fotometrii aperturowej
oraz raportowania została szczegółowo opisana we wspomnianych w tekście
artykułach i podręczniku AAVSO. W wielkim skrócie procedura uzyskania
standaryzowanej jasności TG wygląda następująco:
• bezstratne dekodowanie negatywów cyfrowych RAW okolicy gwiazdy
zmiennej oraz zdjęć kalibracyjnych (prąd ciemny, płaskie pole, szum)
i dalsze przetwarzanie, eliminujące efekty instrumentalne (winietowanie,
kurz, gorące piksele itp.);
• korekta położenia gwiazd na kolejnych zdjęciach tak, aby te same gwiazdy
trafiły dokładnie na te same piksele; ta operacja jest wymagana zarówno
gdy aparat zamocowany na montażu paralaktycznym podąża za niebem,
jak i gdy znajduje się na nieruchomym statywie (wtedy oprogramowanie
symuluje napęd paralaktyczny);
• stertowanie zdjęć, aby pojedyncza klatka była naświetlana przez co
najmniej 1 minutę (w celu uśrednienia scyntylacji atmosferycznych) oraz
rozdzielenie na indywidualne pliki z kolorami RGB;
• fotometria aperturowa i uzyskanie jasności instrumentalnych gwiazdy
porównania, zmiennej i testowej.
• wyznaczenie jasności standaryzowanej TG wraz z błędem pomiarowym
za pomocą arkusza kalkulacyjnego;
• obserwacje standaryzowane w barwie TG należy opublikować w bazie
AAVSO oraz przesłać do p. Stanisława Świerczyńskiego, który jest
opiekunem polskiej bazy obserwacji gwiazd zmiennych na adres e-mail:
sswdob@poczta.onet.pl (polskie obserwacje gwiazd zmiennych są dostępne pod adresem http://sogz-ptma.urania.edu.pl/).
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kółkami. Na początku lutego zwątpiłem w możliwość wystąpienia tego zjawiska. Jednak w końcu zaćmienie rozpoczęło się 4–5 lutego 2013 r. — było
spóźnione aż o tydzień względem efemerydy. Wyraźny spadek jasności o ok.
0,15m odnotowano 5–6 lutego. Poza
tym, o tym zaćmieniu dużo więcej nie
można powiedzieć, gdyż zabrakło ciągłych obserwacji. Są tylko pojedyncze
wyznaczenia jasności.
Momenty następnych zaćmień były
prognozowane z lepszą dokładnością.
Dzień–dwa przed lub po prognozowanej dacie rozpoczynało się zaćmienie.
Podczas następnych zaćmień również
miałem problemy z pogodą. W marcu
2016 r. zebrałem materiał obserwacyjny
z dwóch nocy, 7 i 8 marca, ale chmury
przeszkodziły w obserwacjach samego
zaćmienia w dniach 9–11 marca.
W końcu szczęście uśmiechnęło się
do mnie 16 grudnia 2016 r., gdy przez
całą noc obserwowałem fragment zaćmienia. Około 10 godzin tych ciągłych
obserwacji widać jako czerwoną „fajkę”
na rys. 6d (zaznaczona strzałką).
Pogoda dopisała również podczas ostatniego zaćmienia w lutym br.
Od początku miesiąca obserwowałem
każdej nocy aż do 13 lutego, który okazał się przedostatnim dniem zaćmienia.
Podczas dwóch sesji obserwacyjnych
w trakcie zaćmienia, trwających po kilka godzin, udało mi się zaobserwować 12 lutego spadek jasności z 4,69m
do 4,74m i następnie 13 lutego wzrost
z 4,78m do 4,73m (na rys.6e zaznaczone
strzałkami).
Oba ostatnie zaćmienia (grudzień
2016 r. i luty 2018 r.) obserwowałem lustrzanką cyfrową Canon 400D
ze stałoogniskowym obiektywem Soligor 200 mm, przy lekko przymkniętej
przysłonie do F/4. Zestaw fotograficzny został umieszczony na montażu paralaktycznym EQ3-2 z napędem (fot.
w ramce o autorze). Dzięki prowadzeniu w osi godzinnej obiektyw jest skierowany przez wiele godzin na ten sam
punkt nieba. Pozwala to na wykonywanie długich ekspozycji, nawet rzędu
minuty. Również bardzo pomocny okazał się stary laptop z oprogramowaniem
do obsługi sesji obserwacyjnej (APT —
Astro Photography Tool) oraz wstępnej
analizy na bieżąco spływających zdjęć
(program IRIS).
5/2018

Czytelnicy obserwują
Aby obraz b Persei nie był prześwietlony przy ISO 100 i czasie naświetlania
30 s musiałem odpowiednio rozogniskować obraz. W praktyce sprowadzało
się to do rozmycia gwiazdy do placka
o średnicy 30–40 pikseli.
Co dalej
Układ b Persei wciąż jest tajemnicą.
Nie wiemy nic o składnikach B i C, niedostatecznie znamy też geometrię układu. Szanse na rozwiązanie zagadki dają
obserwacje kolejnych zaćmień.
Poniższa tabela zawiera zestawienie
zaobserwowanych (czcionka czarna)
i prognozowanych (czcionka zielona)
zaćmień w układzie b Persei, w której
podano przybliżone momenty wystąpienia tych zjawisk. Wyjątkiem jest nieobserwowane zaćmienie około 4 kwietnia
2014 r., oznaczone czcionką czerwoną.
Orientacyjne terminy zaćmień w układzie potrójnym b Persei AB-C.
zaćmienia wtórne
tranzyt A+B na tle C
5 lutego 2013 r.
12 stycznia 2015 r.
16 grudnia 2016 r.
20 listopada 2018 r.
24 paźdz. 2020 r.
28 września 2022 r.

zaćmienia główne
(tranzyt C na tle A+B)
4 kwietnia 2014 r. ?
10 marca 2016 r.
13 lutego 2018 r.
18 stycznia 2020 r.
22 grudnia 2021 r.

Zaćmienia główne i wtórne w układzie b Persei nie zdarzają się równomiernie ze względu na znaczne spłaszczenie orbity składnika C (mimośród e
= 0,185). Z tego powodu np. najbliższe
zaćmienie wtórne w listopadzie 2018 r.
nastąpi zaledwie 9 miesięcy po zaćmieniu głównym w lutym 2018 r.
Podczas 2–3 dni trwania zaćmień
potrzebne są nieprzerwane obserwacje
fotometryczne lustrzankowe, z dokładnością ok. 0,01m w barwie TG, tak długo, jak to jest możliwe. Praktycznym
ograniczeniem jest wysokość b Persei
nad horyzontem. Powinna być powyżej
30º, choć niektórzy obserwatorzy schodzą poniżej tego limitu kosztem mniejszej dokładności. W tak niepowtarzalnym czasie może to być dopuszczalne,
zwłaszcza gdy nikt inny nie obserwuje
tego obiektu.
Tymczasem począwszy od sierpnia
2026 r. nastąpią niedogodne warunki
do obserwacji fotometrycznych zaćmień wtórnych; układ będzie widoczny na wysokości mniejszej niż 30° nad
horyzontem. W sierpniu 2026 r. w Polsce będzie można obserwować zaćmie5/2018

nie wtórne w optymalnych warunkach
przez zaledwie 3 godziny. Potem nastąpi 10 lat przerwy, gdy b Persei będzie
schowana za Słońcem podczas zaćmień
i dopiero zaćmienie w marcu 2036 r. będzie widoczne przez około 3 godziny.
Dla głównych zaćmień b Per wystąpi
podobny problem z optymalnymi warunkami obserwacji z 6–letnim opóźnieniem. Dlatego spieszmy się obserwować zaćmienia, dopóki to jest możliwe.
Czas na obserwacje najbliższego
zaćmienia b Persei
Najbliższe prognozowane zaćmienie
wtórne około 20 listopada br. będzie
można obserwować przez całą noc,
przez ponad 13 godzin (godz. 16–5 UT).
Obserwacje zaćmienia b Persei można wykonywać najprostszym zestawem
fotograficznym, bez prowadzenia (aparat/lustrzanka cyfrowa z obiektywem
o ogniskowej >= 50 mm + wężyk spustowy + statyw z głowicą fotograficzną).
Jednak aby uzyskać jedną obserwację
fotometryczną o sumarycznym czasie
naświetlania ok. 1 min (tyle trzeba by
uśrednić scyntylacje atmosferyczne)
należy wykonać 10–20 zdjęć, w zależności od ogniskowej obiektywu (im
krótsza ogniskowa, tym dłużej można
naświetlać zdjęcie bez widocznego rozmazania gwiazd). Kilka godzin ciągłych
obserwacji zaćmienia b Persei może
wygenerować tysiące zdjęć, a liczba
uruchomień migawki jest ograniczona
(np. w mojej lustrzance Canon 400D
musiałem wymieniać migawkę już
po wykonaniu około 80 tysięcy zdjęć!).
Do tego co kilka-kilkanaście minut
należy korygować pozycję zestawu
fotometrycznego ze względu na ruch
dzienny sfery niebieskiej. Widzimy
więc, że taki najprostszy zestaw do fotometrii lustrzankowej jest niepraktyczny
do ciągłych obserwacji. Ale można go
użyć w wariancie „oszczędnym”, tzn.
wykonując co jakiś czas serię zdjęć dla
pojedynczej obserwacji fotometrycznej,
np. co 15 minut serię 50 zdjęć — każde
naświetlane przez 6 sekund.
Oczywiście problemy te znikają, gdy
zainstalujemy aparat na montażu równikowym, prowadzącym za niebem.
Specyfiką obserwacji systemu b Persei jest to, że należy go obserwować
w ciągu tygodnia przed i po prognozowanej dacie zaćmienia. Umożliwi to zaUrania

rejestrowanie zmian jasności spowodowanych ruchem orbitalnym elipsoidalnych składników AB. Te obserwacje są
niezbędne, aby potem można było skalibrować wyniki fotometrii od różnych
obserwatorów. Podczas samego zaćmienia, trwającego 2–3 dni, pożądane są jak
najdłuższe serie ciągłych obserwacji.
Warto przyłączyć się do obserwacji
najbliższego zaćmienia wtórnego b Persei, około 20 listopada br., gdyż będzie
można je obserwować w Polsce nawet
przez całą noc. Oby tylko pogoda dopisała. Następna okazja obserwacji zaćmienia wtórnego b Per w listopadzie
zdarzy się za około ćwierć wieku.
Na zakończenie warto podkreślić,
że prowadzenie lustrzankowych obserwacji fotometrycznych należy traktować jak dobrą zabawę, która ma sprawiać przyjemność — nic na siłę. Z własnej praktyki wiem, że zbieranie danych
fotometrycznych podczas zaćmień
b Persei wciąga jak najlepsza książka.
Obecnie wciąż nie da się przewidzieć,
kiedy dokładnie rozpocznie się zaćmienie i jak będzie zmieniała się jasność
układu podczas trwania tego zjawiska.
Jednak największą dozę emocji wprowadza polska pogoda.

Ryszard Biernikowicz, z wykształcenia
astronom, pracuje jako informatyk
w branży motoryzacyjnej. Kilka lat temu,
po ponad 20-letniej przerwie powrócił
do odkrywania astronomii, ze zdumieniem otwierając oczy, jak bardzo przez
ten czas się zmieniła. Szczególnie interesuje się astrofizyką gwiazd. Lubi czasami popatrzeć w niebo przez lornetkę
lub 12” dobsona (w samotności lub
w doborowym towarzystwie koleżeństwa ze szczecińskiego oddziału PTMA),
a niekiedy wyznaczyć jasność interesującej gwiazdy zmiennej.
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Najgorętsze miejsce w Układzie Słonecznym jest…
nad Bałtykiem!

Podróż
do wnętrza gwiazd

Blisko granicy z Polską znajduje się jedno z najnowocześniejszych laboratoriów fizycznych na świecie,
gdzie naukowcy starają się poznać tajniki energii gwiazd.

P

omorze Przednie, położone
na zachód od Odry i Świny, jest
bardzo atrakcyjnym regionem
z perspektywy turysty. Podzielone dziś między Polskę i Niemcy przyciąga latem miliony gości do swoich
piaszczystych plaż, zielonych buczyn,
nadmorskich urwisk, historycznych
miast i wiosek. Pradawna słowiańska
kraina została stopniowo zgermanizowana między XII a XVI wiekiem,
jednak wciąż jest zapełniona swojsko
brzmiącymi nazwami czy miejscami
owianymi legendą, takimi jak Arkona
albo Wineta. Lokalne grody — Szczecin, Strzałów (niem. Stralsund), Gryfia
(niem. Greifswald) — odegrały znaczącą rolę w dziejach Bałtyku, o czym
świadczą zachowane budowle doby
hanzeatyckiej chwały, jak bogato zdobione ratusze czy okazałe świątynie.
Innym świadectwem dawnej roli regionu jest Uniwersytet w Gryfii założony
w 1456 r. — jedna z najstarszych uczelni środkowej i północnej Europy.
Jego dzieje są odbiciem historii
regionu. Założony przez mieszczan
pod patronatem księcia Warcisława IX
jest pierwszą uczelnią wyższą Pomorza. Gdy w 1648 r. obszar zajęła Szwecja, był najstarszą instytucją tego typu
w tym skandynawskim królestwie. To
samo można powiedzieć o Królestwie
Prus, które przejęły Pomorze Przednie
w 1815 r. W czasach dyktatury narodowosocjalistycznej kadry uczelniane
sprzyjały nowej władzy, a większość
naukowców wstąpiła w szeregi rządzącej partii. Między innymi dzięki temu
zasoby bibliotek uniwersyteckich zasiliły liczne dzieła zrabowane z Francji,
Polski i Norwegii — wiele pozostało
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w Gryfii do dziś. Po wojnie przeprowadzono denazyfikację, zwalniając
większość naukowców związanych
z NSDAP, stopniowo wprowadzając
reformy uczelni na wzór sowiecki.
Na szczęście, w 1991 r. wrócono do tradycyjnej struktury uczelni, starając się
zintegrować ją ponownie z niemiecką
i zachodnioeuropejską nauką, odchodząc od socjalistycznych standardów.
Uniwersytet miał i ma ogromny
wpływ na Gryfię. Dość powiedzieć,
że w tym 50-tysięcznym mieście studiuje ponad dziesięć tysięcy żaków!
Znaczenie uniwersytetu podkreśla też
liczba historycznych obiektów z nim
związanych znajdująca się w ścisłym

Moduł testowy stellaratora używany do sprawdzania instalowanego sprzętu pomiarowego
Urania

centrum miasta. Istnienie uczelni było
też jednym z powodów, dla których
w Gryfii umieszczono jedno z najnowocześniejszych laboratoriów fizycznych na świecie.
***
Założony w 1960 r. w Monachium
Instytut Maksa Plancka Fizyki Plazmy
(Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, w skrócie IPP) jest jednym z najważniejszych ośrodków naukowych
na naszej planecie zajmujących się
zagadnieniami fuzji jądrowej, zatrudnia 1100 pracowników, z czego 700
w bawarskiej stolicy. Po zjednoczeniu
Niemiec został założony oddział IPP
w Gryfii, częściowo aby wspierać integrację nowo przyłączonej części kraju.
W 2000 r. ukończono budowę okazałego instytutu, a wkrótce rozpoczęto
konstrukcję stellaratora Wendelstein
7-X, ukończonego w 2015 r.
Stellarator jest przyrządem wymyślonym przez Lymana Spitzera w Princeton na początku lat 50. Wynalazca nadał mu nazwę nawiązującą do gwiazd,
wierząc, że dzięki niemu lepiej poznamy procesy zachodzące w ich wnętrzach. Głównym celem są badania nad
fuzją jądrową — „świętym Graalem”
energetyki. Jest to wyjątkowo wydajny,
ale i trudny do osiągnięcia na Ziemi proces, z którego energię czerpie choćby
nasze Słońce. Jeśli prowadzone badania
odniosą sukces, fuzja może zapewnić
na długo energię dla całej ludzkości.
Olbrzymią trudność technologiczną
stanowi utrzymanie plazmy. Gwiazdy
są masywne i korzystają z siły grawitacji, czego na Ziemi nie możemy
odtworzyć. Rozwiązaniem są pola ma5/2018

gnetyczne, jednakże problemem jest
ich geometria. W standardowym torusie natężenie pola jest większe po jego
wewnętrznej stronie, gdzie obręcze
elektromagnesów są bliżej siebie. Dotąd wymyślono dwa rozwiązania problemu, oba w latach 50. ubiegłego stulecia: stellerator i tokamak. To drugie
urządzenie zakłada nałożenie dodatkowego, prostopadłego pola magnetycznego. Stellerator zaś zakłada budowę
dodatkowych, wykrzywionych elektromagnesów odpowiednio niwelujących
nierówności natężenia pola w torusie.
Trudnością jest jednak geometria pola
wymagająca poważnych obliczeń. Stąd
do niedawna fizycy preferowali prostsze w konstrukcji tokamaki. Niestety,
okazało się, że ich budowa nastręcza
innych trudności, a planowany od lat
80. i wznoszony od kilku lat we Francji potężny ITER nie będzie ukończony wcześniej niż w 2025 r. W międzyczasie jednak nastąpił potężny rozwój
możliwości komputerowych, przywracający do łask koncepcję stellaratora.
Ukończony niedawno Wendelstein 7-X
jest uformowany na kształt toroidalnej
helisy, będąc aktualnie najnowocześniejszym funkcjonującym urządzeniem tego typu na Ziemi.
Pierwsze rezultaty są obiecujące.
Urządzenie funkcjonuje poprawnie,
a plazmę udało utrzymać się przez kilkadziesiąt sekund. W tym czasie, było
to najgorętsze miejsce w całym Układzie Słonecznym, bowiem zjonizowany gaz jest rozgrzewany do temperatur
kilkukrotnie większych niż we wnętrzu
naszej gwiazdy dziennej. Wszystko
wskazuje na to, że w najbliższych latach uda się osiągnąć nawet czas rzędu

Fot. © László Szűcs
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Wejście do Instytutu Fizyki Plazmowej w Gryfii z wystawionym jednym z elektromagnesów. Jego
powyginana forma sugeruje, jak złożone pole magnetyczne naukowcy starają się wytworzyć

pół godziny. Tak długi okres dostarczy
naukowcom dotąd niewyobrażalną
ilość danych do analizy i, miejmy nadzieję, przybliży do poznania wielu
sekretów, w tym dotyczących wnętrz
gwiazdowych. Należy jednak pamiętać, że pierwsza faza operacyjna, jaka
obecnie trwa, nie wykorzystuje w pełni
możliwości sprzętu, a pełną funkcjonalność ma on osiągnąć w trakcie drugiej
fazy operacyjnej, jaka powinna się rozpocząć w przyszłym roku.
***
Ten fascynujący przyrząd naukowy
znajdujący się zaledwie kilkadziesiąt
kilometrów od polskiej granicy można
zwiedzać. Gości oprowadzi osoba pracująca w instytucie, a więc znająca jego
sekrety, liczne anegdoty, ale też dokładnie znająca przyrząd. Wizyta może zająć nawet trzy godziny i na pewno nie
jest to czas zmarnowany!

Miałem okazję odwiedzić stellarator
w Gryfii na początku września wraz z organizowaną przeze mnie wycieczką popularnonaukową po Pomorzu Przednim
w ramach projektu Go Science Tours.
W jej trakcie poznawaliśmy nie tylko
tajemnice fizyki plazmy, ale i geologię,
historię rakiet, przyrodę, historię czy kulturę regionu. Trasa okazała się wyjątkowo ciekawa i urozmaicona, z miejscem
na poznanie z bliska różnych zagadnień
naukowych okraszonych doznaniami estetycznymi i krajoznawczymi.
Pomysł na wspomniane przedsięwzięcie zrodził się w zeszłym roku,
a rozwinął w obecnym. Celem jest pokazanie, że nauka jest atrakcyjna, ciekawa i stanowi część naszej codzienności.
Pozwolę więc sobie zakończyć mój felieton w nietypowy sposób, zachęcając
czytelników do zapoznania się z projektem na jego stronie internetowej!
Wieńczysław Bykowski
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Biuletyn Pracowni Komet i Meteorów

CYRQLARZ No 229

Podróż do Krateru Meteorowego
Barringera
W Układzie Słonecznym mamy wiele kraterów uderzeniowych, ale najbardziej charakterystyczny i rozpoznawalny jest
ten o średnicy 1,2 km i głębokości ok. 180 m, położony w Arizonie — Krater Meteorowy Barringera. Przy kraterze wciąż
odnajdywane są żelazne meteoryty Canyon Diablo, nazwane zgodnie ze światową nomenklaturą od najbliższej miejscowości, w tym przypadku leżącej ok. 6 km na zachód od krateru. Meteoryty te są fragmentami pozostałymi po odparowanym
w wybuchu zderzeniowym meteoroidzie, który wytworzył ten krater.
Kratery uderzeniowe są oczywistym skutkiem nieustającego
napływu materii kosmicznej na naszą planetę. Obliczenia
bazujące na statystycznych danych uzyskanych przez sieci
bolidowe allsky, obserwacje video w wąskich polach oraz stacje radarowe pokazują, iż całkowita suma mas pochodząca
od wszystkich strumieni meteoroidowych (masy z zakresu
10–21 kg do 1015 kg) jest o rząd wielkości wyższa niż zakładano i wynosi ok 1,3 × 108 kg/rok. Z obliczeń tych wynika także,
że spadki dużych planetek są bardziej prawdopodobne niż
przypuszczaliśmy. Średni czas, w jakim może dojść do kolizji jednego dużego ciała o masie od 1014 – 1015 kg z Ziemią,
to tylko 107 – 108 lat (Ceplecha 2001). Spadki takich ciał jak
to, które uderzyło w Ziemię w Arizonie o masie szacowanej
na ok. 1,1 × 108 kg, odpowiadającej ciału o średnicy ok. 30 m,
są oczywiście jeszcze bardziej prawdopodobne.

Krater w Arizonie był i jest tematem dyskusji, badań i eksploracji od lat 90. XIX w. Pierwszym, który zwrócił uwagę
na skalistą misowatą strukturę, nazywając ją w swoim raporcie dotyczącym meteorytów Crater Mountain był Albert E.
Foote (1891). Na początku nazwę uważano za przypadkową — Foote obliczył kubaturę wału otaczającego i, porównując ją do objętości wewnętrznego obniżenia, stwierdził,
iż na dnie krateru żadnego ogromnego meteorytu być nie
może. Uważano, że ten fakt obala kosmiczną teorię powstania i stanowi dowód na wulkaniczne pochodzenie struktury. Dopiero Daniel Moreau Barringer (1905) powiązał fakt
znajdowania meteorytów w okolicy z kraterem, jednak nie
wszyscy geolodzy uwierzyli w tę hipotezę, gdyż zaprzeczała ona teorii podziemnego wybuchu gazu Grove K. Gilberta.
Barringer był dobrze wyedukowanym w górnictwie przemysłowym geologiem, który zbił wcześniej fortunę na srebrze.
Dzięki temu był w stanie wykupić na własność cały krater
wraz z najbliższą okolicą i zacząć w nim prace geologiczne
(w tym odwierty), w poszukiwaniu ogromnej bryły żelazo-niklu zalegającej na dnie. Oczywiście bryły nie znalazł, ale
natrafił na meteoryty żelazne zakopane w luźnym materiale
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wyrzuconym z krateru (tzw. ejecta), co wskazywało na umiejscowienie obu tworów w tym samym czasie a tym samym ich
wspólną proweniencję.
Ostatecznie dopiero prace Eugene M. Shoemakera
z roku 1960 niezbicie udowodniły, że krater ma pochodzenie kosmiczne. Shoemaker wykorzystał nowe obserwacje
powstawania struktur kraterowych związanych z eksplozjami
nuklearnymi i opracował w 1960 r. analityczny model mechaniki zjawisk impaktów hiperprędkich, wskazując na charakterystyczne cechy struktur geologicznych krateru Barringera.
Kilka lat później odkrył z niejakim Ed Chao niezbite dowody
na szokowy metamorfizm kwarcu w skale podłoża — znaleźli
w nim minerały wysokociśnieniowe — stiszowit i koesyt.
Na Ziemi mamy ok. 190 rozpoznanych kosmicznych
astroblem (kraterów meteorytowych) i wciąż co kilka lat odkrywane są nowe. Niewiele jest natomiast takich, przy których wciąż znajdowane są meteoryty — Krater Barringera
i nasze Morasko do nich należą. Zobaczenie Krateru Meteorowego i próba znalezienia „własnego” meteorytu Canyon
Diablo (Morasko już znaleźliśmy) od dawna były w pierwszej
dziesiątce rzeczy, które chcieliśmy zrobić za życia. Okazja
trafiła się w maju tego roku, gdy wybraliśmy się do Stanów
Zjednoczonych na ślub przyjaciół. Ponieważ była to nasza
pierwsza wyprawa do tego kraju, postanowiliśmy przedłużyć
pobyt i zobaczyć kilka ciekawych miejsc, z których arizoński krater wydawał nam się najciekawszy. Po dwóch dniach
jazdy z Los Angeles międzystanową autostradą równoległą
do zabytkowej Route 66 dotarliśmy do Flagstaff i następnego
dnia rano wyruszyliśmy do miejsca docelowego.
Krater ukazał nam się dość wcześnie jako delikatne wyniesienie zarysowujące się niewyraźnie na horyzoncie. O poprawnym kierunku jazdy poinformowały nas ogromny drogowskaz oraz liczne tablice mówiące, że jesteśmy na drodze
ku kosmicznej katastrofie. Wcześniej minęliśmy kemping
meteorytowy, na którym, jak się później dowiedzieliśmy,
można było kupić mapkę z zaznaczoną granicą określającą
obszar terenów przyległych do krateru będących własnością
prywatnej firmy Barringer Crater Co., na których nie można
samodzielnie poszukiwać meteorytów. Niestety mapy nie
mieliśmy, więc na pierwsze rozpoznanie zatrzymaliśmy się
dość wcześnie, przy tabliczce zezwalającej na poszukiwania. Oczywiście szybki rekonesans nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, więc udaliśmy się w kierunku rosnącego
na horyzoncie krateru. Szybkie parkowanie samochodu, zakup biletów i już byliśmy na piętrze w Visitor Center, przy największym okazie Meteorytu Holsingera ważącego, bagatela,
639 kg! (nasze największe Morasko „Kruszynka” ma masę
271 kg). Najpierw zwiedziliśmy wystawę dotyczącą historii
badań Barringera i innych kraterów, zostawiając sobie Krater
jako danie główne a spory sklep z pamiątkami na deser.
Pierwsze spojrzenie w dół krateru z krawędzi jego wału
i uświadomienie sobie, jak ogromną energię zderzenie Zie-
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mi z planetką wyzwoliło, robi wrażenie nie do opisania. Tak
ogromna dziura w Ziemi liczona w setkach milionów ton (ostatnie wyliczenia wskazują na ok. 175 mln ton) odpowiada detonacji ok. 10–11 Mt TNT. Dla porównania — bomba atomowa
zrzucona na Hiroszimę to „tylko” ok. 16 kt TNT. Wyizolowane
podczas eksplozji fragmenty bloków skalnych zostały wyrzucane daleko poza równomierny płaszcz ejecty. Bloki te czasami są nazywane pociskami rakietowymi (ang. missile debris)
i same mogą tworzyć wtórne kratery. Najdalsze zaobserwowane fragmenty zostały wyrzucone na 4 do 12 km poza krawędź
krateru, a ich masa wynosiła od 50 do kilkuset funtów (czyli
od ok. 23 do kilkuset kg). Pierścień wokół krateru wznosi się na
wysokość od 30 do 60 m, a trzeba pamiętać, że jego znaczna
część uległa cały czas erozji od momentu jego wytworzenia.
Wiek powstania struktury wyznaczony metodami radiometrycznymi został oszacowany na (49 ± 3) × 103 lat.
W kraterze spędziliśmy pół dnia, ciesząc się jego pięknem, a wracając mieliśmy szczęście — udało nam się podpytać miejscowego spacerowicza i dowiedzieć się, gdzie mniej
więcej kończy się teren prywatny i możemy legalnie szukać
meteorytów. Rozmowa się opłaciła — najprawdopodobniej
płynąca niedawno pustynią woda odsłoniła kilka małych
fragmentów meteorytów i od maja tego roku możemy zaliczyć Canyon Diablo (typ IAB-MG) do najszybciej i najłatwiej
znalezionych okazów w naszej kolekcji! Co więcej, znaleźliśmy także fragmenty impaktów wyrzuconych z krateru a także najprawdopodobniej jeden meteoryt niestowarzyszony
z obiektem (achondryt jest aktualnie sprawdzany).
Krater Meteorowy Barringera położony jest ok. 70 km
(43,7 mil) na wschód od Flagstaff. Miasto to stanowi dobrą
bazę wypadową, warto zatrzymać się tu na kilka nocy, by
przy okazji odwiedzić inne słynne atrakcje, jak np. Obserwatorium Lowella, w którym jego patron — fundator dokonał odkrycia Plutona. Skamieniały Las (Petrified Forest) położony
ok. 120 km dalej, zwiedziliśmy w tym samym dniu, co krater.
Po drodze do krainy skamielin można zajechać na miejsce
spadku sławnego meteorytu Hoolbrook, gdzie wciąż wzdłuż
torów kolejowych znajdowane są drobne okruchy kamiennych meteorytów (typ H5). Kolejnego dnia wyruszyliśmy
do Wielkiego Kanionu (ok. 120 km na północ od Flagstaff),
na zwiedzanie którego warto zarezerwować sobie cały dzień
lub dwa, jeśli planuje się zejść na jego dno.
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Na północny zachód od Wielkiego Kanionu, na terenie
rezerwatu Indian Navaho, znajduje się niezwykły Kanion Antylopy, który również warto odwiedzić. Rezerwując bilet przez
internet, dostaje się zniżkę, można też wybrać dogodną godzinę, kiedy słońce wciąż znajduje się wysoko i oświetla wąskie wnętrze wąwozu, tworząc tzw. słupy świetlne.
Krater i jego przebogata okolica zachęcają do wizyty
w tej części Arizony, polecamy ją wszystkim, którzy choć trochę związali swoje życie z astronomią.
Katarzyna i Zbigniew Tymińscy
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Teleskop Sky-Watcher BKP 150750 EQ3-2
— czy warto?
Każdy miłośnik nieba z czasem będzie chciał na własność
posiadać swój instrument do obserwacji. Zaczynamy od
gołego oka, później nieco lepszej lornetki aby móc poznać
mechanikę nieba i najbardziej jasne obiekty. Następnie
przychodzi pora na teleskop, przez który chcielibyśmy
obserwować wizualnie, a dodatkowo spróbować swoich
sił być może w prostej astrofotografii — tak było w moim
przypadku…
Tuba optyczna
Najpierw trochę teorii o samym teleskopie. Jest to klasyczny Newton o średnicy obiektywu 150 mm i ogniskowej 750 mm. Światłosiła teleskopu to f/5, zdolność rozdzielcza 0,8”, zasięg gwiazdowy +13,6 mag, maksymalne
teoretyczne powiększenie 300 razy. Teleskop posiada
wyciąg okularowy 2” z redukcją na 1,25”, a dodatkowo
otrzymujemy okulary o ogniskowych 10 i 25 mm. W skład
zestawu wchodzi jeszcze soczewka Barlowa 2× oraz lunetka celownicza 6×30.

Kolejnym elementem jest szukacz 6×30, który jak teleskop
generuje obraz odwrócony. Sama oprawa posiada trzy
śrubki do regulacji, a robienie korekt nie sprawia użytkownikowi problemów. Jak wspomniałem wcześniej, wraz
z całym teleskopem otrzymujemy okulary w rozmiarze
1,25” (Super 10 i Super 25 mm). Są to typowe Kellnery
i jak na początek w zupełności wystarczą. Sama tuba jest
solidnie wykonana i estetycznie wykończona. Cały teleskop bez montażu waży 5,7 kg. Uważam ,że przez długi
czas będę nią fotografował nocne niebo.
Montaż

Teleskop może nam służyć do obserwacji i fotografowania
Słońca (tutaj dokupujemy niezbędny filtr Baader ND 5.0),
Księżyca, planet, a nawet rejestracji galaktyk czy mgławic.
Trzeba zaznaczyć, że udogodnieniem jest wprowadzona
przez firmę Sky-Watcher powłoka, która pokrywa lustra
w celu zwiększenia ich trwałości i odporności na warunki
zewnętrzne. Z początku dużo osób odradzało mi kupno
tej tuby, jednakże największym minusem jest konieczność
sporadycznej kolimacji. Tak to niestety bywa w przypadku
reflektorów. Wyciąg okularowy to Crayford o średnicy
2”, który pracuje lżej i precyzyjniej od swojego poprzednika. Sky-Watcher oferuje dodatkowo napęd do wyciągu
(motofocuser) — silnik ze sterownikiem, który umożliwia
precyzyjne ustawienie ostrości, bez potrzeby dotykania
teleskopu. Lustro wtórne ma podobne mocowanie w dużo
większych Newtonach. Czteroramienne ramiona i cienkie
blachy zmniejszają wpływ dyfrakcji. Pająk do tuby jest mocowany za pomocą łatwych do regulacji pokręteł, które
umożliwiają poprawnie ustawić lustro wtórne centrycznie
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względem do lustra głównego. Natomiast samo lustro
główne jest bardzo solidnie przymocowane i daje możliwość regulacji ustawienia. Tył teleskopu jest znacznie
odkryty, co daje w efekcie krótszy czas schładzania tuby,
śruby regulujące są karbowane, a zatem nie potrzeba
dodatkowych narzędzi do kolimacji.

To typowy montaż paralaktyczny. Większość miłośników
nieba wybiera właśnie ten, by móc postawić pierwsze
kroki w fotografii obiektów głębokiego kosmosu. Oś tego
montażu ustawiamy oczywiście w osi bieguna niebieskiego. Obracając się wokół osi, umożliwia długie śledzenie
lub fotografię obiektu. Montaż
EQ 3-2 można rozbudować.
Możemy zainstalować pomocną lunetkę biegunową, kiedy
chcemy dokładnie ustawić
montaż na gwiazdę polarną.
Jest możliwość wyposażenia
w napęd (napęd w 1 osi,
napęd w 2 osiach lub zestaw
GoTo, który automatycznie
wyszukuje obiekty i jednocześnie je śledzi).
Z systemu GoTo możemy wybierać około kilkudziesięciu
tysięcy obiektów (mgławic,
galaktyk, gromad gwiazd).
Dodatkowo mamy opcję sterowania montażem z poziomu
komputera, a co ważne, montaż posiada port Auto-Guide,
który znacznie poszerza
możliwości astrofotograficzne. Na montażu znajduje
się poziomica, tym samym
ułatwiając wypoziomowanie
całego zestawu. W obu osiach
zastosowano przekładnie ślimakowe. EQ 3-2 sprawia wra-

Urania

5/2018

Poradnik obserwatora
żenie solidnego, estetycznego montażu. Do głowicy jest
dodawany aluminiowy statyw o regulowanej wysokości
70–120 cm, który ustawiamy według własnego uznania.
W skład zestawu wchodzi metalowa półka, gdzie zmieszczą się okulary lub inne akcesoria.
Podsumowanie
Taki zestaw sprzętu posiadam na własność i jestem
z niego zadowolony. Jeśli jesteś osobą, która poszukuje
teleskopu do „wizuala” i „astrofoto”, to ten zestaw powinieneś wziąć pod uwagę. Sprzęt jest dobrym wyborem
na początek. Może być niejako teleskopem umożliwiającym wejście w świat astrofotografii. W tym modelu możemy już rozbudowywać zestaw o napęd, lunetkę biegunową, różnego rodzaju filtry czy w końcu o zestaw GoTo.
Wiele osób mi odradzało — nie kupuj, zaraz wymienisz…
Astrofotografia na tyle mnie wciągnęła, że jedynie myślę
nad zmianą montażu na EQ-5, po to, by móc prowadzić
jeszcze dłuższe ekspozycje. Sama tuba daje świetne obrazy, gdyby nie uciążliwa koma na fotkach i niekiedy częsta
kolimacja, ale przecież i na to znajdzie się sposób. Warto!
Zalety: dobry stosunek jakości do ceny, możliwość rozbudowy zestawu, mobilność, montaż EQ 3-2 dający możliwość zabawy w astrofotografię.
Wady: statyw aluminiowy, który przy dużych powiększeniach może drgać, słaba jakość okularów.

zgłoszenia do 31 października 2018

Piotr Skorupski
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Kącik olimpijczyka

Rozwiązanie zadania obserwacyjnego zawodów
finałowych LV Olimpiady Astronomicznej
Zadania obserwacyjne stanowią sporą trudność dla uczestników Olimpiad Astronomicznych. W poniższym artykule
przedstawiamy przykład rozwiązania zadania obserwacyjnego z finału Olimpiady Astronomicznej — pomimo iż zadanie
dotyczy zawodów III stopnia, rozwiązanie może stanowić pomoc dla uczestników rozwiązujących zadanie obserwacyjne
z I etapu.
TREŚĆ ZADANIA
Na załączonych rysunkach zaznaczono położenia galileuszowych księżyców Jowisza w dwóch momentach. Wykonaj obserwacje tych księżyców w dniu dzisiejszym. W podobnej skali narysuj ich położenia oraz zidentyfikuj poszczególne
księżyce na każdym z trzech rysunków.
Podaj pełne uzasadnienie odpowiedzi.
Przyjmij, że promienie orbit i okresy obiegów kolejnych
księżyców wynoszą odpowiednio:
1) r1 = 422 000 km, P1 = 1,769d
2) r2 = 671 000 km, P2 = 3,551d
3) r3 = 1 070 000 km, P3 = 7,155d
4) r4 = 1 883 000 km, P4 = 16,689d
a średnica Jowisza wynosi 143 000 km.
ROZWIĄZANIE
(W zadaniu przyjęto następującą numerację księżyców Jowisza: Numery w zadaniu odpowiadają księżycom 1 — Io,
2 — Europa, 3 — Ganimedes , 4 — Kallisto.)
Odtwórzmy najpierw za pomocą oprogramowania komputerowego, jak wyglądał obserwowany obiekt w dniu wykonywania zadania, tj. 9 marca 2012 r. w godzinach wieczornych:

Widok na Jowisza, przez okular teleskopu. 09.03.2018 o 20:00 czasu
UTC +1. Otworzono za pomocą programu Stellarium

Obserwacje wykonywane były samodzielnie przez uczestników zawodów, za pomocą zestawów marki Sky-Watcher:
lunet 80/400 na montażach paralaktycznych EQ3/2
Do rozwiązania tego zadania jest konieczne zauważenie
dwóch faktów:
1) Czas pomiędzy dwoma pierwszymi obserwacjami wynosi
w dobrym przybliżeniu około P1.
2) Dana jest zależność między okresami P1 : P2 : P3 = 1 : 2 : 4.
Zależność ta nosi nazwę rezonansu orbitalnego.
Zakładamy, że orbity księżyców są kołowe i pominęliśmy
względny ruch Ziemi i Jowisza.
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Rozpocznijmy od identyfikacji księżyców na dołączonych
schematach (na rysunku księżyce zostały zidentyfikowane
— w treści zadania były one nieopisane). Zatem z faktu 1) łatwo jest wywnioskować, że księżyc, który znajduje się w tym
samym miejscu to Io(1), a księżyc po przeciwnej stronie to
Europa(2).
Pozostaje ustalenie, który księżyc to Ganimedes(3) a który
Kalisto(4).
Można to ustalić, korzystając z linijki i proporcji, ponieważ
mamy dane rozmiary Jowisza.
Proporcja wygląda następująco: rj : rk = lj : lk (1), gdzie r
— rzutowany „rzeczywisty” promień , l — długość zmierzona
za pomocą linijki odpowiadająca na rysunku , a indeksy odpowiadają j — Jowisz, k — dany księżyc .
Stosując tę proporcję dla punktu najdalej po lewej stronie, otrzymamy w przybliżeniu wartość promienia orbity
Ganimedesa (czyli promień orbity jest równoległy do rzutu).
Natomiast pomiar pozornej odległości księżyca na prawo dowiedzie ostatecznie, że jest on dalej od planety niż mógłby
znaleźć się Ganimedes.
Zatem najbardziej po prawej stronie na obu schematach
znajduje się Kalisto. Ganimedes wykonał 1/4 obiegu, więc
prawdopodobnie „schował się” za Jowiszem podczas pierwszej obserwacji, a pojawił się po lewej stronie na drugiej.
Zgadza się to z faktem, że czwarty księżyc jest nieobecny
na pierwszym rysunku, co potwierdza, że trzeci księżyc widoczny na pierwszej obserwacji to Kalisto.
Przejdźmy do identyfikacji księżyców na trzeciej obserwacji
(wykonanej przez uczestników). Od razu zauważamy, że są
widoczne tylko trzy księżyce.
Czas między obserwacjami to około 2d 22h 45s, czyli 2,948
dnia, co jest odpowiada następującym częścią obiegów księżyców:
1,74 P1, 0,83 P2, 0,41 P3, 0,17 P4 (ostatni czas uzyskamy,
podstawiając dane z treści zadania w odpowiedniej proporcji).
Po pierwsze Kallisto nie zmienił zbytnio swojej pozycji,
stąd można przypuszczać, że jest on najdalszym od Jowisza
księżycem. Ganimedes, będący w maksymalnej pozornej
odległości od planety podczas drugiej obserwacji, po takim
czasie (niecałej połowie okresu obiegu) powinien znaleźć się
po drugiej stronie planety. Pozwala to stwierdzić, że jest on
drugi od prawej. Pozostaje do ustalenia, czy księżyc najbliższy tarczy planety to Io czy Europa. W tym celu należy wyliczyć, który księżyc został zakryty przez Jowisza lub znalazł
się na tle jego tarczy, a wyliczone zostanie to przez wyliczenie kątów przesunięć księżyców.
Korzystając z zależności (1), wiemy, że rzutowana odległość to promień orbity księżyca. Kąt pomiędzy rzutem a rzeczywistym promieniem można obliczyć z pomocą funkcji
trygonometrycznych, mierząc odpowiednie odległości linijką
na drugim szkicu, i podstawiając do wzoru:

 r
α = cos −1  rzut
r
 rzeczywisty





Otrzymujemy:

αIo = 30°
αEuropa = 50°
W obu przypadkach księżyc może znajdować się zarówno
„za”, jak i „przed” planetą, więc do „zniknięcia” czas może
być odpowiednio krótszy lub dłuższy o okres, który zajmuje
pokonanie danego kąta. Do tego czasu należy doliczyć ¼
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Młodzi badacze
obrotu oraz wielokrotność połowy okresu (parzyste wielokrotności będą oznaczały tranzyt,
nieparzyste — zakrycie księżyca).
Oznacza to, że do zaćmienia danego księżyca pozostało około:

nIo =

i 1 30°
i 1
+ ±
= + + 0, 08
2 4 360° 2 4

nEuropa =

i 1 50°
i 1
+ ±
= + ± 0,14
2 4 360° 2 4

gdzie i oznacza całkowitą liczbę obrotów.
Porównując to do wyliczonych części
obiegów, najlepszą zgodność otrzymujemy dla Io, gdyż wykonał on 1,74 ≈ 3/2 + 1/4
+ 0,08 obiegu. Także ostatecznie możemy
zidentyfikować najbliższy tarczy księżyc Jowisza na trzeciej obserwacji jako Europę.
Identyfikacja księżyców na wszystkich
trzech obserwacjach została przedstawiona
na ilustracji.
Zadanie było ostatnim jak dotychczas zadaniem obserwacyjnym podczas finałów Olimpiad Astronomicznych. Niezwykle
przydatne okazały się nie tylko praktyczne umiejętności obserwacyjne, w tym praca z instrumentami, ale również wie-

dza dotycząca zjawisk zaćmieniowych w układzie Jowisza.
Zadanie to dobrze ilustruje umiejętności i wiedzę przydatną
podczas zadań obserwacyjnych.
Adam Gonstal
Autor rozwiązania jest finalistą LX i LXI Olimpiady Astronomicznej.

Studenci z Politechniki Świętokrzyskiej wygrali
tegoroczny European Rover Challenge
dla zwycięzców jest możliwość wzięcia
udziału w analogowej misji marsjańskiej
AMADEE-2020, która będzie zorganizowana na Półwyspie Arabskim w 2020 r.
Impreza była otwarta dla publiczności,
a oprócz obserwowania rywalizacji można
było odwiedzić różne stoiska w Strefie Pokazów Naukowo-Technologicznych (w tym
stoisko Uranii), wziąć udział w warsztatach
budowania rakiet, obejrzeć z bliska roboty marsjańskie czy spróbować swoich sił
w sterowaniu niewielkim łazikiem „marsjańskim”. Były też ciekawe prelekcje i po-

kazy filmowe. Gośćmi specjalnymi byli Tim
Peake — astronauta ESA, członek ekspedycji do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej,
dr Robert Zubrin — założyciel Mars Society
oraz Artemis Westenberg — założycielka organizacji Explore Mars.
Organizatorami ERC 2018 byli Europejska Fundacja Kosmiczna, Specjalna Strefa
Ekonomiczna „Starachowice” S.A., Powiat
Starachowicki oraz Mars Society Polska.
Wśród patronów medialnych wydarzenia
znalazła się Urania.
(rg, kc)
Źródło: ERC

W dniach 14–16 września na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach
odbyły się międzynarodowe zawody łazików
„marsjańskich” European Rover Challenge. Do finału zakwalifikowało się 35 drużyn
z 20 krajów świata, a łącznie w konkursie
rywalizowało 400 konstruktorów. Pierwsze
miejsce zajęła ekipa Impuls z Politechniki
Świętokrzyskiej. Na drugiej pozycji uplasował się zespół Raptors z Politechniki
Łódzkiej, a na trzecim miejscu kanadyjska
drużyna Robotics for Space Exploration
z Uniwersytetu w Toronto. Wśród nagród

Drużyna Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej wraz ze swoim łazikiem — zwycięzcy European Rover Challenge 2018
5/2018
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W kraju

Statek kosmiczny Astroshow 2018!
30 sierpnia 2018 r. kolejna wyprawa w pasjonujący świat
astronomii została rozpoczęta. W tym roku naszą rakietą
kosmiczną był malowniczo położony na wysokiej skarpie
nad rzeką Wisłą krzyżacki zamek w miejscowości Gniew.
Na pokładzie wraz z uczestnikami powitaliśmy patrona
AstroShow — burmistrza miasta Gniewu Marię Taraszkiewicz — Murzyńską oraz naszego tegorocznego gwiazdora,
popularyzatora astronomii, autora książek dla astronomów, kompozytora i wykonawcę kosmicznej muzyki elektronicznej Przemysława Rudzia, patronów medialnych —
„Uranię — Postępy Astronomii” z redaktorem naczelnym,
prof. Maciejem Mikołajewskim oraz program „Astronarium” z prowadzącym Bogumiłem Radajewskim, a także
prezesa fundacji „Nicolaus Copernicus”, Roberta Szaja.
W tym roku do załogi lotu dołączyli przedstawiciele firm
Beiks, Sigma i Canon. Ogłosiliśmy konkursy fotograficzne,
pokazaliśmy nasze nowości i wystartowaliśmy!

Michała Ostaszewskiego i Kuby Jurkowskiego z „Tatrzańskiego Nieba”. Nasi najmłodsi uczestnicy rozpoczęli zajęcia z mikroskopami, a później uzbrojeni w noktowizję
i termowizję szukali zwierząt w nadwiślańskich zaroślach.
Dodatkowo biolog Dariusz Kucharski przeprowadził pokaz
slajdów z wyprawy do Namibii, a Robert Szaj pochwalił się
reportażem z zeszłorocznej wyprawy na zaćmienie Słońca w Stanach Zjednoczonych. Prof. Maciej Mikołajewski
natomiast przygotował nas na spotkanie z twórcami programu „Astronarium”. To miała być przystawką do dania
głównego podanego następnego dnia. Jak by tego było
mało, w naszym planetarium prowadziliśmy pokazy filmowe. Atrakcji było co niemiara…

W pierwszej godzinie naszego lotu fascynującą prelekcję
na temat jednej z najciekawszych wypraw w historii ludzkości wygłosił nasz gość specjalny, Przemysław Rudź. Jego
imponująca wiedza na temat pierwszego załogowego lotu
na Księżyc zaskoczyła nawet doświadczonych miłośników
astronomii i programów lotów kosmicznych. Mnóstwo
ciekawostek i mniej znanych faktów bardzo przybliżyło
nam tę fascynującą wyprawę.
O godz. 20.00 uczestnicy zlotu licznie stawili się na polu
obserwacyjnym. Pomimo niezbyt sprzyjających prognoz
pogody i ciągnących po niebie ciemnych chmur cierpliwe
oczekiwali na choćby małą lukę w chmurach. W gotowości
stały wycelowane w niebo nasze teleskopy: 16” oraz 10”
Newtony na montażu Dobsona, 11” Schmidt-Cassegrain
Celestrona oraz popularny „Edek” — 120-mm achromatyczny refraktor Sky-Watchera BKED120 ED, zawieszony
na montażu paralaktycznym NEQ6 Pro z systemem Go-To.
W międzyczasie grupa „Astronomia zaawansowana”
zgłębiała już tajniki astrofotografii pod bacznym okiem

Dzień drugi. Sobota
Nad płynącą na dole skarpy Wisłą unosiły się poranne
mgły. Okoliczne koguty donośnym pianiem budziły przyrodę do życia, a wymęczeni podróżą i nocnymi atrakcjami
uczestnicy zlotu smacznie spali. To opis sobotniego poranka w alternatywnym, równoległym wszechświecie. Nasi
uczestnicy już o 5.00 stawili się licznie na porannych obserwacjach — widok leniwie wznoszącego się czerwonego
Słońce przebijającego się przez poranne mgły, oświetlając
deltę Wisły zapierał dech!
Zaraz później wyruszyliśmy z Dariuszem Kucharskim
na poranne safari, sprawdzając, co w trawie piszczy.
Najmłodsi z „Grupy Młodego Przyrodnika” szukali na
zajęciach z entomologiem ciekawych okazów mikrokosmosu, badając później zebrane próbki pod mikroskopami
na zajęciach z biologii. A na koniec na własne oczy, uszy
i ręce poznali fascynujący świat fizyki, przeprowadzając
eksperymenty z mechaniki. Wahadła, latające walizki, co
wynika z tego, że koło się kręci, jak postawić 16 gwoździ
na jednym i wiele innych eksperymentów.
W czasie jednej z przerw, miejscowy puszkarz, nadworny astronom, postanowił pomóc nam rozpędzić chmury
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i przy okrzykach radości wystrzelił z armaty prosto w niebo. Dym z lufy nie zdążył jeszcze opaść, a echo wystrzału
odbijało się jeszcze po okolicy, kiedy my również wycelowaliśmy naszą największą dzienną armatę w niebo.
150‑mm teleskop Lunt z filtrem H-alfa zgromadził od razu
liczną grupę uczestników. A było co oglądać, bo obraz
z takiej apertury zostaje na zawsze w pamięci!
W międzyczasie przed bramą główną na dziedzińcu zamku
prowadziliśmy obserwacje przez lunety i lornetki, a nasz
partner, firma Beks zorganizowała pokaz profesjonalnych
dronów filmowych. Można było spróbować swoich sił
w okiełznaniu takiego powietrznego potwora.
Gościem drugiego dnia AstroShow byli twórcy programu
„Astronarium”. Prowadzący program Bogumił Radajewski pokazał jak się robi program telewizyjny, opowiadał
o swoich podróżach, uchylając drzwi do telewizyjnej kuchni. Twórcy „Astronarium” nie poprzestali tylko na wykładzie, bo swój pobyt na naszym zlocie wykorzystali od razu
do zebrania materiału do kolejnych odcinków.
Po godzinie 18.00 na naszym statku zaczęli się pojawiać
uczestnicy dnia otwartego. Pod swoją pieczę wziął ich
niezastąpiony Piotr Duczmal z Centrum Wiedzy i Nowych
Technologii, który wprowadził ich do świata astronomii.
I tak, krok po kroku od astronomii, nocnego nieba, kosmosu przeszedł do fizyki wysokich energii, opowiadając
o cząstkach elementarnych, budulcach materii oraz eksperymentach w CERN.

www.deltaoptical.pl
5/2018

www.deltasky.pl

Niedziela, dzień trzeci
W niedzielę rano odwiedziła nas ekipa reporterów z TVP
Gdańsk, aby zrobić krótki reportaż o AstroShow. Z dumą
prezentowaliśmy nasze teleskopy, a uczestnicy opowiadali
o swoich obserwacjach. Jakież było nasze zaskoczenie,
kiedy materiał o naszym zlocie pokazało główne wydanie
„Wiadomości”!
Po śniadaniu uczestnicy udali się z przewodnikiem
na zwiedzanie zamku, aby poznać dokładnie historię tego
urokliwego miejsca, a my na spokojnie przystąpiliśmy
do rozstrzygnięcia konkursów fotograficznych. Ale spokojnie było tylko przez chwilę, gdyż ogromna liczba otrzymanych fotografii oraz ich wysoki poziom bardzo nas zaskoczyły! Mimo iż trwało to trochę dłużej niż zwykle, udało
nam się po burzliwych obradach wyłonić laureatów.
Po dwóch dniach i dwóch nieprzespanych nocach naszej
wspólnej, kosmicznej podróży przyszedł czas na ostatni
akt, zakończenie zlotu, pożegnanie naszych szacownych
gości i wręczenie nagród.
Wylądowaliśmy!

PS Pamiętajcie, odliczanie do ASTROSHOW 2019 rozpoczęte! —
Widzimy się za rok, 30.08 – 1.09.2019, w malowniczo położonym
Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

www.facebook.com/Delta.Optical.Polska
Urania

www.forum.deltaoptical.pl
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Niebo nad Polską

Widok południowej strony
nieba w centrum Polski
(19°E / 52°N)

1 listopada ok. godz. 1.00
16 listopada ok. godz. 0.00
1 grudnia ok. godz. 23.00
16 grudnia ok. godz. 22.00
1 stycznia ok. godz. 21.00

Niebo w listopadzie i grudniu 2018
Ostatnie dwa miesiące roku, w 84% jeszcze jesienne, to początkowo okres
skracania się dnia i wydłużania nocy, aż do zimowego przesilenia 21 grudnia
o godz. 23.23 oraz 10 już zimowych, ponownie stopniowo wydłużających się dni
i coraz krótszych nocy. Najkrótszy w roku dzień na północnych krańcach Polski
trwa 7 h 12 min, zaś na południowych 8 h 13 min. W centrum Polski na dzień
przypada 7 h 44 min, więc na noc pozostaje 16 h 16 min, ponad dwukrotnie
więcej, jeśli mierzyć ją od zachodu do wschodu Słońca. Jednak uwzględniając
po około 40 min zmierzchu i świtu cywilnego, na w miarę ciemną noc pozostaje
już niespełna 15 h. Najcenniejsza, całkowicie ciemna, jeśli nie rozświetla jej
Księżyc, astronomiczna noc, ze Słońcem co najmniej 18° pod horyzontem, trwa
jednak jeszcze o prawie 3 h krócej, a więc niewiele ponad 12 godzin.
Jednak nie tylko w te najdłuższe noce, ale już nawet z początkiem listopada, na pogodnym niebie możemy obserwować charakterystyczne konstelacje
wszystkich czterech pór roku. W centrum Polski krótko po zmierzchu możemy
wtedy w całej okazałości podziwiać, górujący właśnie gwiezdny symbol lata,
Trójkąt Letni, wytyczony przez Wegę, Deneba i Altaira, zerowej i pierwszej wielkości najjaśniejsze gwiazdy Lutni, Łabędzia i Orła. W ślad za nim podąża nie
tak rzucający się w oczy Jesienny Kwadrat, czworokąt wskazywany przez drugiej wielkości gwiazdy, w tym trzy Pegaza: Markab, Scheat i Algenib oraz Sirrah
z Andromedy, przed laty również zaliczaną do Pegaza — stąd używana również
dla tej figury inna nazwa: Kwadrat Pegaza. Gdy Jesienny Kwadrat góruje, spod
południowo-wschodniego horyzontu wynurza się kolejny obszerny asteryzm,
symbol nieodległej już zimy — Zimowy Sześciokąt najjaśniejszych gwiazd zimowych konstelacji.
Z początkiem grudnia Zimowy Sześciokąt góruje godzinę po północy, gdy
na zachodzie chyli się do horyzontu Kwadrat Pegaza, zaś ponad wschodnim
błyszczy już Regulus, pierwsza z gwiazd wytyczających symbol kolejnej pory
roku — Trójkąt Wiosenny. W Zimowym Sześciokącie króluje 7 spośród najjaśniejszych gwiazd całego nieba. To zajmujący pod względem jasności pierwsze
miejsce, minus pierwszej wielkości Syriusz z Wielkiego Psa, zerowej wielkości
Kapella z Woźnicy, Procjon z Małego Psa i Rigel z Oriona, oraz niewiele od nich
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listopad — grudzień 2018
ciemniejsze, pierwszej wielkości — druga gwiazda Oriona, czerwonawo błyszcząca w centrum Sześciokąta Betelgeuse, a także Aldebaran z Byka i jaśniejszy z dwóch Bliźniąt Polluks.
Z końcem grudnia, po zmierzchu południową i południowo-wschodnią stronę nieba wciąż zdobią Trójkąt Letni i Jesienny
Kwadrat. Przed świtem, w południowej stronie nieba królują
gwiazdy kolejnej pory roku z jej symbolem, Trójkątem Wiosennym, który oprócz wspomnianego już Regulusa, wytyczają:
od północy Arktur z Wolarza, a od południa Spica z Panny. I co
najważniejsze — ponownie tej samej nocy, tym razem ponad
wschodnim horyzontem, w całej okazałości znów prezentuje
się Trójkąt Letni,
Mapki i wykresy zamieszczone na pierwszych dwóch stronach Kalendarzyka pozwalają zorientować się w wyglądzie
południowej części naszego nocnego nieba, głównie w połowie
listopadowych i grudniowych nocy, wyznaczyć godziny wschodów i zachodów Słońca, Księżyca i planet, prześledzić zmiany
obserwowanych jasności i rozmiarów kątowych planet, a także szczególnie szybko zmieniające się kształty oświetlonej
części tarczy Merkurego i Wenus. Na pierwszej mapce zaznaczono również położenia kilku ciekawych obiektów, opisanych
na ostatniej stronie Kalendarzyka, w części „Spójrz w niebo”.
Panoramiczna mapa na trzeciej i czwartej stronie pokazuje m.
in. zmieniające się w tym czasie położenia planet na tle gwiazd.
Wszystkie momenty podano w czasie środkowoeuropejskim (CET).

Słońce

Swą listopadową trasę na tle gwiazd, Słońce rozpoczyna
na początku odcinka ekliptyki przebiegającego przez gwiazdozbiór Wagi, zaledwie 1/3° od granicy z Panną. Po przebyciu
prawie 22,8° w Wadze, 6,6° w Skorpionie i 8,6° w Wężowniku,
z końcem grudnia nasza dzienna gwiazda dotrze niemal do cen-

Ważniejsze wydarzenia
listopada i grudnia 2018
listopad
2
1.33 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –23°03’
6
9.18 daleka koniunkcja Księżyca 8,8°N z Wenus
6 16.31 maksymalna elongacja Merkurego, 23,3°E od Słońca
7 17.02 ostatnia kwadra Księżyca
7
9.36 apogeum Księżyca, 405 064,6 km od Ziemi
8 20.05 koniunkcja Księżyca 3,7°N z Jowiszem
9 14.36 koniunkcja Księżyca 6,6°N z Merkurym
11 16.24 koniunkcja Księżyca 1,5°N z Saturnem
13 15.04 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 298°55’
15 15.54 nów Księżyca
15 23.16 opozycja planetoidy (3) Juno, 1,04 au od Ziemi
16 14.54 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +23°09’
16
6.01 bliska koniunkcja Księżyca 59’S z Marsem
16 11.20 Wenus powraca do ruchu prostego w długości elkipt.
17
9.07 koniunkcja Księżyca 2,6°S z Neptunem
17
2.05 Merkury rozpoczyna ruch wsteczny w długości elkipt.
17 ~23.30 maksimum aktywności roju meteorów Leonidy
20 23.45 koniunkcja Księżyca 4,5°S z Uranem
21 22.13 zakrycie 4,3m μ Ceti przez Księżyc (odkrycie 23.25)
22 10.01 Słońce wstępuje w znak Strzelca; λ = 240°
22
0.24 opozycja planetoidy (12) Victoria, 1,46 au od Ziemi
23
6.39 pierwsza kwadra Księżyca
23
8.41 perygeum Księżyca, 366 722,3 km od Ziemi
26
7.32 koniunkcja Jowisza ze Słońcem (0,7°N)
27
6.17 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 1171°46’
27
8.59 koniunkcja dolna Merkurego ze Słońcem (0,9°N)
27 23.26 bliska koniunkcja Merkurego 26’N z Jowiszem
29 11.34 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –23°12’
30
1.19 pełnia Księżyca

grudzień
3 22.04 koniunkcja Księżyca 3,4°N z Wenus
5
5.08 apogeum Księżyca, 404 452,5 km od Ziemi
5 22.53 koniunkcja Księżyca 1,8°N z Merkurym
5 11.50 Merkury powraca do ruchu prostego w długości elkipt.
6 15.39 koniunkcja Księżyca 3,4°N z Jowiszem
7
8.20 ostatnia kwadra Księżyca
7 15.10 b. bliska koniunkcja Marsa 2,2’S z Neptunem
9
6.08 koniunkcja Księżyca 1,1°N z Saturnem
10 18.58 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 296°56’
12 23.54 peryhelium komety 46P/Wirtanen, 1,055 au od Słońca
13 21.58 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +23°14’
14 17.34 koniunkcja Księżyca 2,8°S z Neptunem
14 ~13.30 maksimum aktywności roju meteorów Geminidy
15 12.49 nów Księżyca
15
3.18 koniunkcja Księżyca 3,4°S z Marsem
15 12.29 maksymalna elongacja Merkurego, 21,3°W od Słońca
16 ~13.00 przelot komety 46P/Wirtanen 0,078 au od Ziemi
18 21.25 perygeum Księżyca, 370 270,8 km od Ziemi
18
8.21 koniunkcja Księżyca 4,7°S z Uranem
19
1.57 zakrycie 4,3m ξ2 Ceti przez Księżyc (odkrycie 2.15)
21 23.23 Słońce wstępuje w znak Koziorożca; λ = 240°
21 18.36 bliska koniunkcja Merkurego 50’N z Jowiszem
22 18.49 pierwsza kwadra Księżyca
24 12.53 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 116°35’
26 21.08 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –23°14’
28 20.47 opozycja planetoidy (6) Hebe, 1,27 au od Ziemi
29 16.34 pełnia Księżyca

Jasności, rozmiary kątowe i wygląd planet
5/2018

Urania

69

     

Kalendarzyk astronomiczny
trum konstelacji Strzelca, w ciągu łącznie 61 dni listopada i grudnia pokonując 61,75° ekliptyki. Podczas tej wędrówki, wraz
ze zbliżaniem się Ziemi do najbliższego Słońcu punktu jej orbity
(aphelium, 3 stycznia), zwiększa się nie tylko liniowa prędkość
naszej planety, ale również kątowa prędkość pozornego ruchu
Słońca na tle gwiazd.
Deklinacja Słońca, aż do zimowego przesilenia, przypadającego 31 minut przed północą 22/23 grudnia, zmniejszająca
się do wartości –23,43°, od tego momentu zaczyna ponownie
wzrastać, z końcem grudnia osiągając -23,05°. Przekłada się to
oczywiście na również zwiększającą się wysokość łuku Słońca
na niebie i tym samym długość dnia.

Księżyc

Tegoroczną listopadowo-grudniową wędrówkę po niebie, tuż
po ostatniej kwadrze oświetlony w 46%, Księżyc rozpoczyna
w konstelacji Raka, by po przebyciu łącznie 809,8°, wykonawszy
2,25 obiegów nieba, z końcem grudnia zakończyć ją w Wadze,
pomiędzy ostatnią kwadrą a nowiem świecąc 23% swej tarczy.
W tym czasie Księżyc dwukrotnie spotka się z każdą z planet, podczas koniunkcji zbliżając się do nich (geocentrycznie)
na odległość od 1° do prawie 9°. Topocentrycznie, czyli patrząc
z konkretnego miejsca na powierzchni Ziemi, najbliższą będzie,
9 grudnia, koniunkcja z Saturnem w odległości niespełna 0,6°,
gdy planetę od krawędzi księżycowej tarczy dzielić będzie zaledwie 1/3° — niestety, będzie to za dnia i głęboko pod horyzontem,
zaś tego samego dnia wieczorem obydwa obiekty dzielić już będzie dystans 4,6°.
Spośród zakryć jaśniejszych gwiazd przez Księżyc, jedynym
ewentualnie wartym obserwacji będzie, późnym wieczorem 21
listopada, zakrycie na 72 minuty 4,3 mag gwiazdy mi Ceti, podczas górowania 97% Księżyca, 32 h przed pełnią. Podobnie jak
poprzednio, zarówno nowie jak i pełnie Księżyca będą w tym
okresie miały miejsce z dala od węzłów księżycowej orbity, nie
będzie więc warunków na zaćmienia Słońca czy Księżyca.

Planety i planetoidy i komety

Po okresie obfitości jasnych planet, zwłaszcza na letnim
niebie, ostatnie miesiące roku są już pod tym względem uboższe. Mimo przypadającej na początku listopada wschodniej
elongacji, Merkury zachodzi wtedy już pod koniec zmierzchu,
ale szanse na jego poranne obserwacje pojawiają się w połowie grudnia, w okolicy zachodniej elongacji, kiedy wschodzi
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nawet 2,5 h przed Słońcem. Już z początkiem listopada znika
z wieczornego nieba Jowisz, którego ponownie zaobserwujemy
dopiero pod koniec roku, wschodzącego krótko przed świtem.
Również 7–8 razy ciemniejszy od niego Saturn praktycznie znika z nieba w połowie grudnia, by ponownie pojawić się dopiero
na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku.
Z jasnych planet przez cały omawiany okres będą doskonałe
warunki obserwacji Marsa, mimo nadal szybko malejącej jego
jasności. Po lipcowej wielkiej opozycji, kiedy osiągnął –2,8 magnitudo, z początkiem listopada 7,5-krotnie ciemniejszy, świeci
w Koziorożcu, do końca grudnia zmniejszając swą jasność jeszcze 2,7-krotnie, widoczny już w Rybach. Za to niemal doskonały jest czas widoczności Czerwonej Planety, górującej krótko
po zmierzchu, a zachodzącej o niemal stałej godzinie, krótko
po 23. Praktycznie przez cały czas jest dostępna również Wenus w roli Gwiazdy Porannej, po dokończeniu efektownej pętli
w Pannie przenoszącej się do Wagi. Z początkiem listopada
wschodząca 0,5 h przed Słońcem, bardzo szybko jednak wydłuża czas swej widoczności, do 4 godzin w połowie grudnia,
na dodatek przy maksymalnej jasności.
W pierwszej połowie listopadowo-grudniowych nocy górują
dwie najdalsze planety Układu Słonecznego — praktycznie niedostrzegalny bez użycia przynajmniej lornetki Uran, na pograniczu gwiazdozbiorów Ryb i Barana oraz bezwzględnie wymagający teleskopu Neptun w Wodniku. Ogromnym ułatwieniem
w zidentyfikowaniu na niebie Neptuna będzie jego bardzo bliska koniunkcja z Marsem, 7 grudnia o zachodzie Słońca, kiedy
obydwie planety dzielić będzie dystans zaledwie 2,2’, czyli 1/14
kątowej średnicy tarczy Księżyca. Jeśli poczekamy 2 h, do końca zmierzchu astronomicznego, na całkiem już czarnym niebie,
korzystając z amatorskiego teleskopu lub choćby jasnej lornetki, podczas górowania obu planet, mamy szansę odnaleźć Neptuna jako najjaśniejszą „gwiazdkę”, 4,5’ poniżej Marsa.
Spośród jaśniejszych planetoid, na szczególną uwagę zasługuje, odkryta w 1804 r. (3) Juno, której opozycja wypada w samym środku listopada. Co ciekawe, swą jasnością Juno przez
8 tygodni przewyższać będzie Neptuna. Nie tak wiele ustępuje
jej podczas swej opozycji w końcu grudnia, 2,3-krotnie ciemniejsza (9) Hebe.
Dużą atrakcją, zwłaszcza grudniowych nocy, będzie jasna
kometa. Odkryta z początkiem 1948 r., okresowa kometa
46P/Wirtanen, o okresie 5,43 roku przez swe kolejne peryhelium przejdzie nocą z 12 na 13 grudnia, by po 3,5 dniach minąć
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listopad — grudzień 2018
Ziemię w odległości zaledwie 11,7 mln km, osiągając jasność
3,8 mag, co pozwoli dostrzec ją gołym okiem, choć znacznie
więcej jej szczegółów dostrzeżemy przez jasną lornetkę.
Początkowo mało ruchliwa, na pograniczu bliskich naszemu
horyzontowi konstelacji Rzeźbiarza i Pieca, pod koniec listopada kometa zaczyna poruszać się na tle gwiazd ku północy,
dość dynamicznie zwiększając prędkość tej wędrówki, by w połowie grudnia dotrzeć do północnych rejonów Wieloryba, gdzie
odnajdziemy ją najjaśniejszą, podczas największego zbliżenia
do Ziemi. Biegnąc dalej i coraz szybciej na tle Barana i Perseusza, z końcem roku, wciąż jasna, choć 2-krotnie już ciemniejsza (4,6 mag), dotrze do południowych krańców Żyrafy. Od 24
grudnia okołobiegunowa, jako w ogóle niezachodząca, kometa 46P/Wirtanen może całkiem nieźle pełnić rolę tradycyjnej
Gwiazdki Betlejemskiej, na dawnych rycinach i malowidłach
zazwyczaj przedstawianej właśnie w postaci komety.

Roje meteorów

W omawianym okresie na uwagę zasługują dwa słynne roje
meteorów, których tegoroczne maksima aktywności przypadają w korzystnej fazie Księżyca, w pobliżu pierwszej kwadry zachodzącego około północy.
Od 6 d0 30 października wykazuje aktywność, znany od czasów średniowiecznych, rój meteorów Leonidy, z radiantem
w północno-zachodniej części, wschodzącego około północy,
wiosennego gwiazdozbioru Lwa. W 1866 roku włoski astronom
Giovanni Schiaparelli odkrył związek roju z, powracającą w okolice Słońca co 33,24 lata, okresową kometą 55P/Tempel-Tuttle, która ostatni raz zbliżyła się do Ziemi w 1999 r. W przeszłości jej zbliżenia wielokrotnie skutkowały deszczami meteorów
roju Leonidów, nawet do 140 tysięcy w ciągu godziny, ostatnio
w 1966 r. Do czasu kolejnych odwiedzin komety w 2031 r., aktywność Leonidów będzie utrzymywać się na niezbyt wysokim
poziomie około 10 meteorów na godzinę. Takiej też częstości,
bardzo szybkich meteorów z zielonkawymi śladami, możemy
spodziewać się podczas tegorocznego maksimum, około północy 17/18 listopada.
Znacznie liczniejsze i stabilniejsze są maksima aktywności
grudniowych Geminidów, roju powstałego z rozpadu komety, której pozostałością jest odkryta przed 35 laty planetoida
(3200) Phaethon o okresie równym 1,43 roku. Radiant roju
znajduje się w północnej części zimowej konstelacji Bliźniąt.
Maksimum roju (ZHR = 120) w tym roku przypada u nas 14
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grudnia wczesnym popołudniem, jednak zarówno poprzedniej
jak i kolejnej nocy są szanse dostrzeżenia do około 80 przelotów niezbyt szybkich meteorów bez śladów.

Gwiazdy zmienne

Poniżej zamieszczamy charakterystyczne momenty (maksima lub minima) przedstawicieli trzech różnego typu gwiazd
zmiennych, możliwe do zaobserwowania na nocnym niebie.
Algol (β Persei), zmienna zaćmieniowa o okresie 2,8674
doby i zakresie zmian jasności od 2,1m do 3,4m. Tabelka zawiera momenty głównych (głębszych) minimów jasności:
listopad
10, 5.49
13, 2.38
15, 23.26
18, 20.15
21, 17.03

grudzień
3, 4.28
7, 1.17
8, 22.06
11, 18.54

23, 6.09
26, 2.58
28, 23.46
31, 20.35

Cefeida klasyczna (δ Cephei), gwiazda pulsująca o okresie
zmian jasności 5,3663 doby, w zakresie od 3,5m do 4,4m. Tabelka podaje momenty maksimów jasności:
listopad
3, 19.10
9, 3.38
19, 21.34
25, 6.22

grudzień
5, 23.58
16, 17.34
22, 2.22

Mirydy — gwiazdy zmienne długookresowe o okresie zmian
powyżej 100 dni. W tabelce zestawiono, przypadające w tych
miesiącach, maksima blasku kilkunastu jaśniejszych miryd.

Urania

listopad
brak jaśniejszych
maksimów

1,
3,
13,
16,

grudzień
R Boo 7,2m
R Vir
6,9m
V CrB 7,5m
R Hya 4,5m

Opracował Jan Desselberger
Więcej informacji:
ALMANACH ASTRONOMICZNY
TOMASZA ŚCIĘŻORA

http://www.urania.edu.pl/almanach
ROCZNIK ASTRONOMICZNY
INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII

http://www.igik.edu.pl/
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Spójrz w niebo

cji, 3,5° dokładnie na wschód od 2,15m gwiazdy Almaak (gamma Andromedae).
© Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter

azwyczaj to zimę kojarzymy z najkrótszymi dniami i najdłuższymi nocami, a przecież, w przeciwieństwie do jesieni, podczas której dni systematycznie kurczą się, to
właśnie już od samego początku zimy dnia zaczyna
przybywać. Na takim właśnie przełamaniu tendencji spadkowej
w przypadku dni (lub wzrostowej, jeśli chodzi o noce) polega
pojęcie zimowego przesilenia, które na północnej półkuli przypada z początkiem trzeciej dekady grudnia, w tym roku niemal
o północy z 21 na 22 grudnia. Tak więc najlepsze czasowo warunki do obserwacji nocnego nieba mamy właśnie na przełomie
jesieni i zimy, kiedy najkrótszym dniom towarzyszą najdłuższe
w roku noce. A jeśli do tego dołączą niskie, choćby ujemne temperatury, to w przeciwieństwie do letnich nocy powietrze mamy
znacznie spokojniejsze, mniej rozedrgane i bardziej przejrzyste,
Spróbujmy więc wyobrazić sobie obserwacje kilku obiektów
z pogranicza jesiennych i zimowych konstelacji, a może niejednego amatora astronomii uda się skusić do dokonania tych obserwacji „w realu”.
Proponowane poniżej do obserwacji 4 obiekty, w listopadowo-grudniowe noce przebywają wiele godzin ponad horyzontem,
więc mamy dość dużą swobodę w planowaniu pory ich obserwacji. Nieduża (sumaryczna) jasność każdego z nich, 10–11 magnitudo, wymaga użycia teleskopu o przynajmniej 150-centymetrowej średnicy obiektywu, tym bardziej że ich blask, zwłaszcza
galaktyk, rozkłada się na dość znaczną powierzchnię.
Odkrywcą wszystkich tych obiektów jest brytyjski astronom
niemieckiego pochodzenia, William Herschel, który po raz pierwszy zaobserwował je w latach 1784–1790.
NGC 772 — spiralna galaktyka w gwiazdozbiorze Barana, przy
rzeczywistej średnicy 240 tys. lat św., z odległości 111 mln lat
św. widoczna na naszym niebie jako obiekt o kątowych rozmiarach 7,2’×4,3’, z dość dobrze rozwiniętą i wyraźnie dostrzegalną
spiralną strukturą. Galaktykę odnajdziemy w zachodniej części
konstelacji, 2,1° na południowy wschód od 2,6m gwiazdy Sharatan (beta Arietis).
© Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter

Źródło: Wikimedia.org

NGC 925 — tym razem galaktyka spiralna z poprzeczką,
w niewielkim gwiazdozbiorze Trójkąta. Odległą 28 mln lat świetlnych, usytuowaną do nas ukośnie, na naszym niebie oglądamy
jako obiekt o kątowych rozmiarach 10,5’×5,9’, z dość wyraźną
strukturą spiralną i bardzo wyrazistą poprzeczką. Galaktykę tę
odszukamy we wschodniej części konstelacji, 2,1° na wschód
od 4,0m gwiazdy gamma Trianguli.

NGC 891 — podobna strukturą do poprzedniej, jednak skierowana ku nam krawędzią galaktycznego dysku, spiralna galaktyka w gwiazdozbiorze Andromedy, o średnicy 100 tys. lat św.,
z odległości 30 mln lat św., na naszym niebie widoczna jako cygarowatego kształtu obiekt o wymiarach kątowych 11,7’×1,6’.
Na długo naświetlanych zdjęciach, wykonanych przez duże naziemne teleskopy lub Kosmiczny Teleskop Hubble’a, widać wyraźny pas ciemnej materii w płaszczyźnie równikowej galaktyki,
ponad i pod którym dostrzegalne jest również jasne jądro galaktyczne. Obiekt odnajdziemy blisko wschodniej granicy konstela-
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Kryształowa Kula (NGC 1514) — po trzech galaktykach usytuowanych w granicach z zasady jeszcze jesiennych konstelacji,
przenosząc się do zdecydowanie już zimowego Byka, przyjrzyjmy
tym razem efektownej mgławicy planetarnej, z odległości
600 lat św. na ziemskim niebie
widniejącej jako obiekt o średnicy kątowej 2,2’. Wewnątrz mgławicy znajdują się dwie gwiazdy,
z których jedną jest odrzucający swe zewnętrzne warstwy,
kończący żywot olbrzym, a drugą otoczony nimi biały karzeł.
Mgławica usytuowana jest tuż
przy granicy Byka z Perseuszem,
1,8° na północ od 5,2m gwiazdy
psi Tauri.
Jan Desselberger
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Źródło: NASA/Hubble
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Z jesienno-zimowego pogranicza

Astronomia i muzyka

Wojna światów w Olsztyńskim Planetarium
Czytelnikom Uranii, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z monumentalnym dziełem Jeffa Wayne'a
z 1978 r., należy się kilka słów wyjaśnienia. Jest to muzyczna wersja słynnej powieści Herberta George'a Wellsa
„Wojna Światów”. Powieści, która wpisała się w setkę najważniejszych dzieł
literatury światowej, a opowiada o inwazji przybyszów z Marsa, dla których
ludzka rasa staje się źródłem pokarmu.
Nie jestem pewien, ale to chyba
właśnie tej powieści
zawdzięczamy powszechność
wiary
w zielone ludziki
i strach przed wrogimi kosmitami. A zaczęło się to wszystko
od mylnej interpretacji zaobserowwanych
przez Schiaparellego struktur na powierzchni Czerwonej
Planety i nazwanych
kanałami.
Lektura
obowiązkowa! Muzyka… chyba też.
Jacek Drążkowski

Fot. Dariusz Prokopczuk/OPiOA

Nie pamiętam już, który z kolegów był
w 1980 r. szczęśliwym posiadaczem
dwupłytowego albumu „Jeff Wayne's
The Musical Version of The War of the
Worlds”, ale pamiętam, jakim wydarzeniem było odtworzenie jego zawartości
w studenckim klubie Mafia. Przestrzenny dźwięk ukręcał głowy, a efekty wizualne uzyskiwane za pomocą slajdów z rzutnika i specjalnych zabiegów
optycznych ze szkiełkami i Bóg wie
czym potęgowały wrażenie.
Jakże skromne to były środki w porównaniu z tymi, które na jubileuszowe
pokazy we wrześniu br. przygotowała
ekipa Olsztyńskiego Planetarium. Specjalnie przygotowane obrazy w technologii fulldome, animacje, dymy, no i…
analogowa aparatura w roli marsjańskiego pojazdu robiły wrażenie.
Najważniejsza jednak była dramaturgia musicalu i muzyka. Wielkie
uznanie należy się dr. Leszkowi Błaszkiewiczowi za przetłumaczenie całości
na język polski. Napisy wyświetlane
były z dwóch stron kopuły, tak aby każdy mógł bez problemu je czytać, dzięki
czemu całość narracji była zrozumiała
i dla osób słabo lub w ogóle nie znających języka angielskiego.

Konkurs na fotki z Uranią

Kierunek Mars!
Chwila relaksu przed kolonizacją Marsa. Do wyprawy przygotowuje się Olga.
Fotografię wykonał Łukasz Gorgol
6
5/2017
/2018
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Szczegóły konkursu na stronie
www.urania.edu.pl/konkursy/fotki-z-urania
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Astrofotografia amatorska

To sympatyczne zdjęcie z początku widoczności zaćmionego Księżyca wykonał Michał Ostaszewski na chorwackiej wyspie Hvar. Do sfotografowania swojej narzeczonej z bohaterem
wieczoru użył teleskopu Newtona 750/150
z aparatem Canon 70D.

Powyższa sekwencja zdjęć przedstawiających zaćmienie Księżyca w 15-minutowych
odstępach wykonana została przez ucznia LO w Radziejowie Dawida Jankowskiego. Pogoda, niestety, uniemożliwiła śledzenie początkowej fazy zaćmienia. Zdjęcia wykonywane były aparatem Nikon D5600 przy pomocy teleskopu Sky-Watcher Dobson 203/1200
od godz. 22.24 do 0.24 czasu urzędowego (letniego).

Klimatyczne zdjęcie czerwonego Księżyca z takimże Marsem
i podświetloną mgłą wykonał w Smardzewicach nad Zalewem
Sulejowskim Dariusz Dorosz (aparat Canon 50D + obiektyw
1.8/50mm, eksp 13 s, f=3.2, ISO 800)
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Kolejne zdjęcie zaćmionego Księżyca w towarzystwie Marsa nie jest
szczególnie efektowne, ale pokazuje, że można było zjawisko uwiecznić leciwym aparatem kompaktowym (Canon Digital IXUS 990 IS,
eksp. 1 s, f=5.7, ISO 400)
Urania
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Lipcowe zaćmienie Księżyca

Astrofotografia amatorska

Z kolei seria rysunków wykonanych przez Aleksandrę Krzemień pokazuje, że można było uwiecznić zjawisko i bez
aparatu!
Zdjęcie z uchwyconym w czasie zaćmienia przelotem
samolotu wykonał Wojciech Nowak z Żywca (aparat Nikon
Coolpix L31, teleskop Meade ETX 70).
Sekwencja zdjęć zaćmienia Księżyca w towarzystwie
Marsa na zdjęciu obok to dzieło Wojciecha Piskorza z Gliwic (opis w liście Autora zamieszczonym w dziale Poczta).
Niżej fotomontaż z pierwszych 90 min widoczności zjawiska wykonany przez Adama Skrzypka (Wiśnicze koło
Toszka, Canon EOS 6D, f=105 mm, ISO 800)
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Numery bieżące i archiwalne
PROMOCJE


nr rachunku odbiorcy

nr rachunku odbiorcy c.d.

85 1160 2202 0000 0003

3341 8732

Odbiorca

POLSKIE TOWARZYSTWO
ASTRONOMICZNE
BARTYCKA 18
00-716 WARSZAWA

kwota

Imię, nazwisko, adres wpłacającego

Tytułem

POLSKIE TOWARZYSTWO ASTRONOMICZNE

UL. BARTYCKA 18, 00-716 WARSZAWA

8 5 1 1 6 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 1 8 7 3 2
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Prenumerata Uranii od nr 6/2018, dodatkowo zamawiam
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Cena pojedynczego numeru Uranii:
14,90 PLN
Roczna prenumerata krajowa:
72,- PLN (12,- zł za numer)
Dłuższa prenumerata krajowa: 144,- PLN
(12 numerów)
Bieżące numery można zamawiać
również w wersji elektronicznej.
Ceny numerów archiwalnych pozostają bez zmian
Szczegóły i promocje:
http://www.urania.edu.pl/prenumerata/

PRENUMERATA DLA SZKÓŁ
Niestety, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyznało nam kolejnego grantu na realizację prenumeraty sponsorowanej za pół ceny
dla bibliotek szkolnych. Na razie, nie będzie też
kolejnej edycji Konkursu „Nasza szkolna przygoda z astronomią”. Utrzymujemy jednak promocję
prenumeraty dla szkół w wysokości 60,- PLN
za rok szkolny 2018/19. Prenumerata obejmuje
numery 4–6 bieżącego roku kalendarzowego (lipiec–grudzień 2018) i numery 1–3 roku następnego (styczeń–czerwiec 2019). Ceny pakietów
Uranii z lat wcześniejszych będą w dalszym ciągu dostępne dla bibliotek szkolnych za połowę
ceny aż do wyczerpania zapasów.

Promocja dla członków PTMA
Cena indywidualnej prenumeraty na rok 2019
z wysyłką na adres domowy dla członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
(PTMA) wynosi 50,- zł.
Skarbników lub prezesów oddziałów prosimy o dokonywanie wpłat oraz o podanie imiennej listy prenumeratorów z adresem zbiorowym lub adresami indywidualnymi do wysyłki.
Prenumeratorzy indywidualni PTMA mogą
przedłużać prenumeraty samodzielnie (wpłata
50 zł na konto Uranii) wraz z oświadczeniem/
informacją wysłaną na urania@urania.edu.pl
o przynależności oddziałowej i mailowym adresem do władz oddziału. Szczegóły:

http://www.urania.edu.pl/prenumerata/ 5/2018

Fot. Dariusz Dorosz

PRENUMERATA

Obserwator Słońca

Alarm! Czy warto jeszcze obserwować?
Wiem, że mogę się tym artykułem narazić kilku moim kolegom, ale trzeba bić na alarm. Wydaje mi się, że zbaczamy
z drogi wyznaczonej nam przez naszych poprzedników.
Dotychczas domeną miłośników astronomii były wszelkiego rodzaju obserwacje zjawisk na niebie, mające podtekst
naukowy. Ceniono nas za profesjonalizm, fachowość,mieliśmy uznanie wśród naukowców. Nadeszła jednak era
portali społecznościowych, eventów, na których staramy
się popularyzować astronomię, niestety zapominając
o obserwacjach, dzięki którym możemy być dostrzegani
poza granicami kraju. Kiedy zaczynałem swoja przygodę
z astronomią (40 lat temu), starałem się wykonywać jak
najwięcej obserwacji. Prowadziłem obserwacje: Słońca,
Księżyca, planet, księżyców Jowisza, satelitów, zakryć
i zaćmień. Pewnego razu wysłałem swoją obserwację satelitów do prof. Hurnika. Mój list został dalej przekazany
do Rady Naukowej PTMA. Rada Naukowa, której przewodniczyła wtedy prof. Korpikiewicz, również nie potrafiła mi odpowiedzieć, mimo że podałem dokładne czasy
przelotu oraz dołączyłem równie dokładne mapki torów
wśród gwiazd. Postanowiłem jednak w szczególności wykonywać naukowe wtedy obserwacje Słońca. Dzięki nim
pozwolono mi pisać pracę maturalną z fizyki, ale na temat
Słońca. W szkole, do której uczęszczałem, astronomia
była działem fizyki. Warunkiem zgody nauczyciela prowadzącego były moje własne obserwacje. Niestety, te ładnie oprawione prace, napisane na maszynie przez moją
mamę, zaginęły. Został mi się tylko oryginał napisany również na maszynie, ale na nieco gorszym papierze. Tematem pracy zajmiemy się przy innej okazji, bowiem mam
sygnały, żeby ją zeskanować i przekazać do archiwum

PTMA. Jednak po co to wszystko piszę? Mieliśmy w sierpniu noc
spadających gwiazd związaną z przejściem przez orbitę Ziemi
roju Perseidów. Tych, którzy swoje obserwacje zrobili profesjonalnie, było niewielu. Przeważnie kończyły się one na zdjęciu
z efektownego przelotu meteoru. Na spotkaniach okazywało się,
że ludzie nie znali gwiazdozbiorów z okolic radiantu roju. Chwała
tym, którzy popularyzują astronomię wśród okolicznych mieszkańców, ale, kochani, róbmy to profesjonalnie! Przygotujmy się
do tego, jak należy. Na portalu społecznościowym Facebook
przeczytałem kilka poradników, gdzie pisano o tym, w którym kierunku patrzeć i w jakiej pozycji to robić. Nie zauważyłem, aby napisano, że należy przygotować sobie mapkę okolic roju, ołówek,
czerwoną latarkę. Nawet dziecko ze szkoły potrafi obsługiwać
latarkę w telefonie, a wystarczy na nią nakleić czerwoną taśmę
izolacyjną i tak przystosować do obserwacji. Kiedy miałem zostać prowadzącym sekcję słoneczną PTMA, spytano mnie, czy
ma sens jeszcze prowadzić obserwacje Słońca, kiedy robią to
znacznie dokładniej satelity SOHO i SDO. Oczywiście, że warto,
choćby tylko dla samego siebie, dla własnej satysfakcji. Przez
lata wykonywałem sam obserwacje i się nie poddałem. Dzisiaj
wysyłam je również do Royal Observatory of Belgium i wchodzą
one w zakres wyliczeń międzynarodowych liczb Wolfa. Jestem
dumny, że warto było czekać na to, aby zostać koordynatorem
sekcji SOS PTMA i być znanym ze swojego profesjonalizmu
poza granicami kraju. Czytając kiedyś Uranię, tę czarno-białą,
nie spodziewałem się, że kiedyś będę współpracownikiem czasopisma i będę miał w niej swój dział. Osiągnąłem to wszystko
dzięki pracy i obserwacjom. Teraz wiecie, dlaczego biję na alarm
do miłośników astronomii zrzeszonych w PTMA, aby zajęli się
obserwacjami o podłożu naukowym.
Tadeusz Figiel

Raport nr 07/2018

Raport nr 08/2018

Lipiec okazał się chyba najgorszym pod względem aktywności Słońca. Jedynie 30
lipca pod wieczór zdarzył się mały epizod i pojawiła się jedna grupa z jedną plamą.
Tylko admin z całej sekcji ją dostrzegł, a moją obserwację potwierdził znany obserwator Słońca Franky Dubois. Wykonano w lipcu 175 obserwacji dla liczby Wolfa,
średnia to 0,06 a dla SN 145 obserwacji ze średnią 0,01

Od 2 sierpnia do 13 zerowa aktywność plamotwórcza.Od 14 liczba Wolfa nieznacznie wzrasta jednak nie przekracza 30. Podobnie w przypadku wskaźnika
SN. Końcówkę miesiąca odnotowujemy czystą tarczą słoneczną. Średnia liczba Wolfa w sierpniu wyniosła R = 6,62 a wskaźnika SN = 4,87. Swoje raporty
przysłało 9 obserwatorów.

Obserwatorzy:
1. Antonio Jesus Zapata
2. Zagrodnik Jerzy
3. Jimenez Cebrian
4. Mikołajczak Eugeniusz
5. Bańkowski Janusz

Obserwatorzy:
1. Bańkowski Janusz
29
2. Mikołajczak Eugeniusz
29
3. Antonio Jesus Zapata Morales 28
4. Zagrodnik Jerzy
24
5. Jimenez Francisco
21

6. Raczyński Łukasz
7. Astronomy
8. Figiel Tadeusz
9. Skorupski Piotr

14
13
9
1

6. Astronomy
7. Figiel Tadeusz
8. Kucemba Łukasz
9. Raczyński Łukasz

14
13
12
5
Opracowanie: Janusz Bańkowski

31
30
30
27
20
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„Uranii–PA” nr 3/2018 zamieściliśmy logogryf, którego
rozwiązaniem jest hasło JEREMI WASIUTYŃSKI. Nagrody
w postaci książek o tematyce astronomicznej wylosowali
Krzysztof Kowalczyk z Bogucina k. Garbowa i Leszek Wojciechowski
z Opatówka, natomiast płytę muzyczną otrzymuje Mateusz Łukaszewicz
ze Świecia. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
1. Grudniowy rój meteorów
2. Pierwszy kandydat na wokółksiężycowego turystę
3. W grudniu gości w Wężowniku

opr. Jacek Drążkowski

krzyżówka

Relaks z Uranią

4. Przydatne do detekcji fal grawitacyjnych
5. „Pierwszy zwiadowca”
6. Popularny program do wizualizacji nocnego nieba
7. Japoński sokół
8. Obszar intensywnego powstawania gwiazd
9. ’Oumuamuę spopularyzował śpiewająco
10. Od 25 lat prowadzi projekt OGLE
11. Często zakrywany przez Księżyc
12. Gość European Rover Challenge w Starachowicach
13. Międzynarodowa sieć teleskopów śledzących satelity
14. Poszukiwacz planet pozasłonecznych
15. Słynny badacz struktur meteorytowych
16. Wynalazca Stellaratora
17. Kłos Panny
18. Wytrawny obserwator zaćmień b Persei

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA”
3/2018: 1. JUNO, 2. KOPERNIK, 3. PROXIMAB, 4. ALDEBARAN, 5. GEMINIDY,
6. CURIOSITY, 7. WEBB, 8. CHARON, 9. CERES, 10. GARCHING, 11. OUMUAMUA, 12. KOESTLER, 13. AMERYKA, 14. SŁOŃCE, 15. OSTASZEWSKI,
16. BURNICKI, 17. MIKE.

astrożarty Jacka D.

Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek.
Na rozwiązania czekamy do końca listopada 2018 r. Wśród autorów
poprawnych odpowiedzi rozlosujemy dwie nagrody książkowe o tematyce
astronomicznej i płytę kompaktową wydawnictwa GENERATOR.
1. „Nowe opowiadania starego astronoma”, czyli wspomnienia i eseje
profesora Józefa Smaka;
2. „Planeta Mars” Hieronima Hurnika;
3. „Kosmos. Jak to działa?”, książka o astronomii dla dzieci autorstwa
Przemysława Rudzia;
4. Płyta muzyczna CD z wydawnictwa GENERATOR.pl
Rozwiązania można przesyłać pocztą tradycyjną, mailowo na adres:
urania@urania.edu.pl, lub sms-em na nr 600 663 640, podając hasło,
nr nagrody, nazwisko i adres wysyłki. Podanie danych adresowych jest
dobrowolne i konieczne do otrzymania nagrody.

Jedna z pierwszych realnych koncepcji lotu ludzi na Czerwoną Planetę autorstwa Roberta Zubrina zawierała pomysł wysłania 4-osobowej załogi wraz z lądownikiem zwanym przez samego pomysłodawcę „puszką od konserw”. Można by rzec: Zamiast czekać,
aż Marsjanie przylecą nas zjeść, można im wysłać jedzenie w konserwach ;)
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Poczta
Niedawno uświadomiłem sobie (przy
okazji otrzymania nowego numeru
Uranii), że jestem Waszym fanem i prenumeratorem już od niemal… 40 lat!
(z małymi przerwami).
Miłośnikiem astronomii byłem i jestem od najmłodszych lat, dlatego też
interesują mnie wszystkie aktualności
i ważne wydarzenia astronomiczne.
Jako członek gliwickiego oddziału
PTMA, staram się w miarę możliwości
brać udział w ich obserwacjach i popularyzacji takich zjawisk.
W tym roku szczególnie dwa wydarzenia przyciągnęły uwagę miłośników
astronomii: opozycja Marsa oraz całkowite zaćmienie Księżyca. Oba doskonale widoczne w Polsce.
Gliwicki oddział PTMA, jak zwykle
przy takich okazjach, zorganizował
pokazy dla szerokiej publiczności w obserwatorium w Kamieńcu. Była to świet-

na okazja dla dorosłych i młodzieży,
którzy na co dzień nie mają dostępu do
sprzętu obserwacyjnego. W dyspozycji
odwiedzających były teleskopy członków naszego Towarzystwa, jak i też oddziałowy, 40-cm teleskop zamontowany
na stałe pod kopułą obserwatorium.
Umożliwiliśmy wykonywanie zdjęć,
a ponieważ sam szczególnie interesuję się astrofotografią, postanowiłem
podzielić się moim doświadczeniem
z uczestnikami pokazów.
Zaćmienie Księżyca i wschód Marsa nad Śląskiem wykonałem Canonem
350D na nieruchomym statywie. Było to
kilkadziesiąt ekspozycji co 2,5 minuty.
Marsa fotografuję niemal w każdą pogodną noc i prezentuję tu dwa ujęcia
z tegorocznej opozycji.
Zbliża się jesień, dłuższe i wcześniejsze wieczory będą jeszcze bardziej sprzyjać obserwacjom. Oby tylko
pogoda dopisała, czego miłośnikom
gwiaździstego nieba i sobie serdecznie
życzę.
Wojciech Piskorz, PTMA O/Gliwice

ZAPROSZENIA
Odczyty, wykłady,
spotkania, wydarzenia
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
12 października 2018: Prelekcja w PTMA O/Poznań
22 października 2018: Mariusz Meus – „Moundhenge, czyli Stonehenge znad Wisły; astronomiczno-geodezyjny system kopców krakowskich” – prelekcja w PTMA Kraków
23 listopada 2018: Prelekcja w PTMA O/Poznań
Obserwatorium Astronomiczne UJ w Krakowie
— Wieczory z gwiazdami
19 października 2018: mgr Małgorzata Bankowicz
30 października 2018: mgr Magdalena Kulczak-Jastrzębska – Jak umierają stare gwiazdy
DBP Sala im. Tadeusza Mikulskiego, Wrocław
— Biblioteka pod Gwiazdami
11 października 2018: prof. Andrzej Pigulski –
Wulkany w Układzie Słonecznym
CAMK PAN w Warszawie
15 października 2018: José Ortuño-Maciask –
The Magnetospheric Multiscale Mission
22 października 2018: Paweł Moskalik – Próbniki
międzyplanetarne wczoraj i dziś
29 października 2018: Alosza Pamiatnych – Model Układu Słonecznego na Warszawskich Bulwarach Wiślanych
5 listopada 2018: Krzysztof Nalewajko – Jak
sfotografować czarna dziurę?
12 listopada 2018: Andrzej Sołtan – Odległości
kosmologiczne

Perseidy w Urzędowie
Nocną porą z 12 na 13 sierpnia br., na
terenie Ośrodka Kultury przy ul. Błażeja
Dzikowskiego 1 w Urzędowie (miasteczko w województwie lubelskim), miało
miejsce wyjątkowe spotkanie astronomiczne. Delektowano się pięknem
intensywnie spadających Perseidów.
Oglądano 4 obiekty Układu Słonecznego
(Wenus, Mars, Jowisz, Saturn). Ponadto
obserwujących uraczyła przemykająca
po niebie kometa C/ 2017 S3.
Niedzielno-poniedziałkową
ceremonię otworzył Saturn, który ok. godz.
21.00 zajaśniał nad parafią pod wezwaniem Świętego Mikołaja (akt pojawienia
uwieczniliśmy za pomocą cyfrowego
aparatu fotograficznego). Razem z uka-

19 listopada 2018: Michał Różyczka – Na tropach
życia w Kosmosie

zaniem planety do kopuły znajdującej
się na szczycie obserwatorium urzędowskiego zaczęli nadciągać miłośnicy
astronomii. Wydarzenie przyciągnęło
młodych i starszych — najmłodsza
uczestniczka obserwacji liczyła ok. 3 lat.
Z racji ograniczonej przestrzeni obiektu
zainteresowanych niebem dzielono na
mniejsze grupy. Entuzjazm wzbudzały
m. in. barwy Marsa oraz Wenus, specyfika budowy Jowisza i jego księżyców,
przypadkowe lub celowe ułożenie pierścienia Saturna, ogon komety.
Około godz. 23.00 towarzystwo opuściło dostrzegalnię. Na zewnątrz budynku
widać było kilkuosobowe grupy wskazujące dłońmi na nieboskłon. Bardziej obeznani w terenie podążyli nieopodal nada-

26 listopada 2018: Paweł Haensel – Najpotężniejsze błyski gamma, anomalne pulsary rentgenowskie i magnetar
3 grudnia 2018: Filip Morawski – Zastosowanie
sztucznej inteligencji w Astrofizyce
10 grudnia 2018: Marek Sikora – Czarne dziury i
relatywistyczne strugi materii
17 grudnia 2018: Arkadiusz Olech – Jak wybrać
teleskop idealny?
Przygotowane
we współpracy
z AstroGPS.pl
Pełna lista wydarzeń na www.AstroGPS.pl i w aplikacji mobilnej.

jącej obserwacji uroku Urzędówki. Pogoń
za celem utrudniała zgromadzona na łące
woda i tylko nielicznym udawało się zdobyć teren suchą stopą. Mimo utrudnień
najpiękniejsze zdjęcia powstały nad Urzędówką. Po godz. 24.00 meteory jaśniały
niczym świetliki. Uczestnicy wymieniali ich
okrągłe cyfry. Jednogłośnie obserwację
zaliczono do nadzwyczaj udanych. Głód
perseidowy został zaspokojony na okrągły
rok. Padła także propozycja zorganizowania cyklicznej, niezależnej imprezy astronomicznej, adresowanej do szerszego
grona odbiorców.
Dobrą widoczność ciał niebieskich
umożliwiło obserwatorium zaopatrzone
w sterowany komputerowo teleskop Meade LX75. O funkcjonowaniu programu
5/2018
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komputerowego MetRec opowiedział
uczestnikom pracownik urzędowskiego
Ośrodka Kultury Mariusz Gozdalski.
Patronat nad projektem objął dyrektor
ww. instytucji przyrodniczo-kulturalnej
p. Teresa Kaźmierak. Wydarzenie zorganizowało Koło Miłośników Astronomii im.
Jana Heweliusza w Urzędowie.
Tego dnia obserwowaliśmy również
zachowanie ryb słodkowodnych zamieszkujących rzeki: Urzędówkę, Krężniczankę i Bystrzycę. Dostrzegliśmy odbiegające od przeciętności pobudzenie,
wzmożoną intensywność pobierania pokarmów i różne zachowania świadczące
o zainteresowaniu stworzeń zjawiskiem
astronomicznym.
Arkadiusz Dul
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NAJWAŻNIEJSZE KSIĄŻKI 2018 ROKU
Trzy wydawnictwa – wspólny patronat:

Premiera 11 marca

Cena 49,– zł

Premiera 11 lipca

Cena 49,– zł

Klub Astronomiczny „Almukantarat”
Fundacja Nicolaus Copernicus

Cena 21,90 zł

Premiera 4 września

Copernicus Center Press

Cena 51,90 zł

Premiera 10 października

Wydawnictwo Naukowe PWN

Do nabycia w internetowej księgarni URANII:
sklep.pta.edu.pl
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Czy jest możliwe
polskie SpaceX?
Urania

1

Czapka z daszkiem,
Niech ja skonam
Dla każdego astronoma
W daszku lampkom błysnąc' pora
Czerwień dla obserwatora

Kto zaś białe światło pstryka
Poznasz w nim teoretyka
A do tego całkiem darmo
Znany napis
ASTRONARIUM

39,00

29,90
https://sklep.pta.edu.pl
Polski program o tajemnicach Wszechświata

aSTRONaRIuM
Aktualne godziny emisji w TVP3:
premiery (co 2 tygodnie):
czwartek godz. 17.00 i 20.30
powtórki:
sobota godz. 7.05, 23.45
oraz niedziela godz. 5.35
Wszystkie odcinki na:
www.youtube.com/astronariumPL
w tym odcinki premierowe
krótko po emisji w telewizji

Czapeczki ASTRONARIUM
specjalna promocja 29,90
dla astronomów-obserwatorów:
lampki czerwone — nie psują akomodacji
wzroku do ciemności
dla pozostałych fanów programu:
lampki białe — idealne na biwak, pieszą
wycieczkę, dla wodniaków i wędkarzy
komplet 2 dwóch czapek z różnymi
lampkami tylko 54,90 zł
NIE BĘDZIESZ SIĘ Z NIĄ ROZSTAWAŁ,
TAK CZĘSTO SIĘ PRZYDAJE

URANIA – NASZA MUZA
dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba

P

opularyzowanie astronomii sprawia ogromną radość i satysfakcję, wiąże
się jednak z równie wielką, a może nawet większą, odpowiedzialnością
za publikowane treści. Niedopuszczalne jest nadużywanie pracy innych
autorów (plagiaty), a tworzenie scenariusza wystąpienia czy tekstu
popularnonaukowego musi być poprzedzone gruntowną analizą źródeł.
To właśnie popularyzator ma obowiązek utwierdzić słuchacza w przekonaniu,
że prezentowana przez niego wiedza jest wiarygodna. Nieodpowiedzialna próba
popularyzacji może niekiedy wyrządzić podobnie wielkie szkody jak propagowanie
pseudonauki. Przekazywanie informacji w sposób przystępny i ciekawy dla odbiorców jest szalenie ważne, nie
można jednak doprowadzać do znacznego upraszczania omawianych zagadnień i ich trywializacji. To również
osobiste spotkania z ludźmi, pokazy, występy w telewizji, radiu, wywiady w prasie. Nie chodzi jednak o to, by rola
popularyzatora zrobiła z nas celebrytów. Nie, ponieważ najważniejszym celem jest sprzedawanie pod strzechy
naszej żywej pasji, razem z wiążącymi się z nią emocjami. To właśnie te emocje są absolutną kwintesencją
misji popularyzatora. I co najważniejsze: są zaraźliwe! Dlatego miłośnicy odgrywają szczególnie ważną rolę
w popularyzowaniu astronomii, szczepiąc innych swoją pasją. Ich rola jest tym większa, że z oczywistych względów
liczba popularyzatorów-naukowców jest ograniczona. Działając w swoich małych społecznościach, możemy dotrzeć
do ludzi, którzy w innych okolicznościach z rzetelnymi
informacjami o kosmosie pewnie nie mieliby kontaktu.
Popularyzatorem może zostać praktycznie każdy – bez
względu na wiek. Swoje pierwsze kroki w wykonywaniu
tej misji stawiałem jeszcze jako gimnazjalista, prezentując
różne aspekty miłośniczej astronomii ówczesnym…
licealistom. Jak pokazuje ten przykład, tak naprawdę
do rozpoczęcia działalności wystarczą chęci i odrobina
zmysłu organizacyjnego. Tak duża łatwość w zostaniu
popularyzatorem stwarza jednak pewne zagrożenie,
że pomimo szczytnych chęci podejmowane wysiłki
zrodzą skutki odwrotne od zamierzonych. Popularyzator
powinien być pasjonatem i w pewnym stopniu również specjalistą w swojej dziedzinie. Wydaje się jednak, że pomimo
podejmowania wielu nowych inicjatyw, popularyzacja astronomii przeżywa obecnie mały kryzys. W dobie internetu,
odbiorcy cierpią na nadmiar informacji, a w ich weryfikacji zdani są sami na siebie. Brakuje rzetelnych źródeł
informacji. W gazetach codziennych brak redakcji naukowych, stąd co jakiś czas (szczególnie w internecie) narażeni
jesteśmy na fake newsy, cyrkulujące nawet na stronach dużych tytułów prasowych. Istnieją również sytuacje, kiedy
autorzy umyślnie podpierają własne tezy szczątkowo wybranymi argumentami naukowców. Tutaj doskonale pasuje
dowcip o pijaku, który w latarni nie szuka światła, tylko podparcia. Propagatorom modnych ostatnio w internecie
(bo kontrowersyjnych) myśli pseudonaukowych prace
naukowców służą jedynie podpieraniu z góry założonych tez.
Do podobnych rezultatów doprowadzić może nieodpowiednia
popularyzacja. Najlepsze intencje zapaleńców nie pomogą
w promowaniu astronomii, jeśli nad treścią ich przesłania nie
będzie sprawować pieczy rzetelna korekta. Należy zadać sobie
pytanie: co właściwie popularyzujemy? Nie możemy przecież
popularyzować niewiedzy.
Z drugiej strony, z całej Polski płynie wiele pokrzepiających
przykładów inicjatyw podejmowanych oddolnie i zupełnie
bezinteresownie przez miłośników i tworzone przez nich
organizacje. Tysiące osób uczestniczyło w tegorocznym
World Space Week we Wrocławiu czy w cieszącym się coraz
większym uznaniem konkursie łazików marsjańskich ERC
w Starachowicach. A przecież wydarzeń na znacznie mniejszą
skalę odbywają się setki w ciągu roku. Nad wieloma z nich
od stu lat trzyma straż Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, świętujące w nadchodzącym roku swój wielki
jubileusz. Od znacznie krótszego czasu mamy także Astronarium, docierające do coraz większej rzeszy widzów nie
tylko na antenach telewizji i w internecie, ale również w czasie pokazów popularnonaukowych. Z pewnością nie będę
odosobniony w stwierdzeniu, że swój niemały wkład w popularyzację astronomii na przestrzeni całego wieku ma sama
Urania, tworząca wysiłkami redakcji i autorów rzetelne źródło informacji dla każdego zainteresowanego zgłębianiem
zagadek Wszechświata.

Fot. Grzegorz zieliński

Należy zadać sobie
pytanie: co właściwie
popularyzujemy?
Nie możemy przecież
popularyzować niewiedzy.

Kielce, 9 grudnia 2018 r.
6/2018

Mikołaj Sabat
Urania

3

Dawno temu
w… „Uranii”

Znane angielskie obserwatorium astronomiczne
z Oxfordu (Radcliffe Observatory) zostało
przeniesione do Pretorii w Południowej
Afryce, gdzie w pięknym klimacie południowoafrykańskim będzie mogło rozwinąć
żywszą działalność, niż w mglistej Anglii.
Obserwatorium wybudowano na wzgórzu,
wzniesionym około 200 m nad miastem
na wysokości 1500 m nad poziomem morza.
Obecnie dla tego obserwatorium budowany
jest wielki teleskop zwierciadlany o średnicy
zwierciadła 190 cm.
			

E. R.

Gromady mgławic.
Astronom amerykański, F. Zwicky, zajął
się zagadnieniem rozkładu mgławic
w poszczególnych gromadach. Najpierw
w Obserwatorium na Mount Palomar, gdzie
ma być w najbliższych latach ustawiony
olbrzymi 5-metrowy teleskop zwierciadlany,
została sfotografowana gromada mgławic
pozagalaktycznych w gwiazdozbiorze Warkocza
Bereniki (Coma), odległa o 45 milionów lat
światła i licząca (według Hubble’a i Humasona)
około 800 mgławic, rozsianych na obszarze
nieba o średnicy 1º.7. Fotograficzne wielkości
mgławic wahają się w granicach od l4m.l
do 19m.5, przy tym maksimum częstości
przypada około 17m. Każda z tych mgławic jest
zbiorowiskiem gwiazd, podobnym do układu
Drogi Mlecznej. Przeciętna masa mgławicy
w gromadzie Warkocza Bereniki wynosi według
rachunków Zwicky’ego 4–5x1010 mas Słońca.
Zwicky zliczał na swych zdjęciach mgławice
do 16.7 wielkości fotograficznej. W wyniku
tych zliczań doszedł do wniosku, że
rozkład przestrzenny mgławic w gromadzie
Warkocza Bereniki jest podobny do rozkładu
natężenia światła w mgławicach eliptycznych
i kulistych, co zgadza się z rozkładem materii
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NA OKŁADCE
Oddziałujące galaktyki zwane Arp 273 w obiektywie Teleskopu
Hubble'a. Większa z galaktyk spiralnych, znana jako UGC 1810,
ma dysk, który jest zniekształcony przez siły pływowe pływowej
mniejszej galaktyki UGC 1813.
Zewnętrzne krawędzie najrozleglejszych ramion większej galaktyki, usiane sa niebiesko-fioletowymi „klejnotami” obszarów
gazu zjonizowanych przez młode gorące gwiazdy. Również mniejsza, widoczna od strony krawędzi, galaktyka, zdaje się zawierać
obszary silnie gwiazdotwórcze wywołane przez oddziaływanie
sąsiedniej galaktyki.
Niżej: kometa 46P/Wirtanen sfotografowana 8 grudnia br.
ok. 21.55 CET w Piotrkowie Trybunalskim (Canon 6D z obiektywem Canon 200 mm na montażu FASTRAL EQ (prototyp, sterownik FASTRAL-DRIVE z automatycznym ditheringiem 10 s). Czas
ekspozycji 11×60 s, f/3.5, ISO 800. Fot. Janusz Wiland
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Artykuły
Tańczące galaktyki
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Grupa Lokalna skrywa niejedną tajemnicę. Do dziś wątpliwości budzą choćby
oddziaływania między poszczególnymi galaktykami. Ich tajemnice próbuje rozwikłać
zespół badaczy z Polski, Francji i Stanów Zjednoczonych.

Zazdrość i astronomia

16

Ostatni z trzech esejów poświęconych Kopernikowi (tym razem w tle) pokazuje,
jak bardzo ludzkie namiętności i uprzedzenie mogą wpłynąć na widzenie
historii nauki.

w kulach gazowych izotermicznych (o równej
temperaturze). Z badań Zwicky’ego wynika
bardzo duże centralne zagęszczenie mgławic
i ogromne rozmiary gromady, jeszcze bowiem
w odległości przeszło 2º od środka gromady
Zwicky znajdował mgławice, które trzeba
zaliczyć do badanej gromady, Zwicky wyraża
przypuszczenie, że praktycznie biorąc wszystkie
galaktyki grupują się w gromady.
				E. R.

Kometa Gale’a 1927 VI.

Stałe działy
Dawno temu w… „Uraniiˮ
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Kronika: Odkrycia i wydarzenia astronomiczne (sierpień– wrzesień 2018)

6

Kronika: Misje i badania kosmiczne (sierpień– wrzesień 2018)
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Pierwszą kometą, która zjawiła się na niebie
w r. 1938, jest kometa Gale’a z 1927 r. Zjawienie
jej zostało dostrzeżone przez
L. E. Cunninghama w Obserwatorium
Harvardzkim w Ameryce 5 maja r.b. Kometa
miała wtedy jasność 10m i znajdowała się
w gwiazdozbiorze Węża (Serpens). Przejście
przez perihelium spodziewane jest 17 czerwca r.b.,
największe zaś zbliżenie do Ziemi na odległość
0,26 jednostek astronomicznych około
7 czerwca r.b. Jasność komety będzie wzrastała,
ponieważ jednak kometa posuwa się w kierunku
południowo-wschodnim na niebie, w czasie
spodziewanego maksimum jasności w czerwcu
nie będzie w Polsce widoczna.
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20
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Kometa Gale’a krąży dokoła Słońca po
spłaszczonej elipsie z mimośrodem 0.761. Okres
okręgu wynosi 11.0 lat.
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Po co nam nauka astronomii
w szkole?
Młodzież bowiem winna poznać dokładnie
najważniejsze zjawiska astronomiczne, zdobyć
podstawowe wiadomości z astronomii, zaprawić
się do krytycznego spostrzegania zjawisk,
zrozumieć znaczenie matematyki w opisywaniu
i poznawaniu zjawisk astronomicznych,
uświadomić sobie rolę astronomii dla rozwoju
kultury, a w zetknięciu z wielkimi i pod
względem wychowawczym ważnymi
zagadnieniami współczesnej nauki, w które
szczególnie astronomia obfituje, młodzież winna
przyswoić sobie pewien zasób dóbr kulturalnych,
bezcennych dla wszechstronnego kształtowania
osobowości. Ta rozległość celów nauczania
astronomii a równocześnie względna szczupłość
czasu, przeznaczonego na realizację programu
astronomii w liceach poszczególnych wydziałów,
wymagają szczegółowego rozważenia programu
i czasu jego realizacji.
Z artykułu Alfreda Stachy (Lwów, państwowe
gimnazjum I) — „Uwagi o programach astronomii
w liceach i ich realizacji”, tytuł/nagłówek pochodzi
od redakcji.
Urania 3/1938, pisownia oryginału.
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Kronika
SIERPIEŃ 2018

12 VIII — Interferometrem radiowym Murchison Widefield
Array wykonano pierwsze dokładne mapy obu Obłoków Magellana na niskich częstotliwościach, od 76 do 227 MHz. Wyglądają już niemal jak fotografie optyczne (nieco rozmyte),
ale na tej podstawie z grubsza oszacowano tempo powstawania gwiazd w obu galaktykach. Średnio, w Wielkim Obłoku
1 Mʘ formuje się w gwiazdę raz na 10 lat, w Małym Obłoku
raz na 40 lat. To marnie w porównaniu z Galaktyką, gdzie
powstaje 1 gwiazda o masie Słońca rocznie.

20 VIII — Nie ma już wątpliwości, że na Księżycu, skądinąd
suchym jak pieprz, jest woda. I to w postaci odkrytego lodu
na samej powierzchni. Nie wszędzie oczywiście, a jedynie
na dnie kraterów w pobliżu obu biegunów, gdzie Słońce nie
zagląda nigdy i temperatura jest zawsze poniżej –160°C
(zielone kropki na rys. wyżej). Świadectwa tego zbierały się
od dawna, ale zawsze były pośrednie, pozostawiając pole
innym interpretacjom. Teraz mamy widma z charakterystycznymi pasmami wody, co nie pozostawia wątpliwości.
Źródło: ESO/A-M. Lagrange i in.

7 VIII — Nie tylko planety, ale i brązowe karły miewają zorze
i to tak widowiskowe, że dają się zarejestrować ziemskimi
radioteleskopami. Na podstawie takich obserwacji można
zmierzyć siłę ich pól magnetycznych. Zrobiono to dla czerech
brązowych karłów i jednego obiektu o masie 12,7 MJowisza, czyli
raczej przerośniętej planety. We wszystkich przypadkach
średnie pole ma ogromną indukcję 2–4 tys. gausów (średnie
pole Słońca poza plamami jest rzędu pojedynczych gausów).
Teoria dynama ma poważne problemy z wyjaśnieniem
powstawania tak silnych pół magnetycznych w brązowych
karłach.

Źródło: Shaui Li i in. / PNAS

1 VIII — Względna obfitość żelaza i pierwiastków z tzw. grupy
α (O, Mg, Si, S, Ca, Ti) dzieli gwiazdy Drogi Mlecznej na dwie
wyraźnie odrębne grupy, co dotąd było zagadką. Modelowaniem komputerowym udało się uzasadnić ten podział, odkrywając przy tym trójfazową historię aktywności gwiazdotwórczej Galaktyki. W pierwszym rzucie, którego szczyt przypadł
ok. 7 mld lat temu, powstały gwiazdy ubogie w żelazo, ale już
dość bogate w pierwiastki grupy α. Potem nastąpił trwający
ok. 1 mld lat okres ciszy. Wreszcie, ok. 5 mld lat temu rozpoczęła się druga fala „wyżu”, trwająca do dziś (choć maksimum
osiągnęła ok. 3 mld lat temu), w której rodzą się gwiazdy bogatsze w żelazo, np. Słońce.

Źródło: Kevin Wagner i in. 2018 ApJL 863 L8

17 VIII — PDS 70b jest pierwszą wciąż powstającą egzoplanetą, którą udało się wprost sfotografować. Na fot. niżej
widać, że zdołała już wyżłobić solidną dziurę w macierzystym dysku protoplanetarnym. Ale widać też „most” pomiędzy
nią a dyskiem — znak, że wciąż zasysa materię. Udało się
oszacować tempo tej akrecji: 10–7 – 10–9 MJowisza/rok. Słabo,
zważywszy, że w wieku ok. 5 mln lat zebrała już kilka mas
Jowisza. Zatem kiedyś musiała rosnąć znacznie szybciej
i przyłapaliśmy ją na samym końcu procesu narodzin.

20 VIII — Bezpośrednio zmierzono masę młodej (20 mln lat)
egzoplanety β Pictoris b: 11 ± 2 MJowisza (fot. wyżej). Sam
wynik sensacyjny nie jest. Rewolucyjna jest metoda, jaką go
uzyskano. Reagując na przyciąganie swej planety, gwiazda β Pic kreśli na niebie subtelny wężyk o amplitudzie 0,1”.
Udało się go zaobserwować w danych zebranych przez satelitę Gaia i jego poprzednika Hipparcosa. Gaia wciąż pracuje, więc zapowiada się lawina podobnych wyników w przyszłości.
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Odkrycia i wydarzenia astronomiczne
Źródło: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

22 VIII — Prof. Andrzej Udalski z Uniwersytetu Warszawskiego, od ponad ćwierćwiecza dusza programu OGLE (Urania 4/2012 i 5/2012), został przez niemieckie Towarzystwo
Astronomiczne uhonorowany Medalem Karla Schwarzschilda, corocznie przyznawanym najwybitniejszym astronomom
świata.

WRZESIEŃ 2018
4 IX — Natura raczej nie lubi kantów, zdumiewa więc istnienie trwałego, sześciokątnego układu chmur w troposferze
Saturna, wokół jego północnego bieguna (fot. obok). Rzecz
stała się jeszcze dziwniejsza, gdy w materiałach misji Cassini
odkryto taki sam sześciokąt, ale w stratosferze — kilkaset
kilometrów wyżej! Nie ma pewności, czy mamy do czynienia z całym graniastosłupem, o pełnych ścianach, czy tylko
z jego denkiem i wierzchem. Prędko się tego nie dowiemy, bo
sonda Cassini zakończyła pracę rok temu.

17 IX — Na parę tygodni przed ostatecznym zakończeniem
misji Kepler (skończyło się paliwo), jej następca TESS (zob.
Urania 5/2018, s. 9) odkrył swoją pierwszą egzoplanetę. Krąży wokół gwiazdy π Mensae, jest ok. 2 razy większa od Ziemi i jest już drugą znaną planetą w tym systemie. TESS nie
będzie sięgać tak głęboko w kosmos jak Kepler, ale za to,
zamiast wpatrywać się w jedno pole, w ciągu planowanych
2 lat pracy przeszuka 85% nieba. Należy się spodziewać
kolejnych tysięcy nowych egzoplanet.
21 IX — Zewnętrzna, konwektywna warstwa Słońca wiruje
różnicowo — na równiku ok. 10% szybciej niż na pośrednich szerokościach heliograficznych. Sprawdzono, jak to jest
u 40 gwiazd podobnych do Słońca, których jasności satelita Kepler precyzyjnie mierzył przez setki dni. Dla 13 z nich
znaleziono podobny efekt. Tego się należało spodziewać,
ale zaskakuje skala tych
zjawisk. Wygląda na to,
że u niektórych gwiazd
szerokości pośrednie obracają się nawet 2 razy
wolniej niż równik. Tego
dzisiejsze teorie nie przewidują.

Tego ostatniego elementu brakuje, gdy pole magnetyczne
akreującego obiektu jest bardzo silne (> 1012 Gs), co daje
się teoretycznie uzasadnić. Raczej dawało. Promieniowanie
radiowe, towarzyszące wybuchowi rentgenowskiemu układu
Swift J0243.6+6124, ma wszelkie cechy wskazujące na istnienie strugi, mimo pola magnetycznego gwiazdy neutronowej przekraczającego wspomnianą granicę. Wygląda na to,
że obecne teorie powstawania strug wymagają rewizji.
28 IX — Padło już wiele hipotez, próbujących wyjaśnić
zagadkę Nowej Heweliusza z 1670 r. (CK Vul). Ani to klasyczna nowa, ani np. zderzenie dwóch zwykłych gwiazd.
Szczegółowe badania składu chemicznego mgławicy pozostałej po tym wydarzeniu (fot. niżej) i oszacowanie jej masy
natchnęło badaczy nowym pomysłem. Przed 1670 r. CK Vul
była układem podwójnym białego i brązowego karła. Brązowy zanadto zbliżył się do białego i został rozerwany przez
jego siły pływowe na strzępy. Te opadły na powierzchnię białego, rozniecając reakcje termojądrowe, co dało wybuch, obserwowany m.in. przez Heweliusza. Mamy więc dwa w jednym: fuzję dwóch gwiazd (choć nie zwykłych!) i mechanizm
klasycznej nowej.
Wybrał i skomentował: Marek Muciek
Źródło: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Eyres i in.

13 IX — Optyczne obserwacje zakryć gwiazd przez planetki
to niemal rutyna. Teraz po raz pierwszy udało się z sukcesem zarejestrować takie zjawisko radiowym interferometrem
VLBA. Zakrywanym radioźródłem nie była gwiazda, lecz aktywne jądro galaktyki — lacertyda TXS 0141+268. Zakrywała
zaś planetoida 372 Palma. Na tak długich falach (4,2 cm) tak
małe i odległe ciało nie rzuca cienia, jak to jest w optyce, lecz
przekształca obraz źródła w charakterystyczny wzór dyfrakcyjny, bogaty w informacje o planetce. Wyznaczono jej średnicę (192 ± 5 km), pozycję z dokładnością do 0,002”, a nawet
z grubsza określono kształt (lekko niesferyczny). (zob. Urania 5/2018, s. 46)

26 IX — Anatomia
wszystkich rentgenowskich układów podwójnych jest podobna: zwykła gwiazda, z której
materia przepływa na towarzyszącą jej czarną
dziurę lub gwiazdę neutronową, tworząc wokół niej dysk akrecyjny.
Z dysku wystrzeliwuje
relatywistyczna struga.
6/2018
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Źródło: NASA/Goddard/University of Arizona

Źródło: SpaceX

7 VIII — Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wyniosła na orbitę transferową do orbity geostacjonarnej indonezyjskiego
satelitę telekomunikacyjnego Merah Putih. Satelita zapewni usługi telekomunikacyjne na obszarze wysp Indonezji,
Indii oraz Azji Południowej. Dolny stopień rakiety powrócił
na Ziemię, lądując na bezzałogowej barce. Był to jego drugi
lot, w pierwszym pomógł wynieść na orbitę pierwszego satelitę Bangladeszu.

17 VIII — Statek OSIRIS-REx, lecący do asteroidy Bennu
zobaczył cel swojej podróży. Na zdjęciu wykonanym 17
sierpnia przez kamerę PolyCam widać już ten obiekt. Teraz inżynierowie misji będą śledzić asteroidę i wraz ze zbliżaniem się sondy poznawać coraz więcej szczegółów
dotyczących jej kształtu, powierzchni i rotacji. W momencie wykonania zdjęcia statek był jeszcze ponad 2 mln km
od Bennu. Sonda dotrze do asteroidy 3 grudnia br. Celem
misji oprócz badania asteroidy na miejscu jest dostarczenie jej próbek na Ziemię. Powrotnik z materiałem skalnym
z Bennu ma wrócić na naszą planetę w 2023 r.

Start rakiety Falcon 9 z satelitą Merah Putih na pokładzie ze stanowiska SLC-40 w Cape Canaveral na Florydzie

Źródło: NASA/Naval Research Laboratory/Parker Solar Probe

12 VIII — Z kosmodromu w Cape Canaveral na Florydzie
wystartowała rakieta Delta IV Heavy z amerykańską sondą
Parker Solar Probe. Statek będzie poruszał się po orbicie
heliocentrycznej i zbliży się do Słońca na rekordowo bliską
odległość. Misja ma badać koronę słoneczną i pomóc w wyjaśnieniu procesów podgrzewających koronę słoneczną
i mechanizmów odpowiedzialnych za przyspieszanie wiatru
słonecznego. Sonda przeleciała przez swoje pierwsze peryhelium 5 listopada i zbliżyła się do naszej gwiazdy na odległość 0,25 AU.

Pierwsza fotografia wykonana przez kamerę PolyCam na sondzie OSIRIS-Rex, ukazująca cel podróży — asteroidę Bennu. W momencie wykonania zdjęcia, 17 sierpnia 2018 r. sonda była 2,2 mln km od obiektu

22 VIII — Europejska rakieta Vega wystartowała z kosmodromu w Gujanie Francuskiej, wynosząc na orbitę polarną
satelitę do pomiaru prędkości wiatru w atmosferze Aeolus.
Satelita Europejskiej Agencji Kosmicznej został wyposażony w laser ultrafioletowy wysokiej mocy. Jest to pierwszy
statek, który zmierzy globalnie prędkości wiatrów na wielu
wysokościach.
22 VIII — Amerykański teleskop kosmiczny TESS zakończył obserwacje w pierwszym sektorze nieba. Wysłany
przez agencję NASA statek ma znaleźć kolejne tysiące
egzoplanet, krążących wokół najbliższych Ziemi jasnych
gwiazd. W pierwszym roku misji statek skierował swoje kamery na niebo południowe, które zostało podzielone na 13
sektorów obserwacyjnych. Teleskop utrzymuje pozycję
na każdym z sektorów przez 27 dni.

Obraz zarejestrowany przez instrument WISPR na sondzie Parker Solar
Probe 25 września 2018 r. Na fotografii po prawej stronie, tym jasnym
obiektem pośrodku jest Ziemia. Poniżej ta szara wydłużona struktura to
odbicie soczewki urządzenia

15 VIII — Dwóch rosyjskich kosmonautów przeprowadziło
spacer kosmiczny na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Do zadań Olga Artiemjewa (3 spacer w karierze)
i Sergieja Prokofiewa (debiut w tej roli) należało wypuszczenie 4 satelitów standardu CubeSat oraz montaż niemieckiego eksperymentu śledzenia migracji zwierząt. Spacer trwał
7 godzin i 46 minuty i był 212. w historii działania ISS.
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24 VIII — Do chińskiej sieci satelitów nawigacyjnych Beidou
dołączyła kolejna para. Rakieta Długi Marsz 3B wystartowała z kosmodromu Xichang, wynosząc statki nawigacyjne Beidou-3M 11 i Beidou-3M 12. Trwa 3 faza rozbudowy
chińskiej sieci nawigacyjnej, której celem jest zapewnienie
globalnego zasięgu systemu. Był to 23 start chińskiej rakiety orbitalnej w tym roku, z czego wszystkie były udane. Tym
samym Chiny biją swój rekord w liczbie rocznych startów,
ustanowiony w 2016 r.
29 VIII — Astronauci znajdujący się na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej załatali dziurę wykrytą w poszyciu statku załogowego Sojuz MS-09, przycumowanego
do stacji. Nie zagrażający bezpośrednio życiu astronautów
wyciek powietrza został wykryty przez kontrolerów misji,
podczas gdy astronauci spali. Następnego dnia o problemie poinformowano astronautów, a ci wykonali zasklepienie
mierzącej 2 mm dziury za pomocą żywicy epoksydowej.
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Misje i badania kosmiczne

6 IX — Chińska rakieta Długi Marsz 2C wystrzeliła na orbitę satelitę obserwacji morskiej Haiyang 1C. Statek należy
do sieci Haiyang, przeznaczonej do zwiadu morskiego, monitorowania stanu środowiska oraz oceanografii. Poprzednie trzy statki serii zostały wyniesione w latach 2002–2011.

się po powierzchni za pomocą specjalnych ramion. Urządzenia zostały wyposażone w kamery, termometry, akcelerometry i inne sensory. W dalszej fazie misji sonda wypuści
na powierzchnię niemiecko-francuskiego łazika MASCOT,
a w przyszłym roku wyląduje i pobierze próbki z asteroidy,
które wrócą na Ziemię.
Źródło: JAXA
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7 IX — Sonda Juno okrążająca od 2016 r. Jowisza wykonała 15. bliski przelot nad powierzchnią planety. Statek miał
uruchomione wszystkie instrumenty naukowe i kamerę JunoCam. W najniższym punkcie na orbicie sonda znalazła
się zaledwie 5000 km od górnych warstw chmur Jowisza.
Juno porusza się po orbicie o okresie obiegu wynoszącym
53 dni. Następny bliski przelot nastąpi 29 października.
15 IX — Amerykańska rakieta Delta II wykonała ostatni lot
w historii. W swojej ostatniej misji wyniosła amerykańskiego
satelitę badania pokrywy lodowej ICESat 2. Rakieta Delta
II debiutowała w 1989 roku. Jej poprzednik — rakieta Delta — swój pierwszy lot odbyła w 1960 r. ICESat 2 był 155.
misją rakiety.

22 IX — W kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
został wysłany na rakiecie H-IIB japoński statek towarowy
HTV. Kapsuła została przechwycona przez zewnętrzne ramię robotyczne stacji i przytwierdzona do kompleksu 27
września br. W statku znalazło się prawie 5 ton zaopatrzenia. W niehermetyzowanej części statku przeniesiono zestaw akumulatorów litowo-jonowych, które mają zastąpić te
obecnie wykorzystywane w systemie zasilania kompleksu.
Statek HTV po raz pierwszy mieścił też eksperymentalną
kapsułę powrotną, do której astronauci będą mogli zapakować do 20 kg próbek do szybkiego powrotu na Ziemię.

Źródło: SpaceX

18 IX — Elon Musk, właściciel firmy SpaceX ogłosił pierwszego turystę, który poleci na misję wokół Księżyca na pokładzie budowanego systemu BFR. Jest to Yusaku Maezawa, japoński miliarder. W swoją podróż chce zabrać
artystów z różnych dziedzin sztuki. Mieliby oni po odbytej
misji stworzyć dzieła nawiązujące do tej przygody. System
BFR to przyszła ciężka rakieta nośna firmy SpaceX wraz
z dużym statkiem załogowym. System ma umożliwić realizację długoterminowego celu firmy, czyli przeprowadzenie
lotów załogowych na Marsa.

Zdjęcie powierzchni Ryugu wykonane przez łazik MINERVAII-1B tuż
przed wykonaniem skoku do następnej lokalizacji, 23 września br.

Źródło: JAXA

16 IX — Indyjska rakieta PSLV wyniosła na orbitę parę satelitów wojskowych Wielkiej Brytanii. Na pokładzie rakiety
startującej z kosmodromu Satish Dhawan znalazł się statek
z radarem apertury syntetycznej (SAR) NovaSAR 1, który
testuje lekkie i bardziej kompaktowe technologie obserwacji
radarowej oraz satelita obserwacyjny SSTL S1-4.

Wizja artystyczna ciężkiego systemu rakietowego BFR podczas separacji dolnego stopnia. To właśnie ten statek ma wysłać miliardera Yusaku
Maezawa i kilku artystów w podróż wokół Księżyca

Rakieta H-IIB startująca ze statkiem zaopatrzeniowym HTV z portu
Tanegashima w Japonii. Kapsuła została przycumowana do stacji 27
września br.

21 IX — Japońska sonda Hayabusa2 wykonała udane
wypuszczenie dwóch mikrołazików MINERVAII-1 na powierzchnię asteroidy Ryugu. Hayabusa2 dotarła w czerwcu
2018 r. Ryugu — asteroidy klasy C. Od tego czasu sonda
zdążyła już zbliżyć się do powierzchni obiektu na odległość
1 km i wykonać dokładną mapę jej pola grawitacyjnego. Teraz na powierzchnię asteroidy wypuściła parę niewielkich
autonomicznych skoczków. Łaziki MINERVAII-1 poruszają

25 IX — Z europejskiego kosmodromu Kourou w Gujanie
Francuskiej wystartowała rakieta Ariane 5 z parą satelitów
telekomunikacyjnych: Intelsat 38 (dla firmy Azercosmos
z Azerbejdżanu) oraz Horizons 3e (dla konsorcjum Intelsata
oraz SKY Perfect JSAT). Była to 100. misja rakiety Ariane 5,
która debiutowała w 1996 r.
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Oddziaływania w Grupie Lokalnej

Tańczące
galaktyki

Naszym miejscem we Wszechświecie jest Droga Mleczna
znajdująca się w Grupie Lokalnej wraz z Galaktyką
Andromedy i kilkudziesięcioma mniejszymi skupiskami gwiazd.
Poznanie oddziaływań między nimi nie jest łatwe i kryje
sporo tajemnic. Nie wiemy nawet, czy Grupa Lokalna jest
trwałym, czy tylko przypadkowym skupiskiem galaktyk!

10
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Marcin Semczuk
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DYNAMIKA GRUPY LOKALNEJ
Droga Mleczna, Galaktyka Andromedy oraz Galaktyka Trójkąta (M33)
to trzy największe galaktyki spiralne
w tak zwanej Grupie Lokalnej. Poza
tą trójką w skład Grupy wchodzi kilkadziesiąt mniejszych galaktyk karłowatych. Zderzenia, bliskie spotkania
i rozerwania galaktyk miały miejsce
dosyć często w naszym najbliższym
otoczeniu i pozostało po nich mnóstwo
śladów. Najbardziej spektakularnym
przykładem w okolicach Drogi Mlecznej są oddziałujące ze sobą Obłoki Magellana oraz powstały w wyniku tego
oddziaływania ogromny strumień neutralnego wodoru.
6/2018

Ruchy własne Obłoków Magellana wskazują na to, że wpadają one dopiero po raz pierwszy
w okolice Drogi Mlecznej i siły
pływowe pochodzące od naszej
Galaktyki w przyszłości odcisną
jeszcze swoje piętno na tej parze.
O działaniu sił pływowych mówimy, kiedy siły grawitacyjne działające na mniejsze ciało różnią
się znacząco w różnych punktach
tego ciała. Dobrym przykładem
działania sił pływowych są pływy
morskie, które wynikają z oddziaływania głównie Księżyca na Ziemię. W skali galaktycznej siły
pływowe pochodzące od większej galaktyki wyrywają gwiazdy i gaz z mniejszych obiektów.
Wyrwane gwiazdy poruszają się
w polu grawitacyjnym większej
galaktyki i tworzą zjawiskowe
struktury nazywane strumieniami
pływowymi (fot. 1). Znamy kil- Fot. 1. Galaktyka NGC5907 oraz otaczający ją strukanaście takich strumieni wokół mień pływowy. Strumienie tego rodzaju powstają
Drogi Mlecznej i wszystkie one w wyniku rozrywania galaktyk satelitarnych przez
powstały w wyniku pływowego siły pływowe pochodzące od galaktyki macierzystej
(w tym przypadku od NGC5907). Kilkunastoma porozrywania galaktyk karłowa- dobnymi strumieniami otoczona jest nasza Galaktyka
tych. Najbardziej znany jest strumień Strzelca, który pochodzi od ciągle JAKIE SĄ RELACJE
MIĘDZY M33 I M31?
rozrywanej galaktyki karłowatej.
Trzecia co do wielkości galaktyka
W 2009 r. astronomowie prowadzący przegląd PAndAS ujawnili, że po- w Grupie Lokalnej, czyli Galaktyka
dobnymi strumieniami gwiazd jest oto- Trójkąta, również przejawia ślady bliczona również Galaktyka Andromedy. skiego oddziaływania z innym obiekNiektórzy badacze uważają, że w prze- tem i niektóre z tych przesłanek znane
ciwieństwie do Drogi Mlecznej, An- są nam nawet dłużej niż ma to miejsce
dromeda zderzyła się w przeszłości dla M31. W latach 70., kiedy obserwaz galaktyką o zbliżonych rozmiarach, cje radiowe galaktyk raczkowały, M33
a jeden z odkrytych w 2009 r. strumie- wprawiała niektórych badaczy w zani jest pozostałością po tym zderzeniu. kłopotanie. W obserwacjach neutralW niedawnym artykule w Nature Astro- nego wodoru z niską rozdzielczością
nomy uczeni z Uniwersytetu Michigan na obrzeżach tej galaktyki widać było
przedstawili model, w którym Andro- rozległe struktury. Dodatkowo, wzdłuż
meda zderzyła się około 2 mld lat temu krótszej osi gęstość wodoru spadała
z galaktyką o masie około 40% masy dużo bardziej niż się tego spodziewaDrogi Mlecznej, a pozostałością po tym no, a podczas modelowania galaktyki
zderzeniu może być galaktyka karłowa- stwierdzono asymetrię w rozkładzie
ta M32, będąca obecnie jedynie jądrem wodoru. Wszystkie te trzy zagadki
pierwotnej galaktyki, nazwanej przez wyjaśnił wraz ze współpracownikami
autorów M32p. Poza strumieniem pły- David Rogstad w 1976 r. Zaproponowowym model ten wyjaśnia również wał on model, w którym dysk gazowy
nietypową strukturę M32, która będąc M33 wygina się na obrzeżach, a kongalaktyką eliptyczną powinna zawierać sekwencją tego wyginania są obserwogłównie starą populację gwiazdową, wane nieregularności. Rozwiązanie to
podczas gdy posiada ona również wiele znalazło uznanie w oczach Alara Tomłodych gwiazd. Zderzenie to mogło omre’a, autorytetu w dziedzinie dynabyć też źródłem wzmożonej aktywno- miki galaktyk i pioniera symulacji Nści gwiazdotwórczej M31 mniej więcej -ciałowych. Skomentował on propozy2 mld lat temu, kiedy powstało około cję Rogstada, mówiąc, iż udało im się
rozwiązać trzy zagadki, ale zamienili je
20% gwiazd tej galaktyki.
Urania
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Fot.: R. Jay Gabany

„K

oniec świata!”, „Czeka
nas kosmiczne zderzenie, ale Ziemia przetrwa”, „Koniec naszej
Galaktyki” — to tylko
niektóre nagłówki, jakie pojawiły się
w amerykańskich serwisach informacyjnych na przełomie maja i czerwca
2012 r. To medialne poruszenie zostało
wywołane przez konferencję prasową
NASA, na której dr Roeland van der
Marel wraz ze współpracownikami
przedstawili wyniki pierwszych pomiarów ruchów własnych Galaktyki
Andromedy (M31). Ruchy własne
obiektów na niebie mierzymy jako
prędkości ich poruszania się w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku obserwacji. Aby wyznaczyć te prędkości,
van der Marel i jego grupa przez 7 lat
za pomocą teleskopu Hubble’a pilnie
obserwowali położenie M31 na niebie
względem odleglejszych galaktyk, dla
których ruchy własne powinny być
dużo mniejsze. Są to bardzo trudne
pomiary, ponieważ wartości prędkości
kątowych, jakie otrzymali dla sąsiadki
naszej Drogi Mlecznej — Andromedy,
są porównywalne z prędkością wzrostu włosa ludzkiego obserwowanego
na Księżycu. Zmierzony składnik poprzeczny prędkości M31 okazał się
dużo mniejszy od prędkości ruchu M31
w kierunku Drogi Mlecznej, a konsekwencją tego jest przewidywane zderzenie obu galaktyk za około 4 mld lat.
Jest to czas porównywalny z wiekiem
Ziemi lub pozostałym czasem życia
Słońca, więc raczej nie powinniśmy
ulegać panice w obliczu zagrożenia,
zwłaszcza że podobne zjawiska miały
już miejsce w naszym najbliższym galaktycznym otoczeniu.

ten zyskał popularność na skutek innych odkryć. Wspomniany już przegląd PAndAS pozwolił odkryć nie tylko liczne strumienie gwiazdowe wokół
Andromedy, ale też jedną strukturę wokół M33. Okazało się, że w dalszych
odległościach od centrum Galaktyki
Trójkąta jej dysk gwiazdowy jest zaburzony i układa się w kształt litery S. Podobny kształt miało zakrzywienie dysku gazowego odkryte przez Rogstada.
Okazało się, że obie struktury pokrywają się mniej więcej ze sobą, co może
świadczyć o tym, że powstały na skutek tego samego zjawiska. W ostatniej
części artykułu w Nature, który opisywał odkrycia przeglądu PAndAS,
autorzy krótko przedstawili symulacje
N-ciałowe oddziaływania M33 i M31,
za pomocą których pokazali, że rzeczywiście bliskie spotkanie obu galaktyk
mogło zaburzyć dysk gwiazdowy M33
w sposób bardzo podobny do obserwowanego. Ich model niestety nie zawierał
gazu i nie mógł odtworzyć zakrzywionego dysku gazowego. Również orbita
względna obu galaktyk nie mogła być
wyznaczona z uwzględnieniem pomiarów ruchów własnych M31, ponieważ
zostały one wykonane dopiero trzy lata
później przez van der Marela.
Tego samego roku, kiedy van der
Marel opublikował swoje wyniki pomiarów ruchów własnych M31, scenariusz przemawiający za bliskim spotkaniem M33 i M31 zyskał kolejny argument. Eduard Bernard wraz ze współpracownikami opublikowali wówczas
historie formowania się gwiazd dla obu
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w jedną tajemnicę. Tą enigmą jest pytanie: dlaczego gazowy dysk M33 jest
wykrzywiony? Galaktyka w Trójkącie
nie posiada żadnego bliskiego sąsiada,
który mógłby ten gazowy dysk w przeszłości zaburzyć. Najbliższym kandydatem jest M31, jednak początkowo
scenariusz oddziaływania obu galaktyk
wykluczano ze względu na ich dość
sporą odległość (~200 kpc). Zmieniło
się to jednak w 2004 r., kiedy Robert
Braun i David Thilker odkryli, że pomiędzy obiema galaktykami rozciąga
się most neutralnego wodoru. Cztery
lata po tym odkryciu Kenji Bekki za pomocą uproszczonych symulacji pokazał, że bliskie przejście M33 obok M31
około 4 mld lat temu byłoby w stanie
utworzyć podobny do obserwowanego
most. Symulacje Bekkiego nie miały
niestety wystarczającej rozdzielczości,
by zbadać zakrzywienie dysku M33.
Rozdzielczość była również zabójcza
dla obserwacji Brauna i Thilkera, ponieważ w następnych latach dokładniejsze obserwacje pokazały, że to, co
początkowo było uważane za most,
okazało się jedynie odosobnionymi
obłokami wodoru. Proste oszacowania
czasu, w jakim takie obłoki zapadają się i zaczynają formować gwiazdy,
pokazały, że gdyby rzeczywiście powstały w wyniku przejścia M33 obok
M31 kilka mld lat temu, zdążyłyby już
to zrobić.
Mimo że odkrycie mostu pomiędzy
M33 i M31 zostało podważone jako
możliwy dowód na bliskie spotkanie
obu galaktyk w przeszłości, scenariusz

Fot. 2. Galaktyka spiralna M51 wraz ze swoim satelitą NGC5195. M51 jest dobrym przykładem galaktyki o podwójnej strukturze spiralnej powstałej w wyniku sił pływowych. Przelatująca
NGC5195 znajduje się przy końcu jednego z ramion spiralnych. Taki scenariusz powstawania
struktury spiralnej M51 został wielokrotnie potwierdzony w symulacjach komputerowych
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galaktyk. Ich obliczenia, wykorzystujące dane z obserwacji teleskopem Hubble’a, wskazywały na to, iż obie galaktyki przejawiały wzmożoną aktywność
gwiazdotwórczą około 2 mld lat
temu. Wprawdzie w 2018 r. we wspomnianej wyżej pracy próbowano wyjaśnić tę wzmożoną aktywność w M31
poprzez zderzenie z M32p, jednak
dla M33 ten argument nie byłby adekwatny.
Śladów po oddziaływaniu M33
i M31 można się również doszukiwać
w ramionach spiralnych tej pierwszej galaktyki. Wśród galaktyk spiralnych rozróżniamy trzy główne typy
ze względu na rodzaj ich ramion spiralnych. Najczęściej galaktyka ma dwa
wyraźne ramiona, którym czasem towarzyszy poprzeczka w środku. Jeśli
tych ramion jesteśmy w stanie zaobserwować więcej niż dwa, mówimy o galaktykach wieloramiennych. Czasem
struktura spiralna jest tak gęsta, że nie
jesteśmy w stanie wyraźnie rozróżnić
ramion i wyznaczyć ich liczby. W literaturze istnieje wiele teorii starających
się z mniejszym lub większym sukcesem wyjaśnić powstawanie różnych
typów ramion spiralnych. Najwięcej
dowodów obserwacyjnych przemawia
za teorią powstawania ramion typu
podwójnego, która mówi, że można
je wytworzyć za pomocą oddziaływań
pływowych z przelatującą obok inną
galaktyką. Najlepszym przykładem
działania tego mechanizmu jest galaktyka M51 z bardzo wyraźną podwójną
strukturą spiralną, w której jedno ramię
styka się z przelatującym obok satelitą
NGC 5195 (fot. 2). Przykładów takich
galaktyk jest więcej i wielokrotnie pokazano za pomocą symulacji, że siły
pływowe rzeczywiście są w stanie wytworzyć taką strukturę spiralną. Oczywiście obserwujemy również tego typu
galaktyki bez przelatującego obok satelity, jak w przypadku M51. Wówczas
taka struktura spiralna mogła zostać
wytworzona przez obiekt, który odleciał zbyt daleko, by można go było powiązać z powstaniem ramion. Mogły
one również powstać na skutek innych
zjawisk zachodzących wewnątrz dysku
galaktyki.
Galaktyka Trójkąta jest po części
każdym z tych trzech typów galaktyk spiralnych. W świetle widzialnym
(np. w Hα) można się w niej doliczyć
nawet siedmiu ramion spiralnych, co
klasyfikowałoby M33 do typu wielora6/2018

ODTWORZYĆ ODDZIAŁYWANIA
MIĘDZY GALAKTYKAMI
Wszystkie te obserwacyjne przesłanki za oddziaływaniem M33 z M31
w przeszłości (zaburzony dysk gazowy, gwiazdowy, wzmożona aktywność
gwiazdotwórcza 2 mld lat temu u obu
galaktyk oraz ślady podwójnej struktury spiralnej w M33) były motywacją
dla pracy, w której wraz z Ewą Łokas,
Jean-Baptistem Salomonem, Lią Athanassoulą oraz Eleną D’Onghią przedstawiliśmy model oddziaływania obu
galaktyk, skupiając się na tym, jaki
wpływ miało ono na M33. Pierwszym
krokiem do stworzenia takiego modelu jest znalezienie względnej orbity
obu galaktyk. Relatywne położenie
i prędkości obu galaktyk na końcu takiej orbity muszą być zbliżone do wartości, jakie znamy dziś z obserwacji.
Współrzędne równonocne obu galaktyk znamy bardzo dobrze. Powiązanie ich ze znanymi z trochę mniejszą
dokładnością odległościami daje nam
względne trójwymiarowe położenie
obu galaktyk.
Do poznania względnych prędkości
potrzebne nam są prędkości radialne
obu galaktyk oraz ich ruchy własne. Te
pierwsze są znane z lepszą dokładnością niż odległości i zostały wyznaczo6/2018

ne wielokrotnie za pomocą efektu Dopplera. Jeśli zaś chodzi o ruchy własne,
to sprawa jest już bardziej skomplikowana. W czasie pracy nad tym projektem, dla M33 znane były tylko jedne
wyniki pomiarów ruchów własnych, za
pomocą obserwacji maserów wodnych.
Jest to wynik w literaturze, którego
dotąd nikt nie kwestionuje, trzeba go
więc było przyjąć. Jeśli chodzi o M31,
to wyników w literaturze było więcej,
a dwa najnowsze były ze sobą sprzeczne. Pierwszy z nich to pomiary van der
Marela z 2012 r., o których była mowa
na początku i których konsekwencją
miałoby być zderzenie Andromedy
z Drogą Mleczną. Ze względu na siłę
przekazu medialnego NASA wynik
ten przyjęto jako obowiązujący i powszechnie spotyka się dziś stwierdzenie, że Drogę Mleczną czeka nieuniknione zderzenie z Andromedą. Mniej
znany jest fakt, że wynik ten został
podważony przez uznaną w świecie
naukowym grupę ze Strasbourga, która przedstawiła alternatywne oszacowanie ruchów własnych. Galaktyka
Andromedy jest na tyle blisko nas,
że możemy obserwować w niej pojedyncze gwiazdy. Van der Marel i jego
zespół, używając teleskopu Hubble’a,
przez 5–7 lat śledzili właśnie położenia
gwiazd w trzech różnych polach M31.
Gwiazdy zmieniają swoje położenia
na skutek nie tylko ruchu całej galaktyki macierzystej w przestrzeni, ale również na skutek ruchu wewnątrz samej
galaktyki. Przy wyznaczaniu ruchów
własnych galaktyki za pomocą śledzenia gwiazd trzeba więc wziąć poprawkę na ruch gwiazd wewnątrz galaktyki.
Poprawkę tę można uzyskać poprzez
założenie, że galaktyka rotuje jak dysk
i z krzywej rotacji znane są prędkości
gwiazd w danej odległości od środka
M31. Podobną do tej metodę zastosował
również van der Marel podczas poprawiania wyników z teleskopu Hubble’a,
jednakże grupa ze Strasbourga zauważyła, że gwiazdy w jednym z trzech
pól mogą należeć do pewnej struktury
w Andromedzie, w której prędkości
gwiazd niekoniecznie śledzą uporządkowaną rotację dyskową. Struktura
ta jest rodzajem powłoki, a powłoki
takie powstają zazwyczaj wskutek
zderzeń z innymi galaktykami. Strasburski zespół, z udziałem ówczesnego
doktoranta, Jean-Baptiste’a Salomona,
postanowił w 2016 r. sprawdzić, czy
rzeczywiście wynik van der Marela jest
Urania
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miennego. Na fali 21 cm w dysku gazowym tych ramion nie sposób zliczyć,
co czyniłoby M33 typem z drobnymi
ramionami. W bliskiej podczerwieni
natomiast (a także po części w świetle
widzialnym) o wiele bardziej wyraźne
niż pozostałe są dwa główne ramiona
spiralne (fot. 3). Właśnie ta wyrazistość
podwójnych ramion może przemawiać
za tym, że M33 przeszła blisko M31
w przeszłości i siły pływowe, poza
zaburzeniem obrzeży dysku gwiazdowego i gazowego, wzbudziły również
podwójną strukturę spiralną. Wprawdzie podwójne ramiona M33 nie są
tak wyraźne jak np. ramiona M51, ale
ich obecność zgadza się ze scenariuszem pływowego powstawania tego
typu ramion. W symulacjach takich
zjawisk ramiona są zazwyczaj bardzo
wyraźne i szeroko rozstawione zaraz
po przejściu sąsiedniego obiektu, tak
jak w przypadku M51. Z czasem natomiast ramiona takie słabną i coraz ciaśniej się nawijają. M31 jest dosyć daleko od M33, zatem podwójne ramiona
M33 miałyby już wystarczająco dużo
czasu, by osłabnąć i nawinąć się.

Fot. 3. Zdjęcie Galaktyki Trójkąta w filtrze H.
W podczerwieni oraz w świetle widzialnym
dwa ramiona spiralne M33 są bardziej wyraźne od pozostałych, co może wskazywać na ich
pływowe pochodzenie

zniekształcony przez prędkości gwiazd
z tej powłoki i oszacował ruchy własne
M31 za pomocą innej metody. Założyli
oni, że M31 porusza się w przestrzeni
jako grupa wraz ze swoimi satelitami
i korzystając z prędkości radialnych
satelitów oraz narzędzi statystycznych
oszacowali ruchy własne. Uzyskany
taką metodą wynik miał oczywiście
większe błędy pomiarowe, jednakże
pomimo tego okazało się, że prędkość
poprzeczna M31 powinna być około
7–8 razy większa niż oszacował van
der Marel! Konsekwencją tego oszacowania byłoby uratowanie Drogi Mlecznej, ponieważ nie zderzyłaby się ona
z Andromedą tak szybko w przyszłości. Oznaczałoby to również, że Droga
Mleczna i Andromeda nie są ze sobą
grawitacyjnie związane, a jedynie przelatują obok siebie wraz ze swoimi satelitami, czyniąc Grupę Lokalną tylko
przejściowym układem galaktyk.
Dwa tak skrajnie różne wyniki oznaczają, że na pewno co najmniej jeden
z nich jest błędny. Aby dowiedzieć się,
który, należałoby wykonać kilka razy
pomiary tej samej wielkości i sprawdzić, bliżej którego pomiaru wypadają
nowe wyniki. Ze względu na trudność
pomiarów ruchów własnych galaktyk takie postępowanie może potrwać
od kilku do kilkudziesięciu lat. Nie mając tyle czasu na skończenie projektu
dotyczącego modelowania oddziaływania obu galaktyk, postanowiłem sprawdzić nie to, które wyniki są bardziej lub
13

Źródło: NASA

na wywnioskować z jej krzywej rotacji
oraz profili gęstości dla gwiazd i gazu.
Wszystko to wyznaczamy z obserwacji
przeprowadzanych w chwili obecnej.
Jak wyglądało to kilka miliardów lat
temu, kiedy zaczynają się nasze symulacje, niestety nie wiemy. Oddziaływanie pływowe zmienia w mniejszym lub
większym stopniu rozkład barionów
i ciemnej materii w galaktyce. Procesy gwiazdotwórcze również mają
na niego wpływ, w szczególności w tak
długiej skali czasowej. W przypadku
modeli galaktyk trudniej jest oszacować ich stan w przeszłości, niż miało to
miejsce w przypadku względnej orbity.
W związku z tym, naszą strategię modelowania można opisać jako metodę
prób i błędów. Ustalaliśmy parametry
obu galaktyk 5 mld lat temu, następnie
uruchamialiśmy symulacje i ocenialiśmy, jak produkt końcowy wypada
w porównaniu z obserwacjami. Jeśli
na przykład okazywało się, że M33
ma za dużo gazu, to w kolejnej iteracji
zmniejszaliśmy ilość gazu w warunkach początkowych i sprawdzaliśmy,
jak przybliży nas to do wyników obserwacji. Dla prostoty Galaktykę Andromedy modelowaliśmy jedynie jako
halo ciemnej materii, ponieważ skupialiśmy się na zmianach, które zachodzą
w Galaktyce Trójkąta.
Po kilkudziesięciu tego typu iteracjach otrzymaliśmy model, który najlepiej przypomina to, co widzimy na niebie. Po pierwsze, strumień gwiazdowy
wokół M33 przybrał kształt litery S
i został wyindukowany pływowo,
tak jak pokazali to
członkowie zespołu
PAndAS. Po drugie,
aktywność gwiazdotwórcza w M33
wzrosła na skutek
takiego
oddziaływania i miało to
miejsce na podobnych promieniach
wewnątrz galaktyki,
jak w przypadku obserwacji. Trzeci element naszego modelu, który przypomina
obserwowane struktury, to podwójne raFot. 4. Galaktyka ESO 137-001 jako przykład galaktyki ,,meduzy”. miona spiralne. Siły
ESO 137-001 porusza się w Gromadzie w Węgielnicy i podlega pływowe wytworzydziałaniu ciśnienia uderzeniowego pochodzącego od halo gorącego
ły takie ramiona i od
gazu Gromady. Ciśnienie to tworzy zaznaczony na zdjęciu na niebieczasu przejścia M33
sko ogon gazowy, który widoczny jest w paśmie X
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mniej prawdziwe, lecz które z nich bardziej pasują do scenariusza, w którym
M33 przeszła blisko M31. W tym celu
przeprowadziłem uproszczone całkowanie orbit wstecz w czasie. Startując
od prędkości van der Marela oraz Salomona, porównywałem otrzymane
orbity pod kątem tego, jak blisko i jak
dawno M33 przeszła obok M31. Wyniki takiej procedury wskazywały na to,
że nowsze oszacowania Salomona bardziej faworyzują scenariusz bliskiego
przejścia obu galaktyk obok siebie.
Wynik ten był zgodny z wnioskami
z podobnych obliczeń znanymi z literatury, w związku z czym przyjąłem właśnie te oszacowania ruchów własnych
przy konstrukcji modelu oddziaływania. W swoich obliczeniach przyjąłem
jedno proste założenie, mianowicie
rozpatrywałem jedynie względny ruch
dwóch ciał: M33 i M31. Nie wiadomo,
jak duża w przeszłości była galaktyka
M32, gdyż jej poprzedniczka, M32p
zgodnie ze wspomnianym wyżej scenariuszem mogła mieć masę większą
od M33. Gdyby rzeczywiście tak było,
wówczas całkowanie orbit byłoby dużo
bardzo skomplikowane i bardzo trudno
byłoby wybrać ruchy własne faworyzujące oddziaływanie M33 i M31.
Do przeprowadzenia symulacji oddziaływania obu galaktyk poza orbitą,
która jest ograniczona pomiarami położeń i prędkości znanymi z obserwacji,
potrzebne są jeszcze modele galaktyk.
To, jak gwiazdy, gaz i ciemna materia
rozkładają się w danej galaktyce, moż-

Rys. 1. Ilustracja przedstawiająca definicję
kąta nachylenia ramion spiralnych α. Kąt ten
jest zawarty pomiędzy ramieniem spiralnym
(czerwona linia), a okręgiem o danym promieniu (linia przerywana). Dla ramion spiralnych,
których kształt można przybliżyć spiralą logarytmiczną, kąt ten jest stały na różnych promieniach

przez perycentrum orbity wokół M31
ramiona te miały wystarczająco dużo
czasu, by odpowiednio się nawinąć.
Stopień nawinięcia ramion spiralnych
można opisać kątem nachylenia spirali
śledzącej ramię do okręgu zaczepionego w centrum dysku danej galaktyki
(rys. 1). Obserwatorzy wyznaczyli ten
kąt dla podwójnej struktury spiralnej
M33 na około 16–17 stopni. W naszych
symulacjach osiągnął on wartość bardzo bliską 18 stopni, co jest argumentem za tym, że obie galaktyki mogły
ze sobą oddziaływać i ramiona spiralne
powstałe w wyniku tego oddziaływania
miały odpowiednią ilość czasu, by tak
ciasno się nawinąć.
Czwarty element naszego modelu
sprawił najwięcej problemów w porównaniu z obserwacjami. Chodzi
o zakrzywienie dysku gazowego. Okazało się, że siły pływowe oczywiście
wykrzywiały ten dysk i na małych promieniach od centrum to zakrzywienie
przypominało obserwowane. Jednakże
poza wykrzywianiem, siły pływowe
wyrywały również sporo gazu z dysku
i wyrwany w ten sposób gaz tworzył
strumienie pływowe, których w obserwacjach neutralnego wodoru M33 nie
widać. Gwiazdy oraz ciemna materia
oddziałują ze sobą jedynie grawitacyjnie, więc uproszczenie, które przyjęliśmy modelując M31 jako halo ciemnej
materii, nie powinno mieć większego
wpływu na gwiazdy i ciemną materię
w M33. Gaz natomiast poza oddziaływaniem grawitacyjnym podlega również prawom hydrodynamiki. Oddziaływanie zimnego gazu M33 z jakimś
6/2018

PODSUMOWANIE
Wyniki naszych symulacji pokazały,
że nieregularności M33, którym przypisywano w przeszłości pochodzenie
wynikające z oddziaływania z M31,
faktycznie mogły powstać w ten sposób. Parametry strukturalne oraz orbitalne systemu, w połączeniu z prawami
fizyki, które rządzą symulacjami hydrodynamicznymi, pozwalają na taki
scenariusz. Nasz model nie odpowiada
jednak na pytanie, czy do takiego oddziaływania rzeczywiście w przeszłości doszło. Nie przewidzieliśmy żadnych nowych własności M33, których
znalezienie przesądziłoby o tym, czy
6/2018

M33 niewątpliwie przeszła bardzo blisko M31.
Badania próbujące znaleźć odpowiedź na to pytanie trwają, a pierwsze
wyniki zostały opublikowane w kilka tygodni
po pojawieniu się naszej
pracy w serwisie arxiv.
org. Dr van der Marel
wraz ze współpracownikami
wykorzystali
dane z misji kosmicznej
Gaia w celu oszacowania ruchów własnych
M31 i M33. Otrzymane
przez nich wyniki były
obarczone dosyć sporym
błędem, jednakże wypadły bliżej poprzednich
oszacowań tej grupy,
przez co opowiedzieli
się oni przeciw scenariuszowi z oddziaływaniem
M33 z M31. Ze względu na dosyć spore błędy Rys. 2. Mapy gęstości kolumnowej wodoru w M33 z naszych
symulacji. Górny rysunek przedstawia obraz z symulacji bez
pomiarowe, nowy rezul- gorącego gazu M31. Dolny rysunek to obraz z symulacji, która
tat jest jednak również uwzględnia halo gorącego gazu M31. Ciśnienie uderzeniowe
w zgodzie z prędkością pochodzące od tego gazu sprawiło, że widoczne na górnym obM31 w naszych symula- razie silne ramiona pływowe zawinęły się, przez co galaktyka
bardziej przypomina obserwowaną (porównując np. z wynikami
cjach, gdzie obie galakty- pracy Putman et al. 2009)
ki ze sobą oddziaływały,
tak więc jak dotąd nic nie zostało roz- kilka lat, gdyż WFIRST zostanie wystrzygnięte. Odpowiedź może przy- niesiony na orbitę raczej na pewno po
nieść planowany teleskop kosmiczny teleskopie Jamesa Webba, a start tej miNASA — WFIRST, który ma obser- sji został niedawno po raz kolejny przewować Wszechświat w podczerwieni sunięty, tym razem do marca 2021 r.
■
z punktu Lagrange’a L2 układu Ziemia-Słońce. To właśnie za pomocą tego
instrumentu, według zespołu badaczy
między innymi z Uniwersytetu Arizony, będzie można stwierdzić, ile galaktyk satelitarnych posiada M33. Jak
na razie wiemy jedynie o jednej, bardzo
małej galaktyce — Andromedzie XXII.
Jest to dosyć zaskakujące w porównaniu z Drogą Mleczną lub Andromedą,
które mają kilkadziesiąt galaktyk satelitarnych. Badacze ze wspomnianego
zespołu oszacowali w oparciu o powszechnie akceptowany model kosmologiczny ΛCDM, ile satelitów powinna
posiadać galaktyka o rozmiarach M33.
Marcin Semczuk jest doktorantem 3
Według nich, musi być ich co najmniej
roku z astronomii w Centrum Astronoo 4 więcej i WFIRST będzie w stanie
micznym PAN w Warszawie. Studia mabardzo łatwo je znaleźć. Jeśli się to nie
gisterskie ukończył na Uniwersytecie
uda, może to oznaczać, że satelity te
Warszawskim. Jego zainteresowania
naukowe skupiają się na oddziaływujązostały przechwycone przez M31 podcych galaktykach, Grupie Lokalnej oraz
czas bliskiego przejścia. Na odpowiedź
powstawaniu struktur morfologicznych
na pytanie, ile satelitów ma M33, muw dyskach galaktyk.
simy jednak niestety poczekać jeszcze
Urania
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składnikiem gazowym M31 stanowiłoby dodatkową hydrodynamiczną siłę,
która mogłaby zmienić obraz dysku
gazowego M33. Promień dysku gazowego M31 jest mały w porównaniu
z perycentrum orbity M33 w naszych
symulacjach, więc prawdopodobnie uwzględnienie tego składnika nie
zmieniłoby wiele, ponieważ składniki
gazowe obu dysków nie stykałyby się.
Poza zimnym dyskiem gazowym Andromeda posiada jednak również halo
gorącego gazu, które rozciąga się dużo
dalej niż zimny dysk i M33 przelatując
obok M31 na pewno przez to gorące
halo przeszła. Galaktyki poruszające
się w gromadach galaktyk, które przelatują przez analogiczne gorące halo
gromad, podlegają działaniu ciśnienia
uderzeniowego (ang. ram pressure),
które wyrywa gaz w kierunku przeciwnym do prędkości galaktyki i tworzy
swego rodzaju ogon. Takie galaktyki
nazywamy czasem żartobliwie meduzami (ang. jellyfish galaxies) (fot. 4).
Halo gorącego gazu M31 jest o wiele
mniej masywne niż typowe halo gromady galaktyk, więc efekt powinien
być dużo bardziej subtelny. Jeśli przyjrzymy się M33, to rzeczywiście zauważymy, iż więcej gazu znajduje się po jej
prawej stronie, tj. w kierunku do M31.
Zaciekawieni tą asymetrią postanowiliśmy dodać gorące halo gazowe Andromedy do naszego modelu i zobaczyć,
jaki będzie ono miało wpływ na dysk
M33. Wynik takich symulacji pokazał,
że ciśnienie uderzeniowe od takiego
gorącego gazu jest w stanie rozmyć
i wygiąć strumienie gazowe, z którym
mieliśmy problem wcześniej, dzięki
czemu wygięty gazowy dysk M33 jeszcze lepiej przypominał ten obserwowany (rys. 2).

Koestler, Orwell i Kopernik

Zazdrość
i astronomia
Józef Gawłowicz
Poniższy esej stanowi piękne uzupełnienie i jednocześnie domknięcie zamieszczonych w numerze
3/2018 „Uranii-Postępów Astronomii” esejów kapitana Pozarzyckiego i profesora Szczerby. Dzięki nim
możemy zobaczyć Kopernika nie tyle jako pomnikową postać, ale jako kogoś, kto uosabiając na swój
sposób całą złożoność pionierskiej działalności naukowej, potrafił wzbudzić całkiem nienaukowe namiętności.
Pierwsze spotkanie
z Lunatykami Koestlera
W nawiązaniu do znakomitych esejów kopernikańskich kapitana Pozarzyckiego i profesora Szczerby w trzecim tegorocznym numerze „Uranii”
pragnę zwrócić uwagę na trudno zauważalne dla czytelników przyczyny
ataku Koestlera na Kopernika. W listopadzie 1965 r. jako kierownik praktyk
studenckich zawinąłem do Londynu
statkiem szkolnym dowodzonym przez
wybitnego kapitana i finezyjnego conradystę Józefa Miłobędzkiego i za
jego zgodą wystosowałem zaproszenie
na statkowy obiad dla Mieroszewskiego i osoby towarzyszącej, gdyż pan
Juliusz cierpiał na agorafobię. Przybyli
razem z Marianem Hemarem, legendą
emigracyjnej poezji znanej z zagłuszanych audycji radiowych. Starsze pokolenie — w tym Miłobędzki — znało
go również jako autora niezrównanych
tekstów kabaretowych jeszcze sprzed
wojny, kiedy występował we Lwowie
i w Warszawie. Hemar był elegancki,
właściwie wytworny: pelisa, kapelusz,
czarne rękawiczki oraz nienaganny
garnitur. Co do Mieroszewskiego, to
jego strój przypominał ubiór znanego
później z filmów kryminalnych porucznika Columbo: podobny przewiewny
płaszczyk (był już listopad) i niewy16

prasowane spodnie, tylko nakrycie
głowy — angielski beret — odróżniały
go od postaci filmowego detektywa.
Z jego sposobu bycia wynikało, że nie
dba o strój, ale na powitanie pochwalił
po wojskowemu mój mundur. Po latach, oglądając filmy z Columbo, zapamiętałem scenę, w której siostry zakonne chciały dać porucznikowi cieplejszy
używany płaszczyk z lumpexu, zapewniając: „Synu, on jest jeszcze dobry!”.
Mieroszewski był zadowolony,
że nasz statek w całości zrobiono
w szczecińskiej stoczni, a w trakcie
rozmowy wręczył mi Lunatyków Arthura Koestlera, angielskie wydanie
pod szumnym tytułem The Sleepwalkers. A History of Man’s Changing
Vision of the Universe. — „Jest w tej
książce największy, ale haniebny rozdział o Koperniku — powiedział — ale
nie znam się na astronomii, więc nie zabrałem głosu w tej materii. Wyczuwam
w tej książce jakiś ogromny fałsz i uważam, że może pan mógłby go obalić”.
Owen Gingerich i Książka,
której nikt nie przeczytał
Wspomniane spotkanie i wnioski
z lektury otrzymanej od Mieroszewskiego (lubił książkami obdarowywać
przyjaciół) zamieściłem w napisanej
z moim serdecznym kolegą Adrianem
Urania

Pozarzyckim książce Światłocienie Kopernika oraz zaznaczyłem w wydanym
przez IPN Morskim kurierze Giedroycia. Znamiennym jest fakt, że fałszywe
nuty pobrzmiewające w utworze Koestlera zauważyli niezależnie od siebie
już w 1959 r. astrofizyk Owen Gingerich i najwybitniejszy polski publicysta
emigracyjny Juliusz Mieroszewski.
Bardzo dobrze się stało, że paszkwilem Koestlera zajął się astrofizyk, czyli
umysł ścisły.
Dzieło Gingericha (którego dziś nie
podjąłby się żaden uczony z powodu
gigantycznych kosztów) udowodniło, że mylił się Koestler, a nie mylili
się Mieroszewski, Kaczorowski i jego
uczniowie podejrzewający Koestlera
o megalomanię. Napisane przez Gingericha dzieło pod przewrotnym tytułem
Książka, której nikt nie przeczytał kończy w ostatnim zdaniu przed epilogiem
wniosek:
Arthur Koestler nie mógł się bardziej pomylić, gdy napisał, że De revolutionibus było „książką, której nikt nie
przeczytał”. Nie miał racji. Zupełnie1.
Badania Gingericha i jego zapał są
godne najwyższego podziwu, a tezy
jego książki precyzyjnie rozjaśniają
ewentualne wątpliwości czytelników
O. Gingerich, Książka, której nikt nie przeczytał, s. 242. Amber, Warszawa 2004.
1
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Koestlera oraz także są literacko bardzo zajmujące.
Orwell i Koestler w Hiszpanii 1936
roku — konsekwencje w twórczości
Chciałbym przeprowadzić analizę
faktu, dlaczego Koestler nie tylko się
mylił, ale dlaczego celowo wymyślił
Kopernika jako starego, leniwego zgreda i czarny charakter. Sądzę, że przyczynę manipulacji czytelnik znajdzie,
porównując uważnie — tropem Mieroszewskiego — życiorysy oraz drogi twórcze Orwella i Koestlera. Obaj
mieli w swym życiu znaczące epizody hiszpańskie, które zaważyły na ich
twórczości. Na początku hiszpańskiej
wojny domowej Koestler był w Hiszpanii korespondentem News Chronicle i po zajęciu Malagi przez faszystów
został wzięty do niewoli. Spędził kilka
miesięcy w celi, gdzie mógł spodziewać się rozstrzelania, ale mógł też
wiedzieć, że zostanie uwolniony przez
rząd brytyjski.
Książka, w której Koestler opisał
swoje przeżycia (Spanish Testament),
ma wspaniałe fragmenty, ale pomijając
już typową dla reportaży niejednolitość, jest miejscami zdecydowanie fałszywa2 [podkr. J.G.]
— pisał Orwell. Koestlera uwolniono
na interwencję rządu brytyjskiego, ale
zanim się to stało, musiał się śmiertelnie bać i robić coś w rodzaju rachunku sumienia. Fiodor Dostojewski
wspomina, że stojąc przed plutonem
egzekucyjnym, też widział „film” dotychczasowego życia i robił rachunek
sumienia, a kiedy kurier w ostatniej
chwili przed egzekucją przywiózł ułaskawienie od cara, stał się w dalszej
twórczości wybitnym znawcą tajemnic
duszy ludzkiej. Na życiu Orwella epizod hiszpański odcisnął wydatnie swoje piętno — walczył z bronią w ręku po
stronie republiki w oddziałach komunistycznej, lecz antystalinowskiej partii
oskarżonej później o zdradę na rzecz
Franco i likwidowanej fizycznie przez
rzekomych sojuszników w „walce
z faszyzmem”. Gdyby został złapany,
groziła mu pewna śmierć bez żadnego
sądu. Bałagan spowodował, że udało
mu się uciec przez granicę do Francji,
ratując życie. Cios zadany przez sojusznika jest fizycznie bardziej bolesny (ale też bardziej twórczy) od ciosu
ze strony wroga. Koestler zapewne
G. Orwell, Eseje, Puls Publication, Londyn
1985 s. 103.
2
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zadawał sobie pytanie, dlaczego Orwell po przygodzie hiszpańskiej został
później większym po piórze. Orwell
zaś uważał, że od autora wymagamy
w pierwszym rzędzie, „żeby nie pisał
kłamstw, żeby mówił to, co naprawdę myśli i czuje”, a Koestler zazdrościł oszałamiającej, światowej sławy
Orwellowi, głównie za arcydzieło
1984 — zajmujące i głęboko prawdziwe psychologicznie. Tłumaczona
na wszystkie języki cywilizowanego
świata literacka wizja jako ostrzeżenie,
do czego może doprowadzić totalitaryzm, przyćmiła koestlerowską Ciemność w południe. Również polityczna
aktualność dzieła Koestlera przybladła
z czasem, zaś arcydzieło Orwella jest
nadal najtrafniejszym rozpoznaniem
i ostrzeżeniem przed rakiem (toczącym sam korzeń istnienia), jaki wydał
XX wiek. Okrucieństwo 1984 nie jest
karykaturą, ale cechą totalitaryzmu,
a powiązania pomiędzy sadyzmem,
masochizmem, kultem kariery, kultem
władzy i nacjonalizmem były przed
Orwellem olbrzymim, prawie nietkniętym tematem. Aktualność tego dzieła
potwierdzają kolejne dyktatury — po
Stalinie i Hitlerze w Europie urodził się
Kim Ir Sen i Pol Pot w Azji, a Bokassa
i Amin w Afryce, nie licząc pomniejszych, którzy ciągle się pojawiają.
Zawiść nie bywa
najlepszym doradcą
A więc zawiść oraz typowa dla rozdętych ego chęć zaatakowania geniusza (sądzę za Mieroszewskim, że esej
Orwella o Tołstoju atakującym Szekspira podsunął mu pomysł) były siłą
sprawczą napisania Lunatyków w takiej formie, jaką otrzymali czytelnicy.
Od września 1985 r., kiedy ukazał się
przekład wyboru esejów Orwella, polski czytelnik może ocenić wysuniętą
powyżej hipotezę. Wybór jest skrótem
wspomnianych uprzednio angielskich
czterech tomów z wnikliwą przedmową Macieja Brońskiego (pseudonim wybitnego orientalisty Wojciecha
Skalmowskiego), tego samego, który
opatrzył analitycznym wstępem trzecie
polskie wydanie 1984 w „Kulturze”
paryskiej oraz napisał esej Niestrudzony Artur Koestler w listopadowym numerze paryskiego pisma z roku 1982.
Tom Orwella zawiera nie tylko eseje polityczne, ale wiele smaczków dla
czytelników lubiących angielski humor
(w opisie pracy w charakterze księgarza
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autor przytacza zachowanie czarującej
staruszki, która kiedyś przeczytała ładną książkę i teraz zastanawia się, jak ją
zdobyć. Niestety — nie przypominała
sobie ani tytułu, ani autora, ani o czym
ta książka była, pamiętała jedynie, że
miała czerwoną okładkę).
Pamflet Tołstoja względem Szekspira jest w znacznej części bardzo
podobny do pamfletu Koestlera względem Kopernika. Orwell w swoim eseju
stawia pytanie:
Jeżeli Szekspir był rzeczywiście takim, jakim go przedstawia Tołstoj, to
jak to się dzieje, że jest powszechnie
podziwiany?3.
Dokonajmy prostego podstawienia: Jeżeli Kopernik był rzeczywiście
takim, jakim go przedstawia Koestler,
to jak to się dzieje, że jest powszechnie
podziwiany? Koestler próbuje przymierzyć tu masową hipnozę czy epidemię sugestii jak ta, która wywołała
wyprawy krzyżowe lub poszukiwanie
kamienia filozoficznego, ale żadna nie
wytrzymuje próby czasu.
Orwell kończy swój esej chłodnym
podsumowaniem:
Tołstoj był zapewne jednym z najznakomitszych ludzi pióra swoich czasów i na pewno nie był najgorszym
pamflecistą. Całość swoich zdolności
oskarżycielskich skierował przeciwko
Szekspirowi, wytaczając wszystkie armaty na raz. I z jakim skutkiem? Czterdzieści lat później Szekspir jest wciąż
obecny, jego sława jest nietknięta,
a z próby zniszczenia go nie pozostało
nic poza żółknącymi kartkami pamfletu,
którego prawie nikt nie przeczytał i który popadłby w całkowite zapomnienie,
gdyby nie to, że Tołstoj napisał poza
tym Wojnę i pokój i Annę Kareninę4.
Zauważmy, że podobnie jak rachunek różniczkowy i całkowy odkryli
niezależnie od siebie Newton i Leibniz,
tak samo niezależnie od siebie Gingerich udowodnił fałsz ataku Koestlera
na Kopernika, a Mieroszewski wskazał
orwellowski trop, dlaczego ten wybryk
Koestlera nastąpił. Podstawmy więc
ponownie:
Koestler był zapewne jednym z najznakomitszych ludzi pióra swoich czasów i na pewno nie był najgorszym
pamflecistą. Całość swoich zdolności
oskarżycielskich skierował przeciwko
Kopernikowi, wytaczając wszystkie
armaty na raz. I z jakim skutkiem?
3
4

Ibidem, s. 231.
Ibidem, s. 242–243.
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Pół wieku później Kopernik jest wciąż
obecny, jego sława jest nietknięta,
a z próby zniszczenia go nie pozostało
nic poza żółknącymi kartkami pamfletu, którego prawie nikt nie przeczytał
[podkr. J.G.] i który popadłby w całkowite zapomnienie, gdyby nie to, że Koestler napisał poza tym Ciemność w południe.

jak pierwsza książka Folwark zwierzęcy jest dziełem wybitnym z majstersztykami alegorii, napisanych przewrotnie z punktu widzenia zwierząt:
Człowiek jest jedynym stworzeniem,
które konsumuje nie produkując. Nie
daje mleka, nie znosi jaj, jest za słaby,
żeby ciągnąć pług, za wolno biega, by
złapać królika. Tym niemniej króluje
nad zwierzętami.
Po buncie zwierząt i stworzeniu nowego porządku przy końcu tego dzieła
czytelnik znajdzie znane później na całym świecie zacytowane jedyne przykazanie:
Wszystkie zwierzęta są równe. Ale niektóre zwierzęta są równiejsze od innych.
Najprawdopodobniej z powodu
kompleksu Koestler kłamał w opisach
swoich kontaktów z Orwellem i jego
skąpych rzekomo wzmiankach o uczuciu głodu. Przyznając się, że czytał jego
Na dnie w Paryżu i Londynie, nie mógł
przegapić w tym — mniej znanym —
dziele Orwella, przytoczonych na wielu stronicach szczegółów opowieści
o tragedii ludzi bytujących na marginesie społeczeństwa i realistycznych
do bólu opisów ludzkiego cierpienia,
w tym właśnie głodu. Przyjrzyjmy się
dnie Paryża:
Codziennie, gdy nadchodzi pora
posiłku, wychodzisz do miasta niby to
do restauracji, ale w rzeczywistości
włóczysz się przez godzinę w Ogrodach
Luksemburskich, patrząc na gołębie.
Następnie przemycasz do domu jedzenie w kieszeniach.(…)Jesteś zmuszony
kupować chleb żytni, zamiast zwykłego,
ponieważ bochenki żytniego pieczywa,
aczkolwiek droższe, są okrągłe i można
je łatwiej ukryć w kieszeniach.(…)Twoja bielizna pokrywa się brudem, brakuje ci mydła i żyletek.(…)

Dla kontrastu autor opisuje sugestywne obrazy obfitości pokarmów
za szybami sklepów, wzmagające głód
szarpiący wnętrzności:
Przekonujesz się, co to znaczy być
głodnym. Mając w żołądku chleb i margarynę, idziesz i oglądasz wystawy.
Wszędzie dostrzegasz jedzenie, które
ci urąga, ogromne, przeogromne stosy
jedzenia: pieczone w całości prosięta,
kosze z gorącymi bochenkami chleba,
wielkie żółte bloki masła, wieńce kiełbas, góry kartofli, olbrzymie, przypominające młyńskie kamienie sery gruyére.
Los takiego biedaka w wielkiej
metropolii lżej się znosiło we dwójkę. Autor zaprzyjaźnił się z Borysem,
białym carskim oficerem z Drugiego
Pułku Strzelców Syberyjskich, który
uciekł do Francji po rewolucji 1917 r.
Jego filozofia życia pozwoliła mu genialnie przystosować się do głodu,
robactwa i nędzy. Przed snem owijał
buty swoim płaszczem, czyniąc z tego
poduszkę i spał głęboko bez obawy, że
zostaną mu skradzione te ważne części
garderoby. Inteligenci przyzwyczajeni
do higieny osobistej równie ciężko jak
głód znosili warunki życia w brudzie
i wśród insektów. Znałem te insekty
z katorżniczego statku „Reymont” Polskich Linii Oceanicznych, na którym
w rejsach do Chin przez półtora roku
każdej nocy żarły mnie pluskwy. Autor opisuje życie z Borysem w facjatce
(o powierzchni trzy metry kwadratowe) pełnej tych stworzeń:
Długi szereg pluskiew, który przybrał kształt litery „s” lazł po ścianie
nad łóżkiem. Borys spał nago, jego
potężny bochenkowaty brzuch okrywało brudne prześcieradło. Klatka
piersiowa była cała upstrzona śladami
po ukąszeniach tych owadów.

Na dnie w Paryżu i Londynie
Dla nas ważnym jest, że Koestler
znał Orwella i wielokrotnie się z nim
spotykał. Świadomie jednak informacje
o spotkaniach pozostawił oszczędne:
Oprócz powieści Knuta Hamsuna
„Głód” w literaturze jest zdumiewająco mało wzmianek o tym elementarnym
doznaniu fizycznym. Zapewne chodzi
o to, że człowiek kulturalny wstydzi się
mówić o fizjologii swego organizmu;
instynktownie stara się ukrywać głód,
tak jak naga osoba odruchowo zasłania
genitalia. George Orwell był jednym
z niewielu współczesnych pisarzy, którzy
przez dłuższy czas głodowali; ale w jego
autobiograficznej książce Na dnie w Paryżu i Londynie też są tylko bardzo skąpe wzmianki o uczuciu głodu. I choć
często chciałem pomówić na ten temat
z Orwellem, ów dziwny wstyd sprawiał,
że ilekroć się spotykaliśmy, zapominałem o tym — aż w końcu było za późno5
Pierwszą książkę Orwella Na dnie
w Paryżu i Londynie Koestler czytał
zapewne powierzchownie i w pośpiechu, lecz bardziej prawdopodobne jest,
że pisząc o niej celowo mijał się z prawdą, aby zamaskować kompleks wobec
autora Folwarku zwierzęcego, który
oszczędnymi środkami, bez wielosłowia osiągał wspaniałe efekty. Podobnie
A.Koestler, Płomień i lód. Przygody mojego życia, Magnum, Warszawa 2009, s. 63–64
5
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Juliusz Mieroszewski

George Orwell

Wojciech Skalmowski

Sufity były torami wyścigowymi zarówno pluskiew, jak i karaluchów. Zdarzało się, że do kubka z mlekiem kupionego za ostatnie 20 sou wpadł karaluch,
więc autor wylewał mleko, a następne
mógł kupić dopiero nazajutrz.
Zdarzyło się, że dostali z Borysem
pracę w podłym hoteliku, gdzie marnie
zarabiali, ale musieli płacić za wszystko, co uległo zmarnowaniu. Gdy kelnerowi z trzeciego piętra pieczony
kurczak spadł do zaśmieconego szybu
windy, kurczaka wytarto ścierką i podano na górę.
Orwell powrócił do Londynu trzecią
klasą promu przez Dunkierkę i Tilbury — w jego salonie spało dwudziestu
ośmiu mężczyzn i szesnaście kobiet.
Poranna toaleta tych pasażerów to
osobny folklor, a londyńskie noclegownie były gorsze od paryskich. Francja
jest cieplejsza i w stolicy można było
zasnąć na chodniku — w Londynie to
było niemożliwe. Głód miał zaś podobne jak w Paryżu oblicze. Herbata,
przysmak Anglika, była podłej jakości, a kubek kosztował trzy i pól pensa (za napój przypominający pomyje).
Posiłek składał się z kubka takiej herbaty i dwu kromek chleba z margaryną.
Z obserwacji podłych noclegowni Orwell zauważył, że mniej jest pluskiew
w północnym niż w południowym
Londynie — widocznie nie przekroczyły rzeki w większej ilości.
Autor był mistrzem opisów beznadziejności ludzkiej egzystencji i żyjących
w niej istot. Jego arcydzieło 1984 na samym początku zawiera charakterystykę
bohatera, szarego urzędnika Winstona:
Włosy miał jasne, twarz ogorzałą,
skórę na policzkach szorstką od ordynarnego mydła, lichej brzytwy i mrozów, które skończyły się nieledwie.

Tu nie było głodu fizycznego, lecz
wyżywienie podłe jakościowo, gdyż
wszystko w tym umownym kraju było
podłej jakości. Był natomiast wszechobecny głód wolności w państwie
okrutnego reżymu, który chciał kontrolować wszystko, włącznie z ludzkimi
myślami.
Kompleks autora Lunatyków wobec
geniuszu Orwella jest dla uważnego
czytelnika oczywisty, jak również teza
orwellowska, że pomimo wartkiej narracji proza Koestlera jest w wielu miejscach zdecydowanie fałszywa.
Jest zastanawiające, że przez ubiegłe dziesięciolecia nikt oprócz Juliusza
Mieroszewskiego i Owena Gingericha
nie zauważył maskowanej rywalizacji
Koestlera z Orwellem. Nie wspomina
o tym również bardzo wnikliwy czytelnik i znawca literatury „zakazanej”
Wojciech Skalmowski, znający doskonale twórczość obu pisarzy. W Polsce
Lunatycy sprzedawali się dobrze, ale
już Płomień i lód znacznie słabiej, więc
wydawcy zrezygnowali z przekładów
kolejnych książek Koestlera.
Przypomnijmy na koniec, że wracając do opisów wspomnianego dna
w Paryżu, Orwell zacytował fragment
ze zbioru poezji Villona, że „głód jest
obcy” doświadczeniom wykształconego człowieka. Zaletą wielkich pisarzy
jest umiejętność pozytywnej prowokacji. Tę czynność Koestlera w stosunku
do Kopernika nazwałbym prowokacją
negatywną, nie rozwijającą czytelniczych umysłów. Cytat z Villona zmusza czytelnika do przemyśleń; czy
doktorowi habilitowanemu głód jest
bardziej obcy niż piłkarzowi albo czy
wielki pisarz głodując mniej cierpi
od prostego rolnika?

Zamiast zakończenia
Polemizując z prowokacją Orwella,
przypomnę, że Gombrowicz w czasach
argentyńskiej biedy, będąc głodny, spotkał w centrum Buenos Aires znajomego z podobną dolegliwością, który
zwierzył się, że ma trupa. Widocznie
wątpliwa mina Wielkiego Prześmiewcy świadczyła, że nie ma nic wspólnego
z ludożercami, ale spotkany znajomy
rozwiał tę wątpliwość słowem „stypa”
i zaprowadził Gombrowicza do schludnej salki parafialnej, gdzie pomodlili
się za spokój duszy nieznanego zmarłego — a na stołach stały napoje, wino
i kanapki dla żałobników. Gombrowicz
zakończył to w Dzienniku puentą odnośnie terminu kolejnej stypy: „Najlepiej
dowiedzieć się u Kościelnego”.
■
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Kapitan żeglugi wielkiej Józef Gawłowicz
po raz kolejny gości na naszych łamach.
Kultowa postać pośród ludzi morza, pisarz, miłośnik astronomii, przez 26 lat
kurier paryskiej „Kultury” na kraj. W roku
2016 nakładem oddziału IPN w Szczecinie ukazała się Jego książka „Morski
kurier Giedroycia”. Zawiera ona m.in
prawie 300 stron autoryzowanej korespondencji z Jerzym Giedroyciem oraz
akapity z Juliuszem Mieroszewskim.
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Wielkie G1
Stałe fizyczne to takie wielkości fizyczne, które są uniwersalne i mają wartość niezmienną w czasie (a przynajmniej tak
zakładamy). Jedną z fundamentalnych stałych fizycznych jest stała grawitacji, oznaczana literą G. Okazuje się jednak, że jej
pomiary nastręczają problemów, a wyniki nie są na tyle dokładne, jak byśmy sobie wyobrażali.

E

lementami tworzącymi naszą podstawową strukturę
obrazu świata są stałe uniwersalne. Właśnie z nich
można stworzyć wszystkie wielkości fizyczne. Wprawdzie nie zawsze wiadomo, w jaki sposób tę strukturę
stworzyć, bo pozostaje sporo „luzów” związanych z wyborem tego, które stałe są „uniwersalne”, a które nie. Otóż gdy
mamy pewien obszar rzeczywistości, w praktyce pewną ilość
wzorów dotyczących tego samego problemu, to z zasady znajdziemy w tym obszarze (w tym zestawie wzorów) pewną ilość
stałych. Możemy niektóre z tych stałych uznać za „uniwersalne”.
Na przykład w zakresie termodynamiki za takie stałe można
uznać stałą Boltzmanna albo stałą nomen omen uniwersalną
gazową. Oczywiście to dość trywialny przykład, bo stałe te są
proporcjonalne i związane z ewidentnie nieuniwersalną stałą
Avogadry2. Jednak znajomość tych stałych ogranicza naszą swobodę „fantazjowania” na temat rzeczywistości, jak choćby wyznaczanie jednostek. Otóż dawniej jednostki wybierano dowolnie. Dowolnie też ustalano związki między nimi, np. to co dzisiaj
nazwalibyśmy objętością mierzono inną jednostką w przypadku
materiałów sypkich, a inną w przypadku płynów. W przypadku
tych pierwszych jednostka zależała w istotny sposób od parametrów, które obecnie uznalibyśmy za absurdalne — korzec był
„ceberkiem” o określonej wysokości i średnicy. Nie bez powodu.
Materiał sypki nasypany do naczynia tworzy czub, którego wielkość zależy od powierzchni i kształtu górnego „denka” wzorca.
I oczywiście bardziej płaskie naczynie zawiera (z czubem, ale
tak właśnie mierzono) więcej zboża niż wysmukłe. Tak samo
sposób sypania zmienia miarę3. Postęp intelektualny powoduje, że te „dowolności” są eliminowane i jednostki stają się bardziej obiektywne. Zachodzi to w dużej mierze właśnie poprzez
stałe uniwersalne. Stała uniwersalna i odpowiednie wzory zawierające tę stałą narzucają ograniczenia na różne elementy
rzeczywistości, w tym swobodę wyboru jednostek. W skrajnym
przypadku swoboda w ogóle przestaje istnieć i pewne liczby są
wyznaczone jednoznacznie niezależnie od wyboru jednostek.
Sztandarowym przykładem jest tu stała struktury subtelnej —
kombinacja kilku stałych (ładunek elementarny, prędkość światła, stała Plancka i przenikalność elektryczna próżni), a która
wynosi około 1/137. Inne nieco bardziej trywialne przykłady
takich sytuacji to stosunki wielkości tego samego rodzaju mających pewne pretensje do uniwersalności, np. iloraz mas cząstek
elementarnych czy komptonowskiej długość fali elektronu i odwrotności stałej Rydberga.
Tytuł jest kalką z angielskiego, gdzie newtonowską stałą grawitacji
określa się czasem jako „big G”. W języku polskim taka fraza ma cokolwiek dwuznaczny sens. Pozostawiłem ją w tej postaci ze względu
na przedstawione poniżej fakty.
2
Dość istotnie tu wpływa nasza ludzka działalność. Mol wynika z istnienia czysto umownej, a więc ludzkiej, jednostki, jaką jest gram. Odsianie
nas od rzeczywistości to poważny problem i do pewnego stopnia można
uważać, że rozwój nauki polega na oddzielaniu naszej „radosnej twórczości” od rzeczywistości, czyli obiektywizacja nauki.
3
W. Kula „Ludzie i miary”. Książka opowiada o dawnych miarach. Z zasady kosmologicznej wynika, że współczesność nie tak wiele różni się
od przeszłości, stąd zachęcam do przejrzenie tej naprawdę interesującej książki i refleksję nad tym, na ile nasze współczesne przekonania
okażą się dla prawnuków absurdalne.
1
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Podsumowując, wybór stałych uniwersalnych jest w pewien
sposób dowolny. W praktyce za stałe uniwersalne przyjmuje się
te wielkości, które mają dobre własności intuicyjne (wydają się
istotne) i co często decydujące, są uświęcone tradycją. Za uniwersalne uważamy np. ładunek elementarny, prędkość światła
czy przenikalność próżni, chociaż wartości tych stałych zależą
do pewnego stopnia od nas przez wybór jednostek i przy ich
zmianie ulegają również zmianom (co nie zachodzi w przypadku
stałych bezwymiarowych).
Dokładność pomiaru stałej G
Powoli przechodzimy do właściwego tematu. Otóż nic specjalnie oryginalnego, że historycznie i edukacyjnie pierwszą stałą uniwersalną jest newtonowska stała grawitacji. Wynikająca
z newtonowskiego prawa grawitacji została przez samego Newtona uznana za niemożliwą do zmierzenia — masy występujące
w ludzkiej skali są zbyt małe, by powodować mierzalne skutki
grawitacyjne. Ale znajomość stałej G jest potrzebna, więc podejmowano próby pomiaru. Próbowano wykorzystywać największe
dostępne masy, czyli góry — odchylenie pionu zawieszonego
w pobliżu stromej góry było „na granicy mierzalności”. Pierwszą
próbę pomiaru podjął Pierre Bouguer w 1738 r. (A.K. Wróblewski „Historia fizyki”). Inny, nieco dokładniejszy pomiar, wykonał
Nevil Maskelyne w 1774 r. Jednak metoda miała nieusuwalną
wadę — nie było możliwości uzyskania dokładnej masy i kształtu góry. Za udany pomiar uznaje się dopiero dzieło Henry’ego
Cavendisha z 1798 r. Wartość G została wtedy ustalona z dokładnością około 1%. Metoda użyta przez Cavendisha okazała
się na tyle dobra, że używana jest do dzisiaj. Jeżeli jednak metoda się nie zmieniła, to pewnie i wyniki zmieniły się niewiele. I to
niestety prawda. Stałą grawitacji znamy z dokładnością trzech
cyfr. Dokładniej należy przyjąć, że niepewność stałej grawitacyjnej wynosi 0,05%, czyli 0,0005 (T. Quinn, Nature, t. 505, 2014,
s. 455, informacja podana jako „redakcyjna” została powtórzona w sierpniu 2018 r., Nature, t. 560 s. 527). Zachodzi pytanie,
dlaczego jest tak kiepsko. Otóż wykonuje się liczne i wydawałoby
się dość dokładne pomiary stałej grawitacyjnej. Jednak pomiary
te nie tworzą konsystentnego obrazu. Liczne, nieraz bardzo dokładne pomiary, prowadzą do wartości różniących się dużo więcej niż deklarowana dokładność. W czerwcu 2014 r. S. Schlamminger podsumował sytuację, przedstawiając wartości stałej G
uzyskane przez różne zespoły (Nature, t. 510, s. 478). Z zamieszczonego w tej pracy rysunku widać, że zakresy niepewności pomiarowych się nie pokrywają. Parę miesięcy później E. Gibney
zamieściła bardzo podobny rysunek (październik 2014 r., Nature, t. 514, s. 150). W podpisie znalazła się uwaga „od 2006
niepewność oficjalnej wartości G przyjmowanej przez CODATA4
wzrosła”. Ta ostatnia rzecz jest bez precedensu — o ile wiem,
jeszcze się nie zdarzyło, by oficjalna niepewność wartości stałej
uniwersalnej wzrosła. Ale to było cztery lata temu. Może było to
jedynie chwilowe wahnięcie? Niestety, nic z tego. W sierpniowym
numerze Nature z 2018 r. (t. 560, s. 562) Schlamminger zamieścił niemal identyczny tekst jak ten z 2014 r. I znowu pojawia
się bardzo zbliżony rysunek. Znajdziemy na nim różne wartości
4
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Możliwe przyczyny niepewności
To ostatnie budzi jednak pewien opór. Pomiary są jawnie
makroskopowe i trudno tu uwierzyć w ingerencję kwantowych
własności grawitacji. Choć może jednak. W końcu mamy takie
ewidentnie kwantowe zjawiska jak nadprzewodnictwo czy nadciekłość, które ujawniają się makroskopowo. W tekście z 2018 r.
Schlamminger pisze jawnie, że są dwie możliwości. Po pierwsze,
być może nie rozumiemy subtelnych technicznych szczegółów
wykonywanych pomiarów, czyli pomijamy jakieś cechy układu
pomiarowego. Po drugie, możliwe, że jakieś nieznane nam własności fizyki powodują rozrzut mierzonych wartości. Jak dodaje,
ta druga możliwość jest bardziej fascynująca, ale też znacznie
mniej prawdopodobna. Aby wyjaśnić pierwszą ze wskazanych
możliwości, należy próbować mierzyć G w możliwie najbardziej
odmienny sposób. Przy drugiej oczywiście „wszystko jest możliwe” i sugestia biegnie przede wszystkim w stronę grawitacji
kwantowej. Ale nie tylko. W końcu w nauce chodzą też i takie rzeczy, jak MOND (np. Phys. Rev. D, M. Milgrom, przyjęte do druku
4 listopada 2018 r., a więc koncepcja nadal „żyje”). W zasadzie
jest możliwe wyobrażenie sobie grawitacji mającej inne własności niż ta einsteinowska, np. oddziałującej nie tylko z energią
(masą), ale i z innymi wielkościami fizycznymi. Ewentualnie oddziałującą nieco inaczej w różnych skalach, a więc ujawniającej
się inaczej w różnych aparaturach. Jak widać, można popuścić
wodze fantazji, tylko… trudno w takie własności fizyki uwierzyć.
Jednak formalnie wszystkie te możliwości oznaczają błędy systematyczne mogące wyjaśnić rozrzut wyników.

nej (4 µK) „chmury” atomów rubidu ze sporą masą
(516 kg). S. Schlamminger
opisuje w prosty sposób
ten eksperyment (Nature,
2014, t. 510 s. 478). A więc
w uproszczeniu chodzi o to,
że wspomniane atomy
mogą znajdować się w dwu
różnych stanach kwantowych, co można zmierzyć.
Pomiar przebiega następująco. Działając zewnętrznym
impulsem świetlnym, układ
zostaje przygotowany tak, Henry Cavendish (1731–1810) był
by atomy znalazły się w dwu brytyjskim chemikiem i fizykiem.
różnych stanach o znanych Przeprowadził pierwsze udane laboratoryjne pomiary stałej grawitacji.
(przewidzianym teoretyczne)
Rysunek pochodzi z okładki książki
prawdopodobieństwach. pt. The Life of the Hon. Henry CavenJednak impuls elektroma- dish z 1851 r., autor: George Wilson
gnetyczny robi coś jeszcze
— jeden z tych stanów zostaje przyspieszony (wzrasta jego pęd)
i chmury atomów w różnych stanach zaczynają się oddalać, co
zmienia prawdopodobieństwo ze względu na zmianę lokalnej
wartości przyspieszenia. To ostatnie, bo prócz ziemskiej grawitacji na chmurę rubidu działa grawitacja lokalnej masy. Oczywiście
po pewnym czasie chmury zaczynają się z powrotem do siebie
przybliżać — w końcu mamy tu do czynienia ze znanym ze szkoły
zjawiskiem rzutu pionowego. Mierząc ilość atomów w poszczególnych stanach, dowiadujemy się, jak pole grawitacyjne wpłynęło
na obsadzenie stanów kwantowych, a stąd, wiedząc jak owo pole
się zmieniało, możemy wyliczyć stałą G, bo wspomniana na początku ponadpółtonowa masa zmienia w trakcie eksperymentu
położenie, wprowadzając zmienność pola. Oczywiście opisana
powyżej idea eksperymentu jest uproszczona. Pole istotnie się
zmienia, ale znacznie większe zmiany powodują np. siły pływowe, co oczywiście trzeba uwzględnić, jednak summa summarum
otrzymujemy mierzalną zależność stanu kwantowego od G. Warto
dodać, dość zaskakująco dokładną. Uzyskany wynik to 6,67191
z niepewnością 99 stutysięcznych (150 ppm). Nieźle, jednak odlegle o półtora odchylenia standardowego od „rekomendowanej”
wówczas przez CODATA wartości.
Nieco dokładniej omówiono ten pomiar, bo autora nieco
urzekła możliwość pomiaru G przy pomocy zjawisk kwantowych.
To jednak było prawie pięć lat temu. Najnowszy pomiar, o którym
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G wraz z zaznaczonymi zakresami niepewności. Oczywiście jedne z tych zakresów są większe, inne mniejsze. Ale pozostaje ta
sama własność — zakresy niepewności się nie pokrywają.
Spróbujmy to bliżej omówić. Jak pamiętamy z I pracowni fizycznej, niepewność pomiaru szacujemy, oceniając możliwość
pomyłki w danej wielkości lub mierząc ją metodami statystycznymi. A więc przyjmujemy, że nasz przyrząd mierzy z jakąś dokładnością i tę dokładność przyjmujemy za niepewność tego pomiaru albo mierzymy odpowiednią ilość razy i za niepewność uznajemy różnice uzyskane w poszczególnych pomiarach. W praktyce takie postępowanie odpowiada pracowniom studenckim
— w rzeczywistych badaniach metody są nieco subtelniejsze,
ale idea pozostaje ta sama. Tym samym na pierwszy rzut oka
wydaje się, że sytuacja, z jaką mamy do czynienia w przypadku
pomiarów G, jest wykluczona — rzeczywista wartość musi być
zawarta w zakresie niepewności! Jednak chwila zastanowienia
pokazuje, że jednak to tylko teoria ad usum Delphini (czyt. „dla
potrzeb studentów”). Jeżeli nasz pomiar nie uwzględnia jakiegoś
czynnika, to wspomniany czynnik przesuwa całość pomiaru. Po
prostu nasze subtelne metody opracowania pomiaru „nie widzą”
tego czynnika i z oszacowanym zakresem niepewności, przynajmniej w zasadzie, nie ma to nic wspólnego. I to właśnie sugeruje Quinn w cytowanej powyżej pracy — być może istnieją jakieś
systematyczne błędy metod5 pomiaru, powodujące rozbieżności
wyników. E. Gibney sugeruje, że być może nie rozumiemy jakiejś
istotnej własności grawitacji. Rozwiązanie może więc tkwić np.
w kwantowych cechach grawitacji.

Przykładowe współczesne metody pomiarów stałej grawitacji
Pozostaje więc krótko omówić metody pomiarów G, trzymając się konkretu, czyli podając uzyskane wartości. Najbardziej
odmienna od typowych wydaje się metoda zastosowania przez
G. Rosiego i czterech współautorów (Nature, 2014, t. 510,
s. 518). Metoda polega na pomiarze oddziaływania bardzo chłodMetod, bo zjawisko rozbieżności wyników z szacowanymi błędami dotyczy różnych metod.
5
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Szkic przekroju pionowego wagi skręceń, której Henry Cavendish używał w swoim eksperymencie pomiaru stałej grawitacji. Rysunek pochodzi z artykułu Cavendisha z 1798 r.
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Nowa definicja kilograma

zmiana masy (μg)

Źródło: BIPM

W 1875 r. uzgodniono międzynarodowy traktat zwany udało się zmierzyć wartość stałej Plancka z odpowiednią
Konwencją Metryczną, który podpisało wtedy 17 krajów. dokładnością. Stała Plancka (oznaczana przez h) jest
Później do konwencji przystąpiły kolejne kraje (Polska znana z fizyki kwantowej i jej wymiarem jest dżul razy
w 1925 r.). Celem było zunifikowanie systemu miar. Kon- sekunda, ale można ją wyrazić także w kilogramach razy
wencja powołała m.in. Międzynarodowe Biuro Miar i Wag. metr kwadratowy na sekundę. A ponieważ metr i sekunW szkołach uczono nas, iż wzorzec kilograma jest przecho- da mają już swoje precyzyjne definicje, więc dokładna
wywany w Sèvres koło Paryża. Tak było od 1889 r., kiedy znajomość wartości stałej Plancka pozwala na nową,
to uchwałą I Generalnej Konferencji Miar i Wag uzgod- precyzyjną definicję kilograma. Nowa definicja kilograma
niono międzynarodowy wzorzec kilograma. Stał się nim brzmi następująco: jest on równy stałej Plancka podziewalec o wysokości i średnicy podstawy 39 mm wykonany lonej przez 6,62607015 × 10−34 m−2 s.
ze stopu platyny z irydem. Wzorzec ten jest przechowywany
(kc)
w specjalnym sejfie w Sèvres
Oficjalne kopie nr 43
koło Paryża. Istnieje też kilka
i 47 skalibrowano po
jego kopii oraz dodatkowo kraje
raz pierwszy w 1946 r.,
posiadają swoje kopie (Polska
a pozostałe w 1889 r.
od 1951 r.).
Niestety pomimo przeOficjalne
chowywania w kontrolowakopie
nych warunkach, masa wzorca
może ulegać niewielkim zmianom. Dlatego postanowiono
zmienić definicję kilograma
z opartej o przedmiot na odnoszącą się do stałej fizycznej.
16 listopada 2018 r. w ramach
26 Generalnej Konferencji
Miar i War jednogłośnie zdecydowano o zmianie definicji
kilograma, a także kilku innych
jednostek. Od 20 maja 2019 r.
wzorzec kilograma będzie
lata od 1889
oparty o stałą Plancka. Jest to
możliwe dzięki temu, iż fizykom
Zmiana mas oficjalnych kopii w stosunku do głównego wzorca kilograma
możemy przeczytać w Nature z 30 sierpnia 2018 r. jest jednak
zupełnie klasyczny (Qing Li i 17 innych chińskich autorów plus
jeden Rosjanin; Nature, t. 560 s. 582). Użyto wahadła torsyjnego, a więc w gruncie rzeczy tej samej metody, której prawie dwa
i pół wieku temu użył Cavendish. Tym niemniej autorzy twierdzą,
że użyli dwu niezależnych metod. Różnica polegała na tym, że
raz mierzono czas wahnięcia wahadła, a w drugim przypadku
jego przyspieszenie kątowe. Nie wchodząc w szczegóły, w obu
pomiarach uzyskano nieco inne wyniki. Konkretnie: 6,674184
i 6,674484 ze względną niepewnością odpowiednio 11,64
i 11,61 ppm. To bardzo dobra dokładność stanowiąca aktualny rekord (poprzedni to 13,7 ppm). Ponieważ mierzył ten sam
zespół, na tej samej aparaturze, rzecz wydaje się dosyć intrygująca, bo jak łatwo zauważyć, deklarowana niepewność jest
przeszło czterokrotnie mniejsza od rzeczywistej różnicy wartości.
Tym samym zakresy niepewności zdecydowanie na siebie nie
zachodzą! A przecież mierzący raczej na pewno nie dążyli do wewnętrznie sprzecznych rezultatów. Dodatkowo wiele a priori
możliwych źródeł niepewności pomiarowych, takich jak np. szerokość geograficzna czy lokalne pola fizyczne, jest wykluczonych
ze względu na fakt, że pomiary odbyły się w tym samym miejscu.
Warto zauważyć, że zdarzyło się to nie dla drastycznie różnych
metod pomiarowych, co mogłoby sugerować jakieś istotnie pominięte zjawisko, a na tej samej bardzo klasycznie skonstruowanej
aparaturze. I wprawdzie autorzy pracy piszą o zgodności z ostatnio rekomendowaną wartością, jednak jak już wspomniano, ta
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rekomendowana wartość jest dużo mniej dokładna od tego, co
zadeklarowali autorzy.
Warto podsumować sytuację. Jak widać, pomiar G jest trudny
i dokładna wartość stałej jest chwilowo nieosiągalna. Nie wiemy,
co powoduje rozbieżność różnych pomiarów. Prawdopodobnie
zwykłe pominięcie jakichś czynników, ale może mamy do czynienia z jakimś głębszym zjawiskiem otwierającym drogę do nowej
fizyki. Sugestia, że mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją,
wynika stąd, że trudno przypuścić, by różne zespoły pomiarowe
popełniły przez nieuwagę ten sam błąd. Z drugiej strony trudno
przypuścić, że w niemal codziennej fizyce jest jakaś zupełnie nieznana nam własność. Tym samym musimy poczekać, co z tego
wyniknie6. Warto jednak zauważyć, że astronomii problem dotyczy względnie mało. Stała grawitacji, choć występująca w prawie wszystkich problemach astronomicznych, ma w astronomii
dość umiarkowane znaczenie. We wszystkich astronomicznych
pomiarach G występuje w iloczynie z masą, której pomiar jest
z zasady mało dokładny. Tak więc nikła znajomość stałej grawitacyjnej jest w astronomii dość mało istotna. Z drugiej strony może
warto by pomyśleć, czy nie udałoby się znaleźć przypadku, w którym byłby rozerwany związek G z masą i spróbować zmierzyć
stałą grawitacji metodami astronomicznymi.
Jerzy Kuczyński
Pewnie niezbyt krótko. W końcu problem z pomiarem G trwa już kilkaset lat!
6
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WYNIKI KONKURSU URANII, PTA I POLSKIEJ AGENCJI
KOSMICZNEJ „KOSMOSZKOŁA Z PAK”
Konkurs, ogłoszony w sierpniu bieżącego roku, zastąpił organizowane do tej pory przez Uranię i finansowane ze środków MNiSW
konkursy „Nasza Szkolna Przygoda z Astronomią”. Obydwa Konkursy są adresowane do aktywnych astronomicznie społeczności
szkolnych, w szczególności kółek astronomicznych, ich członków
i opiekunów. Do tej pory ocenialiśmy głównie dotychczasową
aktywność szkoły w tej dziedzinie. Tym razem zwróciliśmy się
do przyszłości, czyniąc przedmiotem Konkursu projekty i scenariusze nowych zadań i zajęć. Intencją naszego partnera, Polskiej
Agencji Kosmicznej, jest znalezienie projektów, które dałyby się
w przyszłości masowo wdrożyć w ciąg zajęć szkolnych.
Konkurs miał w pewnym sensie charakter zabawy naukowej i był skierowany
dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie Polski. Tematyka konkursu, czyli astronomia
i astronautyka oraz szeroko pojęte badania kosmosu, miała na celu rozbudzenie
naturalnej ciekawości poznawczej dzieci i młodzieży poprzez zaangażowanie
uczniów i nauczycieli w przygotowanie
programu zajęć kółka astronomicznego.
Dodatkowo należało podać sprzęt, którym szkoła do prowadzenia takich zajęć
dysponuje oraz którego szkole brakuje.
Ten ostatni wg własnego wyboru miał
stanowić nagrody w Konkursie.
Na konkurs nadesłano prawie 40 zgłoszeń z całej Polski, które
po ocenie formalnej zostały poddane ocenie merytorycznej przez
dziewięcioosobową Komisję Konkursową (Jury) pod przewodnictwem Redaktora Naczelnego Uranii i wiceprezesa PTA, Macieja
Mikołajewskiego oraz przedstawiciela Polskiej Agencji Kosmicznej, Przemysława Rudzia. Wszystkie prace zostały rozdzielone
pomiędzy pozostałych członków Jury, magistrantów astronomii
na UMK w Toruniu, którzy je szczegółowo przeczytali, przeanalizowali i poddali wstępnej ocenie. Okazało się to ogromną pracą,
bo zgodnie z Regulaminem Konkursu zgłoszenia zawierały zarówno ramowy projekt zajęć semestralnych, jak i szczegółowy scenariusz pojedynczych zajęć. Na końcowym posiedzeniu plenarnym,
Komisja Konkursowa w ocenie nadesłanej dokumentacji brała
pod uwagę przede wszystkim merytoryczną wartość i poprawność programu zajęć, stopień zaangażowania społeczności szkolnej w realizację projektu, pomysłowość i oryginalność przedstawionych aktywności, jakość i wyczerpujący charakter nadesłanej
dokumentacji oraz możliwość realizacji projektu w przewidzianych w projekcie ramach czasowych. Tradycyjnie pewną trudność
w ocenie sprawiło zróżnicowanie szkół. W Konkursie wzięły dział
zarówno szkoły podstawowe, jak i licea. Projekty zajęć dotyczyły
zarówno pracy z praktycznie dorosłą już młodzieżą, jak i dziesięcio- czy dwunastolatków. Jedne szkoły nie miały nawet lornetki,
inne posiadały własne obserwatorium astronomiczne. Kolejny
kłopot sprawiły Jury niektóre zgłoszenia ze szkół nagradzanych
wcześniej w Konkursach Uranii za już zrealizowane projekty. Chyląc czoła nad ich działalnością, zgodnie z intencją Fundatora, Komisja postanowiła nagrodzić przede wszystkim projekty zupełnie
nowe. Być może w ewentualnych przyszłych konkursach powinny
być wprowadzone korekty regulaminowe, pozwalające nagradzać i w zakresie dotychczasowej aktywności, jak i przyszłych
projektów.
Poziom nadesłanych prac konkursowych był zróżnicowany, a najlepszym z nich Komisja Konkursowa przyznała nagrody
o łącznej wartości ponad 8 000 PLN w postaci sprzętu astronomicznego oraz gier planszowych i książek o tematyce astronomicznej. Nie było projektu, który poraził nowatorstwem, więc
I nagrody nie przyznano. Natomiast kilka z nich przedstawiało
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wysoki i wyrównany poziom. Ostatecznie Komisja jednogłośnie
podjęła decyzję o przyznaniu dwóch drugich miejsc, czterech
trzecich oraz o wyróżnieniu 3 projektów. Specjalne, pozaregulaminowe nagrody indywidualne Jury przyznało dwóm opiekunom
młodzieży, którzy od kilku dekad prowadzą wzorcową edukację
astronomiczną w swoich szkołach.
Listę nagrodzonych prezentujemy poniżej:
II miejsce (nagrody o wartości 2 000 PLN)
• Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich
w Jaśle
•
Gdańskie Liceum Autonomiczne
III miejsce (nagrody o wartości
1 000 PLN):
•
Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Radawnicy
•
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza
Słowackiego w Starogardzie Gdańskim
•
I Społeczna Szkoła Podstawowa
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Gdańsku
•
Liceum Ogólnokształcące nr XIII
we Wrocławiu
Wyróżnienia (gra planszowa „Pierwsi
Marsjanie: Przygody na Czerwonej Planecie” oraz nagrody książkowe):
• Szkoła Podstawowa w Parzynowie
• Szkoła Podstawowa nr 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków
w Szczecinie
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 — Szkoła Podstawowa nr 2
w Brzeszczach
Indywidualne nagrody pozaregulaminowe (reprint IV wydania „De Revolutionibus” Mikołaja Kopernika w tłumaczeniu Jana
Baranowskiego z 1854 roku):
• Robert Góra — I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach
• Mirosław Trociuk — Zespół Szkól Zawodowych nr 1 i II Liceum
Ogólnokształcące we Włodawie.
Wszystkie szkoły, które nadesłały zgłoszenia do konkursu
w terminie przewidzianym w regulaminie, otrzymają także prenumeratę naszego czasopisma na rok szkolny 2018/2019.
Konkurs „KosmoSzkoła z PAK” został zorganizowany przez
czasopismo i portal „Urania-Postępy Astronomii”, Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Polską Agencję Kosmiczną (PAK/
POLSA).
Agnieszka Górska-Pukownik
Sekretarz Jury Konkursu
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Świetliste linie, słoneczne dni
i puste ulice…

Solary(i)grafia
Anna Rafa
Otaczający nas świat zmienia się bezustannie: zmienia się długość dnia czy wysokość Słońca nad
horyzontem. Istnieje metoda obserwacji i rejestracji tych zmian — solarygrafia. Bardzo prosta i dająca
niezwykłe efekty.
Fotografia malowana Słońcem
Solarygrafią zainteresowałam się
na Szkolnych Warsztatach Astronomicznych *, w których uczestniczyłam
w kwietniu 2017. Temat ten doskonale pasuje do moich pasji — fotografii
i prac ręcznych. Postanowiłam, że solarygrafia — „malowanie Słońcem”
— będzie tematem mojej pracy badawczej. Jej wyniki przedstawiłam w formie referatu na XLIV OMSA w Grudziądzu, za co uzyskałam II miejsce.
Solarygrafia to odmiana fotografii
otworkowej o ekstremalnie długich
czasach naświetlania. Nazwa pochodzi
od tego, że na otrzymanych zdjęciach
widzimy ścieżki ruchu Słońca na niebie. Obraz powstaje dzięki samoczynnemu ciemnieniu papieru światłoczułego. Zjawisko to zachodzi powoli,
spowalniane dodatkowo przez umieszczenie papieru w kamerze otworkowej. Dlatego naświetlanie może trwać
od kilku godzin do nawet roku.
Obiektywem w takiej kamerze
otworkowej (tzw. camera obscura) jest
malutki otworek w światłoszczelnej,
wyczernionej w środku komorze, któ*
Szkolne Warsztaty Astronomiczne (SWA,
www.swa.edu.pl) to warsztaty dla licealistów organizowanie przez XIII LO we Wrocławiu i Towarzystwo Izerskie we współpracy z Instytutem
Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz Zakładem Fizyki Słońca Centrum Badań
Kosmicznych PAN. SWA odbywają się dwa razy
w roku w Izerskim Parku Ciemnego Nieba.
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ry rzuca obraz na przeciwległą ściankę
z papierem fotograficznym, powodując
jego naświetlanie. Promień światła,
przedostając się przez niewielki otwór
w cienkim materiale, nie ulega rozproszeniu, ale kontynuuje podróż, tworząc
obraz na ściance naprzeciw otworu.
Do wyznaczenia optymalnej średnicy
otworka użyłam wzoru:
D = 1, 9 f λ

D — optymalna średnica otworka
f — średnica aparatu
λ — długość fali światła (ok. 5,5×
×10–4 mm)
Do wykonywania zdjęć solarygraficznych używa się światłoczułego
papieru fotograficznego do fotografii
klasycznej czarno-białej srebrowej.
Może być świeży lub przeterminowany, matowy lub błyszczący. Każdy papier się nadaje, każdy daje inne efekty,
nawet inna partia tego samego papieru
może dać inny obraz. Z papieru otrzymujemy obraz negatywowy, a mimo
stosowania czarno-białego papieru
zdjęcie jest w kolorach. Efekt ten jest
spowodowany właściwościami żelu
pokrywającego papier fotograficzny,
który w taki ciekawy sposób reaguje
na padające na niego promieniowanie
elektromagnetyczne o różnym natężeniu i długości fali. W swoich aparatach
najczęściej używałam papieru firmy
Foma Fomaspeed.
Urania

Jak zrobić własny aparat
solarygraficzny?
Wykonanie takiego aparatu jest bardzo proste, a materiały są dostępne dla
każdego. Moje aparaty solarygraficzne
wykonałam z półlitrowych puszek. Odcięłam górną część oraz wycięłam kwadratowy otwór na środku bocznej ścianki
puszki, a wnętrze puszki zostało pokryte
czarną matową farbą w sprayu. Z innej
puszki wycięłam większy kwadrat, również pomalowałam, zrobiłam otworek
igłą (0,4 mm) i wygładziłam papierem
ściernym. Następnie przykleiłam blaszkę z dziurką do puszki taśmą izolacyjną
na wycięty otwór. Wewnątrz do przeciwległej ścianki przykleiłam papier światłoczuły. Całość zamknęłam i zakleiłam,
pamiętając o zaślepieniu otworka, aby
papier nie naświetlał się przed rozpoczęciem właściwej ekspozycji.
Robimy zdjęcie
Gotowy aparat możemy umieścić
wszędzie, byleby był przymocowany
stabilnie i skierowany na południe, bo
przecież chcemy złapać Słońce! Po zamocowaniu aparatu musimy pamiętać,
aby odkleić taśmę, którą przykleiliśmy
w roli zaślepki. Zostawiamy tak przygotowany aparat na pewien czas (wiele
dni a nawet miesięcy). Po wyznaczonym czasie aparat należy ponownie
zabezpieczyć (zakleić otwór taśmą),
zdjąć i przy niezbyt jasnym świetle
6/2018

Młodzi badacze

Materiały potrzebne do wykonania aparatu solarygraficznego. Po prawej gotowy aparat solarygraficzny przed zamknięciem

otworzyć, wyjmując papier fotograficzny z zarejestrowanym obrazem.
Nie wywołujemy zdjęcia! Zanurzenie w wywoływaczu poskutkuje zaczernieniem papieru i zniszczeniem zdjęcia.
Negatyw skanujemy. Uzyskany przy
pomocy skanera plik poddajemy obróbce programem graficznym — odbijamy
obraz lustrzanie, odwracamy do pozytywu, korygujemy jasność i kontrast.
Następnie można podziałać na papier fotograficzny utrwalaczem, co
poskutkuje lekkim osłabieniem obrazu.
Utrwalacz wypłukuje z papieru związki srebra, które nie uległy rozkładowi

przez światło. W wyniku utrwalenia
w emulsji (na papierze) pozostaje srebro metaliczne oraz związki srebra
o zabarwieniu zbliżonym do sepii.
Utrwalenie zdjęcia nie jest konieczne, zwłaszcza jeśli nie chcemy utracić
pierwotnego charakteru obrazu (a taki
efekt jest najlepszy), ale wtedy należy
schować zdjęcie do światłoszczelnego
opakowania.
Niesamowity świat
w obiektywie solarygrafii
Na zdjęciach widoczne są tylko
rzeczy nieruchome. Stąd na zdjęciach

wykonanych, np. w mieście, ulice
będą puste. Jedynym zarejestrowanym
ruchomym obiektem jest Słońce. To
efekt małej czułości papieru fotograficznego na światło i małego rozmiaru otworka. Nie ma cieni. Widoczne
obiekty są oświetlone z każdej strony. Na każdym obrazie solarygraficznym są widoczne mniej lub bardziej
zakrzywione, ciągłe bądź przerywane
linie. To widome ścieżki Słońca
na sferze niebieskiej, przerywane
okresami zachmurzenia.
Proces solarygrafii jest czasochłonny, jednak efekty, jakie możemy osią-

Po lewej skan zdjęcia, po prawej gotowe zdjęcie po obróbce
6/2018
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gnąć, są niesamowite. Moja galeria
solarygraficzna na ten moment zawiera
10 zdjęć, jednak w trakcie naświetlania

są kolejne puszki. Zdjęcia wykonane
tą techniką doskonale pokazują pozorną wędrówkę Słońca po nieboskłonie

w różnych porach roku, co jest dobrą
okazją na rozpoczęcie swojej przygody
z astronomią.

Moja galeria wybranych i obrobionych zdjęć solarygraficznych naświetlanych od jednego dnia
do trzech miesięcy (zima 2017/1018, Łużna k. Gorlic)

Anna Rafa — uczennica klasy maturalnej I Liceum Ogólnokształcącego im.
Marcina Kromera w Gorlicach. Aktywna
uczestniczka programu Reach the Sky
w ramach projektu Erasmus+. W Ogólnopolskim Finale Konkursu na Referat
z Astronomii i Astronautyki podczas
XLIV OMSA w Grudziądzu za swoją pracę badawczą zdobyła drugie miejsce.
Jednym z jej głównych zainteresowań
jest fotografia nieba.
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Analema

Astrofotografia amatorska

Miejsce: Brzeg, woj. opolskie,
widok na Rynek z okna
Brzeskiego Centrum Kultury.
Kierunek: południe.
Czas naświetlania:
25 lutego 2016 – 9 marca 2017.
Kamerka w kształcie walca, papier Agfa.
Momenty rejestracji analem: 10.05,
11.10, 12.15, 13.20, 14.25, 15.30
Doświetlanie zdjęcia:
4.00 – 9.30 oraz 17.30 – 21.00.
Autorzy: Roman Baran, Maciej
Zapiór i Łukasz Fajfrowski.

Miejsce: Wrocław, Kozanów, widok z balkonu.
Kierunek: południe.
Czas naświetlania: 15 maja 2017 – 15 maja 2018.
Kamerka w kształcie walca w pozycji poziomej, papier Agfa.
Momenty rejestracji analem: 11.00, 12.00, 13.00
Doświetlanie zdjęcia: 5.00 – 8.00 oraz 17.30 – 21.00.
Autorzy: Łukasz Fajfrowski i Maciej Zapiór

Miejsce:
Wrocław, Kozanów, widok z balkonu.
Kierunek: południowy zachód.
Czas naświetlania:
11 lutego 2016 – 11 lutego 2017.
Kamerka w kształcie walca, papier Agfa.
Momenty rejestracji analem: 13.01, 13.32,
14.03, 14.34, 15.05, 15.36, 16.07, 16.38
Doświetlanie zdjęcia:
4.00 – 9.00 oraz 17.30 – 21.00
Autorzy: Łukasz Fajfrowski i Maciej Zapiór
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W Polsce może powstać
drugie SpaceX
Rozmowa z Robertem Zubrinem
Rafał Grabiański: Czy uważa pan, że główne idee, jakie
przyświecały podczas zakładania fundacji Mars Society
w 1998 roku, pozostają nadal aktualne?
Robert Zubrin: Na pewno pomysły ewoluowały, pojawiły się nowe.
Jedna rzecz, która na pewno się zmieniła to fakt, że teraz coraz
większe znaczenie mają prywatne przedsięwzięcia kosmiczne.
Mamy tutaj także swoją rolę. Pomogliśmy przekonać Elona Muska, by Mars był jego celem.
W rejonie zatoki San Francisco mieliśmy osobę zbierającą
fundusze. Dostaliśmy tam w 2001 roku czek na wysokość 5000
dolarów. Tą osobą był Elon Musk. Był wtedy właścicielem PayPal
(serwisu płatności elektronicznych — przyp. red.). Miałem okazję wypić z nim wtedy kawę. Przekonaliśmy go, by złożył dużą
donację na badawczy habitat marsjański. Po krótkiej współpracy powiedział mi, że nie jest jednak tym typem osoby, która lubi
pracować w czyimś przedsięwzięciu, chciałby zrobić coś sam.
Krótko potem zaczął rozwijać SpaceX, co miało rewolucyjne konsekwencje.
Pokazał, że w tej chwili możliwe jest dla firmy prywatnej robić
to, co wydawało się jedynie w zasięgu rządów supermocarstw
i na dodatek robić to 2 razy szybciej i używając jednej dziesiątej

Robert Zubrin

Dr Robert Zubrin (ur. 19 kwietnia 1952) — amerykański inżynier lotniczy, założyciel fundacji
Mars Society. Znany na świecie głos poparcia dla
załogowej eksploracji Marsa. Autor wielu książek
poświęconych tematyce kolonizacji Marsa. Pomysłodawca idei stosunkowo taniej misji załogowej
Mars Direct, którą opisał w książce „Czas Marsa”
(ang. „The Case of Mars”).
Źródło: The Mars Society — Wikimedia submission, CC BY-SA 3.0,

tych kosztów. A w końcu udało mu się zrobić rzeczy, które wydawały się zupełnie niemożliwe, jak rakiety wielokrotnego użytku.
SpaceX odniósł tak duży sukces, że zapoczątkował coś nowego.
Będą kolejne firmy takie jak SpaceX — amerykańskie, europejskie, azjatyckie… Nie widzę przeszkód, dlaczego nie miałoby
powstać polskie SpaceX! Zaczyna się tak naprawdę nowa era!
Wiele rzeczy zmieniło się przez ostatnie 20 lat w sektorze kosmicznym. Mamy wiele prywatnych firm, coraz więcej prywatnych rakiet. Czy myśli pan, że jesteśmy bliżej Marsa niż
właśnie 20 lat temu, kiedy zakładał pan Mars Society?
Tak, jesteśmy teraz bliżej Marsa. Z dwóch powodów.
Po pierwsze rządowe programy z powodzeniem dostarczyły dużej ilości wiedzy na temat tej planety — głównie programy NASA,
ale także europejskie. W tym roku odkryto podziemne jezioro,
gdzie mogłoby istnieć życie nawet dzisiaj. Odkryto system lodowców marsjańskich, które szacuje się, że zawierają 3 mln km3 lodu
wodnego. Sięgają one do 40 stopni szerokości geograficznej południowej — czyli na Ziemi odpowiednik Aten. Mamy więc wodę,
mamy dwutlenek węgla — z tych dwóch składników możemy robić na miejscu paliwo, hodować rośliny, wytwarzać plastik.
Po drugie komercyjna rewolucja, która dzieje się właśnie teraz. I tu muszę powiedzieć, że istnieje wiele możliwości, jak każdy
może przyczynić się do wysłania ludzi na Marsa, nie posiadając
wcale wielkich środków firm rakietowych. Takim przykładem są
choćby mikrosatelity. Teraz możliwe jest zbudowanie satelity ważącego 10 kg, który może zrobić to samo, co wcześniej robiły
statki kilkutonowe. Można tworzyć konstelacje takich mikrosatelitów z niskimi kosztami wyniesienia na orbitę — to może być pole
chociażby dla polskich przedsiębiorców.
W jakie aktywności zaangażowana jest obecnie fundacja
Mars Society?
Po pierwsze, to wydarzenie, o którym rozmawiamy — European Rover Challenge — jest to drugi konkurs łazików marsjańskich, w jaki jesteśmy zaangażowani, pierwszy odbywa się
w Utah (USA). European Rover Challenge zapoczątkował inne
konkursy, wiem o takim w Indiach. To staje się światowym sportem. Sportem, w którym zawodnicy mogą rozwijać swój talent inżynieryjny. Wiem, że polski zespół był zaproszony przez JPL (Jet
Propulsion Laboratory — ośrodek w Pasadenie w stanie Kalifornia, w którym buduje się m.in. łaziki marsjańskie NASA — przyp.
red.), bo inżynierowie byli zainteresowani zastosowanymi rozwiązaniami. Ja sam prowadzę niewielką firmę badawczą i będę zainteresowany zatrudnić te dzieciaki w przyszłości!
Zainteresował mnie tutaj łazik, który może chodzić i skakać
— bardzo interesująca konstrukcja — technologia nie jest jeszcze dojrzała, ale otwiera nowe drogi rozwoju dla łazików międzyplanetarnych.
Powiedział pan, że konkursy takie jak ten są dobre, bo pokazują talenty inżynieryjne młodych ludzi. Jakie są jeszcze
inne zalety, dla których warto organizować takie konkursy?
Myślę, że są też ważne dla środowiska politycznego. Dlaczego? Bo pokazują, jak praca nad konstrukcjami do wykorzystania
na innych planetach może przyczynić się do budowy kapitału
intelektualnego. Kapitał intelektualny to prawdziwe bogactwo na-
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Mars Society

Mars Society — założona w 1998 r. fundacja, mająca
na celu propagowanie idei załogowej eksploracji
Marsa i utworzenia tam stałej bazy. Organizacja
wspiera badania Marsa i misje eksploracyjne,
organizuje wydarzenia zrzeszające zwolenników
załogowych misji do Czerwonej Planety. W 1999 r.
został założony polski oddział organizacji — Mars
Society Polska.

rodu. Jeśli go masz — jesteś bogaty, jeśli nie — jesteś biedny.
Nie ma znaczenia, ile masz pieniędzy, ani zasobów naturalnych.
Możesz znaleźć państwa, gdzie każdemu dasz po milionie dolarów i ludzie będą głodować po trzech latach. Były państwa, które
zostały zrównane z ziemią — 10 lat później były już dobrze prosperującymi członkami „pierwszego świata”, właśnie dzięki kapitałowi intelektualnemu.
Pomyślcie tylko… Tym ludziom tutaj wystarczyła tylko możliwość, że kiedyś w przyszłości uczestniczyć będą w prawdziwych
programach marsjańskich. Jeśli spojrzymy na ilość rozwiązań
inżynieryjnych tutaj — około 30 zespołów, każdy ze średnio 10
osobami w składzie. Czyli 300 osób — każda z wysiłkiem 1 roku
pracy. Oszacujmy więc, że jest to równowartość 15 mln dolarów
wysiłku inżynieryjnego, dla tylko tego konkursu, w tym roku. Jeżeli podsumujemy wszystkie edycje tego konkursu i konkursu
w Utah, wyjdzie nam prawie pół miliarda dolarów wartości pracy
inżynieryjnej. Teraz już koło 3–4 tys. studentów przewinęło się
w tych konkursach. Wyobraźcie sobie teraz, że mógłby z tą wartością kapitału istnieć prawdziwy program marsjański tutaj…
Ja wychowywałem się w erze Sputnika i programu Apollo.
Wystrzelenie Sputnika to pierwsze wydarzenie, które pamiętam jako dziecko. Dla dorosłych Amerykanów było to wtedy
może przerażające doświadczenie — Rosjanie mają możliwości
w nas uderzyć. Dla mnie, jako dziecka było wspaniałe! Znaczyło, że zaczęła się era kosmiczna, że książki science-fiction, które czytałem, to była przyszłość. Ja chciałem być częścią tego.
Mieliśmy dotrzeć załogowo do Księżyca przed 1970, do Marsa
przed 1980, do Saturna przed 1990, do Alfa Centauri przed 2000
rokiem. I w tych wczesnych latach liczba studentów kierunków
naukowych w Stanach Zjednoczonych potroiła się wtedy. I nie tylko studentów, ale też uczniów szkół średnich, doktorantów. I my
(Amerykanie — przyp. red.) skorzystaliśmy z tego kapitału intelektualnego niesamowicie. Ja skończyłem nietypowo, bo właśnie
trafiłem do programu kosmicznego, ale inni poszli budować m.in.
przemysł komputerowy w Dolinie Krzemowej — dlatego też są
teraz bogatsi niż ja.
Młodzi chcą przygody! Program wysłania ludzi na Marsa — to
byłoby dopiero zaproszenie do przygody! Tutaj widzimy tysiące
studentów, w takim programie dostaniemy miliony, setki milionów.
Stworzymy w ten sposób nowe pokolenie, nowy globalny renesans, jakiego świat jeszcze nie widział.
Jeśli miałby pan dać jakąś radę — nie tylko uczestnikom tego
konkursu, ale też młodym ludziom, którzy przyszli przyglądać się tym zmaganiom. Co powinni robić, czego się uczyć,
by w przyszłości pracować w przemyśle kosmicznym? Co
będzie potrzebne w przyszłej eksploracji Marsa?
Jest wiele technologii, które będą potrzebne. Ta najbardziej
6/2018

widoczna to technologia rakietowa — i tutaj jest więcej miejsca
niż mogłoby się wydawać, nie tylko dla SpaceX. Jest na przykład
startup Firefly Aerospace, który chce obsługiwać rynek niewielkich satelitów. Tu również Polska mogłaby znaleźć swoją niszę
— wybrać jeszcze mniejszą rakietę albo rozwinąć technologię
wielokrotnego użycia.
Myślę, że otworzą się też nowe dziedziny. Kiedy rozwiniemy
systemy rakietowe wielokrotnego użytku, pojawią się suborbitalne loty międzykontynentalne. Wiecie, w przeszłości ludzie wykorzystali oceany do łowienia ryb, ale więcej pieniędzy dało użycie
wody do transportu dóbr i połączenia świata.
Są też branże, które mogą rozwinąć się w samej przestrzeni
kosmicznej. Jest możliwe wytworzenie w warunkach mikrograwitacji światłowodów bardzo wysokiej jakości, z niskimi stratami
sygnału.
Uważam jednak, że właśnie wykorzystanie bliskiej przestrzeni kosmicznej jako „oceanu” bez oporów powietrza stworzy bardzo duży biznes. Zarobią na tym też producenci statków, które
pozwolą przemieszczać się np. z Warszawy do Australii w mniej
niż godzinę.
To pociągnie za sobą z kolei turystykę kosmiczną. Teraz mówimy o rynku, gdzie jest wykonywanych około 100 lotów orbitalnych na rok, ale kiedyś to może być tysiące lotów na dzień.
Kolejna możliwość to rynek satelitów. Gdy ludzie osiądą
na Marsie, będą potrzebować sieci satelitów, tak samo jak teraz
potrzebujemy ich wokół Ziemi. Dalej mamy roboty marsjańskie
różnych zastosowań, nie wszędzie da się też wysłać człowieka.
Zawsze znajdzie się miejsce dla łazików w przyszłych koloniach
marsjańskich.
Kolejna branża to komunikacja i na przykład lasery. Zastanawiamy się, dlaczego nie słychać sygnałów obcych cywilizacji, ale
szukamy ich na pasmach radiowych, które tu na Ziemi były przestarzałe już w latach 60. Już widzimy lepszą przyszłość dla komunikacji laserowej — wyższe przepustowości i zasięg sygnału.
Koncepcje NASA co do załogowej strategii kosmicznej zmieniają się bardzo często. Obecnie projektuje się stację orbitalną Deep Space Gateway (przemianowaną już na LOP-G
— przypis red.). Planuje się, by najpierw wrócić na Księżyc,
a później realizować program załogowy na Marsa. Co sądzi
pan o tych pomysłach?
Napisałem ostatnio artykuł dla National Review, zatytułowany
„Anulujcie księżycową budkę poboru opłat” (z ang.: Cancel the
Lunar-Orbit Tollbooth — przyp. red.). Bo to nie jest brama, tylko
budka poboru opłat, która nie ma żadnej roli. Programy kosmiczne mogą być ukierunkowane na cel lub na sprzedawców. Programy NASA dotyczące badań planet czy astronomii są programami
ukierunkowanymi na cel. Dzięki temu osiągają świetne rezultaty.
Wydajemy na nie pieniądze, by osiągnąć konkretne cele.
Programowi załogowemu NASA brakuje konkretnego kierunku przez ostatnich parę dziesięcioleci. Program ten stał się ukierunkowany na sprzedawców. Rozmawiałem niedawno z urzędnikiem NASA wysokiego szczebla i zapytałem: „Dlaczego robicie
tę stację wokółksiężycową? Możemy dyskutować, czy chcemy
lecieć na Księżyc czy na Marsa. Jeśli chcemy lecieć na Księżyc,
w porządku, lećmy na Księżyc! Po co jest więc ta stacja, co dla
nas zrobi? Użycie tej stacji doda przecież więcej wymagań dla
misji lądowania załogowego na Księżycu.” On wyjaśnił: „Robimy
to dlatego, bo zapytaliśmy firm Lockheed Martin i Boeing, co woleliby zrobić.” To przecież jest tak, jakbym zatrudnił ludzi i potem
zapytał, co chcą robić! Nie tak to przecież działa! Jeśli zatrudniasz
kogoś, mówisz im, co mają robić. To jest niedorzeczne! To moim
zdaniem bardzo zły pomysł. Zajmie nam dekadę wybudowanie
tej stacji — 4 starty systemu SLS (ciężki system rakietowy rozwijany obecnie przez NASA — przyp. red.) na przestrzeni 8 lat,
kosztujące nas 2,5 mld dolarów na rok. Co daje 20 mld dolarów
za samo wysłanie tej stacji. A to zanim pomyślą o dodatkowych
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Kolejnym problemem NASA są opóźnienia w programie
ciężkiego systemu SLS. Wielu specjalistów twierdzi, że nie
uda się przeprowadzić pierwszej misji załogowej w założonym terminie.
Tak i głównie dlatego, że program ten jest zaprojektowany,
aby wydawać pieniądze! Robią rzeczy, by wydawać pieniądze,
a nie wydają pieniądze, aby coś zrobić. I to jest naprawdę fundamentalna różnica.
Znajdźmy jakiś punkt odniesienia. W 2010 r. Barack Obama utworzył specjalną komisję na czele z Normanem Augustine
z Lockheed Martin, by ocenić program administracji prezydenta Busha. Komisja podsumowała, że program jest niemożliwy
do sfinansowania, bo rozwój ciężkiego systemu rakietowego
zajmie 12 lat i będzie kosztować 36 mld dolarów. SpaceX rozwinął swój system w 6 lat i nie przekraczając kwoty miliarda dolarów. Ten system obecnie jest w ¾ reużywalny. To niesamowite
osiągnięcie. SpaceX znacznie przewyższył oczekiwania. NASA
na prawie samym początku istnienia zaprojektowała i zbudowała
rakietę Saturn V w 5 lat!
SLS to coś, czym dawniej był projekt Shuttle-C. Pracowałem
w projekcie rakiety Shuttle-C w latach 80.! Idea jest taka teraz,
jaka była we wczesnych latach 80.! Wiedzieliśmy wtedy, że nie
jest to najtańszy sposób na zrobienie ciężkiego systemu nośnego, ale będzie najszybszym sposobem, bo to będzie po prostu
wahadłowiec, tyle że bez orbitera. I co? Minęło już 30 lat…
Może dobrym krokiem byłoby stworzenie coś na wzór kontraktów COTS (Commercial Orbital Transportation Services
— program komercyjnych lotów zaopatrzeniowych do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, z powodzeniem
stosowany obecnie — przyp. red.) przy budowie
Deep Space Gateway? Program COTS sprawdził
się w przypadku lotów na ISS.
Nie zgadzam się z tym. Nie zgadzam się, że powinniśmy w ogóle budować Deep Space Gateway.
Ale to, co powinniśmy zrobić, to stworzyć program
COTS, by lecieć na Księżyc! Zamiast tworzyć system
wydawania funduszy, NASA powinna powiedzieć: To
jest nasz cel, ile trzeba będzie wam zapłacić za dostarczenie 10 t ładunku na powierzchnię Księżyca?
Ile trzeba będzie wam zapłacić za dostarczenie 20 t
ładunku? Za 4 astronautów i ich powrót? Za habitat
mieszkalny dla czwórki astronautów na powierzchni?
Za dostarczenie 100 kW energii elektrycznej do bazy
na Księżycu?
Można stworzyć w ten sposób konkurencyjny rynek i można użyć modelu programu COTS, by zbudować bazę na Księżycu. Potem to samo możemy
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zrobić z budową bazy na Marsie. Jeśli tak zrobimy, możemy mieć
bazę na Księżycu w 5 lat, kosztującą dziesiątą część tego, co
wydamy na bazę wokółksiężycową DSG.
Porozmawiajmy jeszcze chwilę o aspektach kulturalnych
i społecznych. Czy odgrywają one dużą rolę w planowaniu
przyszłych misji kosmicznych?
Tak. Najważniejszym pytaniem, jakie możemy sobie zadać,
to takie jak widzimy swoją przyszłość jako gatunku ludzkiego?
Czy chcemy otwartej czy zamkniętej przyszłości dla ludzkości?
Czy chcemy w przyszłości otwierać nowe światy dla siebie, czy
walczyć o ten świat tutaj.
Pomyślcie tylko. Ludzie zastanawiają się, jakie są zagrożenia
dla nas. Globalne ocieplenie, wyczerpanie zasobów naturalnych,
uderzenie asteroidy… To nie są prawdziwe niebezpieczeństwa.
Są to rzeczywiste zjawiska, ale nie są prawdziwymi zagrożeniami.
Prawdziwym zagrożeniem dla ludzkości są złe idee. Najgorszym
problemem kiedykolwiek i takim, który spowodował największe
katastrofy w XX w., co doświadczyła bardzo Polska, jest to, że nie
mamy wiele miejsca tu na Ziemi. Ograniczony ląd, trzeba więc
pozbyć się innych ludzi, by trochę tej ziemi zagarnąć, musimy się
ich pozbyć, by mieć więcej zasobów. To jest prawdziwy powód
wojen światowych, Holokaustu.
I są dziś ludzie, i to wiem, bo z takimi z Pentagonu rozmawiałem, którzy patrzą na XXI wiek dokładnie w ten sam sposób:
musimy zatrzymać rozwój Chin, bo gdy kraj ten będzie rozwinięty, wszyscy będą mieć samochody, używać ropy naftowej i będą
potrzebować więcej. I mogę założyć się, że są ludzie tak samo
myślący w Moskwie, Pekinie, którzy patrzą na Stany Zjednoczone w dokładnie ten sam sposób, ale z drugiej strony szachownicy.
Jeśli pozwolimy, by te pomysły pozostawały w głowach, będziemy mieli w tym wieku takie katastrofy, przy których wojny z zeszłego stulecia będą wyglądać na błahostki.
Faktem jest, że takie spojrzenie na świat jest złe. Nie ma czegoś takiego jak zasoby naturalne, są surowce i ludzie, które te
zasoby mogą stworzyć. To ludzka kreatywność przemienia materiał w zasoby. To musi zostać pokazane. Prawdziwe przeznaczenie ludzi to nie podzielone kraje i rasy walczące o ograniczone
zasoby w zamkniętej arenie — jak szczury zamknięte w klatce,
walczące o mały kawałek sera. Musimy pokazać, że kraty w tej
klatce są słabe i pracując razem możemy je złamać i nie jesteśmy zmuszeni do walki o małe rzeczy. Pracując razem, możemy uzyskać nieograniczone możliwości. Najlepszym sposobem,
by to pokazać, będzie właśnie utworzenie stałej obecności ludzi
na Marsie. Dzięki temu wyjaśnimy, że przyszłość ludzkości to nie
walczenie tutaj, ale tworzenie nowych światów poza Ziemią.
Rozmowa została przeprowadzona podczas European Rover Challenge
w Starachowicach we wrześniu 2018 r.
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rzeczach, które zwiększą ten koszt. Mówimy tutaj o kosztach
większych niż to, co Europa, Europejska Agencja Kosmiczna wydała w ciągu całej historii działania! I to wszystko za coś, co nie
zrobi nic pożytecznego.
Potrzebujemy więc programu załogowego ukierunkowanego
na cel. Moim zdaniem najlepszym celem byłoby wysłanie ludzi
na Marsa. Jeśli chcą jednak najpierw lecieć z ludźmi na Księżyc,
zgoda. Ale lećmy rzeczywiście na Księżyc. Na Księżycu można
zrobić także dużo rzeczy — stworzyć na przykład obserwatoria
astronomiczne. Na pewno nie jest to miejsce tak przyjazne dla
zamieszkania przez człowieka jak Mars, bo brakuje na nim takiego bogactwa materiałów jak na Marsie. Ale rzeczywiście program
na Księżyc może odbudować pewność przeprowadzania przez
agencję wielkoskalowych projektów, czego obecnie NASA nie
jest w stanie robić. Wtedy po takim projekcie będziemy gotowi
na Marsa. Będziemy mieli do tego czasu BFR i może kilka innych
konkurujących systemów i stanie się jasne, jak będziemy mogli
łatwo taki marsjański projekt załogowy wykonać.

6/2018

6/2018

Źródło: NASA/JPL-Caltech

Zdjęcie wykonane przez kamerę ICC na lądowniku InSIght 30 listopada
2018 r. Jest to pierwsza fotografia wykonana przez kamerę po zdjęciu
osłony przeciwpyłowej

Zdjęcie z kamery pokładowej lądownika, wykonane 27 listopada,
w dniu lądowania. W momencie wykonywania fotografii lądownik odblokowywał ramię robotyczne
Źródło: NASA/JPL-Caltech

Operacja wejścia w atmosferę i lądowania (EDL — z ang. Entry
Descent and Landing) zakończyła się udanym lądowaniem 26
listopada br. o 20:54 czasu polskiego. Lądownik kilka minut później
wysłał bezpośrednio na Ziemię sygnał informujący o powodzeniu
operacji.
Cały proces lądowania transmitowały wysłane razem z lądownikiem mikrosatelity MarCO. Dzięki temu zespół misji na Ziemi miał
cały czas bezpośredni dostęp do telemetrii sondy, opóźniony tylko
o czas dotarcia sygnału.
Marsjański orbiter Mars Express wysłał następnie informacje
o udanym rozłożeniu paneli słonecznych przez lądownik. Teraz inżynierowie misji będą przygotowywać sondę do operacji lądowych.
Misja InSight wylądowała w płaskim regionie Elysium Planitia
w strefie okołorównikowej. Było to 8. udane lądowanie na powierzchni Marsa w historii. Ostatni sukces na tym polu świętowano
wraz z dotknięciem ziemi przez łazik Curiosity w 2012 r. W 2014 r.
o powierzchnię Czerwonej Planety rozbił się europejski lądownik
Schiaparelli, wchodzący w skład programu ExoMars.
InSight to pierwsza w historii misja kosmiczna, poświęcona
w całości badaniom wnętrza innej niż Ziemia planety. Głównymi
celami naukowymi misji są: zrozumienie, jak tworzyły się i ewoluowały planety skalne Układu Słonecznego oraz ustalenie obecnego
poziomu aktywności tektonicznej i meteorytowej na Marsie.
Lądownik został wysłany w kierunku Marsa 5 maja 2018 r.
na pokładzie rakiety Atlas V. Była to pierwsza misja międzyplanetarna startująca z kosmodromu położonego na zachodnim wybrzeżu
USA (Vandenberg).
Lądownik InSight ma masę 358 kg i bazuje na projekcie lądownika Phoenix wysłanego przez NASA w kierunku Marsa w 2007 r.
Energię elektryczną na powierzchni będzie dostarczała do lądownika para paneli słonecznych, każdy o średnicy 2,2 m). Lądownik
został wyposażony w mierzące 1,8 m ramię robotyczne, które
zostanie użyte do umieszczenia dwóch instrumentów naukowych
na powierzchni planety.
Na pokładzie sondy umieszczono trzy instrumenty naukowe:
SEIS — sejsmometr do pomiaru wstrząsów powodowanych przez
aktywność wewnętrzną planety, uderzenia meteorytów
i zjawiska w atmosferze
HP3 — próbnik przepływów ciepła, który zostanie umieszczony
do 5 m pod powierzchnią planety
RISE — eksperyment radiowy, przeznaczony do pomiaru perturbacji osi obrotu Marsa, celem dokładnego ustalenia rozmiaru
jądra planety i jego gęstości
Na pokładzie lądownika znalazło się polskie urządzenie. Penetrator geologiczny, dzięki któremu będzie możliwe umieszczenie
próbnika ciepła pod powierzchnią planety został zbudowany przez
polską firmę Astronika, we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Głównym wykonawcą instrumentu
HP3 była Niemiecka Agencja Kosmiczna DLR.
Zasadnicza misja lądownika potrwa 2 lata. Pierwsze zbieranie
danych naukowych przez instrumenty na powierzchni rozpocznie
się około 10 tygodni od lądowania. Zespół misji musi przetestować
wszystkie podzespoły i zdecydować, gdzie umieści sejsmometr
oraz gdzie wbije próbnik HP3. Po tym jak urządzenia te zostaną
umieszczone na powierzchni, pozostaną one w stałych miejscach
do końca trwania misji.
Pierwszym uruchomionym eksperymentem będzie RISE —
radiowy eksperyment na pokładzie zacznie zbierać dane kilka
dni po lądowaniu. W tym samym czasie powinny rozpocząć się
obserwacje meteorologiczne.
Około 5–6 tygodni po lądowaniu na powierzchni powinien
zostać postawiony sejsmometr, a tydzień później zostanie na nim
położona osłona chroniąca przed wiatrem i izolująca termicznie.
Około tydzień po ustawieniu sejsmometru, na powierzchni
stanie HP3 z polskim urządzeniem pneumatycznym.
Rafał Grabiański

Źródło: NASA/JPL-Caltech

Sonda InSight wylądowała na powierzchni Marsa. Statek NASA
zakończył tym samym trwającą prawie 7 miesięcy podróż
do Czerwonej Planety

Zdjęcie Marsa wykonane przez satelitę MarCO, który przekazywał informacje z sondy InSIght podczas procesu lądowania. Fotografia została
wykonana, gdy satelita znajdował się w odległości 18200 km od planety
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„Postępy Astronomii” z lat 1991–1997

dostępniliśmy kolejny zestaw
zeskanowanych numerów Postępów Astronomii. Obejmuje
on lata od 1991 do 1997, czyli od pierwszych numerów Postępów Astronomii
w odmienionej formule do momentu
połączenia się z Uranią. W tym okresie pismo było kwartalnikiem, a jeden
numer liczył 50 stron w formacie mniej
więcej A4.
Numer 1/1991 był rozpoczęciem
nowego etap w historii czasopisma.
Od tej pory magazyn miał kolorową
okładkę i kolorową rozkładówkę, ale
przede wszystkim zmienił profil z bardziej naukowego na bardziej popularnonaukowy. W numerze tym znajdziemy artykuły o strukturze i rozmiarach
Wszechświata, kwantowaniu grawitacji, satelicie ROSAT, 16 latach pracy

toruńskiego spektrografu i poszukiwaniach czarnych dziur.
W numerze 4/1991 przedstawiona jest budowa polskiego teleskopu
w Chile i startującego wtedy projektu
obserwacji mikrosoczewkowania grawitacyjnego (OGLE), który obecnie
jest jednym z najbardziej udanych polskich projektów astronomicznych.
Szczególną uwagę warto zwrócić
na numer 2/1992. Jest w nim długi
wywiad z Aleksandrem Wolszczanem,
przeprowadzony względnie krótko
po ogłoszeniu odkrycia pierwszych
planet pozasłonecznych wokół pulsara
PSR 1257+12.
Do numerów z tego okresu warto też
sięgnąć, aby poznać historię różnych
polskich ośrodków astronomicznych.
Na przykład w numerze 3-4/1992 jest

opisane 200 lat Obserwatorium Krakowskiego, a także Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze, które wtedy miało
5 lat od otwarcia. Z kolei w numerach
4/1993 i 1/1994 znajdziemy wywiady
dotyczące historii powstania Centrum
Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie (CAMK PAN).
Na zakończenie dodajmy, iż to właśnie z numerów z tych lat wywodzi się
cykl żartów rysunkowych Jacka Drążkowskiego kontynuowany w Uranii
do dzisiaj.
Opisane numery (a także wszystkie
starsze) dostępne są bezpłatnie w formie plików PDF w archiwum Uranii
pod adresem www.urania.edu.pl/archiwum, a także w Książkach Google oraz
w Google Play.
Krzysztof Czart

ESO Astronomy Camp 2018
— sukces polskich uczniów
W tegorocznej edycji ESO Astronomy Camp najwięcej zgłoszeń nadeszło z Polski (od 20 uczniów). Dzięki temu nasz
kraj otrzymał aż 9 miejsc na obozie organizowanym przez
Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO), który odbędzie się w okresie od 26 grudnia 2018 r. do 1 stycznia 2019 r.
W poprzednich latach Polska uzyskiwała po 5 lub 6 miejsc,
co i tak było dużą liczbą w porównaniu do innych krajów.
Co roku na obóz dla młodzieży w obserwatorium astronomicznym we włoskich Alpach jedzie 56 uczniów w wieku
od 16 do 18 lat z krajów członkowskich ESO oraz krajów,
w których działa Sieć Popularyzacji Nauki ESO.
Lista laureatów polskiego konkursu (w kolejności alfabetycznej): Justyna Adamczyk z Kielc, Karol Głodek z Mikoło-
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wa, Kamil Kalinowski z Kujakowic Dolnych, Nadia Malowana
z Tczewa, Kuba Niedziela z Zielonej Góry, Natalia Puczek
z Raciborza, Marta Resiak ze Strawczyna, Rinaldo Rucki
z Pogórza, Hanna Strojecka z Łoziny.
Część laureatów otrzymała stypendia finansujące koszty obozu lub podróży. Wsparcie finansowane ufundowały:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne (1 stypendium), Polska Agencja Kosmiczna (2 stypendia), Krajowy Fundusz
na rzecz Dzieci (1 stypendium) oraz Fundacja Edukacyjna
im. prof. Romana Czarneckiego EFC (1 stypendium). Dodatkowo niektórzy z laureatów uzyskali wsparcie od swojej
szkoły lub lokalnych władz samorządowych.
Krzysztof Czart
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Ciekawe strony internetowe…

I znowu te piski i szumy…

D

ziś proponuję znowu raczej coś bardziej
dla uszu niż dla oczu (przynajmniej
na początku notki). Zajrzymy do jednego
z blogów Amerykańskiej Unii Geofizycznej
(AGU) poświęconego badaniom Ziemi
i przestrzeni kosmicznej (w praktyce ograniczonej do naszego
Układu Słonecznego). Pod adresem https://blogs.agu.org/
geospace/ znajdziemy szereg interesujących informacji.
Jedna z nich dotyczy sytuacji, gdy silna burza słoneczna
w roku 1972 mogła być odpowiedzialna za zdetonowanie
ponad 4000 wrażliwych na zmiany pola magnetycznego
amerykańskich min morskich zrzuconych w ramach operacji
Pocket Money u wybrzeży Wietnamu Północnego (https://
blogs.agu.org/geospace/2018/11/12/powerful-solarstorm-likely-detonated-mines-during-vietnam-war/).
Po tym dość hałaśliwym wstępie zerknijmy
do artykułu, który jest przedmiotem dzisiejszej notki
(https://blogs.agu.org/geospace/2018/10/18/soundsof-a-solar-storm/). Autor pisze o tzw. sonifikacji
danych magnetometrów satelitów GOES uzyskanych
w czasie obserwacji burz słonecznych a następnie
o przetworzeniu ich na dźwięki słyszalne dla ludzkiego ucha.
W szczególności dotyczy to obserwowanych w trakcie burz
fal magnetohydrodynamicznych związanych z drganiami
linii sił ziemskiego pola magnetycznego o bardzo niskich
częstotliwościach (tzw. fale ULF obserwowane w zakresie
od ułamków milihertza do około 1 Hz). Po przetworzeniu
ich na dźwięki o tych samych częstotliwościach nie
byłyby one słyszalne dla człowieka. Ale możemy
przyspieszyć odtwarzanie zapisów tak, aby częstotliwości
wspomnianych fal przeszły do zakresu odbieranego przez
ludzkie ucho — w wypadku omawianym w blogu dane
z jednego roku odtworzono w ciągu sześciu minut.
Po co taka pozornie dziwaczna zabawa? Okazuje się,
że ludzkie ucho i mózg są znacznie lepsze w wykrywaniu
specyficznych dźwięków na tle szumów czy innych
dźwięków niż oko, czy niejednokrotnie wyrafinowane
algorytmy użyte do bezpośredniego przeglądu danych.
Martin Archer pracujący na londyńskim Queen Mary
University przygotował wspomniane wyżej dane i przekazał
do analizy uczennicom szkoły średniej Eltham Hill School
w Londynie, nie sugerując, czego w tych danych należało
szukać. Już pierwsze eksperymenty (z wykorzystaniem
pewnie znanego wielu z naszych Czytelników programu
Audacity) doprowadziły do odkrycia całkiem nowego efektu,
trwającego kilka dni w czasie rzeczywistym i dotychczas
niezauważonego. Szczegóły projektu zostały opisane
w bardzo ciekawym i szczegółowym artykule M. O. Archera
i współpracowników First Results From Sonification and
Exploratory Citizen Science of Magnetospheric ULF Waves:
Long-Lasting Decreasing-Frequency Poloidal Field Line Resonances
Following Geomagnetic Storms (doi:10.1029/2018SW001988),
który ukazał się 17 października br. w internetowej wersji
czasopisma Amerykańskiej Unii Geofizycznej SPACE
6/2018
5

WEATHER, niestety dostępnym jedynie dla prenumeratorów.
Na szczęście na serwerze arXiv.org jest dostępna bardziej
„zgrzebna” wersja: https://arxiv.org/abs/1811.02816. Warto
się z nią zapoznać, bo chociażby sam wstęp pokazuje, jak
ciekawa jest historia sonifikacji danych magnetosferycznych.
Natomiast do wielu, również praktycznych szczegółów
projektu w którym wzięły udział wspomniane wyżej
uczennice, dotrzemy pod dość długim, samoopisującym się
adresem: https://www.qmul.ac.uk/spa/outreach/in-school/
school-activities/research-in-schools/our-projects/musics/.
Z kolei dane, o których mowa, można również znaleźć
bez problemu pod adresem: https://satdat.ngdc.noaa.
gov/sem/goes/data/reprocess/mag/special/musics/.
Roman Schreiber
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11 listopada 2018 r. minęło sto lat od odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji przygotowaliśmy zestawienie ró
Zestawienie obejmuje wydarzenia różnego rodzaju, zarówno organizacyjne (np. powstanie instytuc
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(zniszczone przez
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teleskop Drapera
(o którym można
powiedzieć,
że kilkadziesiąt lat
wcześniej to dzięki
niemu stworzono
astrofizykę)

Zaczęto wydawać
Acta Astronomica
— polskie naukowe
czasopismo
astronomiczne
Lucjan Orkisz zostaje
pierwszym polskim
odkrywcą komety:
C/1925 G1 (Orkisz)

Ukończono budowę
Obserwatorium
Astronomiczno-Meteorologicznego
na szczycie Pop Iwan
(zostało zniszczone
w czasie wojny, obecnie
na terenie Ukrainy)

Pierwszy
numer
Astronautyki
(obecnie
czasopismo już
się nie ukazuje)
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Począte
radiote
RT-3 w t
obserw
(średnic

Zbudowano
teleskop TSC 60/90
w obserwatorium
w Piwnicach koło
Torunia, do tej pory jest
to największy teleskop
optyczny na terenie
naszego kraju

W toruńskim
obserwatorium
pracę zaczął
spektrograf
szczelinowy

Specjalny Kongres
Międzynarodowej Unii
Astronomicznej
odbył się w Polsce
Pierwszy polski
przyrząd naukowy
na satelicie
(Interkosmos-9)
Pierwsze światło 60-cm
teleskopu w Ostrowiku
Polska otrzymała
od USA dwa okruchy
gruntu księżycowego
z misji Apollo 11 i 17
— pierwszy można
oglądać w planetarium
w Olsztynie, natomiast
drugi zaginął

Powołano Centru
Badań Kosmiczny
PAN w Warszaw
(działalność rozpoc
1 lutego 1977 r.

Pierwsze światło 60
teleskopu w Białko

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

…

Rakieta METEOR 2
osiągnęła pułap około
100 km, czyli umowny
próg kosmosu

Narodowy Bank Polski
wyemitował banknot
obiegowy o nominale
1000 zł z wizerunkiem
Mikołaja Kopernika

Pierwszy instrument
radioastronomiczny
w toruńskim
obserwatorium

Założono
obserwatorium
astronomiczne
w Ostrowiku
(Uniwersytet
Warszawski)

Początek
Ogólnopolskiego
Młodzieżowego
Seminarium
Astronomicznego
w Grudziądzu (OMSA)

Przeniesienie
Obserwatorium
Astronomicznego
w Krakowie
do Fortu Skała

Powstał Zakład
Astronomii PAN
(po późniejszych
przekształceniach
obecne Centrum
Astronomiczne
im. Mikołaja Kopernika
PAN w Warszawie)

Wybudowano
planetarium w Chorzowie
— najstarsze i największe
polskie planetarium

1937
1938
1939

1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926

W 450. rocznicę
urodzin Mikołaja
Kopernika w Toruniu
powołano Polskie
Towarzystwo
Astronomiczne
(PTA) zrzeszające
zawodowych
astronomów

Polska reprezentowana
w Międzynarodowej
Federacji
Astronautycznej
(przystąpiło do niej
Polskie Towarzystwo
Astronautyczne)

Pierwsza edycja
szkolnej Olimpiady
Astronomicznej (polska
olimpiada jest jedną
z najstarszych na świecie
w swojej kategorii)

Antoni Wilk odkrywcą
komety (później odkrył
jeszcze komety w latach
1929, 1930, 1937)
Powstało Towarzystwo
Miłośników Astronomii,
które później
przekształciło się
w Polskie Towarzystwo
Miłośników Astronomii
(PTMA), działające
do dzisiaj

Odkrycie pyłowych
księżyców Ziemi
przez Kazimierza
Kordylewskiego,
przy czym pierwsze
obserwacje
prowadził w 1956 r.
(kwestia ich istnienia
wzbudza dyskusje
wśród naukowców,
ale ostatnio pojawiły
się nowe argumenty
za ich istnieniem)

nomii i badań kosmosu

óżnych ciekawych wydarzeń z ostatnich stu lat, dotyczących astronomii i badań kosmosu, związanych z naszym krajem.
cji lub organizacji), sprzętowe (np. rozpoczęcie pracy przez teleskop), jak i związane z odkryciami.

o Centrum
omiczne
a Kopernika
Warszawie,
polski instytut
omiczny

osław
aszewski
e — pierwszy
jedyny polski
onauta

Pierwsze światło 60-cm
teleskopu na Suhorze
Założono Pracownię
Komet i Meteorów
zrzeszającą osoby
zainteresowane
meteorami i innymi
małymi ciałami Układu
Słonecznego

ek pracy
eleskopu
toruńskim
watorium
ca 15 m)

Satelita
Interkosmos 24
(pierwszy projekt
satelitarny
z udziałem Polski)

Pierwsze światło
koronografu
w Białkowie

Pierwsze światło
60-cm teleskopu
w toruńskim
obserwatorium

Po raz pierwszy
przyznano
Nagrodę i Medal
im. Włodzimierza
Zonna
„Za popularyzację
wiedzy
o Wszechświecie”

Pierwsze obserwacje
radioastronomicznej
sieci VLBI z polskim
udziałem

um
ych
wie
częło
.)

Rusza portal
Astronet.pl

Rusza portal
Astronomia.pl
(działał do 2011 r.)

Startuje projekt
OGLE

Obserwacje rozpoczął
radioteleskop RT-32
(RT-4) w Centrum
Astronomii UMK
— największy polski
radioteleskop
(średnica 32 m)

Wysłanie pierwszego
polskiego naukowego
satelity Lem (projekt BRITE)
Po raz pierwszy
przyznano Medal
Bohdana Paczyńskiego
Założono Związek
Pracodawców Sektora
Kosmicznego

Zaczęła działać
Polska Sieć
Bolidowa

Pierwsze światło
11-m teleskopu
SALT w RPA (Polska
ma udział 10%)
Ogłoszono
znalezienie grobu
i szczątków
Mikołaja Kopernika
(sprawa wzbudza
kontrowersje
do dzisiaj: czy
faktycznie są to
szczątki Kopernika)

W Arizonie
zainstalowano
Poznański Teleskop
Spektroskopowy 2
(PST2) o średnicy
0,7 m

Powołano Polską
Agencję Kosmiczną
z siedzibą w Gdańsku
Start satelity Heweliusz
W Szczecinie
zbudowano 60-cm
amatorski teleskop,
który nazwano Sowa

Międzynarodowy
Rok Astronomii
2009

Pierwszy w Polsce
spektrograf echelle
(Borowiec)

Połączenie Uranii
i Postępów Astronomii
w dwumiesięcznik
Urania – Postępy
Astronomii

Pierwszy numer
czasopisma
Vademecum
Miłośnika
Astronomii

Pierwszy numer
czasopisma
Astronomia Amatorska
(później zmieniony
Przystąpienie Polski
na Astronomia)
do Europejskiej Agencji
Kosmicznej (ESA)

Założono Polskie
Towarzystwo
Meteorytowe

Pierwszy numer
czasopisma
Meteoryt

Powstała Fundacja
Astronomii Polskiej
im. Mikołaja Kopernika

Zespół astronomów
pod kierownictwem
Andrzeja Niedzielskiego
z Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu
odkrywa HD 17092 b
– planetę pozasłoneczną
należącą do gazowych
olbrzymów (obecnie
grupa ma na swoim
koncie odkrycie około
20 planet)

Wysłanie pierwszego
w historii polskiego
sztucznego satelity
PW-Sat

Powstanie
Polskiego
Towarzystwa
Rakietowego
Jeden
z pierwiastków
otrzymał oficjalnie
nazwę „kopernik”
(112, Cn,
łac. copernicium)

Rok Jana
Heweliusza 2011
Zaczyna
pracę pierwszy
z czterech
teleskopów
polskiego
projektu Solaris
(RPA, Argentyna,
Australia)

Ogłoszono odkrycie
zderzenia dwóch
gwiazd neutronowych
i kilonowej —
w badaniach wzięło
udział m.in. około 50
polskich astronomów

Międzynarodowa Unia
Astronomiczna nadała
gwieździe 55 Cancri nazwę
Copernicus, krąży wokół
niej 5 planet
Premierowa emisja pierwszego
odcinka popularnonaukowej
serii „Astronarium” pokazywanej
w Telewizji Polskiej i na YouTube
Polska przystępuje
do Europejskiego
Obserwatorium
Południowego (ESO)
Startuje polska
część sieci LOFAR
(stacja w Bałdach,
a później także
w Łazach i Borówcu)
Otwarcie
Obserwatorium
Astronomicznego
Królowej Jadwigi
w Rzepienniku
Biskupim (duże
prywatne
obserwatorium)

Polacy uczestniczą
w ważnych badaniach
’Oumuamua —
pierwszego obiektu,
który dotarł do Układu
Słonecznego
z przestrzeni
międzygwiazdowej

Zainaugurowano
60-cm amatorski teleskop
w Niedźwiadach
(nazwano go: Roland)

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

0-cm
owie

W Borowcu
uruchomiono
Poznański Teleskop
Spektroskopowy (PST1),
który stanowią dwa
teleskopy o średnicach
po 0,5 metra

Startuje misja
Cassini-Huygens,
na pokładzie
lądownika Huygens
jest polski przyrząd
(czujnik do pomiaru
temperatury
i przewodnictwa
cieplnego) — to
pierwszy polski
udział w misji
Europejskiej Agencji
Kosmicznej (ESA)

Aleksander
Wolszczan
odkrywa
pierwsze planety
pozasłoneczne
wokół pulsara
PSR 1257+12
Założono Klub
Astronomiczny
Almukantarat

W ramach Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy toruński
radioteleskop nadaje
sygnał do kilku
pobliskich gwiazd

Pierwsze światło
1,3-metrowego
teleskopu
w Obserwatorium Las
Campanas w Chile

Opracowanie: Krzysztof Czart, Jacek Drążkowski, Rafał Grabiański, Elżbieta Kuligowska, Agnieszka Nowak

W skrócie

Rakieta Bigos 4 firmy SpaceForest
z Gdyni odbyła lot inauguracyjny 2 listopada 2018 r. na terenie lotniska wojskowego w Babich Dołach. Próba zakończyła
się pełnym sukcesem. Silnik zanotował
prawidłową pracę, a rakieta osiągnęła
założony pułap i została odzyskana bez
żadnych uszkodzeń. Firma SpaceForest
zmotywowana sukcesem planuje kolejne
loty testowe.
Rakieta badawcza Bigos 4 stanowi
pierwszy z kluczowych kroków w ramach
projektu SIR (Suborbital Inexpensive Rocket), polegającym na stworzeniu rakiety
do misji suborbitalnych i wynoszenia ładunków do 50 kg na wysokość 150 km.
Jest to model pojazdu SIR w skali 1:2.
Mierzy 5,5 m, ma średnicę 204 mm, waży
65 kg bez materiału pędnego, zaś jej
masa startowa wynosi 100 kg. Przewidywana maksymalna prędkość to 600 m/s
(Ma 1,9). Bigos 4 ma być zdolny do ponownego lotu w ciągu 72 godzin.
SpaceForest ma siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym
w Gdyni i zatrudnia ponad 25 osób. Do tej
pory rakietowcy z Gdyni zbudowali kilka
rakiet testowych, w tym całą rodzinę rakiet Bigos (Bigos, Bigos 2, Bigos 3 i najnowszy Bigos 4) oraz rakietę Candle-2,
która była używa do testów w projekcie
Komisji Europejskiej DEWI.
Paweł Z. Grochowalski

Uczniowie z Grudziądza
odkryli 31 planetoid
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Grudziądzu odkryli aż trzydzieści jeden
planetoid w ramach kampanii All-Poland
IASC (International Astronomical Search
Collaboration). Jest to najlepszy wynik
w Polsce spośród dotychczas odbytych
kampanii.
W ramach zajęć Międzyszkolnego Koła
Astronomicznego prowadzonego przez
Grzegorza Rycyka (ZST — Planetarium)
udało się odkryć planetoidy w trakcie
kampanii, która trwała od 2 do 29 października 2018 r. Jak do tej pory jest to
najlepszy osiągnięty wynik spośród dotychczas odbytych kampanii IASC na terenie Polski. W związku z odkryciem
uczniowie ZST otrzymali list gratulacyjny
od głównego koordynatora kampanii IASC
– Cassidy Davisa (Hardin-Simmons University, Teksas, USA).
Poszukiwania asteroid odbywają się
w ramach narodowych kampanii IASC (International Astronomical Search Collaboration) na całym świecie. Koordynatorem
polskiej kampanii (All-Poland IASC) jest
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Pierwszy lot rakiety Bigos 4

Testowy lot rakiety Bigos 4

prof. Lech Mankiewicz z Centrum Fizyki
Teoretycznej PAN.
Projekt IASC (The International Astronomical Search Collaboration) jest skierowany do młodzieży w różnym wieku oraz
do miłośników astronomii. W znacznym
stopniu jest to projekt edukacyjny, który polega na analizie przekazywanych
pakietów zdjęć wykonanych w pewnych
odstępach czasu przez 1,8-m teleskop
Pan-STARRS znajdujący się na Hawajach.
Analiza danych obserwacyjnych odbywa
się poprzez pracę z programem Astrometrica. Każdego roku w tym projekcie
uczestniczy ponad 700 zespołów z 80 krajów świata. Od startu kampanii w 2006
roku uczestnicy odkryli już ponad 1300
planetoid, przyczyniając się do lepszego
zrozumienia i poznania głównego pasa
planetoid, a także obiektów położonych
poza orbitą Neptuna. Dzięki projektowi
IASC jego uczestnicy mogą poczuć, jak to
jest być naukowcem. A przy okazji wpisują
się na listę odkrywców rzeczywistych nowych obiektów Układu Słonecznego.
Po przeprowadzeniu dalszych obserwacji dotyczących tegorocznych odkryć,
w przyszłości będzie istniała możliwość
nadania nazw własnych części odkrytych
planetoid i w ten sposób nowe obiekty dołączą do grona „polskich planetoid”.
Paweł Z. Grochowalski

Superziemia odkryta
wokół Gwiazdy Barnarda
Międzynarodowy zespół naukowców
odkrył lodową superziemię krążącą wokół
Gwiazdy Barnarda — najbliższej Słońcu
pojedynczej gwiazdy, oddalonej od nas
o zaledwie 6 lat świetlnych. Jest to druga
najbliższa Ziemi odkryta egzoplaneta.
Gwiazda Barnarda to czwarta
pod względem odległości od Układu
Słonecznego gwiazda, słynna przede
wszystkim z najszybszego ruchu własnego na niebie. Jest mała, starsza od naUrania

szego Słońca i należy do grupy najmniej
aktywnych czerwonych karłów. Bliżej nas
znajduje się jedynie potrójny układ Alfa
Centauri, gdzie w 2016 r. odkryto egzoplanetę Proxima Centauri b (zob. Urania
nr 4/2016).
Naukowcy zebrali dane z 20 lat obserwacji tej gwiazdy za pomocą siedmiu instrumentów. Wszystko złożyli razem, tworząc jeden z największych zbiorów danych
przeznaczonych do poszukiwań planety
metodą pomiaru prędkości radialnej. Odkryta planeta GJ 699 b (GJ 699 to formalna nazwa Gwiazdy Barnarda) ma masę co
najmniej 3,2 mas Ziemi (stąd nazywa się
ją superziemią) i obiega swoją gwiazdę
w czasie 233 dni.
Mimo stosunkowo niewielkiej odległości dzielącej gwiazdę od odkrytej egzoplanety (0,4 dystansu między Ziemią
a Słońcem) nie jest możliwe, by na jej powierzchni utrzymywała się woda w stanie
ciekłym. Gwiazda Barnarda to zimny, słabo świecący czerwony karzeł dostarczający do planety równowartość 2% energii,
którą nasza planeta otrzymuje od Słońca.
Szacuje się, że średnia temperatura powierzchni planety wynosi –170°C.
Po raz pierwszy udało się odkryć tak
niewielką planetę w tak dużej odległości
od swojej gwiazdy za pomocą techniki
pomiaru prędkości radialnej. Metoda ta
polega na pomiarze przesunięcia dopplerowskiego światła gwiazdy, wywoływanego przez oddziaływanie grawitacyjne
okrążającej ją planety. Planeta, obiegając
gwiazdę, tak naprawdę porusza się wokół
ich wspólnego środka ciężkości, który leży
poza środkiem gwiazdy. Gwiazda więc jest
też poruszana nieznacznie przez planetę,
co powoduje, że możemy obserwować
bardzo niewielkie zmiany wysyłanego
przez nią światła.
Jak podkreśla zespół naukowców,
właściwości planety będą mogły być odkryte poprzez bezpośrednie obrazowanie za pomocą przyszłych teleskopów
6/2018

www.urania.edu.pl

Zdjęcie efektów zderzania
się wiatrów od masywnych
gwiazd
Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) zaprezentowało zdjęcie struktury będącej efektem zderzania się wiatrów gwiazdowych od dwóch masywnych
gwiazd Wolfa-Rayeta. Układ może czekać
mocno wybuchowa przyszłość w postaci
błysku gamma. Zbadany obiekt to niedawno odkryty układ potrójny gwiazd,
oddalony od nas o około 8 tys. lat świetlnych i oznaczony jako 2XMM J160050.7514245. Jest on otoczony pyłem w kształcie wiru. Inspirując się tym kształtem,
6/2018
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Artystyczna wizja krajobrazów planety GJ 699 b (Gwiazda Barnarda b)

naukowcy nadali układowi roboczą nazwę wiatr gwiazdowy (w różnych kierunkach).
Apep, od egipskiego bóstwa przedsta- Widok podobny do tego co widać, gdy prawianego w formie gigantycznego węża. cuje obrotowy zraszacz trawy, powstaje
Według egipskiej mitologii, Apep, znany w efekcie wstrzykiwania pyłu do ekspantakże jako Apophis, co noc toczył walkę dującego wiatru gwiazdowego.
z bogiem Słońca — Ra.
Co więcej, przypuszczalnie gwiazda ta
Zaprezentowane zdjęcie zostało uzy- ma rotację bliską krytycznej: obraca się
skane przy pomocy instrumentu VISIR, z taką szybkością, że prawie się rozerwie.
pracującego na należącym do ESO te- Według teorii, tak szybko rotujące gwiazleskopie VLT w Obserwatorium Paranal dy WR mogą być poprzedniczkami długich
w Chile. Do badań użyto także Telesko- błysków gamma.
pu Angielsko-Australijskiego (AAT), który
Udział w badaniach miała Polka, abjest największym teleskopem optycznym solwentka astronomii na Uniwersytena terenie Australii.
cie Jagiellońskim w Krakowie, od wielu
Apep to układ potrójny gwiazd. Co lat mieszkająca w Australii, pracująca
prawda na zdjęciu widać dwa obiekty na University of New South Wales w Sydgwiazdowe, ale jednym z nich jest podwój- ney. Dr Kędziora-Chudczer była zaangażona gwiazda Wolfa-Rayeta, nie rozdzielona wana w obserwacje w podczerwieni przy
na zdjęciu. Gwiazdy Wolfa-Rayeta (gwiaz- pomocy 3,9-m Teleskopu Angielsko-Audy WR) to stadium ewolucji niektórych stralijskiego, z detektorem IRIS2 umożlibardzo masywnych gwiazd. W tej fazie wiającym uzyskiwanie fotografii i obserprzebywają one jedynie kilkaset tysięcy wacji spektroskopowych.
Krzysztof Czart
lat, czyli niewiele w porównaniu z czasem
życia gwiazd. Gwiazdy WR charakteryzują
się niezwykle silnym wiatrem gwiazdowym, poprzez
który tracą sporo materii.
Prędkość takiego wiatru to
miliony kilometrów na godzinę, np. wiatr w układzie
Apep ma prędkość 12
mln km/h (3400 km/s).
Właśnie wiatr gwiazdowy
jest odpowiedzialny za wirową strukturę widoczną
na zdjęciu — jest ona skutkiem zderzania się wiatrów
od dwóch gwiazd Wolfa-Rayeta.
Astronomowie
wskazują, że pył porusza
się dużo wolniej niż wiatr
gwiazdowy (2 mln km/h), co
z kolei oznacza, że zapew- Obłok pyłu otaczający układ potrójny gwiazd 2XMM J160050.7ne jedna z gwiazd wyrzuca 514245 (robocza nazwa: Apep). Struktura jest efektem zderzazarówno szybki, jak i wolny nia się wiatrów gwiazdowych od dwóch gwiazd Wolfa-Rayeta
Urania
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kosmicznych, takich jak WFIRST (Wide
Field Infrared Survey Telescope) z NASA
czy działające europejskie obserwatorium
Gaia.
Odkrycie zostało opublikowane na łamach magazynu Nature. Miał w nim udział
polski astronom z Uniwersytetu Warszawskie, dr hab. Marcin Kiraga (podobnie jak
w przypadku odkrycia planety Proxima b).
Zadanie Polaka polegało na analizie danych fotometrycznych. Dane te pochodziły
głównie z przeglądu ASAS realizowanego przez Obserwatorium Astronomiczne
Uniwersytetu Warszawskiego. Celem było
określenie, czy zmienność fotometryczna (czyli zmienność w jasności gwiazdy)
może wiązać się z obserwowanymi zmianami prędkości radialnej. Takiego związku nie wykryto.
Drugi wątek związany z naszym krajem
dotyczy dr. Adriana Kaminskiego, niemieckiego astronoma polskiego pochodzenia
pracującego na Uniwersytecie w Heidelbergu. W ramach konsorcjum CARMENES
był współodpowiedzialny za analizę danych, a w szczególności za ich jakość oraz
zrozumienie pomiarów dokonywanych
przez spektrograf na 3,5-m teleskopie
w Obserwatorium Calar Alto.
Do odkrycia przyczyniły się dane z instrumentów: HARPS na 3,6-m teleskopie
ESO, UVES na teleskopie VLT należącym
do ESO, HIRES na teleskopach Kecka,
PFS na Teleskopach Magellana, należących do konsorcjum Carnegie, APF
na 2,4‑m teleskopie w Obserwatorium
Licka oraz CARMANES w obserwatorium
Calar Alto.
Co ciekawe, w latach 60. ubiegłego wieku Peter van de Kamp twierdził,
iż Gwiazda Barnarda posiada dużą planetę — gazowego olbrzyma. Jednak wyniki
jego obserwacji nie zostały zaakceptowane przez większość astronomów i raczej
wyklucza się aktualnie istnienie dużych
planet w tym układzie.
Rafał Grabiański, Krzysztof Czart

W skrócie

W skrócie

Bardzo dziwna, wydłużona chmura jest
od połowy września widoczna na zdjęciach Marsa w okolicy jednego z wulkanów. Fotografie z sondy Mars Express
zaprezentowała Europejska Agencja
Kosmiczna (ESA). Chmura ciągnie się
od wulkanicznej góry oraz zmienia się
wraz z upływem czasu.
Pierwszą myślą może być: czyżby to
był wybuch wulkanu? Wyjaśnienie jest
jednak dużo mniej sensacyjne. Naukowcy uważają, że chmura nie ma związku
z wybuchem wulkanu. Arsia Mons swoją
ostatnią aktywność wulkaniczną miał kilkadziesiąt milionów lat temu. Natomiast
chmura składa się prawdopodobnie
z lodu wodnego i należy do tzw. chmur orograficznych. Ten rodzaj chmur powstaje
na skutek wpływu ukształtowania terenu
na przepływ powietrza. Chmury formują
się po nawietrznej stronie wysokiej góry.
W przypadku Arsia Mons powstają wzdłuż
południowo-zachodniej strony wulkanu
i są normalnymi zjawiskami w tym rejonie.
Na zdjęciu z 10 października widać chmurę jako bardzo długie białe pasmo ciągnące się na 1500 km w kierunku zachodnim
od Arsia Mons. Sama wulkaniczna góra
ma średnicę około 250 km.
Jak wskazuje ESA, niedawno na półkuli północnej Marsa było przesilenie
zimowe (16 października). Na kilka miesięcy przed tym momentem aktywność
chmurotwórcza generalnie nad dużymi
wulkanami zanika. Z kolei przez pozostałą
część roku wulkaniczne szczyty są skryte
w chmurach. Sezonowe chmury, takie, jak
Źródło: ESA/GCP/UPV/EHU Bilbao
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widoczna obecnie, były już obserwowane
w latach 2009, 2012 i 2015.
Krzysztof Czart

SatRevolution tworzy
pierwszą polską konstelację
satelitów ScopeSat

SatRevolution S.A. to innowacyjna
Do 2026 r. firma SatRevolution planuje polska firma z branży new space, której
umieścić na orbicie ponad sześćdziesiąt celem jest dostarczanie kompletnych
satelitów, które stworzą pierwszą polską rozwiązań satelitarnych. Przedsiębiorkonstelację REC (Real-time Earth-obse- stwo specjalizuje się w projektowaniu
rvation Constellation), umożliwiającą ob- i seryjnej produkcji nanosatelitów na porazowanie Ziemi w czasie rzeczywistym. trzeby zarówno międzynarodowych agenRozwiązanie, którego wybrane elementy cji kosmicznych, jak i innych podmiotów:
przeszły już pierwsze testy, znajdzie za- zarówno z sektora prywatnego, jak i pustosowanie w transporcie, zarządzaniu blicznego. Poza produkcją nanosatelikryzysowym czy monitorowaniu miast tów, SatRevolution S.A. prowadzi również
prace badawcze nad innymi rozwiązaniana potrzeby smart city.
Podstawową
jednostką konstelacji będzie satelita
obserwacyjny ScopeSat, w którym
zostanie wykorzystany
modułowy
układ
optyczny
z aperturą syntetyczną, umożliwiającą
osiągnięcie
rozdzielczości obrazowania poniżej
1 m. Zastosowany
układ
optyczny
pozwoli znacząco
Wizualizacja satelity ScopeSat
zmniejszyć rozmiar
i masę satelity, ponieważ do pełnych mi z zakresu technologii kosmicznych.
wymiarów zostanie on rozłożony dopiero Obecnie SatRevolution realizuje trzy
po dotarciu na orbitę. Konsekwencją re- projekty: Światowid — proof-of-concept
dukcji masy będzie znaczące zmniejsze- pierwszego polskiego satelity obserwanie kosztów jego budowy. Jak przewidują cyjnego Ziemi, który ma stanowić podwrocławscy inżynierowie, waliny pod konstelację nanosatelitów
pierwszy satelita systemu obrazowania Ziemi w czasie rzeczywiREC pewien kosztować stym; KRAKSat — nowatorski eksperyokoło 4–5 mln euro, zaś ment ferrofluidowego koła zamachokażdy kolejny już 1 mln wego na niskiej orbicie okołoziemskiej
euro (dla porównania — (projekt realizowany z AGH w Krakowie)
satelity Pleiades 1A i 1B oraz AMICal Sat — projekt satelity obserobrazujące z GSD równym wacyjnego zórz polarnych w warunkach
0,7 m, każdy o masie bli- słabego oświetlenia (projekt realizowany
sko tony, kosztowały 650 we współpracy z Centrum Kosmicznym
mln euro). Dzięki niższym Uniwersytetu w Grenoble).
Elżbieta Kuligowska
kosztom jednostkowym
konstelacja będzie mogła
składać się z większej licz- Symulacje klimatyczne
by satelitów, a to przełoży
się na zwiększony czas wszystkich siedmiu planet
TRAPPIST-1
rewizyty.

Wydłużona chmura na Marsie ciągnąca się na 1500 km od wulkanu Arsia Mons. Zaznaczono układ współrzędnych na Marsie
oraz kilka najwyższych wulkanów
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AMICal Sat, a w szczególności pierwszy
polski satelita obserwacyjny Światowid.
Dzięki nim zespół ma możliwość testowania rozwiązań dotyczących m.in. układów
optycznych, systemów łączności i zasilania, a także komputera pokładowego oraz
konstrukcji nośnej.

Pierwszy etap tworzenia konstelacji wrocławska firma ma już za sobą.
Stanowią go dotychczas
zrealizowane projekty SatRevolution — KrakSat,
Urania

Znamy już około 4000 planet pozasłonecznych, a liczba ta systematycznie
rośnie. Wiele emocji budzi przede wszystkim system planetarny TRAPPIST-1,
na który składa się siedem planet (zob.
Urania nr 2/2017 i 3/2017). Część z nich
6/2018

Źródło: SatRevolution

Sonda Mars Express
dostrzegła dziwną chmurę
na Marsie

W skrócie
atmosfery Wenus może teoretycznie istnieć życie w formie specyficznych mikroorganizmów.
Następna w kolejności planeta TRAPPIST-1 e jest powszechnie uważana za najlepszą w tym układzie — w każdym razie
ze względu na panujące na niej warunki
mogące sprzyjać życiu. Znajduje się pośrodku strefy zamieszkiwalnej, a według
nowych modeli może faktycznie nadawać
się do zamieszkania — jest szansa na to,
że planetę pokrywa globalny ocean, a jej
klimat jest podobny do ziemskiego. Z kolei
krążące na obrzeżach układu TRAPPIST-1
f, g i h to najprawdopodobniej zimne, lodowate globy.
Zdaniem naukowców z zespołu, który
prowadził symulacje, istnieje też pewna
możliwość, że wszystkie siedem planet
TRAPPIST-1 są światami podobnymi
do Wenus, z gorącą i gęstą atmosferą.
Wówczas ich woda już dawno odparowała
do atmosfery, gdzie została rozbita na wodór i tlen przez silne promieniowanie UV
młodszej wówczas i bardziej aktywnej
gwiazdy. Potrzebne są więc na pewno dalsze badania tego ciekawego układu.
Elżbieta Kuligowska

Portal internetowy Sat4envi
dostępny od 2020 r.
Pod koniec 2020 r. ma wystartować
polski ogólnodostępny portal internetowy, który będzie stanowić narzędzie
do udostępniania różnych danych satelitarnych pochodzących od satelitów meteorologicznych i obserwacyjnych. Będą
to zarówno dane surowe, jak i przetworzone. Natomiast nieco wcześniej, pod
koniec przyszłego roku, portal będzie dostępny dla testowej grupy użytkowników.
Sat4envi ma przede wszystkim udostęp-

niać dane satelitarne dla administracji
państwowej i samorządowej, a także dla
służb reagujących w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo będą z niego mogły korzystać również firmy, naukowcy, jak i osoby prywatne. Dostęp będzie bezpłatny.
Dane będą pochodziły głównie z europejskiego programu Copernicus. To dane
z satelitów z serii Sentinel, ale także z satelitów meteorologicznych (METEOSAT,
NOAA, Metop) oraz środowiskowych (Terra i Aqua). Przykładowo służby państwowe
mogą wykorzystać je do monitorowania
zagrożenia pożarowego, zasięgu wody,
intensywności opadów, sumy opadów,
pokrywy lodowej na rzekach, osiadania
terenu, suszy rolniczych czy oceny zniszczeń w pożarzyskach i wiatrołomach.
Będzie możliwa także analiza danych historycznych.
Aktualnie cały czas trwają prace nad
systemem Sat4envi — w archiwum zgromadzono do tej pory około 120 terabajtów danych. Przygotowywane są także
szkolenia dla administracji oraz ma być
rozbudowana naziemna stacja odbioru
i przetwarzania danych satelitarnych.
Projekt Sat4envi jest realizowany
przez konsorcjum w składzie: Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej —
Państwowy Instytut Badawczy (IMGW),
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej
Akademii Nauk (CBK PAN), Akademickie
Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej (ACK Cyfronet
AGH), Polska Agencja Kosmiczna (PAK).
Został w znacznym stopniu dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Pełna
nazwa projektu to „System operacyjnego
gromadzenia, udostępniania i promocji
cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4envi)”.
Krzysztof Czart
Źródło: NASA

jest z dużym prawdopodobieństwem
podobna do Ziemi, a trzy okrążają swą
gwiazdę — chłodnego karła — w strefie
zamieszkiwalnej. Czy da się tam faktycznie żyć? Jeszcze nie wiemy, ale naukowcy
poszli o krok dalej i przeprowadzili symulacje komputerowe klimatu, jaki panuje
na każdej z tych planet.
Czerwony karzeł — macierzysta gwiazda planet TRAPPIST-1 — jest bardzo różna od naszego Słońca. Gwiazdy te są
też z drugiej strony bardzo powszechne
we Wszechświecie. Choćby dlatego tylko warto mimo wszystko sprawdzić, czy
na tych właśnie planetach może, bądź
mogło, powstać życie. Zespół amerykańskich astronomów przeanalizował
ewolucję układu TRAPPIST-1, modelując ich fizykę, światło i promieniowanie
pochodzące od gwiazdy, oraz sposób,
w jaki czynniki te mogą oddziaływać
na atmosfery wszystkich siedmiu planet. Jest to próba modelowania zupełnie
nam nieznanych atmosfer. W porównaniu
ze Słońcem TRAPPIST-1 jest mała i chłodna, więc planety muszą krążyć bardzo
blisko swojej gwiazdy, jeśli ma występować na nich między innymi woda w stanie
ciekłym. Niestety, czerwone karły są często bardziej aktywne niż gwiazdy podobne do Słońca, więc potencjalnemu życiu
na ich planetach dodatkowo grozi silne
promieniowanie, zdolne niszczyć wodę.
Jaki więc panuje tam klimat? Według
uzyskanych modeli klimatycznych, TRAPPIST-1 b, planeta krążąca najbliżej gwiazdy, jest gorącym, wrzącym, całkowicie
niegościnnym światem. TRAPPIST-1 c i d
mają klimat nieco bardziej umiarkowany,
ale wciąż gorący, z grubymi chmurami podobnymi nieco do atmosfery Wenus. Pojawiały się już jednak wcześniej przypuszczenia, że właśnie w najwyższych partiach

Wizualizacje siedmiu planet z systemu TRAPPIST-1
6/2018
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Przygody Uranii w kosmicznej otchłani
4. Gwiazdka Betlejemska

1

2
I znów Boże Narodzenie,
Betlejemska Gwiazdka świeci.
Jak rozpoznać ją na niebie?
Dziś Urania uczy dzieci.

3

Gwiazdek różne są rodzaje:
Białe karły i olbrzymy.
Różne też ich obyczaje
I nie zawsze je lubimy.

4
Gwiazda nowa, supernowa,
Co pojawia się i znika,
Stara gwiazda neutronowa,
No i Gwiazda Kopernika.

5

Wszystkie równo ponad światem
Krążą wiernie – ale co to?
Nad Judeą, z majestatem,
Każą zwolnić swym obrotom!

6
Wszystkie nasze gwiazdozbiory,
Choć są same w wniebowzięciu,
Kładą pokłon i honory
Narodzonemu Dziecięciu.

40

Pierwszy ukłon kładzie Baran.
Andromeda zawsze w grudniu,
Kasjopea też się stara
I Wieloryb na południu.
Urania
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Tekst: Maciej Mikołajewski, rysunki: Jacek Drążkowski

7

8
Zwalnia biegu Erydanus,
Byk, Perseusz i Żyrafa,
Nawet Zając też przystanął
I Woźnica choć to gapa.

Nawet Orion, gwiezdny Łowczy,
Kastor, Polluks, Jednorożec,
Syriusz, Procjon — Łowcy to psy —
Zatrzymują się w pokorze.

9

10
Dalej Wielka Niedźwiedzica,
Pod nią Ryś i Rak jak trzeba,
Lew, Lew Mały się zachwyca,
No i Hydra — przez ćwierć nieba.

Bereniki Warkocz i
Ogon Smoka, Panny Kłos,
Puchar, Kruk i Gończe Psy,
Skrzą się, błyszczą wniebogłos.

11

12
Gwiazd ukłony w równych rzędach
Świt zakończył w noc nieziemską.
Tak na niebie, jak w kolędach,
Każda chce być Betlejemską!

W Boże Narodzenie rano
Blask rozstrzyga spór ten w końcu:
Gwiazdy Betlejemskiej miano
Przysługuje tylko Słońcu!

Na stronie internetowej http://www.urania.edu.pl/dopobrania
zamieściliśmy kilka rysunków z Małą Uranią w wersji do druku
i samodzielnego kolorowania. Polecamy uwadze nauczycieli i opiekunów
dzieci w wieku przedszkolnym jak i klas nauczania początkowego.
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Astropodróże

Na początku czasu i przestrzeni

Wzgórze nad Tamizą
Podróże morskie, czas i astronomia splatają się w wyjątkowym miejscu w Londynie. Dominacja Brytanii nad wodami świata, jaka jeszcze do niedawna była rzeczywistością, stoi za tym, gdzie jest początkowy południk, przez co wpływa na to, jak mierzymy czas i postrzegamy powierzchnię naszej planety.

L

ondyn od kilku stuleci jest
jednym z ważniejszych
miast naszej planety. Nic
więc dziwnego, że spacerując po zatłoczonych i ciasnych, wręcz
klaustrofobicznych uliczkach tej rozległej metropolii, natrafimy na ślady wielu wybitnych postaci w dziejach nauki
oraz dotrzemy do wielu miejsc radośnie rozgrzewających ciekawskie umysły. Tu pracował choćby Izaak Newton,
którego Principia są zwieńczeniem
długiego procesu rewolucji naukowej
rozpoczętej przez De Revolutionibus,
wybitni badacze, którzy przybliżyli
nam tajniki elektryczności, jak Benjamin Franklin, Michael Faraday i James
Clark Maxwell, znany naturalista, który zrewolucjonizował nauki biologiczne — Karol Darwin czy Lord Rayleigh,
który opisał rozpraszanie na cząsteczkach atmosfery, czemu zawdzięczamy piękne barwy nieba, szczególnie
o wschodzie i zachodzie Słońca.
Jednym z takich szczególnych
miejsc, bodajże najpiękniejszym, jest
park z kilkoma budynkami, położony na wzniesieniu dominującym nad
Tamizą, kilka kilometrów na wschód

od właściwego Londynu. Mowa oczywiście o historycznych zabudowaniach
Królewskiego Obserwatorium Astronomicznego w Greenwich, miejscu,
które definiuje nasze postrzeganie geografii i czasu. Zdecydowanie warto je
polecić każdemu podróżnemu odwiedzającemu brytyjską stolicę. Wpisane
na listę światowego dziedzictwa wraz
ze szkołą morską (i głównie przez
wzgląd na jej historyczne zabudowania), oferuje piękne widoki na rzekę
i wieżowce dzielnicy Canary Wharf,
znakomite muzeum, planetarium i sporo zieleni.
Historia Królewskiego Obserwatorium Astronomicznego zaczyna się
w 1675 r., gdy 10 sierpnia król Karol II
położył kamień węgielny pod jego budowę. Znany w brytyjskiej historii bardziej ze względu na swoje katolickie
sympatie i próby wprowadzenia, bezskutecznie, tolerancji religijnej władca
powierzył budowę sir Christopherowi
Wrenowi — profesorowi astronomii
na Uniwersytecie w Oksfordzie, któremu Londyn zawdzięcza współczesny
wygląd katedry św. Pawła. Kompleks
składa się z dwóch wyraźnych części:

Budynek Królewskiego Obserwatorium Astronomicznego
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mieszkalno-reprezentacyjnej i właściwego obserwatorium. Co ciekawe, gdy
astronomowie chcieli pokazać gwiazdy
przez lunetę królowi bądź innym znamienitym gościom, używali do tego
celu reprezentacyjnego budynku, a nie
właściwego obiektu. Public relations
najwyraźniej były zawsze ważne w nauce!
Instytucja wzorowana na paryskiej
miała w ówczesnym czasie duże znaczenie dla rozwijającego się królestwa.
Anglia stawała się właśnie główną
potęgą morską świata, a astronomia,
w szczególności zaś pomiar czasu, były
kluczowe dla określania pozycji statków. Stąd obserwatorium cieszyło się
opieką królewską przez kolejne stulecia. Najsłynniejszym astronomem królewskim, pełniącym funkcję dyrektora
instytutu, jest bodajże Edmund Halley
— odkrywca orbity komety nazwanej
od jego nazwiska. Dzisiejszą sławę
natomiast obserwatorium zawdzięcza decyzji podjętej 22 października
1884 r. w Waszyngtonie, gdy południk
wyznaczany przez koło południkowe
Airy’ego został uznany za początkowy,
względem którego mierzy się na Ziemi
długość geograficzną oraz wyznacza
czas uniwersalny, znany w literaturze
angielskojęzycznej jako Greenwich
Mean Time (GMT). Co prawda, wraz
z rozwojem systemu GPS i zastosowania systemu geodetycznego WGS 84
budynek obserwatorium dziś znajduje
się minimalnie na zachód od południka zerowego używanego przez satelity,
jednak sława Greenwich nie maleje.
Przez stulecia obserwatorium było
związane z pomiarem czasu, położenia,
obserwacjami astronomicznymi. Bardzo oryginalnym przejawem tego była
publiczna transmisja czasu Greenwich,
po raz pierwszy dokonana w 1833 r.
Zaczęto to czynić, nim wynaleziono ra6/2018
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dio (i słynny sygnał o pełnej godzinie),
tak więc należało wymyślić oryginalny
sposób na jej dokonanie. Wykorzystano fakt, że obserwatorium znajduje się
na wzgórzu nad Tamizą, wykorzystywaną od stuleci jako naturalny port Londynu, a przez to było widoczne dla większości statków zacumowanych w mieście. Każdego dnia, na pięć minut przed
godziną 13.00 jest unoszona kula do połowy masztu zamontowanego na dachu
jednego z budynków, a na dwie minuty
przed — na sam jego szczyt. O pełnej
godzinie ona opada i dokładnie w tym
momencie oficerowie statków regulowali swoje zegarki. Z tego powodu właśnie warto tak zaplanować odwiedziny
w Greenwich, by na dziedzińcu obserwatorium być tuż przed godziną 13.00.
Po II wojnie światowej rola zabudowań w Greenwich zmalała. W 1947 r.
podjęto decyzję o przeniesieniu instytucji do Herstmonceaux, zaś historyczne zabudowania stały się z czasem częścią Narodowego Muzeum Morskiego.
Mimo turystycznego wykorzystania
i położenia w obrębie rozległej aglomeracji, w 2018 r. zainstalowano nowy
teleskop, nazwany imieniem Anny
Maunder, przywracając obiektowi
funkcje astronomiczne.
Anna Russell Maunder była astronomem i matematyczką z Irlandii i ciekawą postacią w dziejach astronomii.
Wybitnie uzdolniona ukończyła studia
matematyczne w Cambridge z najlepszym rezultatem na swoim roku.
Niestety, jako kobiecie nie przysługiwało jej wówczas prawo do uzyskania
stopni akademickich, choćby bakałarza
(dziś w Polsce określanego z francuska
licencjatem). Stąd, w 1891 r. przyję-

Kula czasu oznajmiająca wybicie godziny 13.00

ła pracę w Królewskim Obserwatorium Astronomicznym jako obliczeniowiec (angielska nazwa tej pozycji
jest ciekawsza: lady computer). Anna
brała udział w pracach badawczych
obserwatorium, gdzie poznała swojego męża, Waltera, który odtąd ją wytrwale wspierał w zwalczaniu różnych
przeciwności natury instytucjonalnej.
Ponieważ ówczesne prawo w Anglii
zabraniało zamężnym kobietom pracy
w publicznych instytucjach, musiała
zrezygnować z zajęć w obserwatorium.
Na szczęście pasje astronomiczne jej
nie opuściły i towarzyszyła mężowi
w jego pracy naukowej, uzyskując nawet stypendium i publikując książkę
o astronomii. W 1915 r. wróciła do pracy w Greenwich, a rok później stała
się członkiem Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego — jako jedna
z pierwszych kobiet w jego składzie.
Wkład Anny i jej męża w badania nad
Słońcem został doceniony i ich nazwiskiem określa się minimum aktywności
słonecznej w XVII i XVIII w. Tej parze

zawdzięcza nazwę też jeden z kraterów
na Księżycu. To dzięki ludziom takim
jak Anna dziś mamy w świecie astronomii niejedną kobietę poznającą tajniki
Wszechświata.
Królewskie Obserwatorium Astronomiczne jest chętnie odwiedzane przez
turystów. Nic w tym dziwnego — jest
to miejsce związane z wyznaczaniem
czasu, astronomią, pięknie położone,
znajdujące się w jednym z najchętniej
odwiedzanych miast świata. To, co
jednak zaskakuje, to swoista ignorancja sporej części zwiedzających. Wielu płaci nie najtańszy bilet wstępu, by
zrobić sobie zdjęcie na linii południka
wmurowanej w dziedziniec obserwatorium, a trochę ignorując resztę tego fascynującego miejsca, w tym koło południkowe Airy’ego, które ów południk
wyznacza. Ci jednak, którzy poświęcą
swój czas na zwiedzenie obiektu, nie
zawiodą się. Jest to jedno z najlepiej
przygotowanych merytorycznie muzeów naukowych, jakie znam.
Wieńczysław Bykowski
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Biuletyn Pracowni Komet i Meteorów

CYRQLARZ No 230

Współczesne obserwacje wizualne
część 1

Z

a nami kolejne maksimum Perseidów. W tym roku
zainteresowanie najsłynniejszym rojem meteorów
było wyjątkowo duże, jako że samo maksimum przypadało w weekend, przy korzystnej fazie księżyca
i całkiem dobrej pogodzie. W wielu miastach organizowane
były noce Perseidów, a o nadchodzącym maksimum informowały różnego rodzaju media. Maksimum nie zawiodło,
ZHR (Zenitalna Liczba Godzinna — ilość meteorów, jaką
w ciągu godziny możemy zaobserwować w miejscu, gdzie
widoczność graniczna wynosi 6,5 mag przy radiancie roju
znajdującym się w zenicie) obliczona dla danych wizualnych
osiągnęła 103 ± 9 13 sierpnia o godzinie 3:56 UT. Już na początku nocy odnotowano ZHR 100 ± 4 (21:03 UT), a przez
większą jej część aktywność nie spadała poniżej ZHR=70.
Pomimo że radiant Perseidów w ciągu nocy nie osiąga zenitu, to pod ciemnym wiejskim niebem rzeczywiście obserwowane ilości meteorów bywają tylko nieznacznie mniejsze
niż wskazuje liczba określająca ZHR. Wracając do samego
maksimum — zaowocowało ono znaczną ilością pięknych
zjawisk Perseidów. Szczególnie pięknie prezentowały się
dwa bolidy, które pojawiły się na południe od Polski tuż przed
północą czasu lokalnego. Jaśniejszy z bolidów osiągnął jasność zbliżoną do –10 mag i pozostawił po sobie ślad widoczny przez kilkanaście minut.
W kilka dni po maksimum zebrano wystarczającą ilość
danych wizualnych, aby wyznaczyć profil aktywności Perseidów. Profil ten aktualizowany na bieżąco można zobaczyć
na stronie http://www.imo.net. Znajdują się tam profile aktywności, indywidualne raporty od obserwatorów, jak również
statystyki dotyczące ilości wykonanych obserwacji. Pomimo

znacznego zainteresowania tegorocznymi Perseidami obserwatorów wizualnych z Polski można policzyć na palcach
jednej ręki. Zaledwie czterech obserwatorów wykonało nieco
ponad 12 godzin obserwacji. Trzeba powiedzieć, że szybki
rozwój sieci bolidowej w pewnym momencie odebrał motywację do obserwacji okiem nieuzbrojonym, wszak nowe
kamery rejestrowały wszystko z niezwykłą precyzją. Polska będąca niegdyś prawdziwą potęgą na polu obserwacji
wizualnych generuje obecnie kilkanaście godzin obserwacji
rocznie (dla porównania w latach 90. polscy obserwatorzy
przeprowadzali kilka tysięcy godzin rocznie). Tymczasem popularność obserwacji wizualnych na świecie od lat utrzymuje
się na podobnym poziomie. Tegoroczne Perseidy obserwowało 153 obserwatorów z całego świata. Prym wiodą tu
Niemcy, Słoweńcy oraz Serbowie. Ci ostatni od lat organizują
wielkie obozy astronomiczne, w których uczestniczą dziesiątki obserwatorów. Rekordzistą, jeśli chodzi o tegoroczne Perseidy, jest Kai Gaarder z Norwegii, który wykonał 41 godzin
obserwacji. Najlepszy rezultat spośród polskich obserwatorów należy do Macieja Kwinty, który wykonał 5 godzin i 59
minut obserwacji.
Skąd pomimo rozwoju techniki obserwacyjnej tak duża
popularność obserwacji wizualnych zagranicą? Są dwie proste przyczyny. Po pierwsze obserwacje wizualne nie wymagają żadnego specjalistycznego sprzętu i praktycznie nic nie
kosztują. Każdy kto zastosuje się do kilku prostych zasad
rządzących obserwacjami wizualnymi, spożytkuje swój czas
w sposób wartościowy, dostarczając wartościowych wyników. Po drugie metoda wizualna dostarcza standardowych
i porównywalnych danych opisujących aktywność rojów meteorowych. Co najmniej od lat 80.
XX w. obserwacje wykonywane są
jednakową, opisaną w dalszej części artykułu metodą. Baza danych
wizualnych jest już na tyle duża, że
widoczne stają się wieloletnie okresy zmienności dla niektórych większych rojów meteorowych. Tego
typu analizy jak na razie nie są możliwe do przeprowadzenia z użyciem
danych zbieranych przez kamery
wideo. Problemem jest ogromna
różnorodność typów kamer i obiektywów używanych do obserwacji.
Ustandaryzowanie tego typu danych
napotyka na znaczne problemy,
choć w ostatnich latach poczyniono na tym polu znaczące postępy.
Ludzkie oko stanowi standardowy
i dość porównywalny instrument obserwacyjny. Niewielkie indywidualne
różnice tracą znaczenie przy analizie większej ilości danych.

Cel obserwacji wizualnych
Wybuch aktywności Drakonidów z 8 października 2018 r. na podstawie danych wizualnych zebranych od 39 obserwatorów. Aktywność roju osiągnęła wartość ZHR = 157 ± 17
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Obserwacje wizualne podczas obozu PKiM w Bukowcu w roku 2012. Zwróćmy uwagę na czerwone światło używane przez obserwatorów do oświetlania notatek. Po lewej stronie widoczne aparaty fotograficzne rejestrujące meteory

swoją przygodę z astronomią meteorową, dane wizualne
służyły między innymi do odkrywania nowych rojów. Meteory
szkicowano na mapach gnomicznych. Współrzędne z map
z czasem przenoszono do postaci cyfrowej, a następnie
analizowano programem Radiant. W ten sposób można było
wyznaczyć położenie radiantów znanych rojów lub też przypadkiem odnaleźć nowy i nieznany radiant. Po roku 2000
wyznaczanie położenia radiantów stało się domeną obserwacji wideo. Obserwacje wykonywane przez obserwatorów
wizualnych nie mogły dłużej konkurować pod względem precyzji z obserwacjami CCTV. Współcześnie nie szkicuje się
już meteorów na mapach. Obecnie prowadzone obserwacje
wizualne koncentrują się na wyznaczaniu aktywności rojów
metodą zliczeń. Obserwator przyporządkowuje zaobserwowane meteory do rojów i odnotowuje ich ilości w przedziałach
czasowych. Wyznaczając widoczność graniczną, dostarcza
informacji niezbędnych do ustandaryzowania wyników. Obserwacje te są wprowadzane poprzez stronę internetową,
w ciągu kilku godzin stają się dostępne dla wszystkich zainteresowanych a jednocześnie tworzą wstępny wykres aktywności roju.

Co potrzebne do obserwacji
Ciemne niebo — do wykonywania obserwacji o wartości naukowej potrzebne jest niebo o widoczności lepszej niż
5 mag. Takie niebo spotykamy z dala od świateł miejskich,
ale warto pamiętać, że widoczność może być ograniczona
również przez Księżyc. Obserwacji przy widoczności granicznej gorszej niż +5m nie wykonujemy i nie wysyłamy.
Śpiwór — nie wytrzymamy zbyt długo, obserwując meteory z podniesioną głową. Obserwacje najlepiej wykonywać,
leżąc w śpiworze lub na leżaku. Należy tak patrzeć, aby
niebo wypełniało całe pole widzenia. Warto ubrać się cieplej
— obserwator leżący nieruchomo dość szybko traci ciepło,
6/2018

a temperatura w ciągu nocy często znacząco spada. Problemem może również być pojawiająca się rosa.
Czerwona latarka — podczas obserwacji musimy utrzymywać stałą i pełną adaptację oka do ciemności. Notatki wykonujemy, używając czerwonej latarki, która w minimalnym
stopniu wpływa na adaptację oka. Czerwone światło tylko
nieznacznie pobudza receptory światłoczułe siatkówki oka,
odpowiedzialne za widzenie w nocy. Musi to być latarka LED
lub tradycyjna latarka z filtrem czerwonym. Nie nadają się
do tego celu ekrany telefonów wyświetlające czerwony obraz.
Notatnik wodoodporny — obecnie dostępne są na rynku notatniki odporne na wilgoć. Trzeba przyznać, że podczas
długich sierpniowych nocy tradycyjne notatniki leżące obok
obserwatora przyjmują konsystencję półpłynną.
Ołówki — ołówek w przeciwieństwie do długopisu działa w każdych warunkach. Jako że ołówek może się złamać,
warto mieć do dyspozycji kilka sztuk.
Dyktafon — alternatywa do notatnika i ołówków. Pozwala nagrywać przebieg obserwacji bez odrywania wzroku
od nieba, dzięki użyciu dyktafonu niczego nie przegapimy.
Ujemną stroną jest konieczność przesłuchania całego nagrania nazajutrz, gdy jesteśmy zmęczeni po obserwacjach.
Zegarek — obserwator notuje czas obserwacji, momenty początku i końca przedziałów czasowych. W przypadku
pojawienia się jasnych bolidów warto odnotować dokładną
godzinę.

Podstawowe pojęcia
Zliczenia — Istota współczesnych obserwacji — notujemy pojawienia się meteorów w zeszycie, zaznaczamy do jakiego roju należą oraz określamy ich jasność. Nie notujemy
momentów poszczególnych meteorów, jedynie co jakiś czas
zaznaczamy granice przedziału czasowego.
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Przedziały czasowe — meteory zliczamy w przedziałach o określonej długości. Typowo przedział trwa godzinę.
W przypadku większej aktywności stosujemy przedziały krótsze, np. 30-minutowe lub nawet 15-minutowe (typowa
sytuacja dla maksimum Perseidów).
Podczas pamiętnego maksimum Leonidów w 2002 r. stosowano przedziały
dwuminutowe.
Czas efektywny — pojęcie bezpośrednio związane z poprzednim. Przez
przedział 15-minutowy rozumiemy 15
minut obserwacji, nie wliczając momentów na notowanie, picie kawy, walkę
z komarami itp. W praktyce więc 15 minut czasu efektywnego zajmuje nieco Jasności gwiazd znajdujących się w pobliżu północnego bieguna niebieskiego. Jasności te mogą
być wykorzystane do określania widoczności granicznej podczas obserwacji
więcej czasu zegarowego.
Przynależność do roju — podczas obserwacji musimy bo widzimy je niejako od przodu (pod bardzo małym kątem).
odróżniać meteory z obserwowanego roju od innych mete- Trzecie kryterium — meteor należący do danego roju powiorów i od meteorów sporadycznych. Musimy przynajmniej nien być dwukrotnie krótszy niż odległość pomiędzy początnauczyć się odróżniać meteory należące do roju, który wła- kiem zjawiska a radiantem roju. Jest to czysto geometryczne
śnie osiąga maksimum aktywności. Musimy również umieć kryterium — meteory znajdujące się blisko radiantu widzimy
wykluczać meteory, które, choć podobne, to do roju nie na- pod małym kątem, a więc nie mogą być one zbyt długie. Im
dalej od radiantu, tym dłuższe mogą być metory. Reguła nie
leżą.
Kryteria przynależności są trzy: kierunek, prędkość i dłu- dotyczy bolidów, które osiągają ogromne długości, oraz w sygość. Kryterium kierunku wydaje się być oczywiste — meteor tuacji gdy radiant jest zbyt nisko nad horyzontem (co również
przedłużony wstecz ma trafiać w radiant. Musimy wcześniej może prowadzić do powstawania bardzo długich meteorów).
Widoczność graniczna — jasność najsłabszej gwiazdy
dowiedzieć się, gdzie leży radiant obserwowanego roju. Informacje na ten temat dostępne są w kalendarzach obserwa- dostrzeganej przez obserwatora metodą zerkania. Polega
cyjnych na stronach www.pkim.org lub www.imo.net. Kryte- ona na patrzeniu na obserwowany obiekt nie bezpośrednio,
rium prędkości pozwala wykluczać zjawiska o prędkości nie ale tuż obok niego, tak że nie znajduje się on w centrum pola
pasującej do typowej dla roju. Meteory wchodzą w atmosferę widzenia. Widoczność wyznaczamy na początku każdego
z prędkościami od 11 do 72 km/s. Perseidy przy prędkości przedziału oraz w momentach, gdy widoczność się zmienia
57 km/s wydają się być meteorami szybkimi, Leonidy osią- (notujemy godzinę i widoczność). Widoczność określamy,
gające 72 km/s wyglądają jak świetliste kreski na niebie, zliczając gwiazdy na wyznaczonych obszarach nieba, a naGeminidy przy 35 km/s wydają się mieć średnią prędkość, stępnie porównując z tabelami. Opis tych pól wraz z tabelami
a obserwowane w letnie noce Capricornidy przy 23 km/s znacząco przekracza objętość tego artykułu, wspomnę więc
wydają się być dość wolne. Są od tej reguły pewne odstęp- o sposobie alternatywnym — do wyznaczenia widoczności
stwa — szybkie Leonidy czy Perseidy obserwowane tuż nad granicznej mogą służyć gwiazdy północnego ciągu biegunohoryzontem mogą wydawać się dość wolne (bo znajdują się wego (mapka powyżej).
Współczynnik zachmurzenia — współczynnik opisująbardzo daleko od obserwatora), podobnie też te, które znajdują się bardzo blisko radiantu, mogą wydawać się wolne, cy zachmurzenie podczas obserwacji. Obserwując, notujemy
stan zachmurzenia w obserwowanym polu
widzenia (nie na całym niebie) — przy bezchmurnym niebie odnotowujemy 0%, przy
zachmurzonym w połowie — 50%.
Jasność meteoru — określamy wizualnie jasności obserwowanych meteorów z dokładnością do 1 mag (bardziej
doświadczeni obserwatorzy zazwyczaj określają jasności z dokładnością
do 0,5 mag). Jasność wyznaczana jest
poprzez proste porównanie z gwiazdami
o znanych jasnościach.
Rozkład jasności — zaobserwowane meteory osobno dla każdego roju,
grupowane są w klasy jasności. Zazwyczaj w postaci tabelarycznej przyporządkowujemy meteory do grup — kolejno
o jasnościach, które różnią się o 1 mag.
Przykładowo zapisujemy ilość meteorów
o jasnościach +4 mag, ilość o jasnoBolid z roju Perseidów o jasności –9 mag, który pojawił się podczas maksimum w nocy z 11 ściach +3 mag, następnie +2 mag i tak
na 12 sierpnia 2016 r. o godzinie 23:59 UT. Fot. Arkadiusz Olech
dalej. Zazwyczaj otrzymujemy rozkład
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ilości, w którym ilość meteorów rośnie wraz ze spadkiem ich
jasności, przy czym dla zjawisk najsłabszych następuje załamanie tej zależności (ludzkie oko ma problem ze skutecznym
dostrzeganiem meteorów na granicy zasięgu gwiazdowego).
Dane wynikające z rozkładu jasności używane są do wyznaczania współczynnika masowego roju.

Technika obserwacji
Miejsce obserwacji — tło nieba ma ogromne znaczenie
dla przeprowadzanej obserwacji. Obserwacje można prowadzić przy widoczności granicznej większej niż +5,0m, ilość
widocznych meteorów wzrasta bardzo silnie wraz ze wzrostem widoczności granicznej. Przykładowo dla Perseidów
pod ciemnym wiejskim niebem widzimy zazwyczaj około 100
zjawisk w ciągu godziny, w warunkach podmiejskich dostrzeżemy w tym czasie około 30–50 meteorów. W centrum Warszawy przy widoczności około +3 mag mamy szansę zaobserwować kilka najjaśniejszych zjawisk. Nie zawsze możemy
znaleźć się pod odpowiednio ciemnym niebem, ale koniecznie musimy zadbać o to, aby w polu widzenia nie znajdowały
się świecące latarnie, okna, światła samochodów. Meteory
obserwujemy, leżąc w śpiworze, na leżaku, w ostateczności
na wygodnym fotelu, o ile możemy bez problemu i bez wysiłku spoglądać do góry przez kolejne godziny obserwacji.
Warto pamiętać o odpowiednim ubiorze. Ubrać należy się
znacznie cieplej niż wydaje się na pierwszy rzut oka. Obserwator leżąc nieruchomo traci ciepło błyskawicznie, co da się
odczuć już w pierwszej godzinie obserwacji.
Adaptacja wzroku do ciemności — konieczny a często pomijany element przygotowania do obserwacji. Czułość
ludzkiego oka po wyjściu z jasno oświetlonego pomieszczenia przez kilkanaście minut jest mocno zredukowana i wykonywanie obserwacji w tym czasie mogłoby zafałszować
wyniki. Przy wykonywaniu notatek używamy wyłącznie czerwonego światła latarki LED. Nie używamy telefonów w roli
latarek, świecą one zbyt jasno i wyraźnie psują adaptację
do ciemności. Nie używamy telefonów w ogólności, aby nie
rozpraszały uwagi, aby nie świeciły obserwatorowi w oczy.

Obserwacja — gdy wzrok przyzwyczai się do ciemności,
a widoczność przekracza +5,0 mag, rozpoczynamy obserwację. Notujemy (na kartkę lub dyktafon) datę i godzinę początku, miejsce obserwacji. Określamy widoczność graniczną i zachmurzenie. Czekamy na pojawienie się pierwszego
meteoru. Obserwując jakiś rój, nie patrzymy w stronę jego
radiantu, a więc obserwując Perseidy, nie patrzymy w Perseusza, tam akurat zjawisk jest najmniej. Początek obserwacji jest początkiem pierwszego przedziału czasowego,
np. godzinnego. Nie zapisujemy momentów pojawiania się
poszczególnych meteorów, jedynie wpisujemy je w rozpoczęty przedział czasowy. Kontrolujemy czas tak, aby w odpowiednim momencie zakończyć przedział i rozpocząć kolejny.
Przy każdym rozpoczęciu przedziału notujemy widoczność
graniczną.
Gdy pojawi się meteor, notujemy jego numer kolejny, jasność oraz przynależność do roju. Nagrywając obserwacje
na dyktafon wystarczy notować jasność i przynależność. Meterów w ciągu nocy może pojawić się nawet kilkaset. Po zaplanowanym czasie kończymy obserwacje, zapisując końcową widoczność graniczną, zachmurzenie i moment końca
obserwacji. Obserwacje należy przerwać, gdy okoliczności
nie pozwalają na jej dalsze prowadzenie — w przypadku gdy
widoczność spadnie poniżej +5,0m, w przypadku zachmurzenia większego niż 50% a także w przypadku gdy ogarnia nas
zmęczenie skutkujące zmniejszeniem spostrzegawczości.

Opracowanie obserwacji
Zanim nasza obserwacja trafi do globalnej analizy, należy wstępnie ją przygotować. Przed nami wykonanie rozkładu
jasności meteorów, wyznaczenie średniej ważonej dla widoczności i zachmurzenia w przedziałach. Obserwacje wprowadzać będziemy za pośrednictwem formularza na stronie
www.imo.net.
Szczegółowy opis opracowania i wprowadzania danych
zawarty będzie w następnym numerze Uranii.
Przemysław Żołądek

Przykład zapisu obserwacji wizualnych. W nagłówku dane dotyczące obserwatora, miejsca obserwacji oraz momentu rozpoczęcia pierwszego
przedziału. Widoczne dwa 15-minutowe przedziały. W przedziałach zapisano meteory wraz z jasnością i przynależnością
6/2018
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Kometa 46P/Wirtanen widoczna gołym okiem!

Jasna kometa nad Polską
Koniec tego roku upłynie bez dwóch zdań pod znakiem komety. Oto po kilku latach wyczekiwania,
na naszym niebie gości krótkookresowa kometa 46P/Wirtanen w swym najkorzystniejszym w historii
powrocie w okolice Słońca. Jej duża jasność pozwala na obserwacje nieuzbrojonym okiem, będąc pierwszą
tak atrakcyjną obserwacyjnie kometą w ciągu kilku ostatnich lat.
Co wiemy o komecie Wirtanena?
Kometa 46P/Wirtanen została odkryta 17 stycznia 1948 r.
przez Carla Wirtanena — nieżyjącego już amerykańskiego
astronoma, który pracował w Obserwatorium Licka w Kalifornii. W latach 40. i 50. XX w. Wirtanen odkrył pięć komet,
w tym jedną krótkookresową (46P). W czasie kolejnego powrotu w 1954 r., odnalazł swoją kometę po raz drugi. Obecnie
obserwujemy jej dwunasty powrót w okolice Słońca. Od momentu odkrycia nie została dostrzeżona jedynie w czasie peryhelium w 1980 r., za sprawą bardzo niekorzystnej geometrii obserwacji — przez większość czasu przebywała blisko
Słońca (w odległości poniżej 20°). W tym roku, być może za
sprawą dużych oczekiwań, jakie pokładamy w jej historycznym powrocie, poszukiwacze popełnili falstart. 1 czerwca
Nick Moskovitz i jego zespół z Obserwatorium Lowella ogłosili ponowne odnalezienie komety Wirtanena, zbliżającej się
do Słońca. Okazało się jednak, że na wykonanych w maju fotografiach pomylono ją z przypadkową planetoidą (133655),
mającą bardzo zbliżoną jasność do przewidywanej jasności
46P i podobny ruch na tle gwiazd. W rzeczywistości kometa

znajdowała się około minutę za planetoidą i nie była widoczna na pojedynczych klatkach, lecz dopiero po złożeniu zdjęć.
Znajdowała się wtedy w odległości 2,61 au od Słońca i 2,8 au
od Ziemi, lecz uzyskane zdjęcia nie pozwoliły na wyraźne
stwierdzenie obecności komy i warkocza. Struktury te dostrzeżono dopiero pod koniec czerwca. Lori Feaga, obserwujący kometę przez teleskop Discovery Channel (DCT), stwierdził istnienie niewielkiego antywarkocza, rozciągającego się
ok. 5 sekund łuku przed kometą. Antywarkocz skierowany był
nie tylko odsłonecznie, ale również w kierunku przeciwnym
do ruchu ciała. Pozytywna detekcja miała miejsce w odległości 2,28 au od Słońca i niespełna 2 au od Ziemi. Co ciekawe,
w czasie wcześniejszych powrotów zdarzało się, że koma
uwidaczniała się na fotografiach wykonanych w znacznie
większych odległościach heliocentrycznych. Rekordowa odległość od Słońca, na której widoczna była gazowa otoczka
wokół 46P to 3,3 au. W latach 90. i na początku wieku kometa Wirtanena była bowiem jednym z najwnikliwiej badanych
małych ciał. Liczne obserwacje, jakie wtedy przeprowadzano, miały posłużyć zebraniu jak największej liczby informacji

Mapa z pozycjami komety 46P/Wirtanen w grudniu 2018 i styczniu 2019. Wygenerowano w programie Nocny Obserwator Janusza Wilanda
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o obiekcie przed planowanym lotem sondy
Rosetta i pierwszym w historii lądowaniem
na komecie. Początkowo to właśnie 46P,
a nie kometa Czuriumow-Gierasimienko
była celem europejskiej misji. Mimo wymuszonej względami technicznymi zmiany celu podróży, kometa Wirtanena została dość dobrze przebadana, dzięki czemu
ze stosunkowo małymi niepewnościami
znamy niektóre cechy fizyczne tego obiektu. Jej jądro jest niewielkie. Przy szacowanym wydłużeniu rzędu 1,4:1, jej najdłuższy
wymiar miałby niewiele ponad kilometr
długości (zakładając kształt elipsoidalny).
Zazwyczaj rozmiar jądra ma bezpośrednie
przełożenie na prezentowaną przez kometę aktywność emisyjną. W przypadku
46P jest jednak inaczej. Obiekt ten należy
bowiem do grona komet hiperaktywnych,
czyli takich, których aktywność jest wy- Krzywa jasności komety Wirtanena na podstawie obserwacji wykonanych w czasie tegoroczraźnie większa od poziomu oczekiwane- nego powrotu
go na podstawie jej rozmiarów. Kometa Wirtanena emituje kilku poprzednich powrotów zbliżała się na wystarczająco
więcej pary wodnej niż „powinna”. W maksimum aktywności niewielką odległość do gazowego olbrzyma, by ogromna
wyrzuca w przestrzeń ok. 1,5·1028 cząsteczek w ciągu sekun- siła grawitacji Jowisza wpłynęła na zmianę orbity małego
dy. Tak duża aktywność przy niewielkiej masie jądra może ciała. Do największego zbliżenia doszło w kwietniu 1972 r.
przekładać się na wyraźny wpływ efektów niegrawitacyjnych Kometa Wirtanena przemknęła wtedy w odległości 0,28 au
na jej ruch wokół Słońca i rotację. Wyznaczany do tej pory od największej planety Układu Słonecznego, co doprowadziokres obrotu komety obarczony jest dużą niepewnością. Ją- ło do zawężenia jej orbity i przesunięcia peryhelium z 1,61 au
dro wykonuje pełny obrót w czasie między 6 a 7,6 godzin. do 1,26 au. Okres orbitalny skrócił się z 6,65 lat do 5,87 lat.
Ponadto, 46P jest potencjalną koziołkującą kometą, czyli Kolejne znaczne zbliżenie do Jowisza nastąpiło już dwa
taką, której ruch wirowy nie odbywa się wokół jednej, dobrze aphelia później, w 1984 r. kometa po zbliżeniu na odległość
ustalonej osi. Wyrzucając znaczne ilości materii ze swego ją- 0,47 au znalazła się na jeszcze krótszej orbicie, o okresie
dra, kometa wzbudza nieuporządkowanie we własnej rotacji. obiegu 5,5 lat i odległości heliocentrycznej 1,08 au w peryheNie jest to odosobniony przypadek pośród komet. Koziołko- lium. Dzięki temu ostatniemu zbliżeniu do gazowego olbrzywanie wskutek emisji materii wykazuje m.in. kometa Halleya. ma, orbita komety znacznie zbliżyła się do orbity Ziemi. ObInnym koziołkującym obiektem jest także tajemnicza ‘Oumu- liczenia wykazują, że perturbacje orbity powodowane przez
amua, będąca tematem ostatniego numeru Uranii. Możliwe, Jowisza miały miejsce jeszcze przed odkryciem komety —
że w czasie wcześniejszych powrotów w 2002 i 2008 r., ak- w latach 1912 i 1923. Oba zbliżenia skutkowały skróceniem
tywność 46P była wzmagana przez zjawiska wybuchu (na- okresu orbitalnego z niespełna 7 lat i zmniejszeniem dystangłego wzrostu emisji gazowo-pyłowej z jądra komety). Takich su dzielącego obiekt od Słońca w czasie peryhelium, który
zdarzeń nie jesteśmy w stanie przewidzieć, dlatego każdy, na początku XX w. wynosił ponad 1,6 au. Obecnie orbity Zierównież tegoroczny, powrót tej komety może sprawić jakąś mi i komety Wirtanena dzieli zaledwie 0,068 au w najbliższym
punkcie. Tegoroczny powrót będzie najkorzystniejszym w hiniespodziankę.
storii, za sprawą niewiele większej odległości, w jakiej komeDlaczego tegoroczny powrót jest historyczny?
ta minie Ziemię. 16 grudnia, niespełna 4 dni po peryhelium,
Kometa Wirtanena porusza się po krótkiej eliptycznej or- zbliży się do naszej planety na odległość 0,0775 au, czyli
bicie, w aphelium zbliżając się do orbity Jowisza. W ciągu zaledwie ok. 30-krotnie więcej niż odległość Ziemia-Księżyc
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(lub ok. 11,5 mln km). Właśnie wtedy możemy się spodziewać uzyskania przez kometę największej jasności
i największej aktywności w tak krótkim czasie po peryhelium. Będzie to dziesiąty najbliższy przelot komety
w pobliżu Ziemi od lat 50. XX w. i dwudziesty w całej
historii, biorąc pod uwagę te obiekty, dla których z należytą dokładnością wyznaczono elementy orbitalne.
Zbliżenie na tak małą odległość do Ziemi sprawia, że 1
sekunda łuku w czasie maksymalnego zbliżenia odpowiadać będzie fizycznym 57 km w obrazie komety! Tak
duża rozdzielczość tworzy unikalną możliwość badań
wewnętrznych obszarów komy, która w przypadku wielu komet osiąga rozmiary kilkuset tysięcy km. Znaczne
zbliżenie do Ziemi umożliwi wykorzystanie obserwacji
radarowych do badań nad strukturą kometarnego jądra, a przewidywana duża aktywność i jasność obiektu
przekuje się w możliwość wykonania dokładnych pomiarów jej składu chemicznego, wykorzystując spektroskopię wysokiej rozdzielczości. W grudniu nastąpi
prawdziwy boom na obserwacje komety Wirtanena.
Zaangażowanych w zbieranie danych będzie szereg
czołowych instrumentów astronomicznych na świecie
(i w przestrzeni kosmicznej), w tym teleskop Hubble’a,
Chandra, VLT, obserwatorium samolotowe SOFIA, Położenie komety i Ziemi w czasie największego zbliżenia z zachowaniem skali odległości
teleskop Kecka, ALMA, IRTF, DCT i wiele innych.
Na optycznych długościach fal przy użyciu filtrów wąskopa- zbliży się do Jowisza na ok. 0,5 au, co przesunie jej orbitę
smowych będzie możliwe dostrzeżenie struktur wewnątrz dalej od Ziemi i Słońca, do którego odtąd nie zbliży się na odotoczki, takich jak dżety, czy spiralny rozkład materii wywoła- ległość mniejszą niż 1,22 au w peryhelium. W drugiej połowie
ny ruchem wirowym ciała. Gęstsze pyłowe formy mogą być XXI w. orbity Ziemi i komety dzielić będzie dystans niespełna
dostrzegalne również wizualnie w lornetkach i teleskopach. ćwierć jednostki astronomicznej, jednak żaden z powrotów
Od połowy grudnia kometa będzie widoczna wysoko nad nie będzie tak korzystny, by tyle wyniosła jej minimalna odlehoryzontem w znacznej części globu, zarówno na półkuli głość od naszej planety.
północnej, jak i południowej. Możliwe będą długoczasowe
obserwacje, które pozwolą na bardzo precyzyjne wyzna- Jaką jasność uzyska kometa?
czenie okresu rotacji i ewentualnych zmian w jego tempie,
Naturalnie, jednym z najistotniejszych skutków historycza także szczegółowe monitorowanie zmian w aktywności nego powrotu komety Wirtanena i jej bliskiego przelotu w poobiektu. W czasie zbliżenia obiekt znajdzie się niemal w opo- bliżu Ziemi będzie uzyskanie przez obiekt jasności umożzycji i będzie widoczny z Polski praktycznie przez całą noc liwiającej dostrzeżenie jej na niebie gołym okiem. Zgodnie
w odległości ok. 7° od Plejad, a tydzień później, jeśli uzyska z prognozami, kometa Wirtanena może osiągnąć nawet
tak dużą jasność, jak przewidujemy, z mniej zaświetlonych 3 mag w połowie grudnia. Przewidywania jasności komet zaczęści kraju może stanowić jedną z pierwszych „gwiazdek” wsze są obarczone dużą niepewnością, choć w przypadku
w wigilijny wieczór. Historyczny wymiar tegorocznego powro- komet krótkookresowych, takich jak 46P/Wirtanen, zazwytu niech oddaje również fakt, że będzie to jedyny tak bliski czaj mniejszą niż dla dopiero odkrytych komet długookreprzelot 46P w pobliżu Ziemi. W 2042 r. kometa po raz kolejny sowych. Modelowanie przyszłej jasności planetoid nie jest
trudne, ponieważ ciała te są litą
skałą o pewnych wymiarach i ich
jasność zależy w fundamentalnym
stopniu od odległości do Ziemi
W Uranii 3/2017 przedstawiłem koncepcję międzynarodowej kampanii obserwai Słońca. W przypadku komet nie
cyjnej 4*P Coma Morphology Campaign, w której mogą wziąć udział miłośnicy
widzimy ich litego jądra, lecz gazoastronomii z całego świata, posiadający teleskopy i kamery (najlepiej CCD)
wą otoczkę o gęstości zmieniającej
do fotografowania nieba. Głównym celem kampanii są badania nad strukturami
się w zależności od poziomu emisji
widocznymi w otoczkach komet 41P i 45P, które obserwowaliśmy w ubiegłym
pyłu z jej powierzchni. To właśnie
roku oraz widocznej obecnie na niebie komety 46P/Wirtanen. Więcej informacji
aktywność odgrywa kluczową rolę
o wymaganiach dot. udziału w kampanii i wykonywania zdjęć komety na stronie:
w przewidywaniu jasności „gwiazd
www.psi.edu/41P45P46P.
z warkoczami”, które, podobnie jak
Polską kampanię obserwacyjną prowadzi Sekcja Obserwatorów Komet
koty, chodząc własnymi ścieżkami,
PTMA. Zachęcamy wszystkich miłośników astronomii do przesyłania wyników
nie zawsze zwiększają aktywność
swoich obserwacji wizualnych oraz zdjęć komet. Formularz do przesyłania zdjęć
proporcjonalnie wraz ze zbliżai raportów obserwacyjnych znajduje się na stronie www.sok.ptma.pl. Jest tam
niem się do Słońca, co znacznie
również poradnik, tłumaczący krok po kroku, jak wizualnie wykonywać wartoutrudnia szacunki. Dla komety Wirściowe naukowo obserwacje komet. Wyniki własnych obserwacji i/lub zdjęcia
tanena, prognozy te powinny być
komet można zgłaszać również w lokalnych oddziałach PTMA.
jednak bezpieczniejsze, ponieważ
w stosunku do ostatnich powro-
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Zdjęcie komety 46P/Wirtanen wykonane przez Piotra Dzikowskiego na zdalnym astrografie 106 mm w obserwatorium Siding Spring (Australia),
11.11.2018 r.

tów, jej obecna orbita nie uległa dużym zmianom. Wobec
tego do tegorocznych przewidywań możemy wykorzystać
jasność absolutną i współczynnik aktywności, obliczone
z obserwacji, jakie wykonano w czasie jej kilku wcześniejszych powrotów. Najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada maksimum jasności ok. 3 mag i widoczność komety
nieuzbrojonym okiem przez kilka tygodni. Dokładność przewidywań można zwiększyć, wykorzystując obserwacje 46P
wykonane w ciągu jej bieżącego powrotu. Latem kometa
osiągała jasność 1–1,5 mag słabszą od przewidywań, co
zrodziło obawy, że nie uzyska ona jasności gwarantującej
widoczności gołym okiem. Efemeryda sporządzona na podstawie tych danych określała maksimum blasku komety
na zaledwie 8 mag! Na szczęście, ten materiał obserwacyjny nie był w pełni rzetelny. Jako że pełna jasność widoma
komety zależy od rozpraszania światła na powierzchni jej
komy, jeśli do fotometrii wykorzystamy jedynie fragment widocznej głowy komety, wówczas wyniki będą zaniżone. Podobne zjawisko odnotowujemy w Sekcji Obserwatorów Komet dla obserwacji wizualnych wykonanych z miasta, kiedy
obserwator widzi jedynie fragment otoczki, który przebija się
przez jasne tło nieba, wykonuje ocenę jasności i uzyskuje
zaniżony wynik. Obserwatorzy, którzy przesłali swoje wyniki
fotometryczne do MPC, użyli zbyt małej apertury, przez co
6/2018

ich zaniżone wyniki poskutkowały publikacją niepokojącej
prognozy dotyczącej jasności komety. Tymczasem w połowie listopada kometa uzyskała jasność lepszą od 7 mag, co
w pełni pokrywa się z wcześniej prognozowaną krzywą blasku i sprawia, że uzyskanie maksymalnej jasności w pobliżu
3 mag w połowie grudnia jest możliwe. Na początku grudnia
kometa uzyskała jasność ok. 4,5 mag, stale utrzymując tendencję wzrostową. Do tej pory z Polski napłynęło wiele obserwacji 46P. Kilku obserwatorów potwierdziło widoczność
komety gołym okiem. W ciemnych rejonach kraju widoczna
była rozległa kometarna otoczka, wyraźnie przekraczająca
1°. Jednocześnie, wyraźna kondensacja centralna umożliwia dostrzeżenie tego bliskiego obiektu przez lornetkę nawet z zaświetlonych miast. 46P/Wirtanen nie podzieli więc
losów innej bliskiej komety — 45P/H-M-P, mającej skrajnie
małą jasność powierzchniową.
Historyczny powrót komety Wirtanena to niepowtarzalna
okazja nie tylko do osobistych przeżyć pod nocnym niebem,
ale także szansa dla popularyzatorów astronomii. Zadbajmy o to, by jak najwięcej osób mogło czerpać przyjemność
z udziału w tym rzadkim zjawisku na nocnym niebie i wykorzystajmy do tego każdą bezchmurną noc! Wszystkim obserwującym życzymy czystego nieba.
Mikołaj Sabat
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Rozwiązanie zadania zawodów II stopnia
LV Olimpiady Astronomicznej
TREŚĆ ZADANIA
Dwie kuliste gwiazdy S1 i S2, których tarcze mają stałe
jasności powierzchniowe, są składnikami gwiazdy zmiennej
zaćmieniowej. Ich temperatury efektywne wynoszą odpowiednio T1 i T2, przy czym T1 > T2.
Którą z relacji:
a) R1 > R2,
b) R1 = R2,
c) R1 < R2,
powinny spełniać promienie tych gwiazd, by minimum jasności układu było możliwie najgłębsze (tzn. podczas zaćmienia zmiana jasności obserwowanej była możliwie największa?
Odpowiedź uzasadnij rachunkiem.
ROZWIĄZANIE
Zjawiska zaćmieniowe w układach podwójnych są obserwowane jako regularne zmiany jasności danego obiektu.
Dla dużej grupy gwiazd podwójnych (nie obejmujących np.
układów kontaktowych), z racji pewnej stałości i regularności jasności i kształtu gwiazd, można opierając się na dosyć prostych rachunkach geometrycznych, uzyskać wiele
informacji na temat danych ciał niebieskich. W poniższym
zadaniu przyjęte zostaną następujące założenia:
• układ zaćmieniowy położony jest na tyle daleko
od obserwatora, że d1 ≈ d2 (oba składniki są równoodległe od obserwatora) — pozwala to pominąć zjawiska
związane z perspektywą,
• jasność powierzchniowa tarcz obu gwiazd jest stała
i równa średniej jasności powierzchniowej danej gwiazdy (pomijamy zjawisko pociemnienia brzegowego).
Cykl zmienności gwiazd zaćmieniowych charakteryzuje
się zwykle dwoma minimami, o różnych głębokościach. Minimum główne (głębsze) zachodzi wtedy, gdy chłodniejszy
składnik zasłania gorętszy — wtórne (płytsze) w sytuacji odwrotnej. Maksymalna różnica jasności zachodzi pomiędzy
maksimum jasności układu (gdy obie gwiazdy są w całości
widoczne i nie zachodzi zaćmienie) a minimum głównym.
Schematyczny wykres zmienności gwiazdy zmiennej
zaćmieniowej przedstawiony został na poniższym wykresie:

gdzie Imax i Imin to natężenia promieniowania docierające
do obserwatora odpowiednio w maksimum i minimum. Wartość natężenia promieniowania (zgodnie z prawem Stefana-Boltzmanna) jest proporcjonalna do powierzchni świecącej oraz czwartej potęgi temperatury obiektu:
I ~ S∙σT4
gdzie σ to stała Stefana-Boltzmanna.
Obliczamy teraz wielkość maksymalnej możliwej zmiany jasności obiektu, więc założymy, iż zaćmienia gwiazd zachodzą centralnie, tzn. w maksimum zaćmienia środki tarcz
gwiazd znajdują się w jednym punkcie. By porównać rozważane scenariusze, uznajmy też promień gwiazdy chłodniejszej R2 za wielkość stałą, a promień gorętszego ciała R1
za parametr rozwiązania.
Wygląd, który zobaczyłby hipotetyczny obserwator mogący obserwować tarcze gwiazd w sytuacji maksimum (1),
minimum (2) oraz w sytuacji pośredniej (3) przedstawiono
na poniższej ilustracji:

Stosunki natężeń promieniowania dla rozpatrywanych
scenariuszy wyniosą odpowiednio:
 Imax 
π R12aσ T14 + π R22σ T24
R12aT14 + R22T24
=
 =
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Różnice jasności dla trzech scenariuszy są następujące:
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Zgodnie z prawem Pogsona różnica jasności w wielkościach gwiazdowych (magnitudo) pomiędzy maksimum
a minimum jasności wynosi:
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Młodzi badacze
dla przypadku „a” (x > 1):

Widać, że w przypadku „c” wartość logarytmu będzie
zawsze mniejsza od logarytmu w przypadku „b” (ponieważ
mianownik ułamka jest mniejszy w przypadku „c”). Dla przypadku „a”, odpowiadającemu większej gwieździe gorętszej,
różnica jasności będzie spadać wraz ze wzrostem stosunku
nie przekraczając wartości różnicy z przypadku „b” (formalne udowodnienie tej nierówności można wykonać jako dodatkowe ćwiczenie).
Maksymalną możliwą zmianę jasności otrzymamy więc
w przypadku, gdy promienie obu składników gwiazdy podwójnej są równe (przypadek „b”).

 x 2T 4 + T 4 
∆ma = 2 5 log  2 1 4 2 4 
 ( x − 1)T1 + T2 



dla „b” (x = 1):
T 4 +T 4 
∆mb = 2 5 log  1 4 2 
 T2


oraz dla przypadku „c” (x < 1):
 x 2T14 + T24 
∆mc = 2 5 log 

T24



Mateusz Krakowczyk
Redaktor działu „Kącik Olimpijczyka”

Początki (prawie) wszystkiego

Biblioteka Uranii

Zapewne większość z nas kiedyś zastanawiała się chociaż
przez chwilę, skąd się wzięło życie, albo nad początkami
różnych innych, nieco mniej „globalnych” i odległych w czasie
spraw. Nakładem wydawnictwa Insignis Media ukazała się
książka Grahama Lawtona zatytułowana „Początki (prawie)
wszystkiego”, która próbuje odpowiedzieć na tego typu
pytania. Jej założeniem jest przedstawienie, w jaki sposób
zaczęły się i ewoluowały różne obiekty, przedmioty, a nawet
idee.
Pierwszy rozdział dotyczy astronomii i kosmosu,
opowiada, jak powstał Wszechświat, dlaczego świecą
gwiazdy, skąd się biorą meteoryty, dlaczego używane
jest określenie „jesteśmy dziećmi gwiazd” i różne inne
zagadnienia. W kolejnych rozdziałach tematyka przechodzi
do Ziemi, jej budowy, powstania życia, rozwoju cywilizacji,
różnych wynalazków i idei. Jednak i w tych dalszych
rozdziałach można co pewien czas natknąć się na wątki
związane z kosmosem.
Zazwyczaj każde zagadnienie opisano na dwóch
stronach. Tekst jest ciekawy i napisany w zrozumiały sposób.
Elementem najbardziej wyróżniającym książkę spośród
innych zbliżonych pozycji wydawniczych są infografiki. Jest
ich dużo i są naprawdę świetne — interesująco i czytelnie
pokazujące dane zagadnienie. Autorką ilustracji jest Jennifer
Daniel, która pokazuje tutaj, że nie bez powodu otrzymała
wiele nagród za prace z dziedziny narracji graficznej.
W książce „Początki (prawie) wszystkiego” nie za bardzo
jest co krytykować. Gdyby się czepiać, to w niektórych
miejscach termin „waga” jest użyty w kontekście takim,
w którym fizycy raczej powiedzieliby o masie, a z kolei
astronomowie raczej używają pisowni „Wszechświat”, a nie
używanej w książce „wszechświat” (ale obie wersje pisowni są
poprawne).
Książka skierowana jest zarówno do młodzieży, jak
i dorosłych. Została wydana bardzo atrakcyjnie, w twardej
oprawie. Może być na przykład fajnym prezentem dla osoby
ciekawej, jak działa otaczający ją świat (Wszechświat).
Pozycja otrzymała patronat od „Uranii” i zdecydowanie ją
polecamy.
Krzysztof Czart
Dane bibliograficzne:
Tytuł: Początki (prawie) wszystkiego
Tytuł oryginału: The Origin of (almost) Everything
Autor: Lawton Graham
Ilustracje: Jennifer Daniel
Tłumaczenie: Maria Brzozowska
Wydawnictwo: Insignis Media
6/2018
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Okładka: twarda
Liczba stron: 256
Numer ISBN: 978-83-66071-44-5
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Niebo nad Polską

Widok południowej strony
nieba w centrum Polski
(19°E / 52°N)

1 stycznia ok. godz. 1.00
16 stycznia ok. godz. 0.00
1 lutego ok. godz. 23.00
15 lutego ok. godz. 22.00
1 marca ok. godz. 21.00

Niebo w styczniu i lutym 2019
Pierwszy dzień roku, to jednocześnie 11 dzień zimy, zapoczątkowanej zimowym przesileniem, krótko przed północą 21/22 grudnia. Od tego momentu dnia
zaczęło stopniowo przybywać i 1 stycznia, w centrum Polski dzień trwał już 7 h
51 min, o 7 minut dłużej. Do końca stycznia przybędzie kolejne 64 min dnia,
a w ciągu 28 dni lutego już 105 min, dzięki czemu ostatni dzień lutego potrwa
już 10 h 48 min. W podobnym już tempie około 4 min na dobę, wydłużać się
będą dni przez kolejne dwa miesiące.
Wraz z wydłużaniem się dni i skracaniem nocy, maleją również rozbieżności
w ich długości, pomiędzy północnymi a południowymi krańcami Polski, największe podczas przesileń, praktycznie zanikające podczas równonocy. Z początkiem stycznia, w najdalej na północ wysuniętej Jastrzębiej Górze dzień jest prawie o godzinę krótszy niż w bliskich południowym krańcom Ustrzykach Dolnych,
podczas gdy z końcem lutego, 3 tygodnie przed wiosenną równonocą, jest to już
tylko kwadrans różnicy.
Z roku na rok rozkład gwiazd na niebie jest w zasadzie niezmienny, a różnice
w wyglądzie nieba wprowadzają głównie: Księżyc oraz wędrujące z różnymi prędkościami na tle gwiazd planety. W ciągu wciąż długich, zwłaszcza styczniowych
nocy, nadal mamy możliwość obserwacji gwiazdozbiorów wszystkich czterech
pór roku, a aż do pierwszych dni lutego nawet dwukrotnie, po zmierzchu i przed
świtem, podziwiać można główny akcent letniego nieba — Trójkąt Letni.
Oczywiście przez większą część nocy dominują gwiazdozbiory nieba zimowego. Orion, otoczony przez Byka, Woźnicę, Bliźnięta oraz Małego i Wielkiego Psa,
szczególnie jasnymi gwiazdami dominują ponad kilkoma pozostałymi zimowymi konstelacjami. Najjaśniejsze w wymienionych gwiazdozbiorach: Rigel, Aldebaran, Kapella, Polluks, Procjon i Syriusz, wytyczają wierzchołki dość regularnego, obszernego Zimowego Sześciokąta, jednego z gwiezdnych symboli zimy.
W oczy rzuca się tu również inna figura — podobnie jak na letnim i wiosennym
niebie — okazały trójkąt, tym razem niemal równoboczny, wytyczony przez Procjona i Syriusza oraz Betelgeuse, drugą pod względem jasności gwiazdę Oriona,
leżącą w centrum wcześniej wspomnianego Zimowego Sześciokąta.
Gdy, przykładowo w środku omawianego okresu, na przełomie stycznia i lute-
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Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet
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go, krótko po zmierzchu spod południowo-wschodniego horyzontu
wychyla się Syriusz, ostatnia a zarazem najjaśniejsza gwiazda zarówno Zimowego Sześciokąta, jak i Zimowego Trójkąta, na zachodzie dolnym swym wierzchołkiem tuż ponad horyzontem świeci
jeszcze Trójkąt Letni, czyli najjaśniejsze gwiazdy Lutni, Łabędzia
i Orła — Wega, Deneb i Altair, a pomiędzy nimi rozciągają się,
znacznie mniej wyraziste gwiazdy jesiennych gwiazdozbiorów,
wraz z symbolem tej pory, Jesiennym Kwadratem wytyczonym
przez trzy najjaśniejsze gwiazdy Pegaza: Markab, Scheat i Algenib
i najjaśniejszą Alpheratz w Andromedzie. Około północy Zimowy
Sześciokąt wciąż jeszcze w komplecie błyszczy na południowym
zachodzie, a na południowym wschodzie w komplecie prezentuje
się już ogromny Wiosenny Trójkąt, wytyczony przez Regulusa, Arktura i Spikę, najjaśniejsze gwiazdy Lwa, Wolarza i Panny.
Mapki i wykresy zamieszczone na pierwszych dwóch stronach
Kalendarzyka pozwalają zorientować się w wyglądzie południowej części naszego nocnego nieba, głównie w połowie styczniowych i lutowych nocy, wyznaczyć godziny wschodów i zachodów
Słońca, Księżyca i planet, prześledzić zmiany obserwowanych
jasności i rozmiarów kątowych planet, a także szczególnie szybko zmieniające się kształty oświetlonej części tarczy Merkurego
i Wenus. Na pierwszej mapce zaznaczono również położenia kilku ciekawych obiektów, opisanych na ostatniej stronie Kalendarzyka, w części „Spójrz w niebo”. Panoramiczna mapa na trzeciej
i czwartej stronie pokazuje m. in. zmieniające się w tym czasie
położenia planet na tle gwiazd.
Wszystkie momenty podano w czasie środkowoeuropejskim (CET).

Słońce

Od pierwszych dni nowego roku Słońce kontynuuje — rozpoczętą 9 dni wcześniej, od momentu zimowego przesilenia —
tendencję wzrostową, polegającą na stopniowym zwiększaniu

Ważniejsze wydarzenia
stycznia i lutego 2019
styczeń
1
2
3
3
4
4
5
5
6
6
6
7
9
11
13
13
14
14
15
19
20
20
20
20
21
21
21
22
27
30
31
31

23.25
6.50
6.19
9.23
~3.00
18.41
19.32
19.43
2.28
2.41
5.53
1.08
5.29
1.46
1.11
14.30
7.46
16.55
17.59
3.35
0.19
7.57
9.59
23.48
6.13
6.16
21.00
13.25
22.10
3.36
1.22
18.34

koniunkcja Księżyca 1,2°N z Wenus
koniunkcja Saturna ze Słońcem (0,7°N)
Ziemia w peryhelium, 147 100 mln km od Słońca
koniunkcja Księżyca 3,1°N z Jowiszem
maksimum aktywności roju meteorów Kwadrantydy
koniunkcja Księżyca 2,8°N z Merkurym
bliska koniunkcja Księżyca 52’N z Saturnem
maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –21°33’
nów Księżyca
maks. częściowego zaćmienia Słońca (niewidoczne)
maksymalna elongacja Wenus, 47,0°W od Słońca
Księżyc w węźle zstępującym, λ = 296°27’
apogeum Księżyca, 406 124,1 km od Ziemi
koniunkcja Księżyca 2,9°S z Neptunem
koniunkcja Księżyca 5,0°S z Marsem
koniunkcja Merkurego 1,7’S z Saturnem
pierwsza kwadra Księżyca
koniunkcja Księżyca 4,8°S z Uranem
zakrycie 4,3m μ Ceti przez Księżyc (odkrycie 18.58)
zakrycie 4,4m χ1 Ori przez Księżyc (odkrycie 4.26)
maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +21°33’
Słońce wkracza do gwiazdozbioru Koziorożca
Słońce wstępuje w znak Wodnika; λ = 300°
Księżyc w węźle wstępującym, λ = 116°51’
maksymalna faza całkowitego zaćmienia Księżyca
pełnia Księżyca
perygeum Księżyca, 357 348,1 km od Ziemi
koniunkcja Wenus 2,4°N z Jowiszem
ostatnia kwadra Księżyca
koniunkcja górna Merkurego ze Słońcem (2,1°S)
koniunkcja Księżyca 2,7°N z Jowiszem
bardzo bliska koniunkcja Księżyca 5,4’N z Wenus

luty
1.46 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –21°33’

2

6.59 zakrycie Saturna przez Księżyc (w Polsce; odkr. 7.42)

2
3
4
5
5
7
10
11
11
12
13
16
16
17
18
19
19
19
19
26
27
27

Jasności, rozmiary kątowe i wygląd planet
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7.56
7.35
22.04
8.10
10.29
9.42
21.47
0.47
17.23
23.26
7.20
10.56
18.27
10.43
11.51
3.53
7.36
10.03
16.54
12.28
2.24
15.32

bliska koniunkcja Księżyca 37’N z Saturnem
Księżyc w węźle zstępującym, λ = 296°33’
nów Księżyca
bardzo bliska koniunkcja Księżyca 11’S z Merkurym
apogeum Księżyca, 404 561,7 km od Ziemi
koniunkcja Księżyca 3,0°S z Neptunem
koniunkcja Księżyca 5,7°S z Marsem
koniunkcja Księżyca 4,7°S z Uranem
zakrycie 4,3m ξ2 Ceti przez Księżyc (odkrycie 18.22)
pierwsza kwadra Księżyca
bliska koniunkcja Marsa 59’N z Uranem
maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +21°35’
Słońce wkracza do gwiazdozbioru Wodnika
Księżyc w węźle wstępującym, λ = 116°14’
koniunkcja Wenus 1,1°N z Saturnem
Słońce wstępuje w znak Ryb; λ = 330°
bliska koniunkcja Merkurego 41’N z Neptunem
perygeum Księżyca, 356 766,6 km od Ziemi
pełnia Księżyca
ostatnia kwadra Księżyca
maksymalna elongacja Merkurego, 18,1°E od Słońca
koniunkcja Księżyca 2,3°N z Jowiszem
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swej deklinacji, czego konsekwencją jest wydłużanie
się łuku dziennej wędrówki po niebie. W ciągu 59 dni
stycznia i lutego, deklinacja Słońca, czyli jego kątowa
odległość od równika niebieskiego, wzrasta z –23,05°
do –7,88°, a więc o ponad 15° i o tyleż wyżej niż z początkiem stycznia, góruje Słońce w ostatnim dniu lutego.
Styczniową wędrówkę na tle gwiazd, Słońce rozpoczyna w 2/5 odcinka ekliptyki przebiegającego przez
konstelację Strzelca, gdzie do przebycia pozostaje mu
jeszcze 19,7°. Po pokonaniu kolejnych 27,8° ekliptyki
w Koziorożcu, do końca lutego ma do przejścia jeszcze
12,3°, nieco ponad połowę odcinka ekliptyki w gwiazdozbiorze Wodnika. W ciągu 59 dni stycznia i lutego,
Słońce pokonuje więc łącznie 59,8°. Od momentu największego
w roku zbliżenia Ziemi do Słońca podczas peryhelium (3 stycznia), przez kolejne pół roku, stopniowo nieznacznie będzie malała
zarówno faktyczna prędkość ruchu orbitalnego Ziemi, jak i pozornego ruchu Słońca na tle gwiazd, osiągając minimum 5 lipca,
podczas aphelium.

Księżyc

Tegoroczną wędrówkę po niebie, 2,6 doby po ostatniej kwadrze oświetlony w 23%, Księżyc rozpoczyna w zachodniej stronie
konstelacji Wagi, by po przebyciu łącznie ponad 776°, a więc
dokonaniu 2,16 obiegów nieba, z końcem lutego dotrzeć do zachodniej połowy Strzelca, 2,5 doby po ostatniej kwadrze oświetlony jeszcze w 26,5%. Podczas styczniowo-lutowej wędrówki,
jak zwykle Księżyc spotka się dwukrotnie z każdą z planet, z Jowiszem nawet trzykrotnie. Wyjątkowo bliskimi będą tym razem:
31 stycznia koniunkcja z Wenus (geocentrycznie 0,1°) oraz 3
lutego z Merkurym (0,2°). Choć nie tak bliska geocentrycznie
(0,6°), koniunkcja z Saturnem 2 lutego, nad przeważającą częścią Europy, w północno-wschodniej Afryce i południowo-zachodniej Azji skutkować będzie zakryciem Saturna. W Polsce moment
zakrycia przypadać będzie z początkiem świtu, odkrycie krótko
po wschodzie Słońca.
W tym roku w lutym przypada zarówno największe w roku
oddalenie Księżyca od Ziemi podczas apogeum, jak i największe w roku zbliżenie podczas perygeum — tym razem mającego
miejsce niespełna 7 h przed pełnią. Również poprzednia pełnia,
15 h przed dalszym zaledwie o 581 km styczniowym perygeum,
nieznacznie tylko ustępować będzie tej lutowej. Dzięki temu, za-
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równo 19 lutego, jak i 21 stycznia będziemy mieli szansę obserwować efektowne zjawisko szczególnie wielkiego i jasnego Superksiężyca. Styczniową pełnię, przypadającą 6,5 h po przejściu
Księżyca przez węzeł wstępujący, dodatkowo uświetni całkowite
zaćmienie Księżyca, w drugiej połowie nocy 20/21 stycznia.
Zaćmienie w całości będzie widoczne z terytorium obu Ameryk
i w północnej Europie; dla obserwatorów z centralnej Polski zakończy się zachodem Księżyca pod koniec fazy całkowitej.
Z racji dość dogodnych warunków obserwacji, warte uwagi są zakrycia dwóch gwiazd konstelacji Wieloryba zachodzące
wysoko na niebie w pobliżu górowania. Pierwsze z nich, zakrycie
na 59 minut wieczorem 15 stycznia, 4,3m gwiazdy μ Ceti przez
oświetloną w 64% tarczę Księżyca. Drugie, 11 lutego o podobnej
porze, ale z 38% Księżycem, to również 59-minutowe zakrycie
4,3m gwiazdy ξ2 Ceti.

Planety i planetoidy

W omawianym okresie nie zabraknie okazji do obserwacji
każdej z planet, czemu sprzyjają długie i ciemne zimowe noce.
Do połowy lutego będą jeszcze w miarę korzystne warunki widoczności Neptuna, goszczącego w północno-wschodniej części
gwiazdozbioru Wodnika. Więcej czasu mamy na obserwacje
7,5-krotnie jaśniejszego niż Neptun Urana, na pograniczu Ryb
i Barana, nawet z końcem lutego zachodzącego dopiero około
22.00. Szybko poprawiają się warunki widoczności Saturna po
koniunkcji ze Słońcem 2 stycznia; w lutym możemy go już bez trudu dostrzec krótko przed świtem, w samym centrum konstelacji
Strzelca. Jaśniejszego 10-krotnie od Saturna Jowisza, po koniunkcji ze Słońcem w końcu listopada, nawet na początku stycznia od-

Urania

6/2018

styczeń — luty 2019
najdziemy na niebie już ponad 3 h przed świtem, w południowej
części gwiazdozbioru Wężownika.
Przez cały styczeń i luty o stałej godzinie — w centrum Polski
o 23.05 — zachodzi wędrujący na tle Ryb i Barana Mars, ale czas
jego wieczornej widoczności skraca się w wyniku coraz późniejszych zachodów Słońca. Wieczorami 12 i 13 lutego, w zachodniej
stronie nieba będzie szansa zaobserwować efektowne zbliżenie
Marsa na około 1° z 80 razy ciemniejszym Uranem.
Znacznie szybciej od Marsa skraca swój pobyt na porannym
niebie Wenus, z końcem lutego wschodząca o 70 min później
niż na początku stycznia. W tym czasie Gwiazda Poranna, pędząc szybciej od Słońca, od centrum gwiazdozbioru Wagi niemal
do granicy Strzelca z Koziorożcem, pokonuje dystans 65°. Po drodze Wenus napotka dwie inne planety: 22 stycznia przewędruje
2,4° od Jowisza, a 18 lutego dwukrotnie bliżej Saturna. Obie koniunkcje będą miały miejsce w środku dnia, więc ich obserwacje
trzeba zaplanować na godziny poranne, przed świtem.
Merkury, po w miarę dobrej porannej widoczności w połowie
grudnia, z początkiem stycznia szybko znika z nieba, by w związku z przypadającą 27 lutego maksymalną elongacją wschodnią,
już w połowie lutego, dość jasny, pojawić się ponownie na kilka
tygodni na niebie wieczornym. Wędrując w tym czasie na pograniczu Wodnika i Ryb, 19 lutego rano Merkury znajdzie się w bliskiej koniunkcji, zaledwie 0,7° od 500 razy ciemniejszego Urana.
Nieznacznie dalej od siebie obydwie planety możemy spróbować
zobaczyć krótko po zmierzchu tego samego dnia lub poprzedniego wieczoru, ale by dostrzec Urana, konieczna będzie lornetka.
W omawianym okresie brak opozycji jaśniejszych planetoid.

dzie utrudniał Księżyc pomiędzy ostatnią kwadrą a nowiem, wkraczający na niebo jako wąski sierp dopiero pod koniec nocy.

Gwiazdy zmienne

Poniżej zamieszczamy charakterystyczne momenty (maksima lub minima) przedstawicieli trzech typów gwiazd zmiennych,
możliwe do zaobserwowania na nocnym niebie.
Algol (β Persei), zmienna zaćmieniowa o okresie 2,8674 doby
i zakresie zmian jasności od 2,1m do 3,4m. Tabelka zawiera momenty głównych (głębszych) minimów jasności:
styczeń
2, 17.24
14, 4.40
17, 1.29

3,
6,
9,

6.22
3.11
0.00

11, 20.49
14, 17.38
26, 4.53

Cefeida klasyczna (δ Cephei), gwiazda pulsująca o okresie
zmian jasności 5,3663 doby, w zakresie od 3,5m do 4,4m. Tabelka
podaje momenty maksimów jasności:
styczeń
1, 19.57
7, 4.44
17, 21.34

luty
3, 0.41
12, 18.16
19, 3.03

Mirydy — gwiazdy zmienne długookresowe o okresie zmian powyżej 100 dni. W tabelce zestawiono, przypadające w tych miesiącach, maksima blasku kilkunastu jaśniejszych miryd.

Roje meteorów

Obserwowany od 1835 r. rój meteorów Kwadrantydy, swą
coroczną aktywność wykazuje między 28 grudnia a 12 stycznia,
z krótkotrwałym (6–8 godzin), ale obfitym maksimum 3 stycznia,
podczas którego można zaobserwować nawet do 120 szybkich
przelotów meteoru w ciągu godziny. Nazwa roju pochodzi od nieużywanego dziś gwiazdozbioru Kwadrantu (Quadrans Muralis),
usytuowanego na styku dzisiejszych konstelacji Wolarza, Herkulesa i Smoka. Radiant roju znajduje się w, nigdy nie zachodzącym, północno-wschodnim krańcu gwiazdozbioru Wolarza. Brak
jednoznacznego skojarzenia tego roju z konkretną kometą, niewykluczone, że cząstki materii wywołujące to zjawisko pochodzą
od zderzenia dwóch komet.
Obserwacji tegorocznego maksimum Kwadrantydów nie bę-
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luty
19, 22.17
22, 19.06
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styczeń
4, RS Vir
13, V Peg
15, RS Lib
16, U Ari
22, R Leo
31, A Aqr

8,1m
8,7m
7,5m
8,1m
5,8m
7,7m

3,
4,
6,
6,
17,
20,
25,
26,

luty
RR Sgr
S CMi
R Tri
S Her
X Oph
R UMa
R Gem
R Vir

6,8m
7,5m
6,2m
7,6m
6,8m
7,5m
7,1m
6,9m

Opracował Jan Desselberger
Więcej informacji:
ALMANACH ASTRONOMICZNY
TOMASZA ŚCIĘŻORA

http://www.urania.edu.pl/almanach
ROCZNIK ASTRONOMICZNY
INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII

http://www.igik.edu.pl/
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Spójrz w niebo

Z zimowo-wiosennego pogranicza

P

chodnim krańcu wiosennego gwiazdozbioru Hydry, zaledwie 0,6°
od granicy z Jednorożcem. Obiekt o średnicy 23 lat św., zawierający około 80 gwiazd, z odległości 1500 lat św. ma na naszym
niebie średnicę kątową 54’, niemal dwukrotnie większą od księżycowej tarczy. Gromadę najłatwiej odnajdziemy, kierując się
13,8° na południowy wschód od Procjona, najjaśniejszej gwiazdy
konstelacji Małego Psa.
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Źródło: Wikimedia.org

M 46 — obfita otwarta gromada gwiazd w północno-wschodnim krańcu zimowego jeszcze gwiazdozbioru Rufy, około 3,5°
od granic z Jednorożcem i Wielkim Psem, odkryta w 1771 r. przez
Charlesa Messiera, autora słynnego Katalogu Mgławic i Gromad
Gwiazd. Na obiekt o średnicy 30 lat św. składa się około 500
gwiazd. Z odległości 5400 lat św., na naszym niebie rozmiarami
gromada niemal dorównuje tarczy Księżyca w pełni. Niespełna 5’
na północ od centrum gromady można również dostrzec, niezwiązaną z nią fizycznie, mgławicę
planetarną NGC 2438, o kątowej średnicy 1,25’, odkrytą
15 lat później przez Williama
Herschela. Obydwa obiekty
odnajdziemy 5,2° na południe
od najjaśniejszej gwiazdy pobliskiego Jednorożca, 3,9m alfy
Monocerotis.
M 48 — to nieco mniejsza
i mniej liczna od poprzedniej,
usytuowana 12° na północny
wschód od niej, kolejna gromada otwarta odkryta w 1771 r.
przez Charlesa Messiera, na za-

NGC 2683 — kolejny obiekt, efektowną galaktykę spiralną,
odnajdujemy 40° na północ od poprzedniego, na południowym
krańcu zimowego gwiazdozbioru Rysia, zaledwie 22’ od granicy
z Rakiem. Odkryta w 1788 r. przez Williama Herschela galaktyka
zwrócona jest ku nam w przybliżeniu krawędzią galaktycznego
dysku, jednak doskonale widoczne jest jej bardzo jasne jądro.
Oglądana z odległości 25 mln lat św., na naszym niebie ma kątowe wymiary 9,3’ × 2,2’. Galaktykę tę powinniśmy dość łatwo
odszukać 4,8° na północ od 4,0m gwiazdy jota Cancri w Raku lub
6° na zachód od 3,1m alfy Lyncis, najjaśniejszej gwiazdy Rysia.
Źródło: Wikimedia.org

Źródło: Wikimedia.org

© Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter

rzed dwoma miesiącami zachęcaliśmy do spojrzenia
w rejony nieba z pogranicza jesieni i zimy. Obszar zwyczajowo nazywany niebem zimowym, rozciągający się
na około 75° pomiędzy niejako granicznymi konstelacjami Barana i Raka nie jest tak szeroki, jak obszary nieba trzech
pozostałych pór roku, więc po dwóch miesiącach, o podobnej jak
poprzednio porze, na niebie górują już gwiazdozbiory kolejnego,
zimowo-wiosennego pogranicza.
Wybrane tym razem obiekty — gromady gwiazd i galaktyki, to
stosunkowo jasne, dostrzegalne przez dobrą lornetkę lub, niekoniecznie duży, amatorski teleskop, jednak dostrzeżenie ich szczegółów wymaga już większego teleskopu i/lub fotografii o długim
czasie ekspozycji. Pojęcie pogranicza ma w ich przypadku dwojakie znaczenie, wszystkie bowiem znajdują się peryferiach swych
macierzystych gwiazdozbiorów.
Wszystkie proponowane poniżej do obserwacji obiekty, zwłaszcza położone dalej na północ galaktyki, w styczniowo-lutowe noce
przebywają wiele godzin ponad horyzontem, co pozwala na ich
obserwację o różnych porach nocy.

NGC 2903 — jeszcze jeden obiekt odkryty w 1784 r. przez
Williama Herschela, to dość jasna galaktyka spiralna z poprzeczką w zachodniej stronie wiosennego gwiazdozbioru Lwa, 2,3°
od granicy z Rakiem. Przy rzeczywistej średnicy 80 tys. lat św.,
na naszym niebie galaktyka ma kątowe rozmiary 12,6’×6,0’. Usytuowana do nas ukośnie pozwala dostrzec swą dobrze wykształconą spiralną strukturę wraz z wyraźnie zarysowaną poprzeczką.
W odnalezieniu tej galaktyki możemy posłużyć się 3,0m gwiazdą
Algenubi (epsilon Leonis), przesuwając się 3,9° na południowy
zachód od niej.
Jan Desselberger
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Lidzbark, jazz i gwiazdy
16-tysięczne
miasteczko
położone
w centrum Warmii, w którym Mikołaj Kopernik spędził jakieś 7 lat życia i najprawdopodobniej tu właśnie spisał swoją koncepcę nowego modelu budowy świata
(Commentariolus), od 7 lat jest również
ważnym miejscem na mapie krajowych
wydarzeń jazzowych. Przez dwa letnie
miesiące (lipiec i sierpień) w piątki i soboty odbywają się tu koncerty w ramach
Lidzbarskich Wieczorów Jazzowych
(LWJ). Zajmująca się organizacją imprezy Katarzyna Radulewicz stara się zaspokoić w miarę możliwości różnorodne
gusta słuchaczy. Można więc usłyszeć
zarówno tradycyjny jazz nowoorleański,
jazzowe interpretacje popularnych piosenek, jak i cięższe jego odmiany, nierzadko wymieszane z różnymi innymi gatunkami muzycznymi.
Tegoroczna edycja LWJ przyniosła
np. mięsiste syntezatorowe granie Józefa Skrzeka w połączeniu z gitarowymi improwizacjami Krzysztofa „Pumy”
Piaseckiego i rockową perkusją Michała
Dziewińskiego, jak i swingujące wykonania znanych standardów w interpretacji
duetu Myrczek–Tomaszewski.
W organizacji LWJ partycypuje Hotel
Krasicki, gdzie zaproszeni wykonawcy nocują. Z hotelem jestem od wielu
lat związany, jako że odbywają się tam
tzw. spotkania z astronomem. Dzięki
temu zdarza się, że muzyczne spotkania na scenie mają swój ciąg dalszy.
Ot, choćby taki przykład: Włodzimierz
Nahorny (mam nadzieję, że większości Czytelników tej osoby przedstawiać

nie trzeba), jak usłyszał
o możliwości popatrzenia
z wieży hotelowej przez
teleskopy na niebo, zaraz po występie udał się
tam wraz ze mną, bo
koniecznie chciał ujrzeć
na własne oczy pierścienie Saturna. Gdy
pozostała ekipa dotarła
na taras Wieży Zegarowej, maestro Włodzimierz wciąż stał z okiem Przy amfiteatrze, gdzie odbywają się jazzowe koncerty, stoi mulprzyklejonym do okularu timedialne drzewko, na którym można znaleźć listki-nutki upamiętniające wszystkich dotychczasowych wykonawców LWJ.
teleskopu.
Przechodzący obok ludzie wyzwalają odtwarzanie kompozycji
O tym, że astronomia Mariusza Bogdanowicza — jednego z często goszczących w Lidzi muzyka tworzą zgraną barku jazzmanów
parę,
przekonywałem
się niejednokrotnie. Muzycy, słysząc, że silewskim. Jakież było moje zdziwienie,
jestem astronomem, zasypywali mnie gdy całą liczną ekipę ujrzałem pośród wimnóstwem pytań. Z przyjemnością ob- downi wypełniającej tego wieczoru Salę
darowywałem ich robionymi przeze mnie Kopernik, gdzie prowadzę spotkania,
brelokami wypełnionymi skrawkami me- gdy pogoda nie pozwala na bezpośredteorytów i przyozdobionymi w najnow- nie obserwacje.
szej wersji pomniczkiem naszej muzy
W sierpniu w murach lidzbarskieUranii. Występujący ponownie w tym go zamku, gdzie mieszkał Kopernik,
roku w Lidzbarku gitarzysta i kompozytor rozbrzmiewa również muzyka dawna
Janusz Strobel (nota bene brat emeryto- w ramach festiwalu Varmia Musica. Rok
wanego profesora astronomii z Torunia), temu, gdy na sali zobaczyłem niemałe
gdy mnie ujrzał, uśmiechnął się serdecz- grono uczestników owego festiwalu, ponie, po czym demonstracyjnie wyciągnął zwoliłem sobie na obszerniejsze przedkluczyki samochodowe z przypiętym stawienie odkrywcy Urana — sir Williabrelokiem otrzymanym 2 lata wcześniej.
ma Herschela — przezentując również
Tegoroczną edycję LWJ zamykał jego dorobek muzyczny. No cóż, hotelofamilijny występ trzech pokoleń utalento- we spotkania z astonomem mają z jazwanej muzycznie rodziny Miśkiewiczów zem jeszcze jeden wspólny mianownik:
wraz z towarzyszącymi im muzykami, improwizację!
m.in. świetnym pianistą Marcinem WaJacek Drążkowski

Fot. Mariola Adela Karpowicz

Astronomia i muzyka

Konkurs na fotki z Uranią
Ciekawe, czy
pod choinkę
przyniesie mi
nowy numer?
Zdjęcia zamieszczone obok znalazły
się na redakcyjnym serwerze kilka
miesięcy temu i nikt nie wie, skąd?
Autora/autorów prosimy o kontakt!

Szczegóły konkursu na stronie www.urania.edu.pl/konkursy/fotki-z-urania
6/2017
/2018

Urania

59

PRENUMERATA
Numery bieżące i archiwalne
PROMOCJE


nr rachunku odbiorcy

nr rachunku odbiorcy c.d.

85 1160 2202 0000 0003

3341 8732

Odbiorca

POLSKIE TOWARZYSTWO
ASTRONOMICZNE
BARTYCKA 18
00-716 WARSZAWA

kwota

Imię, nazwisko, adres wpłacającego

Tytułem

POLSKIE TOWARZYSTWO ASTRONOMICZNE

UL. BARTYCKA 18, 00-716 WARSZAWA

8 5 1 1 6 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 1 8 7 3 2

P L N

Prenumerata Uranii od nr 1/2019, dodatkowo zamawiam
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Cena pojedynczego numeru Uranii:
14,90 PLN
Roczna prenumerata krajowa:
72,- PLN (12,- zł za numer)
Dłuższa prenumerata krajowa: 144,- PLN
(12 numerów)
Bieżące numery można zamawiać
również w wersji elektronicznej.
Ceny numerów archiwalnych pozostają bez zmian
Szczegóły i promocje:
http://www.urania.edu.pl/prenumerata/

PRENUMERATA DLA SZKÓŁ
Niestety, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyznało nam kolejnego grantu na realizację prenumeraty sponsorowanej za pół ceny
dla bibliotek szkolnych. Na razie, nie będzie też
kolejnej edycji Konkursu „Nasza szkolna przygoda z astronomią”. Utrzymujemy jednak promocję
prenumeraty dla szkół w wysokości 60,- PLN
za rok szkolny 2018/19. Prenumerata obejmuje
numery 4–6 bieżącego roku kalendarzowego (lipiec–grudzień 2018) i numery 1–3 roku następnego (styczeń–czerwiec 2019). Ceny pakietów
Uranii z lat wcześniejszych będą w dalszym ciągu dostępne dla bibliotek szkolnych za połowę
ceny aż do wyczerpania zapasów.

Promocja dla członków PTMA
Cena indywidualnej prenumeraty na rok 2019
z wysyłką na adres domowy dla członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
(PTMA) wynosi 50,- zł.
Skarbników lub prezesów oddziałów prosimy o dokonywanie wpłat oraz o podanie imiennej listy prenumeratorów z adresem zbiorowym lub adresami indywidualnymi do wysyłki.
Prenumeratorzy indywidualni PTMA mogą
przedłużać prenumeraty samodzielnie (wpłata
50 zł na konto Uranii) wraz z oświadczeniem/
informacją wysłaną na urania@urania.edu.pl
o przynależności oddziałowej i mailowym adresem do władz oddziału. Szczegóły:

http://www.urania.edu.pl/prenumerata/ 6/2018

Duże teleskopy Newtona na montażu Dobsona od zawsze
reprezentowały najlepszy stosunek ceny do możliwości.
Obrazy uzyskiwane w teleskopie Dobsona 8″ zachwycą
nawet doświadczonych obserwatorów.
•
•
•
•
•
•

Apertura to najważniejszy parametr teleskopu
- zwierciadło Dobsona 8″ ma aż 20cm!
Ogniskowa 1200mm umożliwiająca zaawansowane
obserwacje Księżyca i planet
Tuba osadzona na bardzo stabilnym montażu
azymutalnym
Wyciąg okularowy 2” z redukcją na 1,25”
Zwierciadło wykonane z wysokiej jakości szkła PYREX
W zestawie szukacz i dwa okulary

Poznaj serię teleskopów Star Discovery wyposażonych w
system wyszukiwania i śledzenia obiektów Go-To. Jest to
idealna propozycja dla wszystkich którzy organizują pokazy
astronomiczne i obserwacje grupowe. Jeszcze nigdy odkrywanie tajemnic kosmosu nie było tak proste!
•
•
•
•

Stabilny montaż azymutalny z wbudowanym napędem
System Go-To umożliwia namierzanie i śledzenie ponad
42.900 obiektów!
Wygodne i intuicyjne sterowanie montażem za pomocą
pilota
Montaż zasilany jest bezprzewodowo przez 8 baterii AA

Modele dostępne w serii Star Discovery:
•
•
•
•
•

Refraktor achromatyczny 102/500 mm
Teleskop Maksutova 102/1250 mm
Teleskop Newtona 130/650 mm
Teleskop Maksutova 127/1500 mm
Teleskop Newtona 150/750 mm

6/2018
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Obserwator Słońca

Obserwacje Słońca też mogą być ciekawe
Trudno dzisiaj dociekać, czy to zrządzenie losu sprawiło,
czy też zwykły przypadek, że właśnie podczas trwania maksimum 21. cyklu zainteresowałem się badaniem aktywności
Słońca. Trzeba jednak przyznać, że patrząc na wykres cykli
aktywności słonecznej był to jeden z największych maksimów po 19. cyklu mającym swoje maksimum w roku 1950.
Moim mankamentem był brak dobrego sprzętu do obserwacji. Mogłem używać jedynie lunetki wykonanej własnoręcznie na podzespołach PZO (obiektyw o średnicy 63 mm).
Jednak już tym sprzętem spokojnie wyznaczałem liczbę
Wolfa. Dzisiaj chciałbym opisać jedną z moich obserwacji
zarejestrowaną w specjalnym dzienniku obserwacyjnym,
która wywarła na mnie tak silne wrażenie, że postanowiłem
kontynuować właśnie obserwacje Słońca. Ta najciekawsza
pochodzi z 23 maja 1980 r. Wtedy na tarczy Słońca pojawiło
się 15 grup, w tym 20 plam. Podpinając to do wzoru:
R = (10G + f)
okazuje się, że liczba Wolfa w tym dniu wyniosła 170 (bez
użycia współczynnika K). W tym dniu na tarczy Słońca pojawiły się trzy grupy, których powierzchnia 3 plam na szkicu
o średnicy 100 mm przekraczała 4 mm, czyli każda plama
miała mniej więcej powierzchnię 400 mln części powierzchni tarczy Słońca. Te 3 plamy otoczone były kolistymi regularnymi półcieniami. Prawdziwą frajdą dla mnie było śledzenie
rozwoju i przebiegu tych grup przez kolejne dni, aż do 28
maja, kiedy te trzy grupy znalazły się po zachodniej stronie tarczy Słońca. Pod koniec maja widoczne były już tylko
dwie z trzech wspomnianych grup, mające jeszcze średnicę
2,5 mm. Sprawdźmy, jakby ta sytuacja wyglądała, gdybym
miał wtedy dostęp do jednego z programów do obserwacji
Słońca. Tym razem posłużyłem się niedawno ukończonym
programem Rafała Tomasika — AlmSos. Całkowita powierzchnia plam według moich obliczeń wyniosła 2388,7
milionowych części tarczy Słońca. Taka sytuacja niemal
niezmiennie trwała do 28 maja. Ze względu na olbrzymią
powierzchnię tych plam liczyłem na ich powrót, jednak nie
zaobserwowałem takowego ponownego przejścia. W Uranii
nr 10/1980 podano wyniki aktywności Słońca za maj 1980.
Liczba Wolfa wyniosła
R = 202,5
a średnia powierzchnia plam

Źródło: http://www.areyou.ru/sun/sun.html

S = 2345 • 10–6 p.p.s.

Jak widzimy, liczba Wolfa była bardzo wysoka a średnia powierzchnia plam porównywalna z tą, którą obliczyłem.
W komunikacie zamieszczonym w Uranii 10/1980 mówi
się tylko o 4 dużych grupach. Nie określono, jak duże były
te grupy. Niestety, 21. cykl był ostatnim tak wielkim maksimum. Maksimum kolejnych cykli doskonale pokazuje poniższy wykres. Z wykresu jednoznacznie wynika, że jest
tendencja spadkowa kolejnych maksimów.
Niektórzy sugerują, że zdążamy do głębokiego minimum, co może spowodować małe zlodowacenie. Jak wiemy, historia lubi się powtarzać, bowiem takie zlodowacenie
mieliśmy już w latach od 1645 do 1717, kiedy to w Londynie
zamarzła Tamiza. Wtedy to przez 50 lat zaobserwowano
pojawienie się jedynie 50 plam, zamiast tysięcy. Okres ten
nazwano minimum Maundera. Co ciekawe, plamy obserwowano jedynie na południowej półkuli Słońca a dopiero
na początku XVIII w. również na części północnej. Jesteśmy w przededniu XXV cyklu i ma on być jeszcze słabszy
od mijającego. Jeśli zaciekawiłem was tym artykułem, zapraszam na naszą stronę http://sos.poa.com.pl Znajdziecie
na niej również ciekawe wykresy i artykuły.
Opracował: Tadeusz Figiel
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Obserwator Słońca
Raport nr 09/2018

Raport nr 10/2018

Przez większość miesiąca liczba Wolfa utrzymywała się na poziomie zerowym.
Na tarczy pojawiały się grupy, które nie przetrwały czasami jednej doby. Średnia
liczba Wolfa dla września wyniosła R = 1,79, natomiast SN = 1,09. Swoje obserwacje przysłało 9 obserwatorów.

W październiku nadal niska aktywność na Słońcu. Średnia liczba Wolfa nieznacznie wyższa od ubiegłego miesiąca.Średnia R za październik 2018 r.
wygenerowana spośród 152 obserwacji wyniosła 3,46 a średnia SN wygenerowana spośród 120 obserwacji wyniosła 1,93. Swoje raporty przysłało 10
obserwatorów.

Obserwatorzy:
1. Zagrodnik Jerzy
28
2. Mikołajczak Eugeniusz
27
3. Antonio Jesus Zapata Morales 27
4. Jimenez Francisco
27
5. Bańkowski Janusz
17

Obserwatorzy:
1. Antonio Jesus Zapata Morales 30
2. Zagrodnik Jerzy
27
3. Mikołajczak Eugeniusz
26
4. Bańkowski Janusz
21
5. Jimenez Francisco
21

13
8
7
2

6. Kucemba Łukasz
7. Łukasz Raczyński
8. Figiel Tadeusz
9. Skorupski Piotr
10. Dzika Szkoła w Tychach

9
6
6
4
2
Opracowanie: Janusz Bańkowski

6. Figiel Tadeusz
7. Raczyński łukasz
8. Dzika Szkoła w Tychach
9. Kucemba Łukasz

ażdy z nas, kto zetknął się choćby troszkę z astronomią, dobrze wie, czym jest Słońce. Na początku,
przez dłuższy okres historii naszej ludzkości wiedziano o Słońcu przede wszystkim to, że jest jasną oślepiającą kulą wysyłającą energię cieplną. Wiedziano również,
że od wschodu do zachodu „przemieszcza się” po niebie.
Dopiero po upływie 200 lat, kiedy zaczęto pojmować jego
prawdziwą fizyczną naturę, zdano sobie sprawę, czym tak
naprawdę jest Słońce i jaka w nim drzemie przeogromna
moc, energia i siła. W początkowych wykonywanych obserwacjach Słońca skupiano się na wyznaczaniu kontaktów
zaćmień tarczy Księżyca z tarczą słoneczną. W miarę rozwoju ludzkiej cywilizacji poznano coraz dokładniejszą służbę
czasu, która to pozwalała na wyznaczanie kontaktów oraz
pozwoliła na zrozumienie teorii ruchu Księżyca. Przełom obserwacyjny Słońca rozpoczął się w latach 40. XIX wieku, dokładnie w lipcu 1842 r. podczas całkowitego zaćmienia. Obserwacje wykonywali astronomowie, którzy bardziej zwracali
uwagę na to, co widać wokół ciemniej tarczy Księżyca w czasie całkowitych zaćmień. Wokół tarczy Księżyca ujawniała
się jasna obwódka, aureola, w której były widoczne jasne języki protuberancji. Od tego czasu podczas organizowanych
wypraw w rejony pasów całkowitych zaćmień Słońca ekipy
astronomów wnikliwie przeprowadzały obserwacje, które powoli pogłębiały wiedzę o tym zjawisku. W połowie XIX wieku astronomowie nie wiedzieli jeszcze, czym jest świecąca
6/2018

korona słoneczna. Przypuszczano, że jest ona atmosferą
Księżyca.
Janusz Bańkowski
Źródło: Wikimedia.org
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Natura Słońca (cz. 1)

Pierwsza fotografia całkowitego zaćmienia Słońca wykonana w 1851 r.
w Królewcu
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Szczecińskie supernowe 2017

100 lat Uranii
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Podróż do Krateru Meteorowego Barringera
Współczesne obserwacje wizualne, część 1
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Widoczność struktur w obrazie komety
Wybuch komety C/2017 S3 (PanSTARRS)
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Sonda InSight wylądowała na powierzchni Marsa
(6)31
Urania — nasza muza
(1)3, (2)3, (3)3, (4)3, (5)3, (6)3
Wielka opozycja w Rypinie
(4)24
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Relaks z Uranią
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opr. Jacek Drążkowski

„Uranii–PA” nr 4/2018 zamieściliśmy logogryf, którego
rozwiązaniem jest hasło WIELKA OPOZYCJA MARSA.
Nagrody w postaci książek o tematyce astronomicznej
wylosowali Kasper Fabrowski z Bydgoszczy i Wacław Moskal
z Jasła, natomiast płytę muzyczną otrzymuje Jerzy Burghardt
z Chorzowa. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
„Urania”, ale wcześniejsza
Może być słoneczna
Antagonista Orwella
Tej zimy gości Neptuna
W tym roku uhonorowany medalem Schwarzschilda
Amerykański badacz rozkładu galaktyk
Wysłany na Marsa w 2007 roku
Właściciel firmy SpaceX
Następca misji Kepler
Kamera dobra do solarygrafii
Planowany polski satelita obserwacyjny
Stała, która będzie definiowała jednostkę masy
Badacz ruchów gwiazd w M31
Cel statku OSIRIS-REx
Rodzina rakiet z Gdyni
Galaktyczna sąsiadka Drogi Mlecznej
Założyciel fundacji Mars Society
Pierwszy wyznaczył stałą grawitacji
Autor „Książki, której nikt nie przeczytał”

Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek.
Na rozwiązania czekamy do końca stycznia 2019 r. Wśród autorów
poprawnych odpowiedzi rozlosujemy dwie nagrody książkowe o tematyce astronomicznej i dwie płyty kompaktowe z elektroniczną muzyką
kosmiczną.
1. „Nowe opowiadania starego astronoma”, czyli wspomnienia i eseje
profesora Józefa Smaka;
2. „Planeta Mars” Hieronima Hurnika;
3. „Kosmos. Jak to działa?”, książka o astronomii dla dzieci autorstwa
Przemysława Rudzia;
4. Płyta muzyczna CD ufundowana przez sklep www.generator.pl
Rozwiązania można przesyłać pocztą tradycyjną, mailowo na adres:
urania@urania.edu.pl, lub sms-em na nr 600 663 640, podając hasło,
nr nagrody, nazwisko i adres wysyłki. Podanie danych adresowych jest
dobrowolne i konieczne do otrzymania nagrody.

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA”
4/2018: 1. JOWISZ, 2. INSIGHT, 3. GRÓJEC, 4. WULKANY, 5. HURNIK, 6. METAN,
7. DEUTERONILUS, 8. RYPIN, 9. KOZIOROŻEC, 10. AMAZONIAN, 11. OLYMPUS, 12. CYDONIA, 13. JARED, 14. PUŁAWY, 15. ELYSIUM, 16. PAVONIS,
17. THARSIS, 18. PUŃSK, 19. RDZAWY.

astrożarty Jacka D.

Wielkie G 1995 i 2018

Pierwszy rysunek towarzyszył artykułowi Tadeusza Jarzębowskiego pt. „Czy newtonowska stała grawitacji jest stała?” opublikowanemu w Postępach Astronomii nr 2/1995. Tekst Jerzego Kuczyńskiego zamieszczony w bieżącym numerze sprowokował kolejny…
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IAU100 — przyłącz się!
W roku 2019 z okazji stulecia Międzynarodowej Unii Astronomiczne (IAU)
zostanie zorganizowanych na całym
świecie szereg akcji popularyzujących
astronomię.
Oto terminy kilku z zaplanowanych
inicjatyw:
10–13 stycznia 2019 — 100 Godzin
Astronomii 2.0

Poczta
Powinno być w Polsce banałem naukowym, oczywistością, co odkrył Kopernik. Aby jednak tę wiedzę wzmocnić
wśród naszych obywateli, proponuję
zbudowanie w pobliżu każdego z pomników naszego wielkiego astronoma
przyrządu zegarowego, który wielką
wskazówką wskazywałby, w którym aktualnie kierunku, względem jego posadowienia na powierzchni Ziemi — Ziemia jako planeta porusza się w swym
ruchu obiegowym dookoła Słońca.
Wyobrażam to sobie jako 7–12-metrową wieżę z obrotową głowicą na szczycie, skąd mechanizm zegarowy jedną
wielką, kilkumetrową wskazówką pokazywałby aktualne położenie wektora
ruchu naszej planety względem owego
lokalnego punktu na powierzchni Ziemi,
w którym owa wieża byłaby posadowiona. Dookolny, dobowy ruch wskazówki
ukazywałby przemieszczanie się punktu posadowienia takiego wskaźnika, powodowany ruchem obrotowym Ziemi,
a roczny ruch głowicy odzwierciedlałby
ruch obiegowy Ziemi względem Słońca.
Jest oczywiste, że ze względu na ruch
obiegowy Ziemi wokół Słońca po elipsie budowa mechanizmu zegarowego
do najprostszych by się nie zaliczała,
co oznacza pewien wzrost kosztu skonstruowania i budowy takiego zegarowego mechanizmu, ale atrakcyjność edukacyjna jego obecności w przestrzeni
publicznej danego miasta zdecydowanie powinna tego rodzaju koszt przyjąć
do wiadomości i go zaakceptować.
Tego rodzaju obiekt popularnonaukowy
z pewnością byłby też wielką atrakcją
turystyczną dla każdego z miast, posiadającego go na swoim terytorium, toteż
spodziewałbym się, że lokalne władze
samorządowe potraktują przychylnie
projekt postawienia takiego obiektu
towarzyszącego pomnikowi Kopernika,
wspierając taką inicjatywę także finansowo. Liczę na poparcie tej mojej inicjatywy ze strony Waszej Redakcji i na pomoc w jej rozpropagowaniu w polskich
środkach masowego przekazu.
Zdzisław Orłowski, Złotów
Red.: Naszym zdaniem przy każdym
pomniku Kopernika tego zrobić się nie
da, a to ze względu na ich lokalizacje
czy możliwości techniczne. Pomysł
jednak uważamy za ciekawy i kto wie,
czy ktoś go prędzej lub później nie podchwyci?
***
6/2018

11 lutego 2019 — Dzień Kobiet i Dziewcząt w Astronomii
20 lipca — ogólnoświatowe obserwacje
Księżyca
Osoby, organizacje, instytucje chcące włączyć się w te i inne inicjatywy zachęcamy do zgłaszania swoich działań
na stronie www.iau-100.org lub www.
iau100.pl, a także kontaktu z polskim
komitetem IAU100 (iau@pta.edu.pl).

Czytam „Uranię” od 1979 roku. W numerze 5/2018 (797) w Kalendarzyku Astronomicznym pomylone są
WSZYSTKIE daty faz Księżyca w listopadzie i grudniu 2018 roku. I to w fachowym czasopiśmie! Trudno uwierzyć.
Wstyd!!!
Kolejny knot – Ziemia w aphelium 3.
stycznia!!! (s. 70) Czy ktoś koryguje to,
co pisze? Autor? Korektor?
Jak wytłumaczyć laikom astronomii,
że byle jaki kalendarz ścienny jest dokładniejszy, niż „Urania”?
Maciej Jurek
***
Nie chcę być czepialski, ale w ostatnim
Kalendarzyku Uranii zostały pomylone
daty faz Księżyca. Tak np. 7 listopada
podano ostatnią kwadrę, a powinien
być nów, i tak do końca grudnia. Szkoda też, że polityka tak szeroko weszła
na łamy Uranii nawet jeżeli ona decyduje o wszystkim. Mimo to gratuluję
udanej akcji obrony astronomii przed
dalszą jej degradacją w życiu i kulturze
Narodu.
Oczywiscie sprostowanie powinno
się ukazać. Z nostalgią wspominam
także cykle artykułów prof. Hellera
„Ewolucja kosmosu i kosmologii”, czy
dr. Kuchowicza „Osobliwości gwiazd
osobliwych” z lat 70. Czy można coś
z tej tradycji przywrócić?
Zbigniew Szalkiewicz

Aktualnie trwa konkurs dla studentów astronomii zatytułowany „Under One
Sky” (termin zgłoszeń do 15.01.2019 r.,
szczegóły na stronie IAU100).

ta nasz Kalendarzyk. Cykle artykułów
nadal pojawiają się. Ich autorami są
np. kapitan Józef Gawłowicz i Przemek
Rudź. Kto wie, za 30–40 lat być może
będziemy ich wspominali, tak jak dziś
wspominamy Michała Hellera i Bronisława Kuchowicza.
***
Przede wszystkim nieustające gratulacje
z powodu wydawania pięknej „Uranii”,
której każdy kolejny numer jest zwykle
jeszcze lepszy od poprzedniego.
W najnowszym numerze 5/2018
zmartwiła mnie jednak uwaga o Plutonie. Nie ma on najwyraźniej szczęścia,
bo najpierw odmówiono mu udziału
w grupie planet, a teraz chyba zmienia
mu się odkrywcę.
Na s. 61, szpalta lewa, ostatni
akapit od dołu jest mowa o wizycie
w „Obserwatorium Lowella, w którym
jego patron-fundator dokonał odkrycia
Plutona.”

Red.: W numerze 5/2018 Uranii, w tabelce ważniejszych wydarzeń w Kalendarzyku Astronomicznym (s. 69), nastąpiło przesunięcie nazw faz Księżyca
o jedną wstecz w stosunku do ich dat.
Poprawnie powinno być:
listopad
7 17.02 nów
15 15.54 pierwsza kwadra
23 6.39 pełnia
30 1.19 ostatnia kwadra
grudzień
7 8.20 nów
15 12.49 pierwsza kwadra
22 18.49 pełnia
29 10.34 ostatnia kwadra
Ponadto na s. 70 w 4. wierszu
od góry powinno być: (peryhelium,
3 stycznia),…
W imieniu swoim i Redakcji przepraszam za to niedopatrzenie, dziękując Panom Zbigniewowi Szalkiewiczowi
i Maciejowi Jurkowi za zwrócenie uwagi
na zaistniałe błędy.
Jan Desselberger
Red.: Fajnie, że w dobie Stellarium,
ktoś jeszcze – i to tak uważnie – czyUrania

Do tej pory w annałach astronomicznych podawano, że Plutona odkrył Clyde
Tombaugh. Czy może go „zlustrowano”?
Andrzej K. Wróblewski
Odp.: W naszym artykule dotyczącym
Krateru Meteorowego w Arizonie wkradł
się błąd. Opisując atrakcje tego stanu
wymieniliśmy Obserwatorium Lowella,
w którym odkryto Plutona. Z rozpędu
przypisaliśmy zasługę odkrycia fundatorowi, a faktycznie odkrycie zostało
ogłoszone dopiero w 1930 roku, 14 lat
po śmierci Percivala Lowell’a. Żmudnych obserwacji polegających na porównywaniu fotografii komparatorem
błyskowym dokonał Clyde William
Tombaugh i to jemu należą się fanfary.
Lowell jedynie wskazał drogę, wierząc
w istnienie i poszukując planety X.
Serdecznie dziękujemy Profesorowi Wróblewskiemu za czujność.
Kasia i Zbyszek Tymińscy

ZAPROSZENIA
Odczyty, wykłady,
spotkania, wydarzenia
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
21 grudnia 2018: Prelekcja w PTMA O/Poznań
17 grudnia 2018: Prelekcja w PTMA O/Warszawa
7 stycznia 2019: Prelekcja w PTMA O/Warszawa
14 stycznia 2019: Prelekcja w PTMA O/Kraków
14 stycznia 2019: Prelekcja w PTMA O/Warszawa
21 stycznia 2019: Prelekcja w PTMA O/Warszawa
28 stycznia 2019: Prelekcja w PTMA O/Kraków
28 stycznia 2019: Prelekcja w PTMA O/Warszawa
CAMK PAN w Warszawie
17 grudnia 2018: Arkadiusz Olech – Jak wybrać
teleskop idealny?
7 stycznia 2019: Mirosław Giersz – Gromady
gwiazd – prosty obraz ewolucji
14 stycznia 2019: Radosław Smolec – Księżyc
We Need More Space – Warszawa
18 grudnia 2018: Jak wysłać swojego satelitę
w kosmos?
Przygotowane
we współpracy
z AstroGPS.pl
Pełna lista wydarzeń na www.AstroGPS.pl i w aplikacji mobilnej.
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W takiej postaci świat
poznał idee Kopernika!

Jedyne nowożytne tłumaczenie I wydania
Dzieł Kopernika dokonane przez astronoma
wraz z łacińskim oryginałem.

Reprint IV wydania
De revolutionibus
w tłumaczeniu
Jana Baranowskiego
z 1854 roku.
Unikatowe wydawnictwo Fundacji Nicolaus Copernicus
dostępne w internetowej księgarni URANII:
http://www.urania.edu.pl (zakładka sklep)

