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Może właśnie tak wygląda z bliska gwiaz
da, która wybuchła jako supernowa, bę
dąc otoczona swoim własnym pyłem.
Dlatego nie zobaczyliśmy błysku na nie
bie, a jej istnienie wyszło na jaw przez
przypadek, gdy polsko-amerykańska
grupa astronomów analizowała gigabaj
ty danych pochodzących z podczerwo
nych obserwacji Kosmicznego Telesko
pu Spitzera, szukając aktywnych jąder
galaktyk. Znaleziono obiekt w galaktyce
odległej o 3 mld lat świetlnych, który
przez pół roku wyemitował więcej ener
gii niż Słońce w ciągu całego swojego
życia. Udało się policzyć, że wybuchła
gwiazda o masie 50 mas Słońca, a przed
wybuchem w yrzuciła w przestrzeń
ogromne ilości gazu i pyłu, które teraz ją
przesłaniają. Taki los może spotkać po
łożoną zaledwie 7,5tys. lat świetlnych od
nas gwiazdę Eta Carinae.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 1 listopada waha
dłowiec Discovery rozpocznie 133. misję promów kosmicz
nych NASA i zarazem swój ostatni lot w służbie ludzkości.
Służbę tę rozpoczął w 1984r. w misji SDS-41-D. Latał w 36
misjach, spędził w przestrzeni kosmicznej ponad 309 dni. Dis
covery wyniósł na orbitę teleskop Hubble’a i służył w czasie
jego 2 misji serwisowych. Na przełomie 1995/96 przeszedł
gruntowny remont i modernizację. Na początku 2011 r. poleci
po raz ostatni Endeavour, a latem Atlantis. Następnie flotylla
promów kosmicznych NASA odejdzie na emeryturę.

14 X w wieku 86 lat zmarł Benoit Mandelbrot, francusko-amerykański matematyk urodzony w Polsce. Był ojcem geometrii
fraktalnej, wymyślił słowo fraktal i opisał zbiór Mandelbrota,
tzw. żuk Mandelbrota — powiększając żuka zobaczymy na
obrzeżach kolejne małe żuki, a na nich kolejne i kolejne...
Takie obiekty samopodobne spotykamy w różnych dziedzi
nach, również w astronomii.

sc o v e n

Czy zauważyli Państwo, że mają w rękach ,, Uranię ” nr 750? Tyle numerów
wyszło od początku wydawania drukiem naszego pisma. Jego początki sięgają roku
1919. Ukazał się wtedy pierwszy numer kwartalnika, wydanego na powielaczu przez
Koło Miłośników Astronomii w Warszawie. Tak samo były wydawane 4 następne
numery. Ale od początku 1922 r. „ Urania ” była czasopismem drukowanym i od tego
momentu liczone są je j numery. Założycielami Koła Miłośników Astronomii (które
rozrosło się do rozmiarów ogólnopolskich i nazywa się dzisiaj Polskim
Towarzyszem Miłośników Astronomii), którzy to czasopismo założyli i wydawali,
byli ówcześni uczniowie Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie, m.in. Stefan
Kaliński, Jan Mergentaler (późniejszy astronom, twórca heliojizyki we Wrocławiu), Stanisław Mrozowski
(wybitny fizyk, sławny specjalista fizyki węgla), Felicjan Kępiński (astronom, profesor Politechniki
Warszawskiej), Maksymilian Białęcki, Edward Stenz (wybitny geofizyk), Antoni Zygmund (wybitny
matematyk). „ Urania ” (podobnie ja k PTMA) ma obecnie przeszło 90 lat i należy do najstarszych polskich
czasopism popularnonaukowych. Do dzisiaj zachowuje tradycyjny układ publikowanych materiałów.
Ten numer otwiera artykuł o astronomii naszych czasów profesora Piotra N. Wiłkinsona z Uniwersytetu
w Manchesterze, który jest prawie dokładnym Jego wykładem z okazji otrzymania tytułu doktora honoris
causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i początku nowego roku akademickiego w Toruniu. Tysięczne
audytorium złożone ze studentów i profesorów Uniwersytetu przyjęło ten wykład prawdziwą owacją, więc
mam nadzieję, że i Państwo przyjmą go z zainteresowaniem i pożytkiem.
Astronomowie wrocławscy zdradzają nam tajniki struktur protuberancji słonecznych. Protuberancje są
jednymi z najciekawszych zjawisk obserwowanych na Słońcu. Są to twory zbudowane z raczej chłodnej
i stosunkowo gęstej plazmy zawieszonej w koronalnym polu magnetycznym na wysokości kilkudziesięciu
tysięcy kilometrów nad fotosferą. Posiadają bogatą strukturę wewnętrzną.
9 listopada przypada 180 rocznica śmierci jednego z największych uczonych polskiego Oświecenia,
Jana Śniadeckiego. To On reformował Akademię Krakowską, założył Obserwatorium Astronomiczne
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i odnowił Obserwatorium Wileńskie, doprowadzając je do
poziomu europejskiego. Przypominamy Jego życie i działalność piórem Tomasza Kardasia, profesora fizyki
w LO w Strzelnie.
^Rozmaitościach piszemy o błędzie, jaki popełniliśmy, donosząc, na podstawie publikacji
w renomowanym brytyjskim czasopiśmie, o odkryciu antracenu w materii między’gwiazdowej. Donosimy też
m.in. o odbyciu układu planetarnego z wieloma planetami, o odkryciu pierwiastka o Z = 112 i nazwaniu
go na cześć Mikołaja Kopernika copemicium (Cn).
^W iadom ościach z kraju informujemy o otwarciu planetarium w Niepołomicach, o OZMA 2010
i o nowym konkursie z nagrodami.
W Astronomii w szkole piszemy o Międzynarodowej Olimpiadzie Astronomicznej dla uczniów
w Pekinie, której zwycięzcą został uczeń z Warszawy Przemysław Mróz, a dwaj inni Polacy zdobyli srebrne
medale. Przytaczamy zadania teoretyczne, z jakim i musieli m.in. zmierzyć się zawodnicy z 23 krajów —
może polscy uczniowie zechcą spróbować j e rozwiązać, ćwicząc się w ten sposób do startu
w przyszłorocznej olimpiadzie międzynarodowej, która odbędzie się we wrześniu w Polsce.
Jest kalendarz astronomiczny, felieton muzyczny, krzyżówka i ciekawe strony internetowe. Do tego
zeszytu dołączamy płytę DVD z filmową opowieścią o historii teleskopów, a w przyszłym numerze będzie
dla prenumeratorów, podobnie ja k w latach ubiegłych, ścienny kalendarz astronomiczny. Myślę, że przyjmą
Państwo ten numer z zainteresowaniem i życzliwością.
Życzę Państwu przyjemnej i ciekawej lektury oraz choć skrawka czystego nieba

Toruń, w październiku 2010 r.
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fot. A. Dauksza-Wiśniewsfea

Szanowni i Drodzy Czytelnicy,

(53

czytelnicy piszą...
Szanowna Redakcjo
Cieszę się że w „Uranii” są
artykuły pozwalające być na
bieżąco z postępem wiedzy
w astronomii, jednakże braku
je mi artykułów dotyczących
z grubsza powiedziawszy, ob
serwacji nieba-wątku dotyczą
cego analizy, podsumowania
zjawisk zaobserwowanych na
niebie głównie przez astrono
mów amatorów. Chciałbym,
aby choć raz w roku pojawiły
się takie artykuły, jak w prze
słanych załącznikach (lub ich
tłumaczenie).
Myślę, że wartościowe było
by umieszczenie zaobserwowa
nych na świecie analiz zmian:
— w atmosferze Jowisza, Sa
turna, Wenus (informacji o ak
tyw ności danych utworów,
stref), The climax o f Jupiter’s
global upheaval, The variabili
ty o f Venusian markings in the
visual waveband, Jupiter em
barks on a global upheaval
— widoczności i zmian tworów
na Marsie w czasie opozycji —
Mars in 2003: Fifth interim report
— relacji obserwacyjnych z cie
kawych zjawisk na niebie The
great Saturn cover-up, Super
nova in galaxy M51.
Proszę także o wznowienie
na łamach waszego pisma wy
śm ienitego cyklu artykułów
o obiektach z katalogu NGC.
Proszę o kontynuację arty
kułów dotyczących historii
astronomii (odkryć, obserwacji,
np. planet)
Z poważaniem
Paweł Drożdżal
Red.: D ziękujem y Panu za
konkretne wskazania interesu
jących tematów. Postaramy się
je stopniowo realizować. Naj
ważniejsze będzie znalezienie
odpowiednich Autorów. A może
wśród P. T. Czytelników znajdą
się chętni do podjęcia wskaza
nych tematów? Bardzo prosi
my o zgłoszenia.

Szanowna Redakcjo, od
pewnego czasu spisuję wspo
mnienia z mojego życia i jeden
z działów poświęciłem mojemu
Dziadkowi, Ojcu Mamy. Inży
nier Tadeusz Wyspiański był
specjalistą budowy dróg i mo
stów, ukończył Lwowską Poli
technikę i całe życie pracował
na kolei, zaczynając jeszcze na
c.k. kolejach żelaznych w Gali
cji. Zaszczepił mi zamiłowanie
do techniki, co stało się powo
dem wyboru zawodu (radio
technika, obecnie powiedzieli
byśmy — elektronika). Był też
wielkim „kawalarzem”, a Jego
powiedzenia i dowcipy powta
rzamy sobie jeszcze do dzisiaj,
chociaż od dawna nie ma Go
wśród żywych.
Przesyłam fragment moich
wspomnień zatytułowany: „Wy
stawa Kopernikowska”.
W czasie wojny Dziadkowie
po ucieczce ze Lwowa osiedlili
się w Krakowie, a ja z Rodzi
cami i Bratem musiałem za
mieszkać na tzw. Ziemiach
Odzyskanych — to tyle w skró
cie na temat miejsca i akcji
w przesłanym opowiadaniu.
Serdecznie pozdrawiam
Jan Zyndram Maszkowski
Wystawa Kopernikowska
D ziadzio Tadzio, chcąc
uatrakcyjnić pobyt wnuków
w Krakowie, z tym, że to właści
wie tylko ja wchodziłem w ra
chubę, jako że mój brat w latach
40. był kilkuletnim brzdącem,
w ynajdow ał n ajrozm aitsze
„atrakcje". Razu pewnego, a by
ło to ok. roku 1947, przeczytał
w gazecie, że w Muzeum Na
rodowym jest otwarta wystawa
p o św ię c o n a K o p e rn iko w i,
a szczególnym eksponatem jest
jeden z zachowanych egzem
plarzy słynnego dzieła „O obro
tach ciał niebieskich’’. Posze
dłem więc z Dziadziem na

Medal Włodzimierza Zonna
Zarząd Główny PTA przypomina o kolejnej edycji Nagrody
im. Włodzimierza Zonna za szeroko rozumianą populary
zację astronomii (regulamin Nagrody http://www.pta.edu.pl/
dok/regulamin_Zonna.pdf). Zgłoszeń kandydatów mogą
dokonywać członkowie PTA, Zarząd Główny PTMA oraz
astronomiczne placówki naukowe i planetaria. Zgłoszenia
powinny być kierowane do Zarządu Głównego PTA i wy
słane listownie bądź elektronicznie na adres Przewodni
czącego Komisji dr. hab. Macieja Mikołajewskiego: mamiko@astri.umk.pl do 31 stycznia 2011 r.
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tu jest miejsce

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

Zapraszamy na nasze łamy!
Krakowski Rynek i, ku nasze
mu zaskoczeniu, zastaliśmy
drzwi Muzeum zamknięte, jako
że był to poniedziałek, kiedy tra
dycyjnie wszystkie muzea są
zamknięte. Nie wiem, czy Dzia
dzio nie doczytał dokładnie, czy
też nie było w gazecie to wyraź
nie napisane, dość, że mój żal
był niebotyczny.
Wtem spostrzegliśmy grupę
kilkunastu ludzi zbliżających się
w naszą stronę i kierujących się
wyraźnie do zamkniętych drzwi.
Kiedy drzw i przed nim i się
otwarły, Dziadzio razem ze mną
„wkręcił” się do środka. Szybko
spostrzegliśmy, że weszliśmy
razem z wycieczką obcokrajow
ców posługujących sięjęzykiem
niemieckim. Ich eleganckie
ubrania, nam, po kilkuletniej
okupacji i wojnie, szczególnie
rzucały się w oczy. Wycieczkę
prowadził kustosz mówiący po
polsku, a tłumacz przekładał
jego słowa na niemiecki. Tak
więc mieliśmy pełną, dwuję
zyczną „obsługę”, tylko do dzi
siaj nie rozumiem, dlaczego nas
nie wyproszono.
Najciekawszy moment na
stąpił, gdy grupa doszła do du
żej gabloty z opasłym tomiskiem
otwartym, jak mi się zdaje, na
stronie ze znanym rysunkiem
Wszechświata proponowanego
przez słynnego astronoma, ze
Słońcem w samym środeczku.
Kustosz opowiadał o wojennych
losach tego egzemplarza, który
hitlerowcy zrabowali z biblioteki
uniwersyteckiej, odnaleźli go bo
haterscy żołnierze Armii Czer
wonej, a rząd ZSRR zwrócił
Polsce. Po przetłumaczeniu
tych słów najgrubszy z Niem
ców powiedział: „Ja, das Rote
Armee zapzarap, und Sowjeti-
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sche Regierung zuruckgegeben" (w wolnym tłumaczeniu:
tak, Armia Czerwona zwędziła,
a rząd sowiecki zwrócił) i wyko
nał gesty obrazujące kradzież
i oddawanie. Wszyscy Niemcy
wybuchnęli grom kim śm ie
chem, a najgłośniej śmiał się ten
gruby żartowniś. Nie potrafię
opisać, jak mu się trzęsło jego
wielkie brzuszysko! Reakcją
Polaków, kustosza i tłumacza,
było poblednięcie i zesztywnie
nie oraz zachowanie całkowi
tego milczenia, a my mieliśmy
satysfakcję, że ktoś głośno i do
bitnie powiedział to, czego do
świadczyliśmy od bohaterskiej
Armii Czerwonej na własnej
skórze. Wreszcie Niemcy dosyć
się naśmieli i cała wycieczka
przeszła do dalszych ekspona
tów. O ile sobie przypominam,
to Dziadzio zamienił kilka słów
z jednym z Niemców. Tak więc
wycieczka do Muzeum udała
się w pełni, a jeszcze mieliśmy
dodatkowe atrakcje!
* * *

Wielce Szanowny Redaktorze,
drogi Profesorze.
Uprzejm ie inform uję, że
mam na imię LONGIN a nie
Leon. Dotyczy s. o.III (wnętrze
okładki) i podpisu pod fotogra
fią z OZMA w poprzednim ze
szycie „Uranii”.
Z poważaniem
Longin Gładyszewski
— członek PTMA od r. 1954,
członek PTA od kilku lat.
Red.: Nasz redakcyjny chochlik,
o czym już nie raz mieliśmy oka
zję się przekonać, ma brzydki
zwyczaj zmieniania imion zna
nych osób, nam pozostaje tyl
ko bardzo przeprosić Szanow
nego Pana Profesora.
6/2010
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Dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu
wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstałe
z połączenia się „Uranii” (ISSN 0042-0794)
— dotychczasowego miesięcznika PTMA, uka
zującego się od 1922 r. i „Postępów Astrono
mii” (ISSN 0032-5414) — dotychczasowego
kwartalnika PTA, wychodzącego od 1953 r. Pa
tronat: Polskie Towarzystwo Astronomiczne
i Polskie Towarzystwo Miłośników Astrono
mii. Zachowana zostaje dotychczasowa nume
racja „Uranii”. Pismo jest częściowo finanso
wane przez MNiSzW.

244 Otwarcie na Wszechświat

Wykład inauguracyjny roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Znakomity astronom z Manchesteru, dr h.c. UMK, przedstawia drogi rozwoju astrono
mii i je j perspektywy. Podkreśla wagę postępu technologicznego i nie omija swego
wkładu w ten rozwój. W radioastronomii widzi dziedzinę, która może jeszcze nam przy
nieść wiele odkryć i prowadzić do lepszego zrozumienia Wszechświata

250 Subtelna struktura protuberancji słonecznych
Janusz Osarczuk, Krzysztof Radziszewski
Słońce, jako najbliższa nam gwiazda, jest doskonałym źródłem injormacji o strukturze
i życiu gwiazd. Takich zjawisk, ja k protuberancje, na innych gwiazdach nie możemy
obserwować. Warto więc poznać dogłębnie morfologię ifizykę tych zjawisk, w co wpro
wadzają nas Autorzy
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Tomasz Kardaś
Jan Śniadecki, w ocenie historyków, był pierwszym polskim uczonym europejskiej mia
ry końca XVII i początku XVIII w. Matematyk i astronom krakowski i wileński, założy
ciel Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie, odnowiciel Obserwatorium w Wil
nie oraz długoletni rektor Uniwersytetu Wileńskiego. 9 listopada 2010 r. przypada ISO
rocznica Jego śmierci. Z tej okazji przypominamy Jego życie i działalność

Opracowanie graficzne
i skład komputerowy:

Jacek Drążkowski
Korekta:
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Wkolorze: P... (o.II); Otwarcie planetarium w Niepołomicach (w.I); Ewolucja Wszech
świata — od Wielkiego Wybuchu do... WMAP (w.II-lII); IOAA w Chinach; Planck
sięga tam, gdzie wzrok nie sięga (w.IV); Galeria Uranii (o.III); Mgławica NGC 346
w Małym Obłoku Magellana (o.IV)
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rozmaitości: Odkryto najliczniejszy pozasłoneczny układ planetarny (257);
Planck sięga tam, gdzie wzrok nie sięga (265); Kamień z Księżyca w Często
chowie (265); Wpływ lotów kosmicznych na biofizykę krążenia (268); Pomarsz
czone góry Tytana (269); Uchwała ZG PTA w sprawie IOAA (269); Antracen,
czyli amatorszczyzna (270); Kopernik w tablicy okresowej pierwiastków (271);
Film o poszukiwaniach grobu Kopernika doceniony w Chinach! (272);
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w kraju i na świecie: Walny Zjazd Delegatów i nowe władze Polskiego

Bożena Wyrzykowska
Adres Redakcji:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Centrum Astronomii
ul. Gagarina 11
87-100 TORUŃ
tel. (0-56) 611 30 52
lax. (0-56)611 30 08
Poczta elektroniczna (E-mail address):
aw@astri.uni.torun.pl
urania@astri.uni.torun.pl

Towarzystwa Miłośników Astronomii (263); Otwarcie planetarium w Niepo
łomicach (264); OZMA X IV w Urzędowie (266)

Adres WWW:

http://urania.pta.edu.pl
http://urania.camk.edu.pl

astronomia naszych czasów

Peter N. Wilkinson
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astronomia w szkole: X XX V II Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium
Astronomiczne (273); Międzynarodowa Olimpiada Astronomii i Astrofizyki
2010(274)

Dystrybucja:
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Monika Adamów, CA UMK,
ul. Gagarina II, 87-100 TORUŃ
tel. (0-56)611 30 14
E-mail: urania@astri.uni.torun.pl
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konkurs astronomiczny. Moje Okno na Wszechświat
kalendarz astronomiczny 2011: S ty c z e ń - lu ty
galeria Uranii: Jowisz, Uran i ISS
astronomia i muzyka: Camerata Warmińska o Koperniku
relaks z Uranią: Krzyżówka
ciekawe strony internetowe

Druk:

Zakład Poligraficzno-Wydawniczy
POZKAL, Inowrocław

Prenumerata w roku 2011 kosztuje 54 zł.
Można również zamawiać pojedyncze zeszyty
w cenie 10,90 zł.
Bank Millennium S.A. o/Toruń
Nr 44 116022020000000055305241
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne

ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa
tel. (0-22) 841 00 41 wewn. 146
E-mail: pta@camk.edu.pl
WWW: www.pta.edu.pl
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

ul. Miodowa 13 m. 35, 31-055 Kraków
tel. (0-12) 422 38 92
E-mail: ptma@oa.uj.edu.pl
WWW: ptma.astronomia.pl
Numer zamknięto w październiku roku 2010
* Materiałów nie zamówionych Redakcja
nie zwraca, a wykorzystując zastrzega so
bie prawo do ich redagowania i skracania
* Przedruk materiałów i zdjęć tylko za zgo
dą Redakcji. * Opinie i poglądy formuło
wane przez Redakcję i Autorów nic repre
zentują oficjalnego stanowiska obu patro
nujących nain Towarzystw *
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Cassiopeia A, echo świetlne w podczerwieni
Pozostałości wybuchu supernowej, która pojawiła się 330 lat temu w gwiazdozbiorze
Kasjopei zostały tu przedstawione w obrazie złożonym ze „zdjęć" w promieniowaniu X,
w świetle widzialnym i promieniowaniu podczerwonym. Dwa obrazy uzyskane w odstępie
roku w podczerwieni (teleskopem kosmicznym Spitzera) ujawniły rozszerzanie się mgławi
cy z ogromną, niewiarygodną wręcz prędkością. Zrozumiano, że je s t to w istocie „echo
świetlne". Promieniowanie z supernowej ogrzewało okoliczny pył, który świecił, a z upły
wem czasu coraz bardziej odległy p y ł był ogrzewany i rozpoczynał świecenie. Sprawia to
wrażenie szybkiej ekspansji mgławicy.
Mgławica Cas A je s t silnym radioźródłem. Rozciąga się na przestrzeni 125 lat światła
i leży w odległości 10 tys. lat światła od nas.
Źródło: O. Krause (Steward Obs.) et al., SSC, JPL, Caltech, NASA
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Peter N. Wilkinson

Otwarcie
na Wszechświat
astronomia
naszych czasów*
hciałbym dziś opowiedzieć Pań
stwu o znaczeniu astronomii dla
całej ludzkości, o moich wła
snych, drobnych przyczynkach do niej
oraz o perspektywach na przyszłość,
a zwłaszcza o szansach dla Uniwersy
tetu Mikołaja Kopernika.

C

Ład Wszechświata
Wszyscy wiemy o tym, jak silne są
związki religii, mitologii czy wreszcie
astrologii z niebem. Przede wszystkim
jednak przez tysiąclecia używano Słoń
ca i gwiazd do nawigacji i do układania
kalendarzy, by oddać w nich cykliczność
pór roku oraz ustanowić czas siewu
i żniw. Swoją drogą, skonstruowanie ka
lendarza jest całkiem skomplikowanym
zadaniem, jako że okres rotacji Ziemi
(czyli dzień), okres obiegu Księżyca na
orbicie okołoziemskiej (miesiąc) i okres
obiegu Ziemi wokół Słońca (rok) to trzy
niepowiązane ze sobą liczby. W staro
żytności stworzono przeto wiele kalen
darzy, a najdokładniejszy był ten z cza
sów Juliusza Cezara, kiedy to znano
długość roku z dokładnością— aż albo
tylko — 11 minut. Po 1500 latach z tych
minut uskładało się 10 dni, na tyle dużo,
że początki pór roku rozmijały się już
bardzo wyraźnie z odpowiadającymi im
datami. W 1582 r. porządek przywrócili
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astronomowie pracujący na zlecenie
papieża Grzegorza XIII. Efekt ich pra
cy, opartej zresztą w całości na obser
wacjach okiem nieuzbrojonym, przyj
m ujem y dziś za o czyw istość, gdy
podajemy datę. Rzecz jasna, dzisiaj nie
obserwujemy nieba „okiem nieuzbrojo
nym”, lecz „uzbrajamy” je w wielkie te
leskopy, a jeśli chodzi o czas, to zamiast
rotacji Ziemi za jego wzorzec służy nam
„chód” nieporównywalnie od niej do
kładniejszych zegarów atom owych.
N otabene, zw iązek św iata atom ów
i Wszechświata został udokumentowa
ny przez współczesną naukę jako nie
zwykle ścisły. Do tej kwestii nawiążę
jeszcze nieco później.
Na razie cofnijmy się o ok. 40 lat od
momentu kalendarzowej rewolucji gre
goriańskiej, która nastąpiła w Watyka
nie, do epoki innej, zresztą o wiele ważn iejszej, rew o lu cji biorącej sw oje
początki tu, w Toruniu. Mam oczywi
ście, na myśli Mikołaja Kopernika i jego
D e Revolutionibus Orbium Coelestium,
dzieło opublikowane tuż przed jego
śmiercią w 1543 r. Nawiasem mówiąc,
* Nieznacznie skrócony wykład na otwarcie roku
akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Koper
nika i po nadaniu Autorowi tytułu dr h.c. UMK.
Tłum aczenie Andrzej M arecki. Śródtytuły po
chodzą od Redakcji.
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aż połow a nakładu tego pierwszego
wydania, liczącego prawdopodobnie ok.
500 egzemplarzy, przetrwała do dziś:
najwięcej (44) w Niemczech, gdzie D e
Revolutionibus się ukazało, ale na dru
gim miejscu jest Wielka Brytania z 42
eg z e m p la rza m i. M ój U n iw e rsy te t
w M a n c h e s te rz e p o s ia d a aż dw a
i w ubiegłym tygodniu m iałem z a 
szczyt mieć w rękach jeden z nich!
Kopemikańska interpretacja ruchu
planet bazowała na estetyce, a nie fizy
ce. Ale rzucone przez Kopernika wy
zwanie staremu myśleniu, polegające na
zastąpieniu wyjaśnienia „oczywistego”
wyjaśnieniem „piękniejszym ”, zapo
czątkowało nowy trend w myśleniu. Oto
bowiem przez następne stulecie pogłę
biało się zrozumienie owego „piękne
go” eksperymentu fizycznego odbywa
jącego się na niebie. To piękno polegało
zwłaszcza na braku tarcia podczas ruchu
„sfer niebieskich”, o co tak martwili się
filozofowie, poczynając od Arystotelesa.
Zrozumienie fizyki odpowiedzialnej za
to obserwowane piękno skutkowało re
w olucją naukową, ta zaś kompletnie
zmieniła życie ludzi.
Istotą wszelkich nauk ścisłych jest
tzw. „metoda naukowa” — najbardziej
skuteczne podejście do systematyczne
go myślenia, jakie ludzkość wynalazła.
Jej podstawą jest staranny opis zjawi
ska, do wyjaśnienia którego konstruuje
się teorię czy mechanizm jego powsta
wania. Następnie teoria — i to jest naj
ważniejsze — musi zostać przetestowa
na poprzez wykazanie, że jest w stanie
przewidywać wyniki nowych obserwa
cji, innych niż dotychczasowe. Metoda
naukowa oparta jest zatem na twardych
dowodach. Otóż model kopemikański
można by uznać za tylko elegantszy
w porównaniu z epicyklami Greków
sposób opisu widomych ruchów planet,
gdyby nie jedno „ale”. Z opisu tego
wynikało mianowicie to, iż planeta We
nus powinna mieć fazy tak jak Księżyc
oraz że jej widome rozmiary powinny
cyklicznie się zmieniać. Niestety, okiem
nieuzbrojonym nie można sprawdzić
tych przewidywań, ale Galileusz— przy
użyciu jednego z pierwszych telesko
pów — był w stanie ocenić zmiany roz
miarów i faz Wenus, co dostarczyło bez
spornego dowodu na to, że Kopernik
miał rację.
Jeszcze dokładniejsze pomiary doko
nane przez Tycho de Brahe, a następnie
przeanalizowane przez Johannesa Ke
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plera ujawniły pewne subtelne szczegóły
zachowań planet w ich ruchu orbital
nym, nieznane Kopernikowi. Zostały
one poprawnie wyjaśnione w ramach
prawa powszechnego ciążenia Izaaka
Newtona. Tym samym, bodajże po raz
pierwszy w historii, ludzkość doznała
olśnienia, że istnieje pewien dogłębny
ład rządzący W szechśw iatem . Sam
Newton miał natomiast powiedzieć, że
był w stanie widzieć dalej, bo stanął na
barkach olbrzymów. Jednym z nich był
Kopernik, a więc rzec by można, iż
współczesna nauka narodziła się m.in.
w Toruniu.
Teorie naukowe są zawsze otwarte na
atak ze strony nowych danych empirycz
nych. W odniesieniu do praw a p o 
wszechnego ciążenia upłynęło 350 lat,
by — w obliczu niemożności popraw
nego wyjaśnienia przezeń ruchu Merku
rego — teoria ta musiała zostać zastą
piona przez inną. Nowa teoria grawitacji,
czyli ogólna teoria względności Einstei
na, była w stanie rozwiązać problem
Merkurego, ale także przewidziała ugię
cie promieni światła przechodzących
w pobliżu tarczy Słońca. Zostało to try
umfalnie potwierdzone podczas zaćmie
nia Słońca w roku 1919, Einstein z miej
sca stał się ogólnoświatową naukową
supergwiazdą, a astronomia — ponow
nie — okazała się nieodzowna do usta
lenia pewnych fundamentalnych prawi
deł rządzących światem fizycznym.
10 lat później Edwin Hubble, astro
nom z Kalifornii, ogłosił odkrycie eks
pansji Wszechświata. W ślad za tym inni
astronomowie śmiało spróbowali „cof
nąć wskazówki kosmicznego zegara”
i tak oto w roku 1930 zaczął się wyła
niać obraz Wszechświata, który, chociaż
dzisiaj jest ogromny, to kiedyś był nie
porównywalnie gęstszy i gorący, a jego
ewolucję opisują równania Einsteina.
Jeśli się zwróci uwagę na to, jak Waty
kan prześladował Galileusza za wspar
cie dla teorii Kopernika, na ironię za
k ra w a to, iż ow a ra d y k a ln a idea
ekspandującego Wszechświata, nazwa
na potem Wielkim Wybuchem, po raz
pierwszy została zaproponowana przez
młodego katolickiego księdza George’a
Lemaitre’a z Uniwersytetu w Louvain.
Po wojnie zaczął się masowy napływ
nowych, szokujących danych obserwa
cyjnych. Zrodziła się zupełnie nowa
gałąź astronomii — radioastronomia,
której impuls rozwojowy dał wynalazek
radaru. W latach 50. radioastronomowie
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udowodnili, że liczba obiektów ko
smicznych emitujących fale radiowe,
czyli tzw. radioźródeł, była większa
w przeszłości niż obecnie. To kolejny
dowód na to, iż Wszechświat jest zupeł
nie inny niż głoszono jeszcze parę de
kad wcześniej: rozszerzający się, a nie
statyczny.

Lata sześćdziesiąte
Lata 60., gdy zarówno ja, jak i liczni
obecni tu znamienici profesorowie, by
liśmy studentami, to czasy szczególnie
bogate w nowe odkrycia na polu radio
astronomii. Niemalże każdy rok owej
dekady przynosił coś nowego i ekscy
tującego. Przewidywane wcześniej echo
Wielkiego Wybuchu, zwane dziś ko
smicznym mikrofalowym promieniowa
niem tła, zostało przypadkowo odkryte
przez dwóch inżynierów pracujących
w Laboratoriach Bella nad możliwością
łączności satelitarnej. Na drodze porów
nania klasycznych obserwacji optycz
nych i nowych, radiowych, odkryto
kwazary, najbardziej wydajne źródła
promieniowania w Kosmosie. Niepraw
dopodobnie wielkie ilości energii, jakie
te obiekty emitują, są wytwarzane przez
rozgrzaną materię w rezultacie jej upad
ku na czarną dziurę o masie rzędu 100
min mas Słońca. W roku 1968 radio
astronomowie z Cambridge natknęli się
na pulsary. Nie są to co prawda czarne
dziury, ale wirujące tzw. gwiazdy neu
tronowe. Taka gwiazda ma masę po
dobną do Słońca, ale „upakowana” jest
w kuli o średnicy nie większej niż cała
metropolia londyńska, a więc jej gęstość
jest większa niż jądra atomowego. Jesz
cze inne odkrycie, mianowicie tzw. roz
błysków gamma, dokonane w tym cza
sie, również było przypadkowe. Aby
monitorować stosowanie się ZSRR do
postanowień „Paktu o częściowym za
kazie prób z bronią nuklearną” z 1963 r.,
Stany Zjednoczone umieściły na orbi
cie o k o ło zie m sk ie j p e w n ą liczb ę
sztucznych satelitów mających za za
danie rejestrowanie „rozbłysków” pro
mieniowania gamma pochodzącego od
nielegalnych eksplozji nuklearnych na
Ziemi. Ale zamiast rozbłysków pocho
dzących od działań człowieka, satelity
te zarejestrowały analogiczne zjawiska,
tyle że niew iadom ego pochodzenia.
Zagadka wyjaśniła się dopiero po 30
latach: rozbłyski gamma pochodzą od
najbardziej gwałtownych zjawisk w Ko
smosie. Gwiazdy o masach znacznie
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przewyższających masę Słońca kończą
swoje „życie” poprzez całkowicie ruj
nujące je eksplozje zwane zjawiskiem
gwiazdy supernowej. To, co pozostaje
w jej miejscu, to czarna dziura i potęż
ny impuls promieniowania, tak silny, że
„niesie się” przez cały Wszechświat.
Gdyby taki rozbłysk gamma miał miej
sce w naszej Galaktyce, byłby groźny
dla życia na Ziemi i prawdopodobnie
właśnie to zjawisko można obarczać
odpowiedzialnością za przynajmniej
jedno masowe wymieranie gatunków
w dziejach naszej planety.

Kilka stów o odkryciach
Do tej pory kilkakrotnie już użyłem
tu słowa „odkrycie”. Warto zatem zapy
tać: jak się dokonuje odkrycia naukowe
go? Najczęściej jest tak, że poszukuje się
nieprzebadanych dotąd aspektów przy
rody, zwłaszcza na drodze postępu tech
nicznego pozwalającego na zbieranie
danych ze znacznie lepszą czułością, roz
dzielczością kątową, dokładnościąw wy
znaczaniu odległości, czasu, częstotliwo
ści czy kombinacji pewnej liczby tychże
czynników. Ale tzw. „czynnik ludzki”jest
równie ważny co nowa technika. Wspo
mniałem przed chwilą o paru odkryciach
dokonanych „przypadkowo”, a więc kie
dy odkiywcom dopisało szczęście. Pe
wien znany golfista miał powiedzieć: im
bardziej trenuję, tym więcej mam szczę
ścia w grze, a Ludwik Pasteur z kolei
stwierdził, że na gruncie nauk przyrod
niczych przypadek faworyzuje „przygo
towany” umysł. Innymi słowy, odkryw
cami zostają często ci, którzy tak bardzo
zagłębiają się w swoje badania, że stają
się czuli na jakieś subtelne, acz nieocze
kiwane odstępstwa od dotychczas przy
jętej normy i w ten sposób wpadają na
trop czegoś, czego nikt wcześniej nie za
uważył. Inna droga do odkrycia to być
właściwym człowiekiem na właściwym
miejscu we właściwym czasie i do tego...
nie wiedzącym „za dużo”, tzn. nie będą
cym nadmiernie obciążonym zestawem
zastanych utartych opinii.
Oczywiście nie ma jednej recepty na
dokonanie odkrycia, ale z pewnością
najbardziej niezawodnym sposobem na
znalezienie nowych zjawisk jest połą
czenie postępu technicznego z cierpli
wością. Odsetek danych „niespodziewa
nych” w pewnym zbiorze informacji
powoli rośnie wraz ze wzrostem ogól
nej ilości danych. Już w roku 1940 za
uważono, iż liczba nowo zidentyfikowa
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nych odmian w ramach danego gatun
ku zwierząt rośnie jak logarytm liczby
zgromadzonych osobników tego gatun
ku. Dziś wiemy, że jest to generalne pra
widło teorii informacji. W astronomii
odpowiednikiem ekspedycji poszukują
cych nowych gatunków czy odmian fau
ny są tzw. przeglądy nieba i aby ich do
konywać, potrzebne są nowe teleskopy
i otaczające je instrumentarium. Według
mnie otwierają się przed nami wielkie
możliwości przeprowadzenia zupełnie
nowych, radiowych przeglądów nieba
przy użyciu nowych naziemnych i sate
litarnych radioteleskopów dostępnych
w przyszłym 10-leciu. Przeglądy te uzu
pełniłyby istniejące przeglądy optyczne
i w podczerwieni. To dlatego właśnie
prof. Kus i ja zaproponowaliśmy budo
wę w Polsce nowego radioteleskopu pod
egidą UMK. Oprócz swojej dużej śred
nicy (90 m) i innowacyjnej konstruk
cji teleskop ten będzie wyposażony
w „radiokamery” nowej generacji przemiatające całe niebo, by przeprowadzić
przeglądy, jakich przedtem nie można
było w ogóle dokonać.
Zapytacie może Państwo, jak to się
stało, że radioastronomia ma tak bogatą
historię odkryć, za które przyznano aż
pięciu osobom Nagrody Nobla, czyli zde
cydowanie więcej niż w innych dziedzi
nach astronomii? Chciałoby się nie
skromnie pomyśleć, że może po prostu
radioastronomowie są mądrzejsi. Ale
prawda jest inna. Fale radiowe niosą uni
kalne informacje o Wszechświecie. Są
one wytwarzane na rozmaite sposoby.
Może to być mikrofalowe promieniowa
nie tła, ale mogą to być procesy zacho
dzące na powierzchni Słońca. Ich źró
dłem mogą być najprostsze atomy albo
skomplikowane molekuły. Ich „nadajni
ki” mogą się znajdować w pobliżu tak
egzotycznych obiektów, jak gwiazdy
neutronowe czy czarne dziury. A co naj
ważniejsze, fale radiowe sąw stanie prze
nikać chmury pyłu kosmicznego, który
jest przeszkodą nie do pokonania dla in
nych rodzajów promieniowania. Nie
dziwcie się Państwo zatem, jeśli powiem,
iż według mnie jeszcze bardzo wiele
możemy się dowiedzieć z obserwacji nie
ba radioteleskopami.

Moja praca astronoma
Pragnę teraz powiedzieć nieco o mojej
pracy i o naukach, jakie z niej wynikają.
W swojej książce Profiles o f the Fu
ture Arthur C. Clarke, brytyjski pisarz
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science fiction i futurolog, napisał: Kie
dy znakomity, ale będącyjuż w starszym
wieku naukowiec twierdzi, że coś jest
możliwe, to prawie na pewno ma rację.
Kiedy natomiast tenże naukowiec twier
dzi, że coś jest niemożliwe, to najpraw
dopodobniej myli się. Otóż niektóre
z moich największych osiągnięć zosta
ły zaklasyfikowane jako niemożliwe
przez profesora Martina Ryle’a, dokto
ra h.c. UMK, który to tytuł Wasza Uczel
nia przyznała mu w roku 1973, tj. na rok
przed tym, gdy przyznano mu Nagrodę
Nobla z fizyki.
W latach 50. w miejscu zwanym Jodrell Bank niedaleko Manchesteru pro
fesor Bernard Lovell zbudował pierw
szy na świecie wielki radioteleskop
o średnicy lustra 76 m. To właśnie ten
instrument natchnął mnie, by zostać ra
dioastronomem. Ale, aczkolwiek wiel
kie radioteleskopy są bardzo czułe, nie
potrafią one wyróżnić wielu detali w ra
diowym obrazie obserwowanego obiek
tu. Zdolność rozdzielcza teleskopu Lovella jest gorsza niż naszych oczu! Żeby
obraz był bogatszy w szczegóły, teleskop
musiałby być jeszcze większy, ale wte
dy napotykamy na ograniczenia zwią
zane z wiatrem i grawitacją, toteż jak
dotąd nikt nie zbudował w pełni stero
walnego radioteleskopu o średnicy
większej niż ok. 100 m.
Profesor Martin Ryle rozwiązał pro
blem ograniczonej rozdzielczości radio
teleskopu poprzez odpowiednie składa
nie sygnałów pochodzących od systemu
wielu mniejszych radioteleskopów roz
stawionych na przestrzeni kilku kilome
trów. W rezultacie udało mu się stworzyć
wirtualny radioteleskop o wielokilome
trowej — jak mówimy— „syntetycznej”
aperturze bez konieczności budowaniajej
w całości. Za opracowanie tej metody
Martin Ryle otrzymał w 1974 r. wraz ze
swoim kolegą Anthony Hewishem Na
grodę Nobla. Najlepsze uzyskane przez
nich obrazy ujawniły obecność wąskich
strug emitującej fale radiowe plazmy
wskazującej na galaktykę macierzystą
zlokalizowaną w centrum radioźródła.
Mimo to rozdzielczość nowego „synte
tycznego” radioteleskopu Ryle’a była
wciąż za mała, by zajrzeć w głąb galak
tyki, by zobaczyć, co się w niej dzieje.
Postulat polepszenia rozdzielczości
oznaczał jednak konieczność zastosowaniajeszcze większych odległości pomię
dzy faktycznymi radioteleskopami,
z których syntezuje się teleskop wirtu6/2010

alny. I tu pojawił się problem: tak jak
z winy atmosfery ziemskiej gwiazdy mi
goczą, co powoduje, że ich obrazy w te
leskopie optycznym są rozmazane, tak
z tej samej przyczyny radiowe obrazy
w syntetycznym radioteleskopie stają się
nieostre, gdy odległości pomiędzy fak
tycznym i antenami przekraczają ok.
5km, ponieważ w takim układzie nie
udaje się poprawnie „zgrać” ze sobą
sygnałów radiowych zarejestrowanych
przez poszczególne radioteleskopy. Ryle
był przekonany, że ów rujnujący efekt
fundamentalnie ogranicza rozdzielczość
osiąganą w ramach jego metody. Wkrót
ce miało się jednak okazać, że Ryle się
mylił!
Gdy w 1974 r. moja żona i ja uzyska
liśmy doktoraty, wyjechaliśmy z Man
chesteru do Kalifornii na staże podoktorskie w C altechu. Ja naw iązałem
współpracę z profesorem Marshallem
Cohenem i innym stażystą świeżo po
doktoracie, dzisiaj profesorem Caltechu,
Anthonym Readheadem. Grupa z Calte
chu, do której dołączyłem, to byli pio
nierzy techniki obserwacyjnej, zwanej
interferometrią wielkobazową ( Very Long
Baseline Interferometry, VLB/). VLB1 to
ekstremalna realizacja idei syntezy apertury Ryle; w tym rozwiązaniu radiotele
skopy nie są ze sobą połączone, a ode
brane przez nie sygnały są rejestrowane
na nośnikach magnetycznych wraz z ultradokładnymi znacznikami czasu z ze
garów atomowych. Dzięki takiemu roz
w iązaniu radioteleskopy m ogą być
zlokalizowane w różnych krajach nawet
na różnych kontynentach, a tworzenie
syntetycznego teleskopu odbywa się po
przez odczyt zapisanych danych, ich
synchronizację i korelację. (Proces ten
zwykle ma miejsce kilka tygodni po ob
serwacji).
Gdy tylko tę spiytną technikę udało
się wdrożyć w latach 60., wyszło na jaw,
że centra kwazarów silnie emitują fale
radiowe. Niestety, wspomniany wcze
śniej efekt zaburzania obserwacji przez
atmosferę uniemożliwiał wykonywanie
dokładnych obrazów regionów odpowie
dzialnych za tę emisję. Niezrażeni opi
nią noblisty, Readhead i ja postanowili
śmy zmierzyć się z tym problemem.
Szczegóły naszego rozwiązania są zbyt
techniczne, by tuje omawiać, chciałbym
jednak wspomnieć, że na przykładzie
naszych prac potwierdziło się, iż nie każ
dy genialny pomysł znajduje uznanie
w chwili powstania i musi dopiero po
6/2010

Dwa źródła w centrum tego złożonego, rentgenowsko-radiowego zdjęcia to prawdopodob
nie współorbitujące, supermasywne czarne dziury, zasilające gigantyczne radioźródło 3C75.
Końcowe stadium zlewania się czarnych dziur będzie prawdopodobnie silnym źródłem fal
grawitacyjnych. Źródło: Obraz rentgenowski: NASA / CXC / D. Hudson, T. Reiprich et al.
(AlfA); Obraz radiowy: NRAO / VLA/ NRL

czekać na w łaściwy czas. Ta reguła
sprawdziła się choćby na przykładzie...
Kopernika. W naszym przypadku istot
ny element metody eliminowania zakłó
ceń od atmosfery w obserwacjach radio
wych został wynaleziony przez pewnego
astronoma z Manchesteru 20 lat wcze
śniej, ale został zapomniany. My nato
miast połączyliśmy jego ideę z naszymi
własnymi pomysłami, tak iż powstała
nowa metoda i to ona pozwoliła nam na
uzyskanie pierwszego radiowego obra
zu jądra kwazara.
Dzięki m ożliwości w ykonywania
obrazów radiowych o tak zawrotnej roz
dzielczości doszło do fundamentalnych
odkryć na tym polu badań naukowych.
Pokazały one, że centra radioźródeł mają
cienkie strugi wydobywające się z jed
nej strony galaktycznego jądra, a co wię
cej, że materia w tych strugach może się
poruszać z prędkościami pozornie więk
szymi niż prędkość światła! Wkrótce
wyjaśniło się, że einsteinowski zakaz
przekraczania prędkości światła nie jest
tu łamany, a materia w strudze faktycz
nie porusza się z prędkością jednak nie
co mniejszą od prędkości światła, a efekt
prędkości pozornie nadświetlnej jest
wywołany orientacją strugi w kierunku
obserwatora. Odcinek strugi w pobliżu
jądra jest zazwyczaj ukierunkowany
identycznie jak znacznie dalsze jej frag
menty, co oznacza, że gdzieś w centrum
kwazara musi kryć się nie tylko potężne
źródło energii zdolne do tego, by rozpę
dzać cząstki do relatywistycznych pręd
kości, ale także musi ono umieć wypo
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sażyć strugę w coś na kształt „pamięci
kierunku”. Dzisiaj wiemy już, że strugi
formowane sąw pobliżu wirującej czar
nej dziury, a jej moment obrotowy utrzy
muje oś czarnej dziury, a w konsekwen
cji i strugę, w stałym położeniu przez
miliony lat.
Dalsze udoskonalenia techniki obser
wacyjnej, o której tu mówię, stały się
kluczem do sukcesu sieci MERLIN,
czyli zespołu radioteleskopów rozloko
wanych w poprzek całej Anglii. To, że
produkuje ona doskonałej jakości obra
zy radiowe, miało istotny wpływ na roz
wój innych sieci radioteleskopów ,
a mnie osobiście uzmysłowiło wiary
godność pomysłu sieci o łącznej po
wierzchni zbierającej tworzących ją ra
dioteleskopów sięgającej kilom etra
kwadratowego, czyli 200 razy więcej niż
powierzchnia radioteleskopu Lovella
koło Manchesteru. Dziś projekt SKA
(Square Kilometre Array), czyli radio
teleskopu o powierzchni kilometra kwa
dratowego, stał się ogólnoświatowym
przedsięwzięciem, w które zaangażowa
ni są astronom ow ie i inżynierow ie
z dziesiątków instytutów. Natom iast
w oparciu o technikę VLBI powstało na
świecie kilka sieci: kontynentalnych
i globalnych. UMK ma doskonały 32metrowy radioteleskop będący kluczo
wym składnikiem Europejskiej Sieci
VLBI (EVN), biorący ponadto udział
w globalnych obserwacjach VLBI. Aponieważ rozdzielczość VLBI tak bardzo
przewyższa rozdzielczość wszystkich
po z o sta ły ch tech n ik sto so w an y ch
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w astronomii, VLBI ma doniosły wkład
w zrozumienie wielu zjawisk astrono
micznych. Ponadto warto w tym miej
scu zauważyć, że astronomia była za
wsze nauką nieuznaj ącą granic— nawet
w czasie wojny astronomowie w Euro
pie wymieniali się danymi! — a funk
cjonowanie sieci VLBI, będąc całkowi
cie uzależnionym od międzynarodowej
współpracy, jest tego znakomitym przy
kładem.

Wielka nauka
Międzynarodowe sieci VLBI są po
nadto dowodem na to, iż astronomia sta
ła się „wielką nauką”, w tym sensie, że
najważniejsze badania prowadzone są
przez duże zespoły pracujące na kosz
townych urządzeniach czy to na Ziemi,
czy w przestrzeni kosmicznej. Potężne
strumienie danych spływające z takich
w ielkich urządzeń obserw acyjnych
stworzyły nowy typ astronoma. Jego
działalność naukowa to już nie ślęcze
nie przy lunecie, ale raczej przy kom
puterze (oczywiście podłączonym do
Internetu), by „przekopywać złoża” zar
chiw izow anych danych obserw acyj
nych. (W języku angielskim ukuto na
wet specjalną nazwę dla tego typu pracy:
data mining, czyli dosłownie: „górnic
two informacyjne”). Połowa artykułów
naukow ych pow stałych na p o d sta
wie obserwacji dokonanych Kosmicz
nym Teleskopem Hubble’a to zrobienie
użytku z danych niewykorzystanych do
pierwotnie zamierzonego celu, a więc
są one efektem działalności typu data
mining.
Przykładem przepastnej bazy danych
o milionach galaktyk i kwazarów, i set
kach milionów gwiazd jest Sloan Digital
Sky Survey (SDSS). Jest ona bezpłatnie
dostępna przez Internet. Systematyczne
przeczesywanie tej bazy przez grupę
ochotników doprowadziło ostatnio do
odkrycia nowej klasy galaktyk! A pe
wien nauczyciel w szkole w Holandii
odkrył w SDSS obiekt, którego natury
w ogóle nie rozumiemy.
Podejście do badań, jakie reprezen
tuje tzw. „wielka nauka”, niesie tylko
jedną niedogodność, mianowicie taką,
że kosztowne instalacje czy urządzenia
właśnie dlatego, że są tak kosztowne, nie
bardzo m ogą służyć jako „pracownia
studencka”, gdzie studenci uczą się ob
serwacyjnego rzemiosła na prawdzi
wym sprzęcie. Ja miałem to szczęście,
że wychowałem się jeszcze w innej epo
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ce: „w kulturze” obserwatorium uniwer
syteckiego. My znaliśmy nasz sprzęt na
wylot, tak iż nawet potrafiliśmy usuwać
ewentualne usterki. To pokazuje, że
musimy też tworzyć i rozwijać instru
menty badawcze na uniwersytetach, za
równo po to, by otwierać nowe obszary
badań, które później mogą być eksplo
atowane na wielkich urządzeniach, ale
także aby umożliwić na nich naukę stu
dentom. To oni bowiem będą projekto
wali teleskopy przyszłości.
Profesor Kus i ja jesteśmy teraz zaan
gażowani w międzyuniwersytecki pro
jekt, w ramach którego zbudowana na
moim uniwersytecie w Manchesterze
wielopikselowa „kamera radiowa” zosta
ła zainstalowana na toruńskim 32-metrowym radioteleskopie. Osiągamy tym
sposobem dwa cele: po pierwsze robi
my świetną naukę, a po drugie młodzi
astronomowie z Torunia i Manchesteru
zdobywają doświadczenie w uruchamia
niu i eksploatacji skom plikowanego
sprzętu, a także rozwijają nowe sposo
by analizy danych. A doświadczenia
stąd wynikające inspirują nas, gdy my
ślimy o propozycji nowego 90-metrowego radioteleskopu.
Biorąc pod uwagę ograniczoną licz
bę miejsc pracy na uczelniach, jest praw
dopodobne, że większość absolwentów
będzie jednak szukała pracy na rynku.
W Wielkiej Brytanii np. rząd oczekuje,
że finansowanie badań naukowych z bu
dżetu państwa będzie się przekładać na
rozwój gospodarczy. A techniki wypra
cowane przez radioastronomów są nie
rzadko bliskie zastosowaniom praktycz
nym . O statnio zainteresow ałem się
m ożliwością wykorzystania pewnego
rozszerzenia zasady syntezy apertury
Ryle’a d o ... kontroli bezpieczeństwa na
lotniskach. Ale to jest temat na inną roz
mowę. Kojarzy mi się on jednak z jed
nym ze standardowych pytań zadawa
nych astronomom: czynie lepiej byłoby
wydawać pieniądze na bardziej palące
potrzeby, zwłaszcza na zmniejszenie
cierpień ludzi? Moja odpowiedź brzmi:
ale przecież ludzie FASCYNUJĄ się
astronomią! W mediach, w rubryce „na
uka”, astronom ia zajm uje aż drugie
miejsce zaraz po tematyce medycznej.
Wiele razy udzielałem tu, w Polsce, wy
wiadów dla telewizji, mając 32-metrowy radioteleskop w Piwnicach jako tło.
Ale, podchodząc do tego już bardziej
praktycznie, ponad wszelką wątpliwość,
ogrom i niezwykłość Kosmosu inspiru
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je studentów, by podejmować studia
w dziedzinie nauk ścisłych. A technolo
gia z „najwyższej półki”, rozwinięta dla
lub zgoła przez astronomów, dała nam
takie rzeczy, jak cyfrowe przetworniki
obrazu powszechnie dziś stosowane
w aparatach fotograficznych, możliwość
bezprzewodowego łączenia się z Inter
netem z laptopów czy techniki przetwa
rzania obrazu stosowane w medycynie
i kryminalistyce. Jest jeszcze kilka in
nych tego typu przykładów.

Quo vadis, Astronomio?
Skoro zatem zgadzamy się, że opi
nia publiczna nie m a nic przeciwko
astronomii, to zapytajmy, dokąd ona dziś
zmierza.
Wszechświat jest, całkiem dosłow
nie, ostatnią granicą naszego poznania.
Możemy w nim szukać — i znaleźć —
zjawiska, których odtworzenie w ziem
skich laboratoriach jest absolutnie nie
możliwe. I samo już myślenie o tym ro
dzi fund am en taln e p y tania nauki.
Odkryliśmy kilka zasadniczych prawd
0 Wszechświecie, np. że nie rozciąga się
on nieograniczenie wstecz w czasie, ale
że coś dramatycznego wydarzyło się
13,7 mld lat temu, albo że obowiązuje
w nim — jednak, bo nie jest to wcale
oczywiste — geometria euklidesowa.
Ale chyba najbardziej sensacyjnym od
kryciem ostatnich latjest to, iż większość
materii i energii (a według Einsteina są
to byty tożsame) Wszechświata przybie
ra taką formę, że nie są one do wykrycia
bezpośrednio przez nasze teleskopy.
„Normalna” materia, z której zbudowa
ne są gwiazdy, planety i my, stanowi tyl
ko 5%, a reszta to tzw. ciemna materia,
nie emitująca światła czy fal radiowych
1tzw. ciemna energia, mająca własności
antygrawitacji. Wychodzi więc na to, że
95% Wszechświata to obecnie dla nas
kompletna tajemnica.
W ciągu najbliższych lat tempo po
stępu w nauce zapewne utrzyma się.
Wyniki uzyskane przez Wielki Zderzacz
Hadronów w CERN-ie, sprzężone z no
wymi obserwacjami Kosmicznego Mi
krofalowego Promieniowania Tła po
w iedzą nam więcej o najw iększym
akceleratorze cząstek: Wielkim Wybu
chu. Nowe obserwacje odległych gwiazd
supernowych oraz trójwymiarowego roz
kładu galaktyk pozwoląnam ustalić przy
szłe losy Wszechświata. Obecnie bo
w iem w ygląda na to, że ekspansja
Wszechświata przyspiesza i za kilka bi6 /2 0 1 0

lionów (tj. milionów milionów) lat na
sza Galaktyka będzie samotna w ciem
nym Wszechświecie. Niewesoły to wi
dok...
Kolejne wielkie pytanie to czy aby
na pewno rozumiemy dobrze fizykę? Bo
to jest jednak zadziwiające, że te same
prawa fizyczne obowiązują w całym
obserwowalnym Wszechświecie i nie
zależnie od tego, jak bardzo cofamy się
w czasie. Niemniej jednak dwa funda
menty współczesnej fizyki: mechanika
kwantowa i ogólna teoria względności
są niekompatybilne i zapewne obie zo
staną w przyszłości zastąpione przez
głębiej sięgającą teorię łączącą te obie.
Aktualnie faworytem jest w tym wzglę
dzie tzw. teoria strun. (Nie zamierzam
udawać, że ją rozumiem). Mówi się, że
teoria ta potencjalnie oferuje odpowiedź
na inny iście kosmiczny problem, a mia
nowicie kwestię „dokładnego dopaso
wania” praw i stałych fizycznych. Pra
wa te i stałe są bowiem dokładnie takie,
jak „powinny być”, żeby powstało życie
i istoty świadome, czyli my. Z drugiej
strony gdyby nie były takie, to nie było
by nas, więc nie miałby kto zadać pyta
nia, dlaczego te stałe mają takie warto
ści. Jest to trochę błędne koło, ale mimo
wszystko widoczne „dokładne dopaso
wanie” jest intiygujące. Według jednej
z proponowanych odpowiedzi napytanie,
skąd się ono wzięło, stało się tak po pro
stu przypadkowo. Proponenci teorii strun
sugerują mianowicie, że nasz Wszech
świat jest jednym z 10500Wszechświatów
— to jakaś zupełnie niewyobrażalna licz
ba — gdzie prawa fizyki i stałe fizyczne
są kompletnie różne. My zaś żyjemy aku
rat w takim Wszechświecie, który pozwo
lił na wykształcenie się istot świadomych.
W swojej nowej książce słynny bry
tyjski kosmolog Steven Hawking twier
dzi, że Bóg jest niepotrzebny, bo wszyst
ko może wyjaśnić teoria strun. Jest tylko
jeden problem: jak dotąd nie ma ani
krzty dowodu na to, iż teoria ta jest słusz
na. Ale nawet jeśli w przyszłości uczeni
znajdą dowody na jej słuszność, to i tak
przyczyny tego matematycznego po
rządku w samej istocie Wszechświata
(czy raczej „Multiświata”) pozostaną ta
jemnicą. Podobnie jak to ma miejsce
w słynnych dowodach na istnienie Boga
według Tomasza z Akwinu, wszystko
sprowadza się do kwestii Pierwszej
Przyczyny. Dlaczego w ogóle cokolwiek
istnieje? — filozofowie od tysiącleci
głowią się nad tym najważniejszym py
6/2010

taniem. Od siebie mogę powiedzieć
tylko tyle, że nauki przyrodnicze nie
dostarczają nam w tej materii naj
drobniejszej choćby wskazówki czy
podpowiedzi. Z drugiej strony, nasze
mózgi wyewoluowały w tym celu,
żeby... sprawniej polować i zbierać
żywność na równinach Afryki, przeto —
być może — niektóre metafizyczne py
tania trwale nas przerastają.

Czy jesteśmy sami
w Kosmosie?
Ale może są w Kosmosie rozumne
istoty, które dokonały większego postę
pu? Poszukiwanie życia poza Ziemiąjest
jednym z zagadnień astronomii XXI w.
Znalezienie życia gdzieś w Kosmosie,
nawet jeśli jego forma okaże się prymi
tywna, wpłynie kolosalnie na naszą psy
che, obalając ostatni element naszego
poczucia wyjątkowości we Wszech
świecie i kończąc tym samym dzieło
zaczęte przez Kopernika. Do tej pory
znaleziono ok. 500 planet obiegających
gwiazdy inne niż nasze Słońce, ale
wszystkie one są albo za duże, albo prze
bywają za blisko swojej gwiazdy, by
utrzymało się na nich życie w formie,
jaką znamy. Wkrótce jednak nowa ge
neracja teleskopów umieszczonych na
orbicie będzie w stanie wykryć planety
podobne do Ziemi. Pierwsze doniesie
nia o takich odkryciach zaczynają się już
pojawiać, a najbliższe lata powinny
przynieść ich znacznie więcej. Co wię
cej, są spore szanse na wykrycie tlenu
w atmosferach tych planet, co byłoby
niezbitym dowodem na istnienie tam
roślin. Natomiast, jak na razie, mimo
wielu poszukiwań przy pomocy radio
teleskopów, nie ma żadnych dowodów
na to, że docierają do nas „inteligentne”
sygnały z Kosmosu. Ale, być może, je
steśmy zbyt prymitywni, by je wyłapać,
a więc jesteśmy w tym względzie po
dobni do... plemion zamieszkujących
Amazonię czy Borneo, które tkwią
w błogiej nieświadomości, że na pola
nach w ich dżunglach można z powo
dzeniem odbierać sygnały od satelitów
komunikacyjnych. Tak samo, być może,
my z kolei nie mamy bladego pojęcia,
że cywilizacje milion czy więcej lat od
nas starsze cały czas do nas nadają, tyl
ko że czynią to w sposób kompletnie dla
nas nieprzystępny.

Wróćmy na Ziemię
Kończąc, chciałbym wrócić na Zie
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

mię i zacytować ministra brytyjskiego
rządu, który niedawno powiedział: Ba
dania naukowe są dobrem publicznym.
Pomagają one określić jakość naszej
cywilizacji i pozwalają włączać logicz
ne, naukowe myślenie do procesów de
cyzyjnych rządu, biznesu i gospodarstw
domowych. Jesteśmy wciąż narażeni na
przesądy i nieracjonalne uprzedzenia
w odniesieniu do świata przyrody i to
właśnie naukowcy pomagają uodparniać się przeciwko nim. Piękne słowa,
ale strzeżcie się polityków — powie
dziawszy powyższe, w tym samym przemówieniu minister zapowiedział...
znaczne cięcia w budżecie Zjednoczone
go Królestwa przeznaczonym na naukę.
A zatem u progu nowego roku akade
mickiego składam Panu Rektorowi i je
go współpracownikom moje najlepsze
życzenia sukcesów w trudnym zadaniu
prowadzenia i rozwijania uniwersytetu
w tych finansowo trudnych czasach. Je
stem pewien, że zarządzacie Państwo
waszą uczelniąjak dobrze prosperującym
przedsiębiorstwem, ale mam nadzieję, że
i Władze Rektorskie i Senat UMK unikną
tendencji, która pojawia się na uniwer
sytetach biytyjskich, aby zarządzać uczel
nią tak, jak by to było komercyjne przed
siębiorstwo. Praca intelektualna to jednak
nie jest praca przy taśmie produkcyjnej.
Natomiast kadrze naukowej waszej
uczelni i studentom wszystkich kierun
ków nauczania dedykuję słowa poety
Roberta Frosta: W waszej pracy nauko
wej miejcie odwagę wybierać „mniej
uczęszczane ” drogi, nie bójcie się ryzy
ka, patrzcie naprzód, rzucajcie wyzwa
nia starym ideom, szukajcie nowych spo
sobów myślenia i nigdy świadomie nie
wybierajcie rozwiązań „drugiego gatun
ku". Aha, i na koniec pamiętajcie o sło
wach słynnego wynalazcy Thomasa
Alvy Edisona: geniusz to 1 procent na
tchnienia i 99 procent potu (w orygina
le gra słów: 1 per cent inspiration, 99
per cent perspiration). Nic się bowiem
naprawdę nie udaje, o ile nie włoży się
w to ciężkiej pracy.

Autor jest profesorem radioastrono
mii Uniwersytetu w Manchesterze,
dyrektorem Obserwatorium Radio
wego w Jodrell Bank oraz projekto
dawcą wielu wielkich instrumentów
radioastronomicznych na świecie.
Jest doktorem h.c. Uniwersytetu Mi
kołaja Kopernika
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Janusz Osarczuk
Krzysztof Radziszewski
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struktura
protuberancji
słonecznych
1. Charakterystyka ogólna
Protuberancje stanowią jedno z naj
ciekawszych zjawisk obserwowanych
na Słońcu. Są obiektami zbudowanymi
z chłodnej (4300 + 10 000 K) i stosun
kowo gęstej (109 10'1 cn r3) plazmy,
zawieszonymi w koronalnym polu ma
gnetycznym na wysokości od kilkudzie
sięciu tysięcy do ponad 100 000 km nad
fotosferą. W porównaniu z koroną sło
neczną, protuberancje są od niej ok. 100
razy chłodniejsze i 100 razy bardziej
gęste. Obserwacje prowadzone w dłu
gościach fal, w których świeci ich ma
teria (np. w linii Ha wodoru, o długości
fali 6562,8 A lub liniach wapniowych),
sugerują, iż protuberancje nie sąjednolitymi obiektami, lecz posiadają bogatą
wewnętrzna strukturę.

2. Protuberancje a włókna

Fot. SOHO-EIT/ESA/NASA

Protuberancje (rys. 1) można obser
wować zarówno jako jasne obiekty nad
brzegiem tarczy Słońca, na tle stosun
kowo ciemnej korony słonecznej —
wtedy są nazywane protuberancjami, jak
też jako ciemne obiekty widoczne na tle
tarczy słonecznej — wówczas noszą
nazwę włókien słonecznych. Protube
rancje i włókna są to więc te same obiek
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ty, oglądane odpowiednio w liniach emi
syjnych (jasne struktury nad brzegiem
tarczy Słońca) lub absorpcyjnych (ciem
ne na tarczy słonecznej) — o takich sa
mych długościach fali.
Protuberancje wznoszą się nad spo
kojną chromosferą (protuberancje spo
kojne/protuberancje obszarów spokoj
nych) oraz nad obszarami aktywnymi
(protuberancje obszarów aktywnych).
Szczególnym rodzajem protuberancji
jest tzw. protuberancja okołobiegunowa
okalająca naszą gwiazdę na szeroko
ściach heliograflcznych większych niż
±40°. Protuberancja tego typu wygląda
jak korona nałożona na okolice bieguna
(północnego lub południowego), stąd też
pochodzi jej angielska nazwa polar
crown prominence.
Włókna (rys. 2) są usytuowane za
wsze powyżej tzw. linii neutralnej pola
magnetycznego (ang. Polarity Inversion
Line — PIL), czyli linii na fotosferze,
będącej rzutem miejsc w protuberancji,
w których składowa indukcji pola ma
gnetycznego obserwowana wzdłuż linii
widzenia (ang. Line o f Sight — LOS)
Blos zmienia znak. W zależności od
miejsca występowania rozróżnia się
włókna obszarów aktywnych (wewnątrz
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Rys. 1. Filtrogramy Ha (czyli zdjęcia wykonane przy użyciu wąskopasmowego filtru Ha) przedstawiające protuberancje z uwidocznionymi
elementami: grzbietem/kręgosłupem, nogami i stopami. Filtrogramy wykonane zostały w obserwatorium w Białkowie (I.A.U.Wr.) przy użyciu
Dużego Koronografu i wąskopasmowego filtru Ha: a) spokojna protuberancja z dnia 9 czerwca 1998 roku — zdjęcie wykonane zostało bez
użycia sztucznego księżyca (widoczna jest część tarczy słonecznej); b) spokojna protuberancja z dnia 30 marca 1991 roku; c) protuberancja
eruptywna zaobserwowana w dniu 17 maja 1989 roku; d) erupcja protuberancji w dniu 24 maja 1989 roku

obszarów aktywnych), włókna pośrednie (na granicy obszarów aktywnych)
oraz włókna spokojne (nad spokojną
chromosferą).
Protuberancje możemy sklasyfikować również pod względem ich aktywności na: protuberancje spokojne, aktywizowane i eruptywne. Protuberancja
spokojna może zostać zaburzona (aktywizowana) na skutek wystąpienia w pobliżu rozbłysku słonecznego (i przełączenia się linii pola magnetycznego) lub
przejścia fali uderzeniowej. Destabiliza-

cja spokojnej protuberancji może nastąpić również na skutek odpływu części
materii w kierunku chromosfery słonecznej, co może doprowadzić nawet do
erupcji protuberancji i wyrzutu materii
słonecznej w przestrzeń międzyplanetamą. Ciekawostką jest fakt, iż często
kilka-kilkanaście godzin po erupcji
(szczególnie w obszarze aktywnym)
protuberancja potrafi się odbudować
w tym samym miejscu i prawie w tym
samym kształcie, co świadczy o tym, że
pole magnetyczne będące konstrukcją

nośną protuberancji nie uległo destrukcji na skutek erupcji,

Budowa protuberancji
ł włókien
Protuberancje, oglądane „z boku”,
mogą przyjmować różne kształty, co stanowi główną podstawę ich klasyfikacji
opisowej. Oprócz głównej części zazwyczaj widać również elementy opuszczające się aż do chromosfery. Są to tzw.
nogi, które z kolei — w miejscu styku
z chromosferą — kończą się stopami
(patrz rys. 1). Nogi nazywa się też cza
sami brodami.
We włóknach również wyróżnia się
dwie składowe. Grzbiet czy też kręgo
słup biegnie horyzontalnie wzdłuż
szczytu całego włókna, choć w niektó
rych miejscach jest bardzo słabo widocz
ny. Nogi (brody) znajdują się na krań
cach włókna, a także są widoczne jako
wypustki wyrastające z boków włókna
i sięgające do chromosfery (patrz rys. 2).

______________________________________________________ 4. Wielkoskalowa a drobna
Struktura protuberancji

Rys. 2. Włókno z uwidocznionymi elementami: grzbietem/kręgosłupem, nogami, stopami
i brodami. Widoczna jest również subtelna struktura włókna (włókienka). Zdjęcie pochodzi
z pracy: Heinzel, P., Anzer, U., On the Fine Structure of Solar Filaments, 2006, ApJ, 643L,
L65-L68
6/2010
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rotuberancje (spokojne) potratią
przetrwać kilka obrotów Słońca, czyli
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kilka miesięcy. W tym czasie ich glo
balna struktura jest raczej stabilna, na
tomiast lokalnie dokonują się ciągłe, dy
namiczne zmiany. Dobrze widać to na
rys. 3a-3d, którego elementy są kadra
mi z filmu, zarejestrowanego przez sa
telitę Hinode, ukazującego trwającą pra
wie 5 godz. gwałtowną przebudowę
drobnych części protuberancji. Co wię
cej, ruch materii w poszczególnych
„włókienkach” (nawet najbliżej ze sobą
sąsiadujących) może odbywać się w róż
nych, kontrolowanych głównie przez
pole magnetyczne, kierunkach.

mułowanie fibrils lub darkfibrils (czyli
ciemne włókienko) — do włókna.
W polskojęzycznej literaturze naukowej
funkcjonuje jedynie wyraz włókienka
(nie używa się raczej wyrażenia nitki
w stosunku do włókienek protuberan
cji). Podział na threads ifibrils jest płyn
ny i nierzadko używa się obu określeń
zamiennie. Bez względu jednak na oko
liczności, do wszystkich rodzajów rurek/włókienek można zastosować uni
wersalne sformułowanie: elementy
struktury subtelnej (ang. fine structure
elements — FSE).

5. Włókienka

6. Obserwacje

Wszystkie części protuberancji skła
dają się z cienkich struktur (przypomi
nających kształtem rurki) zwanych włókienkami. W języku angielskim używane
są dwa określenia:
— threads— zwykle gdy chodzi o włó
kienka wertykalne,
— fibrils — zazwyczaj gdy mówi się
o włókienkach horyzontalnych.
Z tego powodu słowo threads jest sto
sowane częściej do protuberancji, a sfor

O tym, że protuberancje posiadają
wewnętrzną strukturę, wiedziano już
w XIX w., kiedy to duchowny Angelo
Secchi opublikował w 1877 r. swoją pio
nierską pracę pod tytułem Słońce. Od
tego czasu drobna struktura protuberan
cji była wielokrotnie obserwowana za
pomocą przyrządów o coraz wyższej
rozdzielczości. Współczesne teleskopy
naziemne, takie jak Szwedzki Teleskop
Słoneczny (ang. Swedish 1-m Solar Te

Rys. 3. Ewolucja protuberancji spokojnej obserwowanej przez satelitę Hinode w linii Ha
25.04.2007. Film dostępny jest pod adresem http://solar-b.nao.ac.jp/QLmovies/movie_sirius/
2007/04/25/hsc_ql20070425_e.shtml#sot-fg-ha
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lescope — STS) czy Holenderski Otwar
ty Teleskop (ang. Dutch Open Telesco
pe — DOT), osiągają przestrzenną roz
dzielczość obrazów 0”, 15, co pozwala
rozróżniać na tarczy Słońca szczegóły
o wielkości 100 km. Jeszcze większe
możliwości oferują teleskopy orbitalne,
np. Słoneczny Teleskop Optyczny (ang.
Solar Optical Telescope — SOT),
umieszczony na pokładzie satelity Hi
node, dzięki rozdzielczości 0”,1 rejestru
je obrazy, na których widać szczegóły
o wielkości ok. 70 km!
W obserwatorium astronomicznym
w Białkowie, należącym do Instytutu
Astronomicznego Uniwersytetu Wro
cławskiego (gdzie od blisko 30 lat wy
konywane są obserwacje Słońca w linii
wodoru Ha), znajduje się m.in. Duży
Koronograf (LC — z ang. Large Coronograph) o średnicy obiektywu głów
nego 53 cm i efektywnej ogniskowej
wynoszącej 1450 cm. Dzięki dużej aperturze wejściowa LC uzyskiwane są ob
razy Słońca o wysokiej przestrzennej
zdolności rozdzielczej — ograniczanej
najczęściej przez wpływ atmosfery do
około 1” (sekundy łuku). Sporadycznie,
przy bardzo dobrych warunkach atmo
sferycznych oraz przy krótkich czasach
ekspozycji, jest osiągana przestrzenna
rozdzielczość nawet poniżej 0”,5. Duży
Koronograf może przekazywać wiązkę
optyczną do spektrografu obrazującego
MSDP (Multi-Channel Subtractive Do
uble Pass), dzięki czemu możliwe jest
uzyskanie wysokiej jakości tzw. widmo
wych obrazów Słońca (pod pojęciem
obraz widmowy należy rozumieć dwu
wymiarowy obraz fragmentu Słońca,
który dla każdego piksela w obrazie za
wiera informację o rozkładzie natężenia
emisji w funkcji długości fali, czyli tzw.
profil linii widmowej Ha). Wykorzystu
jąc system LC-MSDP do obserwacji
protuberancji, mamy zatem możliwość
śledzenia subtelnej struktury protuberan
cji, a także wyznaczenia pełnego 3-wymiarowego (3D) wektora prędkości pla
zmy we włókienkach (otrzymywanego
z 2D obrazów oraz prędkości dopplerowskich).
Praktycznie każda obserwacja protuberancji o wystarczająco dobrej roz
dzielczości jest jednocześnie obserwacją
jej subtelnej struktury, aczkolwiek struk
tura ta nie musi być bezpośrednio ce
lem obserwacji. Niemniej jednak jest
oczywiste, iż subtelną strukturę protu
berancji widać w tych samych długo6 /2 010

ściach fali co samą protuberancję. Są to
więc linie widmowe, takie jak:
— w podczerwieni, np. He I (10830 A),
Ca II (8542 A),
— w św ietle w id zialn y m , np. H a
(6562,8 A), Fe (4045,8 A), Ca II, H
(3968,5 A) i Ca II K (3933,7 A),
— w ultrafiolecie, np. He II (304 A),
Fe XII 195 A.

7. Rozmiary
Przyjmuje się, że szerokość włókienek jest rzędu kilkuset kilometrów, a czę
sto podawane wartości to 350 km czy 300
km. Nie określono jednak dolnej grani
cy, ponieważ obserwacje dokonywane za
pomocą teleskopów orbitalnych poka
zują, że szerokość włókienek może być
taka mała jak zdolność rozdzielcza instru
m entu (a niew ykluczone, że naw et
i mniejsza). Jeżeli chodzi o długość włó
kienek, to wynosi ona kilka tysięcy kilo
metrów. Rozmiary włókienek nieco róż
nią się w zależności od tego, w jakich
liniach są obserwowane, ponieważ w da
nej linii widać promieniowanie plazmy
o określonych wartościach parametrów
fizycznych, głównie temperatury. Ozna
cza to po prostu, że w różnych liniach
widać tylko te części włókienka, których
temperatura jest taka sama jak tempera
tura formowania się konkretnej linii.

8. Dynamika
Jak już zostało wspomniane w roz
dziale 4, włókienka charakteryzują się
niezwykle dużą dynamiką. Starsze ob
serwacje pokazują, że materia, która
tworzy włókienka, porusza się z pręd
kością do 3 km/s, a nowe obserwacje
podwyższają tę wartość, i to nawet kil
kakrotnie, gdyż zostały zidentyfikowa
ne przepływy (w grzbiecie i w nogach)
o prędkościach 10 15 km/s. Co wię
cej, przepływy o takich prędkościach
mogą odbywać się w sąsiednich włókienkach w przeciwnych kierunkach.
Dodatkowo, w procesie tym włókienka
często ulegajądeformacji, co powoduje
ciągłe modyfikacje ich kształtu i konfi
guracji. Tak szybkie zmiany skutkują
tym, iż czas istnienia indywidualnych
włókienek jest niezwykle krótki i wy
nosi zaledwie kilka minut, co stanowi
wartość o cztery rzędy mniejszą niż czas
istnienia protuberancji.

9. Obszar przejściowy
Aby wyznaczyć własności termody
nam iczne m aterii w łókienek, należy
6/2 010

Rys. 4. Ewolucja modelu budowy atmosfery słonecznej:
— lata 50.: warstwy płasko-równoległe
— lata 80.: struktura z lejkowatymi rurami pola magnetycznego — warstwowy model rozkła
du materii
— XXI wiek: trójwymiarowy dynamiczny model rozkładu materii w atmosferze.
Rysunek pochodzi z pracy: Schrijver, C. J., The Coronae o f the Sun and Solar-type Stars,
11th Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems and the Sun, ASP Conference
Proceedings, Vol. 223. Edited by Ramon J. Garcia Lopez, Rafael Rebolo, and Maria Rosa
Zapaterio Osorio. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific, p.131

wykonać badania spektroskopowe. Ko
nieczne jest przy tym także uwzględ
nienie tzw. warstwy przejściowej i do
branie jej odpow iedniego m odelu.
Idealnym rozwiązaniem jest tu system
obrazowania wraz z możliwością uzy
skiwania informacji widmowej dla każ
dego piksela obrazu (taki jak system LCM SDP działający w obserw atorium
w B iałkow ie — należącym do I.A.
U.Wr.).
Jak wiadomo, współczesne rozumie
nie budowy chromosfery, jak też war
stwy przejściowej, dalekie jest od mo
delu warstwowego (patrz artykuł Pawła
R udaw ego A ktyw ność m agnetyczna
Słońca — „Urania - Postępy Astrono
mii” 2/2006). Ilustruje to rys. 4, na któ
rym chromosfera nie jest cienką, jedno
litą w arstw ą okalającą fotosferę, ale
składa się z pojedynczych zagęszczeń
plazmy znajdujących się tylko nad nie
którymi obszarami umownej powierzch
ni Słońca. Każdy z takich „wiszących”
elementów, nazywany chłodnym rdze
niem (o temperaturze 6000 + 9000 K),
otoczony jest znacznie gorętszym obsza
rem przejściowym (ang. PromineneceCorona Transition Region — PCTR)
(o temperaturze 104 106 K), graniczą
cym z koroną.
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Rys. 5 przedstawia trzy modele ob
szaru przejściowego dookoła pojedyn
czych w łókienek, obserw ow anych
w różnych liniach i na różnych wyso
kościach:
a) chłodne rdzenie otoczone przez
gorące osłony— chłodna, centralna część
staje się cieńsza przy większych wyso
kościach, a reszta pozostaje niezmienio
na, czyli są to włókienka zmniejszające
średnicę wraz z wysokością (stożki);
b) izotermiczne włókienka o kilku
różnych temperaturach — liczba chłod
nych rdzeni maleje wraz ze wzrostem
wysokości, czyli pewne włókienka są
krótsze i kończą się na niższych wyso
kościach niż pozostałe;
c) chłodne rdzenie w ciepłych i go
rących otoczkach — na niskich wyso
kościach otoczki są wspólne dla sąsied
nich włókien, natomiast na szczycie
protuberancji rozdzielają się i otaczają
każde włókienko osobno.

10. Diagnostyka widmowa
Określenie własności fizycznych pla
zmy, z której składają się włókienka,
wymaga szybkich i jednoczesnych ob
serwacji w różnych liniach widmowych.
Jest to zadanie bardzo trudne z następu
jących powodów:
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Tabela. 1. Główne param etry fizyczne plazm y protuberancji

T [K]

4 3 0 0 + 10000

Temperatura elektronowa

Obszar
przejściowy
+

Rdzeń

oO)

Oznaczenie
i jednostka

O
-U

Nazwa

Prędkość mikroturbulencji

i [km/s]

3 + 20

30

Gęstość elektronowa

ne [cm-3]

109 + 1011

106 + 108

Ciśnienie gazu

p [dyn/cm2]

- 0,02 + 1

-0 ,2

Stopień jonizacji wodoru

N(H+)/N(H°)

0 ,2 + 0,9

v [km/s]

-5

Prędkości przepływu

-1 0

Tabela w ykonana na podstawie pracy: O, Engvold, T, Hirayama, J,L, Le
roy, E,R, Priest, E, Tandberg-Hanssen, Hvar Reference Atmosphere o f
Quiescent Prominences, in IAU Colloq, 117: Dynamics o f Quiescent Pro
minences, ed, by V, Ruzdjak, E, Tandberg-Hanssen, Lecture Notes in
Physics, Berlin S pringer Verlag, vol, 363, 1990, p, 294, doi: 10,1007/
BFb0025640

Tabela. 2. Param etry (2+1) modeli w łókienek

Model

M0
[g/cm2]

Bx
[G]

Bzl
[G]

¥

P

P

T

s/'b

C
-0 ,0 5

[deg] [dyn/cm2]

1

10-5

4,5

0,4

85

0,04

0,05

0,09

0,45

2

3x10-5

4,5

1,2

76

0,08

0,10

0,33

0,46

-0 ,1 5

3

10-4

4,5

3,8

50

0,90

0,75

6,53

0,60

-0 ,4 0

4

10-5

9,0

0,2

89

0,03

0,01

0,07

0,45

-0 ,0 4

5

3x10 '5

9,0

0,6

86

0,04

0,01

0,12

0,45

-0 ,0 7

6

10-4

9,0

1,9

78

0,17

0,05

0,94

0,48

-0 ,3 2

Oznaczenia:
M0 — masa kolum ny centralnej
Bx — składowa horyzontalna indukcji magnetycznej
Bzl — składowa w ertyklana indukcji m agnetycznej, na granicy protube
rancji (wzdłuż centralnej linii pola)
W — kąt pom iędzy centralną lin ią pola a kierunkiem wertykalnym
p — ciśnienie gazu
fi — param etr określający stosunek ciśnienia gazu do ciśnienia pola ma

gnetycznego (patrz rozdział 1)
t

—

grubość optyczna w łókna w centrum linii w kierunku w ertykalnym

S — funkcja źródła (stosunek w spółczynnika emisji do w spółczynnika
pochłaniania dla danej długości fali)
lb — natężenie prom ieniowania tła tarczy Słońca w centrum linii
C — kontrast
gdzie
Bz| = 2jrgM 0/B x
t

11. Parametry
termodynamiczne

= /H

H = kT/gu

C = O- ib)/ib
I = lbe_r + S(1 — e-*)
g — przyspieszenie graw itacyjne (na pow ierzchni) Słońca
X — w spółczynnik absorpcji w centrum linii

k — stała Boltzm anna
T — tem peratura plazmy
H — średnia masa cząsteczkowa

H — ciśnieniowa skala wysokości (patrz rys. 6)
I — natężenie prom ieniowania w łókna w centrum linii
Tabela wykonana na podstawie pracy: Heinzel, P , Anzer, U., 2006, ApJ,
643, L65-L68
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a) Należy odróżnić włókienka optycz
nie cienkie od optycznie grubych.
W pierwszym przypadku wzdłuż linii
widzenia obserwuje się wiele włókienek
i sumę ich promieniowania. W drugim
przypadku zwykle widzi się tylko jedno
włókienko, znajdujące się raczej bliżej
granicy protuberancji niż jej centralnych
części. Sytuacja dodatkowo kompliku
je się, ponieważ optycznie grube włó
kienka m ają dużą grubość optyczną
ty lk o w cen tru m lin ii, n a to m iast
w skrzydłach linii — małą.
b) Włókienka są obiektami niezwy
kle dynamicznymi. Obserwacje w róż
nych liniach muszą więc być prowadzo
ne jednocześnie lub prawie jednocześnie,
tzn. w czasie krótszym niż istnienie ba
danego włókienka.
c) Dotychczas do opisu włókienek
używa się modeli stosowanych do pro
tuberancji jako całości. Są to modele ID
i 2D, czyli modele traktujące obiekt jak
płaską płytę lub prostopadłościan, znaj
dujące się w pozycji wertykalnej lub
horyzontalnej, rozciągające się do nie
skończoności. Niestety, zastosowane do
włókienek, modele te przedstaw iają
transfer promieniowania w sposób da
leki od doskonałości, np. nie uwzględ
niają wzajemnych oddziaływań promie
nistych pom iędzy poszczególnym i
włókienkami.
d) Wewnętrzna struktura włókienek,
jak też ich rozkład w protuberancji, nie
są poznane w wystarczającym stopniu.
Nawet ich geometria jest wciąż przed
miotem dyskusji.
e) Nie istnieje powszechnie akcepto
wany model obszaru przejściowego.
Badacz musi arbitralnie wybrać jakiś
model (np. spośród modeli przedstawio
nych w poprzednim rozdziale).
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Podanie określonych wartości tem
peratury, ciśnienia czy gęstości (elek
tronowej) dla danej protuberancji jest
pewnym uproszczeniem. Pomiarów do
konuje się bowiem w wybranych przez
obserwatora miejscach. Nie można jed
nak oczekiwać, iż warunki fizyczne
w każdym punkcie protuberancji są
identyczne. Dlatego też każdy taki po
miar jest a p rio ri pomiarem lokalnym.
Wyznaczenie wartości parametru jako
globalnej wielkości dla danej protube
rancji wymaga po pierwsze dużej licz
by pomiarów, a po drugie uśrednienia
6/2010

wszystkich wyznaczonych lokalnie war
tości. Z tego powodu często podaje się
zakres wartości danego parametru, a nie
jego konkretną wartość (patrz tabela 1).
Określenie parametrów termodyna
micznych pojedynczego włókienka jest
trudne, co zostało opisane w poprzed
nim rozdziale. Największe szanse na to
istnieją w przypadku włókienka grube
go optycznie, ponieważ zakładamy, iż
wzdłuż linii widzenia nie obserwujemy
więcej włókienek. Niemniej jednak nie
wiadomo, ile włókienek widać w szcze
linie pomiarowej (patrz ramka „Współ
czynnik wypełnienia” oraz model wie
lu włókienek — rozdział 13). Poza tym
poszczególne włókienka są różne, dla
tego też określenie danego parametru dla
elementu struktury subtelnej protuberan
cji wymaga stworzenia „uśrednionego”
modelu włókienka, który a posteriori
jest konfrontowany z rzeczywistym sta
nem na podstawie obserwacji.

12. Pole magnetyczne
Pole magnetyczne pojedynczych włó
kienek nie zostało jeszcze zmierzone. Co
prawda, zdolność rozdzielcza współcze
snych przyrządów już na to pozwala, ale
przyczyna braku detekcji leży gdzie in
dziej, a mianowicie w zbyt niskim sto
sunku sygnału do szumu w obserwacjach
polarymetrycznych. O ile można zmie
rzyć pole magnetyczne w protuberancji,
to pole magnetyczne pojedynczego włó
kienka da się wyznaczyć jedynie na dro
dze modelowania. Kluczowym parame
trem, według którego następuje podział
magnetycznych modeli włókienek, jest
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Rys. 5. Modele obszaru przejściowego (warstwy przejściowej) PCTR (szczegółowy opis w tek
ście).
Rysunek pochodzi z pracy: S. Pojoga, Emission Measure of Prominence-Corona Transition
Region, in IAU Colloq. 144: Solar Coronal Structures, 1994, p. 357

tzw. parametr plazma-/? wyznaczony
wzorem
/? = (2jrgM/B2)2,
gdzie:
g — przyspieszenie grawitacyjne (na
powierzchni) Słońca,
M — masa plazmy w danym elemen
cie materii,
B — indukcja magnetyczna w danym
elemencie materii.
Parametr ten określa stosunek ci
śnienia gazu do ciśnienia pola magne
tycznego. W przypadku gdy/3 < 1, pole
magnetyczne unosi ze sobą materię
włókienek (mówi się wtedy, że materia
jest wmrożona w pole magnetyczne), na
tomiast dla/? > 1, ruch plazmy, zdomi
nowany wówczas przez jej ciśnienie we
wnętrzne, rozciąga i deformuje linie pola
magnetycznego. Rozkład parametru plazma-/3 w funkcji wysokości w atmosfe
rze słonecznej jest przedstawiony na
rys. 6.

Przyjmuje się, że protuberancja skła
da się z płytkich zagłębień magnetycz
nych, wypełnionych chłodną materią,
widoczną np. w linii H a (schemat ta
kiego zagłębienia jest przedstawiony na
rys. 7). Do modelowania zagłębień uży
wa się, wspomnianych w rozdziale 10,
jedno- lub dwuwymiarowych płyt.
Mimo że pierwszy taki model (ID) po
wstał już w 1957 r., to trudności zwią
zane z ich tworzeniem i uzyskaniem
realistycznych wyników są wciąż ol
brzymie.
W modelach o wartości fi mniejszej
niż 1 zakłada się, iż pole magnetyczne
jest bezsiłowe (potencjalne), czyli nie
występuje w nim siła Lorentza (patrz
ramka „Siła Lorentza”), a prądy płyną
prawie równolegle do linii sił pola.
W przypadku gdy fi ma wartość powy
żej 1, wówczas przyjmuje się, że siła Lo
rentza jest większa od zera, a obok za
głębień pojawiają się prądy prostopadłe
do linii pola. Modele te przewidują pola
magnetyczne o wartości:
— mniejszej niż 10 G (gausów) dla pro
tuberancji spokojnych,
— większej niż 10 G dla włókien są
siadujących z pochodniami,
— 30 -MO G dla protuberancji obsza
rów aktywnych.

13. Modele włókienek

Rys. 6. Rozkład parametru plazma-/? nad obszarem aktywnym w atmosferze Słońca. Jak
widać, wmrożenie materii w pole magnetyczne występuje w górnej chromosferze i dolnej
koronie.
Rysunek pochodzi z pracy: G. Allen Gary, Sol. Phys. 203, 71-86, (2001)
6/2010
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Dwa typy modeli włókienek zostały
przedstawione w poprzednim rozdzia
le. Oba z nich zakładają równowagę
magnetohydrostatyczną(MHS) włókie
nek. Mają one zastosowanie zarówno do
elementów wertykalnych, jak i horyzon
talnych. O ile jednak w pierwszym przy
padku modelowanie nie wykracza poza
dwa wymiary, o tyle w drugim można
stosować obliczenia 2+1-wymiarowe.
Wyznacza się wówczas transfer promie255

niow ania elem entów w ertykalnych,
a następnie jednowymiarowy transfer
w obrębie skończonych (zamkniętych)
elementów wertykalnych, czyli eliminu
je się tym samym nieskończoność trze
ciego wymiaru. Przykładowe wyniki ta
kich kalkulacji podane są w tabeli 2,
która zawiera wartości wielu parame
trów dla sześciu różnych modeli włókienek.
Model wielu włókienek (rys. 8) zakła
da, że protuberancja składa się z identycz
nych, dwuwymiarowych włókienek pod
trzymywanych przez oddzielne linie pola
magnetycznego. Włókienka są równole
gle do linii pola i prostopadłe do linii wi
dzenia (LOS). Względem siebie są prze
sunięte przestrzennie. Przypisuje się im
także różne prędkości względem linii
widzenia. Taki model w szczególności
dobrze oddaje właściwości elementów
drobnej struktury protuberancji obserwo
wanych w liniach Lymana.

14. Struktura podsubtelna
Grubość włókienek szacuje się na
kilkaset kilometrów (patrz rozdział 7).
Należy jednak zadać pytanie, czy włó
kienka również posiadają wewnętrzną
strukturę. Odpowiedź może być pozy
tywna. Najlepsze obserwacje pozwalają
oglądać włókienka o średnicy kilkudzie
sięciu kilometrów. Dlatego też można
się spodziewać, iż teleskopy słoneczne
następnej generacji ukażąjeszcze drob
niejszą strukturę włókienek. Elementy
optycznie grube, które uważane są za
pojedyncze włókienka, m ogą ukazać
swoje „podwłókienka”, jeśli tylko ob
serwacje będą prowadzone z odpowied
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Rys. 7. Model magnetycznego zagłębienia zanurzonego w plazmie (szczegółowy opis w tek
ście)
Rysunek pochodzi z pracy: Priest, E.R. 1990, in Proc. IAU Coli. 117, ed. V. Ruzdjak & E.
Tandberg-Hanssen, Lecture Notes in Physics, 363 (Springer-Verlag: Berlin), 150

nio wysoką zdolnością rozdzielczą.

15. Nierozwiązane
zagadnienia
Istnieje ciągle sporo nierozwiązanych
kwestii dotyczących drobnej struktury
protuberancji. Aby je wyjaśnić, nowe
obserwacje powinny posiadać dwie ce
chy:
— większą zdolność rozdzielczą i to
zarówno przestrzenną, jak i czasową,
— m uszą być prowadzone jednocze
śnie (lub prawie jednocześnie, patrz roz
dział 10) w kilku liniach widmowych.
W wyniku tego typu obserwacj i moż
na wyznaczyć takie kluczowe właściwo
ści włókienek, jak przedstawione w ta
beli 1. In te rp re ta cja rez u ltató w
przyszłych obserwacji pozwoli także
zbliżyć się do odpowiedzi na następują
ce przykładowe pytania:
1) Jaka je st orientacja włókienek
względem pola magnetycznego?

2) Czy plazma, z której zbudowane
są włókienka, jest stabilna, ajeśli tak, to
w jakim stopniu?
3) Czy plazma musi się gromadzić
w zagłębieniach magnetycznych i czy są
one jedynym tworem potrafiącym uno
sić plazmę?

16. Podsumowanie
Istnienie subtelnej struktury jest nie
zaprzeczalnym faktem, którego nie moż
na pominąć przy próbie wyjaśniania
natury protuberancji. Modele protube
rancji m uszą zatem uwzględniać jej
wewnętrzną strukturę. Dlatego niezbęd
ne jest poznanie dynamicznych, termo
dynamicznych i przestrzennych właści
wości włókienek. Równie w ażnymi
kwestiami są: pełne zrozumienie inte
rakcji pola magnetycznego z plazmą
włókienek czy też ich ewolucja. Zbudo
wanie trójwymiarowego modelu wielu
włókien ułatwi zaś opisywanie struktu
ry całej protuberancji. Przed obserwa
torami i teoretykami stoją więc duże
wyzwania, ale realizacja tych zadań po
zwoli wydrzeć naturze kolejne skrywa
ne przez nią tajemnice.

Janusz Osarczuk je st astronomem
wmc/awskim. Zajmuje się fizyką protuberacji słonecznych oraz zagadnie
niami związanymi z soczewkowaniem
grawitacyjnym. Jest aktywnym popu
laryzatorem astronomii.

Rys. 8. Model wielu włókienek struktury subtelnej protuberancji (szczegółowy opis w tek
ście).
Rysunek pochodzi z pracy: S. Gunar, P. Heinzel, U. Anzer, B. Schmieder, On Lyman-line
asymmetries in quiescent prominences, A&A 490, 307-313 (2008). doi:10.1051/00046361:200810127
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Dr KrzysztofRadziszewski jest helioJizykiem wrocławskim, pracującym na
stanowisku adiunkta w Instytucie
Astronomicznym Uniwersytetu Wro
cławskiego. Zajmuje się badaniami
aktywności słonecznej
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rozmaitości

Odkryto najliczniejszy
pozasłoneczny
układ planetarny
Astronomowie korzystający z należące
go do ESO, wiodącego na świecie in
strumentu HARPS, odkryli układ plane
tarny zawierający co najmniej pięć pla
net, okrążających podobną do Słońca
gwiazdę HD 10180. Badacze posiadają
także intrygujący dowód na możliwą
obecność dwóch kolejnych planet, z któ
rych jedna miałaby najmniejszą masę
znalezioną do tej pory. Uczyniłoby to
system podobnym do naszego Układu
Słonecznego w liczbie planet (siedem
w porównaniu do ośmiu w Układzie Sło
necznym). Co więcej, zespół znalazł też
dowód, że odległości planet od ich
gwiazdy odzwierciedlają regularny wzór,
co jest też widoczne w naszym Układzie
Słonecznym.
Znaleźliśmy układ, który najprawdo
podobniej jest systemem z największą
liczbą odkrytych planet— mówi Christophe Lovis, główny autor artykułu opisu
jącego wyniki badań. To znaczące od
krycie podkreśla też fakt, że wchodzimy
w nową erę badań egzoplanet: badania
złożonych systemów planetarnych, a nie
tylko indywidualnych planet. Analiza ru
chów planetarnych w nowym układzie
ujawnia złożone interakcje grawitacyjne
pomiędzy planetami i daje nam wgląd
w długoterminową ewolucję systemu.
Zespół astronomów użył spektrogra
fu HARPS, zamontowanego na 3,6-metrowym teleskopie ESO w La Silla w Chi
le, podczas trwających sześć lat badań
podobnej do Słońca gwiazdy HD 10180,
położonej 127 lat świetlnych od nas
w południowym gwiazdozbiorze Hydry.
HARPS to instrument o niepobitej sta
bilności pomiarów i wielkiej precyzji, od
noszący największe na świecie sukce
sy łowca egzoplanet.
Dzięki 190 pojedynczym pomiarom
HARPS-a astronomowie wykryli niewiel
kie ruchy gwiazdy w przód i w tył spo
wodowane przez złożone przyciąganie
grawitacyjne pochodzące od pięciu lub
więcej planet. Pięć najsilniejszych sy
gnałów odpowiada planetom o masie
zbliżonej do Neptuna— od 13 do 25 mas
Ziemi1— które okrążają gwiazdę z okre1 Za pomocą metody prędkości radialnych astro
nomowie mogą jedynie ustalić minimalną masę pla
nety, gdyż oszacowanie masy zależy również od
nachylenia płaszczyzny orbity względem linii widze
nia, które nie jest znane. Ze statystycznego punktu
widzenia ta minimalna masa jest jednak często bli
ska prawdziwej masie planety.
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Układ planetarny wokót podobnej do Słońca gwiazdy HD 10180 (wizja artystyczna).
Źródło: ESO

sami od około 6 do 600 dni. Planety te
są położone od swojej gwiazdy central
nej w odległościach od 0,06 do 1,4 raza
takich, jak dystans Ziemia-Słońce.
Mamy też dobre powody, aby wie
rzyć, że istniejąjeszcze dwie planety—
mówi Lovis. Jedna to planeta podobna
do Saturna (o minimalnej masie równej
65 masom Ziemi) o okresie orbitalnym
2200 dni. Drugą może być najmniej
masywna egzoplaneta odkryta do tej
pory, o masie zaledwie 1,4 raza więk
szej niż masa Ziemi. Znajduje się ona
bardzo blisko swojej gwiazdy, w zaled
wie 2 procent dystansu Ziemia-Słońce.
Jeden „rok” na tej planecie trwa tylko
1,18 ziemskich dni.
Obiekt ten powoduje chybotanie się
jego gwiazdy o zaledwie 3 km na godzi
nę — wolniej niż prędkość pieszego —
a ruch ten jest bardzo trudno zmierzyć
— mówi członek zespołu Damien
Segransan. Jeśli zostanie to potwierdzo
ne, obiekt ten będzie kolejnym przykła
dem planety skalistej, podobnej do Corot-7b (eso0933).
Nowo odkryty system planet wokół
HD 10180 jest unikalny w kilku aspek
tach. Po pierwsze, wraz z co najmniej
pięcioma planetami podobnymi do Nep
tuna znajdującymi się w odległości od
powiedniej dla orbity Marsa, system ten
jest gęściej „zaludniony” niż Układ Sło
neczny w swojej wewnętrznej części,
i ma tam więcej masywnych planet2. Co
więcej, system prawdopodobnie nie po
siada gazowego olbrzymia podobnego
do Jowisza. Dodatkowo, wszystkie pla
nety wydają się mieć prawie kołowe or
bity.
Jak dotąd astronom owie wiedzą
o piętnastu układach z co najmniej trze-

ma planetami. Poprzednim rekordzistą
był 55 Cancri, który ma pięć planet,
a wśród nich dwie olbrzymie. Systemy
małomasywnych planet, takie jak wokół
HD 10180, wydają się być dość po
wszechne, ale historia ich formowania
się pozostaje zagadką — mówi Louis.
Używając nowego odkrycia, a także
danych dla innych systemów planetar
nych, astronomowie znaleźli ekwiwalent
reguły Titiusa-Bodego, która występuje
w Układzie Słonecznym: odległości pla
net od ich gwiazdy wydają się odzwier
ciedlać regularny wzór3. Może to być
ślad pozostały po procesach formowa
nia się tych układów planetarnych —
mówi członek zespołu Michel Mayor.
Innym ważnym wynikiem znalezio
nym przez astronomów podczas bada
nia tych układów planetarnych jest to,
że istnieje związek pomiędzy masą sys
temu planetarnego, a masą i składem
chem icznym gw iazdy centralnej.
Wszystkie bardzo masywne układy są
znajdowane wokół gwiazd masywnych
i bogatych w metale, podczas gdy czte
ry najmniej masywne układy odkryto
w pobliżu małomasywnych i ubogich
w metale4. Te własności potwierdzają
obecne modele teoretyczne.
Odkrycie zostało ogłoszone 25 sierp
nia na międzynarodowym kolokwium
„Wykrywanie i dynamika tranzytujących
egzoplanet” w Observatoire de HauteProvence we Francji.
Krzysztof Czart

2 Planety w wewnętrznej części systemu HD 10180
mają średnio 20 razy większą masę niż Ziemia,
podczas gdy wewnętrzne planety w naszym wła
snym Układzie Słonecznym (Merkurym, Wenus,
Ziemia i Mars) mają średnią masę równą połowie
masy Ziemi.

4 Zgodnie z definicją używaną w astronomii „meta
le" to wszystkie pierwiastki inne niż wodór i hel.
Takie metale, z wyjątkiem bardzo niewielu lekkich
pierwiastków chemicznych, wszystkie zostały utwo
rzone przez różne generacje gwiazdy. Skaliste pla
nety są zbudowane z „metali”.
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3 Reguła Titiusa-Bodego mówi, że odległości pla
net od Słońca są zgodne z prostym wzorem. Dla
dalszych planet każda z nich powinna być prawie
dwukrotnie dalej od Słońca niż poprzednia. Ta hi
poteza w prawidłowy sposób przewidziała orbity
Ceres i Urana, ale dostarczyła błędnych przewidy
wań orbity Neptuna.
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Juti Śniadecki
1756-1830
Jan Śniadecki, astronom,
matematyk i filozof oraz
znakomity organizator
nauki, w ocenie historyków
był w epoce Oświecenia
pierwszym polskim
uczonym europejskiej
miary. Był On
odnowicielem Akademii
Krakowskiej, założycielem
Obserwatorium
Astronomicznego
w Krakowie (1792),
odnowicielem
Obserwatorium w Wilnie
oraz długoletnim rektorem
Uniwersytetu Wileńskiego.
Niezależnie od Olbersa
odkrył w Wilnie planetoidę
Pallas. Jego imię nosi
planetoida 1262 i krater
na Księżycu. 9 listopada
2010 r. przypada 180
rocznica Jego śmierci. Z tej
okazji przypominamy jego
życie i działalność piórem
Tomasza Kardasia,
profesora fizyki w Liceum
w Strzelnie. Jego pełny tekst
zamieszczamy na portalu
edukacyjnym PTA
(orion.pta.edu.pl), a poniżej
skrót tego eseju (Red.)

Życie i działalność
Jana Śniadeckiego
Jan Chrzciciel Władysław Śniadecki
urodził się 29 sierpnia 1756 r. w małym
folwarczku koło Żnina z ojca Jędrzeja
i matki Franciszki z Giszczyńskich, Pań
stwo Śniadeccy mieli czworo dzieci;
Franciszek, Jan, Józef i Jędrzej — sław
ny chemik i lekarz. Gdy skończył 8 lat,
został, śladem ojca, wysłany do Akade
mii Lubrańskiego w Poznaniu, w której
spędził kolejne osiem lat. Równolegle
działała w Poznaniu inna znana szkoła
— kolegium jezuickie. Wykładał w niej
fizykę ks. Józef Rogaliński, pionier fi
zyki doświadczalnej w Polsce. To on po
odbytych studiach zagranicznych przy
wiózł ze sobą różne pomoce do nauki
fizyki i astronomii i zbudował dobrze
wyposażony gabinet do ich nauczania.
W 1762 r. rozpoczął cykl publicznych
wykładów z fizyki eksperymentalnej, na
które uczęszczali nie tylko jezuici, ale
inni zainteresowani mieszczanie po
znańscy, wśród nich i nasz Jan, o czym
sam pisze i stwierdza, że bardzo mu się
podobały. Cały ten czas spędzony w Po
znaniu ukształtował w nim zaintereso
wanie naukami ścisłymi, umiłowanie
ojczyzny oraz pielęgnowanie tradycji.

Pierwszy pobyt w Krakowie
W lipcu 1772 r. Jan przybył do Kra
kowa i stał się studentem Akademii Kra
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kowskiej. Był dobrze przygotowany do
podjęcia studiów i nauka w Krakowie
przebiegła błyskawicznie. Po wysłucha
niu wykładów i zaliczeniu dyskusji, wy
stąpień, odbyły się w 1775 r. publiczne
promocje — najpierw na licencjat,
a później na doktorat z filozofii i mógł
wykładać matematykę w akademii.
W ramach obowiązków akademic
kich opracował dwa kalendarze na rok
1777 i 1778, wydane pt. Prognostyk
astrologiczny. Jego praca nauczycielska
została przerwana w ciągu następnego
roku przez Hugona Kołłątaja, który ba
wiąc w Krakowie z ramienia Komisji
Edukacji Narodowej, wizytował między
innymi Kolegium Nowodworskiego.
Ocenił negatywnie stan nauki w nim
i przekształcił je w szkołę wojewódzką,
zmieniając nie tylko program nauczania
i dotychczasowe nazwy klas, ale rów
nież kadrę nauczycielską. Z nominacji
Kołłątaja Śniadecki zaczął nauczać
w klasie VI, a jednocześnie został wciąg
nięty w wir zmian edukacyjnych.

Studia zagraniczne
Kraków opuścił we wrześniu 1778
r., udając się najpierw do Lipska, a po
zwiedzeniu tamtejszych zakładów na
ukowych pojechał do Getyngi. Na tym
uniwersytecie zapisał się w poczet stu
dentów 22 października 1778 r. i jakież
było jego zdziwienie, gdy zobaczył, że
wszystkie przedmioty wykładane są
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w języku niemieckim, a nie po łacinie.
Ostro zabrał się za naukę niemieckiego
i po trzech miesiącach rozumiał wykła
dowców i książki, które z ich polecenia
czytał. Zaczytywał się w dziełach Eule
ra, brał lekcje angielskiego, aby czytać
Maclaurena, systematycznie uczęszczał
na wykłady z astronomii i był częstym
gościem w obserwatorium astronomicz
nym. Słuchał wykładów z prawa, litera
tury greckiej i łacińskiej, orientalistyki,
historii, filozofii, botaniki. Wieczorami,
bo w dzień już nie starczało czasu, po
bierał prywatne lekcje z inżynierii woj
skowej, a nocami rysował schematy for
tec i ich umocnień. Po 15 miesiącach tak
intensywnej nauki zepsuł sobie wzrok
— nabawił się krótkowzroczności, stra
cił apetyt i miewał mdłości. Zaniepoko
jony udał się do lekarza, który po zba
daniu zalecił następującą terapię:
natychmiast wszystkie książki i pisma
porzucić, wyjechać z Getyngi do innych
krajów przynajmniej na trzy miesiące
i oddać się samej zabawie i rozrywce.
Jan Śniadecki natychmiast zapakował
wszystkie swoje książki i zakupione
pomoce naukowe, wysłał je do Krako
wa, a sam w listopadzie 1779 r. wyru
szył do Holandii.

ki odpowiedział d'Alembertowi: Rozczu
lony byłem tak prawdziwie szlachetną
opieką i pamięcią d'Alemberta, że po
dziękowałem za nią z wdzięcznością, ale
zaraz oświadczyłem, że będąc Polakiem,
winienem moje usługi ojczyźnie i gotów
jestem dzielić z nią los, jaki ją czekać
może.
Ostatniego lipca 1781 r. wyjechał do
Krakowa i zaraz po przyjeździe udał się
do Warszawy na spotkanie z Komisją
Edukacji Narodowej. Tam dostał patent
na profesora matematyki i astronomii
z zastrzeżeniem, aby tej ostatniej zaczął
uczyć od następnego roku z powodu bra
ku funduszy. Otwarcie katedry matema
tyki pod okiem młodego profesora, któ
ry śmiał jeszcze ten przedmiot wykładać
po polsku, spotkało się z niemałym opo
rem starych profesorów, uważali oni, że
nie można pospolitować nauk. Decyzją
Komisji Edukacji Narodowej od lipca Jan Śniadecki na portrecie autorstwa Jana
1782 r. pełnił funkcję sekretarza Szkoły Rustema, niżej jego autograf. Zródto WikimeGłównej, a rektorem został Kołłątaj. We dia Commons
trójkę, bo dołączył do nich jeszcze Jan się całkiem w pisaniu mojej lekcji z rana
Jaśkiewicz, spotykali się wieczorami i wieczór, a tłumaczeniu je j moim licz
i planowali, jak urządzić laboratoria, nym słuchaczom od godziny drugiej do
ogrody, obserwatorium astronomiczne, czwartej po południu; wygotowałem rę
szpital, drukarnię, sposób przyjmowa kopism algebry i geometrii linii krzy
nia, uczenia i egzaminowania studentów, wych, do przepisywania uczniom odda
a także jak kształcić kadry naukowe. ny, gdzie w ziąłem algebrę w tak
Pobyt w Holandii i Paryżu
Miał też swój udział w układaniu Usta rozległym widoku, w jakim je j żaden
Po urządzeniu się w Lejdzie udał się wy Komisji Edukacji Narodowej dla sta autor zagraniczny nie wystawił. To zro
do Utrechtu, gdzie od tamtejszych ma nu Akademickiego i na szkoły w krajach biwszy, ułożyłem sobie wydać kurs ca
tematyków usłyszał, że niepotrzebnie Rzeczypospolitej przepisane, która za łej matematyki we czterech tomach.
Pod koniec czerwca 1783 r. roku zo
tyle czasu i pieniędzy stracił na pobyt częła obowiązywać od 1783 r. Śniadec
w Getyndze, bo prawdziwe centrum ma ki uważał, że polski uczony ma trzy pod stał wysłany do Poznania, aby zabrać
tematyczne znajduje się w Paryżu i tam stawowe obowiązki: dążenie do prawdy, z gabinetu ks. Rogalińskiego przyrządy
powinien czym prędzej wyjechać. Od służenie ojczyźnie i odznaczanie się wy i przywieźć je do Krakowa. Tak Śnia
wiedził jeszcze na krótko Hagę i skiero sokim poziomem moralnym. Był prze decki wspomina tamtą podróż: Jeden
wał swe kroki do Paryża. Od stycznia konany, że tylko porządną nauką uda się tylko zegar astronomiczny le Paula,
i kwadrans astronomiczny Caniveta o 3
1780 r. doskonalił się w wyższej mate naprawić błędy dwóch stuleci.
Pierwszy wykład z algebry Śniadec stopniach promienia, były dogodne do
matyce, osobliwie w je j przystosowaniu
do astronomii i mechaniki, poznawał ki wygłosił 9 listopada 1781 r. pt. Roz pierwszego zakładu Obserwatorium
prace i dzieła geometrów francuskich, prawa o nauk matematycznych począt Astronomicznego w Krakowie. Ale
uczył się chemii, historii naturalnej ku, znaczeniu i wpływie na oświecenie w tym kwadransie szkło obiektywowe
i trudniejszych traktatów z fizyki, pozna powszechne przy otwarciu poruczonej było ordynatoryjne, a szkła okowego
wał literaturę francuską, ćwiczył się autorowi katedry matematyki wyższej z mikrometrem nie było. Dowiedziaw
w mówieniu i pisaniu po francusku.
przez Komisję Edukacyjną w Uniwersy szy się, że ten gabinet po skasowaniu
Był takim zapaleńcem wiedzy astro tecie Krakowskim, czytana publicznie Jezuitów, był wywożony z Poznania do
a cały kurs szybko wyszedł dru wsi o trzy mile od Poznania leżącej; po
nomicznej, że po wykładach w obser dnia
watorium doskonalił się w obserwacjach kiem i zrobił niemałe wrażenie w całej jechałem tam, i w śmieciach spichlerza
Europie. Rok później, zgodnie z zalece znalazłem szkło okowę z mikrometrem.
nieba.
List od Komisji Edukacji Narodowej niem Komisji Edukacji Narodowej, 30 Udało mu się również po trzymiesięcz
z propozycją objęcia katedry matema września rozpoczął kurs astronomii nej pracy 1 kwietnia 1784 r. podnieść
tyki w Krakowie otrzymał na początku mową wygłoszoną na cześć Mikołaja z Ziemi balon, który przez pół godziny
czerwca 1781 r. i poszedł z nim do Kopernika i tym samym zapoczątkował unosił się nad okolicami Krakowa, jak
d'Alemberta, a ten poinformował go, że prace nad wydaniem książki o nim. Po sam pisał, znacznie dłużej i wyżej niż
bez jego wiedzy załatwił mu katedrę nadto (...) nigdzie prawie nie bywając, balony wysłane w grudniu ubiegłego
matematyki w Madrycie. Tak Śniadec do niczego się nie mieszając, zatopiłem roku w Paryżu.
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Pobyt w Anglii
W ostatnich dniach marca 1787 r.
opuścił Kraków i udał się do Anglii.
Pierwsze kroki skierował do Cambrid
ge, w drugiej połowie maja zawitał do
Londynu. Odwiedził tam astronoma
Maskelyne i zabawił kilka dni w słyn
nym ju ż wówczas Obserwatorium
w Greenwich. Ogromna ciekawość cią
gnęła go do obserwatorium Herschela
w Slough niedaleko Windsoru, gdzie
w kwietniu 1787 r. tenże astronom przy
pomocy wielkiego teleskopu spostrzegł
trzy jasne punkty na Księżycu, które we
dług teorii Heweliusza mogły być czyn
nymi wulkanami. Odwiedził też szkołę
oxfordzką i jej nowe, świetnie wyposa
żone obserwatorium. Sierpień i wrzesień
Śniadecki spędził na zwiedzaniu Lon
dynu, odwiedzając muzea, teatry i róż
ne zakłady naukowe. W końcu września
ponownie pojechał do Slough i tutaj spo
tkał króla Jerzego III, z którym rozma
wiał o Polsce i jej królu, ale najwięcej
0 Komisji Edukacji Narodowej. Przez
ten dwutygodniowy pobyt w Slough całe
noce wspólnie obserwowali z Herschelem ruch Saturna i jego satelitów.
W tym czasie Szkołę Główną w Kra
kowie i rozpoczęte w niej prace zwie
dzał król, który, będąc zadowolony z jej
urządzenia, spowodował, że nowe gma
chy zaczęły się jeszcze szybciej wzno
sić. Gdy doniesiono Śniadeckiemu o po
stępach tych prac, bardzo się ucieszył
1z jeszcze większym zapałem poszuki
wał nowych sprzętów astronomicznych.
Był jednak niezadowolony, gdy na wła
sne oczy zobaczył obserwatorium po
powrocie. Okazało się, że zmieniono
plany budowy ze względów oszczęd
nościowych i to, co powstało, Śniadec
ki nazwał salą do tańcowania, a nie do
prowadzenia obserwacji. Listownie in
formował też, że podtrzymuje wcze
śniejszą decyzje o rezygnacji z funkcji
sekretarza Szkoły Głównej. Mimo opo
ru Rady Szkoły Głównej 31 październi
ka 1787 r. Komisja Edukacji Narodo
wej zwolniła go z tej funkcji. Przed
odjazdem Królewskiemu Towarzystwu
Naukowemu w Londynie ofiarował
swoją dwutomową algebrę, sam zaku
pił około 200 tomów literatury najlep
szych pisarzy angielskich, kilka przyrzą
dów astronomicznych i w połowie
listopada opuścił Londyn, by w sam
dzień Bożego Narodzenia zjawić się
w Krakowie.
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je w ciasnych granicach osobistego bytu.
Do końca XVIII w. Austriacy nie podej
Pod datą 13 maja 1792 r. Śniadecki mowali większych zmian organizacyj
zapisał pierwszą krakowską obserwację. no-prawnych w stosunku do Szkoły
Środowisko akademickie powierzyło Głównej i jedynymi kłopotami, jakie
mu obronę zdobyczy Sejmu Czterolet miała szkoła, to były kłopoty finanso
niego. W roku 1793 Śniadecki bronił we, zalegano bowiem z wypłatami pen
w Grodnie i w Warszawie tych zdoby sji dla profesorów, nie wypłacano eme
czy, ale nie zapominał o astronomii. rytur, nie wpływały też pieniądze z dóbr
Wspólnie z Poczobutem zorganizowali pojezuickich. Jana Śniadeckiego wybrali
dla króla obserwację zaćmienia Słońca koledzy w skład delegacji udającej się
w Augustowie, które zdarzyło się 5 do cesarza Franciszka II z petycją, aby
września 1793 r. Na sejmie grodzień zachował on Szkołę Główną wraz z jej
skim targowiczanie podpisali drugi roz dotychczasowymi uprawnieniami. We
biór Polski i tym samym unieważnili wrześniu 1797 r. Śniadecki poprosił ce
ustalenia Sejmu Czteroletniego, nie sarza Franciszka II o przyznanie mu
oszczędzając również Komisji Eduka emerytury oraz o zezwolenie na dalsze
cji Narodowej. Zakusy targowiczan uda kierowanie pracą obserwatorium astro
ło mu się trochę zahamować, co niezwy nomicznego. Emeiytury mu nie przy
kle podniosło autorytet Śniadeckiego znano, a na prowadzenie obserwatorium
wśród kolegów — akademików. Kiedy astronomicznego wyrażono zgodę.
II rozbiór Polski stał się faktem, tak pisał
Panujące poczucie bezsiły i inercji
Śniadecki do T. Bukatego do Londynu: zniechęciły Śniadeckiego do dalszego
Cały kraj nasz w najopłakańszej sytu pobytu w Krakowie i zaczął myśleć
acji i prawie rozpaczy... Jest że lud na o ponownej podróży zagranicznej. Być
ziemi nieszczęśliwszy? ... Zobaczymy, co może na decyzję wyjazdu wpłynęła
będzie za koniec tych okrucieństw i nie pewna znajomość. Bywając w sprawach
sprawiedliwości. Nie piszę dalej, bo cięż Szkoły Głównej i swojej emerytury
ko ukoić serce bólem ścieśnione. Po tych w Wiedniu poznał wdowę, bogatą,
ciężkich doświadczeniach w styczniu młodą, przystojną, wykształconą, dzie
1794 r. wrócił do Krakowa, gdzie doj dziczkę dużych posiadłości w Galicji,
rzewały już plany insurekcji kościusz panią Antoninę Chołoniewską z Mor
kowskiej, w którą Śniadecki zaangażo skich. Szanowany profesor, starający się
już o emeryturę w wieku 40 lat zako
wał się całkowicie.
Po trzecim rozbiorze Polski Śniadec chał się po raz drugi w swoim życiu.
Opuścił na zawsze Kraków, ale jego
ki napisał do Kołłątaja list pełen żalu
i goryczy po utraceniu niepodległości ślad tam pozostał trwały. Prowadził od
przez swoją ukochaną ojczyznę. Pisał 13 maja 1792 r. do 24 lipca 1803 r. sys
w nim między innymi: Trzeba dziś Po tematyczne obserwacje astronomiczne,
lakowi przeżyć samego siebie, stworzyć a wyniki tych obserwacji publikował
sobie inną duszę i zamknąć czucia swo w „E fem ery d ach W ied e ń sk ich ” ,

Kolejny pobyt w Krakowie

Budynek dawnego Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie. Fot. Dorota Szpil
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w „Rocznikach Akademii Nauk w Pe
tersburgu” czy w „Efemerydach Berliń
skich”. Jak pisze „Tygodnik Literacki”
w nr 35 z 29 sierpnia 1842 r.: Pod dy
rekcją Jana Śniadeckiego, obserwato
rium z szczodrobliwości króla Stani
sław a i o b fitej p rzyc h yln o ści do
Śniadeckiego, stało się dość zamożnym
w narzędzia (...) które (...) jakby zmor
dowane dość długimi i z wielką pilno
ścią robionymi obserwacjamiprzez Jana
Śniadeckiego. Jego Obserwatorium i je
go obserwacje cieszyły się uznaniem
w Europie, zaproszono go do grona 24
europejskich astronomów, którzy mieli
uważnie obserwować przydzieloną so
bie część nieba. Niestety, zaszczytu tego
nie przyjął.

Kolejny pobyt za granicą
Wspólnie z panią Chołoniewską
zwiedzili Belgię, Holandię, Włochy, by
na koniec zawitać do Wiednia. Będąc
w Dreźnie otrzymał jeszcze propozy
cję objęcia kierownictwa obserwato
rium astronomicznego W Bolonii, ale
z przyczyn patriotycznych propozycję
odrzucił.
D obitniej o jeg o patriotyzm ie
świadczą dwa fakty. Warszawskie To
warzystwo Przyjaciół Nauk, gdy tylko
powstało w roku 1801, powołało Śnia
deckiego na swego członka i zapropo
nowało mu napisanie rozprawy O K o
p e r n i k u , k tó ra z g o d n ie z w o lą
Towarzystwa miała na celu: Oddając
hołd winnej pochwały Mikołajowi Ko
pernikowi, pokazać, ja k wiele mu winne
były nauki matematyczne, mianowicie
astronomia, w wieku, w którym żył, z któ
rych poprzedników, ja k wiele i jakim
sposobem korzystał, i ja k wiele mu są
winne w czasie teraźniejszym. Śniadec
ki bardzo się ucieszył z tej prośby, bo
wiem dokładnie szła ona w kierunku
jego zainteresowań tą sprawą; wykład
inauguracyjny z astronomii w 1782 r.
właśnie poświęcił pochwale Kopernika.
Przygotowując się wówczas do tego
wykładu, przewertował 40 tomów obli
czeń astronomów krakowskich działa
jących przed i po Koperniku. Teraz prze
czytał jeszcze raz z największą uwagą
całe dzieło Kopernika, a także inne znaj
dujące się w Bibliotece Jagiellońskiej
prace Kopernika. Praca O Koperniku,
jak sam pisze, była wiele razy pisana
i przerywana z powodu pilniejszych
prac, została jednak ukończona i 31
sierpnia 1802 r. i przesłana do Warsza
6/2010

wy. Jakie tam na członkach Towarzy
stwa zrobiła ogromne wrażenie, najle
piej oddaje list napisany do Śniadeckie
go przez Staszica. Tak pisał on 5 X
1802 r.: Z zlecenia Towarzystwa Przy
jaciół Naukprzesyłam WWP Dobrodzie
jowi raport wydziału, zdany z rozważa
nia mowy Jego o Koperniku. Nadto
Zgromadzenie zobowiązało mię, abym
imieniem jego wyraził Mu największe
ukontentowanie i podziękowanie za tak
dokładną pracę. Mowa ta będzie z woli
Zgromadzenia przełożoną najęzyk fran
cuski i wydrukowaną, aby od cudzoziem
ców czytaną być mogła. [...]. publiczna
sesja będzie w miesiącu listopadzie, na
której pismo Jego O Koperniku całe
prócz przypisków czytane będzie z woli
Zgromadzenia. Drukiem O Koperniku
ukazało się w grudniu 1802 r. i później
dość szybko powstały tłumaczenia: fran
cuskie ( 1803, 1818, 1820), angielskie
w 1823, włoskie 1830, a nawet stresz
czenie po persku w 1826 r. W tej roz
prawie wykazał niezbicie polskie pocho
dzenie Kopernika, swoim wywodem
uzasadnił, że z nauki Kopernika rozwi
nęło się całe nowożytne przyrodoznaw
stwo i od jego dzieła zaczęły się prosto
wać zawiłe drogi dotychczasowej nauki.

Okres wileński
Jeszcze w roku 1796 Marcin Odlanicki Poczobut proponował Śniadeckie
mu objęcie stanowiska profesora astro
nomii w Wilnie, a po śmierci rektora
również i tę funkcję. Zakusy na Śnia
deckiego władze wileńskiej szkoły ze
zdwojoną siłą zwiększyły w 1805 r., co
sprawiło, że zgodził się przyjąć posadę
astronoma, a decyzję co do rektorowania uniwersytetowi postanowił podjąć
dopiero po jego obejrzeniu, co nastąpi
ło latem 1806 r. Lustracja wypadła po
myślnie i 18 lutego 1807 r. zjawił się
w Wilnie, by 24 lutego rozpocząć urzę
dowanie jako rektor i astronom. W Pa
miętnikach o Janie Śniadeckim M. Ba
liński cytuje słowa Śniadeckiego, które
wyjaśniają czym się kierował, przyjmu
jąc to stanowisko: ...miłość rodaków
i ich dobra wyciągnęła mnie na wszyst
ko. Choćby mnie to zdrowie miało kosz
tować, bylebym mógł co dobrego w tym
obiekcie zrobić dla kraju i nauki, do
syć będę nagrodzony za wszystkie ofia
ry, które ta rezolucja kosztuje. Miał też
Śniadecki ogromny udział w krzewie
niu poprawnej polszczyzny; przez wie
le lat wspomagał Bogumiła Lindego
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Obserwatorium Astronomiczne Uniwersyte
tu Wileńskiego. Źródło Wikimedia Commons

w jego pracach nad Słownikiem języka
polskiego.
Kierowanie uniwersytetem zakłóci
ły wydarzenia polityczne roku 1812.
W kwietniu w jego murach przebywał
Aleksander 1, a kilka miesięcy później
Napoleon zażądał publicznego przedsta
wienia mu uniwersytetu i wejścia Jana
Śniadeckiego do Rządu Tymczasowego
Litwy, co uczynił jednak nie bez opo
rów. 30 czerwca 1812 r. nastąpiło spo
tkanie Napoleona i Śniadeckiego, które
stało się początkiem wielu ich spotkań,
podczas których rozmawiali o historii
Polski, Europy i o Rosji. To z polecenia
Śniadeckiego Napoleon rozkazał, aby
wojska nie niszczyły ogrodu botanicz
nego w Gorenkach pod Moskwą, a tak
że zbiorów jezuitów w Połocku. Cały
ten okres wymagał od Śniadeckiego nie
lada umiejętności politycznych, aby nie
stracić z pola widzenia tego dobra naj
większego, jakim była w jego mniema
niu edukacja społeczeństwa. Wojskowi
chętnie w pomieszczeniach uniwersyte
tu urządzali magazyny, szpitale czy staj
nie dla koni, niszcząc często bezmyśl
nie sprzęty i mienie uczelni. Gdy
Francuzi, będąc w odwrocie, ogrzewali
się przy ogniu rozpalonym na dziedziń
cu uniwersytetu w listopadowe chłody,
paląc, co się dało, to: Rektor zmęczony
ju ż i tak całodziennym czuwaniem nad
całością zbiorów i gabinetów, wśród
okropnego chaosu tłoczącego się ze
wsząd po ulicach, a szukającego chleba
żołnierstwa, nie zmrużył oka przez całą
noc i ubrany gotów był w każdym wy
padku stawać osobą swoją do obrony
własności i bezpieczeństwa powierzo
nych mu zakładów. Gdy za kilka dni
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kozacy zaczęli postępować podobnie, publicznej odsunął się w cień. Za jego
też nie wahał się bronić powierzonego działalność władze w 1811 r. uczyniły
mu mienia.
go kawalerem Orderu św. Anny II kla
Car Aleksander I za udział w Rzą sy. Ponownie to zrobiły w 1819 r., na
dzie Tymczasowym Litwy i goszczenie dając mu Order św. Włodzimierza III
Napoleona chciał go pozbawić urzędu klasy, by w roku 1822 podnieść go do
i Śniadecki musiał się mocno tłumaczyć godności radcy stanu. Ostatnie dni swe
nowym władzom. W liście do ministra go życia spędził przy rodzinie brata Ję
Razumowskiego z 19 XII 1812 r. tak drzeja, dzieląc jej troski i radości. Po
między innymi tłumaczył się ze swojej krótkiej chorobie zmarł 9 listopada
postawy: W czasie służby publicznej od 1830 r. Według jego ostatniej woli zo
40 lat, poci 4 rządami: Polskim, Pruskim, stał pochowany w Jaszunach, a mają
Austriackim i Rosyjskim, miałem zawsze tek, którym rozporządzał, podzielił mię
jedną ambicją— być człowiekiem uczci dzy różne fundusze stypendialne dla
wym, wiernym swoim obowiązkom. Po studentów dwóch swoich ukochanych
tych wyjaśnieniach i wsparciu wpływo uczelni, w Wilnie i Krakowie.
wych osób zatrzymał stanowisko i od
stycznia 1813 r. uniwersytet zaczął pra Zakończenie
cować normalnie, ale pozycja Śniadec
Ocena tak ogromnego dorobku prze
kiego z kolejnymi miesiącami słabła, kracza możliwości tego skromnego
wiele osób ją podkopywało i już wiosną wspomnienia. Pozostawił ogromny do
1814 r. wiedział, że przestanie być rek robek astronomiczny, matematyczny,
torem. Podczas zgromadzenia profeso pedagogiczny, społeczny, a także filo
rów 1 III 1815 r. przeczytał decyzję mi zoficzny i metodologiczny. Przygotowy
nistra odwołującą go ze stanowiska wał projekt wykonania dokładnych map
rektora Uniwersytetu Wileńskiego. Pra według zasad geometrii i astronomii.
ca na tym stanowisku absorbowała go W ramach tego projektu i dla jego po
bardzo, a mimo to udało mu się wydać trzeb wyznaczył dokładnie na podstawie
bardzo ważne a pod wieloma względa obserwacji astronomicznych współrzęd
mi wręcz nowatorskie na skalę euro ne geograficzne Krakowa i Wilna. Do
pejską dzieło pt. Jeografia, czyli opisa tego należy dodać wiele listów napisa
nie matematyczne i fizyczne ziemi ... nych zarówno do osób prywatnych, jak
w Wilnie w 1809 r., a także Żywoty uczo i do instytucji. Wszystkiego tego doko
nych Polaków oraz różne zagajenia.
nał człowiek, którego rysopis w pasz
Uniwersytet Wileński pod rządami porcie z 1803 r., gdy miał 47 lat, tak
Jana Śniadeckiego przeżywał wspania brzmiał: wzrost 165 cm, włosy siwe,
łe chwile rozkwitu, natomiast po roku brwi czarne, czoło wysokie, oczy siwe,
1821 stosunki panujące na Uniwersyte nos trochę gruby, ucho średnie, podbró
cie Wileńskim, po objęciu katedr przez dek okrągły, twarz owalna. Józef Frank,
wielu młodych, nowych profesorów, człowiek zasłużony dla wileńskiej me
głównie niemieckich, stały się na tyle dycyny, tak opisał Jana Śniadeckiego
obce Śniadeckiemu, że chciał opuścić w swoich pamiętnikach: Jan Śniadecki
już jego mury definitywnie, ale utrudni był wzrostu miernego, prawie kwadra
ła mu to odejście nominacja carska na towy, o białych zupełnie włosach, cho
przewodniczącego Komisji Sądowo- ciaż wcale nie był stary. Gdy wychodził
Edukacyjnej guberni litewskiej i biało z domu, zawsze szedł za nim służący,
ruskiej. Jednak już coraz częściej myślał a z jego kieszeni zwykle wyglądał koniec
o sobie, a mniej o sprawach publicznych. chustki do nosa. Jakiś niepokój we
Zdrowie już też nie było najlepsze, do wnętrzny nie pozwalał mu pozostać na
skwierały mu kłopoty z pogłębiającą się miejscu. Mówił Śniadecki dobrze i lubił,
krótkowzrocznością, a doszły dodatko aby go słuchano ... był hardy z równy
we kłopoty z kamicą nerkową. W tym mi sobie, a z niższymi wprost brutalny.
czasie wybudował na posiadłości córki Pomimo to uchodził za dobrego patrio
swego brata Jędrzeja Zofii Balińskiej ze tę. Nie można mu było odmówić rozumu
Śniadeckich w Jaszunach blisko Wilna i nauki, ale nad wszystkim górowała
dom, w których na stałe osiadł w 1828 r. pycha. Panie z towarzystwa zarzucały
Ostatecznie prośbę o emeryturę napisał mu „gdyranie”. Dbanie o przesadną ety
w marcu 1824 r., na której znalazł się od kietę nawet w kontaktach z najbliższy
3 listopada 1824 r. z kwotą 1500 rubli mi zarzucała mu rodzina brata Jędrzeja,
rocznie i tym samym po 49 latach pracy którą całe życie opiekował się ijak mógł,
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pomagał, bywał często „zły i kwaśny”,
czasami apodyktyczny, trochę samo
władny i nie znosił opozycji. Sam sie
bie określał jako człowieka o charakte
rze nadto żywym, nie dość cierpliwym
i do rozdrażnienia łatwym. Jan Śniadec
ki był zapalonym myśliwym, zakocha
nym w polowaniach, którym oddawał
się z wielką rozkoszą, szczególnie gdy
mieszkał w Krakowie. Letni czas spę
dzał u Wielopolskich i Czartoryskich
w ich posiadłościach w Puszczy Pińczowskiej, w okolicach Łańcuta, Łąki
(posiadłość A. Chołoniewskiej) czy Sie
niawy.
Historycy uważają, że był on najcen
niejszym nabytkiem Szkoły Głównej
Koronnej, nazywają go pierwszym uczo
nym europejskiej miary, bo nie tylko sam
umiał się utrzymać na poziomie euro
pejskiej nauki, ale i nawzajem w zagra
nicznym świecie naukowym dobrze był
znanym i prawdziwie cenionym. Umysł
wszechstronny, zdolny do wznoszenia się
odprzedmiotów umiejętności ścisłych do
najwyższych zagadnień filozoficznych,
a przy tym człek, uposażony talentem or
ganizacyjnym, energią, obrotny, ruchli
wy, przedsiębiorczy — nadawał się zna
komicie do roli współpracownika przy
dziele reformy, które wprawdzie zostało
przygotowane i ugruntowane przez Koł
łątaja, ale wymagało jeszcze dalszego
rozwinięcia i uzupełnienia pod wieloma
względami.[...J Niespożyte zasługi po
łożył Śniadecki przede wszystkim oko
ło podniesienia nauk matematycznych
i astronomicznych w Akademii. S. Dickstein tak widzi rolę Śniadeckiego w re
formowaniu polskiej oświaty, a szczegól
nie szkoły krakowskiej: Jeżeli Kołłątaj
był sercem reformy Akademii Krakow
skiej, to Jan Śniadecki byłje j mózgiem.
I na koniec, mało kto zdaje sobie spra
wę z tego, że był w Polsce pionierem
rachunku prawdopodobieństwa, któiy
sam nazywał „rachunkiem losów” lub
„rachunkiem na chybił-trafił”. W tam
tych czasach traktowano ten dział mate
matyki niezbyt poważnie, a dzięki Śnia
deckiemu nabrał należnej mu powagi.

Autor je st profesorem fizyki w Li
ceum Ogólnokształcącym w Strzel
nie i twórcą Muzeum Michelsona
w tej miejscowości Alfred Michelson urodził się w Strzelnie
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Walny Zjazd Delegatów i nowe władze
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
rdniu 2 października 2010 r. 7. mgr Janusz M. Jagła (Kraków) —
w Sali Rycerskiej Pałacu członek
Książąt Czartoryskich w Pu 8. mgr Mieczysław Borkowski (Łódź)
— członek.
ławach odbył się XL Walny Zjazd
De
W ybrano też Kom isję Rew izyjną
legatów PTMA.
Zjazd podsumował działalność To w składzie:
warzystwa za ostatnia kadencję, wyty 1. dr Krystyna Skalska (Łódź) — prze
czono zasady działania na przyszłość, wodnicząca
mając na uwadze zbliżający się Jubile 2. dr Franciszek Chodorowski (Biały
usz S tu lecia PTM A p rzy p ad ający stok) — członek
3. dr Wiesław Krajewski (Lublin) —
w 2019 r.
Prezesem na następną kadencję zo członek
stał wybrany ponownie dr Heniyk Bran- oraz Sąd Koleżeński:
cewicz. Następnie dokonano wyboru 1. mgr Adam Kisielewicz (Lublin)
członków Zarządu Głównego, którego — przewodniczący
skład po ukonstytuowaniu się jest na 2. mgr Wojciech Burzyński (Białystok)
— członek
stępujący:
1. mgr Zofia Huppenthal (Toruń) — 3. mgr Stefan Janta (Chorzów)
— członek.
wiceprezes
2. mgr Janusz Ławicki (Puławy) — wi
Ponadto Walny Zjazd wystosował li
ceprezes
3. mgr Andrzej Boroń (Kraków) -— se sty zawierające pozdrowienia i specjal
ne podziękowania za długoletnią pracę
kretarz
4. mgr Aleksandra Godel-Lannoy (Kra dla dobra naszego Towarzystwa do na
stępujących osób:
ków) — skarbnik
5. inż. Janusz Wiland (Warszawa) —
1. prof. Józef Smak, honorowy czło
nek PTMA
specjalista d/s informatycznych
2. pan Maciej Mazur, honorowy czło
6. dr Henryk Chrupała (Chorzów) —
nek i wieloletni prezes PTMA
członek

W

3. dr Jan Mietelski, wieloletni prezes
PTMA
4. ks. Franciszek Strauch, najstarszy
wiekiem i wieloletni członek PTMA
5. inż. Ryszard Cnota, zasłużony ob
serwator i wieloletni członek PTMA
6. dr Tomasz Ściężor, wieloletni i za
służony działacz PTMA
7. prof. Andrzej Woszczyk, redaktor
naczelny „Uranii”
8. dr Krzysztof Ziołkowski, wielolet
ni prezes PTMA i redaktor „Uranii”.
Wszystkie spotkania i obrady odby
wały się w serdecznej i miłej atmosfe
rze, dzięki wspanialej organizacji Zjaz
du przez Puławski O ddział PTM A,
kierowany przez mgra Janusza Ławickiego.
Wygodne noclegi oraz obfite i uroz
maicone posiłki uzupełniła słoneczna
pogoda i kolorowa jesień w parku ota
czającym Pałac Czartoryskich.
Na zakończenie Zjazdu zebrani wy
słuchali wykładu dra Bogdana Wszołka
z Akademii Jana Długosza w Częstocho
wie pt. „Międzygwiazdowe pasma roz
myte”.
Aleksandra Godel-Lannoy

Zdjęcie grupowe delegatów na zjazd w Puławach. Fot. Janusz Wiland
6 /2010
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Otwarcie Planetarium w Niepołomicach
a mapie planetariów polskich
przybyło kolejne. Młodzieżowe
Obserwatorium Astronomiczne
w N iep o ło m icach w zb o g aciło się
0 nową pomoc dydaktyczną. 16 wrze
śnia 2010 r. nastąpiło otwarcie nowo wy
budowanego obiektu. Budynek wraz
z wyposażeniem kosztował 300 tys. zł,
które Miasto i Gmina Niepołomice, jako
organ prowadzący, wyłożyła ze swoje
go budżetu w ciągu ostatnich 2 lat. Mógł
powstać co najmniej 10 lat wcześniej,
gdyż aparaturę projekcyjną ZK P-1 wy
remontowano w 1999 r. Ciekawa jest jej
historia. Do Polski została przekazana
w latach 50. ubiegłego wieku przez ów
czesne niemieckie związki zawodowe
jako dar dla Liceum Ogólnokształcące
go w Niepołomicach. Niestety szkoła nie
miała warunków na jej uruchomienie.
Projektor przewieziono do Krakowa
1zainstalowano początkowo w wieży ra
tuszowej w Rynku Głównym, potem
w Krakowskim Domu Kultury Pałac
pod Baranami, gdzie sąsiadowała ze
słynnym kabaretem Piotra Skrzyneckie
go. Przez pewien czas zresztą służyła
jako kandelabr. Na dziwacznej dla osób
postronnych aparaturze umieszczano
ozdobne świece tworzące nastrój dla
piwnicznego kabaretu.
W czasach swej świetności, kiedy
pod prowizoryczną kopułą odbywały się
seanse astronomiczne, aparaturę obsłu
giwał znany krakowski astronom Ma
ciej Mazur. Niestety po przekazaniu
Pałacu pod Baranami prawowitym wła
ścicielom, Krakowski Dom Kultury zli
kwidowano, a wraz z nim również salkę
planetarium. Aparaturę zdemontowano
i ślad po niej zaginął. W 1997 r. pracow
nicy MOA odnaleźli ją w magazynach
Fortu Skała, należących do Obserwato
rium Astronomicznego UJ. Była w fa
talnym stanie. W skrzyniach oprócz zde
montowanych części znaleziono szkielet
zdechłego szczura, kurze jajko i resztki
ptasich piór. Niezrażeni tym zwróciliśmy
się o pomoc do ówczesnego dyrektora
Planetarium Śląskiego w Chorzowie
dra Heniyka Chrupały. Nie odmówił po
mocy. Tak oto zetknęliśmy się z pasjona
tem i znawcą aparatury planetaryjnej Ste
fanem Jantą, który podjął się naprawy
i przywrócenia świetności zabytkowego

N

264

projektora. Konieczna była wyprawa do
zakładów Carla Zeissa w Jenie. Tam
przed gabinetem dyrektora zobaczyli
śmy identyczny egzemplarz ZK P-1 sto
jący w charakterze zabytku. Był to po
cieszający widok, gdyż świadczył o tym,
że skrupulatni Niemcy posiadali doku
mentację i można było brakujące części
dorobić, np. gwinty do żarówek trzeba
było ręcznie wytoczyć na tokarce zegar
mistrzowskiej. Dużym problemem było
też dorobienie brakujących klisz z otwor
kami przedstawiającymi poszczególne
fragmenty nocnego nieba. Tę czynność
zakłady Carla Zeissa zlecały prywatnej
firmie zewnętrznej. Niestety człowiek,
który kopiował mapy nieba, wykluwa
jąc igłami otworki w kliszach, stracił
wzrok. Pracy tej podjęła się jego żona
i wszystkie klisze zostały skompletowa
ne. Dopiero wtedy, gdy przywrócono
świetność całej aparaturze i udoskona
lono ją do wymogów współczesnych,
można było pomyśleć o budowie odpo
wiedniego budynku. Świat jednak po
szedł szybko do przodu, wymyślono
cyfrowe projektory do planetariów, naj
pierw 2D, potem trójwymiarowe 3D.
Projektując i budując planetarium
w Niepołomicach, zaplanowano również
takie rozwiązanie w przyszłości. Jednak
koszt aparatury cyfrowej jest na razie
poza zasięgiem m ożliwości finanso
wych MOA. Tak więc pośrodku nowe
go budynku króluje poczciwe ZKP-1,
aparatura stanowiąca serce planetarium
oraz posiadająca duszę. Mówili o tym
uczestnicy pierwszych seansów, goście
uczestniczący w uroczystości otwarcia
Planetarium w Niepołomicach. Pierw
szy program został zaprojektow any
przez Stefana Jan tę. Jest to opowieść
o królu K azim ierzu W ielkim , który
przyjechał na polowanie do Puszczy
Niepołomickiej i w lesie zastała go noc.
Seans uczy orientacji na niebie, opo
wiada o popularnych gwiazdozbiorach,
Układzie Słonecznym, pokazuje rów
nież fotografie wykonane teleskopem
Hubble.
Otwarcie Planetarium było jednocze
śnie świętem astronomii w Niepołomi
cach. Uroczystości uświetnił koncert
młodej wokalistki Gosi Kotwicy oraz
zespołu jazzowego „Afera Band” z Mło
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dzieżowego Domu Kultury z Krakowa.
Honorowym gościem był jedyny polski
kosmonauta generał Mirosław Herma
szewski, który wraz z burmistrzem Ro
manem Ptakiem i dyrektorem MOA
przecięli symboliczną wstęgę otwiera
jąc wejście do Planetarium. Po inaugu
racyjnym seansie odbyło się spotkanie
generała z młodzieżą w którym uczest
niczyło kilkaset osób. Wcześniej w na
szym Obserwatorium gościli amerykań
scy astronauci George Zamka i Terry
W. Virts.
Planetarium w Niepołomicach jest
jedynym planetarium w Małopolsce.
Głównie służyć będzie jako pomoc dy
daktyczna dla młodzieży uczęszczają
cej na zajęcia do MOA, jednak przyj
muje również wycieczki szkolne, przede
wszystkim z terenu Polski południowej
oraz grupy dorosłych.
Jednorazowo może pomieścić pod
8-metrowąkopułą40 osób. Oprócz pro
jektora ZKP-1 jest wyposażone w pro
jektory multimedialne oraz sprzęt na
głaśniający.
Relację z otwarcia można zobaczyć
na stronie internetowej Młodzieżowe
go Obserwatorium Astronomicznego
w w w .m oa.edu.pl. Z najdują się tam
również linki do kilku portali opisują
cych to wydarzenie, szczególnie cieka
wa relacja jest zamieszczona na stro
nie Podboju Polskich Planetariów.
Gwoli kronikarskiemu obowiązkowi
wypada nadmienić, że w uroczystości
otwarcia wzięli udział przedstawiciele
kilku polskich planetariów, członkowie
rodziny naszego patrona Kazimierza
Kordylewskiego, przedstawiciele Pol
skiego Towarzystwa Astronomicznego
z sekretarzem ZG dr. Adamem Michalcem oraz członkowie PTMA z prezesem
dr. Henrykiem Brancewiczem. Oczywi
ście nie zabrakło naszych patronów naukowo-dydaktycznych z OA UJ oraz
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra
kowie.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za
przybycie i ciepłe słowa pod adresem
MOA. Dopinguje to nas do dalszej pra
cy edukacyjnej i popularyzacyjnej tej
pięknej dziedziny wiedzy, jakąjest astro
nomia.

Mieczysław Janusz Jagła
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Otwarcie planetarium w Niepołomicach

Monolityczna kopuła planetarium w Niepołomicach

Za chwilę zacznie się pierwszy seans...

Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości po pierwszym seansie w planetarium

Lem i Heweliusz polecą w Kosmos!
Ministerstwo Nauki ogłosiło wyniki
konkursu na imiona dla dwóch
pierwszych polskich satelitów.
Zwyciężył pisarz science fiction
Stanisław Lem oraz gdański
astronom Jan Heweliusz.
„Lem” zostanie wyniesiony
na orbitę w 2012 r.,
w ramach polsko-austriacko-kanadyjskiego
projektu BRITE,
mającego zajmować
się obserwacją najjaś
niejszych gwiazd
w Galaktyce. Drugi
satelita zostanie ukoń
czony w 2013 r. BRITE
jest zaliczany do serii tzw.
nanosatelitów, których waga nie
przekracza 10 kg.

Ewolucja Wszechświata — od Wielkiego Wybuchu do... WMAP
Ciemna energia
przyspieszenie ekspansji

Promieniowanie
reliktowe
380 000 I

Inflacja

WMAP

Fluktuacja
kwantowa

Ekspansja Wielkiego Wybuchu
13,7 miliardów lat

Urania
Źródło: NASA /WMAP Science Team

Planck sięga tam, gdzie wzrok nie sięga
(patrz tekst na s. 265)
Obok: nowa supergromada widziana „oczami” sa
telity Planck i XMM-Newton. Źródło: ESA
Niżej: wielopasmowe obserwacje gromady galaktyk
Abell 2319. 4 zdjęcia z lewej strony pokazują brak
fotonów CMB, czyli chłodniejszą plamę na niebie.
Dwa zdjęcia z prawej prezentują nadwyżkę fotonów
CMB w stosunku do średniej wartości. Trzeci obraz
z prawej został wykonany na częstości 217GHz, któ
ra oddziela obszar nadwyżki od obszaru niedoboru
fotonów CMB. Zdjęcia obejmują obszar 2° » 2°.
Źródło: ESA/LFI & HFI Consortia

Od lewej stoją: Damian Puchalski, Przemy
sław Mróz, Maksymilian Sokołowski i Jakub
Bartas

Fot. Waldemar Ogłoza i Grzegorz Stachowski

Polacy na IOAA w Chinach

Reprezentacja Polski wraz ze swą chińską
opiekunką oraz opiekunami zespołu

Zdobywca złotego medalu - Przemek Mróz
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Dyrektor pekińskiego planetarium dr Jin
Zhu przekazuje proporzec olimpijski następnemu organizatorowi. W imieniu Polski proporzec przyjmuje dr Grzegorz Stachowski - lider reprezentacji
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Planck sięga tam,
gdzie wzrok nie sięga
Gromady galaktyk to wielkie konglome
raty skupiające do 1000 galaktyk. W la
tach 70. XX w. odkryto w nich znaczne
ilości gorącego gazu promieniującego na
falach X. W jeszcze większej skali gro
mady galaktyk łączą się w supergomady
galaktyk. Chcielibyśmy poznać jak naj
więcej z nich, bo to pomoże odpowiedzieć
na pytanie, jak rozwijały się przez milio
ny lat te wielkoskalowe struktury.
Satelita Planck ogląda Wszechświat
na falach mikrofalowych, a jego zada
niem jest badanie kosmicznego promie
niowania tła (CMB) — najstarszego
światła, które do nas dochodzi. Planck
wyposażony jest w układ detektorów
czułych w zakresie 30-857 GHz. Dzięki
temu można rozróżnić, co jest prawdzi
wym sygnałem promieniowania CMB,
a co sygnałem płynącym z gwiazdy,
mgławicy i innych obiektów przesłania
jących najstarszy sygnał Kosmosu.
Ten szerokopasmowy układ pozwala
również Planckowi zobaczyć odległe gro
mady galaktyk, które umknęły z pola wi
dzenia innych satelitów. W tym celu wy
korzystuje się zjawisko znane jako efekt
Sunyaeva-Zeldovicha (SZ lub SunajewaZeldowicza, bo pochodzi od nazwisk dwu
rosyjskich fizyków: Raszida Sunajewa
i Jakowa Zeldowicza). Na czym polega?
Gdy fotony CMB przechodzą przez
gorący gaz w gromadach galaktyk, zde
rzają się z elektronami, które mają dużą
energię i fotony CMB ulegają rozprosze

niu. W wyniku zderzeń, w tzw. odwrot
nym efekcie Comptona, fotony CMB zy
skują dodatkową porcję energii i z zakre
su mikrofal «wskakują» do krótszych fal.
W obserwacjach widać chłodne plamy na
niebie, tam gdzie CMB przeszło przez taki
gorący, zjonizowany gaz. W konsekwen
cji widmo CMB ulega zniekształceniu, ale
nie jest to dla astronomów powód do
zmartwień, a sposób na wykrycie bardzo
odległych gromad galaktyk.
Po przejściu przez gorący gaz gro
mady część fotonów zostanie wzbudzo
na do wyższych częstości, więc średnio
będzie w widmie więcej fotonów o wyż
szej energii i nieco mniej fotonów o niż
szej energii (w stosunku do niezaburzonego widma CMB). Graniczna wartość
oddzielająca niedobory od nadwyżek to
217GHz. Detektory Plancka zostały tak
dobrane, by pokryć częstości poniżej
i powyżej tej wartości, a jeden z kana
łów czuły jest dokładnie na tę wartość
częstości promieniowania.
Najpierw sprawdzono, czy sposób
znajdowania gromad galaktyk tym spo
sobem zadziała. Planck „popatrzył" na
dwie dobrze znane gromady galaktyk:
Abell 2319 oraz Coma. Wykorzystując
efekt SZ, zobaczył je niemal tak dokład
nie, jak i inne satelity, które czułe są na
promieniowanie X wysyłane przez go
rący gaz z gromady. Kolejne znajdowa
ne przez niego gromady porównywano
ze skatalogowanymi gromadami galak
tyk, np. z przeglądu satelity Rosat. Aż
znaleziono gromadę, której w tym kata
logu nie było...

na rozkładówce:

Ewolucja Wszechświata
— od Wielkiego Wybuchu
do... WMAP
Obraz ewolucji Wszechświata poprzez 13,7 mld lat jego istnienia. Lewy
skraj obrazuje najwcześniejszy moment, który możemy teraz badać, gdy
okres „inflacji” spowodował wybuch eksponentialnego wzrostu Wszechświa
ta. (Rozmiar jest zobrazowany przez wertykalną rozpiętość siatki na grafi
ce). Przez następne kilka miliardów lat rozszerzanie Wszechświata spowol
niało na skutek wzajemnego grawitacyjnego oddziaływania jego materii.
Później rozszerzanie zaczęło rosnąć, co jest efektem odpychającej siły ciem
nej energii, która dominuje w procesie ekspansji Wszechświata. Świecenie
zaobserwowane przez WMAP zostało wyemitowane 380 tys. lat po inflacji
i, praktycznie bez przeszkód, wędruje po Wszechświecie. W nim są zakodo
wane warunki panujące we wczesnym Wszechświecie. To właśnie one sta
nowią również uwarunkowanie dla jego późniejszej ewolucji.
Źródło: NASA / WMAP Science Team

Aby upewnić się, że Planck rzeczy
wiście znalazł nową gromadę galaktyk,
w ten sam punkt na niebie „popatrzył”
czuły w zakresie promieniowania X sa
telita XMM-Newton. Mając lepszą zdol
ność rozdzielczą niż Planck, zobaczył,
że nie jest to jedna, ale aż trzy gromady
galaktyk!
Efekt Sunajewa-Zeldowicza znany
jest od dawna, ale po raz pierwszy po
służył do odkrycia nowej, nieznanej gro
mady galaktyk (a raczej supergromady
złożonej z 3 gromad). Łącząc możliwo
ści tych dwu satelitów, możemy spodzie
wać się dalszych odkryć największych
struktur w Kosmosie.
(.kz)

Źródło: ESA

Kamień z Księżyca
w Częstochowie

Do 10 XI w Muzeum Częstochowskim
można oglądać prawdziwy kamień
z Księżyca.
Kamień wygląda wspaniale, jego ide
alnie czarna barwa jest ozdobiona ma
leńkimi białymi „inkrustacjami”.Towarzyszącą mu wystawę oraz filmy można
oglądać w godzinach otwarcia Muzeum.
W grudniu 1972 r. Gene Cernan
i Jack Schmidt, astronauci amerykańscy
z misji Apollo-17, zebrali i sprowadzili na
Ziemię 110 kg materii księżycowej. Czę
ścią tej materii był kamień bazaltowy
0 masie 8110 gramów. NASA oznaczy
ła go numerem 70215. Pochodzi on
z doliny Littrowa w górach Taurus, które
ciągną się wzdłuż obrzeża Morza Jasno
ści (Mare Serenitatis).
Dla celów badawczych kamień został
pocięty na wiele części. Kawałek o nu
merze 70215.41, mający masę 120 g,
został zatopiony w przezroczystym pla
stiku i służy celom wystawienniczym
1edukacyjnym. Struktura i skład skały
praktycznie nie uległy zmianom od chwili
jej uformowania przed czterema miliar
dami lat.
Bogdan Wszołek
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w kraju

OZMA XIV
egoroczny, już czternasty, Ogól
nopolski Zlot Miłośników Astro
nomii odbył się w dniach 12-15
sierpnia w Urzędowie koło Kraśnika, na
terenie Zespołu Szkół im. Orląt Lwow
skich. Organizatorzy zagwarantowali
uczestnikom miejsce pod namiot lub
kawałek podłogi w szkolnych salach,
szkolne sanitariaty, dwa porządne obia
dy w restauracji (w piątek i sobotę),
okolicznościow ą koszulkę, ognisko
z kiełbaskam i i tradycyjnie ju ż m iłą
atmosferę.
W czasie zlotu w Urzędowie odby
wał się również obóz Pracowni Komet
i Meteorów (PKiM), który za siedzibę
obrał prywatną posiadłość kol. Józefa
Barana.
Oficjalnie zlot rozpoczęło jego otwar
cie w czwartkowy wieczór, po którym
nastąpiła prezentacja przez członków
PKiM projektu „Perseidy 2010”.
Pogoda była dość łaskawa, termin
zlotu nie przypadkiem pokryw ał się
z porą nowiu i aktywnością roju Persei
dów, więc pierwszą noc, z czwartku na
piątek (podobnie było i w następną,
z piątku na sobotę), gros uczestników
spędziło przy teleskopach rozstawio
nych na szkolnym boisku. Obok sprzę
tu przywiezionego przez samych uczest
ników stały rozstaw ione teleskopy
przywiezione przez firmę Astrozakupy.pl, więc naprawdę było czym się po
bawić oraz lepiej poznać zalety i wady
różnych systemów optycznych czy mon
tażów. Naprawdę, cenna gratka dla osób
planujących zakupy w tej dziedzinie.
Do dyspozycji ozmowiczów był rów
nież teleskop obserwatorium na gmachu
Urzędowskiego GOK-u.
Niektórzy, uzbrojeni tylko w sprzęt
optyczny, w jaki wyposażyła ich natu
ra, czyli własny wzrok, ale i w ciepłe
śpiwory i karimaty, zajęli się zliczaniem
meteorów.
Pod znakiem obserwacji meteorów
upłynął również pierwszy dzień zlotu,
w ypełniony głównie referatam i. Do
obiadu zaprezentowano następujące te
maty: „W stęp do obserwacji w izual
nych” — Przemysław Żołądek (obecny
prezes PKiM), „Analiza danych wizu
alnych” — Magdalena Sieniawska, „Hi
storia i obserwacje roju Perseidów” —

T
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Kamil Złoczewski, „Meteoroidy, mete
ory, meteoryty” — Przemysław Żołą
dek, „Techniki obserwacji meteorów”
— Przemysław Żołądek.
Gdy na sali wykładowej trwały pre
lekcje, cały czas było dostępne stoisko
firm y A strozakupy.pl ze sprzętem
optycznym i akcesoriami do obserwacji
nieba, sklepik pana Brzozow skiego
(PWN Vega), a u Marcina Cimały (PolandMet) można było nabyć kamienie
z nieba, czyli meteoryty.
W przerwie obiadowej, zaraz po po
siłk u , b yło z ap lan o w an e w spólne
zdjęcie uczestników zlotu w centrum
U rzędow a przy pom niku 600-lecia
miejscowości. Niestety, nie wszyscy
zdążyli przybyć na miejsce o właści
wej porze, więc obraz prezentowany
w poprzednim numerze „Uranii” nie
ukazuje pełnego składu osobowego
XIV OZMA.
Sesję popołudniową rozpoczął Prze
mysław Żołądek przedstawieniem dzia
łalności i historii PKiM, a po nim Ma
riusz Wiśniewski zapoznał słuchaczy
z tematem polskiej sieci bolidowej (Po
lish Fireball Network) i jej stanem obec
nym. Ostatnia prezentacja w wykona
niu Przemysława Żołądka zatytułowana
„Bolidy i spadki meteorytów” stanowi
ła świetne przejście do kolejnych wy
stąpień. W przerwach między wykła
dam i m ożna było otrzym ać od nas
informację o konkursie SkyQuest (kon
kurs dla m łodzieży organizow any
wspólnie z PTA), pobrać zestawy do
obserwacji wizualnych, a także podpytać o sprawy techniczne dotyczące pro
wadzenia stacji bolidowej.
Po tematyce meteorowej przyszedł
czas na poszukiwaczy i kolekcjonerów
meteorytów. Marcin Cimała podzielił się
z zebranymi bogato ilustrowaną zdjęcia
mi relacją z wyprawy poszukiwawczej
na teren niedawnego spadku meteorytu
Koszyce. Po nim wystąpił Stanisław
Jachymek, który próbował zarazić obec
nych swoją pasją, jaką jest zaintereso
wanie nie tylko kamieniami spadłymi
z nieba, ale i innymi skarbami natury
(minerałami, skamieniałościami). Temu
ostatniemu wystąpieniu towarzyszyła
mała część artystyczna —-muzyka grana
na skrzypcach i elektrycznych organach.
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

Ostatnie prelekcje tego dnia także
ponownie należały do współpracowni
ków PKiM: K am ila Złoczew skiego
i Radosława Poleskiego. Pierwszy jest
obecnie doktorantem CAM K, PAN,
a drugi doktorantem OAUW. W wykła
dach „Niezwykli sąsiedzi Drogi Mlecz
n ej” oraz „Jak w yglądają gw iazdy
zmienne?” przybliżyli zebranym, czym
zawodowi astronomowie zajmują się
w swojej pracy.
Po tak obfitym programie i kolejnej
nieprzespanej nocy, następny dzień zlo
tu, sobota, znacznie stracił na impecie,
co dało się zauważyć w postaci dra
stycznego rozluźnienia dyscypliny cza
sowej.
Pierwszym punktem sobotniego pro
gramu było otwarcie i zwiedzanie wy
stawy „Dogonić Kosmos” przygotowa
nej w sali Gminnego Ośrodka Kultury.
Wystawę przygotowało Podkarpackie
Amatorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Astronautyczne. Zgromadzono
na niej ponad 500 eksponatów związa
nych z historią podboju przestrzeni ko
smicznej, począwszy od archiwalnych,
niepublikowanych fotografii, po meda
le, numizmaty, modele rakiet i statków
kosmicznych, na elementach wyposaże
nia tychże statków kończąc.
Wystawie tej towarzyszyły jeszcze
kilka innych: wystawa meteorytów i nu
mizmatów z prywatnej kolekcji Józefa
Barana oraz kilku innych osób, wysta
wa astrofotografii przygotowana przez
Zamojskie Stowarzyszenie Miłośników
Astronomii, wystawy poświęcone oso
bom: pierwszemu polskiemu kosmonau
cie M irosławowi Hermaszewskiemu
oraz patronowi miejscowego koła astro-

Stanisław Kukiełka pokazuje, jak dźwignia
dwustronna pomaga wyjaśnić pojęcie środ
ka ciężkości układów gwiazdowych
6/2010

w kraju
nomicznego — Janowi Heweliuszowi.
Następnie uczestnicy zlotu powróci
li do budynku Zespołu Szkół na blok
prelekcji związanych z astronautyką.
Pierwsza z nich zatytułowana „Naj
ważniejsze wydarzenia w astronauty
ce 2009/10” została wygłoszona przez
Marcina Mazura, zaś temat owej pre
lekcji był opracow yw any w spólnie
z Krzysztofem Kanawką (redaktorem
portalu kosmonauta.net). Po krótkiej
dyskusji słuchaczy dotyczącej nowych
planów NASA, uczestnicy zlotu prze
szli na boisko szkolne, gdzie odbył się
autorski pokaz doświadczeń fizycznych
ściśle związanych z astronomią w wy
konaniu pana Stanisława Kukiełki, któ
remu dzielnie asystował syn.
Po pokazie w ykład pod tytułem
„Współczesne zastosowania rakiet son
dujących” w ygłosił Robert M agiera
z Polskiego Towarzystwa Rakietowego
(PTR). Podczas tego wykładu była oka
zja zobaczyć i dotknąć kompletny sil
nik rakietowy oraz dysze silników wy
konane z różnych materiałów.
Kolejnym punktem programu było
wystąpienie prof. Longina Gładyszewski (UMCS Lublin) poświęcone historii
radioastronomii i amatorskim pomiarom
natężenia promieniowania radiowego
Słońca, połączone z prezentacją małe
go radioteleskopu, jaki każdy chętny
może zrobić samodzielnie niewielkim
nakładem kosztów.
Po przerw ie obiadowej przyszedł
czas na wystąpienie Jarosława Jawor
skiego ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Jego wykład był poświęcony
studenckim europejskim programom
kosmicznym. Po nim nastąpił wzbudza
jący spore zainteresowanie wykład Woj
ciecha Głażewskiego, koordynatora pro
jektu Marsjańskiego Robota Mobilnego
„Magma”. Robot został zaprojektowa
ny i wykonany na konkurs University
Rover Challenge, organizowany corocz
nie przez Mars Society, na pustyni Utah
w USA. W tym roku projekt Magma
zajął trzecie miejsce w tym jakże presti
żowym konkursie. Łazik jest przezna
czony do zdalnego wykonywania zadań
typowych dla prac eksploracyjnych na
powierzchni innych planet Układu Sło
necznego, w szczególności na Marsie.
Po wykładzie uczestnicy mieli możli
wość zobaczenia działającego łazika
6/2010

Z manekinami w kosmicznych strojach fotografowali się i duzi, i mali. Fot. J. Drążkowski

w terenie i przetestowania jego możli
wości.
Jako ostatni swój wykład zatytułowa
ny „O pierwszym polskim locie ko
smicznym słów kilka — historia rakiet
sondujących Meteor” przedstawił Zbi
gniew Kapelan z PTR. Padło wiele in
teresujących faktów na temat rekordo
w ego lotu na w ysokość 105,7 km,
wykonanego przez rakietę Meteor 2K.
Część informacji, jakie można było usły
szeć, wcześniej nigdzie nie była publi
kowana.
Po zakończeniu bloku wykładowego,
niespodzianką okazał się przygotowa
ny mini Piknik Rakietowy, w ramach
którego odbyło się 10 startów rakiet
małej mocy.
Po godzinie 18 przyszedł czas na tra
dycyjny konkurs wiedzy astronomicz
nej, do którego przystąpiło 10 młodych
uczestników zlotu. Po potężnej serii
pytań z dziedziny astronomii i astronau
tyki przyszedł czas na finał w postaci
w ręczenia nagród i rozdania Grand
Ozów. Bezapelacyjnym zwycięzcą kon
kursu został Ryszard Błogowski z Józe
fowa, drugie miejsce zajął Adam Zuber
z Urzędowa, a trzecie Andrzej Bondyra
z Z am ościa. N atom iast tegoroczny
Grand Oz w kategorii sprzęt trafił w rę
ce Jerzego Skóry za zbudowanie szuka
cza planet, a specjalnego Grand Oza
przyznano Edith i Andrzejowi Pilskim
za organizację OZMA XIII we From
borku. W tym roku nie przyznano na
grody w kategorii astrofotografia— za
brakło kandydatów. Ż ółtą koszulkę
lidera dla najciekawszej osobowości zlo
tu otrzymał Stanisław Kukiełka.
Po oficjalnym zakończenie zlotu było
trady cy jn e ognisko z kiełbaskam i,
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

a w jego trakcie odbył się koncert mu
zyki elektronicznej Adama Bownika,
płodnego artysty nurtu space z Lublina.
Następna OZMA z numerem XV za
rok w Niedźwiadach!

Jacek Drążkowski
PS Specjalne podziękowania należą się
organizatorom i instytucjom wspierają
cym: Gminnemu Ośrodkowi Kultury
i Urzędowi Gminy Urzędów, Starostwu
Powiatowemu w Kraśniku, Zespołowi
Szkół im. W. Jagiełły i Zespołowi Szkół
im. Orląt Lwowskich, firmie Astrozakupy.pl, państwu Józefowi i Marioli Ba
ran, Kołu Miłośników Astronomii im.
Jana Heweliusza w Urzędowie oraz Pałucko-Pom orskiem u Stowarzyszeniu
Astronomiczno-Ekologicznemu z Nie
dźwiad.

Laureaci konkursu astronomicznego: od le
wej stoją Ryszard Błogowski, Andrzej Bon
dyra i Adam Źuber. Fot. A. Rzemieniak
Źródło: www.zsma.pl
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Wpływ lotów
kosmicznych
na biofizykę
układu krążenia
W wyniku ewolucji fizjologia człowieka
najlepiej funkcjonuje w warunkach pa
nujących na Ziemi. Jednak podczas lo
tów kosmicznych astronauci znajdująsię
w środowisku zupełnie innym niż ziem
skie, gdzie na ich organizmy działają
odmienne siły. Planując wyprawę ko
smiczną z człowiekiem na pokładzie,
naukowcy muszą brać pod uwagę sze
reg czynników, które mają decydujący
wpływ na ludzkie zdrowie i życie. Szcze
gólnym zmianom podczas podróży stat
kiem kosmicznym ulega układ krążenia.
Cechą charakterystyczną krwi jest to, że
będąc w ciągłym ruchu, pełni ważne
życiowo funkcje. Zaburzenia cyrkulacji
krwi prowadzą do załamania homeosta
zy, to jest stałości środowiska we
wnętrznego organizmu, która jest wa
runkiem życia.
Aby przedstawić wpływ warunków
panujących poza atmosferą ziemską na
układ krążenia, należy krótko wspo
mnieć o budowie oraz pewnych elemen
tach biofizyki tego układu, istotnych
z perspektywy lotów kosmicznych. Układ
krążenia można podzielić na krążenie
duże (obwodowe, układowe) i krążenie
małe (płucne). To pierwsze zaczyna się
od aorty, a następnie biegnie przez duże
tętnice, małe tętnice, tętniczki (arteriolae), naczynia włosowate (kapilary), żyłki
(venulae), małe żyły, duże żyły oraz duże
żyły próżne, kończąc się w prawym
przedsionku serca. Z kolei krążenie małe
obejmuje pień płucny dalej rozgałęzia
jący się na dwie tętnice płucne, małe
tętnice, naczynia włosowate otaczające
pęcherzyki płucne, coraz większe żyły
aż do lewego przedsionka serca. Ruch
krwi w obu układach jest uwarunkowa
ny ciśnieniem napędowym, będącym
różnicą ciśnień między początkowym
i końcowym odcinkiem krążenia. Wspo
mniane gradienty ciśnień są podtrzymy
wane pracą dwóch pomp ssąco-tłoczących, z jakich składa się serce. Prze
mieszczająca się krew musi pokonać
opór tarcia ścian naczyń krwionośnych,
w których się znajduje. Opór ten jest
większy w naczyniach o mniejszej śred
nicy, co powoduje większe zużycie ci
śnienia napędowego. Dowodem tego
jest fakt, że w końcowych fragmentach
krążenia dużego i małego obserwuje się
niższe ciśnienie niż w odcinkach począt
kowych, co jest wynikiem pokonania
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przez krew wysokiego oporu małych
naczyń i kapilar. W warunkach ziemskich
tylko w pozycji poziomej (leżącej) ciężar
krwi, będący efektem ziemskiego pola
grawitacyjnego, nie wpływa na wielkość
ciśnień w naczyniach, ponieważ krew
znajduje się wtedy na jednym poziomie.
W położeniu pionowym siły ciężkości
powodują sumowanie się ciśnienia krwi
z ciśnieniem hydrostatycznym. W naczy
niach krwionośnych znajdujących się
poniżej poziomu serca następuje wzrost
ciśnienia o p = pgh, gdzie p - gęstość
krwi, g — przyspieszenie ziemskie, h —
odległość między poziomem serca a da
nym punktem w układzie krążenia. Od
wrotnie jest w naczyniach powyżej po
ziomu serca, gdzie ciśnienie zmniejsza
się wraz z odległością od serca. W efek
cie obserwuje się nadmierne gromadze
nie krwi w dolnych częściach ciała oraz
zmniejszenie powrotu żylnego do ser
ca. W odpowiedzi na to zjawisko orga
nizm człowieka uruchamia odruchowe
mechanizmy kompensacyjne, w wyniku
których nadmiar zalegającej krwi prze
suwa się do serca. W stanie nieważko
ści efekt hydrostatyczny jest jeszcze
większy.

Podział przyspieszeń ze względu na kieru
nek i zwrot w stosunku do ciała człowieka.
Źródło: H. Gawda, Wpływ czynników mecha
nicznych na żywy organizm, w: Biofizyka, pod
red. F. Jaroszyka, Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2006, s. 651.

Nieważkość występuje wtedy, gdy siły
zewnętrzne działające na układ mecha
niczny nie powodują wzajemnego naci
sku poszczególnych części układu na
siebie, w szczególności, gdy na ciało
działa tylko siła grawitacji, pod której
działaniem ciało porusza się swobodnie.
Astronauci doświadczają nieważkości
na przykład na stacji kosmicznej oraz
wewnątrz statku kosmicznego z wyłą
czonymi silnikami i niewirującego. W sta
nie nieważkości często dochodzi do upo
śledzenia wywoływania wspomnianych
powyżej m echanizmów w yrównaw
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czych. W rozciągniętych żyłach zbiera
się coraz więcej krwi, a coraz mniejsza
jej ilość powraca do serca, co może być
przyczyną utraty przytomności. Stan nie
ważkości wpływa także na skład krwi.
Polega to na przechodzeniu z kości do
krwi takich pierwiastków, jak fosfor, wapń
oraz siarka. Obniżenie zawartości wap
nia w kościach powoduje ich większą po
datność na złamania. Zwiększa się rów
nież przepuszczalność naczyń włosowa
tych. U astronautów uczestniczących
w długotrwałych lotach orbitalnych wy
stępowało dodatkowo zwolnienie akcji
serca (bradykardia) oraz obniżenie licz
by erytrocytów przy jednoczesnym
zwiększeniu hemoglobiny. Lekarze za
obserwowali również ogólne zmniejsze
nie zdolności układu krążenia do wysił
ku fizycznego. Takie negatywne skutki
działania nieważkości można zmniej
szyć lub zlikwidować wykonując ćwicze
nia obciążeniowe.
Duże prędkości (v = 14* 103 m/s), z ja
kimi poruszają się kosmonauci, nie sta
nowią zagrożenia dla ludzkiego życia
i zdrowia. Z kolei wszelkie przyspiesze
nia mogą już być niebezpieczne. Przy
spieszenia te są wynikiem zmiany pręd
kości liniowej, kątowej lub zmiany kie
runku prędkości. Ze względu na kieru
nek i zwrot w stosunku do ciała człowie
ka wyróżnia się takie rodzaje przyspie
szeń, jak:
1. Przyspieszenia podłużne — w osi
podłużnej ciała:
+GZ— od głowy do stóp,
-G z — od stóp do głowy.
2. Przyspieszenia poprzeczne:
— w osi strzałkowej ciała:
+GX— od mostka do pleców,
-G x — od pleców do mostka;
— w osi poprzecznej ciała:
+Gy — od prawej strony do lewej,
-G y — od lewej strony do prawej.
Dodatnie przeciążenia podłużne są
dość dobrze znoszone przez organizm
ludzki. Jest tak dlatego, że na przestrze
ni ewolucji człowiek podczas swojego
rozwoju był pod ciągłym działaniem
przyspieszeń dodatnich (przykładem
mogą być skoki z niewielkich wysoko
ści) i wytworzył w odpowiedzi pewne
reakcje adaptacyjne. Podczas takich
przeciążeń krew odpływa z wyższych
partii organizmu do niższych. Przebie
ga to podobnie jak w przypadku efektu
hydrostatycznego, tylko że na większą
skalę, gdyż czynnik grawitacyjny ulega
wzmocnieniu. Najbardziej wrażliwe na
niedokrwienie są układ wzrokowy oraz
centralny układ nerwowy ponieważ są
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ulokowane najwyżej. Niedobór krwi
w siatkówce jest przyczyną zamglone
go obrazu, zwężenia pola widzenia (wi
dzenie lunetowe) aż wreszcie zaniku wi
dzenia centralnego. Z kolei zanik krą
żenia mózgowego powoduje utratę
świadomości. Spadek ciśnienia w na
czyniach mózgowych dodatkowo obcią
ża serce, które zwiększoną aktywnością
stara się zrekompensować niedobory
krwi. W celu zapobiegania dodatnim
przeciążeniom podłużnym, kosmonauci
stosują specjalne kombinezony, których
zadaniem jest obciskanie nóg i brzucha,
co zapobiega zaleganiu krwi w tych czę
ściach ciała.
Ujemne przeciążenia podłużne są
groźniejsze, ponieważ nasi przodkowie
nie mieli okazji im ulegać i nasze orga
nizmy nie dysponują odpowiednimi re
akcjami obronnymi. Taki rodzaj przyspie
szeń powoduje napływ dużych ilości krwi
do mózgu, co skutkuje rozpieraniem tęt
nic w skroniach oraz — co jest szcze
gólnie niebezpieczne — w krążeniu mó
zgowym. Występują ostre bóle głowy,
czerwone plamy w polu widzenia i wy
broczyny spojówkowe.
Przyspieszenia poprzeczne są lepiej
znoszone przez astronautów w porów
naniu z przeciążeniami podłużnymi. Z te
go względu w startującym lub lądującym
statku kosmicznym kosmonauci są
umieszczani w pozycji, w której działa
na nich przyspieszenie +Gx. Dodatnie
przeciążenia w osi strzałkowej wpływają
tylko znacząco na akcję serca, powodu
jąc bradykardię. Z kolei przyspieszenia
ujemne w tej samej osi powodują spo
radyczne krwawienia z oczu i nosa, jak
również przekrwienie gałek ocznych.
Przyspieszenia w osi poprzecznej nie
powodują poważnych zmian w układzie
krążenia. Jednak zaobserwowano, że
w wyniku ich działania maleje nasyce
nie krwi tlenem.
Należy zaznaczyć, że objawy wywo
łane stanem nieważkości i przyspiesze
niami będą się różnić u poszczególnych
osób. Wynika to z faktu zróżnicowania
osobniczego. Podstawowym czynni
kiem jest kondycja fizyczna kosmonauty
— ważna szczególnie w przypadku
przeciążeń. Istotny jest fakt, że ciągły
rozwój kosmonautyki eksponuje czło
wieka na działanie zróżnicowanych śro
dowisk. Dlatego medycyna astronautyczna jest zmuszona nieustannie pro
wadzić nowe badania i egzekwować
użyteczność wyników starszych do
świadczeń, aby zapewnić człowiekowi
odpowiednią fizjologię pracy.
Marcin Granat
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Pomarszczone
góry Tytana
Góry powstają w różny sposób. Na Zie
mi większość łańcuchów górskich two
rzy się, gdy płyty kontynentalne zderzają
się ze sobą lub gdy nachodzą na siebie
i następuje ich wypiętrzenie.
Inny mechanizm zaczyna działać,
gdy skorupa planet marszczy się, ponie
waż leżący głębiej materiał ulega stopie
niu. Tak powstały np. góry Zagros w Ira
ku i Iranie. Wydaje się, że góry na księ
życu Saturna, Tytanie, również powsta
ły w ten sam sposób.
Przeanalizowano obrazy dostarczo
ne przez satelitę Cassini, a otrzymane
za pomocą radaru. Uważa się, że trzy

krawędzie widoczne na zdjęciu księży
ca powstały, gdy ciepło z jego wnętrza
roztopiło część skutego lodem oceanu
wody i amoniaku położonego tuż poni
żej powierzchni stałej. W konsekwencji
skorupa Tytana pomarszczyła się jak su
szona śliwka.
Artykuł na ten temat opublikowano
w „Journal of Geophysical Research”,
a autorzy podejrzewają że Tytan może
być jedynym księżycem w Układzie Sło
necznym, w którym zachodzi taki me
chanizm powstawania gór.
Cassini wystrzelony w 1997 r. jest
pierwszym sztucznym satelitą, który
wszedł na orbitę Saturna w 2004 r.
W 2005 r. odkrył góry Tytana, których
najwyższe szczyty sięgają 2 km. (kz)

Obraz Tytana, satelity Saturna, widziany oczami radaru satelity Cassini. Źródło: NASA/JPLCaltech

Uchwała ZG PTA w sprawie IOAA
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, na Zebraniu
w Poznaniu, w dniu 28 września 2010 r., podjął jednomyślnie Uchwałę
0 objęciu patronatu nad Międzynarodową Olimpiadą Astronomiczną
1Astrofizyczną 2011 (IOAA), która odbędzie się w Polsce.
Zwycięzcą i zdobywcą złotego medalu w tegorocznej Międzynarodowej
Olimpiadzie Astronomicznej i Astrofizycznej, która odbyła się w Pekinie,
został polski uczeń, Przemysław Mróz, a dwóch innych zdobyło srebrne
medale.
Olimpiada 2011, której termin i miejsce zbiega się z rocznicą 400-lecia
urodzin Jana Heweliusza uroczyście obchodzoną w Gdańsku, stanowić
będzie ważne wydarzenie astronomiczne w skali światowej. Dlatego też
istotnym będzie włączenie się wielu członków PTA do organizacji tej Olim
piady.
Jednocześnie, zdaniem PTA, należy mieć nadzieję, że tradycja sukce
sów polskich uczniów w IOAA będzie w 2011 r. podtrzymana.
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Antracen,
czyli amatorszczyzna
Opierając się na źródłowym artykule zamieszczonym w cieszą
cym się wielką renomą astronomicznym czasopiśmie brytyjskim
MNRAS, kol. Andrzej Gibiec opracował notatkę do portalu PTA
„Orion” i do naszych „Rozmaitości’ („Urania-PA" nr 5/201 Os.217)
na temat odkrycia antracenu, co zbliżałoby nas do odkrycia życia
we Wszechświecie. Na ten temat otrzymaliśmy list od prof. Jac
ka Krełowskiego, który w całości przytaczamy. Widzimy więc, jak
bardzo musimy być czujni, aby nie powtarzać bałamutnych do
niesień, które mogą pojawić się nawet w najbardziej szacownych
czasopismach. Za wprowadzenie Państwa w błąd bardzo prze
praszamy.
Redakcja

Jest na nim widmo gwiazdy Cernis 52 (BD+31 640) i coś,
co oznaczono jako HD23180 (oPer). Gdyby autorzy czytali
cytowane przez siebie moje prace, zauważyliby, że to nie jest
widmo o Per! Rysunek powyższy z prawdziwym widmem tej
jasnej gwiazdy spektroskopowo podwójnej wygląda tak (w po
dobnym zestawieniu jak u l-G):

Niepokojącym zjawiskiem ostatnich lat jest pogoń za publika
cjami, dokonująca się często kosztem ich jakości. Ale nie
dawna publikacja Suzany Iglesias-Groth wraz z kompanią
(MNRAS, tmp1136, 2010) bije wszelkie rekordy, o czym za
chwilę. Niestety, została ona zacytowana w „Uranii-PA" 5/2010
jako znaczące odkrycie. Jak to odkrycie wygląda?
Fragment widma, w którym jakoby dostrzeżono strukturę
widmową kationu antracenu, wygląda jak poniżej (u dołu obiekt
opisany przez S.l-G, czyli Cernis 52):
------------ r ---------- r-1.....

HD2C4827

HD 207538

(
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W avelength (A)

Autorzy pomylili obserwowany obiekt z jakimś innym. Ja
kim? To pewno niełatwo będzie zidentyfikować! Czy na tym
koniec amatorszczyzny? Bynajmniej! Autorzy zestawili w taki
oto sposób struktury molekularne i atomowe w widmie Cernis
52 (dopiski ręczne moje):
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HD 278942

BD +31 640
anthracene cation?

Wavelength (A)

Rzekoma szeroka struktura międzygwiazdowa jest w isto
cie blendą dwóch słabych struktur, najwyraźniej nieskorelowanych ze sobą. Rysunek powyższy demonstruje, jak nie
bezpieczne jest wyciąganie wniosków z pojedynczych obser
wacji. To jednak tylko przygrywka. We wspomnianej pracy
można znaleźć taki oto rysunek:
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Łatwo zauważyć, że coś jest nie tak. Struktury obserwo
wane instrumentem WHT są monstrualnie szerokie. Odpo
wiadałyby one temperaturze obłoków międzygwiazdowych,
w jakiej molekuły nie mają prawa istnieć! Co więcej, mole
kuły CH musiałyby poruszać się w gazie ponad 20 razy szyb
ciej niż atomy potasu! Znowu jakiś inny obiekt obserwowa
ny — tym razem zamiast „sztandarowego” Cernis 52. Na
mój gust jest to obiekt znacznie chłodniejszy od BD+31 640,
a widoczne struktury są po prostu gwiazdowe. Prawidłowe
zestawienie:
U r a n i a - POSTfPY ASTRONOMII
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Struktury molekularne są znacznie głębsze niż u Iglesias-Groth i in., a szerokość mają identyczną (naturalnie!) z linią
KI na 7699A. Ostatni prezentowany rysunek wykonany w oko
licy linii molekuły CH ok. 4300A dla prawidłowo zidentyfiko
wanej gwiazdy BD+31 640; został wykonany w tej samej ska
li długości fal, co i w pracy l-G.
Łatwo zauważyć, że linia jest ponad 4-krotnie głębsza, ale
za to znacznie węższa; linie międzygwiazdowych molekuł z re
guły tak właśnie wyglądają o czym wie każdy ich, w miarę
kompetentny, badacz. Widoczne powyżej widmo uzyskał mój
współpracownik, Gazinur Galazutdinov z pomocą spektrografu
BOES w Narodowym Obserwatorium Korei. Rozdzielczość
wynosi tu, jak i w innych przypadkach, R=30000.
Warto dodać, że opublikowane przez tę samą grupę „ba
daczy” odkrycie kationu naftalenu (dwa lata wcześniej) rów
nież ma się nijak do rzeczywistości, ale publikacja aż tak ra
żących błędów nie zawiera. Wielopierścieniowe związki aro
matyczne zaproponowano jako nośniki rozmytych linii mię

Kopernik
w tablicy okresowej
pierwiastków
Tablica okresowa pierwiastków występu
jących w sposób naturalny na Ziemi koń
czy się na uranie, tj. pierwiastku o licz
bie atomowej Z=92. Wszystko co dalej,
zostało wytworzone sztucznie przez
człowieka w laboratorium, na drodze re
akcji jądrowych. Nazwy tych pierwiast
ków były proponowane przez zespoły,
które je wytworzyły (odkryły). Pierwsze
dwa z nich nazwano na zasadzie ana
logii astronomicznej: po uranie neptun
(Z=93) i pluton (Z=94). Nazwy dalszych
proponowano według dwóch koncepcji.
Jedna, „geograficzna”, to nazwy krajów
(np. americium, Z = 95), dzielnic (cali
fornium, Z=98; hassium, Z=108) czy
m iast (b erkelium , Z=97; dubnium ,
Z=105; darmstadtium, Z=110), na któ
rych terenie znajdowało się laboratorium,
gdzie pierwiastek wytworzono. Druga
idea, to nazwiska wielkich uczonych, np.
6/2010

dzygwiazdowych ponad 25 lat temu (tego roku odbyła się
w Tuluzie rocznicowa konferencja). Obecność tych związków
w przestrzeni opiera się na widmach uzyskiwanych w pod
czerwieni, które pozwalająjedynie zasugerować mieszaninę
szeregu takich molekuł. Identyfikacja pojedynczych związków
jest możliwa jedynie na podstawie widm z zakresu widzialne
go i ultrafioletowego. Wszystkie dotychczasowe próby znale
zienia struktur poszczególnych związków aromatycznych dały
wynik negatywny.
Pozostaje wyrazić ubolewanie, że nawet w astronomii po
jawiają się zjawiska demonstrujące przewagę PR nad rze
telną pracą badawczą. Szkoda, że w „Rozmaitościach" uka
zują się wiadomości niesprawdzone, powtarzane zapewne
w dobrej wierze, ale bez rzeczowej refleksji. Praca Iglesias-Groth i in. jest chyba faktycznie przykładem wyjątkowego bra
ku kwalifikacji — tym bardziej źle się dzieje, jeśli jest ona re
klamowana jako znaczące osiągnięcie.
Jacek Krełowski

curium (Z=96) dla uczczenia Marii i Pio
tra Curie, einsteinium (Z=99), czy mendelevium (Z=101). Wśród tej ostatniej
kategorii nigdy nie wychodziło się jed
nak poza fizyków i chemików i to raczej
współczesnych. Na przykład nazwy fermium (Z=100, dla uczczenia znakomi
tego fizyka jądrowego Enrica Fermiego)
czy einsteinium były zaproponowane
w czasie ok. jednego roku od ich śmier
ci. Przełamaniem tej tradycji stała się nie
dawna propozycja nazwy copernicium
(symbol chemiczny Cn) dla pierwiastka
superciężkiego o Z=112, dla uczczenia
Mikołaja Kopernika, a więc astronoma
i to żyjącego kilka wieków temu.
P ie rw iastek 112 o dkryty zo stał
w 1996 r. w Instytucie Ciężkich Jonów
GSI w Darmstadcie w Niemczech. Od
krycie uznane jednak zostało przez MiędzynarodowąUnię Chemii Czystej i Sto
sowanej (IUPAC) dopiero w ubiegłym
(2009) roku, a nazwa dopiero w bieżą
cym (2010) roku, o czym piszemy dalej.
Warto zwrócić uwagę, że copernicium
jest drugim (po polonie) pierwiastkiem
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w tablicy okresowej o nazwie tak bez
pośrednio, czytelnie związanej z naszym
krajem. Nazwę polonu (polonium) zapro
ponowała Maria Skłodowska-Curie dla
odkrytego przez nią i Piotra Curie pier
wiastka o Z=84. Trzeci pierwiastek o na
zwie kiur (curium), zaproponowanej
przez G.T. Seaborga, aby uczcić Marię
i Piotra Curie, nie jest już tak powszech
nie kojarzony z naszym krajem.
12
lipca bieżącego roku odbyła się
w GSI duża uroczystość poświęcona
właśnie zatwierdzeniu odkrycia i nazwy
pierwiastka 112. Uroczystość zgroma
dziła kilkaset osób spośród ludzi aktual
nie pracujących w tym dużym Instytucie
oraz specjalnie zaproszonych gości z ca
łego świata.
Instytut GSI został założony w końcu
lat 60. ubiegłego wieku (1969 r.), a więc
nieco ponad 40 lat temu. Główną moty
wacją jego budowy była właśnie synte
za i badanie hipotetycznych wówczas
jąder superciężkich. Jądra te, jak wiemy
dzisiaj, istnieją dzięki ich strukturze po
włokowej (podobnej do struktury atomu).
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rozmaitości
W tablicy nuklidów występują one po
wyżej lorensa, tj. pierwiastka o liczbie
atomowej Z=103. Obecnie znamy już
ponad 80 jąder superciężkich. Są one
izotopami 15 pierwiastków superciężkich
o liczbie atomowej od Z=104 do Z=118.
Wiedzę tę zawdzięczamy w dużej mie
rze badaniom przeprowadzonym w GSI
(gdzie odkrytych zostało 6 pierwiastków,
od Z = 107 do Z=112) oraz w kilku in
nych laboratoriach: w Zjednoczonym In
stytucie Badań Jądrowych w Dubnej
(Rosja), Narodowym Laboratorium im.
Lawrence’a w Berkeley (USA) oraz La
boratorium Cyklotronowym RIKEN k. To
kio (Japonia). Pierwiastek 112 jest obec
nie najcięższym pierwiastkiem oficjalnie
uznanym i o oficjalnie uznanej nazwie.
Uroczystość prowadził dyrektor GSI,
prof. Horst Stocker. Opisując kilkudzie
sięcioletnie już badania nad pierwiast
kami superciężkimi, bardzo starannie
podkreślał ich międzynarodowy charak
ter. Wyraźnie podkreślił istotny wkład pol
skich współpracowników. Być może
w jakimś stopniu ten wkład, ale przede
wszystkim osoba, którą uhonorowano
nazwą pierwiastka, sprawiły, że uroczy
stość miała w dużym stopniu charakter
niemiecko-polski. Dla polskich uczestni
ków sympatyczne też było szczególne
podkreślanie podczas uroczystości, że
Kopernik był polskim astronomem. Już
w szeroko rozesłanym zaproszeniu na
uroczystość napisano: „Element 112
wird nach dem polnischen Astronomen
Nikolaus Kopernikus benannt,
W uroczystości wzięli udział premier
oraz minister Nauki i Sztuki Hesji (na
której terenie znajduje się GSI), a także
sekretarz stanu w Ministerstwie Eduka
cji i Badań Naukowych Niemiec. Ze stro
ny Polski uczestniczył podsekretarz sta
nu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, prof. Jerzy Szwed. W prze
mówieniu swoim skupił się on na posta

ci Kopernika, jego do
konaniach i ich zna
czeniu.
N az w a n o w eg o
pierwiastka jest wpro
wadzana do tablicy
okresowej dopiero po
stw ierdzeniu przez
M iędzynarodową
Uniię Chemii Czystej
i Stosowanej (IUPAC)
poprawności jego od
krycia i właściwości
nazwy. Taka decyzja
lUPAC-u jest rzeczy Przemawia prof. Sigurd Hofmann, który kierował zespołem od
wiście w ielką odpo krywców pierwiastka 112 i zaproponował jego nazwę. Obok —
wiedzialnością, gdyż duży portret Mikołaja Kopernika. Fot. G. Otto, GSI-Darmstadt
trudno byłoby wyobrazić sobie sytuację,
pierwiastka wśród możliwie najszersze
by uznanie odkrycia pierwiastka było po go światowego środowiska naukowego.
jakimś czasie cofnięte, a nazwa unie W przemówieniu powiedział, że reakcja
ważniona. Stwierdzenie poprawności środowiska na zaproponowaną nazwę
odkrycia jest jednak często bardzo trud była wyjątkowo żywa i jednoznacznie
ne, gdyż na ogół wymaga powtórzenia aprobująca. Dodajmy tu od siebie, że
jego przez niezależny zespół, a to z ko w Polsce żywo zareagowały na tę pro
lei wymaga odpowiednio kwalifikowane pozycję zarówno główne instytucje zwią
go zespołu oraz bardzo specjalnych zane z nauką (Polska Akademia Nauk,
i kosztownych urządzeń, nie dając jed Polska Akademia Umiejętności, Funda
nocześnie wykonawcom satysfakcji cja na Rzecz Nauki Polskiej i in.), jak i ca
pierwszeństwa odkrycia. W przypadku łe środowiska naukowe, głównie fizyków,
pierwiastka 112 jego powtórzenia obser chemików i astronomów. Ta żywa i jed
wacji dokonał zespół japoński ze wspo noznaczna reakcja światowego środo
mnianego wyżej Laboratorium Cyklotro wiska naukowego pozwoliła Zarządowi
nowego RIKEN, pod kierunkiem dra Ko- lUPAC-u na wyjątkowy gest. Postano
suke Mority, który także przybył na uro wił on mianowicie znacznie przyspieszyć
czystość. Cała procedura, od odkrycia do swądecyzję o zatwierdzeniu nazwy tak,
momentu uznania jego poprawności oraz by móc ją ogłosić w dniu urodzin Koper
nazwy, trwała 14 lat, a zatem więcej niż nika, tj. 19 lutego.
całe przygotowanie i dokonanie jego syn
Wydaje się, że przebieg tej uroczy
tezy przez odkrywców. Daje to pewne stości, która odbyła się poza granicami
wyobrażenie, z jaką ostrożnością pod Polski, przy tak licznym udziale między
chodzi IUPAC do sprawy zatwierdzenia narodowego środowiska naukowego,
był dużą, międzynarodową promocją
odkrycia i nazwy nowego pierwiastka.
Obecny na uroczystości przedstawi nauki polskiej, łącząc jednocześnie
ciel lUPAC-u, prof. John Corish, był od w oryginalny sposób tak odległe epoki
powiedzialny za zebranie opinii o zapro jej rozwoju.
ponowanej przez odkrywców nazwie
Adam Sobiczewski

Film o poszukiwaniu grobu Kopernika nagrodzony w Chinach!
Film Michała Juszczakiewicza (reżyser i producent w jednej
osobie) pt. „Tajemnica grobu Kopernika”, opowiadający histo
rię pięciu lat poszukiwań grobu Mikołaja Kopernika, został na
grodzony Złotym Smokiem w kategorii filmów archeologicz
nych na festiwalu China International Conference of Science
and Education Producers Meeting w Suzhou. Festiwal ten
jest uznawany za najważniejszą w Azji imprezę poświęconą
filmom naukowym. Ceremonia ogłoszenia wyników oraz wrę
czenia nagród, w której udział wzięli przedstawiciele najważ
niejszych mediów w Chinach, odbyła się w niedzielę 19 wrześ
nia. Filmy startowały w 6 kategoriach. W każdej mogły zdo
być złotą dwie srebrne lub trzy brązowe nagrody.
(jd)
Na zdjęciu Michał Juszczakiewicz w towarzystwie zdobywców Srebr
nego i Brązowego Smoka podczas uroczystości wręczania nagród.
Fot. Harry Panagiotidis
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XXXVII Ogólnopolskie Młodzieżowe
Seminarium Astronomiczne
Wzorem ubiegłych lat Komitet Organizacyjny Ogólnopolskie
go Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego im. Profesora Roberta Głębockiego zaprasza do prze
prowadzenia wojewódzkich konkursów na referat z zakresu
astronomii i astronautyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Patronat merytoryczny nad przebiegiem konkursu i se
minarium sprawują Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Pol
skie Towarzystwo Astronautyczne oraz Polskie Towarzystwo
Miłośników Astronomii.
W tym roku, akcja konkursów i seminariów odbędzie się
trzydziesty siódmy raz, w tym dwudziesty siódmy raz w skali
ogólnopolskiej. Autorzy najlepszych referatów wezmą udział
w Finale, który stanowi X)0<VII Ogólnopolskie Młodzieżowe
Seminarium Astronomiczne w Grudziądzu. XXXVII OMSA
odbędzie się w dniach 24-26 marca 2011 r.
Mamy nadzieję, że wszystkie Kuratoria, Ośrodki Metodycz
ne oraz placówki Doskonalenia Nauczycieli włączą się w or
ganizację konkursu na terenie własnych województw, przy
czyniając się tym do rozbudzenia zainteresowań młodzieży
wiedzą o Wszechświecie, jedną z najbardziej intensywnie
rozwijających się obecnie dziedzin nauki.
Komitet organizacyjny: Małgorzata Śróbka-Kubiak, Plane
tarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu, Seba
stian Soberski, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
w Grudziądzu, Bogusław Kulesza, Olsztyńskie Planetarium
i Obserwatorium Astronomiczne.
REGULAMIN
wojewódzkiego etapu konkursu na Referat z Zakresu
Astronomii i Astronautyki oraz wojewódzkiego Młodzie
żowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego
1. Konkurs i seminarium organizuje się w celu popularyzacji
astronomii i astronautyki oraz rozbudzania i rozwijania zain
teresowania tymi dziedzinami wiedzy.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas
szkół ponadgimnazjalnych województwa (bez szkół zaocz
nych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.).
3. Uczestnicy konkursu piszą referaty na dowolnie przez sie
bie wybrane tematy z zakresu szeroko rozumianej astronomii
lub astronautyki. Tematem referatu powinno być konkretne,
wybrane zagadnienie, ale nie wyklucza się referatów prze
glądowych, podsumowujących osiągnięcia pewnych działów
astronomii lub astronautyki. Pożądane są referaty, zawierają
ce wyniki własnych obserwacji, obliczeń czy prac konstruk
cyjnych autora, a także programy komputerowe itp.
4. Uczniowie piszący referaty mogą korzystać z konsultacji,
udzielanych przez lokalne instytucje związane z astronomią
których adresami dysponują lokalne Kuratoria Oświaty.
5. Pisemna praca powinna mieć objętość od 4 do 10 stron
formatu A-4, czyli od 7200 do 18000 znaków [standardowa
strona zawiera 30 wierszy po 60 znaków w wierszu, czyli 1800
znaków]. Prace obszerniejsze będą odrzucane. Każda stro
na powinna być opatrzona numerem kolejnym i nazwiskiem
autora. Na stronie tytułowej należy podać:
a) imię i nazwisko autora oraz tytuł referatu;
b) dokładny adres domowy; nazwę, adres i telefon szkoły oraz
klasę;
c) imię i nazwisko nauczyciela, z którego pomocy korzystał
autor;
d) spis literatury i innych źródeł informacji, z jakich korzystał
6/2010

autor referatu: autor i tytuł książki lub artykułu, rok wydania
książki, nazwa czasopisma oraz numer i rocznik; tytuły i in
ne dane programów komputerowych (np. multimedialnych
encyklopedii); dokładne adresy stron www, z jakich autor
korzystał;
e) jeżeli do pisemnej pracy dołączony jest program lub pre
zentacja komputerowa, należy podać minimalne wymaga
nia sprzętowe potrzebne do uruchomienia programu oraz
wymienić lub dołączyć oprogramowanie niezbędne do obej
rzenia prezentacji.
6. Nie zaleca się referatów zbiorowych, pisanych przez dwóch
lub więcej autorów.
7. Praca powinna być napisana w dwóch egzemplarzach,
z których jeden zostaje wysłany na konkurs, a drugi pozosta
je u autora.
8. Pracę należy przesłać na adres organizatora wojewódz
kiego podany przez Kuratorium Oświaty właściwe dla miej
sca zamieszkania.
9. Termin nadsyłania prac upływa w dniu, terminie podanym przez
Kuratorium Oświaty właściwe dla miejsca zamieszkania.
Decyduje data stempla pocztowego.
10. Jeżeli w jakiejś szkole referaty przygotuje bardzo wielu
uczniów, nauczyciel fizyki (astronomii) powinien przeprowa
dzić wstępne szkolne eliminacje i wysłać na konkurs tylko
kilka najlepszych prac.
11. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Wojewódzką
Komisję Konkursową. Komisja wytypuje prace, które będą
referowane podczas Wojewódzkiego Młodzieżowego Semi
narium Astronomiczno-Astronautycznego.
12. Termin i miejsce wojewódzkiego seminarium będą poda
ne w zaproszeniach, wystosowanych do dyrekcji szkół. Prócz
uczniów referujących swoje prace, na seminarium zostaną
zaproszeni pozostali uczestnicy konkursu.
13. Referat — wygłaszany podczas seminarium — powinien
być przygotowany w oparciu o pozostawiony sobie egzem
plarz pracy i nie może trwać dłużej niż 15 minut.
14. Do dyspozycji referujących będą: tablica, rzutnik folii (pis
ma), rzutnik przeźroczy, komputer, rzutnik video.
15. Oceniając referaty, Komisja będzie brać pod uwagę:
a) wartość merytoryczną pracy pisemnej oraz wygłoszonego
referatu,
b) sposób referowania,
c) poziom wyjaśnień, udzielanych podczas dyskusji.
16. Autorzy najlepszych referatów wezmą udział w Ogólno
polskim Młodzieżowym Seminarium Astronomiczno-Astronautycznym w Grudziądzu, które odbędzie się w dniach 24-26
marca 2011 r.
17. Dodatkowe informacje na temat konkursu i seminarium
uzyskać można w lokalnych Kuratoriach Oświaty.
Korespondencję i wszelkie zapytania prosimy kierować pod
adresy:
Bogusław Kulesza
OPiOA, Al. Piłsudskiego 38,10-450 Olsztyn;
tel. 89 527 67 03; fax 89 533 49 84,
e-mail: bk@planetarium.olsztyn.pl
Sebastian Soberski
PiOA w Grudziądzu, ul.Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz,
tel. 56 465 83 84, fax. 56 465 83 83,
e-mail: omsa@grudziadz.planetarium.pl
Strona konkursu: www.grudziadz.planetarium.pl/omsa
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Międzynarodowa Olimpiada Astronomii i Astrofizyki
iędzynarodowa Olimpiada Astronomii i Astrofizy być dla ucznia — oprócz prestiżu zwycięzcy — nagrody.
ki (IOAA) jest stosunkowo młodym projektem edu Polscy olimpijczycy otrzymują zwykle kilka aktualnie wy
kacyjnym, jednym z programów edukacyjnych Mię danych książek astronomicznych i teleskop, Białoruś zapew
swoim laureatom darmowe zakwaterowanie w domach
dzynarodowej Unii Astronomicznej, który ma na celunia
wyła
studenckich
przez okres kilku lat.
nianie najzdolniejszych młodych umysłów, być może przy
Międzynarodowa
Olimpiada Astronomii i Astrofizyki od
szłej elity intelektualnej świata nauki i techniki. Celem
była
się
w
tym
roku
w
Pekinie. Uczestnicy zmierzyli się z 17
przedsięwzięcia jest motywacja uczniów szkół średnich do
zadaniami
teoretycznymi,
dwoma zadaniami praktycznymi
pogłębiania swojej wiedzy, popularyzacja astronomii, wyła
polegającymi
na
wykonaniu
obserwacji astronomicznych oraz
wianie najzdolniejszych talentów. W olimpiadzie startuje pię
dwoma
zadaniami
związanymi
z analizą obserwacji. Medale
ciu reprezentantów danego państwa wyłonionych na drodze
są
przyznawane,
gdy
zawodnik
osiągnie wymaganą liczbę
eliminacji krajowych. W skład polskiej drużyny weszli lau
punktów,
złoto
za
90%
punktów,
srebro
za 85% i brąz za 80%.
reaci krajowej olimpiady astronomicznej, organizowanej tra
Zwycięzcą
olimpiady
został
Polak
—
Przemysław Mróz
dycyjnie przez Planetarium w Chorzowie. Zawody odbywają
z
Warszawy,
który
dodatkowo
zdobył
również
złoty medal
się w różnych krajach, poczynając od pierwszych pięciu
oraz
nagrodę
za
najlepszy
wynik
w
części
praktycznej.
Srebrne
państw założycielskich. Do tej pory olimpiada gościła w Taj
medale
zdobyli:
Damian
Puchalski
i
Maksymilian
Sokołow
landii, Indonezji, Iranie i w Chinach, a kolejna edycja odbę
ski a wyróżnienie Jakub Bartas. Jako gospodarz przyszłorocz
dzie się w przyszłym roku w Polsce.
nej
olimpiady Polska może wystawić dwa pięcioosobowe
W olimpiadzie biorą również udział takie reprezentacje,
zespoły.
Pierwsza reprezentacja zostanie wyłoniona poprzez
jak Bangladesz, Boliwia, Filipiny, Kazachstan, Korea Płd.,
Sri Lanka, a do najsilniejszych drużyn należą Brazylia i In zawody olimpiady krajowej, a w skład drugiej wejdą nieco
die. Kraje europejskie reprezentowane były przez Białoruś, młodsi uczniowie wyłonieni na drodze różnych konkursów.
W olimpiadzie uczestniczy również dwóch liderów z każ
Czechy, Grecję, Litwę, Rosję, Serbię, Słowację i Ukrainę. Taki
skład olimpiady dla wielu wydaje się zaskakujący, bo brak tu dego kraju, do których należy między innymi: zatwierdzenie
treści zadań, przetłumaczenie ich na swój język, negocjacje
wielu najbardziej rozwiniętych krajów świata.
Przyczyną tej sytuacji jest zapewne kryzys zainteresowania oceny zadania z sędziami, reprezentowanie kraju w radzie
naukami ścisłymi, jaki daje się zauważyć również w naszym olimpiady. W 2010 roku polskimi liderami byli dr G. Stakraju. W wielu krajach europejskich czy Ameryki Północnej chowski i dr W. Ogłoza z Uniwersytetu Pedagogicznego
nie ma olimpiad czy konkursów wiedzy astronomicznej, a przy w Krakowie.
Nastrój olimpiady odczuliśmy już w samolocie, gdzie spo
jęte w nich metody edukacji powodują rozdrobienie nauczania
astronomii do lokalnych klubów czy stowarzyszeń. Również tkaliśmy reprezentację Białorusi. W Pekinie przywitała nas
systematyczne obniżanie poziomów nauczania dyscyplin po opiekunka naszej ekipy, która towarzyszyła zawodnikom
krewnych (fizyki, matematyki) powoduje, że trudno zbudo w czasie całej olimpiady. Uroczyste otwarcie nastąpiło w im
wać reprezentację zdolną konkurować z krajami Dalekiego ponującym budynku Pekińskiego Planetarium. Następnego
i Bliskiego Wschodu, krajami WNP i innymi, w których posta dnia zawodnicy zostali przewiezieni do innego miasta, a li
wiono na wysoki poziom edukacji nauk ścisłych w szkołach derzy przystąpili do pracy nad zadaniami.
W tym roku uczestnicy musieli się zmierzyć z 17 zadania
średnich.
Jeśliby za wskaźnik stopnia popularyzacji astronomii w róż mi teoretycznymi oraz 2 zadaniami dotyczącymi analizy da
nych krajach przyjąć liczbę prezentacji wystawy „From earth nych. Treść zadań oraz zdjęcia z przebiegu olimpiady mogą
to Universe” (www.fromearttouniveres.org), w różnych mia czytelnicy „Uranii-PA” znaleźć pod adresem: www.as.up.krastach w czasie trwania Międzynarodowego Roku Astronomii, kow.pl/ioaa. Zaplanowano również zadania obserwacyjne, jed
to okaże się, że kraje wystawiające swoje reprezentacje na olim nak ze względu na zachmurzenie zrealizowano jedynie pro
piadzie należą również do najbardziej aktywnych. W Polsce gram zastępczy pod sztucznym niebem planetaryjnym .
wystawa była prezentowana kolejno w trzech miastach (Kra Zadaniem uczestników było: identyfikacja wskazanych
ków, Olsztyn, i Gdańsk), a np. w Brazylii 40 razy, w Iranie 9, gwiazdozbiorów, wytyczenie przebiegu równika niebieskie
go na tle gwiazd, określenie daty nocy oraz wieku Księżyca,
Korei Płd. i w Boliwii 6 razy.
W naszej olimpiadzie krajowej uczestniczy zwykle około jakie odtworzono w planetarium.
Oprócz rozwiązywania zadań zawodnicy mieli również
200 ochotników, spośród których jest wybierany zespół pię
ciu najlepszych zawodników. Przed wyjazdem na olimpiadę okazję do zwiedzania, odwiedzili Wielki M ur i Zakazane
międzynarodową uczniowie odbyli czterodniowe szkolenie Miasto, z astronomicznego punku widzenia szczególnie in
zorganizowane przez Planetarium Śląskie oraz Katedrę Astro teresująca była jednak możliwość zapoznania się z historią
nomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W Indiach i dzisiejszym dniem chińskiej astronomii. Zwiedziliśmy śre
reprezentacja wyłaniana jest spośród tysiąca szkół w formie dniowieczne obserwatorium astronomiczne w Pekinie, ob
wielostopniowych eliminacji. Obóz przygotowawczy trwa serwatorium radioastronomiczne oraz obserwatorium sło
tam kilka tygodni. Motywacją do startu w olimpiadzie mogą neczne.

M
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Współczesne Chiny są szybko rozwijającym się krajem,
co jest wyraźnie widoczne również w infrastrukturze astro
nomicznej. Samo planetarium w Pekinie to stary budynek
podobny do tego w Chorzowie, obok którego niedawno wznie
siono wielki, nowoczesny gmach. W skład planetarium wcho
dzą m.in. trzy sale projekcyjne wyposażone w najnowocze
śniejszą aparaturę laserową. Najciekawiej wygląda sala,
w której połączono projektor analogowy z nowoczesnym pro
jektorem cyfrowym, uzyskując zarówno bardzo wiemy wi
dok nocnego nieba, jak i możliwość płynnego przechodzenia
do animacji i prezentacji komputerowych. Na dachu budyn
ku znajduje się również teleskop do obserwacji nocnych i te
leskop słoneczny, z którego światło dociera do części ekspo
zycyjnej budynku w postaci dwumetrowego obrazu Słońca.
W planetarium funkcjonuje kilka wystaw stałych i czasowych,
kilka sklepów z akcesoriami astronomicznymi, symulator lotu
rakietą i wiele innych atrakcji.
Na uczestnikach konferencji wielkie wrażenie zrobiła wi
zyta w obserwatorium radiowym, gdzie funkcjonuje obecnie
teleskop o średnicy 50 m oraz model studyjny teleskopu
o średnicy 30 m. Pełnowymiarowy gigant będzie największą
czaszą na powierzchni Ziemi, jego średnica to 500 m. Kon
strukcja teleskopu przypomina nieco Arrecibo, ale kształt
powierzchni i położenie detektorów będzie kontrolowane
komputerowo. Podobnie ambitne plany mają Chińczycy co
do rozwoju obserwatoriów optycznych czy satelitarnych. Na
każdym kroku gospodarze podkreślali swoją gotowość do
współpracy.
Od strony organizacyjnej przebieg olimpiady był oczywi
ście bacznie obserwowany przez polskich liderów. Widać było
wielkie zaangażowanie wielu instytucji: Planetarium w Peki
nie, kilku ośrodków akademickich, władz państwowych i lo
kalnych. Dorównanie Chińczykom będzie bardzo trudne i bę
dzie wymagało życzliwości i współpracy całego polskiego
środowiska astronomicznego.

Waldemar Ogłoza
Od redakcji: Niżej prezentujemy treść zadań teoretycznych tego
rocznej olimpiady. Opis wszystkich zadań można znaleźć na stro
nie http://www.as.up.krakow.pl/ioaa/index.php?page=zadania

Zadania teoretyczne:
1) Układ wizualnie podwójny; jasność pierwszej gwiazdy wy
nosi 1,0 mag. a drugiej 2,0 mag. Oblicz sumaryczną jasność
całego układu.
2) Jeśli prędkość ucieczki z powierzchni ciała o masie Słońca
byłaby równa prędkości światła, to jaki byłby promień tego
ciała?
3) Obserwowane przesunięcie ku czerwieni widma kwazara
wynosi z = 0,2. Oszacuj odległość do tego kwazara. Stała
Hubble’a wynosi 72 km s~1 Mpc~1
4) Układ podwójny znajduje się w odległości 10 pc, najwięk
sza odległość kątowa składników wynosi 7,0”, a najmniejsza
1,0”. Załóż, że okres orbitalny wynosi 100 lat oraz że płasz
czyzna orbity jest prostopadła do kierunku obserwacji. Jeśli
wielka półoś orbity pierwszego składnika ma rozmiar kątowy
a.^3,0”, oszacuj masę każdego ze składników układu podwój
nego. Wynik podaj w masach Słońca.
5) Oszacuj, ile lat trwałby maksymalny czas życia Słońca,
gdyby w tym czasie 0,8% całkowitej jego masy uległo trans
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formacji w energię. Należy założyć, że jasność Słońca jest
stała.
6) Statek kosmiczny wylądował na powierzchni kulistej planetoidy o średnicy 2,2 km i średniej gęstości 2,2 g/cm3. Czy
astronauci mogą pieszo obejść planetoidę w ciągu 2,2 godzi
ny, idąc wzdłuż jej równika? Rotacja planetoidy jest zanie
dbywanie mała. Wpisz YES lub NO na karcie odpowiedzi oraz
przedstaw obliczenia, uzasadniające swoją odpowiedź.
7) Jedną z metod poszukiwania planet poza Układem Sło
necznym jest obserwacja ich tranzytów na tle gwiazd macie
rzystych, w czasie których część światła gwiazdy jest zasła
niana przez tarczę planety. Oszacuj największy możliwy sto
sunek maksymalnej mocy promieniowania gwiazdy do mini
malnej mocy promieniowania gwiazdy osłabionej na skutek
tranzytu planety ziemiopodobnej. Gwiazda zaćmiewana przez
planetę jest podobna do Słońca.
8) Podejrzewa się, że w centrum Drogi Mlecznej znajduje
się supermasywna czarna dziura o masie 4x106 M@. Trud
nym wyzwaniem dla astronomów jest uzyskanie zdolności
rozdzielczej umożliwiającej obserwację obiektu wielkości
horyzontu zdarzeń czarnej dziury. (Dla nierotujących czar
nych dziur promień Schwarzschilda wynosi: Rs=3 M/M0 km).
Na jakiej długości fali należy przeprowadzić obserwacje, aby
uzyskać potrzebną rozdzielczość, zakładając, że dysponu
jemy teleskopem o rozmiarach całej Ziemi (system VLBI).
Słońce znajduje się w odległości 8,5 kpc od centrum Drogi
Mlecznej.
9) Obserwowana jasność gwiazdy w filtrze I wynosi 22,0 mag.
Ile fotonów w ciągu jednej sekundy zostanie zarejestrowa
nych przez detektor teleskopu Gemini (średnica 8 m)? Przy
jąć, że wydajność kwantowa detektora wynosi 40% oraz funk
cja przepustowości filtra I ma kształt prostokątny.
Przyjąć następujące dane dla obserwacji Wegi:
Filtr:
A0 (nm)
AA(nm)
F
[ W n r 2 n n r1]
I
8,00x102 24,0
8,30x10-12
10) Zakładając, że gwiazdy ciągu głównego typu G (jak na
sze Słońce) leżące w dysku Drogi Mlecznej układają się zgod
nie z eksponencjalnym spadkiem gęstości liczby gwiazd wraz
ze wzrostem wysokości (tzn. w kierunku prostopadłym) od
dysku. Charakterystyczna stała zaniku gęstości z wysokością
wynosi 300pc. Oblicz, o jaki czynnik zmienia się gęstość licz
bowa gwiazd w odległości 0,5kpc i 1,5 kpc od płaszczyzny
dysku względem gęstości gwiazd w płaszczyźnie dysku.
11) Ostatnia Wielka Opozycja Marsa nastąpiła 28 sierpnia
2003 roku, o godzinie 17h 56m czasu UT. Następna Wielka
Opozycja wypadnie w roku 2018. Oszacuj dokładnie datę tej
Wielkiej Opozycji. Wielka półoś orbity Marsa ma długość
1,524j.a.
12) Różnica wielkości dwóch gwiazd ciągu głównego, nale
żących do pewnej gromady otwartej wynosi 2 mag. Ich tem
peratury efektywne to odpowiednio: 6000 K oraz 5000 K.
Oszacuj stosunek ich promieni.
13) Na podstawie koloru Słońca oszacuj temperaturę efek
tywną fotosfery Słońca
14) Obserwator znajdujący się w pobliżu północnego biegu
na Ziemi obserwował zjawisko tranzytu Wenus. Ścieżkę tran
zytu na tle tarczy przedstawia poniższy rysunek.
Punkty A,B,C,D leżą na ścieżce tranzytu i oznaczają środek
tarczy Wenus. W chwili A i B środek tarczy Wenus leży do
kładnie na brzegu tarczy słonecznej. C oznacza pierwszy, a D
czwarty kontakt tranzytu. Kąt AOB=90°, odcinek MN jest rów
noległy do odcinka AB. Pierwszy kontakt nastąpił o 9.00 UT.
Oblicz moment czwartego kontaktu.
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T Wenus= 2 2 4 ' 7 0 d n i ' T Z ,e m r3 6 5 ’ 2 5 d n '. a Wenus= ° . 7 2 3 J '3 -

W

=0,949 r,iomi

15) Zwykle kątowe rozmiary tarczy Księżyca są trochę mniej
sze niż Słońca, dlatego częstość występowania zaćmień ob
rączkowych jest wyższa niż zaćmień całkowitych. Dla obser
watora ziemskiego najdłuższe zaćmienie całkowite może
trwać 7,5 min, a najdłuższe zaćmienie obrączkowe może trwać
12,5 min. Przez czas trwania zaćmienia rozumiany jest od
stęp pomiędzy 2 i 3 kontaktem. Zakładając, że możemy ob
serwować zaćmienia przez bardzo wiele lat, oszacuj stosu
nek liczby zaćmień obrączkowych do liczby zaćmień całkowi
tych. Przyjmij, że orbita Ziemi jest okręgiem, a mimośród orbi
ty Księżyca wynosi 0,0549. Wszystkie zaćmienia hybrydowe
potraktuj jako zaćmienia obrączkowe.

Dłuższe zadania teoretyczne
(30 punktów za zadanie)
16) Statek kosmiczny wystrzelony z Ziemi zostaje raptownie
przyspieszony do swojej maksymalnej prędkości w kierunku
heliocentrycznego ruchu Ziemi. Orbita statku jest parabolą
styczną do orbity ziemskiej o ognisku w Słońcu. Orbity Marsa
i Ziemi są okręgami leżącymi w tej samej płaszczyźnie o pro
mieniach odpowiednio 1,5 j.a. oraz 1 j.a. Można przyjąć na
stępujące uproszczenie: w czasie lotu na statek działa jedy
nie grawitacja Słońca.

Pytania:
a) Jaka jest wartość kąta xp pomiędzy orbitą Marsa a trajekto
rią statku w chwili przecinania tej orbity? Pominąć wpływ gra
witacji Marsa na statek.
b) Załóż, że Mars znalazłby się w punkcie przecięcia w tej
samej chwili co statek. Jaka byłaby prędkość statku dla ob
serwatora na północnym biegunie Marsa oraz kierunek nad
latywania statku względem Słońca, zanim grawitacja Marsa
zmieni tor lotu statku?
17) Planeta Taris zamieszkała jest przez cywilizację Korribian,
obcej i inteligentnej formy życia, posługującej się językiem
korribańskim. Słownik korribańsko-polski podany jest w tabe
li, przeczytaj go uważnie! Korribańscy astronomowie badają
cy swe niebo od tysięcy lat ustalili, że:
— Taris obiega Sola (gwiazdę centralną) po orbicie kołowej
o promieniu 1 tarismetra
— Jeden obieg trwa 1 tarisrok
— Nachylenie płaszczyzny równika Taris do płaszczyzny jej
orbity wynosi 3°
— 1 tarisrok trwa 10 tarisdób
— Taris posiada dwa księżyce: Endor i Extor poruszające się
po orbitach kołowych
— Gwiazdowy okres orbitalny Endora to dokładnie 0,2 taridób
— Gwiazdowy okres orbitalny Extora to dokładnie 1,6 taridób
— Odległość Endora od Taris to 1 endormetr
— Corulus to inna planeta obiegająca Sola po orbicie koło
wej, posiada jeden księżyc
— Odległość Sola-Corulus wynosi 9 tarismetrów
— Tarisrok rozpoczyna się, gdy długość solaptyczna Sola wy
nosi 0?
Pytania:
— Narysuj układ Sola, oznaczając wszystkie planety i księżyce.
— Ile razy w ciągu 1 tarisroku obraca się Taris w okół w ła
snej osi?
— Podaj odległość Taris-Extor w endormetrach.
— Jaki jest okres orbitalny Corulusa wyrażony w tarisrokach?
— Jaka jest odległość Taris-Corulus w czasie opozycji Coru
lusa?
— Jeśli na początku danego tarisroku Corulus i Taris były
w opozycji, to jaka byłaby długość solaptyczna Corulusa
(widziana z Taris) w n-tej tarisdobie od początku roku?
— Jakie byłoby pole trójkąta stworzonego przez Sola-TarisCorulus dokładnie je d n ą tarisdobę po opozycji?

Korribański
Corulus
Endor
Endormetr
Extor
(ii) księżyc
Sola
Solaptyka
Taris
Tarisdoba
Trajektoria statku widziana od strony południowego bieguna ekliptyki (rysunek nie zachowuje proporcji). Wewnętrzny okrąg to orbita Zie
mi, zewnętrzny przedstawia orbitę Marsa
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Tarislmetr
Tarisrok

Polski

Planeta krążąca wokół Sola
(i) Bogini nocy; (ii) księżyc obiegający Taris
Odległość Taris-Endor
(i) bóg świetego spokoju;
obiegający Taris
(i) bóg życia;
(ii) gwiazda centrala dla Taris 1Corulusa
Droga Sola i Corulusa na tle gwiazd
widziana z Taris
Planeta obiegająca Sola, siedlisko Korribian
Czas pomiędzy dwoma kolejnymi
momentami północy na Taris
Odległość Sola-Taris
Czas obiegu Taris wokół Sola
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DOŁĄCZ DO GRONA ODKRYWCÓW. Ju z siódma supernowa została odkryta naszym teleskopem!

Sky-Watcher
Synta
Synta
Synta
Synta
Synta
Synta
Synta
Synta
Synta
Synta
Synta
Synta
Synta
Synta
Synta
Synta
Synta
Synta
Synta

Sky-Watcher DOB 6’ ........ 869 zł
Sky-Watcher DOB 8"......1329 zł
Sky-W&tcher DOB 10".... 1999 zł
Sky-Watcher DOB 12"....2999 zł
Sky-W&tcher DOB 8"rozsuwany....... 1449 zł
Sky-Watcher DOB 10" rozsuwany ...2149 zł
Sky-Watcher DOB 12" rozsuwany.. .3599 zł
BKP13065 EQ2....... 769 zł
SK1309 EQ2.......... 599 zł
BKP15075EQ3-2.. 1249 zł
BKP2001EQ5........ 2199 zł
909AZ3.................... 599 zł
909 .......................... 399 zł
1021EQ3-2........... 1649 zł
1206EQ3-2.......... 1949 zł
BKMAK102............. 749 zł
BKMAK127........... 1299 zł
BKMAK150........... 2549 zł
MAK180................ 3599 zł

e r

/

Wyciągi Baader

Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action

VII
VII
VII
VII
VII
EX
EX
EX
EX
EX
EX

8x40
240
7x50
290
10x50
305
12x50... ...340
16x50
390
7x35
460
8x40
500
7x50
535
10x50
565
12x50
630
16x50
680

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

C^WIUUAM OPTIC# > **

/ i*

Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon

Sem iA P O
1,25"....279 zł
Semi APO
2m....... 409 zł
Solar Continuum1,25’ ... 209 zł
Solar Continuum 2 '........ 339 zł
UV / IR cut
1,25'... 165 zł
UV / IR cut
2*........ 249 zł
UHC-S
1,25'... 199 zł
UHC-S
2*........ 379 zł
O-III
1,25’ ....255 zł
O-III
2T........ 419 zł
Neodymium Moon&Skyglow 1,25"....155 zł
Neodymium Moon&Skyglow 2"......... 269 zł
Filtr słoneczny folia....................... 10 zł / dm2

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

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

Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka

Filtry Baader

GSO. &

(m.

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

Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B1200......7549 zł
Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B600........ 4399 zł

SKY PUBLISHING

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Starry Night Enthusiast 6.0..................... 399 zł
Starry Night Pro 6.2................................. 650 zł
Starry Night Pro Plus 6.2..................... 1050 zł
Pocket Sky Atlas...................................... 79 zł
Sky Atlas 2000.0 - wersja deluxe...........219 zł
Sky Atlas 2000.0 Field - laminowany..... 269 zł

O

o n io iv i
Filtr Słoneczny Orion 4,57’ ....549 zł
Filtr Słoneczny Orion 5,81’ ....339 zł
Filtr Słoneczny Orion 9,25’ ....635 zł
Kamera StarShoot AutoGuider.........................................1099 zł
Kamera StarShoot Pro V2.0 Deep space CCD Color...7299 zł
Sterownik grzałki Dew Zapper Pro 4 Channel
Dew Prevention System.......................................................679 zł

COR NADO

V ixen

lu
f t u m n cIn
Teleskop
słoneczny

"Coronado" SolarMax 40/10..... 9999zł
Teleskop słoneczny "Coronado" PST.................. 2999zł

Meade LightBridge 8" Pyrex De Lux..
Meade LightBridge 10" Pyrex De Lux.
Meade LightBridge 12" Pyrex De Lux.
Meade LightBridge 16" Pyrex De Lux.
Meade LX200 ACF 8’ ....... 15999 zł
Meade LX200ACF 10‘ ......18999 zł
Meade LX200ACF 12*......26999 zł
Meade LX200ACF 14’ ......39999 zł
Meade LX200ACF 1 6 '......84999 zł
Meade" SN LXD-75 6 "....... 4999 zł
Meade" SN LXD-75 8"........ 6299 zł
Meade" SN LXD-75 10"......6999 zł
Meade ETX 80 AT............... 1299 zł
Meade ETX 90 PE............. 2799 zł
Meade ETX 125 PE........... 4199 zł

Okulary NPL

Astrokrak
Złączki i redukcje

LU M IC O N

ooooo
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr

Plóssla
Plóssla
Plóssla
Plóssla
Plóssla
Plóssla
Plóssla

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

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

"Vixen"NPL
"Vixen"NPL
"Vixen"NPL
"Vixen"NPL
"Vixen"NPL
"Vixen"NPL
"Vixen"NPL

6m m ....... 109 zł
10mm.....109 zł
15mm.... 115 zł
20m m .....135 zł
25mm.... 115 zł
30mm.....165 zł
40mm.....165 zł

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

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

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Okulary LVW

I

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

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w mysi przepisów prawa handlowego
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Moje Okno na Wszechświat
Konkurs astronomiczny pod prasowym patronatem
dwumiesięcznika „Urania - Postępy Astronomii”
Każdy z pasjonatów rozgwieżdżone
go nieba, który marzy o własnym ob
serwatorium, ma doskonałą okazję,
aby przy odrobinie intelektualnego
wysiłku, sumienności i zaangażowa
nia zrealizować swoje astronomicz
ne marzenia. Na łamach naszego
dwumiesięcznika zaczyna się wła
śnie wielki konkurs, którego główną
nagrodą jest w pełni wyposażone
obserwatorium astronomiczne, skła
dające się z kopuły astronomicznej
ScopeDome 3M, ufundowanej przez
firmę ScopeDome.pl wraz z telesko
pem Messier R-152S na montażu paralaktycznym Meade LXD-75 Autostar II ofiarowanym przez sklep Teleskopy.pl.

Posiadanie własnego obserwatorium
astronomicznego, wyposażonego w do
brej klasy teleskop, montaż, kamerę CCD
i inne niezbędne instrumentarium, jest
marzeniem każdego miłośnika astrono
mii. W warunkach charakterystycznego
dla naszej strefy klimatycznej chronicz
nego niedostatku nocy z bezchmurnym
niebem, kluczowe staje się wykorzysta
nie każdej nadarzającej się okazji, aby
prowadzić obserwacje astronomiczne.
Niestety problemy logistyczne związane
z wyjazdem poza miasto, rozstawieniem
ekwipunku, dopilnowaniem wszelkich
szczegółów mających wpływ na powo
dzenie sesji powodują, że w sytuacji ogra
niczonych zasobów czasu często rezy
gnuje się z ekspedycji, pomimo dobrych
prognoz meteorologicznych. Przydomo

wa kopuła astronomiczna lub obserwa
torium zlokalizowane poza miastem,
gdzie sprzęt tylko czeka na uruchomie
nie (manualne lub zdalne), bez koniecz
ności uprzedniej kalibracji, powodują, że
liczba wartych i możliwych do wykorzy
stania nocy obserwacyjnych znacząco
wzrasta.
Wychodząc naprzeciw zainteresowa
niu i zapotrzebowaniu w tej materii, a jed
nocześnie mając na względzie ogranicze
nia natuiy finansowej, z którymi borykają
się rodzimi miłośnicy astronomii, poja
wił się pomysł zorganizowania konkur
su, skierowanego do szerokiego grona
entuzjastów rozgwieżdżonego nieba.
W konkursie tym z jednej strony będą
mogli oni sprawdzić swoją wiedzę, wy
kazać stopień zaawansowania swojej pa
sji, ujawnić talenty w prezentacji zebra
nych informacji w przystępnej i czytelnej
formie, a z drugiej strony, dzięki intelek
tualnej rywalizacji, powalczyć o nagro
dę główną, którą jest w pełni wyposażo
ne obserwatorium astronomiczne. Dla
zwycięzcy będzie to wspaniałe ukorono
wanie wysiłku włożonego w poszczegól
ne etapy konkursu, dla pokonanych —
okazja do przeżycia wspaniałej przygo
dy, poznania bliskich sobie pasjonatów
nieba, a także — co nie jest bez znacze
nia — stania się posiadaczami niezmier
nie atrakcyjnych nagród dodatkowych.
Konkurs o tematyce astronomicznej
jest organizowany przez firmy i insty
tucje związane w mniejszym lub więk

szym stopniu z astronomią— jej serwi
sem i zaopatrzeniem w instrumentarium
optyczne oraz sprzęt elektroniczny,
a także skupione na popularyzacji za
gadnień dotyczących wiedzy o Wszechświecie. Wśród nich najważniejsze to po
mysłodawca i fundator głównej nagrody
— firma ScopeDome ze Słupska i sklep
astronomiczny Teleskopy.pl z Warszawy
— fundator teleskopu, dwumiesięcznik
„U rania-Postępy Astronomii” — patron
prasowy konkursu, na łamach którego
będą prezentowane wszelkie informacje
dotyczące aktualnego stanu rywalizacji.
Całość przedsięwzięcia odbywać się
będzie przy czynnym wsparciu środo
wisk akademickich i nauczycielskich,
Polskiego Towarzystwa M iłośników
Astronomii (PTMA), Centrum Astrono
m icznego im. M. K opernika PAN
(CAMK), prasy popularnonaukowej,
portali i forów internetowych, a także
autorytetów polskiego środowiska astro
nomicznego oraz aktywnych miłośników
astronomii.

Hasło przewodnie konkursu
Moje Okno na Wszechświat— to cel
konkursu a jednocześnie jego główna
atrakcja i nagroda. Obserwatorium to nie
tylko budynek, kopuła czy teleskop. Ob
serwatorium astronomiczne od wieków
pełni rolę swoistego okna, przez które
patrzymy na otaczający nas świat. Pró
bując spojrzeć coraz dalej i dostrzec co
raz więcej, zaspokajamy nasz głód wie
dzy i fascynację pięknem Kosmosu.
K onkurs m a za zadanie przybliżyć
uczestnikom tę wizję— sprawić, by sta
ła się ona realna, wręcz na wyciągnięcie
ręki. Pokazać, jak naprawdę wygląda
moje okno na Wszechświat.

Cel konkursu
Celem konkursu jest popularyzacja
wiedzy o szeroko pojętej astronomii,
a w szczególności o obserw atoriach
astronomicznych. Pragniemy, by uczest
nicy konkursu odpowiedzieli sobie na py
tania związane z jego konstrukcją, wy
posażeniem, zakresem możliwych do
przeprowadzenia w nim badań i obser
wacji. Zastanowili się nad rolą obserwa
torium w popularyzacji astronom ii.
Szczegółowo zaplanowali cele i formy
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jego działania, wielkość, lokalizację, nie
zbędny sprzęt i środki. Dokładnie prze
myśleli, co, jak i kiedy będą w nim robić.
Mamy nadzieję, że uczestnicy po pomyśl
nym rozwiązaniu wszystkich zadań kon
kursowych będą mieli konkretną, gotową
do realizacji, wizję swojego obserwato
rium astronomicznego. Jednocześnie,
dzięki zapoznaniu się z pozostałymi pra
cami, będąw stanie jeszczejąudoskonalić i wzbogacić swoją wiedzę o doświad
czenia i p rzem yślenia p ozostałych
uczestników konkursu. Zwycięzca kon
kursu będzie miał możliwość natych
miastowej realizacji swoich marzeń —
główna nagroda to przecież w pełni wy
posażone obserwatorium. Dla pozosta
łych uczestników konkursu przew i
dziano w iele atrak cy jn y ch nagród
pocieszenia, które, o czym jesteśm y
przekonani, będą dalej stymulowały ich
do działania w obranym kierunku.

Nagroda główna
Nagrodą główną w konkursie jest ko
puła astronomiczna o średnicy 3 m, ufun
dowana przez firmę ScopeDome ze Słup
ska. Kopuła wykonana jest z włókna
szklanego, które zapewnia niezwykle
wysoką odporność na niekorzystne wa
runki atmosferyczne oraz gwarantuje
sprawność i estetyczny wygląd kopuły
przez długie lata pracy. Automatyka ko
puły pozwala na sterowanie nią z pozio
mu Internetu, co wychodzi naprzeciw idei
funkcjonowania popularnych w ostatnich
latach obserwatoriów zdalnych. Kompa
tybilność oprogramowania ze standardem
ASCOM zapewnia stabilną współpracę
z teleskopami i montażami większości
znanych i uznanych producentów sprzę
tu astronomicznego. Wartość nagrody:
14 000 zł.
Nie mniej atrakcyjnym od kopuły astro
nomicznej jest refraktor Messier R-l 52S
na montażu Meade LXD-75 Autostar II.
Podstawowe parametry teleskopu to:
— średnica zwierciadła: 152 mm,
— ogniskowa obiektywu: 760 mm,
— światłosiła: 1/5,
— zdolność rozdzielcza: 0,76",
— zasięg gwiazdowy teoretyczny: 13 mag.,
— maksymalne użyteczne powiększenie:
300x,
— waga tuby optycznej: 11 kg.
Sercem refraktora jest czterosoczewkowy obiektyw systemu Petzwala, który
zapewnia dyfrakcyjne obrazy ciał niebie
skich, praktycznie w całym polu widze
nia. Teleskop ufundował warszawski sa
6/2 0 1 0

lon astronomiczny Teleskopy.pl. W artość teleskopu
i montażu 5000 zł.

Kto może wziąć
udział w konkursie?
Konkurs skierowany jest
do szerokiego grona miłośni
ków astronomii — zarówno
indywidualnych, jak i skupio
nych w ramach organizacji
i stowarzyszeń, szkolnych
kółek zainteresowań. Każdy,
kto marzy o własnym obser
watorium astronomicznym,
może wziąć udział w konkur
sie. Osoby startujące indywi
dualnie powinny być pełno
letnie, natomiast uczestnicy
młodsi powinni zadeklaro
wać opiekę wyznaczonej oso
by dorosłej (rodzic, nauczy
ciel, opiekun).

Etapy konkursu
Termin zgłaszania chętnych do wzię
cia udziału w konkursie upływa z dniem
01.01.2011. Każdy etap konkursu będzie
kończył się ogłoszeniem w yników
i punktacji. Jednocześnie do uczestników
rozesłany zostanie szczegółowy opis za
dania do wykonania w kolejnym etapie.
Harmonogram wydarzeń przedstawia się
następująco:
Etap 1 — Quiz ogólno astronomicz
ny. Term in nadsyłania odpow iedzi
01.02.2011.
Etap 2 — Lokalizacja mojego ob
serwatorium. Termin nadsyłania odpo
wiedzi 01.04.2011.
Etap 3 — Cele realizowane przez
moje obserwatorium. Termin nadsyła
nia odpowiedzi 01.06.2011.
Etap 4 — Obserwacje*.
Etap 5 — Finał. Podsumowanie wy
ników czterech etapów, wyłonienie zwy
cięzcy i dalszych m iejsc. U roczyste
przedstawienie laureatów. W ręczenie
nagród, wielki finał imprezy, odbędzie się
w czerwcu 2011 r.

Zasady oceniania prac
i punktacja
Prace konkursowe należy przesyłać
pocztą elektroniczną w postaci dokumen
tów w formacie PDF.
Nadesłane rozwiązania zadań i prace
konkursowe oceniać będzie jury w skali
od 1 do 10. Zwycięzcą konkursu zosta
nie osoba lub zespół, który zdobędzie
U r a n i a - POSTERY ASTRONOMII

łącznie największą liczbę punktów.
Prace konkursowe będzie oceniać jury
w składzie:
Przewodniczący: prof. Andrzej Woszczyk („Urania-Postępy Astronomii”),
członkowie: mgr Jacek Drążkowski
(PTA), dr Arkadiusz Olech (CAMK),
mgr inż. Janusz Wiland (PTMA).
Efekty pracy jury będą prezentowane
w formie raportu na stronie internetowej
konkursu i rozsyłane pocztą elektroniczną
do uczestników konkursu. Jawność i do
stępność punktacji jest dodatkową infor
macją dla uczestników, w których eta
pach osiągnęli sukces, a w których poszło
im gorzej.

Ważne adresy, linki, telefony
Strona internetowa konkursu:
http://www.ScopeDome.com/Konkurs
Korespondencja i zapisy:
email: Konkurs@ScopeDome.com
Osoba do kontaktów:
Przemysław Rudź, tel. 795 594 039
' Etap obserwacyjny jest realizowany niezależ
nie od pozostałych w czasie trwania całego kon
kursu. Jego tematyka jest otwarta — może to być
esej na temat prowadzonych przez siebie obser
wacji i wrażeń, jakie wywołuje kontakt z potęgą
W szechświata, opracowanie wyników obserw a
cji wybranej klasy ciał niebieskich, raport z eks
pedycji obserwacyjnej, starannie udokum ento
w ana sesja astro fo to g raficzn a, w yznaczen ie
parametrów ciał niebieskich z własnoręcznie prze
prow adzonych pom iarów na niebie i inne. Ze
względu na mnogość tematów i różne możliwo
ści sprzętowe, pozostawiam y konkursowiczom
w tej materii pole do popisu.
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Rok 2011
J roku 2011 wystąpią cztery zaćmienia Słońca,
wszystkie częściowe na całej Ziemi: 4 stycznia
(widoczne w Europie, zachodniej Azji i północnej
Afryce), 1 czerwca (widoczne w Ameryce Północnej i we
wschodniej Azji), 1 lipca (widoczne w Afryce, południowej
Azji i na Oceanie Indyjskim) oraz 25 listopada (widoczne
w Australii, Antarktydzie i na Oceanie Indyjskim). Pierwsze
z wymienionych zaćmień będzie widoczne w Polsce tuż po
wschodzie Słońca, osiągając fazę aż 0,8. Dojdzie także do
dwóch zaćmień Księżyca: całkowitego 15 czerwca, oraz
całkowitego 10 grudnia. Obydwa zaćmienia widoczne będą
w Polsce przy wschodzie Księżyca.
W 2011 roku do Słońca zbliży się 31 znanych komet,
z których tylko dwie będzie można obserwować przez lor
netki.

W

Styczeń
Ziemia w swym ruchu po orbicie okołosłonecznej znaj
dzie się najbliżej Słońca 3 stycznia o 19h, a zatem Słońce
będzie wtedy w perygeum w odległości około 147 min km.
Dni stają się coraz dłuższe. W Warszawie 1 stycznia Słońce
wschodzi o 6h45m, zachodzi o 14h34m, a 31 stycznia wscho
dzi o 6h19m, zachodzi o 15h20m. W styczniu Słońce wstępuje
w znak Wodnika.
W dniu 4 stycznia wystąpi częściowe zaćmienie Słońca,
widoczne w Polsce.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

I

1
3
5
7
9

11
13
15
17
19

21

I

23
25
27
29
31

P(°]
2,22
1,25
0,28
-0,6 8
-1,6 5
-2,61
-3,56
-4,50
-5,4 3
-6,3 6
-7,27
-8,17
-9,0 5
-9,92
-10,77
-11,61

Rys. 1. Merkury i Wenus nad wschodnim horyzontem (w War
szawie) w styczniu i lutym 2011 na początku świtu cywilnego
(około godzinę przed wschodem Słońca)

K siężyc

S łońce

Data 2011

A [°]

Bn[°]

M °]

-2,98
-3,21
-3,44
-3,66
-3,8 8
-4,10
-4,31
-4,51
-4,71
-4,90
-5,09
-5,2 7
-5,44
-5,61
-5,77
-5,92

255,31
228,97
202,63
176,29
149,95
123,62
97,28
70,94
44,61
18,27
351,94
325,60
299,27
272,94
246,61
220,27

Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku stycz
nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu
następująca: nów 4d09h03m, pierwsza kwadra 12d11h31m,
pełnia 19d21h21m i ostatnia kwadra 26d12h57m. W apogeum
Księżyc znajdzie się 10 stycznia o 5h39m, natomiast w pery
geum 22 stycznia o 0h11m.
Planety, p lanety karło w ate i p lanetoid y
Prawie przez cały styczeń nad ranem można oglądać
Merkurego, świecącego nisko nad południowo-wschodnim
horyzontem. Maksymalną wysokość, wynoszącą ponad 7°,
planeta osiągnie w dniu 4 stycznia, świecąc wtedy z jasno
ś c ią -0 ,1 m. Przez teleskop można w tym okresie zobaczyć
tarczę Merkurego o średnicy 8" w fazie zbliżonej do kwadry.
Również nad ranem, powyżej Merkurego, na wysokości
prawie 20° dostrzec można Wenus, świecącą z jasnością4,4m. W ciągu miesiąca warunki widzialności planety prak
tycznie nie ulegają zmianie.
Mars znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest nie-

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
20d09h18m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0.
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kalendarz astronomiczny 2011
Jowisza, świecącego z ja s n o ś c ią - 2 ,2m, można obser
w ować wieczorem na granicy gwiazdozbiorów Ryb i W odni
ka, na wysokości ponad 30° nad horyzontem. W ciągu mie
siąca warunki widzialności planety nie ulegają zmianie.
W drugiej połowie nocy, w gwiazdozbiorze Panny, w i
doczny jest Saturn jako „gwiazda" o jasności +0,8m. Przez
teleskop zobaczymy wyraźnie widoczny system pierścieni
planety.
Wieczorem, niecałe 2° na wschód od Jowisza, można
odnaleźć Urana, świecącego na granicy gwiazdozbiorów
Ryb i Wodnika z jasnością 5,9m. Neptun znajduje się na
niebie prawie 30° niżej, co przy jasności zaledwie 8 m spra
wia, że ginie on w blasku zorzy wieczornej i jego obserwa
cja je st już niemożliwa.
Planeta karłowata (134340) Pluton wschodzi nad ranem
niedługo przed wschodem Słońca i jest niewidoczna, ginąc
w blasku zorzy porannej.
W styczniu w pobliżu opozycji znajduje się jasna planetoida (jaśniejsza od 9,0m):
(7) Iris, (jasność 7,9m— 8,3m): 1 I: 8h41,7m, +12°15’; 11 I:
8h32,3m, +12°11’; 21 I: 8h2 1,5m, +12°21’; 31 I: 8 h10,6m,
+12°39’.

Meteory
W dniach od 1 do 5 stycznia prom ieniują Kwadrantydy
(QUA), związane planetoidą 2003 EH1. Maksimum aktyw
ności spodziewane jest 4 stycznia o 0 h. Radiant meteorów
leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma współrzędne rekt. 15h18m,
deki. +49°. Nazwa roju pochodzi od nieistniejącego już na
dzisiejszych mapach gw iazdozbioru Q uadrans M uralis,
umieszczonego w początkach XIX w. na granicy gwiazdo
zbiorów Smoka, Herkulesa i W olarza. Warunki obserwacji
Kwadrantydów w tym roku s ą bardzo dobre, gdyż nie bę
dzie w nich przeszkadzał Księżyc w nowiu.
*

*

*

2d17h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 4°.
3d01h45m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],
3d03h54m Gwiazda zmienna zaćmieniowa VWV Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],
3d19hZiemia w peryhelium na swej okołosłonecznej orbicie w odl.
147 min km od Słońca.
3d20h38m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fS Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],
4d Częściowe zaćmienie Słońca. Cień Księżyca przechodzi nad
północnymi obszarami biegunowymi Ziemi. Zaćmienie widocz
ne będzie w całej Europie, zachodniej Azji oraz w północnej
Afryce. Faza maksymalna równa 0,8576 nastąpi o godzinie
8h50m34,9s i będzie widoczna w północnej Szwecji, w punk
cie o współrzędnych <p = 65°N, X = 21 °E. Geocentryczne złą
czenie Słońca i Księżyca w rektascensji nastąpi 4 stycznia
o godzinie 9h02m35,68. Zaćmienie widoczne w Polsce przy
wschodzie Słońca. Przebieg zaćmienia (dla Warszawy): po
czątek zaćmienia częściowego o godzinie 7h14mna wysoko
ści 2° nad horyzontem, faza maksymalna równa 0,818 o go
dzinie 8h36m na wysokości 10° nad horyzontem, koniec za
ćmienia częściowego o godzinie 10h05m na wysokości 15°
nad horyzontem.
4d10h Minimalna libracja Księżyca (4,8°) w kierunku Mare Fecunditatis (oświetlone).
6/Q0I0

4d16h Złączenie Jowisza z Uranem w odl. 0,4°.
5d00h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2°.
7d16h46mGwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],
7d22h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
8d Gwiazda zmienna długookresowa V Cas (miryda) (23h11,6m,
+59°42’) osiąga maksimum jasności (7,9m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 4/2009],
8d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
8d15hWenus w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca w od
ległości 46°56’.
9d02h20m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],
9d14h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca
w odległości 23°17’.
9d19h13m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],
10d09h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
10d10h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 6°.
10d17h42mGwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],
13d16h Maksymalna libracja Księżyca (7,6°) w kierunku krateru
Schickard (zacieniony).
14d04h00mGwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
14d21h01m Gwiazda zmienna r\ Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007],
14d23h Zakrycie gwiazdy £ Ari (4,9m) przez ciemny brzeg Księży
ca po pierwszej kwadrze, widoczne w całej Polsce, na wyso
kości 29° nad horyzontem, (Szczecin 23h18m — Krosno
23h26m).
15d18h54mGwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],
16d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
18d02h Zakrycie gwiazdy t] Gem (3,5m) przez ciemny brzeg Księ
życa przed pełnia, widoczne w całej Polsce, na wysokości
29° nad horyzontem, (Gdańsk 2h13m— Krosno 2h21m).

W«v*n,/Z»wn,

kontakty.pAMaola
PI ■ 00:40:11.3 UT
P4 - 11:00:53.7 UT

F Espenak, N ASA n GSFC
eclipse gsfc nasa gov/ecDpse html

Rys. 3. Schemat częściowego zaćmienia Słońca w dniu 4
stycznia 2011 r. [wg F. Espenak, NASA/GSFC]
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18d02h12m Gwiazda zmienna zaćmieniowa ó Lib
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy
spada od 4,4mdo 5,8m.
20d03h Minimalna libracja Księżyca (5,1°) w kie
runku Sinus Iridium (oświetlona).
20d10h19,T’ Stonce wstępuje w znak Wodnika, jego
długość ekliptyczna wynosi wówczas 300°.
22d01h15mGwiazda zmienna ?/ Aql (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA’’ 6/2007],
23d22h21m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol
(/3 Per) osiąga minimum jasności. Jasność
gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
24d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
25d01h46m Gwiazda zmienna zaćmieniowa a Lib
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy
spada od 4,4mdo 5,8"’.
25d02h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.
25d21h18m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW
2011 (zaznaczone gwiazdy do 10m)
Aur osiąga minimum jasności. Jasność gwiaz
dy spada od 5,8m do 6,6m[mapka zamieszczona w „Uranii29d19h19m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
-P A ” 5/2006],
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9'" do 6,7m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],
25d21h35m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],
30d22h30mGwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
25d22h Maksymalna libracja Księżyca (7,7°) w kierunku Mare
zamieszczona w „Uranii-PA’’ 5/2006],
Humboldtianum (zacienione).
31d Gwiazda zmienna długookresowa R Psc (miryda) (1h30,7m,
26d19h10m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga
+2°52’) osiąga maksimum jasności (8,2m) [mapka zamiesz
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m
czona w „ Uranii-PA ” 2/2006],
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],
31d
Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
27d07h Saturn nieruchomy w rektascensji.
29d Gwiazda zmienna długookresowa R Aqr (miryda) (23h43,8m, 31d20h41m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m[mapka
-15°17’) osiąga maksimum jasności (6,5m) [mapka zamiesz
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],
czona w „Uranii-PA” 3/2003],

Rys. 5. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza
w styczniu 2011 (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV —
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie
satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego
pasa (tarczy planety), wschód na lewo
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Rys. 6. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w styczniu 2011 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, VI
— Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego
pasa (tarczy planety), wschód na prawo
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Luty
Słońce
Dni stają się coraz dłuższe. Słońce wędruje po części
ekliptyki położonej pod płaszczyzną równika niebieskiego, ale
jego deklinacja wzrasta w ciągu miesiąca od -1 7 ° do -8 °,
w związku z czym dnia przybywa prawie o dwie godziny:
w Warszawie 1 lutego Słońce wschodzi o 6h17m, zachodzi
o 15h22m, a 28 lutego wschodzi o 5h25m, zachodzi o 16h13m.
W lutym Słońce wstępuje w znak Ryb.
Dane dla obserw atorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2011
II

1

III

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

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

Bn [°]

L„n

-5 ,9 9
-6 ,1 4
-6 ,2 7
-6 ,3 9
-6 ,5 1
-6 ,6 2
-6 ,7 2
-6,81
-6 ,9 0
-6 ,9 7
-7 ,0 4
-7 ,0 9
-7 ,1 4
-7 ,1 8
-7,21

207,11
180,78
154,44
128,11
101,78
75,44
49,11
22,77
356,44
330,10
303,76
277,42
251,08
224,74
198,39

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca m ierzony od
północnego w ierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
16d17h31m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku lute
go, bowiem kolejność faz Księżyca je st w tym miesiącu na
stępująca: nów 3d02h31m, pierwsza kwadra 11 d07h18m, peł
nia 18d08h36m i ostatnia kwadra 24d23h26m. W apogeum
Księżyc znajdzie się 6d23h14m, a w perygeum 19d07h28m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
Merkury znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest
niewidoczny.
Nad ranem, nisko nad południowo-wschodnim horyzon
tem, świeci Wenus jako „Gwiazda Poranna” o jasności -4 ,2 m.
W ciągu miesiąca warunki widzialności planety znacząco
się pogarszają— o ile na początku lutego, na godzinę przed
wschodem Słońca, znajdziem y ją na wysokości 13° nad
horyzontem, o tyle pod koniec miesiąca w ysokość ta zm ale
je do zaledwie 7°.
Mars znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i je st nie
widoczny.
Wieczorem można nadal obserwować Jowisza, świe
cącego w gwiazdozbiorze Ryb z ja s n o ś c ią -2 ,1 m. W ysokość
planety nad południowo-zachodnim horyzontem, mierzona
pod koniec zmierzchu cywilnego (około godzinę po zacho
6/2010

dzie Słońca) w ciągu miesiąca maleje od 32° do zaledwie
18°, przez co obserwacje Jowisza na tle zorzy wieczornej
staną się trudniejsze.
Nadal w drugiej połowie nocy, w gwiazdozbiorze Panny,
możemy obserwować Saturna, zbliżającego się do kwiet
niowej opozycji.
Urana można jeszcze na początku miesiąca pod koniec
zmierzchu astronomicznego odnaleźć około 20° nad połu
dniowo-zachodnim horyzontem, jednak już w połowie lute
go zbliży się on na niebie na tyle blisko do Słońca, że jego
obserwacja stanie się praktycznie niemożliwa. W odnale
zieniu Urana może jednak pomóc jego położenie 6° na po
łudniowy zachód od Jowisza.
Neptun znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest
niewidoczny.
Planeta karłowata (134340) Pluton nadal wschodzi nad
ranem niedługo przed wschodem Słońca i jest niewidoczna,
ginąc w blasku zorzy porannej.
W lutym w pobliżu opozycji znajdują się jasne planeto
idy (jaśniejsze od 9,0m):
(7) Iris, (jasność 7,9m— 8,3m): 10 II; 8h01,4"\ +13°01’; 20
II: 7h54,8m, +13°23'; 2 III: 7h51,6m, +13°42’.
(44) Nysa, flasność 8,9m— 9,4m): 31 I: 9h45,6m, +14°16';
1 0 II: 9h36,8m, +15°28’; 20 II: 9h27,8m, +16°36’; 2 III: 9h20,1m,
+17°33'.

Meteory
W dniach od 15 lutego do 10 marca promieniują, nale
żące do kompleksu N/irginidów, ó Leonidy (DLE). Maksi
mum aktywności tego mało aktywnego roju przypada 25 lu
tego. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma
współrzędne rekt. 11h12m, deki. +16°. W wieczornych ob
serwacjach w tym roku nie będzie przeszkadzał Księżyc po
ostatniej kwadrze.
* * *

1d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
1d12h Minimalna libracja Księżyca (5,2°) w kierunku Mare Australe (zacienione).
1d17h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
2d22h02m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,01" do 6,7m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],
3d03h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
4d06h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
4d17h Mars w koniunkcji ze Słońcem.
4d23h23m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],
4d23h42'" Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA’' 5/2006],
6d Gwiazda zmienna długookresowa R LMi (miryda) (9h45,6m,
+34°31’) osiąga maksimum jasności (7,1m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 5/2005],
6d21h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
7d Gwiazda zmienna długookresowa R Peg (miryda) (23h06,6m,
+10°32’) osiąga maksimum jasności (7,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 6/2009],
7d05h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 5°.
8d00h54mGwiazda zmienna zaćmieniowa d Lib osiąga minimum
jasności. Jasność gwiazdy spada od 4,4mdo 5,8m.
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9d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji
wschodniej.
10d Gwiazda zmienna długookresowa y Cyg (miryda) (19h50,5m, +32°55’) osiąga maksimum ja
sności (5,2m).
10d Gwiazda zmienna długookresowa RT Cyg (miryda) (19h43,6m, +48°47’) osiąga maksimum ja
sności (7,3m) [mapka zamieszczona w „UraniiPA’’ 3/2008].
10d00h54mGwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy
spada od 5,8mdo 6,6m[mapka zamieszczona
w „Uranii-PA” 5/2006].
10d23h58mGwiazda zmienna d Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 5/2007],
12d05h Maksymalna libracja Księżyca (7,8°) w kie
runku Mare Orientale (zacienione).
15d00h28m Gwiazda zmienna zaćmieniowa ó Lib
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy
spada od 4,4mdo 5,8m.

(zaznaczone gwiazdy do 10m)

15d02h54m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,6"'[map
ka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2008],
15d20"53m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/3 Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
16d Gwiazda zmienna długookresowa R Aql (miryda) (19h06,4m,
+8° 14’) osiąga maksimum jasności (6,1m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2010],
16d16h Neptun w koniunkcji ze Słońcem.
17d Gwiazda zmienna długookresowa R Tri (miryda) (2h37,0m,
+34°16') osiąga maksimum jasności (6,2m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2008],

Rys. 8. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w lu
tym 2011 r. (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV — Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie sateli
ty w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa
(tarczy planety), wschód na lewo
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17d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
18d05h Minimalna libracja Księżyca (6,1°) w kierunku krateru Pla
to (zacienione).
19d00h25mSłońce wstępuje w znak Ryb, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 330°.
19d18h12m Gwiazda zmienna ?/ Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007],
20d23h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 1°.
21d01h Złączenie Merkurego z Neptunem w odl. 1,5°.
21d04mZłączenie Marsa z Neptunem w odl. 0,5°.
21d13h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 8°.

Rys. 9. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w lutym 2011 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, VI —
Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa
(tarczy planety), wschód na prawo
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21d17h33mGwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA” 5/2007],
22d Gwiazda zmienna długookresowa R Dra (miryda) (16h32,6m,
+66°45’) osiąga maksimum jasności (7,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA’' 6/2008],
22d00h02mGwiazda zmienna zaćmieniowa <5Lib osiąga minimum
jasności. Jasność gwiazdy spada od 4,4mdo 5,8m.
22d03h32m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi
nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,4m[map
ka zamieszczona w „Uranii-PA’’ 1/2005],
23d13h Maksymalna libracja Księżyca (7,9°) w kierunku Mare
Humboldtianum (zacienione).
24d Gwiazda zmienna długookresowa S Vir (miryda) (13h33,0m,
-7 ° 12') osiąga maksimum jasności (7,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 6/2005],
25d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
dów (QUA) w okresie od 1 do 5 stycznia

25d03h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
26d22h26m Gwiazda zmienna ?/ Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],
27d02h20mGwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],
28d20h35mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],
28d23h36mGwiazda zmienna zaćmieniowa fl Lib osiąga minimum
jasności. Jasność gwiazdy spada od 4,4mdo 5,8m.
UWAGA: M om enty wszystkich zjawisk podane s ą w czasie
uniwersalnym UT (Greenwich).
Aby otrzymać datę w obowiązującym w styczniu i lutym
w Polsce „czasie zim owym ” , należy dodać 1 godzinę.
M om enty złączeń planet z Księżycem podane s ą dla
współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia podano
momenty największego zbliżenia obiektów na niebie. Poda
ne są w szystkie złączenia, nie tylko widoczne w Polsce.
W spółrzędne równikowe podane s ą dla Epoki 2000.0.
O pracował T. Ś ciężor

<5 Lib (15h00m58,4s, -8°31’08"). Podane jasności gwiazd porównania
(pole widzenia wynosi 25°, północ u góry)
6/20I0

dów (DLE) w okresie od 15 lutego do 15 marca

nej c Cyg (19h50m34,0s, +32°54'51”). Podane jasności gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 6°, północ u góry)
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Jowisz, Uran i ISS
W poprzednim numerze „Uranii-PA” prezentowaliśmy zdję
cia wykonane przez pp. Krystynę i Piotra Wirkus, z sekwencją
ukazującą przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS)
na tle tarczy słonecznej. Bardzo podobne zdjęcia otrzymali
śmy również od Mariusza Rudzińskiego z Mirostowic Dolnych.
Pan Mariusz bardzo często stosuje metodę filmowania, a na
stępnie wycinania z filmu kolejnych klatek i nakładania ich na
siebie w celu uzyskania obrazów obiektów astronomicznych.
W tym numerze prezentujemy część zdjęć, jakie od niego
otrzymaliśmy.
Po prawej u góry — jeden z kadrów sekwencji z prze
jściem ISS na tle Słońca 1 sierpnia 2010 r. ok. godz. 11.34
z widoczną plamą słoneczną
Niżej dwa obrazy powierzchni Księżyca.
Na dole od lewej: Uran sfotografowany 16 sierpnia; Jo
wisz sfotografowany 31 lipca ok. godz. 1.50, wyłaniająca się
zza jego tarczy Europa, a niżej po prawej widoczny księżyc
lo; symetryczne ułożenie jowiszowych księżyców sfotogra
fowane 16 września br.
Jak pisze autor: do zrobienia zdjęć posłużył mi rosyjski te
leskop TAŁ 100RS bez prowadzenia i tani cyfrowy aparat fo
tograficzny Canon A 580 zamocowany do okularu za pomocą
adaptera. Kiedy już mam obiekt (planetę) w polu widzenia na
ekranie aparatu, włączam nagrywanie krótkiego (ok. 30 s) fil
miku w formacie AVI, a następnie taki filmik stackuję w odpo
wiednim programie (Registax), czyli nakładam na siebie po
szczególne klatki filmu. (...) Moje zdjęcia są dowodem na to,
że nie trzeba mieć sprzętu za 20 000 zł, aby czerpać satys
fakcję z astrofotografii. Warto więc popularyzować nawet taki
sposób fotografowania nieba, a niestety na większości forów
astronomicznych ta metoda jest wyśmiewana czy uważana
za nieefektywną.
Na koniec opis wykonania zdjęcia prezentowanego na ko
lorowej stronie Galerii (o.lll): Fotografię Wenus wykonałem 9
października 201 Or. ok. godz. 16.00 w pełnym Słońcu. Naj
pierw ustaliłem, na jakiej wysokości i w jakim azymucie szu
kać Wenus na niebie. Następnie znalazłem ją za pomocą
lornetki przy 20-krotnym powiększeniu, a następnie wiedząc
już nad którym drzewem nad lasem się znajduje, ustawiłem
na nią teleskop. Mając ju ż ją w okularze teleskopu TAŁ
100RS (bez prowadzenia), nagrałem krótki filmik aparatem
cyfrowym Canon A580, a następnie postackowałem klatki
w programie Registax. W ten nieco karkołomny sposób udało
mi się uwiecznić cienki sierp planety widoczny za dnia.

(id)
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astronomia i muzyka

Camerata Warmińska z Kopernikiem
ro Musica Antiqua to zespół
działający pod patronatem Mu
zeum Warmii i Mazur w Olsz
tynie, zgodnie ze swą nazwą specjali
zujący się w wykonaniu muzyki daw
nej. Co roku mam okazję posłuchać ich
podczas letnich koncertów granych
w ramach cyklu „Muzyka Europejska
w Zabytkach i Przyrodzie Warmii i Ma
zur”. Liderem zespołu jest przesympa
tyczny pan Leszek Szarzyński, świetny
gawędziarz i właściciel szczerozłotego
fletu.
W tym roku z jego inicjatywy ruszył
nowy projekt — cykl spotkań artystyczno-historycznych inspirowanych wybit
nymi postaciami związanymi z regionem,
a zatytułowany „Camerata Warmińska”.
Pierwsze spotkania z tego cyklu zostały
zainspirowane postacią Mikołaj a Koper
nika. Oprócz muzyki na spotkaniach
można wysłuchać odczytów połączo
nych z prezentacjami multimedialnymi,
a także spróbować własnych sił w kali
grafowaniu gęsimi piórami czy wybić
okolicznościową monetę. Całości sma
ku dodaje osoba samego Mikołaja Ko
pernika, w którą na olsztyńskim zamku
od wielu lat z powodzeniem wciela się
Marian Czarkowski, popularny aktor Te
atru im. S. Jaracza.
We wrześniu Camerata Warmińska
zagościła w Lidzbarku Warmińskim,
więc skorzystałem z okazji, by wziąć
udział w programie. Uzbrojony w nowy
nabytek w postaci aparatu fotograficz

P

chacza polskimi słowami w środkowej
i dalszych częściach, wyraźnie wskazu
je na inspirację kompozytora znanym
obrazem Jana Matejki „Mikołaj Koper
nik, czyli rozmowa z Bogiem”. I wszyst
ko pewnie by się pięknie zarejestrowa
ło, gdyby nie podkusiło mnie jakieś
licho, by uatrakcyjnić rejestrację wizu
alną częstymi zbliżenia
mi wykonawców i in
strumentów. Jak typowy
użytkownik urządzeń
elektromechanicznych
w naszym kraju, nie za
dałem sobie trudu do
kładnego przestudiowa
nia instrukcji obsługi
przed użyciem. W efek
cie subtelne dźwięki in
strumentów dawnych
i piękny głos pani Lilia
Zespół Pro Musica Antiqua pod batutą pani Katarzyny Bojaru
ny Górskiej zagłuszane
niec wykonuje Rapsodię Kopernikowską. Fot. W. Strutyński
są co i rusz ordynarny
Aparat miał posłużyć przede wszyst mi dźwiękami pracującego silniczka ste
kim do rejestracji koncertu kameralne rującego optykę obiektywu. A w instruk
go, podczas którego zaprezentowana cji, jak zobaczyłem później, wyraźnie
została kompozycja Lucjana Marzew- o tym informują! Ot i mądry Polak po
skiego Rapsodia Kopernikowska na szkodzie...
W programie Cameraty widzę, że
mezzosopran, flet, obój, fagot, wiolon
czelę i klawesyn. Dyrygowała pani Ka w listopadzie program poświęcony Ko
tarzyna Bojaruniec, córka kompozyto pernikowi będzie prezentowany na zam
ra. Kompozycja składa się z pięciu ku w Reszlu, a w grudniu, dokładnie
części: Introitus, Gradivus, Gnarus, Glo- w imieniny Mikołaja, na zamku w Olsz
riosus i Finis. Muzycznie to swoiste po tynie, w sali kopernikowskiej. Trzeba
łączenie współczesnych form z klasyką. będzie pojechać...
Jacek Drążkowski
Piękny wokal ze zrozumiałymi dla słu
nego z funkcją rejestracji filmów wyso
kiej jakości udałem się na lidzbarski za
mek. Właśnie tu, przed pięciuset laty
nasz Wielki Astronom najprawdopodob
niej napisał i stąd puścił w świat rękopis
tzw. „Komentarzyka”, zawierającego
śmiałe tezy swej rewolucyjnej koncep
cji budowy Świata.

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2011 (6 zeszytów) kosztuje 54 zł. Cena pojedynczego
zeszytu 10,90 zł. W płaty prosimy kierować na konto:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Bank M illennium S.A. o/Toruń
Nr 44 116022020000000055305241
W szelkich informacji o prenumeracie i zakupie numerów archiwalnych
„Postępów Astronomii” i „Uranii-PA” udziela:
Monika Adamów
Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
E-mail: urania@ astri.uni.torun.pl
tel/fax (0-56) 611 30 14 / 611 30 08
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Krzyżówka
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relaks z Uranią

i_________i

„ U r a n ii-P A ” n r 4 /2 0 1 0 z a m ie ś c iliś m y
1
k rzy żó w k ą, k tó rej ro zw ią zan iem je s t h a 
sło FALE GRAWITACYJNE. Nagrody książ
kowe wylosowali Tadeusz H . M ichalski z Rudy Śląskiej
i K am il T ukendorf z W rocławia. N agrody prześlem y
pocztą.
A oto hasła pom ocnicze do rozw iązania nowej
krzyżówki:

W

*

&

1. Odbicie rzeczywistego rocznego ruchu Ziemi w teorii
Ptolem eusza
2. Tor ruchu ciała niebieskiego
3. Zbudował pierwszy wielki radioteleskop
4. W przyszłym roku co najmniej 31 z nich zbliży się do Ziemi
5.
6.
7.
8.

Specjalista od planetariów
Planeta Korribian
Mają w nim radiant Kwadrantydy
Najwydajniejsze źródła promieniowania
we W szechśw iecie
9. Molekuła, której wcale nie znaleziono
w Kosmosie
10. Stałość środowiska wewnętrznego organizmu
11. Przyrząd do badania polaryzacji
promieniowania

10
11
12
13

12. Z nich zbudow ane s ą protuberancje
13. Pionier fizyki doświadczalnej w Polsce
N a rozwiązania czekam y do końca grudnia 2010 r. Osoby
nie będące prenum eratoram i „Uranii PA” m uszą dołączyć
do rozw iązania kupon um ieszczony w lewym górnym rogu
tej strony. Prenumeratorzy m ogą przesyłać rozwiązania drogą
elektroniczną.

Ciekawe strony internetowe...
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Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii-PA”
4/2010:1.Steinfadt,2. Puchalski, 3. Metaliczność, 4. Koalescencja, 5. Prze
gląd, 6. Stardust, 7. Badania, 8. Oliwin, 9. Jowisz, 10. Tektyty, 11. Para
metr, 12. Egipcjanie, 13. Eliptyczne, 14. Pulsujące, 15. Astronauci,
16. OostejJ

UNIWERSYTECKA^

jfr T o ru Q ^
W poprzednim numerze pisałem o nowym module programu World Wide Tele
scope (WWT) — WWT Mars, a przy okazji o udostępnionych w jego ramach
starych, pracowicie sporządzanych mapach Czerwonej Planety. Dziś proponuję
pozostać w podobnym kręgu zagadnień i zajrzeć na stronę Planetary Society
założonego w roku 1980 przez Carla Sagana, Bruce Murraya i Louisa Friedma
na http://www.planetary.org/home/ a w szczególności do jednego z artykułów
w ciągle aktualizowanym blogu: http://www.planetary.org/blog/aiticle/00001858.
Można się tu naprawdę dużo dowiedzieć o historii mapowania powierzchni Marsa.
Na wspomnianej w poprzedniej notce mapie United States Air Force (USAF)
z roku 1962 nadal znajdują się kanały, chociaż wtedy już niewielu astronomów
w nie wierzyło. Na powstanie mapy USAF duży wpływ miał Earl Slipher, który
wierzył w istnienie kanałów na Marsie — zmarł kilka lat przed wystrzeleniem
Marinera 4.
Pod kolejnymi adresami znajdziemy bardzo rozbudowane kalendarium z lat
1700-1959, dotyczące badań Marsa, jak i faktów bardziej luźno związanych z pla
netą: http://www.planetary.org/explore/topics/timelines/mars_l 700-1959.html,
z kolei lata 1960-czasy obecne znajdziemy pod adresem http://planetary.org/
explore/topics/timelines/mars l 960-present.html a spis misji marsjańskich z krót
kimi komentarzami pod http://www.planetary.org/explore/topics/mars/missions.html.
Proponuję nie zatrzymywać się na wymienionych stronach, portal Planetary
Society jest bardzo ciekawy, a do kolejnego wydania naszego pisma mamy jesz
cze około dwóch m iesięcy...
(rs)
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Te cztery zdjęcia ukazujące przejście cienia Europy na tle tarczy Jowisza 17 września
2010 r. wykonał Mariusz Rudziński w Mirostowicach Dolnych woj. lubuskie. Przejście
rozpoczęto się o godz 21.50, a zakończyło 2 min po północy

Uranii

Kometa 103P/Hartley2 w okolicy podwójnej gromady otwartej
Persei. 2010.10.07. 23.43-23.48 CWE. Obiektyw Sigma
70-300 APO, (300 mm, f5,6) + Nikon D300. IS02000, eksp. 2><130 s. Wyżej ta sama kometa dzień później sfotografowana
w ognisku głównym teleskopu Newtona 205/907 (eksp. 1><190 s, IS01600 i 3x130 s, IS02000). Fot. Mariusz Świętnicki
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Mgławica NGC 346
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NGC 346 to bardzo ciekawy obszar rodzących się gwiazd. Szczególnie wzdłuż widocznego-tu ciemnego pasa pyłu
astronomowie znaleźli bardzo wiele rodzących się, można powiedzieć w stanie embrionalnym, gwiazd. Są one jeszcze
w stanie kolapsu w ich pierwotnych chmurach, a ich promieniowanie jest poczerwienione przez otaczający je pył. Sam
Mały Obłok Magellana jest małą, nieregularną galaktyką, która jest reprezentatywna dla galaktyk powstałych we wczes
nych stadiach ewolucji Wszechświata. Łączenie (zlewanie) się takich galaktyk doprowadza do powstawania większych
galaktyk w późniejszych epokach. Ten obszar to doskonałe miejsce w Kosmosie do poszukiwania odpowiedzi na pyta
nie, jak i dlaczego tworzą się gwiazdy?
NGC 346 rozciąga się na 200 lat światła, a SMC znajduje się w odległości 210 tys. lat św. od nas w gwiazdozbiorze
Tukana. Zdjęcie zostało wykonane przez teleskop kosmiczny Hubble’a.
Źródło: A. Nota (Ę S A /S T S cl) et al., ESA, N AS A

