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

—

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

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

Toruń, w sierpniu 2011 r.
5/20H
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czytelnicy piszą...
Szanowna Redakcjo, ośmielony
Waszym pytaniem — jakie jest
moje zdanie o „Uranii-PA” — (4/
2011) odpowiadam. Podzielam
zdanie negatywne Pana Marci
na Płóciennika, dodając od sie
bie: (...) za dużo jest opisów zjaz
dów, konferencji, wypraw, warsz
tatów, spotkań (...), za szeroko
opisujecie tych, którzy poszli ad
patres (o zmarłych mówi się krót
ko lub wcale), częste są opóź
nienia w w yd aw a niu pism a.
Wziąć przykład winniście z „Wie
dzy i Życia", „Świata Nauki” itp.
Przecież na stopce redakcyjnej
pisze: «dwumiesięcznik poświę
cony upowszechnianiu wiedzy
astronomicznej». Wybaczcie mi,
że tak krytycznie oceniam te pe
any pośmiertne i te zdjęcia nar
cystyczne. Jestem członkiem
PTMA od 1967 r. (1) i od «moje
go® pism a oczekuję w iedzy
astronomicznej, a nie wiadomo
ści czy zdjęć ludzi. Bo: «jacy lu
dzie s ą — każdy widzi».
Tadeusz Łapiński
* * *

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

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

tu jest miejsce

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

Zapraszamy na nasze łamy!

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

J r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

5/2011

Urania

W NUMERZE

196 Andrzej Woszczyk 1935-2011
Maciej Mikołajewski

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

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

200 Enceladus — glob pod oceanem
Roman Schreiber
Dzięki misji Cassini-Huygens wiemy coraz więcej na tem at Saturna i je g o księżyców.
Jednym z nich je s t Enceladus. Powierzchnia Enceladusa je s t pokryta lodem, przez szcze
liny na południow ej półkuli woda wydostaje się na zewnątrz w postaci pióropuszy o zło
żonej strukturze. Analiza ziarenek lodu w bezpośredniej bliskości księżyca wskazuje na
obecność słonego oceanu p o d je g o skorupą. Podobnie ja k księżyc Jow isza lo, Encela
dus wytworzył wzdłuż swojej orbity torus (w tym wypadku złożony z ziarenek lodu i przede
wszystkim p a ry wodnej). M isja Cassini trwa i na pew no jeszcze dostarczy nowych ob
serwacji — również dotyczących Enceladusa.
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W kolorze: Tam gdzie czas nadal mierzy się Słońcem (o.II); Globalne ocieplenie
z perspektywy astronoma (w.I-IV); Galeria Uranii (o.III); „AstroCamera 2011” (o.IV)

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

NA OKŁADCE
Rozkład temperatury plazmy w koronie słonecznej w dniu 9 sierpnia 2011 r. ok. godz. 07.26
UT, przedstawionyjako złożenie trzech obrazów monochmmatycznych, uzyskanych w pa
smach ultrafioletu 21,1, 19,3 oraz 17,1 nm (Solar Dynamics Observatory — SDO/NASA).
Najjaśniejsze, białe obszary zdjęcia prezentują położenie gęstej, gorącej (rzędu 10 min K)
plazmy; najciemniejsze, granatowe obszaryprzedstawiają plazmę chłodną (poniżej 1 min K).
Ponieważ emisjafotosfery słonecznej w ultrafioleciejest znikoma, na zdjęciujest ona ciem
na i tworzy ciemną sferę widoczną pod koroną. Wszystkie struktury widoczne w koronie są
wynikiem oddziaływania poła magnetycznego z koroną, przy czym obserwowane systemy
pętli magnetycznych w obszarach aktywnych w centrum obrazu widoczne są w rzucie „z gó
ry ”, zaś przy krawędziach pętle w rzucie „bocznym ”,
Zdjęcie Profesora Andrzeja Woszczyka, zmarłego Redaktora Naczelnego „ Uranii "przy
historycznym astrografie Drapera, wykonał Jerzy Puszcz w połowie lat 80.
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Andrzej
Woszczyk
1935-2011
W niedzielę, 1 7 lipca zmarł Profesor Andrzej Woszczyk, jeden
Z najbardziej zasłużonych polskich astronomów, organizator
Życia akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu i naukowego w mieście, wychowawca i nauczyciel
kilku pokoleń toruńskich astronomów, jeden z budowniczych
uniwersyteckiego obserwatorium astronomicznego
w Piwnicach, Prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu,
autor wielu artykułów i książek, niestrudzony popularyzator
nauki. Dla członków Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
był przede wszystkim jego demokratycznie wybieranym
Prezesem, aż przez 4 kadencje (1999-2007), a dla Czytelników
„ Uranii - Postępów Astronom ii”je j Redaktorem Naczelnym,
nieprzerwanie od szesnastu lat!

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

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

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

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

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

Agnieszka Janik

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

M

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

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

■

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

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

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

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

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

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

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

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

Procesy elektromagnetyczne
w układzie Enceladus
Saturn

—

Fot. 3. Jasne wiązki złożone z kryształków lodu zasilane przez wodne pióropusze Enceladu
sa rozpraszają się wewnątrz pierścienia E Saturna na obszarze sięgającym dziesiątek tysię
cy kilometrów. Ruch orbitalny księżyca odbywa się w kierunku przeciwnym do ruchu wska
zówek zegara. Zdjęcie wykonano szerokokątną kamerą sondy Cassini w świetle widzialnym
praktycznie „pod słońce" dnia 15 września 2006 r. z odległości około 2,1 min km od Encela
dusa. Sonda znajdowała się wtedy około 15° ponad płaszczyzną pierścieni. Źródło: NASA/
JPL/Space Science Institute
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Idźmy dalej z naszymi analogiami —
Io produkuje nie tylko torus, ale jest rów
nież związana z górną atmosferą Jowi
sza za pośrednictwem „aktywnej” linii
sił pola magnetycznego — płyną przez
nią silne prądy. Jednym z przejawów ich
3/2011

obecności jest świecący obszar (powsta
jący na podobnych zasadach co zorza
polarna) górnej atmosfery planety wi
doczny z zewnątrz jako plama porusza
jąca się wokół bieguna Jowisza w takt
ruchu orbitalnego Io. Podobne zjawisko
zaobserwowano również dla Ganimedesa i Europy. Enceladus wraz z otaczają
cym obłokiem pary wodnej porusza się
wewnątrz magnetosfery Saturna, może
my zatem oczekiwać jonizacji pary wod
nej i co za tym idzie, pojawienia się pla
zmy. To pociąga za sobą szereg zjawisk
prowadzących do przyspieszania cząstek
plazmy wzdłuż kierunku pola magne
tycznego. Wytracając swojąenergięw at
mosferze Saturna powinny wywoływać
w niej świecenie analogiczne do zorzy
polarnej. Ponieważ Enceladus okrąża
Saturna, to z upływem czasu położenie
podstawy linii sił pola magnetycznego
przechodzącej przez księżyc i łączącej
go z atmosferą Saturna ulega zmianie
— z zew nątrz pow inniśm y w idzieć
plamkę okrążającą biegun planety.
Poszukiw ania takiego św iecenia
trwały od odkrycia wody w okolicy En
celadusa, ale dopiero 21 kwietnia br.
ukazała się w „Naturę” praca, której
głównymi autorami są Wayne Pryor
i Abigail Rymer, opisująca pierwsze obserw acje p o szukiw anego zjaw iska
(fot.4). Jak do tej pory udało się zaob
serwować zorze polarne pochodzące od
magnetycznego „sprzężenia” Enceladu

Podstawowe dane dotyczące Enceladusa (JPL, NASA)
•

Odkryty w roku 1789 przez Williama Herschela

•

Odległość od Saturna (perycentrum): 237378 km

•

Okres obiegu wokół Saturna: 32,8 godz.

•

Rozmiary: 512

•
•

Masa: 1,2

*

*

494 x 489 km

1020 kg

Porusza się wewnątrz słabego, rozmytego pierścienia E rozciągającego
się na obszarze pomiędzy 180 000 a 480 000 km od środka Saturna

sa i Saturna jedynie na półkuli północ
nej. Gdy zorze są widoczne (jest to kil
ka procent wszystkich skanów obrazu
Saturna), można zauważyć zmiany ich
natężenia sięgające 300%. Przyczyna nie
jest całkiem jasna, ale może być zwią
zana ze zmiennością źródeł pary wod
nej na powierzchni Enceladusa. Szcze
gółowe monitorowanie jasności plamki
mogłoby dać informacje na temat zmien
ności aktywności pióropuszy wodnych
Enceladusa.
Natomiast 24 marca br. ukazała się
w „Geophysical Research Letters” pra
ca Donalda Gumetta i współpracowni
ków poświęcona efektom elektrodyna
m icznym m ogącym pro w ad zić do
pow stania zorzy polarnej związanej
z E nceladusem , opisanej we w spo
mnianej wcześniej pracy Pryora i Ry
mer. Gumett pisze o podobieństwie zja
w isk obserw ow anych w okolicach
Enceladusa do obserwowanych w ziem
skich obszarach zorzowych czy w oko

Fot. 4. Ślad linii sil pola magnetycznego łączącej Enceladusa z atmosferą Saturna, zareje
strowany przez ultrafioletowy spektrograf obrazujący znajdujący się na pokładzie misji Cas
sini. Obrazy zostały uzyskane w odstępie 80 min — powstały w wyniku skanowania obszaru
obserwacji za pomocą szczeliny, nie są to zatem zdjęcia w ścisłym znaczeniu, kiedy zbiera
my światło z całego fotografowanego obszaru w tym samym przedziale czasowym. Plamka
widoczna jest po dziennej stronie na szerokości około 65° na półkuli północnej, ma rozmiary
około 1200 x 400 km. Źródło: NASA/JPL/University of Colorado/Central Arizona College
5/Q0II
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licach księżyca Jowisza Io. W okolicach
Enceladusa udało się zaobserwować
emisje radiowe, tzw. syk zorzowy (au
roral hiss). Ich powstanie jest związa
ne z obecnością elektronów przyspie
szanych wzdłuż pola magnetycznego
w pobliżu księżyca. Czynnikiem przy
spieszającym są najprawdopodobniej
pola elektryczne równoległe do kierun
ku pola magnetycznego i wytwarzane
przez tzw. stojące fale alfvenowskie —
tak jak dzieje się to w przypadku Io.
Gumett i współpracownicy nie wyklu
czają innych sposobów przyspieszania
elektronów, zw iązanych np. z elek
trycznie naładowanymi fragmentami
powierzchni księżyca czy ładowaniem
się drobnych cząstek w wodnym pió
ropuszu.
Wydaje się, że po sześciu latach pra
cy misji Cassini na orbicie wokół Satur
na poszczególne elementy układanki za
czynają wchodzić na swoje miejsca —
wszystko to ma miejsce w przypadku
małego, pozornie niczym specjalnie nie
wyróżniającego się księżyca Saturna. Co
nas jeszcze czeka w wyniku badań ukła
du Saturna przez sondę Cassini? 12
sierpnia br. w „Geophysical Research
Letters” pojawiła się praca Simona i in.
w której analiza słabiutkich zaburzeń
pola magnetycznego w pobliżu innego
księżyca Saturna, Dione, doprowadziła
do odkrycia jego rozrzedzonej atmosfe
ry. Autorzy liczą na nowe dane w trak
cie bliskich przelotów w roku obecnym
i 2015. Kończę ten artykuł, gdy sondę
dzieli 29 dni (i 7 godzin) od kolejnego
zbliżenia do Tytana. Zobaczymy...

Nasz redakcyjny kolega, dr hab. Ro
man Schreiber, je st pracownikiem
Centrum Badań Kosmicznych PAN.
Zajmuje się fizyką magnetosfer pla
net, a w szczególności procesami pro
wadzącymi do generacji promienio
wania radiowego w obszarach zo
rzowych.
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Konkurs Moje okno na Wszechświat
obiegły końca ponad półroczne zmagania w ra
mach konkursu „Moje okno na Wszechświat”.
W tym czasie uczestnicy rywalizacji musieli wy
kazać się wiedzą, zapałem, umiejętnością jasnego
rownego wyrażania myśli przy zachowaniu poprawnej pol
szczyzny, ale przede wszystkim żelazną konsekwencją
i cierpliwością. Rzadko bowiem zdarza się, że konkurs jest
rozłożony na aż cztery etapy, tak różne w swojej formie,
wymagające najwyższego skupienia, a często również i wy
rzeczeń ze strony startującego.
Tym bardziej jest nam miło ogłosić wyniki konkursu,
którego nagrodę główną stanowi kopuła astronomiczna
o średnicy 3 m, ufundowana przez firmę ScopeDome oraz
dedykowany jej teleskop — refraktor neoachromatyczny
MEADE, którego sponsorem jest salon astronomiczny Teleskopy.pl. Po zebraniu odpowiedzi, ocenie i punktacji, ta
belarycznym zestawieniu wszystkich uczestników, zwy
cięzcą konkursu „Moje okno na Wszechświat” jest Klub
Miłośników Astronomii i Astronautyki im. Jana Gadom
skiego z Radomska, reprezentowany przez Pana Piotra Ba
rańskiego!
Zespół ten otrzymał blisko 90% (dokładnie 89,9%)
możliwej do zdobycia puli punktów, wykazując się nie
przeciętnymi zdolnościami, wiedzą, talentem, pasją i prze
konaniem o potrzebie poszerzania swojej bazy instrumen
talnej w perspektywie dalszej działalności popularyzującej
nasze wspaniałe hobby. Zaowocowało to pracami na bar
dzo wysokim poziomie, zarówno merytorycznym, ale też
artystycznym, starannie opracowane redakcyjnie, komplek
sowo opisane i zilustrowane, zawierające niezbędne uza
sadnienia dokonywanych wyborów.
Warto dodać, że rywalizacja o nagrodę główną do sa
mego końca toczyła się na zasadzie łeb w łeb, gdyż drugie
miejsce z wynikiem 87,6%, zajęte przez Pana Marka Szymońskiego, tylko o niewiele ponad 2% różni się od łącznej
punktacji zwycięzcy! Trzecie miejsce zajął Pan Marcin
Gładkowski z wynikiem 78,9%. Oto pierwsza dziesiątka
wraz z łączną punktacją:
89,90%
I. Piotr Barański
87,60%
2. Marek Szymoński
3. Marcin Gładkowski
78,90%
4. Franciszek Chodorowski
76,00%
5. Mariusz Zub
75,70%
74,40%
6. Grzegorz Przybyła
7. Jerzy Baranowski
73,50%
72,10%
8. Andrzej Borko
68,40%
9. Łukasz Sujka
10. Rafał Tomczak
66,40%
Konkurs „Moje okno na Wszechświat’’składał się z czterech etapów. Pierwszy z nich był astronomicznym quizem,
który w przekrojowej formie skupiał się na różnorodnych
zagadnieniach, jakimi zajmuje się astronomia. Etap drugi,
w którym uczestnicy musieli zastanowić się nad kwestią
lokalizacji oraz ekonomiczno-prawno-logistycznych aspek
tów budowy własnego obserwatorium, był oceniany, opie
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rając się na ogólnych i bardziej szczegółowych kryteriach,
takie jak m.in. miejsce budowy, dowiązanie do planów za
gospodarowania przestrzennego, uzyskanie wszelkich nie
pozwoleń, klarowny kosztorys budowy, zapla
izbędnych
kla
nowanie podłączenia wszelakich niezbędnych mediów.
Znalazło się też miejsce na zagadnienia lokalnych uwa
runkowań mikroklimatycznych, które są nie bez znacze
nia, gdy pragnie się prowadzić bardziej zaawansowane
projekty obserwacyjne.
Etapy trzeci i czwarty, w których konkursowicze przed
stawiali swoje wizje celów realizowanych przez powstałe
obserwatorium oraz dokumentowali swoje dotychczasowe
obserwacje astronomiczne, były oceniane przez organizato
rów konkursu w kontekście oryginalności, praktycznych
możliwości realizacji założonego programu, pasji i general
nego wrażenia, że ten a nie inny projekt ma szansę zostać
faktycznie zrealizowany. Oczywiście, otwarta formuła kon
kursu wymusiła nieco bardziej subiektywne podejście oce
niających do sprawdzanych prac (w przeciwieństwie do for
muły quizu), jednak w żadnym stopniu na wynik nie
wpłynęły tu osobiste sympatie, znajomości i przyjaźnie, gdyż
prace były sprawdzane po uprzednim zakodowaniu. W skład
konkursowego jury wchodzili: mgr Jacek Drążkowski
(PTA), dr Arkadiusz Olech (CAMK), mgr inż. Janusz Willand (PTMA). Funkcję przewodniczącego jury pełnił prof.
Andrzej Woszczyk — niedawno zmarły redaktor naczelny
„Uranii - Postępów Astronomii”.
Na koniec garść statystyki. W pierwszym etapie kon
kursu wzięło w sumie udział 85 osób (indywidualnych oraz
reprezentantów zespołów i kółek zainteresowań), z któ
rych 43 przysłały również odpowiedzi do etapu drugiego.
Z tej liczby 29 osób przygotowało i dostarczyło odpowie
dzi etapu trzeciego. W etapie czwartym wzięły udział 23
osoby. Pełne zestawienie wyników wraz z punktacją szcze
gółową za kolejne etapy konkursu jest dostępne na stronie
www.scopedome.com/pl/konkurs-wynki.aspx. Chętni będą
mogli również wkrótce przeanalizować nadesłane opraco
wania, gdyż wszystkie zostaną udostępnione ze specjalne
go formularza, z którego będzie istniała możliwość pobra
nia ich na twardy dysk.
Prezentujemy kilka zdjęć z wręczenia nagrody głów
nej — refraktora MEADE, które odbyło się 7 sierpnia br.
w warszawskim salonie Teleskopy.pl. Kopuła z racji gaba
rytów i trudności logistycznych pojedzie wprost do Radom
ska. Warto wspomnieć też o nagrodach pocieszenia dla
wszystkich uczestników konkursu, tj. 10% zniżce na
wszystkie produkty z oferty salonu Teleskopy.pl oraz 20%
zniżce na wszystkie produkty z oferty ScopeDome. Do
datkowo, miejsca 2-6 otrzymują roczną prenumeratę „Ura
nii” na 2012 rok, a lokaty 7-10 możliwość przeprowadze
nia sesji astronomicznej w Obserwatorium im. Papieża
Sylwestra II w Bukowcu, którego opiekunem merytorycz
nym jest znany popularyzator astronomii Paweł Maksym.
Informacje te zostaną wysiane do wszystkich uczestników
również drogą mailową.
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Można więc niniejszym oficjalnie zakończyć kon
kurs „M oje okno na Wszechświat” . Jeszcze raz ser
decznie dziękujemy wszystkim za udział w rywaliza
c ji, gratu lujem y laureatom i ż y c z y m y m łodym
astronomom dalszych owocnych przedsięwzięć zwią
zanych z najpiękniejszym hobby, jakim jest nauka o ta
jemnicach rozgwieżdżonego nieba!
W imieniu organizatorów

Przemysław Rudź

Tu P iotr Baroński — do wszystkich związanych z konkur
sem „M oje Okno na Wszechświat"!
To zwycięstwo to najw iększy sukces w historii moich
konkursowych zm agań z m iłośnikam i astronom ii i stano
w i nieoceniony zastrzyk m otywacji do jeszcze większego
zaangażowania w działalność popularyzatorską w dzie
dzinie astronom ii i astronautyki. Z kolei dla naszej lokal
ne j społeczności to m oim zdaniem gigantyczny skok ku
gwiazdom. Nie zm arnuję takiej szansy zbliżenia się do
nich! Powstanie u nas profesjonalne obserwatorium astro
nom iczne!
Chciałbym zatem BARD ZO SERD ECZNIE PO DZIĘ
KO W AĆ SPO NSO RO M za ufundowanie tak wspaniałych
nagród! Naprawdę jesteście wielcy!
ORGANIZATOROM konkursu „M oje Okno na Wszech
św iat’’ — z CZŁO NKAM I JU R Y na czele — BARDZO,
BARD ZO D ZIĘKU JĘ za to wspaniałe wyróżnienie!
Jak słusznie napisał Pan P rzem ysław Rudż — nasz
koordynator konkursu — napisanie prac na w ysokim p o 
ziom ie we w szystkich etapach w ym agało od startują
cych najw yższego skupienia, a często rów nież i wyrze
czeń. Sam od kilku tygodni nadrabiam zaległości spię
trzone w życiu osobistym, których bezpośrednią p rzy
czyną b y ł ud zia ł w naszym konkursie. Jednak cały trud
i pośw ięcenie w m oim przypadku zaow ocow ały zw ycię
stwem i teraz nie żałuję an i je d n e j nieprzespanej godzi
ny spędzonej na pisaniu pracy, robieniu rysunków, ob
róbce zdjęć, m ontażu film u edukacyjnego z obserw acji
styczniowego zaćm ienia Słońca, m alowaniu obrazów ilu
strujących odpow iedzi na pytania quizu, przygotow yw a
niu m ateriałów do kolejnych W ieczorów A stronom icz
nych w M iejskim D om u Kultury w R adom sku (...)
Pragnę w tym m iejscu podziękow ać członkom Klubu
M iłośników A stronom ii i Astronautyki „P roxim a" im. dra
Jana Gadomskiego za wszelką pom oc w moich działa
niach na polu popularyzacji astronomii. Bez nich ten suk
ces byłby niemożliwy.
Pragnę również wyrazić sw ój szacunek i podziękow ać
pokonanym za wspólną rywalizację. Życzę Wam, byście
nie odrzucili m arzeń o budowie obserwatorium astrono
m icznego w swoim środowisku. Dróg osiągnięcia tego
celu je s t przecież z pew nością więcej.
N ieustannie zapraszam do odw iedzania m ojej stro
ny internetowej, gdzie m ożna zobaczyć, co robim y dla
m łodzieży ziem i radom szczańskiej, aby zapalić ich do
najpiękniejszej na świecie pasji, ja k ą je s t astronom ia
(ww w.planetarium -lab.orangespace.pl). M ożna tam rów 
nież zobaczyć m oje obrazy i inne dzieła sporządzone
ludzką ręką. N ajw iększym z nich je s t rozpoczęta kon
strukcja projektora planetarium na w zó r piotrkow skie
go... Jeszcze raz serdecznie w szystkim dziękuję i po 
zdrawiam .
P iotr Baroński
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Wręczenie nagrody w siedzibie firmy Teleskopy.pl, 7 sierpnia 2011 r.
Od lewej: Jacek Pala (ScopeDome) — sponsor nagród, nagrodzony
Piotr Baroński i Aleks Kacz (Teleskopy.pi) — sponsor nagród.
Fot. Przemysław Rudź

Przemysław Rudź odbiera z rąk Piotra Barańskiego wykonane przez
niego podziękowanie dla organizatorów i jury konkursu oraz osobi
sty prezent — analogową płytę z suitą Holsta „Planety".
Fot. Jacek Pala
Dokończenie ze s. 194.

watorium UJ. Obejrzano też apa
raturę planetarium w magazynie
ZEAS, stwierdzając konieczność
wykonania jej konserwacji do
ew. dalszego magazynowania.
Uznano, iż najlepiej można to
wykonać w warsztacie Obser
watorium UJ pod kierunkiem do
świadczonego mechanika inż.
Czesława Jarosza, nb. będące
go niepołomiczaninem. Tam pla
netarium „czekało” aż do 1997 r.,
kiedy w Niepołomicach nastały
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złote lata odbudowy miasta
i zamku. Obecny dyrektor MOA
pan Mieczysław Jagła uzyskał
wówczas mecenat światłych go
spodarzy miasta: odnowiono
starąaparaturę i zbudowano no
woczesny pawilon planetarium.
Powstał kompletny już ośrodek
dydaktyki, popularyzacji i upra
wiania astronomii, z czego za
pewne ja się cieszę najbardziej i
gratuluję.
Maciej M. Mazur
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Tam gdzie czas nadal mierzy się Słońcem
nomonika, czyli nauka o two
rzeniu zegarów słonecznych, to
od wieków najbardziej podsta
wowy element astronomii. Dawniej każ
dy uczony badający niebo i gwiazdy po
trafił wykreślać słoneczne czasomierze na
powierzchniach o dowolnej deklinacji
i inklinacji w stosunku do głównych kie
runków świata. Dziś w erze zegarów ato
mowych wydaje się, że nauka ta bezpowrotnie odeszła do lam usa. A le czy
rzeczywiście? Postanowiliśmy przekonać
się o tym we francuskich Alpach— miej
scu pełnym małych, górskich wiosek,
w których zegary słoneczne zobaczyć
można na niemal co drugim domu.
Francja stanowi naturalny magnes dla
miłośników zegarów słonecznych, gdyż
spośród wszystkich krajów Europy to
właśnie tam jest ich najwięcej. Co cie
kawe, istotne zagęszczenie słoneczni
ków występuje w departamencie Hautes Alpes, czyli w rejonie Alp Wysokich.
Dość powiedzieć, że na terenie o po
wierzchni mniejszej od województwa
opolskiego istnieje ponad 1500 zegarów
słonecznych, czyli niemal dwa razy tyle,

G

Zegary słoneczne
w liczbach:
państwa Europy
(przybliżone dane z sierpnia 2011)
Francja
W łochy
W ielka Brytania
N iem cy
Austria
Czechy i Słowacja
Majorka
Polska

— 31 000
— 12 000
— 11 000
— 10 000
—
3000
—
3000
—
900
—
900

(dla porównania w całej A m ery
ce Północnej je st ich ok. 1000)
polskie miasta
(dane z sierpnia 2011)
W arszawa
Kraków
Poznań
W rocław
Łódź
Szczecin
Jędrzejów
Gdańsk
Częstochowa
Toruń
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—
—
—

—
—
—
—
—
—

—

41
17
17
14
13
13
12
10
9
9

co w całej Polsce. Ponadto właśnie tam
odnotowuje się około 330 słonecznych
dni w roku, co w porównaniu z naszymi
80 jest naprawdę imponujące. Bardzo
prawdopodobne, że właśnie wysokie na
słonecznienie inspiruje okolicznych
mieszkańców do umieszczania na swo
ich domach słonecznych czasomierzy.
Ogromny wpływ na ten stan rzeczy miał
też niew ątpliw ie w ędrow ny włoski
mistrz gnomoniki, Giovanni Francesco
Zarbula, który przez kilkadziesiąt lat
XIX w. przemierzał na osiołku Alpy,
oferując w każdej wiosce swoje usługi.
Był on nie tylko wybitnym rzemieślni
kiem, ale także doskonałym artystą, dzię
ki czemu zabytkowe słoneczniki tych
stron mają tak wiele uroku.
Na przełomie lipca i sierpnia br. od
byliśm y naszą drugą ju ż w ypraw ę
w poszukiwaniu francuskich zegarów
napędzanych słońcem. Rok wcześniej
zwiedzaliśmy rejony niezwykle sympa
tycznego miasteczka Brianęon, gdzie
odwiedziwszy wioski kilku okolicznych
dolin, natrafiliśmy na ponad 120 sło
neczników. W tym roku wyprawa sku
piła się na Parku Queyras, który znaj
duje się kilkadziesiąt kilometrów na
południe od Brianęon, u stóp Guillestre
— największego miasta tej części gór.
W ciągu 12 dni udało nam się zwiedzić
kilkanaście miejscowości o trudnych do
w ym ó w ienia nazw ach: G u illestre,
Chateau Queyras, Ville-Vieille, SaintVeran, Molines-en-Queyras, Aiguilles,
Abries, Arvieux, Ceillac, Saint-Crepin,
Eygliers, Mont-Dauphin i Niceę (prze
jazdem), a także wiele mniejszych miej
scowości. Efektem było zdobycie 190
zegarów słonecznych, przy czym przez
„zdobycie” rozumiemy odnalezienie
i sfotografow anie — zazw yczaj ze
wszystkich dostępnych stron.
Jednak niech nikt nie myśli, że wy
starczy wsiąść do samochodu i zrobić
właściwą minę, by Alpy legły u stóp ra
dośnie m achając ogonkiem . Zanim
w ruch pójdzie migawka w aparacie fo
tograficznym, trzeba najpierw uzbroić
się w mocne nerwy, by pokonać dzie
siątki serpentyn i stromych podjazdów,
wąskie zakręty nad 200-m przepaścia
mi i ostre skały wiszące nad połową
jezdni, ciemne tunele wykute w litej ska
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le, w których samochody mijają się na
odległość lusterka i... dziesiątki rowe
rzystów utrudniających jazdę. Tak się
składa, że te góry przyciągają miłośni
ków silnych wrażeń przez cały rok —
nie tylko narciarzy zimą, ale także la
tem zwolenników wszelkich sportów tak
szosowych, powietrznych, jak i wod
nych (tamtejsze rzeki to idealne miej
sce do raftingu i spływów kajakiem
wśród wielkich kamieni). Żeby dojechać
w w ybrane m iejsce, czasem trzeba
wspiąć się do wioski leżącej na wyso
kości 1800 m n.p.m. lub pokonać prze
łęcz, której kam ienisty krajobraz co
żywo przypomina nasz Księżyc (2800 m
n.p.m., a niekiedy i więcej).
Po tych wszystkich przeżyciach zo
staje już tylko rozkoszowanie się spo
kojnym życiem górskich wiosek i po
dziwianie malowniczych widoków. No
i oczywiście zegarów słonecznych. A są
wszędzie, niezależnie od stanu budyn
ku — na kościele, na siedzibie mera i na
rozpadających się domach — jednak
zawsze na ścianie. Zegary inne niż wer
tykalne są w tej części Francji niezwy
kle rzadkie. I choć w większości powsta
ły kilkaset lat temu, to nie ustępują
dokładnością tym tworzonym dzisiaj.
Słoneczniki widać też we wszystkich
dostępnych publikacjach i materiałach
promocyjnych regionu: są na pocztów
kach, plakatach i turystycznych mapach,
a w każdej najmniejszej nawet księgar
ni jest przynajmniej kilka książek na ich
temat. Nie, gnomonika tam nie umarła
— ona nadal żyje i, co więcej, prężnie
się rozwija. Najciekawsze jest to, że cały
czas powstają nowe zegary. Dzisiejsi
artyści i rzemieślnicy w swoich pracow
niach oferują wyliczenie i zrobienie sło
necznika, i to w kilku różnych techni
kach. We Francji obecnie działa około
50 pracowni tworzących zegary słonecz
ne, a ich dzieła są zawsze bardzo kolo
rowe, atrakcyjnie wykonane i co najważ
n iejsze, b ezb łęd n ie p o k az u ją czas
prawdziwy, czyli czas Słońca.
Sama konstrukcja większości alpej
skich zegarów jest bardzo prosta i tylko
od ich twórców zależało, jak gęsta bę
dzie siatka linii godzinowych. Często
jednak na tarczach słoneczników widu
je się kalendarze pokazujące, kiedy
5/20II

w kraju i na świecie
Słońce wchodzi w kolejne znaki zodia
ku oraz kiedy następują wszystkie prze
silenia. Dla zwiększenia precyzji takich
zegarów, jako gnomon, czyli wskazów
kę, stosuje się nie jak zazwyczaj meta
lowy pręt, lecz płytkę z otw orkiem
w środku, przez któiy przechodzi poje
dynczy prom ień tw orzący na tarczy
plamkę światła. Innowację w słonecz
nikach francuskich stanowi wielka lite
ra M w miejscu godziny 12, która po
chodzi o słowa „midi”, czyli „południe”.
Spośród wszystkich odwiedzonych
miejscowości największe wrażenie zro
biło na nas Saint-Veran — niewielka
wioska położona na południowym zbo
czu m asyw u trzytysięcznika Pic de
Chateau Renard. Trudno wyjaśnić feno
men tego miejsca, ale swoim urokiem,
spokojem, położeniem gwarantującym
doskonałe nasłonecznienie i fantastycz
ne widoki oraz niebywałym nagroma
dzeniem zegarów słonecznych zjednu
je ono serca wszystkich przyjezdnych.
Jest to jedna z tych miejscowości, w któ
rych każdy jest natychmiast gotów zo
stać na zawsze. Saint-Veran od samego
wjazdu jest wyjątkowe — nigdzie in
dziej przyjezdnych nie wita grupa mło
dych dziewczyn wręczających ulotki,
mapki z zaznaczonymi ważniejszymi
słonecznikami i... pobierającymi 2 euro
za miejsce na parkingu.
Dzisiaj w Saint-Veran jest 35 zega
rów słonecznych, a najnowszy z nich
powstał dosłownie tydzień przed naszą
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M apka Parku Queyras, na której zaznaczono miejscowości najbogatsze w zegary słonecz
ne. Źródło: ulotka Com ite Departem ental du Tourisme des Hautes-Alpes

Pierwszy słonecznik zdobyty w Nicei. Fot. arch, autora

Historia naszych działań
W skład naszej zegarowej ekipy
wchodzą Ela Niedbałka i Darek
Oczki. Słonecznikami interesuje
my się od roku 2007 i od tego cza
su odbyliśmy już 80 wypraw po
Polsce, których efektem było sfo
tografowanie 290 naszych zega
rów. Prowadzimy serwis interne
towy GNOMONIKA.pl poświęco
ny zegarom słonecznym, a jego
najważniejszym składnikiem jest
Katalog polskich słoneczników.
Ponadto w okresie wakacyjnym
urządzamy wypady zagraniczne
(do tej pory odwiedziliśmy: Pra
gę, Budapeszt, Cypr, okolice Oslo
oraz dwukrotnie Francję), które
zaowocowały „zdobyciem” prawie
400 zegarów!

5/2011

tam wizytą. Jego autor, Remi Potey, to
znany w całej okolicy artysta, twórca
ogromnej ilości słoneczników i konser
wator tych już starszych. Jego prace są
wyjątkowo piękne, barwne i plastycz
ne, mają swój rozpoznawalny charakter
i klasę, zaś same zegary należą do do
skonale wykonanych. Tak jak przed wie
kami Zarbula wytyczył własny kierunek
w metodach wykreślania słoneczników
i nadawanej im stylistyce, tak dziś wio
dącym mistrzem tego regionu Francji
jest właśnie Remi Potey. W wielu miej
scach widać też ślady innych twórców
i pracowni jak choćby Evelyne i Nor
berta Peyrot czy Atelier Acacia z MontDauphin, a każdy z tych słoneczników
jest osobnym, małym dziełem sztuki po
łączonym z najstarszą nauką.
Trani

- Po s t ę p y A s t r o n o m i i

Odwiedzając francuskie Alpy, ma się
wrażenie, że ludzie żyją według czasu
zegara słonecznego ozdabiającego ich
dom. Nie ma pośpiechu i zgiełku zna
nego z wielkich miast — jest za to pro
stota i ogromna życzliwość dla przyjezd
nych. Nikt tam się nie złości, gdy jakiś
napaleniec wchodzi komuś do ogródka
i fotografuje słonecznika. Ba, nawet za
chęcają do zrobienia paru zdjęć w sieni
domu, gdyż urządzono ją w klasycznym
górskim stylu. To niezwykłe, ale tym
ludziom do regulacji codziennych czyn
ności naprawdę wystarcza czas słonecz
ny, choć przecież dość znacząco odbiega
on od urzędowego. Za rok zobaczymy,
jak to wygląda w Prowansji i na Lazu
rowym Wybrzeżu.

Dariusz Oczki
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Westa z bliska
Po prawie 4 latach od rozpoczęcia swej
misji sonda Dawn osiągnęła pierwszy cel
— planetoidę Westa. 16 lipca br. po raz
pierwszy w historii lotów kosmicznych
sonda stworzona przez człowieka we
szła na orbitę ciała z głównego pasa pla
netoid pomiędzy orbitą Marsa a Jowisza.
Nieprzypadkowo na cel misji obrano wła
śnie Westę i Ceres — dwa największe
obiekty w tym rejonie Układu Słonecz
nego. Różnią się one znacznie budową.
Podczas gdy Ceres, do której sonda
Dawn powinna dotrzeć w lipcu przyszłe
go roku, jest obiektem o bardzo starej
powierzchni pokrytej grubą warstwą regolitu bogatego w związki węgla (albe
do 0,09!), Westa jawi się jako obiekt
o bujnej przeszłości, obfitującej w liczne
kolizje, których ślady widzimy w kształ
cie i powierzchni planetoidy. Albedo
Westy jest znacznie większe i wynosi
0,42. Szczegółowe badania tych ciał
pozwolą lepiej poznać i zrozumieć pro
cesy towarzyszące powstawaniu ukła
du planetarnego. W szczególności intry
gująca jest tu rola wody, której nie brak
na Ceres, natomiast Westa jest jej prak
tycznie pozbawiona.
Miłośnicy astronomii mogą pokusić
się o zaobserwowanie Westy na wie
czornym niebie, w gwiazdozbiorze Ko
ziorożca. Co prawda najlepsze warunki
widoczności sąjuż za nami, ale jeszcze
przez całąjesień będzie można dostrzec
Westę przez lornetkę jako obiekt 6-7
mag kilkanaście stopni nad południo
wym horyzontem.
Aktualne informacje na temat misji
Dawn można znaleźć na stronach http://
www.nasa.gov/dawn i http://dawn.jpl.nasa.gov.
(jd)

Najciemniejsza znana
planeta: obcy świat
czarniejszy niż węgiel
Odkryta w 2006 r. masywna egzoplaneta typu jowiszowego, TrES-2b, jest jak do
tychczas najciemniejszym znanym cia
łem niebieskim tego typu. Pomiary wy
kazały, że jej powierzchnia odbija mniej
niż jeden procent padającego na nią świa
tła „słonecznego”. W Układzie Słonecz
nym Jowisz odbija aż ok. 1/3 światła Słoń
ca — głównie mają w tym udział spowija
jące go gęste, jasne obłoki amoniaku.
Egzoplaneta TrES-2b nie ma takich
chmur ze względu na swoją bardzo wy
soką temperaturę powierzchniową.
TrES-2b okrąża swą macierzystą
gwiazdę w odległości zaledwie pięciu
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Mocno pokraterowana i zryta zderzeniami powierzchnia ok. 500-km Westy na zdjęciu do
starczonym przez sondę Dawn 24 lipca br. Sonda znajdowała się w tym czasie 5200 km od
powierzchni planetoidy. Źródło: NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS, DLR, IDA

milionów kilometrów. Oznacza to, że pro
mieniowanie termiczne gwiazdy jest
w stanie rozgrzać powierzchnię planety
do temperatury ponad 1000°C. Chmury
amoniaku czy innych podobnych sub
stancji nie mogą powstawać w takich
warunkach. Atmosfera TrES-2b zawie
ra najprawdopodobniej jedynie lotny sód
i potas oraz tlenek tytanu. Ich potencjal
na obecność nie wyjaśnia jednak wcale
skrajnej „czamości" planety.
Sama planeta nie jest jednak ideal
nie ciemna — na skutek rozgrzania do
wysokiej temperatury emituje bowiem
słabą czerwonawą poświatę — podob
nie jak węgiel rozgrzany w ognisku. Po
miar albedo (zdolności odbijania świa
tła) TrES-2b był możliwy dzięki danym
z satelity Kepler (NASA). Jasność ukła
du gwiazda-planeta była monitorowa
na przez dłuższy czas, co doprowadzi
ło do wykrycia jej zmian i fluktuacji w za
leżności od zmieniającej się fazy pla
nety. TrES-2b jest najprawdopodobniej
stale zwrócona jedną stroną do gwiaz
dy (podobnie jak Księżyc w stosunku
do Ziemi), dzięki czemu można obser
wować jej fazy podczas ruchu obiego
wego. Co ciekawe, całkowita jasność
tego układu, jak zaobserwowano, zmie
nia się bardzo nieznacznie w zależno
ści od fazy. To z kolei oznacza, że sama
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planeta jest niezwykle ciemna — gdy
by odbijała więcej światła gwiazdy, róż
nice w całkowitej jasności układu w róż
nych fazach obiegu planety byłyby dużo
wyższe.
TrES-2b okrąża gwiazdę GSC 03549-02811, znajdującą się ok. 750 lat świetl
nych od Słońca, w konstelacji Smoka.
Elżbieta Kuligowska
Źródło: www.sciencedaily.com

Odległa egzoplaneta TrES-2b (wizja arty
styczna). Planeta ma w przybliżeniu wielkość
Jowisza, a jej powierzchnia odbija mniej niż
jeden procent docierającego do niej światła.
Oznacza to, że TrES-2b jest ciemniejsza niż
jakakolwiek znana nam planeta czy satelita
w Układzie Słonecznym.
Źródło: David A. Aguilar (CfA)
5/2 011
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skrócie

ści radiowej z odbiornikiem na Ziemi. Sama podróż son
dy Juno potrwa 5 lat. Wykorzysta grawitację Ziemi, by
rozpędzić się do większej prędkości i zbliżyć się do Jo
wisza w roku 2016. Następnie wejdzie na jego orbitę,
stając się sztucznym satelitą gazowego olbrzyma. Sza
cuje się, że misja potrwa mniej więcej rok — w tym cza
sie Juno okrąży Jowisza 33 razy. Później prawdopo
dobnie spali się w jego atmosferze.
Sondę zasilają wyłącznie baterie słoneczne. Celem
misji Juno jest zbadanie i lepsze zrozumienie ewolucji
największej planety w Układzie Słonecznym. W szcze
gólności obserwowana będzie atmosfera i magnetosfera Jowisza. Naukowcy sądzą że pomiary zawartości
wody i amoniaku w atmosferze pozwolą nam dowiedzieć
się więcej o pochodzeniu atmosfer planet olbrzymów. In
nym naukowym celem jest poznanie struktury atmosfery
Jowisza, jej zmienności, profili temperaturowych oraz dy
namiki i przezroczystości obłoków.
Jowisz ma silne pole magnetyczne. Zadaniem son
Automatyczne ramię-robot stacji ISS, Canadarm2, zdejmuje logistyczny
moduł „Rafaelio" z ładowni promu kosmicznego Atlantis pod nadzorem astro
dy Juno jest wykonanie map tego pola, co da możli
nautów. Źródło: NASA TV
wość zbadania samych zmian w polu, jak i procesu dy
nama magnetycznego, który powoduje jego powstawanie.
Ostatnia misja wahadłowca: STS-135 Zmierzy też stopień przyśpieszania cząstek w magnetosfeWahadłowiec Atlantis został wystrzelony 8 lipca 2011 r. Był to rze planety oraz zbada procesy powstawania zórz polarnych.
jego ostatni lot i zarazem ostatnia misja w historii tzw. pro Juno będzie także badać rozkład masy Jowisza i jego pole
mów kosmicznych NASA — misja STS-135. Podczas dwu grawitacyjne, w szczególności to, jak siły przyciągające po
nastu dni Atlantis był połączony z Międzynarodową Stacją Ko chodzące od satelitów Jowisza wpływają na rozkład mas sa
smiczną (ISS). Dostarczył na nią załogę złożoną z czterech mej planety (tzw. siły pływowe).
Cele misji zostaną zrealizowane przy użyciu ośmiu instru
astronautów (dowódca Chris Ferguson, pilot Doug Hurley,
specjaliści: Sandy Magnus i Rex Walheim) oraz wielozada mentów naukowych, w tym radiometru mikrofalowego, mie
niowy moduł logistyczny „Rafaelio” zawierający zapasy oraz rzącego emisję termiczną planety, magnetometru, który ma
badać rozkład pola magnetycznego w otoczeniu Jowisza,
części, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Stacji.
Celem misji było ponadto sprowadzenie na Ziemię uszkodzo sensora do obserwacji zórz polarnych oraz odbiornika fal ra
diowych i plazmowych (ma on za zadanie mierzyć spektrum
nego urządzenia pompującego amoniak z ISS.
Historia lotów wahadłowców sięga wczesnych lat 80. ubie radiowe i plazmowe w obszarze polarnym Jowisza i identyfi
głego wieku. Pierwszym lotem była misja promu Columbia kować obszary pojawiania się zórz). Dodatkowo, na Juno za
(12 kwietnia 1981 r.). W następnej kolejności poleciały waha instalowana została kamera edukacyjna JunoCam, mająca
dłowce Challenger (który uległ spektakularnej katastrofie pod wykonywać kolorowe mapy planety.
Elżbieta Kuligowska
czas startu w 1986 r.), oraz Discovery, Atlantis i Endeavour.
Źródło: NASA
Loty wahadłowców wznowiono w lipcu 2005 r. po przerwie
spowodowanej nieudanym powrotem promu
Columbia na Ziemię w 2003 r.
Koniec programu wahadłowców nie ozna
cza końca agencji kosmicznej NASA ani też
zaprzestania lotów kosmicznych — w planach
są już całkiem nowe programy badań i roz
woju technologii w tej dziedzinie. W kilku kra
jach (m.in. we Francji, w Niemczech) trwają
także prace nad konstrukcją nowej generacji
promów kosmicznych.
Elżbieta Kuligowska
Źródło: NASA

Juno
— nowy satelita Jowisza
Piątego sierpnia 2011 r. z przylądka Canave
ral na Florydzie wystrzelono bezzałogową ra
kietę nośną Atlas 5. Na jej pokładzie znajdo
wała się nowa sonda NASA — Juno — która
następnie odłączyła się od rakiety i obecnie
jest w drodze na Jowisza. Na razie misja prze
biega pomyślnie— sonda jest w stałej łączno
5/2011

Sonda Juno oczekuje na wystrzelenie w Kosmos na pokładzie rakiety nośnej Atlas
V-551. Źródło: NASA/JPL-Caltech/KSC
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Paweł Rudawy

Historia rozwoju kolejnych
cywilizacji ludzkich,
poczynając od epoki rewolucji
neolitycznej aż po dzień
dzisiejszy, przebiegała podczas
holocenu, czyli niezwykle
krótkiego w skali geologicznej
okresu ocieplenia w ramach
wciąż trwającego
zlodowacenia
plejstoceńskiego. Korzystając
z nowoczesnych,
zaawansowanych technik
pomiarowych i różnorakich
wskaźników pośrednich
odzwierciedlających
zamierzchłe zmiany klimatu,
znalezisk archeologicznych
i kronik można stwierdzić,
iż w tak relatywnie krótkim
okresie klimat zmieniał się
wielokrotnie, znacząco
i nieraz dość szybko:
występowały zarówno długie
okresy ciepłe, sprzyjające
rolnictwu czy ekspansji
osadnictwa na nowe,
wcześniej niedostępne obszary,
ja k i okresy chłodne, wręcz
małe epoki lodowcowe,
niosące głód a niekiedy nawet
zagładę lokalnych populacji.

ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ASTRONOMICZNEGO
W YKŁAD INAUGURACYJNY

Kto tu rządzi-..
czyli globalne
ocieplenie
Zperspektywy
astronoma

M y, ludzie epoki lodowcowej
Klimat na Ziemi zmieniał się w prze
szłości, zmienia się teraz i bez wątpie
nia będzie się zmieniał także w przyszło
ści. Ponieważ zmiany klimatu zachodzą
jednocześnie na ogromnych obszarach,
aż do skali globalnej włącznie, i prze
biegają stosunkowo powoli, więc ich
występowanie, amplituda i zasięg umy
kają osobniczej percepcji człowieka.
Bezpośrednie zaobserwowanie zmian
klimatu jest tym trudniejsze, że typowa
lokalna, krótkookresow a zm ienność
pogody (np. zmienność średnich tempe
ratur miesięcznych czy rocznych ilości
opadów) znacznie przekracza i masku
je równoległe, powolne zmiany tych
sam ych w skaźników w ynikające ze
zmian klimatu. Dlatego każdy obserwa
tor uznaje współczesny mu lokalny kli
mat i typ zmienności pogody za typowy
i... niezmienny.
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

Od kilkudziesięciu lat są rozwijane
precyzyjne metody zdalnego i bezpośred
niego m onitorowania zmian klimatu
w skalach przestrzennych od lokalnej do
globalnej i czasowych od stanu bieżące
go do zmian w skali epok. Jednocześnie
dostrzeżono i udokumentowano istotne
dla klimatu skutki przemysłowej, rolni
czej i ogólnie szeroko rozumianej gospo
darczej aktywności ludzi. Dlatego nie
zwykle istotnym i pilnym zadaniem
stojącym przed naukowcami jest rozpo
znanie, zrozumienie i porównanie naj
ważniejszych czynników oraz procesów
naturalnych i sztucznych, określających
i m odyfikujących klim at na Ziemi,
a szczególnie rzetelne zbadanie i określe
nie udziału czynników antropogenicz
nych w obserwowanych zmianach klima
tu. Ma to fundamentalne znaczenie dla
prawidłowego rozwiązania wielu zagad
nień politycznych i gospodarczych klu
czowych dla przyszłości naszej cywili5/2011

zacji, takich jak chociażby ograniczanie
lub promowanie wybranych sposobów
gospodarowania czy rodzajów procesów
technologicznych, w tym zmiany sposo
bów pozyskiwania energii oraz szeroko
rozumiana polityka energetyczna, aż po
problem energetyki jądrowej i odnawial
nej, zapobieganie wzrostowi obszarów
endemicznych klęsk ekologicznych oraz
związanych z nimi klęsk humanitarnych
i wielu innych.
Niewątpliwie najistotniejszymi astro
nomicznymi czynnikami powodujący
mi zmiany bilansu energetycznego Zie
mi oraz wpływającymi bezpośrednio na
zmiany jej klimatu są: ewolucyjne i krót
kookresowe zmiany mocy promienio
wania Słońca zarówno całkowitej, jak
i w wybranych przedziałach długości fal,
okresowe i chaotyczne zmiany poziomu
aktywności magnetycznej Słońca, po
wodujące istotne m odyfikacje stanu
przestrzeni międzyplanetarnej (heliosfery) oraz magnetosfery i atmosfery Zie
mi, a także, prawdopodobnie, okresowe
zmiany kształtu orbity Ziemi i orienta
cji w przestrzeni osi obrotu Ziemi.

Słowniczek wybranych pojęć
Tachoklina (czyli warstwa gwałtownego skoku prędkości) — nazwa warstwy przej
ściowej pomiędzy wewnętrzną częścią wnętrza Słońca, ratującą mniej więcej jak
ciało sztywne i charakteryzującą się transportem energii poprzez promieniowanie,
a warstwą zewnętrzną wnętrza Słońca, gdzie występuje rotacja różnicowa plazmy
a energia transportowana jest głównie poprzez konwekcję. Tachoklina znajduje
się na głębokości około 0,32 promienia Słońca (około 220 000 km) pod powierzch
nią fotosfery.
Okres syderyczny — fizyczny okres obiegu (okrążenia, rotacji) mierzony w nierotującym układzie współrzędnych.
Insolacja — miara ilości energii słonecznej docierającej do jednostkowego pola
powierzchni obiektu w jednostce czasu. W przypadku Ziemi może być wyznacza
na zarówno dla górnej powierzchni atmosfery, jak i dla powierzchni terenu (uwzględ
niając straty w atmosferze). Insolacja jest zwykle mierzona w W/m2, dawniej czę
sto w cal/dzień.
Pole magnetyczne poloidalne — dipolowe pole magnetyczne, którego linie sił
pola przebiegają w płaszczyznach od bieguna magnetycznego do bieguna ma
gnetycznego.
Pole magnetyczne toroidalne — pole magnetyczne, którego linie sił zostały uło
żone w kierunku zbliżonym do równoleżnikowego przez rotację różnicową.
Liczba Wolfa — opracowany w 1849 r. przez szwajcarskiego astronoma i mate
matyka Rudolfa Wolfa wskaźnik aktywności plamotwórczej Słońca. Ponieważ pla
my słoneczne są najłatwiejszym do obserwacji przejawem aktywności magnetycz
nej Słońca, w przybliżeniu proporcjonalnym do poziomu aktywności dynama sło
necznego, więc bardzo często liczby Wolfa stosuje się do syntetycznego scharak
teryzowania chwilowego stanu aktywności słonecznej. Liczby Wolfa oblicza się
jako sumę liczby widocznych obszarów aktywnych (pomnożonej przez 10) i liczby
widocznych plam. Obecnie oprócz liczb Wolfa stosuje się tzw. liczby grupowe,
oparte wyłącznie o liczbę obszarów aktywnych.

nie ma istotnego znaczenia dla ewolu
cji naszej gwiazdy. Jest to zaledwie
2,6x10 21 M0/s,alejuż blisko 0,001 M0
od chwili jego powstania.
Słońce jest stosunkowo niewielką
Od m om entu pow stania Słońca,
i niezbyt gorącą gwiazdą typu widmowe
przed około 4,6 mld lat, w wyniku reakgo G2V (żółtym karłem z ciągu główne
cji term onukleam ych zachodzących
go wykresu Hertzsprunga-Russella), czy
w jego jądrze stopniowo ulega zużyciu
li zupełnie przeciętną gwiazdą, takąjakich
zapas wodoru, zmienia się skład che
miriady w naszej i innych galaktykach.
miczny i temperatura plazmy oraz po
Moc promieniowania Słońca wynosi L 0
woli wzrasta strumień wydzielanej ener
= 3,827xl026 W, jego widoma średnica
gii. Do tych zm ian dopasow uje się
sięga D0 = 1392000 km. Energia prze
rozkład gęstości i temperatury plazmy
zeń emitowana powstaje w reakcjach
wewnątrz całej gwiazdy, manifestując
termonukleamych zachodzących prak
się na powierzchni Słońca powolnym
tycznie wyłącznie w jądrze obejmują
wzrostem jego promienia i mocy pro
cym zaledwie około 0,25 promienia,
mieniowania — w ciągu ostatnich 4 mld
czyli marne 1,6% objętości gwiazdy (li
lat moc promieniowania Słońca wzro
czonej do powierzchni fotosfery), ale zasła o około 25%. Jak się ocenia, w ar
w ierający m aż poło w ę całej m asy
chaiku (ok. 3,8 mld —
— 2,5 mld lat temu),
Średnie roczne liczby Wolfa w latach 1610-2010
gdy na Ziemi powstały
najstarsze organizm y
beztlenowe, moc pro
mieniowania młodego
Słońca nie była wystar
czająca dla utrzymania
wody na Ziemi w stanie
ciek ły m (jest to tak
zwany paradoks młode
lata
go, chłodnego Słońca),
więc
powstanie i roz
Rys. 1. Zmiany średnich rocznych liczb Wolfa (wskaźnika aktywności plamotwórczej Słońca a tym samym
wój życia było możliwe
wskaźnika jego aktywności magnetycznej) w okresie obserwacji teleskopowych, od początku XVII w. do teraz

Zmiany ewolucyjne Słońca
jako gwiazdy

5 /2011

gwiazdy. Temperatura plazmy w jądrze
sięga Tc = 15,5 min K, a gęstość wyno
si rc = 153000 kg/m3, czyli jest ponad
13 razy większa od gęstości ołowiu.
W ciągu każdej sekundy w jądrze Słoń
ca około 4260000 ton wodoru jest prze
kształcane w energię (owe 3,827x 1026W
mocy promieniowania), a więc o tyle
Słońce co sekundę staje się mniej masyw
ne tylko z powodu własnego świecenia.
Dodatkowo, co sekundę Słońce traci oko
ło 1000000 ton materii poprzez tzw.
wiatr słoneczny, czyli stały wypływ pla
zmy atmosfery słonecznej w przestrzeń
m iędzyplanetarną. Ponieważ jednak
masa Słońca wynosi aż M0 = 1,99x1030
kg (0,999 masy Układu Słonecznego),
to ubytek masy spowodowany emisją
promieniowania i wiatrem słonecznym
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tylko dzięki temu, że pierwotna, beztle
nowa atm osfera zaw ierała bardzo dużo
o sław io n y ch gazów cieplarnianych!
R ów nolegle przebiegające procesy sta
łego, pow olnego w zrostu m ocy prom ie
n io w a n ia S ło ń c a o raz p rz e b u d o w y
atm osfery i skorupy ziem skiej — tek
tonika płyt i aktywność w ulkaniczna —
stabilizowały klim at na Ziem i przynaj
mniej w takich granicach, iż zaw sze był
m ożliw y na niej rozwój organizm ów
biologicznych. Warto tu w spom nieć, że
w ykryte na podstaw ie analizy zm ian za
wartości wskaźników izotopowych dłu
gookresow e w ahania średniej tem pera
tury globalnej i tem peratur lokalnych na
Ziemi były w przeszłości bardzo znacz
ne. W spółczesna średnia tem peratura
globalna je st stosunkowo niska, wszak
trwa w łaśnie zlodowacenie plejstoceńskie. W cześniejsze w ielkie zlodowace
nia nastąpiły m iędzy innymi w okresach
260— 360,420— 450,635— 800 min lat
tem u. Podczas tego najdaw niejszego
pokryw y lodowe m ogły naw et obejm o
wać całą lub niemal całą Z iem ię (tzw.
Ziemia-śnieżka). Zazwyczaj klim at na
Ziemi był jednak zdecydow anie cieplej
szy niż obecnie. Szczególnie znanym
epizodem ekstremalnego, gw ałtownego
ocieplenia globalnego je st paleoceńsko-eoceńskie m aksim um term iczne, czyli
gw ałtowne globalne ocieplenie klim a
tu, które w ystąpiło około 55,8 m in lat
temu. Podobne krótkotrwałe, gw ałtow 

ne w zrosty tem peratury globalnej w y
stąpiły zresztąjeszcze kilkakrotnie. Jak
się ocenia, średnia tem peratura global
na najpierw w zrosła w ów czas na krót
ko aż o 6°C (na biegunach średnia rocz
n a te m p e ra tu ra w o d y m o g ła sięg ać
naw et 10°C), a następnie wróciła do po
ziom u w yjściow ego. Ten epizod ter
m iczny spow odow ał istotne gwałtowne
zm iany w ekosystem ie. Paleoceńsko-eoceńskie m aksim um term iczne było
jakby zapow iedzią długotrwałego, glo
balnego ocieplenia, tak zwanego wczesnoeoceńskiego optimum klimatycznego,
gdy na wiele milionów lat temperatura
wzrosła stopniowo do tego samego po
ziomu.

Kapryśne dynamo słoneczne

*

D ynam ika ruchów plazm y w w ar
stwie konwekcyjnej Słońca, rozciągają
cej się od tachokliny na głębokości R[h
= 0,68 R 0 aż do fotosfery, je st zaskaku
jąco różnorodna. O prócz ruchów kon
w ek cy jn y ch plazm y, p rzen o szący ch
energię z w nętrza Słońca ku jeg o po
wierzchni, w warstwie tej występuje zja
wisko rotacji różnicowej plazm y w raz
z nakładającym i się na n ią ruchami torsyjnymi oraz globalna cyrkulacja połu
dnikow a plazm y. R otacja różnicow a
m anifestuje się jak o zm iany prędkości
krążenia strum ieni plazm y w okół osi
Słońca w zależności od ich odległości
od rów nika i głębokości. M ożna więc

lata (pne/ne)

Rys. 2. Aktywność magnetyczna Słońca (przedstawiona poprzez zmienność liczb Wolfa)
podczas holocenu (od ok. 9 700 p.n.e do teraz). Okresy wielkich maksimów aktywności
słonecznej oznaczono kolorem czerwonym, okresy wielkich minimów aktywności słonecz
nej oznaczono kolorem niebieskim (wg I. Usoskin, S. Solanki i G. Kovaltsov, A&A, vol. 471,
p. 301, 2007)
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wyobrazić sobie w arstw ę konw ektyw ną
Słońca jak o złożoną z rów noleżniko
w ych pierścieni plazmy, z których każ
dy krąży w okół osi Słońca z inną pręd
kością: w pobliżu równika syderyczny
okres obiegu plazm y n a pow ierzchni
Słońca w ynosi tylko 25,05 dnia, a w po
bliżu biegunów aż 34,3 dni. Z kolei prze
pływ południkow y to gigantyczne, po
w o ln e k r ą ż e n ie p la z m y p o m ię d z y
obszarem okołorów nikow ym a okołob ie g u n o w y m , z w y k le z a c h o d z ą c e
z prędkością rzędu 10— 20 m/s. W w y
niku przepływ u południkow ego plazm a
stopniowo je st spychana w kierunku bie
gunów, pokonując odległość od rów ni
ka do bieguna około 11 lat. Interesują
ce, iż obecnie obserw uje się niewielki,
ale w yraźny spadek prędkości przepły
w u południkowego.
Plazma słoneczna jest niezwykle do
brym przewodnikiem (dla typowej tem
peratury koronalnej T = 1 M K w spół
czynnik przewodnictwa plamy jest rzędu
a = 6><105 Q 'm ', czyli jest zbliżony do
przewodnictwa rtęci), a w warstwie konwektywnej sama plazma jest na tyle gę
sta, że pole magnetyczne jest w niąwm rożone. O zn acza to, że ru ch y p lazm y
powoduj ą „wleczenie” przenikaj ącegoj ą
pola magnetycznego. Łącznie wmrożenie pola w plazm ę i konfiguracja ruchów
samej plazmy u podstawy w arstwy konwektywnej, w pobliżu tachokliny, tworzą
mechanizm cyklicznie działającego, gi
gantycznego, gwiazdowego wzmacnia
cza pól magnetycznych, zwanego dyna
mem słonecznym. W okresach stabilnego
działania dynamo słoneczne cyklicznie
najpierw przekształca w zględnie słabe
p o le p o lo id aln e (biegunow e) Słońca
w bardzo silne pole toroidalne (niemal
równoległe do równika) kosztem energii
kinetycznej plazmy, co wywołuje w szel
kie obserwowane przejawy aktywności
magnetycznej, a następnie z zachow a
nych resztek przekształconego pola toroidalnego odbudow uje pole poloidal
ne, zam ykając cykl przem ian trwający
około 11,2 roku.
Pola m agnetyczne w ypływ ające na
pow ierzchnię Słońca, o bardzo złożo
nych konfiguracjach, oddziałując z sobą
i z plazm ą słoneczną, w yw ołują ogrom 
ne bogactwo zjaw isk określanych zbior
czo przejawami aktywności magnetycz* Szczegółowy opis działania dynam a słonecz
nego i przejaw ów aktyw ności m agnetycznej
Słońca m ożna znaleźć w num erze 2 (722) „Uran ii” z ro k u 2 0 0 6 ( h ttp ://u r a n ia .p ta .e d u .p l/
upa2_2006a.htm l).
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nej Słońca. Niezwykle różnorodne co do
skali, geometrii i tempa oddziaływania
pól magnetycznych z plazmą prowadzą
do powstawania obszarów aktywnych ze
wspaniałymi grupami plam słonecz
nych, w których pola m agnetyczne
w plamach mogą sięgać 0,3— 0,4 T, czy
li są niemal 10000 razy silniejsze od
ziemskiego pola magnetycznego; pod
trzym ują gigantyczne protuberancje
spokojne, których długość może sięgać
1000000 km albo bez trudu katapultują
w przestrzeń międzyplanetarną protube
rancje eruptywne i koronalne wyrzuty
materii z prędkością dochodzącą do
1000— 2000 km/s, podczas gdy masa
takiego wyrzutu może sięgać 1 mld ton,
czy wreszcie powodują monstrualne roz
błyski słoneczne. Typowy rozbłysk sło
neczny, taki jakich na Słońcu może być
wiele w ciągu jednego dnia, powstaje
w wyniku gwałtownego wydzielenia
z pola magnetycznego energii rzędu E =
1025 J, czyli energii 10000000 megafo
nowych bomb atomowych, lokalnego
nagrzania plazmy do temperatury rzędu
10— 20 MK (takiej jak w jądrze gwiaz
dy), wysłania w przestrzeń ogromnych
strumieni promieniowania w pasmach
od gamma, poprzez najtwardsze rentge
nowskie aż po radiowe czy też erupcji
wspomnianych wcześniej koronalnych
wyrzutów materii. Strumień promienio
wania rentgenowskiego podczas fazy
impulsowej rozbłysku może przekra
czać 10000 razy strumień emisji z całej
pozostałej tarczy Słońca!
Ponieważ Słońce jest gigantyczną,
samograwitującą kulą plazmy z niesta
bilną hydrodynamicznie atmosferą, toteż
praktycznie nie ma żadnej powierzchni,
która j ednoznacznie definiowałaby j ego
zewnętrzną granicę fizyczną. Atmosfe
ra Słońca, formalnie dzielona na foto
sferę, chromosferę i koronę, przechodzi
płynnie w wiatr słoneczny, wypełniają
cy przestrzeń międzyplanetarną w całym
Układzie Planetarnym aż po granicę
heliosfery, więc do odległości rzędu 100
AU. Warto przy tym zwrócić uwagę, iż
gęstość plazmy fotosferycznej, czyli wi
domej powierzchni Słońca, jest rzędu
zaledwie rf= 3 x 10 4 kg/m3(tylko 0,0001
gęstości atmosfery ziemskiej!); gęstość
plazmy w dolnej koronie, na wysokości
zaledwie 0,1 R@ nad fotosferą, tam,
gdzie rutynowo obserwujemy wspania
łe, gigantyczne protuberancje słonecz
ne, wynosi tylko około rk = 2x10 '° kg/
m3 (5X1 0 " gęstości atmosfery ziem
5/2011

skiej), a w pobliżu orbity
T—r » i i i n ri-ł-i i ' i ■ i i r j r ■ i ■ |
ziemskiej jest to wciąż 5
cząstek na cm3. Prędkość
wypływu wiatru jest mo
dyfikowana przez lokalną
strukturę słonecznych pól
magnetycznych, podobnie
zm ienia się temperatura
i gęstość wiatru. Znamien
ne jest, iż pomiary wyko
nane w 2007 r. przez son
dę U ly s s e s w y k a z a ły
globalna średnia spadek gęstości w iatru
temperatura
o 20% i jego temperatury
powierzchni mórc'
0 13% względem wyni
1880 1900
ków pomiarów w latach
1940 1960 1980
1994— 1995. Oczywiście,
w pobliżu orbity Ziemi pa Rys. 6. Zmiany globalnej średniej temperatury powierzchni
rametry plazmy napływa mórz i równoczesne zmiany liczb Wolfa (jako wskaźnika
jącej ze Słońca ulegają aktywności magnetycznej Słońca). Wg G. Reid, J. of Atmosph. and Solar. Terr. Phys., 61, 3,1999
częstym i gw ałtow nym
zmianom, zarówno ze względu na struk prawnie powinno się mówić o cyklu
turę sektorową międzyplanetarnego pola 22-letnim, gdyż tyle czasu potrzeba dla
magnetycznego, zmienność parametrów odbudowy pola biegunowego o tej sa
samego wiatru, jak i docierające w oko mej polaryzacji jak pierwotna, niejest je 
lice Ziemi strumienie plazmy lokalnie dyną okresowością działania dynama sło
wyrzucanej ze Słońca (koronalne wyrzu necznego. Wykryto również okresowości
ty materii). Oznacza to, że Ziemia orbi 88-letnią (cykl Gleissberga), 205-letnią
tuje w skrajnie rozrzedzonej, ale niezwy (cykl de Vries’a) oraz być może wystę
kle dynamicznej i zmiennej, zewnętrznej puje także cykl 2100—2300-letni (halsz
warstwie namagnetyzowanej atmosfery tacki). Niestety, typowe, cykliczne, mniej
swojej macierzystej gwiazdy, oddziału czy bardziej regularne zmiany aktywno
jącej na ziemską magnetosferę, jono- ści słonecznej zachodzą, jak się ocenia,
sferę i całą atmosferę. Przed bezpośred tylko podczas 75% czasu. W pozostałym
nim wdarciem się plazmy słonecznej okresie aktywność dynama słonecznego
1 niesionych z nią pól magnetycznych jest mniej lub bardziej chaotyczna, a ge
w atmosferę Ziemi broni nas jedynie ma- nerowane strumienie pola są okresowo,
gnetosfera Ziemi: cienki pancerz magne być może, zbyt słabe dla wywołania ty
tyczny, sprasowany od strony napływa powych zjawisk aktywnych. Niestety
jącego strumienia plazmy słonecznej do właśnie jest obserwowany gwałtowny
odległości zaledwie kilku promieni Zie spadek natężenia pola występującego
mi od jej powierzchni i formujący tarczę w plamach słonecznych, co może być ko
łukowej fali uderzeniowej, z przeciwnej lejnym objawem zmniejszania się wydaj
strony rozciągnięty na kształt łopocące ności dynama słonecznego.
Pomimo że obserwacje Słońca sąprogo na wietrze welonu na odległość kil
wadzone dopiero od 400 lat, już dwukrot
kudziesięciu promieni ziemskich.
nie zaobserwowano długie okresy znacz
Zaburzenia cykli 11-letnich
nego obniżenia aktywności (w latach
1800— 1820, Minimum Daltona) lub jej
Z m ienność poziom u aktyw ności
Słońca jest obserwowana przez astrono niemal całkowitego zaniku (lata 1645—
mów od początku XVII w., aczkolwiek 1715, Minimum Maundera), gdy spadek
cykliczność aktywności została odkry liczebności plam słonecznych został za
ta dopiero w 1844 r. przez Heinricha uważony i odnotowany m.in. przez zna
Schwabe. Zazwyczaj w ciągu 11 lat komitego astronoma-obserwatora Jana
stopniowo narasta, a następnie spada Heweliusza (rys. 1). Zmiany aktywno
liczba wszelkich przejawów aktywno ści magnetycznej Słońca powodują sko
ści magnetycznej: plam, rozbłysków, relowane zmiany pola magnetycznego
natężenia emisji w liniach H i K Cali w przestrzeni międzyplanetarnej i przez
czy strumienia emisji radiowej 10,7 cm to modulują strumień promieniowania
itd. Cykl 11-letni, chociaż w zasadzie po kosmicznego, generującego wskaźnikowe
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izotopy promieniotwórcze, a szczególnie
l4C i "’Be. Dlatego na podstawie analizy
czasowych zmian względnej koncentra
cji tych izotopów możliwe było stwier
dzenie, iż w okresie holocenu, czyli
w ciągu ostatnich 11700 lat, na Słońcu
wystąpiło 27 „wielkich minimów” aktyw
ności, w tym 80-letnie Minimum Maundera i 160-letnie Minimum Spoerera
(X V -X V I w.), obejmujących łącznie
17% tego okresu i 19 „wielkich maksi
mów” aktywności, w tym najnowsze,
w 2. połowie XX w. To XX-wieczne
wielkie maksimum aktywności Słońca
było zresztą najsilniejsze od 11 tysięcy
lat (rys. 2). Analiza zarówno dostępnych
źródeł pisanych, jak pośrednich wskaź
ników temperatury i klimatu, np. pomia
ry stosunków izotopów l80 / 160 i 2H/'H
czy zawartości 10Be w rdzeniach lodo
wych, wskazują, iż okresy wielkich mi
nimów aktywności magnetycznej Słoń
ca są skorelowane z okresami globalnego
ochłodzenia klimatu na Ziemi, podczas
gdy okresy wielkich maksimów aktyw
ności korelują się z okresami globalnego
ocieplenia (rys. 3 na s. w. I).
Obecny cykl aktywności magnetycz
nej Słońca (początek w roku 2009) cha
rakteryzuje się stosunkowo niskim po
ziomem aktywności i często wyraźną
asymetrią aktywności półkul słonecz
nych, a był poprzedzony niezwykłym
okresem przejściowym. Wówczas wie
lokrotnie na całej tarczy słonecznej nie
było żadnych plam ani istotnych obsza
rów pola magnetycznego. Nie wyklucza
się, aczkolwiek jest to obecnie tylko hi
poteza, iż Słońce niedługo ponownie
wkroczy w kolejny długi okres bardzo
ograniczonej wydajności dynama i ogra
niczonej aktywności magnetycznej, po

Datowanie izotopowe
oraz izotopowe wskaźniki temperatury
Datowanie izotopowe (radiodatowanie) to metoda datowania próbek w oparciu o zja
wisko rozpadu promieniotwórczego, polega na pomiarze proporcji pomiędzy pierwotną
i współczesną zawartością izotopu promieniotwórczego w próbce. Proporcja ta zależ
na jest tylko i wyłącznie od czasu rozpadu. W przypadku datowania próbek pochodze
nia organicznego (np. pierścienie rocznych przyrostów drzew) powszechnie stosuje
się pomiar izotop 14C , generowany przez promieniowanie kosmiczne w atmosferze,
o okresie półrozpadu około 5730 lat. Kosmogeniczny 14C szybko wchodzi w skład
atmosferycznego ditlenku węgla i jest włączany w obieg węgla w układzie: atmosfera-biosfera-ocean. Obecnie pomiary zmian koncentracji 14C są stosowane także do ba
dania zmian aktywności magnetycznej Słońca. Izotop berylu 10Be, także generowany
przez promieniowanie kosmiczne w atmosferze, ma okres półrozpadu około 1,5 min
lat. Zazwyczaj mierzy się więc wprost jego koncentrację (uwzględniając poprawki na
rozpad promieniotwórczy) w stosunkowo łatwych do datowania warstwach lodow
ców. Na lokalne zmiany koncentracji 10Be istotny wpływ mają lokalne warunki klima
tyczne oraz ogólna dynamika atmosfery. Ogólnie zmiany koncentracji 14C i 10Be są
doskonale skorelowane ze zmianami aktywności magnetycznej Słońca.
Globalne zmiany temperatury mogą być oceniane na podstawie np. zmian względnej
koncentracji w warstwach lodowców izotopów 180/160 czy też 2H/1H, gdyż względna
zawartość cząsteczek wody zawierających cięższe izotopy w wodzie parującej z tro
pikalnych oceanów oraz ilość opadów śnieżnych w obszarach podbiegunowych zależą
od temperatury globalnej. Pomiary takich zmian z dokładnością czasow ą rzędu dzie
sięciolecia są możliwe dla okresów sięgających setek tysięcy lat przed naszą erą.

równywalny lub nawet dłuższy od Mini
mum Maundera. Mogą o tym świadczyć
także wspomniane wcześniej osłabienie
wiatru słonecznego i spadek prędkości
przepływu południkowego.
Porównanie pola przekroju kuli ziem
skiej i promienia jej orbity pozwala osza
cować, iż do Ziemi dociera ze Słońca
moc aż P = 1,74x1017 W. Jest to jednak
zaledwie 4,5 x l 0 10 energii emitowanej
przez Słońce. Ta znikoma w skali gwiaz
dy ilość energii wystarcza do napędza
nia wszelkich zjawisk i procesów hydro
lo g iczn y ch oraz atm o sfery cz n y ch
(w tym pogodowych), stanowi dominu
jący składnik budżetu energii Ziemi po
stronie „przychody”, a więc istotnie
wpływa na klimat, umożliwia życie bio
logiczne, a jej część została niegdyś zma

Rys. 7. Zmiany średniej rocznej temperatury powietrza w Ammassalik (Grenlandia) i stru
mienia energii słonecznej (wg W. Soon, Physical Goegraph., 30/2, 144, 2009)
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gazynowana i jest obecnie wykorzysty
wana po odzyskaniu z paliw kopalnych.
Strumień bolometryczny energii docie
rającej ze Słońca w okolice Ziem i
(-1366 W/m2) był niegdyś uważany za
doskonale stały, stąd zresztą jego nazwa
„stała słoneczna”. Prowadzone od lat
precyzyjne naziemne i satelitarne pomia
ry stałej słonecznej: eksperym enty
ACRIM I/II/1II, ERBS, VIRGO i inne,
choć obarczone niewielkimi, indywidu
alnymi błędami kalibracji bezwzględnej,
idealnie zgodnie wskazująjednak, iż sta
ła słoneczna nie jest wcale stała (swo
isty heliofizyczny oksym oron), lecz
zmienia się wraz z przebiegiem 11 -letniego cyklu o około ±1,3 W (0,1%)
względem w artości średniej, rosnąc
w okresach m aksim ów aktyw ności
Słońca i m alejąc podczas minim ów
(rys. 4 na s. w. I). Warto nadmienić, iż
niektóre oszacow ania w skazują, że
zmiany stałej słonecznej o 1% powodują
zmianę globalnej temperatury o 1 K.
Krótkotrwałe zmiany strumieni w pa
śmie rentgenowskim i ultrafioletowym
(związane z rozbłyskami), widzialnym
(związane ze zmianami plam i pól po
chodni) i radiowym wydają się mieć
mniejsze znaczenie dla klimatu, choć
mają istotne znaczenie dla różnych dzie
dzin techniki, szczególnie łączności, lo
tów kosmicznych, przesyłania energii itd.
W pływ aktywności magnetycznej
Słońca na pogodę i klimat Ziemi jest naj
lepiej widoczny, gdy porównuje się cza
sowe zmiany wskaźników aktywności
5/2011

mi hydrosfery, atmosfe
ry czy wprost klimatu,
np. ze średnią globalną
temperaturą powierzchni
mórz (rys. 6), zmianami
temperatury stratosfery,
lokalnymi temperatura
mi w wybranych miej
scach (rys. 7) czy zmia
nam i przepływ u rzek
(rys. 8).
Zmiany ewolucyjne
mocy promieniowania
Słońca są czynnikiem
modyfikującym klimat
na Ziemi w bardzo dłu
gich,wręcz geologicz
lata
nych, sk alach cz aso 
w y c h , p o d c z a s gdy Rys. 8. Względne zmiany przepływu w rzece Parana (linia cią
zm iany poziom u ak  gła), liczby plamowe Wolfa (linia przerywana) oraz strumień energii
tywności magnetycznej słonecznej (linia kropkowana). Dane w ygładzone filtrem
11-letnim. Wg P. Mauas i in., Phys. Rev. Lett., 101,168501,2008
Słońca i związane z nimi
zmiany krótkookresowe mocy promie Zmiany orbity Ziemi
niowania modyfikują klimat w krótkich
Obecnie Ziem ia okrąża Słońce po
okresach: dziesiątki-setki lat. Zmiany słabo spłaszczonej orbicie eliptycz
o pośrednich skalach czasowych są być nej o m im ośrodzie w ynoszącym za
może spowodowane okresowymi zmia ledwie 0,0167, w średniej odległości
149 597 890 km, czyli zaledwie nieco
nami parametrów orbity Ziemi.
ponad 107 razy dalej od Słońca niż wy
nosi średnica jego fotosfery. Ze wzglę
du na eliptyczność orbity odległość ta
C Y K L E M IL A N K O V IC IA
zmienia się okresowo od 147 100000
km w peryhelium, gdzie Ziemia znaj
duje się na p o czątku sty czn ia, do
152 100 000 km w aphelium na począt
ku lipca. Cykliczna zmiana pór roku wy
wołana jest przez nachylenie osi obrotu
Ziemi (obecnie pod kątem około 23°26’
od kierunku prostopadłego do płaszczy
zny orbity), natomiast zmiany odległo
ści mająjedynie drugorzędne znaczenie.
Od dawna wiadom o, że zarówno
kształt orbity Ziemi, jak i orientacja osi
obrotu Ziemi w przestrzeni zmieniają się
powoli i w przybliżeniu okresowo, przy
czym każdy z parametrów opisujących
orbitę i położenie osi zmienia się z in
nym okresem. Możliwe związki okreso
wych zmian parametrów orbity i orien
tacji osi obrotu Ziemi z długookresowymi
zmianami klimatu spostrzegłjako pierw
szy i zbadał Milutin Milankovic w 1. po
łowie XX w., dlatego też od jego nazwi
ska nazywane są „cyklami Milankovicia”
(rys. 9). Mimośród orbity Ziemi zmienia
się od zaledwie 0,005 (orbita Ziemi jest
wtedy niemal kołowa) aż po 0,058, gdy
Rys. 9. Zmiany parametrów geometrycznych orbity Ziemi oraz ich wpływ na strumień energii
słonecznej na szer. geogr. 65°N w okresie 800 000 lat p.n.e. do 800 000 lat n.e. oraz zmierzo
orbita staje się lekko eliptyczna, w przy
ne zmiany względne zawartości izotopu 1sO w pancerzykach otwornic (skorelowane z tem
bliżeniu z okresami około 100 000 lat
peraturą) oraz zmiany temperatury zmierzone dla stacji Vostok na Antarktydzie w okresie od
i 413 000 lat. Obecnie stosunek strumie800000 lat p.n.e. do teraz

Słońca ze zm ianam i odpow iednich
wskaźników m eteorologicznych czy
geofizycznych. Dla przykładu: jednym
z istotnych czynników kształtujących
klimat na Ziemi jest poziom zachmurze
nia (rys. 5 na s. w.I). Z jednej strony
wzrost zachmurzenia powoduje wzrost
albedo planety i tym samym zwiększa
strumień energii słonecznej odbijanej
w przestrzeń kosmiczną. W bilansie ener
getycznym Ziemi zwiększa „straty”, czyli
obniża temperaturę globalną. Z drugiej
jednak strony para wodna jest gazem cie
plarnianym i wzrost jej zawartości w at
mosferze zwiększa absorpcje w atmo
sferze promieniowania wyemitowanego
przez powierzchnię planety i podwyższa
temperaturę globalną. Pomiary wykaza
ły, że poziom zachmurzenia jest bardzo
silnie skorelowany z obserwowanym
strumieniem promieniowania kosmicz
nego, czyli antyskorelowany z cyklem
aktywności słonecznej. W okresach mak
simów aktywności globalne zachmurze
nie jest mniejsze niż w okresach mini
mów aktywności. Bardzo liczne badania
wykazały, że cykliczne zmiany aktywno
ści Słońca i zmiany jego strumienia ener
gii są skorelowane z wieloma parametra

5/20 li

U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

215

ni energii słonecznej w peryhelium
i aphelium wynosi 107:100, natomiast
w okresie, gdy orbita Ziemi jest najbar
dziej spłaszczona, sięga aż 123:100. Kąt
odchylenia osi obrotu Ziemi od kierunku
prostopadłego do płaszczyzny orbity zmie
nia się w przedziale od 22°, 1 do 24°,5
z okresem około 41 000 lat. Gdy odchy
leniejest najmniejsze, dla wybranego miej
sca na Ziemi różnice insolacji, czyli śred
niej ilości docierającej tam energii
słonecznej, pomiędzy latem i zimą są naj
mniejsze. Gdy odchylenie osi obrotu Zie
mi jest największe, również lokalne róż
nice insolacji pomiędzy latem i zimą są
największe. Dodatkowo, gdy odchylenie
osi obrotu Ziemi rośnie, wzrasta średnia
roczna insolacja na dużych szerokościach
geograficznych, a nieco spada na niskich.
Odwrotnie, gdy odchylenie osi obrotu Zie
mi spada, spada średnia roczna insolacja
na dużych szerokościach geograficznych,
a nieco rośnie na niskich. W końcu prece
sja osi ziemskiej zmienia orientacja pół
kul Ziemi względem Słońca w określo
nych punktach orbity z okresem około
26 000 lat. Gdy oś Ziemi jest nachylona
ku Słońcu, półkula, dla której lato przy
pada w peryhelium, ma większą różnicę
insolacji pomiędzy latem a zim ą niż
półkula przeciwna. Gdy oś Ziemi obró
cona jest o 90° względem opisanego po
łożenia, różnice insolacji pomiędzy latem
a zimą na obu półkulach są podobne.
Pomijając mniej istotne zmienności
(np. nachylenia orbity), złożenie opisanych
okresowych zmian orbity i orientacji osi

powoduje, iż z tysiąclecia na tysiąclecie
zmienia się zarówno odległość Ziemi od
Słońca w okresach przypadających na
określona porę roku na Ziemi (obecnie
Ziemia znajduje się najbliżej Słońca na
początku zimy na półkuli północnej),
zmienia się kształt samej orbity od prawie
kołowej do lekko spłaszczonej, czyli zmie
niają sie różnice odległości od Słońca da
nego obszaru w różnych porach roku, jak
i zmienia się orientacja półkul Ziemi
względem Słońca w określonych punktach
orbity. Obecnie w peryhelium ku Słońcu
skierowana jest półkula północna, pokry
ta zresztą stosunkowo większą ilością lą
dów niż półkula południowa, odpowied
nio: 39% i 19% lądów. W ten sposób
modulowany jest strumień energii sło
necznej docierającej do różnych obsza
rów Ziemi, przy czym warto zwrócić
uwagę, iż ze względu na asymetrię roz
kładu lądów na Ziemi wywoływane
zmiany klimatyczne są dodatkowo mo
dulowane. Choć poprawność teorii Milankovicia była wielokrotnie sprawdza
na, dyskutow ana i kw estionow ana,
obecnie ponownie zdobywa ona uznanie
jako poprawna identyfikacja i opis istot
nego czynnika kształtującego klimat na
Ziemi. Jednym z bardziej ciekawych, ale
i często krytycznie dyskutowanych wy
ników zastosowania teorii Milankovicia
jest uderzająca zgodność pomiędzy zmia
nami insolacji na szerokości geograficz
nej 65°N (szczególnie istotnymi jako
miara ogólnego wpływu czynników wy
muszających zmiany klimatu), gdzie wy
raźnie wyróżnia się 100000-letni okres
modulacji, a doskonale udokumentowa
nym, trwającym co najmniej od miliona
lat również 100 000-letnim cyklem kolej
nych małych epok lodowcowych i międzylodowcowych (oziębień i ociepleń)
w ramach obecnego zlodowacenia plejstoceńskiego (rys. 10 na s. w.I). W ramach
tych cykli zwykle następuje około 80000
lat chłodnego klimatu, z ekspansjąpokryw
lodowych, a potem 20000 lat cieplejsze
go klimatu, z regresją pokryw.

Kluczowe pytania i problemy

Rys. 11. Korelacja anomalii temperaturowych
na Antarktydzie ze zmianami strumienia ener
gii słonecznej oraz zmianami zawartości ditlenku węgla w atmosferze (wg W. Soon, Geophys. Res. Letters, 32, 2005)
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Szczegółowe oszacowanie istotności
poszczególnych czynników wymuszają
cych zmiany klimatu na Ziemi: natural
nych, jak i związanych z działaniami
ludzi, wymaga budowy niezwykle skom
plikowanych, zależnych od czasu modeli
opisujących zmiany stanu atmosfery, hy
drosfery, pokryw lodowych, lądów oraz
ich wzajemnych interakcji itd. pod wpły
U r a n ia -
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wem różnych czynników, procesów i zja
wisk wpływających na lokalny oraz glo
balny bilans energii. W ramach osiągnię
tego poziomu analizy tych zagadnień
wszystkie zamierzchłe zmiany klimatu,
poczynając od odległych epok geologicz
nych, dla których stan klimatu dokumen
tują wyłącznie zachowane wskaźniki po
średnie, aż po połowę XIX w., mogą być
z grubsza wytłumaczone przez procesy
i czynniki naturalne: zmiany mocy pro
mieniowania i aktywności magnetycznej
Słońca, zmiany składu atmosfery ziem
skiej, zjawiska tektoniki płyt i wulkani
zmu oraz zmiany parametrów ruchu Zie
mi w przestrzeni kosmicznej. Początek
epoki wielkiego uprzemysłowienia ozna
cza pojawienie się dodatkowych czynni
ków kształtujących klimat, takich jak
w szczególności emisja gazów cieplarnia
nych pochodzenia przemysłowego i rol
niczego, lokalne deforestacje itd. Nie jest
jednak łatwe ustalenie udziału czynników
antropogenicznych w obserwowanym
obecnie wzroście średniej temperatury glo
balnej, gdyż zmiany klimatyczne wywo
łane przez nie nakładają się na zmiany wy
woływane przez stale działające procesy
naturalne, w tym tak istotne, jak XX-wieczne maksimum aktywności Słońca,
a same badania wielkości i tempa zmian
klimatu napotykają ogromne problemy
w ustaleniu obiektywnych, powszechnie
akceptow anych m etod, standardów
i punktów odniesienia (rys. 11). Bez wąt
pieniajednak, rzetelne, wolne od nacisków
politycznych i lobbystycznych, określe
nie przyczyn oraz kierunków zmian kli
matu w perspektywie dziesięcioleci i stuleci, ja k również rzetelne ocenienie
możliwości przeciwdziałania tym zmia
nom albo też niwelowania ich skutków
jest teraz jednym z najpilniejszych zadań
nauki.

Paweł Rudawy je s t heliofizykiem
w Instytucie Astronomicznym i profe
sorem Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jako autor wielu pasjonujących wy
kładów na temat Słońca, specjalnie na
Zjazd PTA dal się namówić na podję
cie szczególnie trudnego tematu, bę
dącego cywilizacyjnym i politycznym
wyzwaniem dzisiejszych i przyszłych
czasów, wpływu kosmicznych sił na
tury na klimat na Ziemi. Z naukową
pokorą nie rozstrzyga przyczyn tzw.
globalnego ocieplenia, choć w imponderabiliach artykułu czuć ju ż chłód
nadciągającego lodowca...
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Kto tu rządzi... czyli globalne ocieplenie
z perspektywy astronoma
(patrz s. 210)

"ostrość" zim

Rys. 3. Korelacja czasowa zmian
„ostrości” zim w Europie (ocena na
podstawie subiektywnych, jakościo
wych opisów w kronikach i danych
pośrednich) oraz wskaźników aktyw
ności słonecznej (wg J. Haigh, Li
ving. Rev. Sol. Phys., 4,2007 i J. Ed
dy, Science, 192, 1189, 1976)
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Zmiany stałej słonecznej w latach 1975-2009

Rys. 4. Zmiany stałej słonecznej
i zmiany średnich miesięcznych liczb
Wolfa jako wskaźników ogólnej ak
tywności m agnetycznej Słońca.
Krzywe pomiarowe różnych ekspe
rymentów zostały zsunięte dla uzy
skania najlepszego wzajemnego
dopasowania we wspólnych okre
sach pomiarowych. Wyraźnie wi
doczne okresowe wzrosty stałej sło
necznej (m ocy prom ieniow ania
Słońca) w okresach maksimów ak
tywności magnetycznej

stała słoneczna (złożenie)
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Rys. 5. Zmiany pokrywy chmur niskich (dane ISCCP-D2) i stru
mienia promieniowania kosmicznego w latach 1984-2002
(wg J. Haigh, Living. Rev. Sol. Phys., 4, 2007 oraz L. Gray i in.,
Met Office U.K. tech. note 62, 2005)

Urania ■

Rys. 10. Zmiany temperatury na stacji Vostok (Antarktyda) oraz zmiany
strumienia energii słonecznej obliczone dla czerwca na szer. geogr. 65°N
w okresie 250 000 lat p.n.e. do teraz
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Model dynama słonecznego Babocka-Leightona

POCZĄTKOWA POLE
POLOIDALNE N-S

POLE TOROIDALNE
WYPŁYWANIE PÓL MAGNETYCZNYCH
ROTACJA RÓŻNICOWA + WMROŻENIE POLA
OBSZARY AKTYWNE

UNQSZENIE PÓL POSTĘPUJĄCYCH
PRZEZ PRZEPŁYW POŁUDNIKOWY

ÓDBUDOWAME PÓLe
POLOIDALNE S-N

Model dynama słonecznego zaproponowany przez Babcocka w 1961 r., rozwinięty przez Leightona w latach 1964-1969 (rząd górny) oraz dane obserwacyjne stanowiące
podstawę tego modelu (rząd dolny).

Obraz Słońca 7 czerwca 2011 r. o godz. 7.16,5 UT, filtr 30,4 nm (SDO/NASA)

W okresach stabilnego działania dynamo słoneczne cyklicznie najpierw przekształca w okolicy tachokliny (czyli u podstawy warstwy konwektywnej) względnie słabe pole
poloidalne (biegunowe) Słońca w bardzo silne pole toroidalne (niemal równoległe do równika) kosztem energii kinetycznej plazmy. Wypływające ku powierzchni Słońca silne
pola magnetyczne oddziałują ze sobą oraz plazmą słoneczną, wywołując wszelkie obserwowane przejawy aktywności magnetycznej. Przepływ południkowy unosi ku biegu
nom pola resztkowe, głównie z tzw. części postępujących obszarów aktywnych (czyli wschodnich części obszarów aktywnych, mających statystycznie nieco większe szeroko
ści heliograficzne) i odbudowuje pole magnetyczne poloidalne o biegunowości przeciwnej do tej z początku cyklu, zamykając cykl przemian trwający około 11,2 roku

DANE OBSERWACYJNE
Średnie pole magnetyczne [Gs]
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MAPA SYNOPTYCZNA PÓL MAGNETYCZNYCH
W LATACH 1976-2004

Wyniki pomiarów prędkości rotacji różnicowej i przepływu południkowego (uproszczone, pominięto mniej istotne szczegóły) oraz mapa synoptyczna rozkładu uśrednionych pól magnetycznych na powierzchni Słońca w latach 1976-2004
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Różne oblicza naszego Słońca

B
■<#$

SOO/AIA 171

2011-08-03 14:12:49 Ul

SOO/AIA 335

2011-08-03 14:12:41 U?

A i B — filtrogramy w paśmie 17,1 oraz 33,5 nm (UV) ukazujące struktury pętlowe w koronie, dane z satelity Solar Dynamie Observatory
(SDO); C — filtrogram tarczy w linii H« wodoru (656,3 nm) ukazujący struktury chromosferyczne (obraz z Kanzelhoehe Solar Observatory,
KSO), ramka oznacza pole widzenia spektrografu MSDP; D — magnetogram pola magnetycznego, składowa wzdłuż linii widzenia (SDO),
E — wielotemperaturowy obraz tarczy Słońca, złożony z obrazów w pasmach 21,1,19,3 oraz 17,1 nm, struktury białe są najgorętsze (SDO);
F — tarcza Słońca w świetle białym, widoczne rozmieszczenia plam słonecznych (SDO); G-l — fragment tarczy Słońca wokół obszaru
obserwacji spektrografu MSDP, odpowiednio obrazy: wielotemperaturowy (SDO), w paśmie 17,1 nm (SDO) oraz w świetle białym (KSO), K,
L, M — obrazy rozbłysku uzyskane spektrografem obrazującym MSDP Uniwersytetu Wrocławskiego o godzinie 14.48 UT w linii H«
wodoru (656,3 nm): w skrzydle niebieskim (-0,1 nm) K, w centrum linii L oraz w skrzydle czerwonym (+0,1 nm) M. Na obrazie L widoczne
sątzw. wstęgi rozbłysku (miejsca zakotwiczenia pętli pola magnetycznego), zaś na obrazie M są widoczne tzw. pętle porozbłyskowe.
Wszystkie powyższe obrazy w mozaice uzyskano mniej więcej o tej samej porze 3 sierpnia 2011 r.
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iv kraju i na świecie

IV Międzynarodowa Konferencja „Astronomia XXI
wieku i jej nauczanie — warsztaty astronomiczne”
uż po raz czwarty przyjechali do
Iveta Lazorova, Igor Kudzej/Słowacja — dwudziestu pięciu tysięcy) wizual
Niepołomic naukowcy-astrono- „Karpatske centra edukacnych aktivit” — nych ocen jasności gwiazd. Ozdobą ob
mowie oraz nauczyciele fizyki, pokracovanie projektu „Karpatske Nebo” rad były emocjonalne wypowiedzi wie
aby wziąć udział w Międzynarodowej Grzegorz S ę k ,.Kosmiczna Arka”
lu uczestników, w tym m. in. Macieja
Andrzej Kułak „Naturalne pola EM Mazura, Bogdana W szołka i Macieja
Konferencji „Astronomia XXI wieku
i jej nauczanie” połączonej z warsztata Ziemi”
Mikołajewskiego.
mi astronomicznymi. Lokalny Komitet
M ieczysław Borkowski, „Wyniki
Wykładom towarzyszyła wystawa
Organizacyjny Konferencji stanowili nauczania astronomii za pomocą tele podręczników i pom ocy dydaktycz
Adam Michalec i Zbigniew Głownia. skopów dostępnych w Internecie”
nych, zorganizowana w holu przez Wy
Remigiusz Jabłoński „Obserwacje daw nictw o „Z am kor” . W ieczoram i
W piątek dwudziestego i w sobotę dwu
dziestego pierwszego maja 2011 r. w sali zakrycia gwiazdy Delta Oph przez pla- w M ło d zieżo w y m O bserw ato riu m
wykładowej na Zamku Królewskim od netoidę Roma 472”
Astronomicznym, pod opieką G. Sęka,
Stanisław Świerczyński,Amatorskie nauczyciele doskonalili umiejętności po
było się kilkanaście wykładów i prezen
tacji, poświęconych nie tylko tematyce obserwacje gwiazd zmiennych”
sługiwania się sprzętem obserwacyj
astronomicznej, ale też dydaktyce oraz
Henryk Brancewicz „Rok Jana He nym, zapoznawali się z nowoczesnymi
kwestiom korzystania z funduszy euro weliusza”
metodami analizy i opracowania wyni
pejskich. A oto lista osób, które wygło
Bogdan Wszołek „Astronomia Nova ków, a także korzystali z teleskopów
siły wykłady oraz przedstawiły prezen w Częstochowie”
zdalnie sterowanych za pośrednictwem
tacje w trakcie sesji plenarnych:
Robert Bury „Pozyskiwanie fundu Internetu. W sumie prawie osiemdzie
Bożena Czerny „Krajowe Centrum szy europejskich na projekty astrono siąt osób z Polski, Słowacji oraz Ukra
Nauki w Krakowie”
miczne”
iny uczestniczyło w działaniach, zwią
Edwin Wnuk „Narodziny i ewolucja
Danuta Latoś „I kotu wolno patrzeć zanych z tegoroczną Konferencją.
Wszechświata”
na króla”.
W niedzielę dwudziestego drugiego
Jerzy M. Kreiner „Międzynarodowa
Sympatycznym akcentem było przy maja zorganizowano dla uczestników
Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki pomnienie znaczącego faktu, że uczest wizytę w zabytkowym obiekcie przy
w Polsce”
niczący w Konferencji, emerytowany ulicy Kopernika w Krakowie, wówczas
Maciej Mikołajewski „100-m radio nauczyciel fizyki, p. Stanisław Świer mieszczącym się na peryferiach miasta,
teleskop w Polsce”
czyński z Dobczyc został niedawno od gdzie przed dwustu ponad laty uloko
„ZAMKOR” — prezentacja wydaw znaczony medalem Amerykańskiego wano Obserwatorium Astronomiczne
nictwa
Towarzystwa Obserwatorów Gwiazd Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trak
Agnieszka Janiuk, Astronomia w li Z m iennych AAVSO za w ykonanie cie zwiedzania Jan Mietelski barwnie
teraturze pięknej”
i opublikowanie ponad 25000 (tak, tak, opowiedział o historii samego gmachu,
Dorota Kozieł-Wierzbowska „Wyni
ki obserwacji teleskopem SALT”
Waldemar Ogłoza „Nauczanie astro
nomii na lekcji przyrody w liceum”
Beata Dyduch „Nauczanie astrono
mii w szkole podstawowej”
Monika Maślaniec ,Astronomia dla
przedszkolaków”
Nikolay Britavskiy/Ukraina „Chemi
cal Composition o f Semi-regular Varia
bles Stars”
Daniel Baludansky/Słowacja „Pro
jekt Kopernik”
Krzysztof Ziołkowski „Osobliwości
przepięknej planety”
Zdzisław Golda„Dlaczego tydzień to
4 dni”
Renata Kolivoskova/Słowacja „Po
znaj Wszechświat w planetarium”
Zdzisław Golda „Studia astronomii
Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji w Niepołomicach. Fot. MOA
w OA UJ”, „Algebra komputerowa”

J
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w kraju i na świacie
jak też o instytucji Obserwatorium Kra
kowskiego i ludziach tam pracujących,
a pracownik Muzeum UJ, Marcin Banaś
oprowadził chętnych po zabytkowej
kopule na dachu budynku, mieszczącej
pieczołowicie odnowioną lunetę zwaną
„amerykanką”, której losy to temat na
odrębną opowieść. Na zakończenie go
ście odbyli spacer po alejkach Ogrodu
Botanicznego, który akurat o tej porze
roku nie tylko oszałamiał bogactwem

gatunków roślin, ale też urzekał pięk
nem i aromatem kwiatów a to tworzą
cych starannie ułożone kompozycje, a to
rozrzuconych według swoistego ładu,
tworzonego przez samąprzyrodę. Niech
to sym patyczne zakończenie naszej
Konferencji będzie dodatkowym powo
dem, dla którego w przyszłym, 2012 r.,
w dniach od 25 do 27 maja, jeszcze licz
niej przyjadą do Niepołomic wszyscy,
którym bliska jest sprawa poprawy stanu

nauczania astronomii w naszym kraju.
Organizatorzy dziękują organizacjom
i ludziom, dzięki którym Konferencja
mogła dojść do skutku. Należą do nich:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne,
P o lskie T ow arzystw o M iłośników
Astronomii, Stowarzyszenie „Galakty
ka” oraz Urząd Miasta i Gminy Niepo
łomice wraz z Burmistrzem Romanem
Ptakiem.

Grzegorz Sęk

Obóz Szkoleniowo-Obserwacyjny PTMA
aniach 25-30 lipca odbył się
kolejny, je d e n a s ty O bóz
Szkoleniowo-Obserwacyjny
PTMA. Tym razem został zorganizowa
ny w Beskidzie Żywieckim, w schroni
sku „Hala Boracza”, nieopodal Węgier
skiej Górki. Organizatorem był dr Marcin
Kolonko. W obozie wzięło udział 30
uczestników z całej Polski.
Głównym celem obozu były obser
wacje, dlatego miejsce zostało wybrane
ze względu na ciemne niebo, nie zanie
czyszczone światłem. Warunki pogodo
we pozwoliły na tylko jedną noc obser
wacyjną, za to w pełni wykorzystaną.
Przy użyciu teleskopów przywiezionych
przez uczestników mogliśmy obserwo
wać m. in. planety (Jowisz, Uran, Nep
tun), meteory, kometę C/2009 P 1 Garradd oraz część obiektów z katalogu
Messiera. Podczas obserwacji, począt
kujący obserw atorzy mogli poznać
gwiazdozbiory oraz nauczyć się obsłu
giwać teleskop pod okiem pana Tade

W

usza Szufy. Ponadto, w pogodne dni,
obserwowaliśmy plamy słoneczne i wy
znaczaliśmy liczbę Wolfa. Mieliśmy
również możliwość przeprowadzenia
sesji obserwacyjnej przez Internet za
pomocą2-m teleskopu, znajdującego się
w Australii (Faulkes Telescope Project).
Popołudnia przeznaczane były na
prelekcje instruktorów PTMA. Wykła
dy dotyczyły różnych zagadnień zwią
zanych z astronomią. Dr Tomasz Ściężor opowiedział o gwiazdach zmiennych
i sposobie ich obserwacji, o obiektach
w Układzie Słonecznym oraz o odległo
ściach we Wszechświecie, przytoczył
biografię Jana Heweliusza i opowiedział
o jego osiągnięciach. Dwa wykłady Ta
deusza Szufy dotyczyły układów współ
rzędnych oraz gwiazdozbiorów. Warto
nadmienić, iż pan Tadeusz Szufa jest od
ponad 60 lat członkiem PTMA i przez
cały ten okres prowadzi intensywną
działalność miłośniczą — oprócz wy
kładów i obserwacji skonstruował wła

Grupa uczestników obozu na Hali Boraczej. Fot. PTMA
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snymi środkami kilka teleskopów, jak
rów nież odbył szereg egzotycznych
wypraw na zaćmienia Słońca. Dr Sła
womir Stachniewicz przedstawił zagad
nienia związane z kosmologią oraz opo
w iedział o neutrinach pochodzenia
słonecznego. Dr Marek Kubala razem
z dr. Tomaszem Ściężorem przedstawi
li wyniki swoich obserwacji dotyczą
cych zanieczyszczeń świetlnych na pol
skim niebie.
Każdego dnia do godz. 14 mieliśmy
czas wolny, który przeznaczaliśmy na
wyprawy po górach. W drugim dniu zo
stała zorganizowana wycieczka do elek
trowni szczytowo-pompowej Żar. Po dro
dze zwiedziliśmy dodatkowo Muzeum
Koronki w Koniakowie, fort w Węgier
skiej Górce oraz deptak w Wiśle. Ostatni
wieczór obozu spędziliśmy przy ognisku.
Uczestnicy mieli możliwość zapre
zentować swoje zainteresowania astro
nomiczne. Posłuchaliśmy sprawozdania
z wyprawy na zaćmienie Słońca na Sy
berii mgr Lucyny Gut. M gr Barbara
Dłużewska opowiedziała o swoim kół
ku astronomicznym. Mgr Marcin Fili
pek pokazał swoje fotografie różnych
obiektów nocnego nieba. Na obozie go
ściliśmy również pana mgr. Szymona
Barona, Prezesa Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego, który opowiedział o swo
ich wyprawach.
Podsumowując, tegoroczny obóz był
udany, pomimo deszczowej pogody.
Uczestnicy — członkowie PTMA na
pewno wzbogacili swoją wiedzę astro
nomiczną oraz zawiązali lub odnowili
kontakty między sobą. Miejmy nadzie
ję, że w przyszłym roku pogoda dopi
sze i będziemy mieć 100% bezchmur
nych nocy.

Kacper Bucki
5/2011

F.P.U.H. A s tro k ra k ul. Mogilska 51 31-545 Kraków
e-mail: astrokrak@astrokrak.pl - ww w.astrokrak.pl
tel. (12) 413 55 26 sklep czynny : pon. - pt. 9 -17 . sob. 10 -14

Dołącz do grona odkrywców, już dziesiąta gwiazda supernowa została odkryta naszym teleskopem
Filtry Baader
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Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher
Sky-Watcher

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

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

Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon

Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action

VII
VII
VII
VII
VII
EX
EX
EX
EX
EX
EX

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

240
289
799
340
390
460
500
535
565
630
680

1

O-III

1,25*....255 zł

O-III
2 '........ 419 zł
Neodymium Moon&Skyglow 1,25"....155 zł
Neodymium Moon&Skyglow 2"......... 269 zł
Filtr słoneczny folia....................... 10 z ł / dm2

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

WILLIAMOPTICS >

lii
Okular
Okular
Okular
Okular
Okular
Okular

Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka
Lornetka

|—

S em iAPO
1,25"....279 zł
Semi APO
2"....... 409 zł
Solar Continuum 1,25\.. 209 zł
Solar Continuum 2"........ 339 zł
UV / IR cut
1,25V.. 165 zł
UV / IR cut
2 '........ 249 zł
UHC-S
1,25"... 199 zł
UHC-S
2’ ........ 379 zł

W -0
W -0
W -0
W -0
W -0
W -0

SWAN
SWAN
SWAN
SWAN
SWAN
SWAN

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

i& jm
Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B1200......8179 zł
Teleskop Słoneczny LUNT LS60THa/B600........ 4779 zł

o r= iio N

SKY PUBLISHING

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

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

Q

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

1COR NADO

Vixen

Tplocknn słoneczny
słrv
Teleskop
"Coronado" SolarMax 40/10......8489zł

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

Okulary NPL

Astrokrak
Złączki , redukcje i wyciągi

LUM ICdN
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr
Filtr

Płóssla
Plóssla
Plóssla
Plóssla
Plóssla
Plóssla
Plóssla

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

Redukcja M42x1 / Canon EO S.. 49 zł
Redukcja M42x1 / N ikon.............49 z ł
Redukcja M42x1 / S ony A lfa ..... 49 z ł
Redukcja M42x1 / O lym pus....... 49 zł
Redukcja M42x1 / P e ntax........... 49 zł
Redukcja T2 / Canon EO S .......... 49 zł
Redukcja T2 / N ikon ..................... 49 zł
R edukcja T2 / M inolta AF............ 49 zł
Redukcja T2 / O lym pus ...............49 z ł
Redukcja T2 / P e ntax...................49 zł
Redukcja SCT / M 42x1................ 49 zł
Redukcja M42x1 / W EB do S P C 90 0..........79 zł
Złączka 2" / M 42x1 z gw intem filtro w y m ..................... 59 zł
Złączka 1,25" / M42x1 z gw intem filtro w y m ..............4 9 zł
Redukcja M42x1 / W EB do S P C 90 0........................... 59 zł
Redukcja 1,25" / W EB do S P C 90 0............................... 49 zł
Redukcja 23,2m m / W E B ............................................... 39 z ł
Redukcja 23,2m m / W EB do S P C 90 0.........................39 zł
Złączka okularow a M42 / 2" z Clam ping ringiem .....69 zł
W yciąg przesuw ny 1,25" do N ew tona...................... 149 zł
W yciąg przesuw ny 1,25" do re fra k to ra ..................... 159 zł
W yciąg przesuw ny 2" do N ew tona........................... 199 z ł
W yciąg przesuw ny 2" do refra k to ra ........................... 219 zł

"Vixen"NPL
"Vixen"NPL
MVixen"NPL
"Vixen"NPL
"Vixen"NPL
"Vixen"NPL
"Vixen"NPL

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

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

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

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Okulary LVW

I

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

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w myśl przepisów prawa handlowego
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Hands On Universe — szkolenia dla nauczycieli
^ramach programu Lifelong
Learning Programme (Ucze
nie się przez całe życie) EU-HOU przeprowadził w Paryżu na Uni
wersytecie Piotra i M arii Curie trzy
szkolenia dla nauczycieli przedmiotów
ścisłych. Dwa pierwsze odbyły się w li
stopadzie 2010 i styczniu 2011 r. Trze
cie miało miejsce w czerwcu br.
Celem szkoleń było rozbudzenie
w młodych ludziach — ich uczniach —
pasji poznawczej, ale również zwiększe
nie kompetencji samych nauczycieli,
podniesienie kwalifikacji w takich dzie
dzinach, jak astronomia, fizyka, mate
matyka i technologie informacyjno-telekomunikacyjne.
Główną pomocą naukową był pro
gram SalsaJ, który służył do rozwiązy
wania teoretycznych i praktycznych za
dań. Nauczyciele mierzyli odległości we
Wszechświecie, odległości do superno
wych i cefeid, zapoznawali się z obser
wacjami słonecznymi, ciemną materią,
mierzyli kratery uderzeniowe na Ziemi
i innych obiektach Układu Słoneczne
go, metodą prędkości radialnych i me
todą tranzytów szukali planet pozasłonecznych.
Przykładowo w czasie jednych ćwi
czeń kursanci mieli do dyspozycji pa
kiet danych przedstawiających obrazy
gwiazd z centrum naszej Galaktyki wy
konywane w ciągu 18 lat. Przy pomocy
programu SalsaJ połączyli obrazy, two
rząc film, który pokazał ruch gwiazd
wzdłuż zamkniętych orbit. Następnie
kursanci na komputerze a prowadzący

W

na tablicy stworzyli wykres, nanosząc wadzone do wielu państw europejskich
zm ieniające się w czasie położenie z okazji M iędzynarodow ego Roku
gwiazd. Na tablicy pojawiła się elipsa. Astronomii 2009 i są wciąż do kupienia
Korzystając z III prawa Keplera (P Ia1 w Polsce. Atrakcją dla wszystkich było
= 4ji 2/GM, gdzie T — okres, a — póloś również zwiedzanie Sorbony i jej zabyt
wielka, G — stała grawitacji) wyzna kowego obserwatorium oraz kolacja
czono m asę czarnej dziury M. Masa w restauracji na wieży Eiffla.
Dzięki treningom HOU nauczyciele
czarnej dziuiy w naszej Galaktyce sza
cowana jest na ok. 2,5-3,7 x 106 M0, a ta nawiązali kontakty między sobą — tak
wyliczona w czasie zajęć to 1,5 x 106M@, ludzie z różnych krajów, jak i z tych sa
czyli całkiem nieźle, biorąc po uwagę mych, bo przed przyjazdem na szkole
fakt, że prowadzący zmierzył oś wielką nia się nie znali. Celem szkolenia było
elipsy centymetrem krawieckim. To tyl nie tylko pokazanie, jak można cieka
ko jedno z wielu ćwiczeń, które było wie uczyć astronomii, ale jak rozbudzić
jednocześnie przykładem świetnie prze wśród uczniów zainteresowanie do nauk
prowadzonej lekcji, na której uczniowie ścisłych — matematyki, astronomii,
mogą pracować nie tylko ze szkolnym techniki — abyśmy mieli w przyszłości
podręcznikiem, ale z prawdziwymi da nie tylko nowych astronomów, ale też
inżynierów budujących mosty. Szkoda,
nymi astronomicznymi.
Kursanci przeprowadzali również że dość sztywny i skostniały system na
obserwacje na żywo zdalnie sterowa uczania, minimalna liczba godzin „fizynym 2,3-m radioteleskopem w Onsali ki-już-nie-z-elem antam i-astronom ii”
w Szwecji, który powstał właśnie na pozwoli wielu nauczycielom przeprowa
potrzeby uczniów do badań neutralne dzić podobne ćwiczenia jedynie na za
go w odoru na falach 21 cm (patrz jęciach pozalekcyjnych. Nie pociesza
Astronomia w szkole) oraz obserwacje fakt, że nie jest to problem jedynie
2-m teleskopami Faulkesa położonymi w Polsce.
Zainteresowani składali formularze
na Hawajach i w Australii. Położenie
tych teleskopów na antypodach pozwa do Service de Form ation C ontinue
la europejskim uczniom prowadzić ob UPMC i po wstępnej rejestracji mogli
serwacje, gdy u nas jest dzień. Z taką aplikować o grant Comenius do Naro
w iedzą nauczyciele m ogą starać się dowej Agencji Programu Comenius
o własny czas na teleskopach i przepro (w Polsce: Fundacja Rozwoju Systemu
wadzać z uczniami własne obserwacje. Edukacji). Przyznany grant pozwalał na
Uczestnicy budowali także spektro pokrycie kosztów podróży, pobyt w Pa
skop z elementów dostępnych w każ ryżu i udział w szkoleniach. Najbliższe
dym dom u i składali galileo sk o p . sesje szkoleniowe, do udziału w których
Galileoskopy to małe teleskopy spro można się zgłaszać, odbędą się w mar-

Samodzielnie zrobiony spektroskop. Potrzeba jedynie tekturowej rurki, żyletki, taśmy, starej płytki CD i nożyczek. Fot. Miguel Neta
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cu 2012 r. w Portugalii i w kwietniu 2012 r. w Pa
ryżu.
Informacji należy szukać na stronie interneto
wej http://www.euhou.net, stamtąd What is EUHOU, a dalej warto odwiedzić News oraz Training
sessions.
Zachęcamy wszystkich nauczycieli do brania
udziału w szkoleniach EU-HOU.

(kz)

Lifelong Learning Programme jest programem edukacyjnym wpro
wadzonym przez Komisję Europejską; jest on kontynuacją programu
Socrates II.
Narodowa Agencja Programu Comenius jest w Polsce reprezentowa
na przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (ww w.frse.org.pl).
Wszelkie informacje, jak zdobyć grant na wyjazd, można znaleźć na
stronie http://www.comenius.org.pl/ w dziale Mobilność Szkolnej
Kadry Edukacyjnej. Strona zawiera dokładny opis procedury, formu
larz elektroniczny wniosku o grant, który należy złożyć w wersji elek
tronicznej i papierowej oraz wiele dodatkowych informacji, a także punkt
dostępu do bazy kursów Comenius-Grundtvig i innych. Poniższy link
prowadzi do dokumentu wyjaśniającego krok po kroku, jak należy wy
pełnić formularze www.pl.euhou.net/docupload/files/misc/Comenius/
comenius-how-to-apply.pdf
EU-HOU — skrót od Hands On Universe, Europe, Bringing frontline
interactive astronomy into classroom (Interaktywna astronomia w szko
le) to międzynarodowy projekt mający na celu pokazanie, jak można
ciekawie uczyć astronomii. Zrzesza setki nauczycieli z kilkunastu kra
jów. Do programu EU-HOU może przystąpić każdy nauczyciel. O EU-HOU pisaliśmy w „Uranii-PA” w nr 5/2006 oraz 2/2007 w dziale Astro
nomia w szkole. Więcej informacji na stronie www.pl.euhou.net/.

Kursanci wyznaczają masę czarnej dziury w centrum
naszej Galaktyki. Fot. Miguel Neta

SalsaJ - darmowy program do analizy danych astronomicznych, do
pobrania ze strony EU-HOU. Program ma menu w różnych wersjach
językowych, w tym i po polsku. Z polskiej strony HOU można pobrać
przykładowe zadania wraz ze wszystkimi potrzebnymi danymi i samo
dzielnie przeprowadzić zajęcia w szkole.

Człowiek i Wszechświat
Interdyscyplinarna Sesja Naukowa
dla uhonorowania Ks. Prof. Konrada Rudnickiego
w 85. rocznicę Jego urodzin
Kraków, 15.10.2011r.
Z okazji 85. urodzin Ks. Profesora Konrada Rudnickiego
odbędzie się 15 października 2011 r. w Krakowie interdy
scyplinarna sesja naukowa z udziałem uczniów, przyja
ciół i kolegów dostojnego Jubilata. Uroczystość odbędzie
się w Collegium Śniadeckiego Uniwersytetu Jagiellońskie
go, przy ul. Kopernika 27 — w pięknie odnowionym kra
kowskim „belwederze”, mieszczącym kiedyś Obserwa
torium Astronomiczne. Jednodniową sesję wypełnią wy
stąpienia okolicznościowe i naukowe przybyłych gości,
które obejmować będą zagadnienia z zakresu astrono
mii, kosmologii, teologii i filozofii. Przewidywany jest druk
broszury zawierającej materiały z sesji.
Osoby chętne do wzięcia udziału w sesji prosimy
o nadsyłanie (najlepiej do 15.09 br.) zgłoszeń oraz ewen
tualnych propozycji tematów krótkich referatów (maks.
do 30 min) wraz ze streszczeniami. Nie przewidujemy
żadnych opłat obowiązkowych ani nie pokrywamy kosz
tów udziału w sesji. W razie potrzeby służymy pomocą
w zorganizowaniu noclegów w Krakowie.
Szczegółowy program sesji wraz z innymi informa
cjami zostanie przedstawiony na stronie:
www.astronomianova.org.
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Organizatorzy:
• Stowarzyszenie Astronomia Nova
• Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiel
lońskiego w Krakowie
Komitet Organizacyjny Sesji
• Dr Bogdan Wszołek (Instytut Fizyki AJD w Często
chowie)
• Dr Marek Jamrozy (Obserwatorium Astronomiczne UJ
w Krakowie)
• Mgr Agnieszka Kuźmicz (Obserwatorium Astrono
miczne UJ w Krakowie)
Kontakt
Agnieszka Kuźmicz,
Obserwatorium Astronomiczne
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Orla 171, 30-244 Kraków
E-mail: cygnus@oa.uj.edu.pl
agn.kuzmicz@gmail.com
tel. (+48) 12 425 1294
Fax: (+48) 12 425 1318
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Circulos m e os

Orbitalny moment pędu fotonu:
nowe okno astronomii?
stronomowie zawsze z uwagą śledzili postępy teorii ten eksperyment przygotowali, a który włoskie media p o 
fizycznych opisujących prom ieniow anie elektro równywały do słynnego, publicznego pokazu teleskopu Ga
m agn etyczn e. Dlatego nie pow inno dziwić, że do lileusza w czerwcu roku 1609, także na placu San Marco.
konane w ostatniej dekadzie fascynujące odkrycia Wtedy
optyki weneccy dożowie w strząśnięci widokiem gór na
kwantowej, dotyczące orbitalnego momentu pędu fotonu Księżycu, satelitów Jowisza i gw iazd w Drodze M lecznej
(OAM P = Orbital Angular Momentum o f a Photon), zo podw oili profesorską pensję Galileusza na Uniwersytecie
stały natychm iast zinterpretowane ja k o możliwe „nowe Padewskim. W eleganckich Włoszech właściwa doza bella
okno ” na Wszechświat o potencjalnie rewolucyjnym zna figura od stuleci skutecznie pom aga wspierać wielką na
ukę!
czeniu.
Fakt, że fa la elektromagnetyczna z niezerowym OAMP
Całkowity moment pędu fa li elektromagnetycznej cha
rakteryzującej się wektorem elektrycznym E i magnetycz wiruje, a je j czoło je s t skręcone (jak pokazuje rys. 1, ma za
sadnicze znaczenie w pom iarze OAMP w ju ż konkretnie
nym H,
planowanych zastosowaniach radioastronomicznych. Ry
sunek 2, zaczerpnięty z mych notatek z doskonałego refe
J = — f r x ( Ex H) < / F = J v + J 0
Aj k j
ratu przeglądowego, ja k i Bo Thide wygłosił w czerwcu
je s t sumą spinu J s. i orbitalnego momentu pędu J (/. Spin 2007 r. na konferencji Fundacji N auki Polskiej w Serocku,
fotonu może mieć tylko dwa stany kwantowe, Js — ±h. zwią schematycznie pokazuje ideę takiego pomiaru. Wykorzy
zane z polaryzacją. Orbitalny moment pędu może mieć na stuje ona trójwymiarową analizę Fouriera, opartą na p o 
tomiast dowolnie dużo stanów, JQ= ±/h; / = 0, 1, 2, .... N. miarze trzech amplitud i trzech fa z wektora E, które w pelUdało się ju ż wytworzyć w labora
torium wiązki światła laserowego
z / » 100. M oże to mieć ogromne
praktyczne zastosowanie w teleko
munikacji. Stany z różnymi /, mogą
być bowiem użyte do kodowania
przesyłanej informacji — duża licz
ba stanów odpowiada dużej liczbie
dostępnych znaków kodu'. Pierw
szy kro k zo sta ł j u ż zro b io n y 24
czerwca 2011 r. na placu Świętego
Marka w Wenecji. Sygnał radiowy
o częstości 2414 M H z składający
Rys. 1. Czoło fali elektromagnetycznej w przypadku J0 = 0, Js * 0, co odpowiada fali
się z fo to n ó w o różnych stanach
płaskiej z kołową polaryzacją (rysunek po lewej), oraz w przypadku J0 * 0, Js = 0, co
odpowiada „wirowi” fali elektromagnetycznej (dwa rysunki po prawej)
kwantowych związanych z niezerowym OAMP został wysiany z wy
spy San Georgio i odebrany p o drugiej stronie weneckiej ni określają je g o wirowość (vorticity) związaną z OAMP.
laguny w Pałacu Dożów (Palazzo Ducale). Różne stany Do takich pom iarów najlepiej nadają się trójwymiarowe
kwantowe niosły informację, którą udało się pom yślnie zde- anteny, ju ż montowane w Szwecji ja k o część szybko p o 
kodować. Eksperyment otrzym ał imponującą oprawę me wstającego systemu LOIS, związanego z LOFAR. Szwedz
dialną (i towarzyską) w stylu bella figura — obecni byli, ki minister edukacji dokona inauguracji jed n ej z ponad stu
prócz bardzo licznej publiczności, ministrowie włoskiego anten tego systemu na uroczystości (oczywiściepo szwedzku
rządu, władze Wenecji, menadżerowie firm telekomunika bardzo skromnej) planowanej w końcu września 2011 r. na
cyjnych, ambasadorowie, wpływowi intelektualiści, aka Uniwersytecie w Góteborgu, gdzie od wielu lat jestem pro
demicy, znani artyści z Włoch i ze świata, a nawet Princi- fesorem astrofizyki.
Jakie astronomiczne informacje będzie można uzyskać,
p e s s a E łe ttra M a rco n i, có rka G u g łielm o M a rco n i,
włoskiego noblisty (z roku 1909), pioniera radiokomuni mierząc OAMP za pom ocą anten systemu LO IS i podob
kacji. B ył to olśniewający sukces Fabrizio Tamburiniego, nych? Tego na razie nikt nie wie na pewno. Choć postęp
profesora Uniwersytetu Padewskiego i je g o szwedzkiego w metodach detekcji OAMP (wdrożonych lub sugerowa
kolegi Bo Thide, profesora Uniwesytetu w Uppsali, którzy nych w różnych zakresach częstości) je s t imponujący, cią
gle zbyt mało wiemy o powstawaniu OAMP w astronomicz
1 ...których nie ma gdy / = 0. Dlatego niektórzy sądzą, że przekazy od
nych źródłach. Wymienię tu tylko jed n ą często omawianą
zaawansowanych technologicznie pozaziemskich Obcych mają najpewniej
możliwość
— indukowanie OAMP w świetle emitowanym
/ » 1 i sugerują nowe strategie w projekcie SET1.

A

222

U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

5/2011

Po lewej: Współpracowniczki Fabrizio Tamburiniego, który przed laty byt moim kolegą w zespole Dennisa Sciamy w Scuola Internationale
di Studi Superiori Avanzati w Trieście, z weneckim temperamentem świętują sukces eksperymentu w Palazzo Ducale. Tanti auguri,
Fabrizio! W tle fragment plakatu informującego o wydarzeniu 24 czerwca na placu Świętego Marka. Po prawej: współtwórca sukcesu,
mój obecny szwedzki kolega Bo Thide w rozmowie (przy innej okazji) z rosyjskim noblistą, Witalim Łazarewiczem Ginzburgiem

w pobliżu czarnej dziury poprzez efekt Lensa-Thirringa
„ wleczenia układów inercjalnych W ustalonej odległo
ści od czarnej dziury prędkość wleczenia zależy tylko od
je j spinu. Pom iar OAMP dawałby więc szansę na bezpo
średnie wyznaczenie spinu. Żaden z opublikowanych do
tąd artykułów nie wyjaśnia jednak ilościowo, ja k spin czar
nej dziury wpływa na OAMP. Ten ciekawy i bardzo trudny
temat je s t w sam raz dla ambitnych, młodych teoretyków,
znających kwantową elektrodynamikę i teorię grawitacji
Einsteina.
Marek Abramowicz
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Rys. 2. Od lewej ku prawej: [1] fala elektromagnetyczna ze spinem, ale bez OAMP nie wykazuje wirowości. Rysunek na górze pokazuje
reakcje anteny na taką falę. Fala z OAMP charakteryzuje się wirem (rysunek na dole). [2] Przykład trójwymiarowej anteny z trzema wzajem
nie ortogonalnymi pętlami. Nieco inne trójwymiarowe anteny są używane w systemie LOIS, należącym do skandynawskiej części międzyna
rodowego programu LOFAR. [3] Rozmieszczenie anten LOFAR i LOIS w pierwszej fazie rozwoju systemów. Bazą szwedzkiego LOIS jest
stacja obserwacyjna w Vaxjo, mieszcząca także odbiornik systemu GPS do precyzyjnego wyznaczania czasu
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2010 TK7— pierwszy
ziemski trojańczyk
28 lipca w magazynie „Naturę” opubli
kowano artykuł potwierdzający istnienie
pierwszej asteroidy trojańskiej obiega
jącej Słońce wraz z Ziemią (ang. Trojan
Asteroid). Trojańczyk, nazwany tymcza
sowo 2010 TK7, jest asteroidą z grupy
Apolla, a jego średnica wynosi około
300 m. Po raz pierwszy został zaobser
wowany na zdjęciach wykonanych
w 2010 r. przez należącego do NASA sa
telitę WISE (Wide-field Infrared Survey
Explorer), a następnie obserwowany na
ziemnym teleskopem. Ostatecznie ob
serwacje w kwietniu br. przy użyciu Canada-France-Hawaii Telescope potwier
dziły trojańską naturę asteroidy. Do tej
pory były znane planetoidy trojańskie to
w arzyszące Jowiszowi, Neptunowi
i Marsowi. Teraz mamy dowód, że rów
nież posiada je Ziemia. Nie wiadomo, jak
długo takie planetoidy mogą utrzymywać
swoją trojańską naturę, wiemy jednak,
że orbita 2010 TK7 będzie stabilna
w przeciągu następnych 10 tys. lat. Wie
dziano wcześniej, że takie planetoidy
powinny istnieć wokół Ziemi, więc od
krycie następnych obiektów tego typu
jest tylko kwestią czasu.

mia (punkty libracyjne) — punkty L1-L5 —
w tych punktach równoważą się wszystkie
siły pochodzące od układu dynamicznego
Słońce-Ziemia. Punkty L4 i L5 są punktami
stabilnymi, ciało próbne (czyli o zaniedbywalnej masie w porównaniu do Słońca i Zie
mi) może znajdować się tam długo. Punkty
te zmieniają swoje położenie w przestrzeni
zgodnie z ruchem planety wokół Słońca.
Źródło: NASA

Trojańczycy to nazwa określająca
asteroidy stowarzyszone ze swoimi pla
netami i podążające po dość skompli
kowanych trajektoriach wokół punktów
Lagrange’a. Trojańczyk może poprze
dzać lub podążać za swoją planetą.
2010 TK7 wyprzedza Ziemię w jej ruchu
wokół Słońca i obiega Słońce w średniej

watora znajdującego się ponad płaszczyzną Układu Słonecznego. Źródło: NASA
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odległości takiej jak Ziemia, czyli 1AU,
i w tym samym czasie. Podąża on przed
Ziemią okrążając punkt libracyjny L4 po
bardzo wydłużonej orbicie. Obecnie
znajduje się w odległości 80 min km, mi
nimalna odległość to 24 min km. Orbita
planetoidy wokół punktu L4 jest ekscen
tryczna i nachylona w stosunku do orbi
ty Ziemi okrążającej Słońce — z Ziemi
wygląda tak, jakby planetoida okrążała
pustą przestrzeń. Z roku na rok trajek
toria trojańczyka zmienia się nieco
względem Ziemi — planetoida migruje
wzdłuż ziemskiej orbity. Teraz znajduje
się stosunkowo blisko Ziemi, a w roku
2209 oddali się od niej maksymalnie, po
czym znów zacznie się do Ziemi przy
bliżać. W roku 2400 będzie znajdować
się w takim samym położeniu względem
Ziemi jak obecnie, co zamknie pełny cykl
libracji wynoszący około 390 lat. Ruch
libracyjny powoduje, że planetoida znaj
duje się w bezpiecznej dla nas odległo
ści od Ziemi i przez następne 10 tys. lat
do kolizji obu ciał z pewnością nie doj
dzie.
(kz)

WiggleZ
W styczniu bieżącego roku zakończono
fazę obserwacyjną jednego z najwięk
szych przeglądów kosmologicznych nie
ba — WiggleZ. Po czterech latach ob
serwacji przy użyciu Angielsko-Australijskiego Teleskopu astronomowie opra
cowali katalog zawierający pozycje oraz
przesunięcia ku czerwieni 240 000 ga
laktyk. Przegląd pokrywa niespełna
2,4% całkowitej powierzchni nieba (około
1000 stopni kwadratowych) i sięga do
rekordowego w klasie zmasowanych ob
serwacji nieba przesunięcia ku czerwie
ni z = 1. Głęboki zasięg przeglądu jest
jego podstawowym atutem z punktu wi
dzenia zastosowania w badaniu wielu
zagadnień kosmologicznych. Graniczna
wartość przesunięcia ku czerwieni od
powiada momentowi, w którym Wszech
świat miał 5,9 mld lat, a więc odbierane
w chwili obecnej światło galaktyk zosta
ło wyemitowane 7,7 mld lat temu.
Zasięg przesunięcia ku czerwieni ra
zem z pokryciem nieba przeglądu prze
kłada się także na fizyczne rozmiary ob
serwowanej części W szechświata.
W tym sensie WiggleZ stanowi trójwy
miarową mapę rozkładu galaktyk w im
ponującej objętości 1 Gpc3. Dla porów
nania warto wspomnieć, że jest to obję
tość największej komputerowej symula
cji powstawania struktur we Wszechświecie — Millenium Simulation.
Dane przeglądu są obecnie analizo5/G0II
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wane pod kątem teoretycznym. Opiera
jąc się na własnościachi obserwowane
go rozkładu galaktyk, kosmologowie
mierzą podstawowe parametry modelu
kosmologicznego opisującego powsta
wanie i ewolucję struktur we Wszechświecie. Jednym z najbardziej tajemni
czych składników tego modelu jest tzw.
ciemna energia — egzotyczna forma
energii pojawiająca się najczęściej w po
stulowanej przez Einsteina postaci sta
łej kosmologicznej, odpowiedzialna za
obserwowalnąfazę przyspieszenia eks
pansji Wszechświata. Pytanie o naturę
ciemnej energii pozostaje wciąż otwar
te. Rola przeglądu WiggleZ będzie po
legała przede wszystkim na doprecy
zowaniu modelu ciemnej energii, co po
tencjalnie może przybliżyć nas do roz
wiązania zagadki pochodzenia tej for
my energii. Warto wspomnieć w tym
miejscu, że jednym z alternatywnych
wyjaśnień ciemnej energii jest teoria
oparta na modyfikacji ogólnej teorii
względności (tzw. teoria f(R)), która
przewiduje fazę przyspieszenia eks
pansji Wszechświata bez odwoływania
się do egzotycznych form energii. Py
tanie, czy grawitacja Einsteina powin
na być zastąpiona na skalach kosmo
logicznych przez jej modyfikację, będzie
kolejnym problemem, na który analiza
danych przeglądu WiggleZ może rzu
cić odrobinę światła.
Podstawowa metoda testowania
modelu kosmologicznego przy użyciu
danych przeglądu WiggleZ wykorzystu
je wyznaczenie skali tzw. piku oscylacji
akustycznych, będących pozostałością
po okresie oddzielenia się promieniowa
nia od materii we wczesnym Wszechświecie (około 400 000 lat po Wielkim
Wybuchu). Pik manifestuje się wzrostem
tendencji grupowania się galaktyk na
określonej skali kątowej na niebie. Mie-

Południowej Walii w czasie obserwacji w ra
mach projektu WiggleZ. Źródło: NASA/JPLCaltech, Barnaby Norris, Emily Wisnioski,
Sarah Brough, Michael Drinkwater, David
Woods
5 /2 0 II

rząc tak określoną skalę
kątową oraz znając fi
zyczne rozm iary piku
(wynoszące w dzisiej
szym W szechświecie
około 150 Mpc), metoda
ta pozwala wyznaczyć
odległość do galaktyk
o danym przesunięciu ku
czerwieni (odległość ta
jest odwrotnie proporcjo
nalna do skali kątowej).
Ostatecznym krokiem
jest znalezienie odpo
wiedniego modelu ko
smologicznego lub takie
go zestawu parametrów
kosmologicznych, który
odtwarza obserwowaną
zależność między odle
głością a przesunięciem Fotografia obłoków Rho Ophiuchi wykonana w Obserwato
rium Paranal powstała po złożeniu trzech obrazów w filtrach
ku czerwieni. Pierwsze
B, V i R. To właśnie w tym obszarze formowania gwiazd wy
pomiary pozycji piku aku kryto nadtlenek wodoru (oznaczony kółeczkiem).
stycznego z przeglądu
Źródło ESO/S. Guisard
W iggleZ zgadzają się
w pełni z przewidywaniami tzw. standar został odkryty w Kosmosie przez astro
dowego modelu kosm ologicznego,
nomów wykorzystujących dane z tele
w którym ciemna energia występuje skopu APEX z Europejskiego Obserwa
w postaci stałej kosmologicznej.
torium Południowego (ESO) w Chile.
Przegląd WiggleZ pozwoli także na
Odkrycia dokonała grupa astrono
wyznaczenie ewolucji tzw. czynnika
mów za pomocą teleskopu Atacama
wzrostu struktur kosmicznych. Teore Pathfinder Experiment (APEX), znajdu
tyczna wartość tego parametru i jej za jącego się w chilijskich Andach, na wy
leżność od czasu kosmicznego są czu sokości 5000 m, na płaskowyżu Chajłe na model grawitacji. Oznacza to, że nantor. Obserwacje skierowano na ob
z pomiaru czynnika wzrostu, poprzez po szar w naszej Galaktyce, niedaleko
równanie z teoretycznymi przewidywa gwiazdy Rho Ophiuchi, oddalonej o ok.
niami, można potencjalnie wyciągnąć 400 lat świetlnych. Obszar ten zawiera
wnioski o naturze grawitacji na skalach bardzo zimne (ok. -250°C) i gęste obło
kosmologicznych. Pomimo że analiza ki kosmicznego gazu i pyłu, z którego
danych WiggleZ jest na dość wczesnym
powstają nowe gwiazdy. Obłoki te są
etapie, wstępne pomiary czynnika wzro głównie zbudowane z wodoru, ale za
stu nie wskazują na jakiekolwiek wyraź wierają także śladowe ilości innych pier
ne odstępstwa grawitacji od ogólnej teorii wiastków, a te są głównym celem astro
względności.
nomów poszukujących molekuł w prze
Radek Wojtak strzeni kosmicznej. Takie teleskopy jak
APEX, które dokonują obserwacji na
Brakujące ogniwo,
milimetrowych i submilimetrowych dłu
gościach
fal, sąznakomitym instrumen
czyli woda utleniona
tem odbierającym sygnały od tych czą
w Kosmosie
steczek.
W materii międzygwiazdowej odkryto
Zespół astronomów znalazł charak
cząsteczki nadtlenku wodoru (H20 2). terystyczny „podpis” światła, które emi
Odkrycie daje odpowiedzi na pytania do tują cząstki nadtlenku wodoru pochodzą
tyczące brakującego ogniwa chemicz ce z części obłoków Rho Ophiuchi. Per
nego między dwiema najważniejszymi
Bergman, astronom z Obserwatorium
dla życia cząsteczkami: wody i tlenu.
Kosmicznego w Onsali w Szwecji, po
Nadtlenek wodoru odgrywa kluczową wiedział, że odkrycie nadtlenku wodoru
rolę w chemii wody i ozonu w atmosfe teleskopem APEX było sensacyjne. Na
rze naszej planety. Bardziej znany jest ukowcy wiedzieli z badań laboratoryj
jako tzw. woda utleniona, głównie ze nych, na jakich długościach fali szukać
swojego działania dezynfekującego lub struktur, ale liczba nadtlenku wodoru
jako rozjaśniacz do włosów. Związek w obłoku to zaledwie jedna cząsteczka
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII
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na 10 mld cząsteczek wodoru, zatem ich
wyłuskanie wymaga bardzo dokładnych
obserwacji. Bergman jest głównym au
torem publikacji na ten temat w czaso
piśmie .Astronomy & Astrophysics”.
Nadtlenek wodoru jest kluczową czą
steczką zarówno dla astronomów, jak
i chemików. Molekuła jest ściśle związa
na z dwiema innymi — tlenem i wodą
które mają istotne znaczenie dla życia.
Ponieważ sądzi się, że większość wody
na Ziemi ma pochodzenie kosmiczne,
naukowcy doznali ulgi, posiadając do
wód na jej powstanie.
Prawdopodobnie nadtlenek wodoru
powstaje w przestrzeni kosmicznej na
powierzchni ziaren pyłu — drobnych
cząsteczek podobnych do piasku i sa
dzy. Pył pełni rolę katalizatora, umożli
wiając połączenie wodoru (H) i cząste
czek tlenu (0 2). Kolejne reakcje nadtlen
ku wodoru z wodorem to prosty sposób
na produkcję wody (H20). Odkrycie nad
tlenku wodoru pozwoli astronomom na
lepsze zrozumienie procesu powstania
wody we Wszechświecie. Pomoże zro
zumieć także inną zagadkę materii międzygwiazdowej: dlaczego cząsteczki tle
nu są tak trudne do wykrycia w Kosmo
sie — znaleziono je dopiero w 2007 r.
za pomocą satelity Odin.
Jeszcze nie wiem, w jaki sposób naj
ważniejsze na Ziemi cząsteczki powstają
w Kosmosie — powiedział Berengere
Parise z Max Planck Institute for Radio
Astronomy w Niemczech. Jednak odkry
cie nadtlenku wodoru pokazuje nam, że
to kosmiczny pył jest brakującym skład
nikiem tego procesu.
Pełniejsza informacja o tych proce
sach będzie możliwa dopiero po serii

dodatkowych obserwacjip Ophiuchi i in
nych, podobnych obłoków okolic formo
wania się nowych gwiazd takimi telesko
pami jak submilimetrowy ALMA (Ataca
ma Large Millimeter/submillimeter Array)
oraz badań w laboratoriach chemicz
nych na Ziemi.
APEX jest wspólnym projektem Max-Planck Institute for Radio Astronomy
(MPIfR), Obserwatorium Kosmicznego
w Onsali (OSO) i ESO. Teleskop APEX
jest obsługiwany przez ESO.
Karolina Wojtkowska, Magda Siuda
Źródło: astronomy.com

Teleskop Herschela
pomaga w rozwiązania
zagadki pochodzenia
kosmicznego pyłu
Nowe obserwacje wykonane w podczer
wieni przez Kosmiczne Obserwatorium
Herschela zdają się ujawniać, że pod
czas eksplozji gwiazdy dochodzi do wy
rzucenia w przestrzeń ogromnych ilości
św ieżego pyłu (o wadze od około
160 000 do 230 000 mas Ziemi). Dowo
dzi to, że wybuchy masywnych gwiazd
(supernowych) są czynnikiem odpowie
dzialnym za istnienie pyłu kosmicznego
także we wczesnych epokach istnienia
Wszechświata. To odkrycie pokazuje siłę
badań astronomicznych prowadzonych
na różnych długościach fal światła —
skomentował Paul Goldsmith, nauko
wiec z NASA Jet Propulsion Laboratory
w Pasadenie (California). Obserwacje
Herschela w podczerwieni dały nam
nowe narzędzie badawcze, umożliwia
jące rozwikłanie tajemnic Kosmosu.

Porównanie dwóch fotografii pozostałości po supernowej SN 1987A. Lewy obraz pochodzi
z Teleskopu Herschela, prawy — w powiększonej skali — przedstawia ten sam obiekt wi
dziany przez Teleskop Hubble'a. Źródło: ESA/NASA-JPL/UCL/STScl
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Pył kosmiczny jest złożony z wielu
pierwiastków i związków: węgla, tlenu,
żelaza oraz innych substancji cięższych
od wodoru i helu. Jest zarazem podsta
wowym budulcem planet oraz organi
zmów żywych i odgrywa znaczenie
w procesie formowania się nowych
gwiazd. Gwiazdy typu słonecznego wraz
z wiekiem zasilają przestrzeń kosmiczną
pyłem, który następnie buduje nowe
pokolenia gwiazd i planet.
Od wieków astronomowie zastana
wiają się, skąd pochodził pył kosmiczny
w bardzo wczesnym Wszechświecie.
W najwcześniejszych epokach istnienia
Kosmosu nie było jeszcze na tyle wielu
gwiazd typu słonecznego, by mogły one
produkować istotne ilości pyłu. Jednak
duże ilości pyłu obserwuje się w bardzo
dalekich, wczesnych galaktykach. Naj
nowsze odkrycie Herschela dowodzi jed
nak, że to gwiazdy supernowe były głów
nymi dostarczycielkami pyłu kosmiczne
go w młodym Wszechświecie.
Grunt pod naszymi nogami jest nie
mal w całości wyprodukowany we wnę
trzach dawnych gwiazd— wyjaśnia ba
daczka projektu Herschel, Margaret
Meixner. Teraz posiadamy bezpośredni
pomiar poziomu wzbogacania przestrze
ni w pył pochodzący z wybuchów super
nowych. Wyniki badań, opublikowane
w lipcowym wydaniu pisma „Science”,
koncentrują się na pozostałościach po
stosunkowo niedawnych supernowych,
które można obserwować gołym okiem
z Ziemi. Supernowa SN 1987A wybu
chła około 170 tys. lat świetlnych od Zie
mi i została zaobserwowana w 1987 r.
Można było następnie śledzić jej zmia
nę blasku. Jasność gwiazdy malała
przez kilka miesięcy. Umożliwiło to szcze
gółowe studia nad wybuchami tego typu
gwiazd, co oznacza, że SN 1987A jest
do dziś jednym z najlepiej zbadanych
obiektów naszego nieba.
Nowy obraz SN 1987A, pochodzący
z Teleskopu Hubble’a, znajduje się pod
adresem http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2011/21 .Początko
wo astronomowie nie byli przekonani, że
Teleskop Herschela jest w stanie „zoba
czyć" pozostałość po wybuchu tej super
nowej. Teleskop wykrywa jedynie naj
dłuższe fale podczerwone, co oznacza,
że jest w stanie zaobserwować dość
chłodne obiekty, produkujące niewiele
ciepła (jak właśnie pył kosmiczny).
SN 1987A została przypadkiem zaob
serwowana podczas „namierzania” in
nego obiektu ujętego w przeglądzie nie
ba — pobliskiego Wielkiego Obłoku Ma
gellana (LMC). Naukowcy byli zdziwie5 / 2 0 II

w skrócie
ni, że udało się dostrzec także pozosta
łość po wybuchu supernowej. Badania
dowodzą że jej blask pochodzi z wiel
kiej chmury pyłu kosmicznego (zawie
rającej 10 tys. więcej masy niż sądzo
no). Pył ten ma temperatury z zakresu 256° do -249° Celsjusza — jest zatem
nawet chłodniejszy niż Pluton (-240°C).
Elżbieta Kuligowska
Źródło: www.nasa.gov

Radioteleskop
na orbicie
18 lipca 2011 r. o godz. 6.31 czasu mo
skiewskiego (UT 0231) z kosmodromu
Bajkonur w Kazachstanie wystartowała
rakieta Zenit-3M, przy użyciu której wy
niesiono na orbitę okołoziemską obser
watorium radiowe Spektr R. Po 10 mi
nutach od chwili startu, gdy wypaliły się
dwa człony rakiety, Spektr R znalazł się
na tzw. orbicie parkingowej, a docelową
orbitę eliptyczną mającą apogeum po
równywalne z apogeum orbity Księży
ca, osiągnął o UT 0606 po przyspiesze
niu przez trzeci człon napędowy o na
zwie Fregata. Był to kulminacyjny mo
ment podjętego w Instytucie Lebiediewa Rosyjskiej Akademii Nauk w latach
80. XX w. — a więc jeszcze za czasów
ZSRR — programu RadioAstron. Nb. po
upadku ZSRR program ten został odło
żony „na półkę", ale reanimowano go
w obecnym stuleciu.
Celem projektu RadioAstron jest
stworzenie interferometrycznej sieci ra
dioteleskopów umożliwiającej obserwa
cje radiowe z ogromną zdolnością roz
dzielczą a Spektr R jest, oczywiście, jej
kluczowym elementem. Dlaczego tego
rodzaju sieć może dostarczyć obrazów
o najwyższej zdolności rozdzielczej, zo
stało szczegółowo wyjaśnione w artykule
e-VLBI, czyli radiowa interferometria
wielkobazowa w czasie rzeczywistym
(„Urania-PA" 2/2008, dostępny na naszej
stronie www). Z artykułu tego czytelnik
dowie się m.in., że o rozdzielczości ob
razu decydują tzw. długości baz, czyli po
prostu odległości pomiędzy radiotelesko
pami, co oznacza, że rozmiary Ziemi sta
nowią tu w zasadzie nieprzekraczalną
granicę. Ale tylko „w zasadzie’’, ponie
waż ograniczenie to można przełamać
za pomocą orbitalnego obserwatorium
radioastronomicznego, jako że długości
baz pomiędzy radioteleskopem na po
kładzie satelity a radioteleskopami na
ziemnymi będą wówczas wynikać z roz
miarów orbity, a więc bez przeszkód
mogą one być wielokrotnie większe niż
rozmiary Ziemi, a tym samym rozdziel
5/Q0II

czości wielokrotnie lepsze od dotych
czas o siągalnych. I rzeczyw iście,
umieszczenie satelity Spektr R na orbi
cie sprawiło, iż tak wielkie bazy będzie
można stworzyć. Stanie się tak dlatego,
że ta nachylona pod kątem 51,6° do rów
nika orbita jest elipsą o dużym mimośrodzie — jej perygeum wahać się bę
dzie w zakresie od 10 do 70 tys. km,
a apogeum od 310 do 390 tys. km. Gdy
zatem Spektr R znajdzie się w pobliżu
apogeum, bazy pomiędzy antenami na
ziemnymi a anteną na jego pokładzie
będą kilkadziesiąt razy dłuższe niż bazy
pomiędzy samymi radioteleskopami na
ziemnymi, a w rezultacie spodziewana
rozdzielczość obrazów sięgnie nawet
8 mikrosekund łuku. Dla porównania roz
dzielczość Kosmicznego Teleskopu
Hubble’a wynosi w najlepszym razie
40 milisekund, czyli jest 5000 razy gor
sza! Orbita, którą Spektr R obiega w cza
sie 9,5 dnia, będzie — głównie za
sprawą pola grawitacyjnego Księżyca ulegać precesji w okresie ok. 3 lat, tak iż
normalna do płaszczyzny orbity zakre
ślać będzie na sferze niebieskiej owal
0 osi wielkiej 150° i osi małej 40°. Taka
ewolucja orbity przełoży się na to, iż
obserwowane obiekty będą widziane
z różnych perspektyw, co ma kolosalne
znaczenie dla jakości obserwacji.
Głównym elementem ważącego ok.
5 1 obserwatorium jest skupiający fale
radiowe reflektor o średnicy 10 m. Oczy
wiście w czasie startu był on zwinięty
127 segmentów, z których się składa, do
piero na orbicie rozwinęło się na zasa
dzie podobnej do płatków kwiatu, tak iż
powstało wklęsłe zwierciadło o ognisko
wej 4,3 m. W jego ognisku umieszczo
ne są odbiorniki. Będąone pracować na
czterech zakresach długości fal: 92,18,
6 i 1,3 cm. RadioAstron jest projektem
międzynarodowym, o czym najlepiej
świadczy pochodzenie aparatury odbior
czej. I tak odbiornik na 92 cm skonstru
owano w Indiach, na 18 cm w Australii,
na 6 cm w Rosji, a na 1,3 cm w Finlan
dii. Do tego międzynarodowego towa
rzystwa należy też dodać Szwajcarię,
skąd pochodzi pokładowy wzorzec cza
su. Międzynarodowy charakter RadioAstronu ujawni się jed na k przede
wszystkim w trakcie obserwacji, kiedy
elementami sieci będzie kilkanaście ra
dioteleskopów rozmieszczonych na ca
łej Ziemi, w tym największe: Arecibo (Pu
erto Rico) o średnicy 305 m, Green Bank
(USA) o średnicy 110 m i Effelsberg
(Niemcy) o średnicy 100 m. Dzięki
uczestnictwu w projekcie RadioAstron
tak wielkich anten, stosunkowo mały rozU r a n i a . - POSTĘPY ASTRONOMII

Oficjalna witryna programu RadioAstron:
http://www.asc.rssi.ru/radioastron/

miar anteny na pokładzie Spektr R prze
stanie być problemem, ponieważ w ob
serwacjach interferometrycznych obo
wiązuje reguła stanowiąca, że połącze
nie małej anteny w jedną parę z dużą
jest równoważne stworzeniu interfero
metru, w którym oba elementy mają
średnicę równą średniej geometrycznej
średnic faktycznych anten. A zatem np.
interferometr, którego elementami są
Spektr R i Arecibo, działa tak, jak gdyby
obie anteny miały po ^ ( 3 0 5 * 1 0 ^
~ 55 m.
Program naukowy RadioAstronu\es\
wszechstronny. Na czoło wybijają się
jednak dwa projekty, a mianowicie ob
serwacje centrów aktywnych galaktyk,
a to oznacza studiowanie procesów fi
zycznych w bezpośrednim sąsiedztwie
supermasywnych czarnych dziur oraz
badanie kosmicznych maserów i megamaserów. Temu ostatniemu celowi
jest dedykowany zwłaszcza odbiornik
na 1,3 cm, tj. na linię widmową wody,
szczególnie często spotykaną w ko
smicznych maserach. Jednym z pierw
szych obiektów, który będzie obserwo
wany przez Spektr R, jest aktywna ga
laktyka M87 w grom adzie galaktyk
w gwiazdozbiorze Panny. W skali ko
smologicznej odległość do M87 jest ra
czej niewielka, bo wynosi „tylko” 54 min
lat świetlnych (16,5 megaparseka), co
oznacza, że przy zdolności rozdzielczej
na poziomie 8 mikrosekund kątowych
będziemy w stanie dostrzec w M87
szczegóły o rozmiarach rzędu zaledwie
100 jednostek astronomicznych, czyli
porównywalne z rozmiarami Układu
Słonecznego.
Do momentu ukończenia niniejsze
go tekstu, a dokładnie do 4 sierpnia br.,
misja Spektr R przebiegała zgodnie
z planem. Przewidywany czas pracy
Spektr R to 5 lat, ale jeśli aparatura nie
zawiedzie, a z drugiej strony znajdą się
środki na kontynuowanie misji, to będzie
ona przedłużona o kolejne 5 lat.
Andrzej Marecki
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astronomia w szkole

Obserwacje astronomiczne ze szkolnej ławy
adioastronomia jest dla uczniów szkoły średniej, a tym
bardziej gimnazjum, dyscypliną dość egzotyczną.
>0 astronomii każdy uczeń ma mniejsze lub większe
pojęcie, ale o radioastronomii — jak wynika z moich doświad
czeń pedagogicznych — prawie żaden nie słyszał i nie wie,
czym ten dział się zajmuje. Nic dziwnego, nie ma jej w pro
gramach nauczania i rzadko się o niej mówi. Tym bardziej
należy z uznaniem zauważyć, że pojawiła się nowa możli
wość obserwacji astronomicznych dla uczniów, wykorzystu
jąca metody radioastronomii, które pozwalajązobaczyć naszą
Galaktykę. Na wstępie opowiem krótko, w jaki sposób do
szło do tego, że zainteresowałem się radiowymi obserwacja
mi Drogi Mlecznej.
Od paru już lat prowadzę z uczniami gimnazjum w małej
miejscowości Niedźwiedź koło Mszany Dolnej zajęcia do
datkowe z fizyki i astronomii. Mamy własny, 20-cm reflek
tor, który w pogodne noce ustawiamy na boisku szkolnym
lub nieco dalej poza szkołą — gdzieś na jednej z okolicz
nych górek — i prowadzimy obserwacje. Nie są to tylko
zajęcia z astronomii. Głównie przedmiotem zajęć jest fizy
ka, ale bardzo często wykorzystuję tematykę astronomiczną,
ponieważ cieszy się ona u młodzieży dużym zainteresowa
niem i inspiruje ją do zadawania pytań, które zresztą często
wykraczają poza astronomię. Zajęcia te obecnie prowadzę
we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach
ponadregionalnego projektu FENIKS. Raz w semestrze jeź
dzimy na zajęcia na uczelni w Krakowie, a ponadto ucznio
wie w ykonują projekty naukowe, które są prezentowane
w etapie uczelnianym albo w formie plakatu lub — ok. 10

R
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Rys. 1. Księżyce lo i Europa sfotografowane przez Dominikę Szczy
gieł i Monikę Hanula, listopad 2009
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najlepszych projektów — w formie prezentacji ustnej wraz
z pokazem. Pierwszym astronomicznym projektem dwóch
moich uczennic, Dominiki Szczygieł i Moniki Hanula, było
wyznaczenie okresu obiegu Io i Europy na podstawie kilku
dniowych obserwacji księżyców Jowisza, które przeprowa
dziły w listopadzie 2009 r.
Podczas naszych zajęć często korzystamy również ze
zdalnie sterowanych teleskopów Ironwood North Observa
tory: INO-l i 1NO-2. Są to teleskopy optyczne udostępnia
ne przez amerykański program edukacyjny H ands-O n Uni
verse, za pośrednictwem europejskiego odgałęzienia tego
programu EU-HOU. Instytucją koordynującą programu
w Europie jest Uniwersytet Piotra i Marii Curie w Paryżu,
UPMC (Olivier Marco, Roger Ferlet, Anne-Laure Melchior),
a w Polsce Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie (Józefina
Turło, Lech Mankiewicz). Dostępem do teleskopów INO
koordynuje Lech Mankiewicz. Niektóre z wyników obser
wacji moich uczniów można zobaczyć na stronie interneto
wej Publicznego Gimnazjum w Niedźwiedziu http://zsig.niedzwiedz.pl/ . Uczniowie, wykonując obserwacje zdalnie
sterowanymi teleskopami, poznają nie tylko różne obiekty
niebieskie, ale zapoznająsię także z techniką fotografii astro
nomicznej, obróbką komputerową uzyskanego materiału,
techniką fotografii barwnej w astronomii itp.
Na początku bieżącego roku na stronach EU-HOU na
tknąłem się na informację o możliwości zdalnych obserwa
cji radiowych Drogi Mlecznej. Jednak nie mogłem znaleźć
sposobu na uzyskanie dostępu do radioteleskopu SALSAOnsala należącego do szwedzkiego obserwatorium Onsala
Space Observatory skonstruowanego na potrzeby uczniów,
studentów i nauczycieli w celu wprowadzenia w zagadnie
nia radioastronomii. Poprosiłem więc Lecha Mankiewicza
o pomoc, a on skierował mnie do Krzysztofa Chyżego, pra
cow nika naukowego Obserw atorium Astronom icznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego (OAUJ), który jest koordy
natorem w Polsce nowego międzynarodowego projektu edu
kacyjnego przygotowywanego przez EU-HOU — Radio
we obserwacje Drogi Mlecznej (http://www.oa.uj.edu.pl/
hou). Ucieszyłem się, ponieważ w planie na ten semestr
miałem w ramach FENIKSA tematykę astronomiczną i wi
zytę w OAUJ w maju. Miałem okazję wcześniej nawiązać
kontakt i lepiej przygotować moich uczniów i siebie do za
jęć majowych w obserwatorium. Zgłosiłem moją szkołę do
projektu i siebie na szkolenie, które miało odbyć się w kwiet
niu.
Na szkolenie zostałem wybrany wraz z dwoma innymi
nauczycielami z Polski, Małgorzatą Kaźmierczak z X LO
w Krakowie i Marianną Stopyra-Gardiasz z Zespołu Szkół
nr 1 w Tomaszowie Lubelskim. Zajęcia odbywały się w uro
czym zakątku Portugalii, w górskiej Pampilhosa da Serra,
gdzie w tych dniach odbyło się również oficjalne otwarcie
radioteleskopu GEM (Galactic Emission Mapping), skanu
jącego Galaktykę i rejestrującego jej tło radiowe. Tam mię-
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dzy innymi przechodziliśmy praktyczne ćwiczenia w ob i wykonujemy obserwacje. Oczywiście przed pierwszymi
serwacjach radiowych Drogi Mlecznej na fali 21 cm radio obserwacjami koniecznie należy zapoznać się z instrukcją
teleskopem w Onsali i analizie wyników. Teraz już bez pro pracy na radioteleskopie. Jest ona dostępna na stronach EUblem u uzyskałem dostęp do radioteleskopu dla moich -HOU, również w wersji polskiej.
uczniów. Z tematyką wykorzystania radioteleskopu w On
Jest to naprawdę łatwe zarówno dla nauczyciela, jak i dla
sali zetknąłem się również na warsztatach EU-HOU w Pa ucznia. Ja zapoznałem swoich uczniów z zasadami i poka
ryżu w czerwcu 2011 r., prowadzonych przez UPMC, do załem praktyczną stronę pracy z radioteleskopem na jed 
udziału w których gorąco zachęcam. Warsztaty te odbywają nych dwugodzinnych zajęciach. W ciągu następnych zajęć
się regularnie od pewnego już czasu i są planowane także pozwoliłem uczniom pracować z radioteleskopem samo
jesienią i w pierwszej połowie 2012 r. Każdy nauczyciel, dzielnie, jednak doglądając, co robią, i pomagając w sytu
który prowadzi zajęcia z astronomii, znajdzie tam dla siebie acjach problemowych, a za trzecim razem wykonywali ob
ciekawe tematy i ćwiczenia dla swoich uczniów. Informa serwacje całkowicie samodzielnie. Dwie moje uczennice,
cje o warsztatach można znaleźć na stronach Hands-On Dominika Szczygieł i Karolina Florek postanowiły wyko
Universe w wydaniu europejskim, a informację o tym, jak nać mapę Galaktyki w ramach projektu naukowego na kon
starać się o finansowanie udziału w serwisie Comeniusa, kurs projektów przeprowadzany w ramach FENIKSA. Wy
w dziale Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej (http:// konały go zupełnie samodzielnie, dostały się do grupy 10
www.comenius.org.pl).
najlepszych projektów w finale konkursu i w finale, pre
Projekt Radiowe obserwacje Drogi Mlecznej jest w fa zentując go publicznie, zdobyły 3 miejsce, nagrodzone udzia
zie organizacji. Ze szczegółami można zapoznać się na pol łem w wakacyjnym obozie naukowym.
skiej stronie tego projektu http://www.oa.uj.edu.pl/hou. Je
Oto jak one same opisują swoją pracę:
żeli zaś chcemy przeprowadzać takie obserwacje z uczniami
Obie bardzo lubimy astronomię, więc temat naszego pro
już teraz, można skorzystać z działającego od pewnego czasu jektu „Mapa Drogi Mlecznej ”od razu przypadł nam do gu
— pilotażowo — radioteleskopu w Onsali. Wystarczy zare stu. Miałyśmy z tym bardzo dużo pracy. Po pierwsze musia
jestrować się na stronie http://jare.oso.chalmers.se/salsa/, po łyśmy zapoznać się z pojęciami długości i szerokości
czym po kilku dniach otrzymuje się maila z danymi nie galaktycznej oraz innymi ważnymi terminami astronomicz
zbędnymi do zalogowania się na komputer sterujący radio nymi. Po wstępnej teorii mogłyśmy przejść do praktyki. A by
teleskopem. Logujemy się przez program kliencki NX Client ła ona bardzo przyjemna, bowiem polegała na sterowaniu
(odpowiedni do wersji używanego na swoim komputerze radioteleskopem, który znajdował się w Onsali (Szwecja),
systemu), który jest programem typu freeware do ściągnię przez Internet. Na jednej ze stron mogłyśmy obserwować,
cia z Internetu. Musimy go wcześniej zainstalować na swo jak porusza się w stronę, którą mu wyznaczyłyśmy. Odbie
im komputerze. Po zalogowaniu się uruchamiamy na kom rałyśmy nim sygnały wysyłane przez wodór znajdujący się
puterze zdalnym program do sterowania radioteleskopem w naszej Galaktyce. Z danych, które otrzymałyśmy, odczy-

W maju br. uczniowie odwiedzili Obserwatorium Astronomiczne w Krakowie. Od lewej: Dariusz Moskała, Szymon Krzysztofiak, Karolina
Florek, Jakub Wojakowski, Łukasz Liberda, Jakub Napora, Dominika Szczygieł
5/2011
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tywałyśmy długość galaktyczną i prędkość radialną danego
obłoku. Dzięki tym informacjom mogłyśmy wyliczyć odle
głości obłoków od centrum Galaktyki i zrobić z nich wykres,
który przedstawiał ramiona spiralne Drogi Mlecznej. Nasz
projekt dostał się do finału konkursu w ramach Feniksa
i przedstawiałyśmy go na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. Do ustnej prezentacji musiałyśmy przygotować
się same, gdyż nasz nauczyciel wyjechał na szkolenie do
Paryża. Miałyśmy kilka problemów: po pierwsze chciały
śmy zademonstrować efekt Dopplera dla fa l dźwiękowych,
ale program rejestrujący widmo fa l dźwiękowych zepsuł się
i nie umiałyśmy tego naprawić. Ostatecznie zrezygnowały
śmy z tego punktu programu. Po drugie na miejscu proble
mem było połączenie się z Internetem, a zaplanowałyśmy
pokazać na żywo sterowanie radioteleskopem. Bardzo się
denerwowałyśmy, ale w końcu technikowi, który pomagał
uczestnikom prezentacji, udało się znaleźć rozwiązanie
i wszystko się udało. Nasz pokaz spodobał się i zdobyłyśmy
III miejsce. W nagrodę jedziemy na obóz naukowy. Bardzo
się cieszymy.
Wykonując obserwacje radioteleskopem, możemy zrobić
dwa ćwiczenia: wyznaczenie krzywej rotacji dla Galaktyki
i wykonanie mapy rozmieszczenia wodoru w płaszczyźnie
Galaktyki. Krzywa rotacji, czyli zależność szybkości ruchu
orbitalnego materii w Galaktyce wokół centrum Galaktyki
od odległości od centrum pokazuje uczniom, że mamy tu do
czynienia z autentycznym problemem. Jeżeli uświadomimy
im wcześniej, że zgodnie z prawem powszechnego ciążenia,
które dobrze znają z lekcji fizyki, a więc też zgodnie z prawa
mi Keplera, podobnie jak dla planet Układu Słonecznego szyb
kości ruchu obiegowego powinny maleć wraz z odległością
od centrum, wtedy po sporządzeniu krzywej rotacji dla Ga
laktyki odkrywają, że ta zależność jest stała, a więc sprzecz
na z tym, co powinno wynikać z ich dotychczasowej wiedzy.
Pojawia się okazja do snucia hipotez o ciemnej materii lub
o modyfikacji praw Newtona. Do wyznaczenia mapy roz
mieszczenia wodoru w Galaktyce korzystamy z faktu ustalo
nego w pierwszym ćwiczeniu, że szybkość ruchu obiegowe
go materii wokół centrum Galaktyki jest stała.
Na etapie gimnazjum tutaj pojawiają się największe pro
blemy formalne, gdyż uczniowie nie znają jeszcze trygono
metrii ani równań kwadratowych. Problemy te, jak sądzę,
możemy bez szkody dla całości ćwiczenia jednak ominąć,
podając uczniom właściwie jeden tylko wzor na odległość
obłoku wodoru od centrum Galaktyki R w zależności od jego
prędkości radialnej Vr,
V0 sin / + Vr

( 1)

gdzie:
R() = 8,5 kpc — odległość Słońca od centrum Galaktyki,
Vg= 220 km/s — prędkość Słońca w ruchu wokół centrum
Galaktyki
/ — długość galaktyczna,
którą następnie mogą obliczyć, posługując się arkuszem kal
kulacyjnym, natomiast jego położenie w Galaktyce mogąjuż
wyznaczyć, posługując się metodą geometryczną: na wyzna230

Rys. 2. W środku okręgu znajduje się Słońce S, poniżej literą C ozna
czono centrum Galaktyki. Obserwacje obejmowały długości galak
tyczne w zakresie 30-150 stopni, a widoczne struktury to fragmenty
ramion spiralnych Perseusza i Cygnusa

czonym z punktu obserwacji kierunku, określonym długo
ścią galaktyczną, posługując się cyrklem z rozstawem nóżek
określonym przez obliczoną wcześniej odległość w odpowied
niej skali odkłada się położenie obłoku wodoru. Problem po
jawia się tylko w pierwszym kwadrancie (długości galaktyczne
od 0° do 90°). Wyznaczona odległość daje niejednoznaczne
położenie obłoku. Łuk zakreślony cyrklem z centrum Galak
tyki przecina kierunek obserwacji w dwóch miejscach. Aby
rozstrzygnąć, które rozwiązanie jest właściwe, musimy wy
konać dodatkową obserwację dla problematycznej długości
galaktycznej, ponad płaszczyzną Galaktyki, powiedzmy dla
szerokości +5°. Jeżeli obłok był dalej od obserwatora, wtedy
natężenie promieniowania powinno zdecydowanie się zmniej
szyć, jeżeli zaś był bliżej, podniesienie kierunku obserwacji
o 5° ponad płaszczyznę Galaktyki nieznacznie tylko zmniej
szy natężenie rejestrowanej fali radiowej.
Na zakończenie warto jeszcze powiedzieć, że pożyteczne
jest pokazanie efektu Dopplera dla dźwięku i podkreślenie,
że zachodzi on także dla fal elektromagnetycznych (nie tylko
radiowych), co dla astronomii i kosmologii ma olbrzymie
znaczenie w praktyce badawczej. Można to łatwo pokazać,
wykorzystując generator akustyczny, jakiś mały głośniczek,
komputer z mikrofonem i program komputerowy do analizy
sygnału akustycznego (ja używam Spectrum Lab).
Głośniczek podłączony do generatora generuje dźwięk
o ustalonej częstotliwości, rejestrujemy go za pomocą anali
zatora na komputerze, który wyświetla odpowiednie widmo.
Zbliżamy i oddalamy głośniczek od mikrofonu podłączone
go do komputera szybkim ruchem i zauważamy, że w przy
padku zbliżania głośniczka widmo przesuwa się w stronę fal
o większej częstotliwości, a w przypadku oddalania w stronę
mniejszych częstotliwości. Obserwacja ta pomaga zdecydo
wanie w bardziej przekonującej interpretacji obserwowanych
później widm emisji radiowej.
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Rys. 3. Na osi poziomej widmo częstotliwości w hercach, a na pionowej czas (hh:mm:ss). W górnym
światła widzianych jako sze oknie przekrój widma w danym momencie czasu
reg jasnych i ciemnych prąż
ków i porównać z widmem w postaci wykresu natężenia dla które na co dzień kojarzą się uczniom raczej z przekazem
poszczególnych składowych częstotliwości.
informacji. Początkowo często musiałem im tłumaczyć, że
Wtedy ucznia nie zaskoczy widok tego, co będzie mógł nie chodzi tu o poszukiwanie inteligencji pozaziemskiej, lecz
bezpośrednio po obserwacji zobaczyć. W tym celu można 0 rejestrację fal radiowych, których źródłem są naturalne
użyć znakomitego programu SalsaJ, przygotowanego i udo zjawiska fizyczne. To jest kolejny argument: uczniowie mogą
stępnianego bezpłatnie uczniom i nauczycielom wykonują zapoznać się z rożnymi, nieznanymi przez nich zjawiska
cym ćwiczenia zaprojektowane w programie EU-HOU. Wy mi, które są przyczyną powstawania fal radiowych, jak np.
korzystując go, możemy analizować dane z obserwacji, emisja fali 21 cm przez wodór atomowy, która została prze
otrzymując albo widmo w postaci prążków, albo w postaci widziana teoretycznie w roku 1944 i potwierdzona obser
wykresu, od razu z przeliczoną różnicą częstotliwości wyni wacyjnie w roku 1951. Wreszcie uczeń zadaje pytanie, jak
kającą z efektu Dopplera na szybkość radialną.
to się właściwie technicznie robi? Ma on okazję nie tylko
Pokazanie uczniom astronomicznych obserwacji radio sprawdzić, jak za pomocą obserwacji radiowych można „zo
wych jest ważne z kilku powodów. Przede wszystkim dlate baczyć” spiralną strukturę naszej Galaktyki — na dodatek
go, że mają w ten sposób okazję do poznania dyscypliny od wewnątrz, znajdując się pośród gwiazd, pyłu i gazu, któ
naukowej in statu nascendi. Historia rozwoju radioastrono re ją tworzą, ale co więcej, samodzielnie może takie obser
mii sięga wstecz zaledwie 60 lat, jej znaczenie zaś dla współ wacje wykonać, dokonując autentycznych, swoich własnych
czesnej astronomii i kosmologii jest nie do przecenienia. Po 1 unikalnych pomiarów emisji radiowej i następnie, anali
drugie radioastronomia ukazuje nam nasze bliskie otocze zując je, otrzymać zarys ramion spiralnych, tych położo
nie i Wszechświat niedostępne bezpośredniej, naocznej ob nych najbliżej Słońca. Wszystko to może zrobić każdy uczeń,
serwacji — do obserwacji Kosmosu używa fal radiowych, który ma dostęp do Internetu, siedząc w klasie w dowolnej
szkole, niezależnie czy jest to mała szkółka gdzieś na wsi,
czy w dużym mieście. Jest to, według mnie, jeden z tych
elementów współczesnej polskiej edukacji, które realnie wy
równują szanse uczniów. Wystarczy tylko zainteresowanie
i chęć sięgnięcia po taką możliwość.

Rys. 4. Widmo emisji obłoków wodoru w Galaktyce, / = 160°
5/2 0II

M gr M arian Talar— absolw en t Wydziału M at.-F iz.-C h em .
U n iw ersytetu Śląskiego w K atow icach, n au czyciel fizyki,
m atem atyki i inform atyki w P ublicznym Gim nazjum im.
W ładysław a O rkana w N ied źw ied ziu i w Z esp o le S zkół
P on a d g im n a zja ln ych im. inż. Józefa M arka w M sza n ie
D olnej.
D om inika S zczyg ieł — absolw en tka P u bliczn ego G im na
zjum w N iedźw iedziu, o d 1 w rześnia 2011 uczennica 1 klasy
I LO w Krakow ie.
K arolin a F lorek — ukończyła 2 klasą P u bliczn ego G im 
nazjum w N iedźw iedziu , o d 1 w rześnia uczennica klasy 3.
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ryiissĄ iticatn

Listopad

20
18

Słońce

- Merkury
- W enus

16

Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wscho
du i zachodu Słońca w Warszawie. Dnia 1 listopada Słoń
ce wschodzi o 5h31m, zachodzi o 15h08m, a 30 listopada
wschodzi o 6h21m, natomiast zachodzi o 14h28m. W dniu 25
listopada wystąpi częściowe zaćmienie Słońca, niewidocz
ne w Polsce.

31 XI

14
12-

c 10
8

6i

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

4

Data 2011

2 -i

XI

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

L0n

P [°]
24,56
24,21
23,84
23,44
23,00
22,53
22,03
21,51
20,95
20,36
19,74
19,10
18,42
17,72
17,00
16,24

4,43
4,22
4,02
3,80
3,58
3,36
3,14
2,90
2,67
2,43
2,19
1,94
1,70
1,45
1,20
0,94

201,65
175,27
148,90
122,53
96,16
69,79
43,42
17,06
350,69
324,33
297,96
271,60
245,24
218,88
192,52
166,16

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
16d07h03m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0.

K siężyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec listopa
da, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu na
stępująca: pierwsza kwadra 2d16h38m, pełnia 10d20h16m,
ostatnia kwadra 18d15h09m i nów 25d06h10m. W apogeum
Księżyc znajdzie się 8 listopada o 13h21m, natomiast w perygeum 23 listopada o 23h25m.

1 XI

20 XI........

..........

.........................

,

,7TTTTffi¥^__-................
rr T
T-r-r

50

30

55

A [°]
Rys. 1. Merkury i Wenus nad zachodnim horyzontem (w War
szawie) pod koniec zmierzchu cywilnego w listopadzie i grud
niu 2011 r. (około godzinę po zachodzie Słońca)

świecącego w gwiazdozbiorze Lwa z jasnością 0,9m. Mała
średnica tarczy planety, wynosząca jedynie 6”, praktycznie
uniemożliwia dostrzeżenie jakichkolwiek szczegółów po
wierzchniowych przez teleskopy amatorskie, jednak z łatwo
ścią można zauważyć najmniejszą w 2011 r. fazę Marsa,
wynoszącą 0,9.
W pierwszej połowie nocy na granicy gwiazdozbiorów Ryb
i Barana znajdziemy Jowisza, świecącego z jasnością-2,9"1.
W ciągu miesiąca warunki widoczności planety praktycznie
nie ulegają zmianie. Przez teleskop możemy obserwować
tarczę Jowisza o średnicy 48”, zmiany w układzie chmur pla
nety oraz zjawiska w systemie jej księżyców galileuszowych.
Nad ranem w gwiazdozbiorze Panny, jest widoczny Sa
turn świecący z jasnością+0,7m. Warunki widzialności pla
nety w ciągu miesiąca szybko się poprawiają— wysokość
Saturna nad horyzontem, mierzona na godzinę przed wscho
dem Słońca, zwiększa się w tym okresie od 8° do 25°.
W pierwszej połowie nocy, w gwiazdozbiorze Ryb, moż
na obserwować Urana jako „gwiazdę” o jasności 5,8m. Wie
czorem w gwiazdozbiorze Wodnika, na wysokości 25° nad
południowym horyzontem (półtorej godziny po zachodzie

Planety, planety karłow ate i p lanetoidy
Pod koniec listopada wieczorem, tuż po zachodzie Słoń
ca, bardzo nisko nad południowo-zachodnim horyzontem,
pojawia się Merkury. Obserwacja planety jest jednak prak
tycznie niemożliwa, gdyż pod koniec zmierzchu cywilnego
(w godzinę po zachodzie Słońca) wzniesie się ona na mak
symalną wysokość zaledwie 0,5° nad horyzontem, ginąc
w blasku zorzy wieczornej.
Wieczorem, w pobliżu Merkurego pojawia się Wenus
jako „Gwiazda Wieczorna” o jasności -3 ,7 m. Warunki widocz
ności planety w ciągu miesiąca szybko się poprawiają —
pod koniec listopada w godzinę po zachodzie Słońca znaj
dziemy ją już na wysokości 5° nad horyzontem, jednak na
dal może ona niknąć w blasku zorzy wieczornej.
W drugiej połowie nocy możemy obserwować Marsa,

232

c

A [°]
Rys. 2. Merkury i Saturn nad wschodnim horyzontem (w War
szawie) na początku świtu cywilnego w listopadzie i grudniu
2011 r. (około godzinę przed wschodem Słońca)
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Słońca), można natomiast obserwować Neptuna
jako „gwiazdę” o jasności 7,9m.
Planeta karłowata (134340) Pluton znajduje się
na niebie zbyt blisko Słońca i je st niewidoczna.
W ieczorem można obserwować planetę karło
w atą (1) Ceres, św iecącą w gwiazdozbiorze W od
nika (jasność 8,4m— 8,7m): 7 XI: 23h30,7m, -1 7 °3 5 ’;
17 XI: 23h30,6m, -1 6 °4 5 ’; 27 XI: 23h32,8m, -1 5 ° 4 2 \
W listopadzie w pobliżu opozycji znajdują się
jasne planetoidy Gaśniejsze od 9,0m):
(15) E unom ia, (ja sn o ść 8 ,2 m— 7 ,9 m): 7 XI:
4h25,8m, +38°26’; 17 XI: 4 h16,5"\ +37°52'; 27 XI:
4h05,7m, +36°50’.
(29) Am phitrite, (jasność 8,7m— 9,2m): 7 XI:
2h31,9m, +22°59’; 17 XI: 2h22,0m, +22°28'; 27 XI:
2h13,8m, +21°52’.
K o m e ty
Wieczorem wysoko na niebie w gwiazdozbiorze
Herkulesa będzie można przy pomocy lornetek ob
serw ować kometę C/2009 P1 (Garradd): 31 X:
17h37,6m, +18°44’, 7,9m; 10X1:17h33,6m, +19°00’, 7,8m;
20 XI: 17h31,4m, +19°35’, 7,7m; 30 XI: 17h30,5m,
+20°32’, 7,6m. Przewidywana średnica głowy komety
wynosi 6’, czyli około jedną piątąśrednicy tarczy Księ
życa.
N a le ż y p a m ię ta ć , że p o ło ż e n ie k o m e ty,
a zwłaszcza jej jasność, może się nieco różnić od
przewidywanego. Zaleca się podejmować próby jej
dostrzeżenia z dala od miasta, najlepiej w okresie
nowiu Księżyca, czyli pod koniec listopada.

Rys. 3. Trasa planety karłowatej (1) Ceres na tle gwiazd gwiazdozbioru Wodni
ka w listopadzie 2011 r. (zaznaczone gwiazdy do 10m)

M e te o ry
Od 6 do 30 listopada promieniują meteory z roju
Leonidów (LEO), związanego z kometą 55P/Tempel-Tuttle. Radiant meteorów leży w gwiazdozbio
rze Lwa i ma współrzędne: rekt. 10h08m, deki. +22°.
Główne maksimum aktywności przypada w tym roku
18 listopada o 3:40 UT, jednak możliwe jest wystą
pienie innych maksimów. W obserwacjach meteorów
będzie przeszkadzał Księżyc w ostatniej kwadrze.

kulesa w listopadzie i grudniu 2011 r. (zaznaczone gwiazdy do 10m)

* * *

1d23h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 2°.
3d04h Maksymalna libracja Księżyca (9,3°) w kierunku Mare Australe (oświetlone)
3d19h12m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
4d05h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
5d02h47mGwiazda zmienna r/ Aql (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],
6d21h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
7d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
8d22h23mGwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,4m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2005],

-5°09’) osiąga maksimum jasności (7,7m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2009],
11d11h Minimalna libracja Księżyca (3,3°) w kierunku krateru Schickard (oświetlony)
11d16h19m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
13d06h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 2°.
14d09h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca
w odległości 22°45'.
15d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
17a01h06mGwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],
17d19h12mGwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
18d09h Maksymalna libracja Księżyca (9,2°) w kierunku Sinus Iri
dium (oświetlona)

9d Gwiazda zmienna długookresowa R Tri (miryda) (2h37,0m,
+34°16’) osiąga maksimum jasności (6,2m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2008],

19d Gwiazda zmienna długookresowa R And (miryda) (0h24,0m,
+38°35’) osiąga maksimum jasności (6,9m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 4/2010],

9d15h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.

19d03h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 8°.

9d17h Neptun nieruchomy w rektascensji.

19d04h Odkrycie gwiazdy 19 Sex (5,8m) przy ciemnym brzegu
Księżyca w ostatniej kwadrze, widoczne prawie w całej Pol-

11d Gwiazda zmienna długookresowa T Aqr (miryda) (20h49,9m,
5/20II
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see (z wyjątkiem południowej i południowo-zachodniej czę
ści) na wysokości 39° nad horyzontem (Szczecin 4h04m —
Olsztyn 4h19m). W pasie Zielona Góra-Kraków zakrycie wi
doczne jako brzegowe.
19d18h37mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA" 6/2007],
19d20h09mGwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],
19d20"33mGwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
21d00h06m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/i Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
21d21h55mGwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
22a16h10mSłońce wstępuje w znak Strzelca, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 240°.
22d19h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 7°.

s
F. Espenak, N ASA s GS FC

23d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
23d20h55m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
23d23h33m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
24d09h Merkury nieruchomy w rektascensji.
24d19h Minimalna libracja Księżyca (3,0°) w kierunku Mare Humboldtianum (zacienione)
24d21h21mGwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],
25d Częściowe zaćmienie Słońca. Cień Księżyca przechodzi pod
południowymi obszarami biegunowymi Ziemi. Zaćmienie wi-

Rys. 7. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w li
stopadzie 2011 (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV —
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie
satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego
pasa (tarczy planety), wschód na lewo
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Rys. 6. Schemat częściowego zaćmienia Słońca w dniu 25 listopada
2011 [wg F.Espenak, NASA/GSFC]
doczne będzie na całym obszarze Antarktydy i Oceanu Antarktycznego, jak również na południowym cyplu Afryki oraz
na Tasmanii i Nowej Zelandii. Faza maksymalna równa 0,9046
nastąpi o godzinie 6h20m16,6s i będzie widoczna u wybrzeży
Antarktydy w punkcie o współrzędnych (p = 68°48'S, A =
81°17’W. Geocentryczne złączenie Słońca i Księżyca w rek
tascensji nastąpi 25 listopada 2011 r. o godzinie 6h09m39,5s.
W Polsce zaćmienie niewidoczne.
26d Gwiazda zmienna długookresowa R Hya (miryda) (13h29,7m,
-23°17’) osiąga maksimum jasności (4,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 5/2010],

Rys. 8. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w listopadzie 2011 (III— Tethys, IV — Dione, V — Rhea,VI
— Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego
pasa (tarczy planety), wschód na prawo
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26a00h37mGwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
26d09h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 1°.
27d04h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
27d18h41mGwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA” 5/2007],
28d01h58mGwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
29d22h14mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],

Grudzień
Słońce

(LEO) w okresie od 15 do 20 listopada 2011 r.

Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce zmierza
w kierunku punktu przesilenia zimowego: 22 grudnia osiąga
najniższy punkt ekliptyki pod równikiem niebieskim i w stę
pując w znak Koziorożca, rozpoczyna astronom iczną zimę.
Dni są nadal coraz krótsze. W W arszawie 1 grudnia Słońce
wschodzi o 6h22m, zachodzi o 14h27m, 22 grudnia wschodzi
o 6h43m, zachodzi o 14h25m, a 31 grudnia wschodzi o 6h45m,
ale zachodzi o 14h32m.
W dniu 10 grudnia wystąpi całkowite zaćmienie Księży
ca, widoczne w Polsce przy wschodzie.
Dane dla obserw atorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2011
XII

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
XII 31
2012 I 2

P [° ]
16,24
15,47
14,67
13,85
13,01
12,15
11,27
10,38
9,47
8,55
7,61
6,67
5,72
4,76
3,79
2,83

1,86

BoH
0,94
0,69
0,43
0,18
-0 ,0 8
-0 ,3 3
-0 ,5 9
-0 ,8 4
-1 ,1 0
-1 ,3 5
-1 ,6 0
-1 ,8 5
-2 ,1 0
-2 ,3 5
-2 ,5 9
-2 ,8 3
-3 ,0 6

U l
166,16
139,81
113,45
87,10
60,74
34,39
8,03
341,68
315,33
288,98
262,64
236,29
209,95
183,60
157,26
130,92
104,58

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca m ierzony od
północnego w ierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
13d14h38m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec grudnia,
bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu następu
jąca: pierwsza kwadra 2d09h52m, pełnia 10d14h36m, ostatnia
kwadra 18d00h48mi nów 24d18h06m. W apogeum Księżyc znaj
dzie się 6d01h14m, natomiast w perygeum 22d02h58m.
5 /2 0 II

Planety i planetoidy
W drugiej połowie grudnia nad ranem, nisko nad południowo-wschodnim horyzontem, można obserwować Mer
kurego, który na godzinę przed wschodem Słońca w znie
sie się na w ysokość prawie 9°, świecąc z jasnością -0 ,2 m.
Przez teleskop będzie można wtedy dostrzec tarczę plane
ty o średnicy 7" w fazie zbliżonej do kwadry.
W porównaniu z listopadem poprawiają się warunki wie
czornej widzialności Wenus, którą pod koniec miesiąca w go
dzinę po zachodzie Słońca można obserwować na wysoko
ści prawie 14° nad południowo-zachodnim horyzontem jako
„Gwiazdę W ieczorną” o jasności - 4 m. Przez teleskop moż
na dostrzec tarczę planety o średnicy prawie 13” w fazie
zmniejszającej się po pełni.
Warunki widzialności Marsa i Jowisza w porównaniu do
listopada praktycznie się nie zmieniają.
Poprawiają się warunki obserwacji Saturna, który góru
je w drugiej połowie nocy na wysokości 29° nad horyzon
tem, świecąc na tle gwiazdozbioru Panny z ja s n o ś c ią + 0 ,6 m.
Urana można obserwować w pierwszej połowie nocy
w gwiazdozbiorze Ryb, na praktycznie stałej wysokości 37°
nad południowym horyzontem.
Wieczorem można próbować dostrzec znacznie słabsze
go Neptuna, jednak będzie to trudne w związku z jego poło
żeniem zaledwie 20° nad południowo-zachodnim horyzon
tem (w półtorej godziny po zachodzie Słońca).
Planety karłowate (1) Ceres i (134340) Pluton znajdują
się na niebie w pobliżu Słońca i są niewidoczne.
W grudniu w pobliżu opozycji znajduje się jasna planetoida Gaśniejsza od 9,0m):
(15) Eunomia, (jasność 7,9m— 8,6m): 7 XII: 3h55,5m,
+35°24’; 17 XII: 3h47,5m, +33°44’; 27 XII: 3h42,7m, +32°03’;
6 I 2011: 3h41,6m, +30°30’.

Komety
Zarówno nad ranem, jak również wieczorem, w gwiaz
dozbiorze Herkulesa będzie można przy pomocy lornetek
nadal obserwować kometę C/2009 P1 (Garradd): 10 XII:
17h30,3m, +21°54’, 7,5m; 20 XII: 17h30,4m, +23°46’, 7,5m; 30
XII: 17h30,2m, +26°15’, 7,4m. Przewidywana średnica głowy
komety wynosi 6 ’, czyli około je d n ą piątą średnicy tarczy
Księżyca.
Należy pamiętać, że położenie komety, a zwłaszcza jej
jasność, może się nieco różnić od przewidywanego. Zaleca
się podejmować próby jej dostrzeżenia z dala od miasta, naj
lepiej w okresie nowiu Księżyca, czyli pod koniec grudnia.
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Meteory
Od 17 do 26 grudnia prom ieniują meteory z bardzo sła
bo zbadanego roju Ursydów (URS), związanego z kom etą
8P/Tuttle. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Małej
Niedźwiedzicy i ma współrzędne: rekt. 14h28m, deki. +76°.
Maksimum aktywności URS przypada w tym roku 23 grud
nia o 2:00 UT. Strumień jest słaby, jednak w latach 1945
i 1986 zanotowano jego silne rozbłyski. Zwiększona aktyw
ność, aż do ZHR równego 30 i więcej, była również obser
wowana w latach 1988, 1994, 2000, 2006, 2007 i 2008.
W bieżącym roku spodziewana jest również jego zwiększo
na aktywność, w związku z bliskością macierzystej komety.
Tegorocznym obserw acjom tego interesującego roju nie
będzie przeszkadzał Księżyc w nowiu.
Od 7 do 17 grudnia prom ieniują meteory z roju Geminidów (GEM) związanego z planetoidą (prawdopodobnie „wy
gasłą” kometą) (3200) Phaeton. Radiant Gem inidów leży
w gwiazdozbiorze Bliźniąt i w momencie maksimum aktyw
ności w dniu 14 grudnia ma w sp ó łrzę d n e rekt. 7 h2 8 m,
deki.+33°. Strumień jest zawsze obfity, jednak jego wewnętrz
na struktura pozostaje nadal słabo zbadana, toteż wymaga
on obserwacji nie tylko w momencie przewidywanego mak
simum. W obserwacjach tych meteorów będzie jednak prze
szkadzał Księżyc po pełni.

XE 2 3 Ą

°Y°
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3d19h44mGwiazda zmienna // Aql (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007],
4d05h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
4d09h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
4d23h46m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],
6d16h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
8d Gwiazda zmienna długookresowa R Aql (miryda) (19h06,4m,
+8°14’) osiąga maksimum jasności (6,1m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 2/2010],
9d Gwiazda zmienna długookresowa U Ari (miryda) (3h11,1m,
+ 1 4 °4 8 ’) osiąga maksimum jasności (8,1m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 5/2009],
9° Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
9d00h Minimalna libracja Księżyca (2,9°) w kierunku krateru Schickard (zacieniony).

1d20h31mGwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,4m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2005],

10d Całkowite zaćmienie Księżyca, widoczne we wschodniej Azji,
w Indonezji, w Australii, na Alasce, na Grenlandii oraz w za
chodniej części Oceanu Spokojnego; w Afryce, w Europie i w za
chodniej Azji przy wschodzie Księżyca, natomiast w Ameryce
Północnej oraz we wschodniej części Oceanu Spokojnego przy
zachodzie Księżyca. Przebieg zaćmienia (w nawiasach wyso
kość nad horyzontem w Warszawie): początek zaćmienia pół
cieniowego: 11h33m(-15°), początek zaćmienia częściowego:
12h46m(-10°), początek zaćmienia całkowitego: 14h06m(-2°),
maksimum zaćmienia: 14h32m(1°), koniec zaćmienia całkowi
tego: 14h57m(4°), koniec zaćmienia częściowego: 16h18m(15°),
koniec zaćmienia półcieniowego: 17h30m (25°). Maksymalna
faza zaćmienia całkowitego wyniesie 1,1061. W północnowschodniej Polsce Księżyc wzejdzie wraz z rozpoczęciem fazy
całkowitej, w południowo-zachodniej Polsce jednocześnie z za
kończeniem fazy całkowitej.

3d03h29m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],

10d01h51mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007],

*

*

*

1d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
1d04h Maksymalna libracja Księżyca (9,3°) w kierunku Mare Australe (oświetlone).
1d11h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
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Rys. 12. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza
w grudniu 2011 (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV —
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie
satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego
pasa (tarczy planety), wschód na lewo
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31
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Rys. 13. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w grudniu 2011 (III— Tethys, IV — Dione, V — Rhea, VI —
Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa
(tarczy planety), wschód na prawo
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10d13h27m Uran nieruchomy w rektascensji.
10d23h59m Gwiazda zmienna rj Aqi (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA” 6/2007].
13d21h04mGwiazda zmienna /? Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
13d22h38m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2007],
14d Gwiazda zmienna długookresowa RS Lib (miryda) (15n24,3m,
-22°55’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA’’ 6/2009],
14d01h36m Merkury nieruchomy w rektascensji.
16d07h Maksymalna libracja Księżyca (8,5°) w kierunku Sinus Iri
dium (oświetlona).

MomuityfesoiaHtów

16d19h27m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],

F. Espenak. NASA's GSFC
edipae.gdc oasLjjov/ectipsa.html
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17d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
17d05h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 9°.
18d Gwiazda zmienna długookresowa R Vir (miryda) (12h38,5m,
+6°59’) osiąga maksimum jasności (6,9m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2009],
18d04h13m Gwiazda zmienna r/ Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2007],
19d03hOdkrycie gwiazdy 21 Vir (5,5m) przy ciemnym brzegu Księ
życa po ostatniej kwadrze, widoczne w całej Polsce na wyso
kości 19° nad horyzontem (Szczecin 3h10m— Lublin 3h17m).
20d03h22"' Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA ” 5/2006],
20d05h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 7°.
20d05h28mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2007],
22d05h30mSłońce wstępuje w znak Koziorożca, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 270°; rozpoczyna się zima astrono
miczna.
22d18h11m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
23d02h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
23d03h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca
w odległości 21°50’.
23d15h Minimalna libracja Księżyca (2,9°) w kierunku Mare Fecunditatis (zacienione).

Rys. 14. Schemat całkowitego zaćmienia Księżyca w dniu 10 grud
nia 2011 [wg F. Espenak, NASA/GSFC]
29d23h26m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2007],
30d23h35m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane s ą w czasie
uniwersalnym UT (Greenwich).
Aby otrzymać datę w obowiązującym w listopadzie i grud
niu w Polsce „czasie zim owym ”, należy dodać 1 godzinę.
M om enty złączeń planet z Księżycem podane s ą dla
współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia podano
m om enty największego zbliżenia obiektów na niebie. Poda
ne są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Polsce.
W spółrzędne równikowe podane s ą dla Epoki 2000.0.
Opracował T. Ściężor

24d Gwiazda zmienna długookresowa V CrB (miryda) (15h49,5m,
+39°34’) osiąga maksimum jasności (7,5m).
24d18h39mGwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi
nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,4m[map
ka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2005],
24d19h32mGwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
25d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
26d11h01mJowisz nieruchomy w rektascensji.
26d20h53mGwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
27d07h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 5°.
28d22h14m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
29d02h Maksymalna libracja Księżyca (8,7°) w kierunku Mare
Austraie (oświetlone).
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(URS) w okresie od 20 do 25 grudnia 2011 r.
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w kraju i na świecie

I Letnia (lecz jakże gorąca) Szkota
rdniach od 25 do 29 czerwca wiedzieli, że do tej pory sądzili, iż tylko zaś sesje dyskusyjno-muzyczne połą
2011 r. w gościnnym Mło oni stawiali na lekcjach „głupie” pytania. czone z g rillo w a n iem gro m ad ziły
dzieżowym Obserwatorium I poważniej dodali, że zafascynowały ich uczestników w godzinach późnowieburzliwe
Astronomicznym w Niepołomicach
od debaty na temat mniejszych czomych.
Szkoła Letnia EAAE mogła się od
i
większych
zagadek Wszechświata...
była się pierwsza Letnia Szkoła Polskie
być
dzięki wsparciu MOA i Stowarzy
Na
koniec
uczestnicy
jednomyślnie
go Oddziału Europejskiego Stowarzysze
szenia
„Galaktyka”, za co organizato
stwierdzili,
że
już
za
rok
ma
się
odbyć
nia na rzecz Edukacji Astronomicznej.
rzy
są
niezmiernie wdzięczni. Wybór
kolejna
letnia
szkoła
w
tym
samym
miej
Pom ysłodaw cą był Ludwik Lehman
zdjęć
jest
do obejrzenia na stronach
scu!
I
tym
razem
ma
być
międzynaro
z Głogowa, który jest oficjalnym polskim
MOA,
a
konkretnie
pod adresem http:/
dowa!
koordynatorem EAAE (European Asso
/moa.edu.pl/kronika/2011/EAAE/relaPrezentacje
i
wykłady
przedstawili
ciation for Astronomy Education). Cho
dziło o to, by skupić w jednym miejscu (w kolejności alfabetycznej): K. Bur cja.htm.
Ludwik Lehman i Grzegorz Sęk
grono aktywnych nauczycieli fizyki da i koledzy z Głogowa, Z. Głownia
z
Niepołomic,
D.
i astronomii, którzy są gotowi wnieść
twórczy wkład w rozwój nauczania astro Latoś z Chorzonomii pod egidą stowarzyszenia. Głów w a, G. M asłow 
nym organizatorem spotkania był Grze ska z Kalisza i M.
gorz Sęk — aktywny członek EAAE. Talar z Niedźwie
Osiemnaścioro uczestników brało czyn dzia. W arsztaty
ny i aktywny (czasem za bardzo) udział i obserwacje pro
w wielu prezentacjach, warsztatach, ob wadzili W. Poleserwacjach, sesjach wieczornych, noc siuk z Wałbrzycha
iG. Sęk z Niepoło
nych i porannych etc.
Atmosfera spotkania była niezwykle mic, seans w pla
twórcza i sympatyczna, a dyskusje me netarium przedsta
rytoryczne i gorące zarazem. Może naj wił G. Sęk. Odbyła
lepiej podsumowali to w szystko ab się także rowerowa
solw enci jed n eg o z liceów , którzy wycieczka na Ko
prezentowali podczas Szkoły swoje eks piec Grunwaldzki
Zajęcia z sekstansem. Fot. MOA
perymenty. Swojemu nauczycielowi po w Niepołomicach,

W

Wyniki konkursu astrofotograficznego
„AstroCamera 2011”
Z uwagi na przypadającą 28 stycznia 2011 roku czterechsetną rocznicę urodzin Jana Heweliusza, wybitne
go astronoma gdańskiego, Park Kulturowy Fortyfikacji
Miejskich „Twierdza Gdańsk” (Centrum Hewelianum)
ogłosił Konkurs Astrofotograficzny AstroCamera 2011,
skierowany do miłośników astronomii i astrofotografii
podzielających naukowe pasje Jana Heweliusza.
W konkursie wyznaczone zostały dwie kategorie: do
pierwszej należały zdjęcia obiektów Układu Słoneczne
go, natomiast do drugiej zdjęcia obiektów głębokiego
nieba. Spośród 38 zdjęć zgłoszonych do konkursu jury
sześć nagrodziło oraz pięć wyróżniło.
Kategoria 1. Obiekty Układu Słonecznego
I nagroda. Tytuł pracy: „Słońce negatywnie nastawione”,
autor Paweł Rojewski z Tczewa (patrz s. O.IV, inne prace
zaprezentujemy w następnych zeszytach „Uranii”).
II nagroda. Tytuł pracy: „Jowisz, Ganimedes i jego cień”,
autor Jerzy Łągiewka z Katowic.
III nagroda. Tytuł pracy „Clavius i okolice", autor Domi
nik Paciorek z Juszczyny.
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Kategoria 2. Obiekty głębokiego nieba
I nagroda. Tytuł pracy: „Zimowy kwartet Woźnicy", autor
Piotr Dzikowski z Leszna.
II nagroda. Tytuł pracy: „Tatry Nocą”, autor Artur Pyć
z Lublina.
III nagroda. Tytuł pracy: „M101”, autor Marcin Cikała
z Opatkowic.
W imieniu Dyrekcji Centrum Hewelianum oraz jury kon
kursowego serdecznie dziękujemy wszystkim uczestni
kom i zapraszamy na kolejną edycję konkursu AstroCa
mera w przyszłym roku.
O rganizator: Park Kulturowy Fortyfikacji M iejskich
„Twierdza Gdańsk”, jednostka budżetowa Gminy Mia
sta Gdańsk (Centrum Hewelianum).
Skład jury: drhab. Maciej Mikołajewski (przewodnicząc),
prof. Jerzy Sikorski, Magdalena Więcek, Lucyna Rokitiańska, Michał Kałużny, Przemysław Rudź.
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Gdańska Paweł
Adamowicz oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne.
Partnerzy: Fundacja Gdańska oraz Energa S.A.
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astronomia i muzyka

Astromuzyczne lato A.D. 2011
o przeczytaniu relacji kol. Janik
z carillonowego koncertu pod to
ruńskim radioteleskopem, po
myślałem sobie: nic tu po mnie— po co
P.T. Czytelnicy mają się denerwować,
że „Urania” marnotrawi tyle miejsca na
tematy poza stricte astronomiczne i za
cząłem poważnie zastanawiać się, czym
„przyzwoitym” zapełnić miejsce po
moim felietonie. I tak by się zapewne
stało, gdyby nie jakiś imperatyw kate
gorycznie nakazujący mi wspomnieć
0 paru astromuzycznych incydentach,
jakich doświadczyłem tego lata.
Po pierwsze, zaproszony przez or
ganizatorów Toruńskiego Zlotu Miło
śników Astronomii, miałem okazję pu
blicznie wygłosić prelekcję o astronomii
1muzyce. Nie wiem, co mnie podkusiło
do wybrania akurat tego tematu, skoro
spokojnie mogłem np. powtórzyć to,
z czym pojechałem parę dni wcześniej
na Ogólnopolski Zlot Miłośników Astro
nomii w Niedźwiadach. Tam mówiłem
m.in. o misji sondy Dawn i o meteory
cie Sołtmany. Na szczęście na polanie
podtoruńskiej Barbarki znalazło się gro
no życzliwych słuchaczy i jakoś przez
to przebrnąłem.
Po moich wywodach, z nastaniem
zmroku, rozpoczął się koncert Sławo
mira Jędraszka dedykowany Janowi He
weliuszowi, o czym wybitnie świadczy
ły wizualizacje przygotowane przez
Staszka Rokitę z toruńskiego planeta

P

rium. Muzyka Jędraszka zaskoczyła
mnie bardzo pozytywnie zarówno bo
gactwem brzmień, jak i rozmaitością sty
lów muzycznych. Mam nadzieję, że za
prezentowany tam materiał ujrzy światło
dzienne na jakimś trwałym nośniku.
Pomiędzy Niedźwiadami a Bar
barką odwiedziłem rodzinne
Świecie, gdzie po raz kolej
ny pod murami krzy
żackiego zamku
odbyła się
tzw.

„Noc
astro
nomicz
na”. Nie
s p o dz i an k ą
był koncert
*
miej
scowego muzyka ^
Sławomira
Kawki i jego przyjaciół. Występ zaczął
i zakończył przebojowy utwór pt.
„Astronom”. Ponieważ Świecie jest
jedną z kilkunastu miejscowości woj.
kujawsko-pomorskiego, gdzie powstają
astrobazy (patrz „Urania” 1/2011 s. 37)
rzuciłem hasło, by wykorzystać go jako

muzyczną reklamówkę owego projek
tu. Na pożegnanie otrzymałem jeszcze
„ciepłą” płytę DVD z teledyskiem tego
utworu, zrealizowanym w Obserwato
rium Astronomicznym w Piwnicach.
Rolę młodych kandydatek na astronomki zagrały w nim laureatki konkursu
piękności „Miss Ziemi Świeckiej
i
Chełmińskiej”. Nie omieszka
łem zaprezentować to sympa
tyczne dziełko na Barbarce.
Aha , b y ł b y m z a p o 
mniał. .. pani Magda Cynk
(kompozytorka i carillonistka z Torunia) po
darowała mi swoją
nową płytę zatytu
łowaną „Inspira
cje”, na której
liczba kompo
zycji z cyklu „Planetoidy” osiągnęła już
pełną dziesiątkę. Ponieważ są
to dość krótkie formy muzyczne,
niektóre trwające nawet niepełną minu
tę, zastanawiam się, ile czasu jeszcze
przyjdzie mi poczekać, aż uzbiera się ich
odpowiednio dużo, by wypełnić samo
dzielne, godzinne CD. Zapewne zależeć
to będzie od astronomów odkrywają
cych kolejne planetoidy w przestwo
rzach i nadających im nazwy. Oby to
były kolejne polonika, bo tylko takie
interesują panią Magdę!
Jacek Drąźkowski

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANU-PA
Prenumerata na rok 2011 (6 zeszytów) kosztuje 60 zł. Cena pojedynczego
zeszytu 11,90 zł. W płaty prosimy kierować na konto:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Bank Millennium S.A. o/Toruń
Nr 44 116022020000000055305241
W szelkich informacji o prenumeracie i zakupie numerów archiwalnych
„Postępów Astronomii” i „Uranii-PA” udziela:
M onika Adamów
Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
E-mail: urania@ astri.uni.torun.pl
tel/fax (0-56) 611 30 14 / 611 30 08
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'„Uranii-PA” nr 3/2011 zamieściliśmy krzyżów
kę, której rozwiązaniem jest hasło IOHANNI
HEVELIO (napis z tablicy poświęconej Hewe
liuszowi w kościele św. Katarzyny). Nagrody książkowe wy
losowali Jan Jaworski z Łukówca k. Firleja i Jakub Kac
przak ze Strzegomia. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

W
1.

Wahadłowiec, który poleciał w Kosmos po raz ostatni

2.

Zrównanie dnia z nocą

3.

Ćwiartka obwodu koła

4.

Okres obiegu mierzony w nierotującym układzie współ
rzędnych

5.

Prawdopodobny, najdłuższy cykl aktywności Słońca

6.

Wyliczone współrzędne zjawisk astronomicznych

7.

Popularna skala temeratury

8.

Cel satelity Juno

9.

Najmłodsza epoka geologiczna

10. Gazowa powłoka Ziemi
11. Inaczej koniunkcja
12. Okresowe zmiany kierunku osi obrotu Ziemi
13. Klasa jasności Słońca
14. Słabo poznany rój meteorów w grudniu
15. Kosmodrom w Kazachstanie

Na rozwiązania czekamy do 15 października 2011 r. Oso
by nie będące prenumeratorami „Uranii-PA” muszą dołączyć
do rozwiązania kupon umieszczony w lewym górnym rogu
tej strony. Prenumeratorzy mogą przesyłać rozwiązania drogą
elektroniczną. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi roz
losujemy dwie książki o tematyce astronomicznej.

Stówa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii-PA” 3/
2011:1. Galileoskop, 2. Sokołowski, 3. Hawking, 4. Radioastronom, 5. Brancewicz, 6. Magnetosfera, 7. Zachodniopomorskie, 8. Hartle, 9. Korzenna,
10. Westa, 11. Messenger, 12. Kepler, 13. Filozofia 14. Kosmologia.

Ciekawe strony internetow e...
A STI^tNAUTILUS
Aktualny numer

Archiwum

Prenumerata

Redakcja

Najnowszy AstroNautilus czeka na Ciebie!
Sonda Dawn dotarła do Westy. Czy wiesz dlaczego ta planetoida jest tak
interesująca dla naukowców i jak ważne informacje o historii Układu Słonecznego
może zdradzić? Czy wiesz w jaki sposób będzie badana Westa, jakimi
instrumentami i technikami? Jeśli nie, odpowiedzi na te pytania znajdziesz w
aktualnym numerze AstroNautilusa. Ponadto: misja STS-134 - ostatnia podróż
Endeavour; wizytówka Polskiego Towarzystwa Rakietowego (PTR); konkurs
BRITE-PL pierwszy polski satelita naukowy; PW-Sat - studencki satelita
zbudowany na Politechnice Warszawskiej. Nie czekaj, sięgnij po najnowszy numer

AstroNdUtllW n. faMboohj
(Ulubię tol

17

AstroNautilus? Pierwsze słyszę!
AstroNautilus to popularnonaukowe czasopismo poświęcone w całości
zagadnieniom astronautyki oraz dziedzin pokrewnych. Narodziło się na początku
2003 roku jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalny
periodyk o ściśle astronautycznym profilu. Od tego czasu jest jedynym w Polsce
czasopismem o takiej tematyce, z każdym numerem co raz wyżej podnosząc
poprzeczkę jakości merytorycznej i edytorskiej.
Specyfika magazynu pozwala podejmować tematy, które w ogromnej większości
nie mieszczą się w ramach współczesnej prasy popularnonaukowej, lub są przez
nią traktowane na bardzo ogólnym poziomie "astro-ciekawostek". Dzisiejszy
AstroNautilus to cieszący się niesłabnącą popularnością dwumiesięcznik,
dostarczający informacji o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach w
kosmosie - poczynając od powierzchni Ziemi, a kończąc na najodleglejszych
gwiazdach.
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• Śrijgij. PDF [5 MB]

Dziś chciałbym zwrócić uwagę na ciekawą inicjatywę
dr Andrzeja Kotarby z Centrum Badań Kosmicznych PAN
— wydawany przez niego popularnonaukowy magazyn
astronautyczny ,AstroNautilus”. Od niedawna pod adre
sem http://www.astronautilus.pl/ dostępny jest zarówno
ostatni numer czasopisma, jak i archiwum obejmujące
numery z lat 2003-2005 (pliki w formacie PDF). Po okre
sie poszukiwań i eksperymentów pismo proponuje nastę
pującą formułę: Dwumiesięcznik „AstroNautilus” wyda
wany jest online, w postaci elektronicznej, jako plik PDF.
Nowy numer ukazuje się zawsze w pierwszej połowie nie
parzystego miesiąca danego roku — tzn. między 1 a 15
stycznia, marca, maja, lipca, września i listopada. Ostatni,
aktualny num er,AstroNautilusa” liczy 29 stron i zawiera
m.in. artykuły o archeologii Układu Słonecznego i pro
gramie NASA Discovery. Obydwa artykuły zawierają od
syłacze do oryginalnej literatury — rzecz nie do pogar
dzenia dla bardziej dociekliwego czytelnika. Pismu należy
życzyć rosnącej rzeszy czytelników i współpracowników,
jak i spełnienia ambitnych zamierzeń — sześć numerów
w ciągu roku to naprawdę dużo pracy...
(rs)
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Uranii

Zdjęcie zachodzącego Księżyca z 6 lipca
2011 r. tuż nad jednym z zakładów kamie
niarskich w Strzegomiu przysłał Jakub Kac
przak (czas eksp. 3 s, ISO 200). Natomiast
zdjęcie Saturna wykonane 11 maja br.
o godz. 22.21 to dzieło Janusza Kosmo
wskiego z Wesołej (SCT 8”, Barlow Vixen
2x, Lumenera, RGB, Castrator, AutoStakkert, Astra Image 3.0 Pro, PhotoFiltre)

jf r

Nasz grecki przyjaciel Anthony Ayiomamitis ostatnio zaj
muje sie fotografowaniem gromad gwiazdowych. Prezen
towane tu zdjęcie M39 — gromady otwartej w gwiazdo
zbiorze Łabędzia — zostało wykonane w Atenach, nocą
20-21 sierpnia br. (godz. 21.50 - 00.15 UT+3). Użyty
sprzęt to: AP 305/f3.8 Riccardi-Honders, AP 1200GTÓ
GEM, SBIG ST-10XME, SBIG CFW10, filtry SBIG LRGB.
Czasy ekspozycji: 30x1 min dla filtru L i 10x3 min dla każ
dej barwy RGB. Szczegółowe informacje na temat wyko
nywania zdjęć przez tego wytrawnego astrofotografa
można znaleźć na jego stronie www.perseus.gr

Obok zdjęcie goszczącej właśnie na naszym niebie ko
mety PIGarradd wykonane 4 sierpnia br. przez Mariusza
Świętnickiego ze Żręcina (godz. 22.27-23.05 CWE, Ni
kon D300 w ognisku głównym teleskopu Newton 250/
1520, eksp. 6x240 s, IS 0 1 600)
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Rodzaj nagrody: I nagroda
A utor: Paw eł Rojew ski
Tytuł zdjęcia: Słońce negatyw nie nastaw ione
D ata w ykonania zdjęcia: 28.02.2011 r.
M iejsce w ykonania zdjęcia: Tczew, w ojew ództw o pom orskie

Zdjęcie w ykonane zostało teleskopem słonecznym z filtrem H«. O ddzielnie rejestro
wana była tarcza Słońca (448 ekspozycji) oraz brzeg tarczy w raz z protuberancjam i
— wyrzutam i materii (283 ekspozycje).

