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Druk:

Tydzieñ przed œwiêtami uczestniczy³em w stolicy w premierowej prezentacji
teleskopów nowej generacji w salonie Delta Optical, pierwszego dystrybutora
takiego sprzêtu w Polsce. Teleskopy by³y tu tyle¿ zachwycaj¹ce, co zupe³nie

nowatorskie! W³aœciwie jesteœmy œwiadkami rewolucji w dziedzinie, w której
wydawa³oby siê, ¿e nic ciekawszego od systemu Schmidta-Cassegraina i Ritchey-
-Chrétiena nie mo¿na ju¿ wymyœliæ. I nie dotyczy to tylko sprzêtu dla amatorów.
Pierwsze bardzo pozytywne testy przeszed³ ju¿ 70-cm teleskop w systemie Dalla-
-Kirkhama zakupiony niedawno przez astronomów z Poznania. Gdy us³ysza³em,
¿e ma elipsoidalne lustro g³ówne, myœla³em, ¿e to… herezja. Ale te¿ coraz wiêcej
zwyk³ych ludzi, doros³ych i dzieci, znajduje pod choink¹ ró¿nej maœci teleskopy.
Trudno sobie wyobraziæ bardziej godny polecenia podarunek. URANIA musi siê
w tym odnaleŸæ i informowaæ co, gdzie, do czego i za ile kupiæ ? Musi te¿ doradziæ,
jak siê z tym sprzêtem obchodziæ, co i jak obserwowaæ etc. W warszawskim salonie
równie niezwykli co instrumenty, byli zgromadzeni tam ludzie. Z niektórymi,
jak z Romanem Fangorem, by³o to wzruszaj¹ce spotkanie po latach. Innych,
jak np. Micha³a Ka³u¿nego, wspó³twórcê przepiêknych kalendarzy Astrofotografia
Amatorska, wreszcie mia³em okazjê poznaæ osobiœcie. A przecie¿ mi³oœnikiem
astronomii by³em blisko 40 lat temu i w ferworze naukowych badañ nie
zauwa¿y³em, jak siê ten amatorski œwiat zmieni³…

Kilka tygodni póŸniej przysz³o mi „wizytowaæ” innego nowego
reklamodawcê URANII. Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmiñskim zachwyca
pieczo³owit¹ adaptacj¹ zabytkowych wnêtrz do nowych potrzeb.
W œredniowiecznych murach mieœci siê wszystko, co w hotelu tej kategorii byæ
powinno, ale jest te¿ coœ, czego chyba w ¿adnym innym hotelu nie ma:
obserwatorium astronomiczne! Wyposa¿enie klasyczne, jak w astrobazie,
automatyczny MEADE na trójnogu i Coronado. Ale jest tu jeszcze coœ
wa¿niejszego, pomys³ na jego wykorzystanie i… astronom! Z oferty dziennych
pokazów S³oñca i nocnych obserwacji gwiazd i planet, hotel uczyni³ swój
promocyjny wyró¿nik. Bywaj¹ goœcie, którzy przemierzaj¹ tu specjalnie nawet
po kilkaset kilometrów. I ja siê nie dziwiê, bo mia³em okazjê uczestniczyæ zarówno
w dziennym, jak i nocnym pokazie. Pokaz i prelekcja prowadzona przez
zwi¹zanego nieprzerwanie od 20 lat z URANI¥ Jacka Dr¹¿kowskiego
stanowi³y nadzwyczajny splot popularyzatorskiego mistrzostwa i pasji. Dostêpny
na wie¿y zegarowej rzutnik pozwala³ uzupe³niæ niedostatki pogody. Na
zakoñczenie prelegent „obsypa³” zdumionych s³uchaczy autentycznym, kosmicznym
py³em, a luneta na œredniowiecznym kru¿ganku sprawi³a, ¿e przez chwilê
mogliœmy siê poczuæ jak Kopernik lub Galileusz! Marzy mi siê tutaj du¿a,
miêdzynarodowa konferencja astronomiczna, a prenumeratorzy URANII mog¹
podziwiaæ jeszcze jeden talent Jacka – w prezencie od gdañskiego Hewelianum
otrzymuj¹ kalendarz z jego rysunkami!

Zapyta³em kiedyœ swoj¹ ¿onê, zawodowego muzyka, czy by³oby mo¿liwe
wydawanie pisma interesuj¹cego zarówno dla kompozytorów i dyrygentów,
zawodowych instrumentalistów i pedagogów, ale te¿ dla uczniów i studentów
szkó³ muzycznych, jak równie¿ najzwyklejszych melomanów ? Wskaza³a mi
„Twoj¹ Muzê”, piêknie edytowany dwumiesiêcznik (sic !) wydawany dziêki
dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 10-tysiêcznym
nak³adzie.

Czy¿ URANIA te¿ nie jest muz¹, NASZ¥ MUZ¥ ?! Muzykom siê uda³o,
nam te¿ siê musi udaæ! A ¿e zdarzy³ siê cud i dziêki drukarni pana S³awka
Jakubowskiego URANIA wkracza w 90. rok istnienia ca³kowicie kolorowa,
reszta zale¿y ju¿ tylko od jakoœci naszej pracy, talentu, wiedzy i doœwiadczenia
naszych Autorów oraz wiernoœci i wyrozumia³oœci naszych Czytelników.

Maciej Miko³ajewski

dla szkó³, uczelni oraz mi³oœników astronomii i amatorów nocnego nieba
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W AKTUALNYM NUMERZE

25 lat temu
(…) Dlatego spieszê przedstawiæ naszym
mi³oœnikom trzy programy astronomiczne,
jakie ukaza³y siê na naszym rynku, przezna-
czone na ZX SPECTRUM 48KB.
Pierwszy z nich to ASTRONOMER firmy
PI SOFTWARE u³o¿ony w roku 1984. Jest
to jakby ma³y, ogólny atlas nieba. Program
ma doœæ obszerne menu. I tak, uwzglêdniaj¹c
miejsce na kuli ziemskiej oraz datê i czas,
mo¿e nam podaæ pozycje planet, Ksiê¿yca,
dwu komet i gwiazd. Oczywiœcie wchodzi
w to te¿ nasza gwiazda centralna.
(…) Drugi program to STAR SEEKER
firmy MIRRORSOFT opracowany przy
udziale planetarium w Londynie w roku
1985. Program ten przedstawia nam atlas
gwiazd. Dok³adniejsze dane i wiadomoœci
mo¿na uzyskaæ o 500 gwiazdach.
(…) Trzecim programem jest STAR
SEEKER-SOLAR SYSTEM te¿ firmy
MIRRORSOFT i sporz¹dzony równie¿
z udzia³em planetarium w Londynie.
(…) Omówione programy (…) s¹ przezna-
czone dla ZX SPECTRUM, ale firmy
produkuj¹ce programy dla innego typu
komputerów czêsto przekonstruowuj¹ obce
programy na swój rodzaj sprzêtu. Tak wiêc
nale¿y szukaæ podobnych programów dla
Atari czy Commodore.
Leszek Benedyktowicz „Komputer osobisty w rêkach
mi³oœnika astronomii” — URANIA 1/1987

Dawno temu w Uranii…

6 Zjawisko roku 2012!
Pawe³ Rudawy

Przejœcie Wenus na tle tarczy S³oñca
Historia obserwacji tranzytów Wenus

50 lat temu
W ramach programu obserwacji meteorów
przez astronomów Obserwatorium
Harwardzkiego baza rakietowa w Wallop
(Wirginia) stworzy³a w dniu 21. IV. 1961 r.
sztuczny meteor wrzucony z prêdkoœci¹
kosmiczn¹ do atmosfery ziemskiej. (…)
Zastosowano (…) siedmiostopniow¹
rakietê typu Trailblazer. Mia³a ona masê
3,5 tony i 27 m d³ugoœci. Napêdzana by³a
paliwem sta³ym… Pierwsze 4 stopnie
wywindowa³y rakietê w ci¹gu 5 minut na

 14Krzysztof Zio³kowski
Æwieræwiecze sondowania komet, cz. II
£apanie, bombardowanie, k³ucie…

 24Romuald Tylenda
V1309 Scorpii: spektakularny kres
uk³adu kontaktowego i narodziny
nowej gwiazdy

Ü

 30Ewolucja echa
œwietlnego V838 Mon
widziana
kosmicznym
teleskopem
Hubble´a

6. czerwca 2012 r., nast¹pi drugie i ju¿
ostatnie w tym stuleciu przejœcie Wenus przed
tarcz¹ S³oñca. Pod patronatem URANII
inauguruje siê akcjê „VT-2012”, do której
mog¹ siê przy³¹czyæ wszyscy Czytelnicy.
Rozpoczynamy prezentacjê artyku³ów
przygotowuj¹cych do obserwacji najbardziej
spektakularnego zjawiska 2012 roku!

Ostania dekada obfituje w nowe metody
sondowania komet, obejmuj¹ce nie tylko analizê
obrazów i widm, ale przede wszystkim
bezpoœredni¹ eksploracjê otoczenia komety i jej
j¹dra. Poczynaj¹c od wy³apania py³u
kometarnego i sprowadzenia tak uzyskanych
próbek na Ziemiê, poprzez bombardowanie j¹dra
komety pociskiem wystrzelonym z przelatuj¹cej
obok sondy, a koñcz¹c na wyl¹dowaniu próbnika
na powierzchni j¹dra komety.

Do wielu spektakularnych odkryæ w ramach warszawskiego projektu OGLE dodaæ
trzeba pierwsz¹ w dziejach astronomii bezpoœredni¹ obserwacjê zlania siê (zderzenia)
dwóch sk³adników gwiazdy podwójnej. Dowodzi to obserwacyjnego wystêpowania
zupe³nie nowej klasy zjawisk astrofizycznych, które nie maj¹ jeszcze swojej nazwy.
Pierwszy taki obiekt najprawdopodobniej obserwowa³ Jan Heweliusz w postaci
nietypowej gwiazdy nowej CK Vul. Mo¿e wiêc na czeœæ zakoñczonego w³aœnie 28
stycznia 2012 Roku Heweliusza owe dziwne, czerwone gwiazdy nowe o wielokrotnych
maksimach nazwaæ „hevelkerami”?
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NA OK£ADCE

 Rozmaitoœci

Pierwsza „druga” Ziemia 48

Planetarne uk³ady s¹ wszêdzie! 49

Wizja artystyczna komety C/2006 P1 McNaughta
autorstwa Katarzyny Kurdek (GIMP, tablet).
Kometa ta by³a piêknie widoczna w styczniu
2007 r. z po³udniowej pó³kuli nawet w dzieñ, a jej
warkocz rozci¹ga³ siê na pó³ nieba! Faktyczna
jego d³ugoœæ szacowana by³a na 1,5 j.a.

Circulos meos

Od Kopernika
do Borejszy:
(1) szwedzkie rabunki   46

wysokoœæ 282 km. Dalsze odpali³y kolejno
w czasie jej powrotu na Ziemiê, nadaj¹c
meteorowi – mniej wiêcej na wysokoœci
200 km – prêdkoœæ 11,17 km/sek. Na tej
wysokoœci by³a to ju¿ prêdkoœæ hiperbolicz-
na. Meteor bieg³ po torze w przybli¿eniu
równoleg³ym do toru startowego. Stanowi³a
go kula stalowa, która pokonuj¹c opór
atmosfery – dawa³a wszystkie zjawiska, jakie
obserwujemy u meteorów naturalnych.
Obserwacje by³y prowadzone za pomoc¹
radaru i teleskopów optycznych w dogod-
nych warunkach, w z góry przewidzianym
czasie, co u meteorów naturalnych nie jest
wykonalne.
Jan Gadomski „Spadek sztucznego meteoru” —
Kronika z URANII 1/1962, wed³ug „Sky and
Telescope”, s. 332, 1961
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Artystyczna wizja przejœcia Wenus na tle tarczy s³onecznej stworzona przez Katarzynê Kurdek
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Zjawisko
roku 2012!

8 czerwca 2004 r. dziesi¹tki tysiêcy obserwatorów z Europy, Afryki i Azji œledzi³o
niezwykle spektakularne zjawisko — przejœcie Wenus przed tarcz¹ S³oñca. Wielu
z nich spotka³o siê na licznych pokazach i piknikach astronomicznych
zorganizowanych w ramach programu  „VT-2004”. Trzy tysi¹ce uczestników tej
miêdzynarodowej, koordynowanej przez Europejskie Obserwatorium Po³udniowe
(ESO) akcji przes³a³o wyniki swoich pomiarów momentów kontaktów do centrum
obliczeniowego, w którym b³yskawicznie uda³o siê na ich podstawie wyliczyæ
odleg³oœæ Ziemi od S³oñca — d³ugoœæ jednostki astronomicznej (AU). Otrzymany
wynik (149 558 547 km) ró¿ni³ siê od wartoœci rzeczywistej o zaledwie 0,026%! Polacy
stanowili 11,2% wszystkich zarejestrowanych uczestników tego programu.

6 czerwca 2012 r., podczas ostatniego ju¿ w tym wieku przejœcia Wenus przed tarcz¹
naszej dziennej gwiazdy, w Polsce ponownie zostan¹ zorganizowane spotkania, dziêki
którym wszyscy zainteresowani bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³ we wspólnych obserwacjach
i wykonaæ pomiary. Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wroc³awskiego, Centrum
Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Astronomiczne
i portal Astronomia.pl, pod specjalnym patronatem „Uranii–Postêpów Astronomii”,
zainaugurowa³y akcjê „VT-2012”, do której przy³¹czyæ mo¿e siê ka¿dy — od
astronomów amatorów po media i organizacje zajmuj¹ce siê popularyzacj¹ nauki.
Pod adresem http://www.vt2012.astronomia.pl dostêpny jest serwis zawieraj¹cy wskazówki
dotycz¹ce obserwacji zjawiska, informacje  o budowie oraz fizyce S³oñca i Wenus
czy historiê poprzednich tranzytów. Strona prezentuje równie¿ zbiór zasad
bezpieczeñstwa, których bezwarunkowo nale¿y przestrzegaæ podczas obserwacji
S³oñca.

W kolejnych numerach „Uranii–Postêpów Astronomii” znajdzie siê seria
artyku³ów, dziêki którym nasi czytelnicy bêd¹ mogli przygotowaæ siê do udzia³u
w „VT-2012”, a serwis akcji bêdzie uzupe³niany o informacje o planowanych pokazach
czy transmisjach internetowych. Ju¿ teraz wiele organizacji astronomicznych
zapowiada organizacjê wspólnych obserwacji, tak¿e we wspó³pracy z zagranicznymi
partnerami. Mamy nadziejê, ¿e w czerwcu uczestników akcji bêd¹ ju¿ nie dziesi¹tki,
a setki tysiêcy!

Zjawisko
roku 2012!
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Przejœcie
Wenus na tle
tarczy S³oñca

Ostatnio to nadzwyczaj rzadkie zja-
wisko — przejœcie Wenus na tle

tarczy S³oñca — mogliœmy w Polsce ob-
serwowaæ 8 czerwca 2004 r. Dla miesz-
kañców Europy tranzyt rozpocz¹³ siê po
wschodzie S³oñca, a zakoñczy³ przez za-
chodem, dziêki czemu mogliœmy siê nim
cieszyæ przez ca³y czas jego trwania,
czyli ponad szeœæ godzin. Na bezchmur-
nym niebie, wczeœnie rano obserwowa-
liœmy, jak tarcza Wenus od zewn¹trz ze-
tknê³a siê ze wschodnim brzegiem
tarczy S³oñca (pierwszy kontakt), a póŸ-
niej stopniowo, w ci¹gu oko³o 20 min,
ca³a wesz³a w obszar naszej dziennej
gwiazdy i od wewn¹trz spotka³a siê z je-
go krawêdzi¹ (drugi kontakt).

Niemal szeœciogodzinny okres,
w którym œledz¹c powolny ruch tarczy
planety o œrednicy 12 103,6 km na tle
tarczy gwiazdy o œrednicy 1 392 520 km,
bez trudu mogliœmy sobie wyobraziæ jej
lot wokó³ S³oñca po niemal ko³owej or-
bicie (e = 0,0068) o wielkiej pó³osi rów-
nej 108 208 926 km (czyli 0,723 jednost-
ki astronomicznej), trwaj¹cy 224,7 dnia
(rok gwiazdowy Wenus). Mogliœmy tak-
¿e zdaæ sobie sprawê z nasze po³o¿enia,
obserwuj¹c to zjawisko z Ziemi obiega-
j¹cej S³oñce w ci¹gu 365,256 dnia po
orbicie zewnêtrznej wzglêdem orbity
Wenus, maj¹cej wielk¹ pó³oœ równ¹

149 597 890 km i nieco bardziej elip-
tycznej (e = 0,0167). By³o nawet doœæ
czasu, by zastanowiæ siê nad uderzaj¹-
cymi podobieñstwem œrednic obu pla-
net (œrednica równikowa Ziemi wynosi
12 756,2 km) i równie zastanawiaj¹c¹
ró¿nic¹ ich prêdkoœci rotacji i nachyleñ
osi obrotu do p³aszczyzny orbity (dla
Ziemi jest to, odpowiednio, 1 dzieñ
i 66,55°, a dla Wenus –243,0185 dnia
i 177,36°, co oznacza, ¿e Wenus wyko-
nuje obrót wsteczny).

Pod koniec tranzytu tarcza obserwo-
wanej planety dotar³a od wewn¹trz do
zachodniego brzegu tarczy S³oñca (trze-
ci kontakt) i wreszcie, po 6 godzinach,
12 minutach i 30 sekundach, po raz ostat-
ni zetknê³a siê od zewn¹trz z zachodni¹
krawêdzi¹ gwiazdy, czwartym kontak-
tem koñcz¹c ca³e zjawisko.

Podobny przebieg bêdzie mia³ spek-
takl, który rozegra siê na prze³omie

5 i 6 czerwca 2012 r. Tym razem jed-
nak, ze wzglêdu na niekorzystny dla
Europejczyków k¹t obrotu Ziemi, dla
mieszkañców m.in. Polski zjawisko
rozpocznie siê w nocy, 9 minut po pó³-
nocy czasu letniego (5 czerwca 2012 r.
o godzinie 22.09 UT). Ani I i II kontak-
tu, ani pierwszej czêœci przejœcia nie bê-
dziemy mogli obserwowaæ. Czerwcowe

Przejœcie
Wenus na tle
tarczy S³oñca
W XVIII wieku obserwacje tego niezwyk³ego zjawiska umo¿liwi³y wyznaczenie
odleg³oœci z Ziemi do S³oñca i stworzenie podwalin systemu pomiaru odleg³oœci
we Wszechœwiecie. W XXI wieku te same astronomiczne spektakle pozwalaj¹ zro-
zumieæ, jak odkrywa siê planety kr¹¿¹ce wokó³ odleg³ych gwiazd. Przejœcie Wenus
na tle tarczy S³oñca, które nast¹pi 6 czerwca 2012 r., bêdzie ostatnim takim zjawi-
skiem dla wszystkich czytelników tego artyku³u. Kolejny tranzyt nast¹pi dopiero
w 2117 roku.

VT-2012Po raz ostatni w ¿yciu…

Wejœcie Wenus na tarczê S³oñca 8 czerwca 2004 r.
Kolejne zdjêcia (od góry) obejmuj¹ okres od 7.20
do 7.45 CWE. Fot. Tomasz Œciê¿or, Kraków
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noce w Polsce s¹ jednak szczególnie
krótkie — wschód S³oñca 6 czerwca
nast¹pi ju¿ oko³o 04.30 czasu letniego
(czyli oko³o 02.30 UT; dok³adny mo-
ment wschodu zale¿y od po³o¿enia ob-
serwatora), dziêki czemu dostêpna sta-
nie siê ca³a druga po³owa przejœcia —
jego IV kontakt nast¹pi dopiero oko³o
06.54 (04.54 UT; czas topocetryczny IV
kontaktu, czyli wyznaczony dla obser-
watora znajduj¹cego siê na powierzch-
ni Ziemi, gdzieœ w Polsce).

Czy warto wiêc zrywaæ siê tego dnia
o œwicie tylko po to, by obserwowaæ
zaledwie po³owê zjawiska, nawet jeœli
jego widoczna czêœæ potrwa blisko 2,5
godziny? OdpowiedŸ wydaje siê oczy-
wista, jeœli weŸmiemy pod uwagê fakt,
¿e za naszego ¿ycia wiêcej ju¿ takich
okazji nie bêdzie.

Wenus jest nazywana planet¹ we-
wnêtrzn¹, gdy¿ rzut jej orbity na

p³aszczyznê orbity ziemskiej ca³kowi-
cie siê w niej zawiera. Gdyby orbity obu
planet le¿a³y dok³adnie w tej samej
p³aszczyŸnie, to regularnie co 583,92 dni
planety ustawia³yby siê wzd³u¿ linii pro-
stej przechodz¹cej przez S³oñce (okres
ten nazywamy okresem synodycznym
Wenus). Jest to czas potrzebny Wenus,
by w biegu wokó³ S³oñca „zdublowa³a”
Ziemiê, czyli wykona³a wokó³ S³oñca
dok³adnie o jedno okr¹¿enie wiêcej.

P³aszczyzna orbity Wenus tworzy jed-
nak z p³aszczyzn¹ orbity ziemskiej k¹t
a¿ 3,4 stopnia, a wiêc przecinaj¹ siê one
wzd³u¿ linii prostej. Punkty przeciêcia
nazywane s¹ przez astronomów wêz³a-
mi orbity, a linia prosta ³¹cz¹ca wêz³y
lini¹ wêz³ów. Ziemia znajduje siê w po-
bli¿u wêz³ów orbity Wenus co pól roku
— w czerwcu i w grudniu. Gdyby S³oñ-
ce by³o ma³e, przejœcie Wenus na tle
tarczy S³oñca mog³oby nast¹piæ tylko
wtedy, gdy wszystkie trzy cia³a usta-
wi³yby siê niemal dok³adnie w linii
wêz³ów. Œrednica S³oñca jest jednak
ogromna (œrednica k¹towa jego tarczy
obserwowanej z Ziemi jest doœæ du¿a,
wynosi œrednio 32 minuty ³uku i zmie-
nia siê, z powodu niewielkiego sp³asz-
czenia naszej orbity, od 31,5 minut k¹-
towych w czerwcu do 32,6 minut
k¹towych w styczniu), natomiast œred-
nica k¹towa Wenus podczas przejœcia
jest oko³o 30 razy mniejsza od œredni-
cy k¹towej S³oñca i wynosi oko³o 1 mi-
nuty k¹towej. Dziêki temu, aby zoba-
czyæ ma³¹ tarczê Wenus na tle du¿ej
tarczy S³oñca, precyzja „celowania” nie
musi byæ zbyt du¿a i za ka¿dym razem,
gdy Wenus i Ziemia znajd¹ siê po tej
samej stronie S³oñca i jednoczeœnie s¹
doœæ blisko linii wêz³ów, przejœcie We-
nus nastêpuje. Elementarne rozwa¿ania
geometryczne wskazuj¹, ¿e do tranzy-
tu mo¿e dojœæ, je¿eli obie planety nie

PRZEJŒCIA WENUS W LATACH 1500–2700
Lata do

Przejœcia letnie Przejœcia zimowe kolejnego Widocznoœæ w Polsce
przejœcia

05 czerwca 1518 8
02 czerwca 1526 105,5

07 grudnia 1631 8
04 grudnia 1639 121,5

06 czerwca 1761 8 ca³e przejœcie widoczne w Polsce
03 czerwca 1769 105,5

09 grudnia 1874 8
06 grudnia 1882 121,5

08 czerwca 2004 8 ca³e przejœcie widoczne w Polsce
06 czerwca 2012 105,5 czêœciowo widoczne w Polsce

11 grudnia 2117 8
08 grudnia 2125 121,5

11 czerwca 2247 8 ca³e przejœcie widoczne w Polsce
09 czerwca 2255 105,5

13 grudnia 2360 8
10 grudnia 2368 121,5

12 czerwca 2490 8 ca³e przejœcie widoczne w Polsce
10 czerwca 2498 105,5

16 grudnia 2603 8
13 grudnia 2611 121,5

s¹ odleg³e od linii wêz³ów o wiêcej ni¿
1,7 stopnia.

Warto wiêc obliczyæ, jak czêsto po-
wtarzaj¹ siê przejœcia Wenus dla

obserwatora na Ziemi. Za³ó¿my, ¿e
w dniu „0” nast¹pi³o przejœcie, czyli obie
planety znajdowa³y siê na tyle blisko li-
nii wêz³ów i po tej samej stronie S³oñ-
ca, ¿e tarcza Wenus widoczna by³a na
tle tarczy S³oñca. Oznaczmy to przej-
œcie numerem I. Aby nast¹pi³o kolejne
przejœcie, planety musz¹ ponownie zna-
leŸæ siê jednoczeœnie w pobli¿u linii wê-
z³ów. Mo¿e to nast¹piæ tylko po ca³ko-
witej lub po³ówkowej wielokrotnoœci
roku ziemskiego — nasza planeta po-
trzebuje w³aœnie tyle czasu, by powró-
ciæ na liniê wêz³ów po tej samej lub po
przeciwnej stronie S³oñca. W czasie wy-
korzystanym przez Ziemiê na ten po-
wrót, tak¿e Wenus musi wykonaæ ca³-
kowit¹ lub po³ówkow¹ wielokrotnoœæ
obiegów swojej orbity i to tak¹, by zna-
leŸæ siê po tej same stronie gwiazdy co
Ziemia. Pierwsz¹ wielokrotnoœci¹ roku
ziemskiego, spe³niaj¹c¹ niemal idealnie
ten warunek, jest 8 lat ziemskich, czyli
2922,01 dni (8×365,25 = 2922,01).
W tym samym czasie Wenus dokonuje
13 pe³nych obiegów S³oñca, co trwa
2921,09 dnia (13×224,7 = 2921,09).
Uwa¿ny czytelnik z pewnoœci¹ spo-
strzeg³, ¿e jest to niemal tyle samo, ile
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piêæ okresów synodycznych Wenus,
czyli 2919,6 dni (5×583,92 = 2919,6).
Jak ju¿ wspomnieliœmy, przejœcie We-
nus jest obserwowane nawet wtedy, gdy
planety nie s¹ idealnie na jednej linii ze
S³oñcem. Dziêki temu, choæ osiem obie-
gów Ziemi nie trwa idealnie tyle samo
co 13 obiegów Wenus i 5 jej okresów
synodycznych, to po 8 latach od momen-
tu przejœcia numer I zjawisko zachodzi
ponownie. Oznaczmy je kolejnym nu-
merem: II. Poniewa¿ od poprzedniego
przejœcia minê³a ca³kowita wielokrot-
noœæ lat ziemskich, przejœcie II zacho-
dzi w tym samym miesi¹cu co przej-
œcie I.

Niestety, po tych kolejnych 8 latach
sumowanie drobnych ró¿nic w okresach
obiegu spowoduje, ¿e planety min¹ li-
niê wêz³ów w zbyt du¿ym odstêpie cza-
sowym i przejœcie nie bêdzie obserwo-
wane. Prowadz¹c bardzo podobne
obliczenia jak w przypadku przejœcia nu-
mer I, mo¿na pokazaæ, ¿e dopiero po
121,5 roku od przejœcia numer II Wenus
i Ziemia ponownie znajd¹ siê jednocze-
œnie w pobli¿u linii wêz³ów i dopiero
wtedy bêdzie mo¿na ponownie obser-
wowaæ przejœcie (numer III). Zachodzi
ono po po³ówkowej wielokrotnoœci roku

ziemskiego, a wiêc jest o szeœæ miesiê-
cy przesuniête wzglêdem przejœæ I i II.
Po kolejnych 8 latach nastêpuje przej-
œcie numer IV, obserwowane w tym sa-
mym miesi¹cu co przejœcie numer III.
Cykl przejœæ koñczy siê po kolejnych
105,5 latach, gdy planety powracaj¹ nie-
mal dok³adnie do tego samego po³o¿e-
nia co podczas przejœcia numer I.

£¹czny czas trwania pe³nego cyklu
powtarzalnoœci przejœæ Wenus wy-

nosi 243 lata ziemskie (88756,07 dnia),
czyli 395 lat wenusjañskich (88756,06
dnia) i 152 okresy synodyczne Wenus
(88756,04 dnia). Zak³adaj¹c, ¿e cykl
zaczyna siê podczas przejœcia letniego,
w ci¹gu cyklu mamy dwa przejœcia let-
nie w odstêpie oœmiu lat (w czerwcu),
potem przerwê o d³ugoœci 105,5 roku,
dwa przejœcia zimowe (w grudniu) w od-
stêpie 8 lat i znowu przerwê, tym razem
o d³ugoœci 121,5 roku. Je¿eli rozwa¿a-
my bardzo d³ugie okresy, to akumula-
cja drobnych ró¿nic w d³ugoœci trwania
243 lat ziemskich, 395 lat wenusjañskich
i 152 okresów synodycznych powoduje
okresowe modyfikacje cyklu, wprowa-
dzaj¹c kolejno w obu wêz³ach orbity
serie przejœæ pojedynczych i par przejœæ

(obecnie mamy pary przejœæ w obu wê-
z³ach).

Momenty rozpoczêcia i zakoñczenia
tranzytów oraz przebieg widomej dro-
ga Wenus na tle tarczy S³oñca zale¿¹ nie
tylko od chwilowej konfiguracji planet
w przestrzeni, ale tak¿e od wspó³rzêd-
nych geograficznych miejsca obserwa-
cji — Ziemia jest wystarczaj¹co wiel-
ka, by k¹t widzenia zale¿a³ od lokalizacji
punktu obserwacji. Warunkiem niezbêd-
nym dla obserwacji przejœcia jest natu-
ralnie znajdowanie siê po dziennej stro-
nie naszej planety. Poniewa¿ jednak
przejœcie Wenus mo¿e trwaæ nawet przez
blisko 8 godzin, czêsto zdarza siê, ¿e
obserwator mo¿e cieszyæ siê tylko czê-
œci¹ zjawiska — S³oñce wschodzi dla
niego po pierwszym kontakcie lub te¿
zachodzi przed czwartym kontaktem.

Wyniki tych obliczeñ jasno wskazuj¹,
¿e nastêpne po zjawisku z dnia 6 czerw-
ca 2012 r. przejœcie Wenus nast¹pi do-
piero 11 grudnia 2117 r., a wiêc za 105
lat, a przejœcie widoczne z Polski dopie-
ro 11 czerwca 2247 r. (za 225 lat).
Czerwcowe zjawisko jest wiêc dla nas
ostatni¹ tak¹ szans¹ w ¿yciu.

Pawe³ Rudawy

Historia obserwacji
tranzytów Wenus

Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e
w XVIII w. obserwacje tranzytów

Wenus stanowi³y jeden z wa¿niejszych
problemów ówczesnej astronomii obser-
wacyjnej. Dla jego rozwi¹zania astro-
nomowie nie wahali siê poœwiêcaæ wie-
lu lat badañ i nara¿aæ siê na niewygody,
podró¿e na krañce œwiata. Znani s¹ na-
wet tacy naukowcy, którzy temu zagad-
nieniu poœwiêcili w³asne ¿ycie.

Do IV wieku p.n.e. wœród greckich
uczonych przewa¿a³ pogl¹d, ¿e

najbli¿ej Ziemi znajduje siê Ksiê¿yc.

S³oñce oraz planety Merkury i Wenus,
widoczne zawsze w pobli¿u S³oñca,
znajdowa³y siê wed³ug astronomów
greckich zdecydowanie dalej ni¿ Ksiê-
¿yc — wnioski taki wysnuwali z faktu,
¿e S³oñce potrzebuje a¿ roku na doko-
nanie pe³nego obiegu po niebie, podczas
gdy Ksiê¿yc zaledwie miesi¹ca. Takie
samo rozumowanie sk³ania³o ich do
umieszczenia Marsa, Jowisza i Saturna
dalej ni¿ S³oñce, w stopniowo rosn¹cych
odleg³oœciach od Ziemi. Poza Saturnem
znajdowa³a siê ju¿ tylko sfera gwiazd
sta³ych.

Pierwszy istotny krok na drodze do
zbudowania modelu budowy Wszech-
œwiata zgodnego ze znan¹ nam rzeczy-
wistoœci¹ uczyni³ Arystarch z Samos
w IV w. p.n.e. Astronom wyliczy³ na
podstawie dokonanych przez siebie po-
miarów k¹ta pomiêdzy kierunkami
z Ziemi ku S³oñcu i ku Ksiê¿ycowi
w kwadrze, ¿e S³oñce jest 19 razy bar-
dziej oddalone od Ziemi ni¿ Ksiê¿yc.
Choæ wynik uzyskany przez Arystarcha
podawa³ jedynie stosunek odleg³oœci
tych cia³ i by³ ponad dwadzieœcia razy
mniejszy od rzeczywistego, to jednak
by³ to pierwszy pomiar wskazuj¹cy, ¿e
te cia³a niebieskie znajduj¹ siê w ró¿-
nych odleg³oœciach od Ziemi.

Greccy uczeni z regu³y byli bardzo
dobrymi matematykami i geome-

trami. Ju¿ co najmniej od czasów Eu-
klidesa, ¿yj¹cego na prze³omie IV i III w.
p.n.e., zdawali sobie sprawê, ¿e dla wy-
znaczania odleg³oœci cia³ niebieskich
przy u¿yciu szeroko rozumianych me-
tod triangulacyjnych niezbêdne jest po-
siadanie odpowiedniego wzorca d³ugo-
œci. Takim wygodnym wzorcem by³a
z pewnoœci¹ œrednica Ziemi, któr¹ Gre-

Przejœcia Wenus na tle tarczy S³oñca zawsze budzi³y zainteresowanie mi³oœników
astronomii. To zrozumia³e, bo poza piêknem samego zjawiska, do jego obserwacji
swoj¹ prostot¹ zachêcaj¹ tak¿e metody, z których korzysta siê podczas œledzenia
tych tranzytów. Przejœcia Wenus by³y jednak z nie mniejszym zapa³em obserwowa-
ne tak¿e przez zawodowych astronomów — przede wszystkim dlatego, ¿e uzyskane
w ten sposób wyniki umo¿liwia³y im wyznaczenie bezwzglêdnej wartoœci odleg³o-
œci Ziemi do S³oñca i stworzenie podstaw systemu pomiaru odleg³oœci we Wszech-
œwiecie.
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cy od dawna uwa¿ali za kulê, co nie po-
winno dziwiæ w przypadku narodu zna-
komitych ¿eglarzy. Zak³adali, ¿e jej pro-
mieñ jest co najmniej porównywalny
z odleg³oœciami do cia³ niebieskich.
Wartoœæ tego pierwszego astronomicz-
nego wzorca d³ugoœci zosta³a w III w.
p.n.e. wyznaczona przez greckiego
astronoma, Eratostenesa z Cyreny. Okre-
œli³ on œrednicê Ziemi, stosuj¹c nadzwy-
czaj pomys³ow¹ i eleganck¹ metodê
geometryczn¹, do dziœ opisywan¹ we
wszystkich podrêcznikach podstaw
astronomii. Eratostenes zmierzy³ ró¿ni-
cê k¹tów padania promieni s³onecznych
w dniu przesilenia letniego w dwóch
miastach le¿¹cych mniej wiêcej na tym
samym po³udniku i których odleg³oœæ
by³a mu dobrze znana — w Aleksan-
drii i w Syene (nazwa grecka, obecnie
Assuan w Egipcie). Z jego wyliczeñ,
w których pos³ugiwa³ siê dla oszaco-
wania odleg³oœci dziel¹cej miasta tak
niepewnymi danymi jak… dzienny dy-
stans pokonywany przez wielb³¹da,
wynika³o, ¿e œrednica Ziemi wynosi 80
tys. stadionów egipskich. Dok³adna d³u-
goœæ tych obiektów nie jest nam dok³ad-
nie znana, jednak przyjmuje siê, ¿e by³a
bliska 1585 m. Oznacza to, ¿e wyzna-
czony przez Eratostenesa promieñ Zie-
mi wynosi³ 6320 km, a b³¹d pomiaru

okaza³ siê zadziwiaj¹co ma³y. Dziêki tak
znakomitemu wynikowi, ju¿ w III w.
p.n.e. po raz pierwszy wyznaczono rze-
czywist¹ œrednicê cia³a niebieskiego,
wyra¿aj¹c j¹ za pomoc¹ powszechnie
wówczas u¿ywanej, powiedzielibyœmy
standardowej, jednostki d³ugoœci (sta-
dionu).

Ju¿ w II w. p.n.e. odleg³oœæ Ksiê¿yca
od Ziemi okreœli³ dok³adnie Hipparch
(ok. 190—125 p.n.e.). Na podstawie
analizy wyników obserwacji zaæmieñ
S³oñca stwierdzi³, ¿e odleg³oœæ do Srebr-
nego Globu wynosi 59 promieni Ziemi.
Jak ³atwo policzyæ, jego wyznaczenie
ró¿ni siê zaledwie o 2% od wspó³cze-
œnie przyjmowanej œredniej wartoœci.
Pos³uguj¹c siê dokonanym przez Ary-
starcha b³êdnym oszacowaniem stosun-
ku odleg³oœci Ksiê¿yca i S³oñca, Hip-
parch wyliczy³ tak¿e, ¿e odleg³oœæ do
S³oñca jest 1200 razy wiêksza od d³u-
goœci promieni Ziemi, czyli w przelicze-
niu na nasze wspó³czesne jednostki d³u-
goœci wynosi 7,6 mln km. Takie podane
przez Hipparcha b³êdne oszacowanie
by³o powszechnie akceptowane a¿ do
XVI w. naszej ery.

Astronomowie greccy wiedzieli rów-
nie¿, ¿e dla wyznaczenia odleg³o-

œci do S³oñca wystarczy zmierzyæ k¹t,

pod jakim widoczny by³by promieñ Zie-
mi ze œrodka S³oñca. K¹t ten nazywany
jest paralaks¹ S³oñca i wynosi oko³o
8'',8. Paralaksê S³oñca mo¿na w zasa-
dzie okreœliæ na podstawie jednocze-
snych pomiarów jego po³o¿enia, doko-
nanych z dwóch odleg³ych punktów na
powierzchni Ziemi. Niestety, wszystkie
podejmowane wówczas próby zmierze-
nia odleg³oœci cia³ niebieskich poprzez
pomiary ich paralaks by³y z góry skaza-
ne na pora¿kê. A¿ do XVII w. astrono-
mowie pos³ugiwali siê wy³¹cznie instru-
mentami przeziernikowymi. Takie
narzêdzia w epoce hellenistycznej
umo¿liwia³y pomiary k¹tów z dok³ad-
noœci¹ nie przekraczaj¹c¹ kilku minut
³uku, a jeszcze niemal dwa tysi¹ce lat
póŸniej dok³adnoœæ pomiarów pozycyj-
nych dokonywanych przez najznakomit-
szego obserwatora epoki przedtelesko-
powej, Tycho de Brahe’go, wzros³a do
zaledwie 1'. Znacz¹ca poprawa dok³ad-
noœci pomiarów k¹tów na sferze nie-
bieskiej mo¿liwa by³a dopiero po wpro-
wadzeniu w XVII w. instrumentów
wyposa¿onych w lunety.

Dorobek astronomów greckich prze-
trwa³ upadek œwiata hellenistycz-

nego i zosta³ przyswojony przez œrednio-
wieczn¹ naukê europejsk¹ dziêki prze-
k³adom dzie³ najpierw na jêzyk arabski,
a nastêpnie, w XII i XIII w., dziêki ko-
lejnemu przek³adowi, tym razem na ³aci-
nê. Z ca³ego dorobku astronomii helleñ-
skiej niew¹tpliwie najwiêkszy wp³yw na
rozwój nowo¿ytnej nauki i cywilizacji
europejskiej mia³ wyrafinowany model
geocentrycznej budowy Wszechœwiata,

Zdjêcie wykonane w 2004 r. przez Paul'a Hyndman'a,  Grassy Hill airport, Roxbury CT

III kontakt przejœcia z czerwca 2004 r. na we-
so³o w czasie pokazów na boisku szkolnym
w Lidzbarku Warm. Fot. J. Dr¹¿kowski
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szczegó³owo przedstawiony w „Alma-
geœcie” przez Ptolemeusza Klaudiusza,
¿yj¹cego w II w. naszej ery. W jego
modelu ruch ka¿dej planety odbywa³ siê
w przypisanej jej sferze i opisany by³
poprzez skomplikowany uk³ad kó³ zwa-
nych epicyklami i deferentami. Ponie-
wa¿ kolejne sfery planet styka³y siê ze
sob¹, a ich gruboœci wzglêdne by³y okre-
œlone przez zakres zmian odleg³oœci pla-
nety od centrum uk³adu, Ptolemeusz
przyj¹³, ¿e S³oñce znajduje siê w œred-
niej odleg³oœci 1210 promieni ziemskich
od Ziemi, Saturn (najbardziej odleg³a
z ówczeœnie znanych planet) w odleg³o-
œci 19 865 promieni ziemskich a sfera
gwiazd sta³ych o 20 000 promieni.

Bazuj¹c na znakomitym fundamen-
cie astronomii helleñskiej, Europej-

czycy szybko podjêli dzie³o budowy
modelu Wszechœwiata, w tym okreœle-
nia jego rozmiarów. W XVI w. Miko³aj
Kopernik nie tylko udowodni³ stosowal-
noœæ zaproponowanej przez Arystarcha
z Samos heliocentrycznej teorii budo-
wy Wszechœwiata w odniesieniu do
Uk³adu S³onecznego, ale tak¿e potrafi³
podaæ poprawn¹ kolejnoœæ planet i doœæ
dok³adnie oszacowaæ ich wzglêdne od-
leg³oœci od S³oñca. Kopernik nie móg³
jednak wykorzystaæ do pomiaru bez-
wzglêdnych wartoœci odleg³oœci planet
znanej od staro¿ytnoœci odleg³oœci Ksiê-
¿yca od Ziemi, poniewa¿, jak sam udo-
wodni³, Ksiê¿yc kr¹¿y wokó³ Ziemi,
a nie wokó³ S³oñca.

Zarówno zwolennicy, jak i krytycy
dzie³a Kopernika natychmiast zwrócili
uwagê, i¿ zmiany po³o¿enia Ziemi spo-
wodowane jej ruchem obiegowym
wokó³ S³oñca powinny wywo³ywaæ
okresowe zmiany widomych pozycji

gwiazd (zjawisko nazywane jest para-
laks¹ roczn¹ gwiazd). Zaobserwowanie
takich zmian by³oby oczywistym i roz-
strzygaj¹cym dowodem na rzecz s³usz-
noœci teorii kopernikañskiej, zmusza-
j¹cym do ostatecznego odrzucenia
modelu geocentrycznego. Niestety, bar-
dzo ma³a dok³adnoœæ pomiarów k¹to-
wych osi¹gana w drugiej po³owie XVI
w. (wci¹¿ pos³ugiwano siê jeszcze in-
strumentami przeziernikowymi) unie-
mo¿liwi³a wykrycie tego zjawiska.
Nawet wspomniany ju¿ wczeœniej, naj-
znakomitszy obserwator, Tycho de Bra-
he, nie zdo³a³ znaleŸæ ¿adnych zmian
po³o¿eñ gwiazd. Znaj¹c dok³adnoœæ
swych pomiarów, de Brahe oszacowa³,
¿e gdyby Kopernik mia³ racjê, gwiaz-
dy musia³yby siê znajdowaæ co naj-
mniej 700 razy dalej ni¿ Saturn.
G³êboko przekonany o niewielkich od-
leg³oœciach gwiazd, de Brahe odrzuci³
teoriê Kopernika i zbudowa³ w³asny,
obecnie ju¿ zapomniany, model geo-
heliocentryczny. Fiasko pomiarów pa-
ralaks gwiazd na d³ugie lata przed³u-
¿y³o spór o poprawnoœæ modelu
heliocentrycznego.

W latach 1609—1619 Johannes Ke-
pler og³osi³ odkrycie trzech praw

opisuj¹cych ruchy planet. Pierwsze
z tych praw stwierdza, ¿e planety poru-
szaj¹ siê po elipsach, a w jednym
z ognisk znajduje siê S³oñce. Drugie pra-
wo okreœla sta³oœæ prêdkoœci polowej
ruchu planet, zaœ trzecie wi¹¿e okresy
obiegu i d³ugoœci wielkich pó³osi orbit.
Poniewa¿ okresy obiegu planet wokó³
S³oñca by³y od dawna astronomom do-
skonale znane, do wyznaczenia rozmia-
rów wszystkich orbit na podstawie trze-
ciego prawa Keplera wystarczy³oby

zmierzyæ wielk¹ pó³oœ orbity Ziemi,
czyli odleg³oœæ Ziemi od S³oñca. W ten
sposób astronomowie uzyskaliby potê¿-
ne narzêdzie do kalibracji rozmiarów
Uk³adu S³onecznego, a tak¿e, po popra-
wie dok³adnoœci pomiarów niewielkich
k¹tów, do pomiaru odleg³oœci najbli¿-
szych gwiazd i, poprzez kolejne rozsze-
rzenia, dla wszystkich pomiarów odle-
g³oœci we Wszechœwiecie.

Ze wzglêdu na ogromne znaczenie
œredniej odleg³oœci Ziemi od S³oñ-

ca dla pomiarów odleg³oœci we Wszech-
œwiecie, jej d³ugoœæ nazwano jednostk¹
astronomiczn¹ (w skrócie AU, od ang.
Astronomical Unit). Obecnie u¿ywa siê
nieco bardziej technicznej definicji, i¿ jed-
nostka astronomiczna jest d³ugoœci¹ pro-
mienia niezaburzonej orbity ko³owej cia³a
o zaniedbywalnej masie, okr¹¿aj¹cego
S³oñce w ci¹gu 365,2568983 dnia, czyli
z prêdkoœci¹ k¹tow¹ 0,17202098950 ra-
diana na dobê efemerydaln¹. Przyjmuje
siê, ¿e AU wynosi 149 597 870 691 m
i jest nieznacznie mniejsza od œredniej
odleg³oœci Ziemi od S³oñca, wynosz¹-
cej 149 597 887,5 km.

Pocz¹tkowo w XVII w. uwa¿ano, ¿e
d³ugoœæ jednostki astronomicznej mo¿-
na wyznaczyæ stosunkowo ³atwo na pod-
stawie triangulacyjnego pomiaru bez-
wzglêdnej odleg³oœci Marsa od Ziemi.
Konieczne obserwacje astronomiczne
sprowadza³y siê wiêc w zasadzie jedy-
nie do pomiaru jego paralaksy, czyli ró¿-
nicy po³o¿eñ planety na tle odleg³ych
gwiazd zmierzonej przez obserwatorów
znajduj¹cych siê w odleg³ych miejscach
na Ziemi. Niestety, wprowadzone w la-
tach 60. XVII w. do praktyki obserwa-
cyjnej instrumenty pomiarowe wyposa-
¿one w lunety celownicze i mikrometry,
choæ znacznie bardziej precyzyjne ni¿
ich przeziernikowi poprzednicy, nie
umo¿liwia³y jeszcze wystarczaj¹co do-
k³adnych pomiarów odleg³oœci k¹to-
wych i dlatego liczne próby pomiaru
paralaksy Marsa nie da³y zadawalaj¹-
cych wyników. Nawet pomiary wyko-
nywane przez Cassiniego, Richera, Flam-
steeda i wielu innych astronomów
podczas wielkiej opozycji Marsa w roku
1672, czyli w okresie, gdy Mars by³ naj-
bli¿ej Ziemi i jego paralaksa by³a naj-
wiêksza, pozwoli³y jedynie wyliczyæ, ¿e
odleg³oœæ Ziemi od S³oñca wynosi od 87
do 146 mln kilometrów.

Choæ geometria przejœæ planet jest
stosunkowo ³atwa do zrozumienia, do-

Efekt tzw. „czarnej kropli” utrudniaj¹cy uchwycenie momentu III kontaktu. Fot. Franciszek
Chodorowski
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piero Kepler potrafi³ wyliczyæ ich daty
z zadawalaj¹c¹ dok³adnoœci¹. Paradok-
salnie, jego pierwsza prognoza momentu
przejœcia Merkurego okaza³a siê b³êd-
na, ale bardzo zachêci³a go do dalszej
pracy. Kepler obliczy³ kiedyœ, ¿e przej-
œcie Merkurego nast¹pi 29 maja 1607 r.
Obserwuj¹c tego dnia S³oñce (metod¹
kamery otworkowej), dostrzeg³ nawet na
jego tarczy ciemn¹ plamkê, co utwier-
dzi³o go w przekonaniu, ¿e obserwowa³
przewidziane przez siebie przejœcie pla-
nety. Dopiero znacznie póŸniej okaza³o
siê, ¿e w 1605 r. nie by³o ¿adnego przej-
œcia, a Kepler obserwowa³ wtedy naj-
prawdopodobniej du¿¹ plamê s³oneczn¹.

Niemiecki matematyk i astronom
opublikowa³ rezultaty swoich ¿mudnych
obliczeñ pozycji planet w s³ynnych po
dziœ dzieñ „Tablicach Rudolfiañskich”
(„Tabulae Rodolfinae”, 1627), stanowi¹-
cych przez niemal 200 lat nieocenion¹
pomoc dla obserwatorów planet. Bazu-
j¹c na tych wynikach, przewidzia³ przej-
œcie Merkurego 7 listopada 1631 r. oraz
przejœcie Wenus miesi¹c póŸniej.

Kepler zmar³ niestety na rok przed
zapowiedzianym przez siebie

przejœciem Merkurego, a jako pierwsi
obserwacji tranzytu dokonali: Pierre
Gassendi, Cysat i Remus Quietanus.
Przejœcie Wenus w 1631 r. nie by³o wi-
doczne z Europy.

Kepler wyliczy³ równie¿, ¿e 4 grud-
nia 1639 r. Wenus przejdzie tu¿ ponad
brzegiem tarczy S³oñca. Przeciwnego
zdania by³ belgijski astronom Philip van
Lansdberge. Pogodzi³ ich m³ody angiel-
ski astronom Jeremiah Horrocks, który
wykry³ niewielkie b³êdy rachunkowe
w obliczeniach obu adwersarzy i po
trzech latach ¿mudnych rachunków wy-
znaczy³ przybli¿ony termin przejœcia
Wenus na 3 grudnia 1639 r. (pomyli³ siê
tylko o jeden dzieñ). Na podstawie w³a-
snych obliczeñ Harrocks dokona³ pierw-
szej udokumentowanej obserwacji
przejœcia Wenus, stosuj¹c przy tym me-
todê projekcyjn¹ — rzutuj¹c tworzony
przez teleskop obraz tarczy S³oñca na
ekran. Niestety, na wyznaczenie mo-
mentu pierwszego kontaktu nie pozwo-
li³y chmury, a S³oñce zasz³o na pó³ go-
dziny przed czwartym kontaktem. W ten
sposób nie uda³o siê zebraæ danych, któ-
re pozwoli³yby na wyznaczenie d³ugo-
œci jednostki astronomicznej. XIX-
-wieczny astronom Simon Newcomb
okreœli³ to jako „utracon¹ okazjê, której

nauka ¿a³uje od stuleci i jeszcze d³ugo
bêdzie ¿a³owa³a”. To samo przejœcie
Wenus by³o obserwowane jeszcze tyl-
ko przez jedn¹ osobê — Williama Crab-
tree, przyjaciela Harrocksa z lat studenc-
kich w Cambridge.

Niemal 40 lat póŸniej, 7 listopada
1677 r. przejœcie Merkurego obserwo-
wali s³ynny astronom angielski Edmond
Halley na Wyspie œw. Heleny oraz J.C.
Gallet w Awinionie. Ich pomiary nie
by³y zbyt precyzyjne, przez co wyzna-
czona przez Halleya wartoœæ paralaksy
S³oñca by³a niemal 5 razy wiêksza od
rzeczywistej. Choæ Halley sam nie wy-
znaczy³ d³ugoœci jednostki astronomicz-
nej, to walnie przyczyni³ siê do sukcesu
innych badaczy, publikuj¹c w 1691 r.
informacjê, ¿e kolejne przejœcia Wenus
nast¹pi¹ w latach 1761, 1769, 1874
i 1882.

W roku 1716 Halley opublikowa³
dok³adny opis „Nowej metody wyzna-
czania paralaksy S³oñca, albo te¿ jego
odleg³oœci od Ziemi”. Metoda ta pozwa-
la wyznaczyæ d³ugoœæ jednostki astro-
nomicznej na podstawie analizy ró¿nic
d³ugoœci czasów przejœcia Wenus, zmie-
rzonych przez obserwatorów znajduj¹-
cych siê w odleg³ych miejscach o zna-
nych szerokoœciach geograficznych. Jak

wykaza³ Halley, dla obliczenia d³ugoœci
jednostki astronomicznej konieczna jest
znajomoœæ tylko kilku danych — d³u-
goœci promienia Ziemi, prêdkoœci k¹to-
wych ruchu orbitalnego i ruchu obroto-
wego Ziemi, k¹ta nachylenia ekliptyki,
szerokoœci geograficznej miejsc obser-
wacji (dane te by³y ju¿ znane w czasach
Halleya z du¿¹ dok³adnoœci¹) oraz cza-
sów trwania przejœæ zmierzonych przez
poszczególnych obserwatorów. Nieste-
ty, ze wzglêdu na ograniczenia ówcze-
snej techniki pomiaru czasu, pomiary te
by³y zwykle obarczone mniejszymi b¹dŸ
wiêkszymi b³êdami. Metoda Halleya
wymaga niestety od obserwatora wyzna-
czenia d³ugoœci trwania ca³ego przejœcia,
co czêsto by³o niemo¿liwe choæby z po-
wodu chwilowego zachmurzenia (patrz
casus Horrocksa).

Nie tylko metoda Halleya umo¿liwia-
³a wyznaczenie d³ugoœci jednostki

astronomicznej jedynie na podstawie ob-
serwacji momentów kontaktów podczas
przejœæ Wenus. Francuski astronom Jean
Delisle wykaza³, ¿e jednostkê astrono-
miczn¹ mo¿na wyznaczyæ, mierz¹c pod-
czas przejœcia Wenus ró¿nice momen-
tów zaobserwowania tego samego
kontaktu przez obserwatorów znajduj¹-

Mozaika zdjêæ tranzytu Wenus 8 czerwca 2004 r. wykonana teleskopem „Bresser” 910/114
z okularem Soligor 15 mm i zamontowanym za okularem aparatem cyfrowym „Aiptek Pocket
Cam 3Mega” (obraz odwrócony). Fot. Wojciech Piskorz
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Profesor Pawe³ Rudawy jest heliofizykiem, profesorem Uni-
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Venus Transit 2004, a obecnie przygotowuje program zwi¹za-
ny z tranzytem Wenus w bie¿¹cym roku 2012

cych siê w ró¿nych miejscach na Ziemi.
Sposób ten wymaga³ w zasadzie jedy-
nie wykonania bardzo prostego pomia-
ru momentu tego samego kontaktu
przez obserwatorów oraz wyznaczenia
wspó³rzêdnych geograficznych miejsca
obserwacji. Okaza³o siê to jednak rów-
nie trudne i ma³o dok³adne, jak przy
metodzie Halleya — niedok³adnoœci
ówczesnych zegarów powodowa³y nie
tylko b³êdy przy wyznaczaniu momen-
tów kontaktów, ale równie¿ b³êdy przy
okreœlaniu d³ugoœci geograficznej. Me-
toda Delisle’a pozwala wykorzystaæ
dane zebrane przez wszystkich obserwa-
torów, którzy wyznaczyli moment choæ-
by jednego z kontaktów. Dziêki temu
dane obserwacyjne mog³y byæ groma-
dzone w punktach obserwacyjnych roz-
proszonych na du¿ej czêœci ziemskiego
globu — równie¿ tam, gdzie wschód
S³oñca nastêpowa³ po drugim kontak-
cie lub te¿ zachód S³oñca nastêpowa³
przed trzecim kontaktem.

Delisle wypróbowa³ swoj¹ metodê
podczas obserwacji przejœcia Merkure-
go w roku 1753. Otrzyma³ niezbyt do-
k³adny wynik, ale zyska³ cenne doœwiad-
czenie przydatne podczas przejœcia
Wenus w roku 1761. Dziêki jego stara-
niom tranzyt ten by³ obserwowany a¿
z 65 punktów, rozmieszczonych nie tyl-
ko w wielu krajach Europy, ale tak¿e
w najodleglejszych wówczas zak¹tkach
œwiata — w Tobolsku (Jean Chappe
d’Auteroche), na Sumatrze (Charles
Mason, Joseph Bradley i Jeremiasz Di-
xon), w D¿akarcie (Johan Maurits Mohr)
— wszêdzie tam, gdzie dotar³y liczne an-
gielskie i francuskie ekspedycje nauko-
we. Niestety, i tym razem b³êdy pomiaru
momentów kontaktów dochodzi³y do 30
sekund, a i dane o wspó³rzêdnych geo-
graficznych miejsc obserwacji nie zawsze
by³y precyzyjne. Po opracowaniu wyni-

ków obserwacji uda³o siê jedynie usta-
liæ, ¿e paralaksa S³oñca wynosi od 8 do
11 sekund ³uku, czyli d³ugoœæ jednostki
astronomicznej wynosi od 119 do 164
mln kilometrów.

Kolejne przejœcie Wenus, w 1769 r.,
obserwowane by³o z 77 punktów

obserwacyjnych, rozmieszczonych
w tak odleg³ych miejscach, jak wybrze-
¿e Meksyku, Tahiti (ekspedycja kapita-
na Cooka na „Endeavour”) i polarna wy-
spa Vardo. Podczas opracowywania
wyników obserwacji znów borykano siê
z problemami wynikaj¹cymi z niepre-
cyzyjnych pomiarów d³ugoœci geogra-
ficznych wielu stacji obserwacyjnych,
wad teleskopów i zegarów oraz b³êda-
mi obserwatorów. Mimo tych trudnoœci,
po opracowaniu danych obserwacyj-
nych okaza³o siê, ¿e paralaksa S³oñca
wynosi od 8,3 do 8,8 sekundy ³uku (czyli
jednostka astronomiczna ma d³ugoœæ od
149 do 158 mln kilometrów). Zachêco-
ny znacznym ograniczeniem przedzia-
³u niepewnoœci, Delisle wykona³ jesz-
cze raz analizê wszystkich wyników
pomiarów z lat 1761 i 1769 i wyznaczy³
tym razem paralaksê S³oñca równ¹ 8,6
sekundy ³uku, co odpowiada odleg³oœci
do S³oñca równej 153 mln kilometrów.

W XIX wieku nast¹pi³ szybki roz-
wój nowych technologii przydat-

nych w obserwacjach przejœæ Wenus.
Telegraf pozwala³ z wielk¹ precyzj¹
synchronizowaæ zegary w odleg³ych
punktach obserwacyjnych, a ogromny
postêp w budowie chronometrów znacz-
nie zmniejszy³ b³êdy pomiaru czasu w
miejscach, gdzie linie telegraficzne nie
by³y dostêpne. Dziêki temu zarówno po-
miary momentów poszczególnych kon-
taktów, jak i pomiary wspó³rzêdnych geo-
graficznych miejsc obserwacji zyska³y na
dok³adnoœci. Powszechnie zaczêto tak¿e
stosowaæ w astronomii fotografiê oraz
precyzyjne instrumenty pomiarowe.

Kolejne dwa przejœcia Wenus, w la-
tach 1874 i 1882, obserwowane by³y

przy zastosowaniu wszystkich zdobyczy
XIX-wiecznej techniki. Przejœcie z 9
grudnia 1874 r. obserwowane by³o z 35
punktów obserwacyjnych, m.in. w ob-
serwacjach po raz pierwszy wziêli udzia³
astronomowie amerykañscy (w Pekinie,
Nagasaki, na Tasmanii i Nowej Zelan-
dii), a przecie¿ podczas poprzedniego
przejœcia Wenus to pañstwo jeszcze na-
wet nie istnia³o. Podczas tranzytu w roku
1882 wykonano ponad 1700 fotografii
tarczy s³onecznej. Otrzymane wartoœci
paralaksy S³oñca waha³y siê od 8”,76 do
8”,85 (148,6—150,1 mln km).

Obserwatorzy wyposa¿eni nawet
w niewielkie teleskopy mogli podczas
wszystkich kontaktów dostrzec prze-
dziwne efekty optyczne spowodowane
przez rozleg³¹ atmosferê planety, odkryt¹
zreszt¹ w³aœnie dziêki nim w 1761 r. Ob-
serwatorzy przejœæ Wenus od dawna do-
nosili o zjawiskach bardzo utrudniaj¹cych
precyzyjne wyznaczanie momentów
kontaktów — obserwuje siê b³yszcz¹c¹
otoczkê wokó³ Wenus tu¿ przed pierw-
szym i tu¿ po czwartym kontakcie, a tak-
¿e dostrzega pozorne zniekszta³cenie
brzegu tarczy Wenus, tworz¹ce ciemny
korytarz pomiêdzy brzegiem tarczy S³oñ-
ca z tarcz¹ planety, gdy ta znajduje siê na
tarczy, bardzo blisko krawêdzi S³oñca. To
zjawisko nazywane jest „efektem czar-
nej kropli” i powoduje b³¹d oceny mo-
mentu kontaktu siêgaj¹cy od 20 sekund
nawet do 1 minuty. Musz¹ siê z nim upo-
raæ tak¿e ci obserwatorzy, którzy dzisiaj
podejmuj¹ siê obserwacji tranzytu We-
nus i na podstawie uzyskanych w ten spo-
sób wyników chc¹ powtórzyæ próby wy-
znaczenia jednostki astronomicznej
podobne do tych, które setki lat wczeœniej
podejmowali wielcy astronomowie. Do-
œwiadczenia programu VT-2004 poka-
zuj¹ jednak, ¿e nawet pocz¹tkuj¹cy mi-
³oœnicy œwietnie radz¹ sobie z tym
zadaniem. To kolejny argument za tym,
¿eby samodzielnych obserwacji spróbo-
waæ tak¿e podczas najbli¿szego tranzy-
tu, w czerwcu 2012 r.

Pawe³ Rudawy

Obserwatorom 8 czerwca 2004 r. czasami
udawa³o siê zobaczyæ na tle tarczy s³onecz-
nej coœ wiêcej ni¿ tylko tranzytuj¹c¹ planetê
Wenus. Fot. Carlos J. Royo i Sebastia Tor-
rell, Barcelona
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W ubieg³ym roku minê³o 25 lat
od bezprecedensowego
w dziejach astronomii
wydarzenia, jakim by³o badanie
s³ynnej komety Halleya podczas
jej ostatniego powrotu do S³oñca
w 1986 r. Badaniom komety
Halleya by³a poœwiêcona
w znacznym stopniu pierwsza
czêœæ tego artyku³u („Urania”
6/2011 s. 249). Ostatnia dekada
obfituje w nowe metody
sondowania komet, obejmuj¹ce
nie tylko analizê obrazów i widm,
ale przede wszystkim
bezpoœredni¹ eksploracjê
otoczenia komety, jak i jej j¹dra.
Poczynaj¹c od wy³apywania py³u
kometarnego i sprowadzenia tak
uzyskanych próbek na Ziemiê,
poprzez bombardowanie j¹dra
komety pociskiem wystrzelonym
z przelatuj¹cej w pobli¿u sondy
(i analizê uwolnionej w ten
sposób materii), a koñcz¹c
na wyl¹dowaniu na powierzchni
j¹dra komety próbnika, który
od³¹czy siê od stacji macierzystej.
Ta z kolei bêdzie towarzyszyæ
komecie przez dwa lata,
prowadz¹c obserwacje zmian
aktywnoœci zwi¹zanych
m.in. ze zmian¹ odleg³oœci
od S³oñca.

£apanie py³u kometarnego
Drugim po Ksiê¿ycu cia³em niebie-

skim, którego materiê uda³o siê sprowa-
dziæ na Ziemiê i zbadaæ laboratoryjnie,
jest kometa 81P/Wild 2. Dostrzeg³ j¹ po
raz pierwszy w 1978 r. szwajcarski astro-
nom Paul Wild (ur. 1925). Przed odkry-
ciem obiega³a S³oñce w okresie 47 lat
po orbicie, której peryhelium znajdowa-
³o siê w odleg³oœci porównywalnej z od-
leg³oœci¹ Jowisza od S³oñca. Tak dale-
kiej komety nie da³o siê zobaczyæ. Ale
w 1974 r. zbli¿y³a siê do Jowisza na od-
leg³oœæ zaledwie 0,0061 j.a., czyli oko-
³o 900 tys. km, w wyniku czego oddzia-
³ywanie grawitacyjne najwiêkszej
planety zupe³nie zmieni³o jej ruch. Za-
czê³a kr¹¿yæ wokó³ S³oñca w okresie
oko³o 6 lat w p³aszczyŸnie niemal po-
krywaj¹cej siê z p³aszczyzn¹ ruchu Zie-
mi, a jej najmniejsza odleg³oœæ od S³oñ-
ca sta³a siê tylko trochê wiêksza od
odleg³oœci Ziemi od S³oñca. Umo¿liwi-
³o to jej odkrycie i sta³e œledzenie. Zba-
danie tej komety by³o wiêc szczególnie
intryguj¹ce, gdy¿ sk³ada siê zapewne
z materii, na któr¹ promieniowanie s³o-
neczne mia³o dotychczas niewielki

wp³yw, znacznie mniejszy ni¿ w przy-
padku komet, które bli¿ej i czêœciej prze-
latuj¹ ko³o S³oñca. Mo¿na wiêc domnie-
mywaæ, ¿e kometa Wilda 2 kryje w sobie
wiêcej informacji o pocz¹tkach Uk³adu
S³onecznego ni¿ inne komety krótko-
okresowe.

Ambitne zadanie dostarczenia na Zie-
miê materii z g³owy komety Wilda 2
by³o celem sondy Stardust, wystrzelo-
nej z Ziemi 7 lutego 1999 r. w ramach
czwartej misji amerykañskiego progra-
mu Discovery. Zasadniczym elementem
wyposa¿enia naukowego sondy Stardust
by³o urz¹dzenie do pobierania i maga-
zynowania mikrometrowej wielkoœci
cz¹stek py³u kometarnego. Sk³ada³o siê
ono z niewielkiego panelu (o rozmiarach
rakiety tenisowej), wysuwanego z kor-
pusu sondy w odpowiednim czasie i kie-
runku, z którego spodziewano siê ude-
rzeñ py³ków, pokrytego 3-cm warstw¹
tzw. aero¿elu. Jest to najl¿ejszy mate-
ria³, jaki zdo³ano dotychczas wytworzyæ
(charakteryzuj¹cy siê gêstoœci¹ zaledwie
0,02 g/cm3), maj¹cy mikroporowat¹
strukturê i z³o¿ony z niemal czystego
dwutlenku krzemu. Aero¿el jest mate-
ria³em wyj¹tkowo twardym i sztywnym,

Æwieræwiecze sondowania komet

Czêœæ II

£apanie,
bombardowanie,
k³ucie…
Pamiêci Andrzeja Woszczyka

Zdjêcie komety C/2006 P1 McNaughta ze
stycznia 2007 r. — tej samej, której arty-
styczn¹ wizjê zamieœciliœmy na ok³adce.
Fot. Christopher J. Picking

16 1/2012
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który ma bardzo ma³e przewodnictwo
cieplne oraz jest niepalny, nietoksyczny
i przezroczysty. Jego wyj¹tkowoœæ spra-
wia, ¿e znajduje bardzo du¿o zastoso-
wañ praktycznych, np. jako izolacja ter-
miczna w samolotach.

Po trwaj¹cym prawie dwa lata pierw-
szym okr¹¿eniu S³oñca sonda Stardust
powróci³a w pobli¿e Ziemi i 15 stycz-
nia 2001 r. przelecia³a w odleg³oœci
6008 km od jej powierzchni, aby wyko-
rzystaæ oddzia³ywanie grawitacyjne pla-
nety do takiej zmiany trajektorii, która
umo¿liwi osi¹gniêcie komety Wilda 2.
Poruszaj¹c siê potem po orbicie oko³o-
s³onecznej po³o¿onej w p³aszczyŸnie
nachylonej do p³aszczyzny ekliptyki
pod k¹tem 3,6° i charakteryzuj¹cej siê
odleg³oœci¹ aphelium 2,7 j.a., sonda
znalaz³a siê 2 listopada 2002 r. w po-
bli¿u planetoidy (5535) Annefrank,
któr¹ minê³a z prêdkoœci¹ 7 km/s w mi-
nimalnej odleg³oœci 3078 km. Wpraw-
dzie zasadniczym celem wykonanych
wtedy obserwacji i pomiarów by³o
przetestowanie oprogramowania za-
pewniaj¹cego automatyczne funkcjo-
nowanie urz¹dzeñ sondy podczas jej
przelotu ko³o g³ównego obiektu badañ,
niemniej jednak uzyskane dane umo¿-
liwi³y zbadanie z bliska jeszcze jednej
planetoidy.

Sonda Stardust osi¹gnê³a g³ówny cel
swej misji na pocz¹tku 2004 r.: 2 stycz-
nia dogoni³a kometê Wilda 2 i przele-
cia³a w odleg³oœci 236 km od jej j¹dra
z prêdkoœci¹ wzglêdem niego 6 km/s.
Oprócz ³apania cz¹stek materii ob³oku
gazowo-py³owego otaczaj¹cego j¹dro
komety z pok³adu sondy Stardust wy-
konano wiele doskona³ej jakoœci zdjêæ,
które ukazuj¹ szczegó³y na jego po-
wierzchni o rozmiarach nawet do 20 m.
W przeciwieñstwie do wyd³u¿onych
kszta³tów dotychczas sfotografowanych
j¹der komet Halleya i Borrellego, j¹dro
komety Wilda 2 okaza³o siê bardziej ku-
liste (ma rozmiary 5,5×4,0×3,3 km).
Wydaje siê to sugerowaæ, ¿e nie jest ono
fragmentem jakiegoœ wiêkszego obiek-
tu, który siê kiedyœ rozpad³, ale zawie-
raj¹cym materia³y lotne ma³ym cia³em,
które znalaz³o siê blisko S³oñca i rozpo-
czyna okres stopniowej degradacji.
Wniosek ten potwierdza te¿ widoczne
na zdjêciach bogactwo struktur po-
wierzchniowych, bêd¹cych jakby zapi-
sem zapewne d³ugiej ju¿ jego ewolucji
w zewnêtrznych rejonach Uk³adu S³o-
necznego.

Ze wzglêdu na czasoch³onnoœæ i trudnoœci znalezienia w aero¿elu mikro-
skopowych cz¹stek materii kometarnej, kierownictwo misji Stardust zwró-
ci³o siê z proœb¹ o pomoc w ich poszukiwaniu do amatorów, og³aszaj¹c
w roku 2006 projekt Stardust@Home, do którego móg³ przyst¹piæ ka¿dy
posiadacz dobrego komputera, który organizatorzy wyposa¿yli w specjal-
ny program zwany wirtualnym mikroskopem. W prace te zaanga¿owa³o
siê ponad 20 tys. wolontariuszy z ca³ego œwiata. Portal Stardust@Home
mo¿na znaleŸæ pod adresem http://stardustathome.ssl.berkeley.edu/in-
dex.php. Obecnie projekt znajduje siê w tzw. fazie IV. W porównaniu z po-
przednimi wersjami wzros³a m.in. iloœæ tzw. „filmów kalibracyjnych” maj¹-
cych za zadanie przetestowanie umiejêtnoœci uczestników projektu doty-
cz¹cych znajdowania œladów cz¹stek materii kometarnej oraz miêdzy-
gwiazdowej odkrytych na podstawie zanalizowanych do tej pory przypad-
ków. Czêœæ „filmów” bêdzie przedstawiaæ œlady sztucznie wygenerowane
w aero¿elu przy pomocy cz¹stek py³u przyspieszonych przez akcelerator
van der Graafa znajduj¹cy siê w Heidelbergu. Zmianie uleg³ te¿ system
oceny uczestników projektu (doœæ zawi³y na pierwszy rzut oka). Aby uczest-
niczyæ w projekcie, trzeba siê zarejestrowaæ i przejœæ instrukta¿ a nastêp-
nie test (obydwa kroki maj¹ miejsce on-line). Dopiero wtedy uzyskujemy
dostêp za poœrednictwem przegl¹darki internetowej do wspomnianego
ju¿ mikroskopu wirtualnego.

„Pu³apka” do wychwytywania drobin py³u, wype³niona aero¿elem. Źród³o: NASA

Stardust
i Wild 2

Zdjêcie j¹dra komety Wild 2 wykonane przez
sondê Stardust 2 stycznia 2004 r. Źród³o: NASA
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Po trzecim okr¹¿eniu S³oñca sonda
Stardust znowu znalaz³a siê w pobli¿u
Ziemi, a od³¹czony od niej zasobnik
z py³em kometarnym szczêœliwie dotar³
do powierzchni i opad³ na spadochro-
nie, l¹duj¹c 15 stycznia 2006 r. na pu-
styni Utah w Stanach Zjednoczonych.
Pierwsze oglêdziny p³yty aero¿elu
wzbudzi³y entuzjazm badaczy: dostrze-
¿ono nadspodziewanie du¿o œladów
uderzeñ i zagnie¿d¿onych py³ków;
wiêkszoœæ by³a mniejsza ni¿ 50 mikro-
metrów, ale rozmiary oko³o 45 cz¹stek
pozwala³y na zobaczenie ich nawet go-
³ym okiem.

Pierwsze analizy sk³adu cz¹stek py³u
kometarnego doprowadzi³y do zaskaku-
j¹cych wniosków. Okaza³o siê bowiem,
¿e zawieraj¹ minera³y (m.in. oliwin, spi-
nel, anortyt, piroksen), które mog³y po-
wstaæ jedynie w bardzo wysokich tem-
peraturach, przewy¿szaj¹cych 1000°C.
Jeœli wiêc przyj¹æ, ¿e krystalizowa³y
w pobli¿u powstaj¹cego S³oñca, to w ja-
ki sposób znalaz³y siê w lodowej kome-
cie, która przecie¿ musia³a utworzyæ siê
w znacznie ch³odniejszych, oddalonych
od S³oñca rejonach Uk³adu S³oneczne-
go? A mo¿e reprezentuj¹ one materiê po-
chodz¹c¹ spoza naszego Uk³adu? Te
fundamentalne pytania wydaj¹ siê o¿y-
wiaæ dawny i trochê ju¿ chyba zapo-
mniany problem pochodzenia komet,
który kilkadziesi¹t lat temu nale¿a³ do
najwa¿niejszych zagadnieñ astronomii
kometarnej. Przypomnijmy, ¿e wnikli-
we analizy ruchów komet wydawa³y siê
wskazywaæ, ¿e przynajmniej niektóre
z obserwowanych obiektów mog¹ byæ
pochodzenia miêdzygwiazdowego.

Szczególnie frapuj¹cym odkryciem
jest znalezienie w pyle kometarnym tzw.
glicyny, czyli najprostszego aminokwa-
su wchodz¹cego w sk³ad bia³ek, bêd¹-
cych — jak wiadomo — podstawowym
sk³adnikiem ¿ywych organizmów.
Szczegó³owe badania zawartoœci w nim
izotopów wêgla wykluczy³y pocz¹tko-
we podejrzenia o jego ziemskie pocho-
dzenie. Czy¿by wiêc dawno ju¿ formu-
³owane przypuszczenie, ¿e pierwociny
¿ycia na Ziemi mog³y byæ przyniesione
przez komety (tzw. teoria panspermii),
zyska³o nowe potwierdzenie?

Bombardowanie komety
9P/Tempel 1 — przygotowania

Zmiany oko³os³onecznej trajektorii
sondy Stardust, spowodowane oddzia-
³ywaniem grawitacyjnym podczas bli-

skich przelotów ko³o Ziemi w styczniu
2006 r. (w minimalnej odleg³oœci od
powierzchni zaledwie 258 km) i w stycz-
niu 2009 r. (w odleg³oœci ponad 9 tys.
km), wsparte niewielkimi korektami
toru, na które pozwoli³ pozosta³y
w zbiornikach zapas paliwa, umo¿liwi-
³y sondzie zbli¿enie do komety Tem-
pel 1, której j¹dro w 2005 r. zosta³o
zbombardowane przez pocisk wystrze-
lony z sondy kosmicznej Deep Impact.

Kometê 9P/Tempel 1 odkry³
w 1867 r. niemiecki astronom Ernst Wil-
helm L. Tempel (1821–1889). W 1881
roku przelecia³a ko³o Jowisza w stosun-
kowo niewielkiej odleg³oœæ 0,5 j.a., co
— wskutek silnego oddzia³ywania gra-
witacyjnego masywnej planety — do-
prowadzi³o do takiej zmiany jej orbity,
¿e próby jej zaobserwowania w nastêp-
nych pojawieniach nie uda³y siê i ko-
metê uznano za zagubion¹. Na pocz¹t-
ku lat 60. ubieg³ego wieku, dziêki
wykorzystaniu do badañ astronomicz-
nych coraz szybciej rozwijaj¹cych siê
nowych technik obliczeniowych, nie-
dawno zmar³y znany amerykañski ba-
dacz ruchów komet Brian G. Marsden
(1937–2010) policzy³, ¿e kometa Tem-
pel 1 zbli¿y³a siê do Jowisza tak¿e w la-
tach 1941 (na odleg³oœæ 0,4 j.a.) i 1953
(na odleg³oœæ 0,8 j.a.). Uwzglêdniaj¹c
w rachunkach wszystkie zak³ócenia, ja-
kie w jej ruchu powodowa³y te bliskie
przeloty ko³o Jowisza, a tak¿e oddzia-
³ywania grawitacyjne pozosta³ych pla-
net, poda³, kiedy i gdzie w najbli¿szej
przysz³oœci powinna byæ na niebie wi-
doczna zagubiona kometa. W 1967 r.
wybitna amerykañska obserwatorka
komet Elizabeth Roemer (ur. 1929) od-
nalaz³a poszukiwan¹ kometê, co uzna-
no wtedy za donios³e osi¹gniêcie, które
odbi³o siê szerokim echem w krêgach
badaczy komet.

Kometa Tempel 1 nale¿y do grupy
kilku komet krótkookresowych, które
stosunkowo czêsto by³y brane pod uwa-
gê podczas projektowania ró¿nych mi-
sji kosmicznych. Jednym z powodów
jest zapewne to, ¿e wêze³ zstêpuj¹cy jej
orbity znajduje siê blisko peryhelium,
z czego wynika, ¿e podczas ruchu wokó³
S³oñca kometa przecina p³aszczyznê,
w której Ziemia obiega S³oñce, w okre-
sie swej najwiêkszej aktywnoœci, znaj-
duj¹c siê w najmniejszej odleg³oœci nie
tylko od S³oñca, ale i od orbity Ziemi.
Sonda kosmiczna wystrzelona z Ziemi
w odpowiednim momencie mo¿e j¹ wte-

dy osi¹gn¹æ najmniejszym kosztem i ba-
daæ w najciekawszym czasie okreso-
wych zmian jej stanu fizycznego.

Ambitny projekt zbadania tej w³aœnie
komety zosta³ og³oszony ju¿ w po³owie
1986 r., zaledwie trzy miesi¹ce po pa-
miêtnym przelocie kilku sond kosmicz-
nych przez g³owê komety Halleya. Mi-
sja ta nie doczeka³a siê, niestety,
realizacji. Nie uda³o siê tak¿e sfinalizo-
waæ, rozpoczêtej pod koniec lat 90. ubie-
g³ego wieku przez NASA, wspólnie
z francusk¹ agencj¹ kosmiczn¹ CNES,
misji Deep Space 4/Champollion. Jej
pierwotnym zadaniem mia³o byæ dostar-
czenie na Ziemiê (w 2010 r.) próbek
materii pobranej z powierzchni j¹dra
komety Tempel 1. Wkrótce po rozpo-
czêciu przygotowañ zawê¿ono jednak
œmia³e pocz¹tkowe zamierzenia do ba-
dañ materii podpowierzchniowej j¹dra
od razu po jej pobraniu na pok³adzie
urz¹dzenia, które na nim wyl¹duje. Plan
przewidywa³, ¿e sonda DS 4, wystrze-
lona z Ziemi na orbitê heliocentryczn¹
w 2003 r., osi¹gnie kometê w 2006 r.
i zacznie okr¹¿aæ jej j¹dro jako sztucz-
ny satelita. Po kilku miesi¹cach szcze-
gó³owych obserwacji i badañ j¹dra mia³a
byæ podjêta próba osadzenia na jego po-
wierzchni l¹downika Champollion. Na-
zwa mia³a upamiêtniaæ Jeana F. Cham-
polliona (1790–1832), francuskiego
egiptologa, który pierwszy odczyta³ hie-
roglify na s³ynnym kamieniu z Rosetty.

Oczekiwano, ¿e podczas kilkudzie-
siêciu godzin jego pracy na powierzch-
ni j¹dra komety, za pomoc¹ specjalne-
go œwidra zostan¹ wydobyte próbki
materii kometarnej z g³êbokoœci nawet
do 100 cm i poddane fizycznym i che-
micznym badaniom, których wyniki
bêd¹ przekazane drog¹ radiow¹ na Zie-
miê. Warto wspomnieæ, ¿e twórcy
Champolliona byli te¿ powa¿nie zain-
teresowani polskim rozwi¹zaniem urz¹-
dzenia do penetrowania warstw podpo-
wierzchniowych j¹dra komety, które
w tym czasie powstawa³o w Centrum
Badañ Kosmicznych PAN dla europej-
skiej misji Rosetta. Kto wie, czy gdyby
nie przerwanie prac nad misj¹ Deep
Space 4 w 1999 r. (z powodu ciêæ w bu-
d¿ecie NASA), polski przyrz¹d nie zna-
laz³by siê tak¿e na pok³adzie próbnika
kometarnego Champollion?

W tym samym mniej wiêcej czasie,
gdy z planów NASA skreœlano kosz-
town¹ misjê Deep Space 4/Champollion,
zapad³a decyzja o realizacji znacznie
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tañszej, choæ nie mniej atrakcyjnej mi-
sji Deep Impact. Jej zadaniem te¿ mia³a
byæ penetracja warstw podpowierzch-
niowych j¹dra kometarnego, a obiektem
badawczym ta sama kometa Tempel 1.
Ale metoda, któr¹ zamierzano ten cel
osi¹gn¹æ, wydawa³a siê du¿o prostsza:
zamiast trudnego technicznie l¹dowania
na powierzchni postanowiono j¹ zbom-
bardowaæ. Uderzenie w j¹dro komety
pocisku, wystrzelonego z przelatuj¹cej
obok sondy, powinno doprowadziæ do
wybicia w jego powierzchni krateru, co
umo¿liwi³oby zbadanie z pok³adu znaj-
duj¹cej siê w pobli¿u sondy w³asnoœci
fizycznych i sk³adu chemicznego uwol-
nionej i ods³oniêtej w ten sposób materii.

Bombardowanie komety
9P/Tempel 1
— misja Deep Impact

Sonda Deep Impact zosta³a wynie-
siona na trajektoriê oko³os³oneczn¹, pro-
wadz¹c¹ ku komecie Tempel 1, na po-
cz¹tku 2005 r. Po prawie 6-miesiêcznym
locie, 4 lipca 2005 r. (czyli w dniu œwiê-
ta narodowego Stanów Zjednoczonych,
co sta³o siê okazj¹ do szczególnego na-
g³oœnienia niezwyk³ego wydarzenia),
od³¹czony od sondy dzieñ wczeœniej
pocisk o masie 372 kg, dziêki w³asne-
mu automatycznemu systemowi nawi-
gacyjnemu, znalaz³ siê dok³adnie na to-
rze komety i o godzinie 5.52 UT dosz³o
do zderzenia z jej j¹drem. Warto zauwa-
¿yæ, ¿e prêdkoœæ komety Tempel 1 w jej
ruchu wokó³ S³oñca by³a wtedy wiêk-
sza o 10,2 km/s od prêdkoœci poruszaj¹-
cego siê tak¿e po heliocentrycznej orbi-

cie pocisku. W rzeczywistoœci wiêc to
nie pocisk uderzy³ w kometê, ale kome-
ta dogoni³a pocisk i staranowa³a go jako
przeszkodê na swej drodze. Nie mia³o
to praktycznie ¿adnego wp³ywu na tor
komety, po którym porusza siê ona
wokó³ S³oñca. Oszacowano, ¿e prêdkoœæ
komety zmniejszy³a siê o 0,0001 mm/s,
co spowodowa³o skrócenie minimalnej
odleg³oœci od S³oñca o 10 m i okresu
obiegu wokó³ niego o mniej ni¿ 1 se-
kundê.

Zainstalowana na pocisku kamera
wykonywa³a zdjêcia powierzchni j¹dra
tu¿ przed uderzeniem (ostatnie zosta³o
wykonane i przekazane na Ziemiê na 3 s
przed uderzeniem, czyli z odleg³oœci
oko³o 30 km), a przebieg zderzenia by³
œledzony z pok³adu sondy. W momen-
cie uderzenia sonda znajdowa³a siê
w odleg³oœci oko³o 8600 km od j¹dra
i zbli¿a³a siê do niego, wykonuj¹c w ka¿-
dej sekundzie po kilka zdjêæ. Przelatu-
j¹c w minimalnej odleg³oœci oko³o
500 km od j¹dra, instrumenty sondy zo-
sta³y na kilka minut skryte za specjaln¹
os³on¹ chroni¹c¹ je przed ewentualnym
uderzeniem cz¹stek py³u kometarnego,
ale póŸniej dalej œledzi³y skutki uderze-
nia. W sumie na Ziemiê dotar³o oko³o
4500 zdjêæ, które wspólnie z wynikami
obserwacji komety wykonanych za po-
moc¹ teleskopów kosmicznych oraz
przyrz¹dów z powierzchni Ziemi s¹ bo-
gatym materia³em do badañ komety.

Nieregularna bry³a j¹dra komety
Tempel 1 ma rozmiary 7,6 km na 4,9 km,
a œrednia gêstoœæ materii, z której jest
zbudowane, wynosi 0,6 g/cm3. WyraŸ-

nie widoczne na zdjêciach j¹dra struk-
tury koliste s¹ w wiêkszoœci zapewne
kraterami uderzeniowymi. Jest to pierw-
szy obraz tego typu utworów na po-
wierzchni j¹der komet; na dotychczas
uzyskanych zdjêciach j¹der (komet Hal-
leya, Borrellego i Wilda 2) nie dopatrzo-
no siê kraterów uderzeniowych. Jednym
z najciekawszych, ale nieoczekiwanych
efektów uderzenia pocisku by³o utwo-
rzenie siê ogromnego pióropusza py³o-
wego, z³o¿onego z drobin tak ma³ych
i tworz¹cych tak gêsty ob³ok, ¿e unie-
mo¿liwi³ sfotografowanie powstaj¹cego
krateru z przelatuj¹cej w pobli¿u sondy.
Z obserwacji naziemnych wynika, ¿e
rozprzestrzenia³ siê mniej wiêcej dwu-
krotnie szybciej ni¿ naturalne emisje ma-
terii z j¹dra i doprowadzi³ do 5-krotne-
go wzrostu jasnoœci komety, którego
maksimum nast¹pi³o oko³o 30 min po
uderzeniu. By³ to jednak efekt krótko-
trwa³y: po kilku dniach wygl¹d komety
powróci³ do stanu sprzed uderzenia.
Sumaryczn¹ masê wybitego z po-
wierzchni py³u szacuje siê na kilkana-
œcie milionów kg. Analiza ruchu mate-
rii w pióropuszu prowadzi do wniosku,
¿e g³ównym czynnikiem powoduj¹cym,
i¿ j¹dro komety jest bry³¹ sztywn¹, wy-
daje siê byæ samograwitacja, a w mniej-
szym stopniu si³y spójnoœci materii,
z której jest zbudowane.

Z obserwacji spektrometrycznych
wynika, ¿e g³ównym sk³adnikiem gor¹-
cego gazu (o temperaturze od 1000 do
2000 K) w pióropuszu materii unosz¹-
cym siê nad miejscem uderzenia by³a
woda. Potwierdzaj¹ce ten wniosek ob-
serwacje wykonane za pomoc¹ telesko-
pów kosmicznych i naziemnych wska-
zuj¹ na mniej wiêcej 10-krotny wzrost
zawartoœci wody i dwutlenku wêgla
w komie komety tu¿ po uderzeniu poci-
sku w stosunku do stanu przed uderze-
niem. Obfitoœæ zaobserwowanych mo-
leku³ organicznych wzros³a natomiast
niemal 20-krotnie. Szczególnie intrygu-
j¹cy okaza³ siê znaczny wzrost obfito-
œci etanu, którego obecnoœæ w komecie
Templa œwiadczy o tym, ¿e musia³a ona
powstaæ w takiej odleg³oœci od S³oñca,
w której panowa³a temperatura porów-
nywalna z temperatur¹ zamarzania eta-
nu, czyli w obszarze obecnego ruchu
Urana i Neptuna. Za pomoc¹ teleskopu
kosmicznego Spitzera zaobserwowano
ponadto moleku³y, których obecnoœci
w kometach dotychczas nie stwierdzo-
no, a o których wiadomo, ¿e mog¹ po-

J¹dro komety Hartley 2 sfotografowane kamer¹ œredniej rozdzielczoœci sondy Deep Impact.
Źród³o: NASA/JPL-Caltech/UMD
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Misja ROSETTA
zawdziêcza swoj¹ nazwê znajduj¹cemu siê
dziœ w British Museum w Londynie s³ynnemu
kamieniowi z Rosetty. Jest to p³yta bazaltowa
o wadze 762 kg, znaleziona przez ¿o³nierzy
francuskich w 1799 r. ko³o miejscowoœci
Rosetta na wyspie Philae w delcie Nilu
w Egipcie, na której oprócz hieroglifów by³
wyryty tekst w jêzyku greckim. Pozwoli³o
to na odczytanie pisma hieroglificznego,
czego pierwszy dokona³ J.F. Champollion
w 1822 r.

Zbudowana przez EADS Astrium sonda
miêdzyplanetarna Rosetta zosta³a wystrzelona
2 marca 2004 r. W roku 2014 znajdzie siê w pobli¿u
g³ównego celu swojej podró¿y — j¹dra komety
Churyumova-Gerasimenki
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wstaæ jedynie w obecnoœci ciek³ej wody.
Rodzi to wiele pytañ dotycz¹cych ewo-
lucji materii, z której powsta³y komety.

J¹dro komety Tempel 1 zosta³o po-
nownie sfotografowane z pok³adu son-
dy Stardust, która 15 lutego 2011 r.
przelecia³a ko³o niego w minimalnej
odleg³oœci 178 km. Na przekazanych na
Ziemiê zdjêciach szczególnie intryguje
obraz skutków zbombardowania j¹dra
w 2005 r. Wstêpne analizy wskazuj¹, ¿e
znajduj¹ca siê w miejscu uderzenia po-
cisku kolista struktura przypominaj¹ca
krater uderzeniowy ma œrednicê oko³o
150 m i wyraŸny centralny kopiec. Po-
równanie zdjêæ tych samych obszarów
wykonanych w latach 2005 i 2011 uka-
zuje ponadto rezultaty erozji powierzch-
ni j¹dra spowodowanej sublimacj¹ sub-
stancji lotnych podczas dwóch ostatnich
zbli¿eñ komety do S³oñca. Stwierdzo-
no np. przesuniêcie o 20–30 m obrze¿a
jednej z p³askich struktur, a tak¿e zmia-
nê kszta³tu trzech zag³êbieñ terenu, któ-
re wydaj¹ siê obecnie tworzyæ jedno
wiêksze i bardziej wyd³u¿one.

Ci¹gle czynna sonda Deep Impact,
kr¹¿¹c wokó³ S³oñca, zbli¿y³a siê do Zie-
mi 31 grudnia 2007 r. na odleg³oœæ
15,6 tys. km. Wtedy wykorzystanie
wspomagania grawitacyjnego masyw-
nej planety pozwoli³o skierowaæ j¹ w po-
bli¿e jeszcze jednej komety. W listopa-
dzie 2010 r. przelecia³a z prêdkoœci¹
ponad 12 km/s w odleg³oœci oko³o
700 km od j¹dra komety krótkookreso-
wej 103P/Hartley 2. Wykonane wtedy
obserwacje (w tym wiele piêknych
zdjêæ) stanowi¹ bogaty materia³ do wni-
kliwego zbadania komety, zaledwie kil-
ka dni po jej przejœciu przez peryhelium,
czyli w czasie najwiêkszej aktywnoœci.
Szczególne zainteresowanie badaczy
wzbudzaj¹ strugi wydobywaj¹cego siê
z j¹dra dwutlenku wêgla, które porywaj¹
ze sob¹ kilkucentymetrowe bry³ki lodu
wodnego, co tworzy wokó³ niewielkie-
go j¹dra (o rozmiarach 1,6×2,2 km) jak-
by burzê œnie¿n¹. Warto te¿ wspomnieæ,
¿e niedawne obserwacje w dalekiej pod-
czerwieni komety Hartleya 2 za pomoc¹
teleskopu kosmicznego Herschela poka-
za³y, ¿e zawiera ona wodê o niemal iden-
tycznym stosunku deuteru do wodoru
jak woda w ziemskich oceanach. Zakoñ-
czyæ ten rozdzia³ mo¿na wiêc pytaniem
podobnym do koñcz¹cego poprzedni:
czy¿by dawna hipoteza o kometarnym
pochodzeniu wody na Ziemi zyska³a
nowe potwierdzenie?

L¹dowanie na j¹drze komety
Europejska Agencja Kosmiczna

ESA, chlubi¹ca siê doœwiadczeniem,
jakie przyniós³ jej lot sondy Giotto do
komet Halleya i Grigga-Skjellerupa,
uzna³a badanie ma³ych cia³ Uk³adu S³o-
necznego za jeden z priorytetów swej
dzia³alnoœci naukowej w pierwszych
dziesiêcioleciach XXI w.

Wyrazem tego jest misja kosmiczna
Rosetta, która ma doprowadziæ m.in. do
umieszczenia na powierzchni j¹dra ko-
mety przyrz¹dów pomiarowych maj¹-
cych umo¿liwiæ wzbogacenie wiedzy
o materii kometarnej i procesach j¹ prze-
twarzaj¹cych. Jest to ogromne, miêdzy-
narodowe przedsiêwziêcie, w którym
uczestnicz¹ — oprócz krajów europej-
skich nale¿¹cych do ESA — tak¿e Au-
stralia, Kanada, Polska, Rosja, Stany
Zjednoczone i Wêgry. Podobnie jak ka-
mieñ z Rosetty sta³ siê kluczem do po-
znania cywilizacji staro¿ytnego Egiptu,
tak i misja kosmiczna Rosetta stwarza
szansê uchylenia r¹bka tajemnic naro-
dzin Uk³adu S³onecznego.

Celem misji Rosetta jest kometa 67P/
Churyumov-Gerasimenko odkryta
w 1969 r. przez ukraiñskiego astronoma
Klima Churyumova na zdjêciu wyko-
nanym przez Swiet³anê Gerasimenko
w Obserwatorium Astronomicznym
w A³ma Acie w Tad¿ykistanie. Okr¹¿a
S³oñce co 6,6 roku po orbicie o mimo-
œrodzie 0,6 po³o¿onej w p³aszczyŸnie
nachylonej do p³aszczyzny ruchu Zie-
mi pod k¹tem 7°. Zbli¿a siê do S³oñca
na odleg³oœæ nieco przewy¿szaj¹c¹ od-
leg³oœæ od niego Ziemi i oddala do od-
leg³oœci 5,7 j.a., czyli trochê wiêkszej ni¿
œredni promieñ orbity Jowisza. Charak-
teryzuje siê stosunkowo du¿¹ aktywno-
œci¹ ujawniaj¹c¹ siê g³ównie emisj¹
znacznych iloœci py³u, gdy znajduje siê
blisko S³oñca.

Start sondy Rosetta odby³ siê 2 mar-
ca 2004 r. z kosmodromu Europejskiej
Agencji Kosmicznej w Gujanie Francu-
skiej. Ponad 10-letni lot do komety Ro-
setta rozpoczê³a po prawie ko³owej or-
bicie heliocentrycznej po³o¿onej
w p³aszczyŸnie ekliptyki. W wyniku
wspomagania grawitacyjnego podczas
czterech zbli¿eñ do wielkich planet (Zie-
mi w marcu 2005 r., Marsa w lutym
2007 r., Ziemi w listopadzie 2007 r.
i jeszcze raz Ziemi w listopadzie 2009 r.)
orbita sondy uleg³a takim zmianom, ¿e
jej odleg³oœci peryhelium i aphelium

uzyska³y wartoœci odpowiednio 0,9 j.a.
i 2,3 j.a., a k¹t nachylenia p³aszczyzny
ruchu sondy do p³aszczyzny ruchu Zie-
mi wzrós³ do prawie 8°. Dziêki takiemu
kilkakrotnemu wykorzystaniu wspoma-
gania grawitacyjnego planet zapas pali-
wa koniecznego do niezbêdnych ma-
newrów sondy móg³ byæ ograniczony do
1670 kg (przy masie samej sondy oko³o
1300 kg). Osi¹gniêcie komety za po-
moc¹ wy³¹cznie silników nawigacyj-
nych wymaga³oby tak wielkiej iloœci
paliwa, ¿e masa startowa sondy przekro-
czy³aby wielokrotnie maksymalny ³adu-
nek mo¿liwy do wystrzelenia z Ziemi
nawet przez najpotê¿niejsze dziœ rakiety.

Podczas d³ugiego lotu do komety
Rosetta nie pró¿nowa³a. W po³owie
2005 r. niektóre z instrumentów sondy
wykorzystano do wykonania obserwa-
cji komety Tempel 1 podczas kulmina-
cji eksperymentu Deep Impact. Wzbo-
gaci³y one zbiór informacji o tej komecie
z okresu sprzed i po zbombardowaniu
jej j¹dra przez wystrzelony z Ziemi po-
cisk. Podobnie w marcu i kwietniu
2007 r. z pok³adu Rosetty wykonano ob-
serwacje Jowisza, które znacz¹co uzu-
pe³ni³y kampaniê badawcz¹ najwiêkszej
planety, prowadzon¹ podczas przelotu
ko³o niej w tym czasie sondy New Ho-
rizons, która lec¹c do Plutona, korzysta³a
ze wspomagania grawitacyjnego Jowi-
sza. W drodze do komety Rosetta dwu-
krotnie znalaz³a siê w pasie planetoid.
We wrzeœniu 2008 r. zbli¿y³a siê na od-
leg³oœæ 800 km do ma³ej planety (2867)
Steins, a w lipcu 2010 r. przelecia³a
w odleg³oœci 3162 km od planetoidy
(21) Lutetia, co pozwoli³o zbadaæ z bli-
ska oba obiekty. Szczególnie ciekaw¹
okaza³a siê Lutetia (której rozmiary oce-
niono na 132×101×76 km), gdy¿ jest
prawdopodobnie zbudowana z tej samej
materii pierwotnego dysku protoplane-
tarnego, z której powsta³y najbli¿sze
S³oñca planety: Merkury, Wenus i Zie-
mia.

W okresie od maja 2011 r. do stycz-
nia 2014 r. Rosetta bêdzie poruszaæ siê
wokó³ S³oñca w stanie uœpienia (hiber-
nacji), aby ograniczyæ pobór mocy i zu-
¿ycie paliwa oraz zminimalizowaæ kosz-
ta eksploatacji sondy. Najciekawszy, ale
i najtrudniejszy etap misji Rosetta roz-
pocznie siê na pocz¹tku 2014 r. Podczas
zbli¿ania siê do komety Churyumova-
-Gerasimenki bêdzie ona intensywnie
obserwowana z pok³adu sondy w celu
przede wszystkim polepszenia znajomo-
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netoid oraz dynamik¹ Uk³adu S³onecz-
nego. Wieloletni cz³onek w³adz Polskie-
go Towarzystwa Astronomicznego, w tym
wiceprezes. Wybitny popularyzator astro-
nomii, w 1989 roku uhonorowany Me-
dalem im. W³odzimierza Zonna. Autor
ksi¹¿ek, artyku³ów i wieloletni redaktor
naczelny miesiêcznika „Urania” przed
fuzj¹ z „Postêpami Astronomii”.

œci po³o¿enia jej j¹dra w przestrzeni.
Udok³adnienie na podstawie tych obser-
wacji parametrów ruchu komety umo¿-
liwi z kolei odpowiednie skorygowanie
trajektorii sondy dla doprowadzenia do
jej bliskiego z ni¹ spotkania. Oczekuje
siê, ¿e po oko³o 3 miesi¹cach uda siê
zrównaæ heliocentryczn¹ prêdkoœæ son-
dy z prêdkoœci¹ komety z dok³adnoœci¹
kilku centymetrów na sekundê. Gdy
odleg³oœæ sondy od j¹dra komety
zmniejszy siê do oko³o 25 km, a jej prêd-
koœæ wzglêdem j¹dra osi¹gnie wartoœæ
zaledwie 2 cm/s, wtedy zostanie ona
uwiêziona w s³abym polu grawitacyj-
nym komety i poruszaj¹c siê wokó³
S³oñca razem z komet¹ zacznie jedno-
czeœnie okr¹¿aæ jej j¹dro. Rosetta stanie
siê wiêc sztucznym satelit¹ komety.
Znajduj¹c siê tak blisko j¹dra, bêdzie
mo¿na szczegó³owo poznaæ jego kszta³t,
rozmiary, tempo rotacji i orientacjê osi
obrotu, ukszta³towanie oraz budowê
powierzchni i wreszcie znaleŸæ miejsce
najodpowiedniejsze do osadzenia prób-
nika Philae. L¹dowanie na j¹drze kome-
ty jest przewidziane w listopadzie
2014 r. w odleg³oœci od S³oñca oko³o
4,5 j.a. Zauwa¿my, ¿e wszystkie te ope-
racje bêd¹ przeprowadzone wtedy, gdy
kometa bêdzie znajdowaæ siê najdalej od
S³oñca i wobec tego jej aktywnoœæ bê-
dzie minimalna. Mo¿na wiêc siê spo-
dziewaæ, ¿e proces l¹dowania nie zosta-
nie zak³ócony jakimiœ erupcjami materii
sublimuj¹cej z powierzchni j¹dra.

Od³¹czenie próbnika od sondy po-
winno nast¹piæ na wysokoœci oko³o 1 km
nad powierzchni¹ j¹dra; prêdkoœæ jego
swobodnego spadku na ni¹ bêdzie wte-
dy mniejsza ni¿ 1 m/s. W momencie ze-
tkniêcia siê trzech nóg l¹downika z po-
wierzchni¹ zostanie uruchomiony
mechanizm poch³aniania ich energii ki-
netycznej dla unikniêcia odbicia oraz na-
st¹pi wystrzelenie specjalnego harpuna
dla zakotwiczenia próbnika na po-
wierzchni w celu zapobie¿enia jego
ewentualnej ucieczki w przestrzeñ ko-
smiczn¹. Przypomnijmy, ¿e przyci¹ga-
nie grawitacyjne j¹dra komety jest bar-
dzo ma³e, gdy¿ ma ono niewielk¹ masê
i dlatego konieczne s¹ takie zabezpie-
czenia. Minimalny czas funkcjonowa-
nia przyrz¹dów l¹downika zosta³ usta-
lony na 65 godzin, ale badania komety
z pok³adu poruszaj¹cej siê w jej pobli¿u
sondy bêd¹ trwa³y znacznie d³u¿ej.
Szczególnie interesuj¹ce bêdzie œledze-
nie zmian aktywnoœci komety w miarê

jej przybli¿ania siê do S³oñca (przez pe-
ryhelium przejdzie 13 sierpnia 2015 r.
w odleg³oœci 1,2 j.a. od S³oñca), a póŸ-
niej oddalania od niego. Zakoñczenie
misji Rosetta przewidziane jest w grud-
niu 2015 r.

Prawie 2-letni okres wspólnego lotu
sondy Rosetta z komet¹ Churyumova-
-Gerasimenki bêdzie poœwiêcony
wszechstronnym badaniom materii ko-
metarnej i jej ewolucji w zale¿noœci od
odleg³oœci komety od S³oñca. W przy-
gotowaniu eksperymentów naukowych
i budowie aparatury dla ich realizacji
wziê³o udzia³ wiele krajów, a wœród nich
tak¿e Polska. W Centrum Badañ Ko-
smicznych PAN w Warszawie powsta³
g³ówny fragment jednego z podstawo-
wych przyrz¹dów l¹downika Philae,
który jest przeznaczony do realizacji
eksperymentu MUPUS (ang. Multi-Pur-
pose Sensors for Surface and Sub-sur-
face Science). Jego zadaniem bêdzie
pomiar w³asnoœci fizycznych j¹dra ko-
mety, a w szczególnoœci zmierzenie pro-
filu temperatury i przewodnictwa ciepl-
nego warstw podpowierzchniowych
(monitorowanie tych wielkoœci ma istot-
ne znaczenie dla okreœlenia bilansu
cieplnego na powierzchni j¹dra,
a w konsekwencji iloœci sublimuj¹cej
z niej materii gazowo-py³owej) oraz
oszacowanie wytrzyma³oœci mechanicz-

nej gruntu kometarnego. Polscy naukow-
cy i in¿ynierowie zaprojektowali i zbu-
dowali tzw. penetrator oraz urz¹dzenie,
które wysunie go z l¹downika na odle-
g³oœæ oko³o metra i wbije w j¹dro kome-
ty do g³êbokoœci kilkudziesiêciu centy-
metrów. To unikatowe w skali œwiatowej
elektromechaniczne urz¹dzenie wbijaj¹-
ce jest oryginalnym osi¹gniêciem polskiej
myœli technicznej i oprócz Rosetty mia-
³o te¿ byæ wykorzystane w nieudanej nie-
stety rosyjskiej misji marsjañskiej Fobos-
-Grunt. Znalaz³o te¿ zastosowania
naziemne m.in. w badaniach gleboznaw-
czych oraz w pomiarach w³asnoœci fi-
zycznych pow³ok œnie¿nych i lodowych
na powierzchni Ziemi.

Mars widziany z pok³adu Rosetty za pomoc¹ instrumentu CIVA (Comet nucleus Infrared and
Visible Analyzer) stanowi¹cego czêœæ l¹downika Philae, który w roku 2014 ma osi¹œæ na
j¹drze komety Churyumova-Gerasimenki. Zdjêcie wykonane 25 lutego 2007 r. z odleg³oœci
oko³o 1000 km. Źród³o: CIVA/Philae/ESA Rosetta
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Romuald Tylenda V1309 Scorpii:
spektakularny
kres uk³adu
kontaktowego
i narodziny
nowej gwiazdy

od Heweliusza do OGLE

Rozb³ysk V1309 Sco zosta³ odnotowany jako jeszcze jeden wybuch gwiazdy nowej
w roku 2008 i nie wzbudzi³ specjalnego zainteresowania. Dopiero nietypowy dla
gwiazd nowych spadek temperatury obiektu wraz ze spadkiem jasnoœci by³ sygna-
³em do dalszych badañ. Obserwacje odnalezione w archiwach polskiego projektu
OGLE, pozwoli³y przeœledziæ ewolucjê obiektu w ci¹gu 7 lat przed wybuchem!
Dane te pokaza³y ewidentne zlanie siê gwiazdy podwójnej przed wybuchem w gwiaz-
dê pojedyncz¹, po wybuchu. Dowodzi to wystêpowania zupe³nie nowej klasy obiek-
tów i zjawisk astrofizycznych, wczeœniej postulowanej dla s³awnego obiektu V838
Mon i sugerowanej dla tzw. „Nowej Heweliusza”, CK Vul. Jest to jedno z najcie-
kawszych odkryæ astronomicznych pocz¹tku XXI wieku.

Zabawa dla Czytelników:
wybieramy nazwê nowej klasy zjawisk i obiektów

ROZB£YSK V838 MON
W³aœnie mija 10 lat od pojawienia najbardziej zadziwiaj¹cej, jak dot¹d, gwiazdy
nowej XXI w. V838 Monocerotis zosta³a odkryta 2 stycznia 2002 r. Obiekt mia³
wtedy jasnoœæ oko³o 10 mag. i by³ ~100 razy jaœniejszy od gwiazdy zarejestro-
wanej na pozycji obiektu na archiwalnych obrazach nieba sprzed wybuchu. Po-
dobnie jak i innych gwiazd nowych, jej obserwacje po tygodniu podjêli równie¿
skupieni w Sekcji Obserwatorów Gwiazd Zmiennych PTMA polscy mi³oœnicy…
Zasadnicza faza rozb³ysku rozpoczê³a siê jednak na pocz¹tku lutego, kiedy to
obiekt w ci¹gu kilku godzin pojaœnia³ o kolejne 5 mag. Przez oko³o dwa miesi¹ce
obiekt pozostawa³ mniej wiêcej na podobnym poziomie blasku. Jasnoœæ gwiaz-
dy osi¹gnê³a wówczas wartoœæ miliona jasnoœci S³oñca i by³ to wtedy najjaœniej-
szy obiekt gwiazdowy w Galaktyce.

Rozb³yskowi V838 Mon towarzyszy³o zjawisko tzw. echa œwietlnego, czyli stop-
niowego rozœwietlania pobliskiej materii py³owej rozpraszaj¹cej promieniowanie
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2 wrzeœnia 2008 r. grupa japoñskich
astronomów amatorów donios³a

o odkryciu rozb³ysku gwiazdowego o ja-
snoœci 9,5 mag. w gwiazdozbiorze Skor-
piona. Dostêpne materia³y archiwalne
pozwoli³y stwierdziæ, ¿e przed rozb³y-
skiem obiekt by³ s³abszy ni¿ ok. 16 mag.
Na podstawie krzywej blasku i pierw-
szych obserwacji spektroskopowych
obiekt zosta³ zaliczony do klasycznych
gwiazd nowych (patrz ramka) jako Nova
Scorpii 2008. Nieco póŸniej w katalogu
gwiazd zmiennych nadano mu nazwê
V1309 Scorpii. Niewielka jasnoœæ
(8 mag. w maksimum blasku) i spodzie-
wana przynale¿noœæ do stosunkowo czê-
sto obserwowanych i niezbyt ostatnio
„modnych” gwiazd nowych by³y zapew-
ne przyczyn¹ braku zainteresowania siê
obiektem ze strony astronomów profe-
sjonalnych. Doœæ wspomnieæ, ¿e dostêp-
ne pomiary fotometryczne V1309 Sco
z okresu rozb³ysku s¹ prawie wy³¹cznie
wynikiem obserwacji astronomów ama-
torów.

Na szczêœcie grupa astronomów z eu-
ropejskiego obserwatorium ESO w Chi-
le przeprowadzi³a szereg obserwacji
widmowych w okresie kilku miesiêcy
od odkrycia rozb³ysku. Wyniki analizy
tych obserwacji zosta³y opublikowane
dopiero pó³tora roku póŸniej (Mason i in.
2010). Szkoda, ¿e tak póŸno, bo obiekt
okaza³ siê wyj¹tkowo interesuj¹cy. Pod-
stawow¹ konkluzj¹ tej pracy by³o stwier-
dzenie, ¿e V1309 Sco nie jest klasyczn¹
now¹. Analizowane obserwacje pokaza-
³y, ¿e w miarê rozwoju rozb³ysku obiekt
stawa³ siê coraz ch³odniejszy, a w trakcie

Krzywa blasku V838 Mon uzyskana przez polskich mi³oœników z Sekcji Obserwacji Gwiazd
Zmiennych PTMA: http://sogz-ptma.astronomia.pl/

rozb³ysku. By³ to najbardziej spektaku-
larny przypadek tego zjawiska z dotych-
czas obserwowanych (inne obserwo-
wane przypadki by³y na ogó³ zwi¹zane
z wybuchami supernowych w innych galaktykach). Prezen-
towana obok sekwencja obrazów echa œwietlnego V838 Mon
z archiwum teleskopu kosmicznego Hubble’a (http://herita-

POWIERZCHNIA ROCHE’A:
KLASYFIKACJA UK£ADÓW PODWÓJNYCH
W teorii uk³adów gwiazd podwójnych wa¿n¹ rolê odgrywa pojêcie powierzchni
ekwipotencjalnych, czyli powierzchni równego potencja³u. Potencja³ ten jest
wynikiem grawitacji obu sk³adników i przyœpieszenia odœrodkowego zwi¹za-
nego z ruchem orbitalnym sk³adników. Przyk³ad kszta³tu takich powierzchni
w przekroju przez p³aszczyznê orbitaln¹ uk³adu, którego sk³adniki poruszaj¹
siê po orbitach ko³owych, a stosunek ich mas wynosi ½, pokazany jest na
rysunku. Dla niewielkich odleg³oœci od sk³adników powierzchnie te s¹ roz-
dzielne dla obu sk³adników i maj¹ kszta³t zbli¿ony do kuli (ko³a w przekroju na
rysunku), poniewa¿ potencja³ zdominowany jest wtedy przez grawitacjê bli¿-
szego sk³adnika. Dla odleg³oœci porównywalnych z separacj¹ sk³adników
kszta³t powierzchni staje siê bardziej skomplikowany i w koñcu staj¹ siê one
wspólne dla obu sk³adników. Szczególnie wa¿n¹ rolê odgrywa najmniejsza
wspólna powierzchnia dla obu sk³adników. Nosi ona nazwê powierzchni albo
strefy Roche’a. W przekroju na rysunku przyjmuje ona kszta³t „le¿¹cej ósem-
ki”. Powierzchnie dla obu sk³adników maj¹ w tym przypadku jeden punkt
wspólny, zwany wewnêtrznym punktem Lagrange’a, L1.

Uk³ady podwójne gwiazd klasyfikuje siê ze wzglêdu na relacjê pomiêdzy
rozmiarami sk³adników a rozmiarami powierzchni Roche’a. Jeœli promienie
obu gwiazd s¹ mniejsze ni¿ rozmiary powierzchni Roche’a (¿adna z gwiazd
nie wype³nia swojej strefy Roche’a), mówimy o uk³adzie rozdzielonym. Bez-
poœrednie oddzia³ywania pomiêdzy sk³adnikami s¹ wtedy nieistotne i obie
gwiazdy ewoluuj¹ tak, jakby by³y gwiazdami pojedynczymi. Jeœli jeden ze
sk³adników jest na tyle du¿y, ¿e wype³nia swoj¹ strefê Roche’a, mówimy
o uk³adzie pó³rozdzielonym. W takim przypadku dochodzi do wymiany masy
pomiêdzy gwiazdami: sk³adnik wy-
pe³niaj¹cy powierzchniê Roche’a
traci masê przez punkt L1 na rzecz
drugiego sk³adnika. Ma to istotne
wp³yw na dalsz¹ ewolucjê obu
sk³adników i staje siê ona znacz¹-
co ró¿na od ewolucji gwiazd poje-
dynczych. Jeœli oba sk³adniki wy-
pe³niaj¹ strefê Roche’a, mamy do
czynienie z uk³adem kontakto-
wym. Obie gwiazdy maj¹ wtedy
cienk¹ warstwê wspóln¹, przez
któr¹ mo¿e dochodziæ do przep³y-
wu masy i energii pomiêdzy sk³ad-
nikami uk³adu.

ge.stsci.edu/gallery/gallery.html) nale¿y do najbardziej zna-
nych i efektownych zdjêæ Kosmosu. Najjaœniejsza faza roz-
b³ysku V838 Mon by³a obserwowana w okresie luty–marzec

Stanis³aw Œwierczyñski
— jeden z wyró¿niaj¹-
cych siê obserwatorów
V838 Mon (SOGZ PTMA)
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spadku blasku, który rozpocz¹³ siê oko³o
miesi¹c po odkryciu, przypomina³ czer-
wonego nadolbrzyma o temperaturze
efektywnej bliskiej 3000 K. Jest to pod-
stawowy fakt obserwacyjny wyklucza-
j¹cy V1309 Sco z klasy gwiazd nowych.
W tych ostatnich bowiem obserwuje siê
wzrost temperatury obiektu z up³ywem
czasu, a w trakcie spadku jasnoœci gwiaz-
da nowa jest bardzo gor¹cym kar³em.

Spadek temperatury w trakcie rozwo-
ju rozb³ysku jest natomiast charak-

terystyczn¹ cech¹ nielicznej grupy
obiektów typu V838 Mon. Rozb³ysk
V838 Mon — protoplasty tej grupy
i najlepiej, jak dotychczas, obserwowa-
ny obiekt tej klasy — by³ obserwowany
w okresie styczeñ—marzec 2002 r.
i przez wiele lat stanowi³ jedn¹ z naj-
wiêkszych zagadek astrofizyki gwiaz-
dowej. Dopiero przypadek V1309 Sco
potwierdzi³ jednoznacznie proponowan¹
wczeœniej ideê, ¿e rozb³yski typu V838
Mon s¹ wynikiem zderzeñ i koalescen-
cji dwóch gwiazd.

Ostatnie zdanie, w œwietle tego, co
zosta³o napisane powy¿ej, mo¿e siê
wydawaæ co najmniej zaskakuj¹ce: jak
obiekt, którego rozb³ysk zosta³ w du¿ej
mierze zignorowany przez astronomów,
móg³ staæ siê kluczowym dla zrozumie-
nia natury ca³ej klasy? OdpowiedŸ na to
pytanie te¿ na pierwszy rzut oka brzmi
niedorzecznie: klucz tkwi bowiem w po-
zycji obiektu na niebie. Wspó³rzêdne
galaktyczne V1309 Sco s¹: l = 0°, b =
–3°. Tak wiêc obiekt le¿y na niebie za-
ledwie 3° od centrum Galaktyki, a to dla

ka¿dego astronoma,
choæby trochê zorien-
towanego w projek-
tach obserwacyjnych
polskich astronomów,
oznacza mo¿liwoœæ
pozyskania niespo-
dziewanych i ekscytu-
j¹cych danych obser-
wacyjnych. Szereg
pól w najbli¿szym
otoczeniu centrum
Galaktyki jest bo-
wiem systematycznie
monitorowany od
wielu lat w ramach
projektu OGLE (patrz
ramka 5) przez astro-
nomów Obserwato-
rium Uniwersytetu
Warszawskiego. I rze-
czywiœcie, okaza³o
siê, ¿e obiekt, którego
rozb³ysk zaobserwo-
wano w 2008 r. jako
V1309 Sco, by³ obser-
wowany przez OGLE
od 2001 r. W sumie zebrano ~1340 po-
miarów jasnoœci obiektu w okresie po-
nad szeœciu lat przed jego odkryciem!
Wyniki tych pomiarów i ich analizy zo-
sta³y opublikowane w miêdzynarodo-
wym czasopiœmie „Astronomy & Astro-
physics” (Tylenda i in. 2011).

Rysunek 1. prezentuje wyniki do-
tychczasowych pomiarów jasnoœci

V1309 Sco w fotometrycznym pasmie
I

C
 w ramach projektu OGLE. W roku

2008 widoczny jest systematyczny,
trwaj¹cy blisko pó³ roku, wzrost jasno-
œci obiektu, a potem jego spadek po
maksimum rozb³ysku. W obrêbie same-
go maksimum blasku obiekt by³ zbyt
jasny dla OGLE — obrazy V1309 Sco
by³y wtedy silnie przeeksponowane —
st¹d brak pomiarów w tym okresie.
Z innych obserwacji wiadomo, ¿e
obiekt osi¹gn¹³ wtedy jasnoœæ I

C
 =

7 mag. Tak wiêc w maksimum blasku
obiekt by³ jaœniejszy ~10 000 razy

wicy planetarnej. W obydwu tych
zjawiskach termonuklearnych nie
mo¿na wyt³umaczyæ ani podwójne-
go wybuchu V838 Mon, ani gigan-
tycznej energii (miliona S³oñc) w fa-
zie maksimum oraz wielu innych
osobliwoœci. Najwa¿niejszym jed-
nak wyró¿nikiem wybuchu V838
Mon by³ spadek temperatury obiek-
tu po rozb³ysku do bardzo niskich
wartoœci, podczas gdy zarówno

gwiazdy nowe, jak i j¹dra mg³awic planetarnych staj¹ siê
bardzo gor¹ce pod koniec rozb³ysku. St¹d jeden z pomy-
s³ów, by zjawiska typu V838 Mon nazywaæ czerwonymi no-
wymi.

Jako pierwsi prawid³owej interpretacji zjawiska V838 Mon
dokonali polski astronom Romuald Tylenda wraz Noamem
Sokerem z Izraela, publikuj¹c podsumowanie swoich wcze-
œniejszych wspólnych rozwa¿añ w roku 2006 w europejskim
czasopiœmie Astronomy and Astrophysics (t. 451, s. 223).
W artykule tym pokazali, ¿e obserwowane charakterystyki

Rys. 1. Krzywa blasku V1309 Sco na podstawie obserwacji
OGLE. Na osi poziomej zaznaczono czas obserwacji w dniach
juliañskich (kolejne lata obserwacji zaznaczone na górze rysun-
ku). Na osi pionowej, jasnoœæ obiektu w skali magnitudo w foto-
metrycznym filtrze IC (efektywna d³ugoœæ promieniowania ~800
nm). Przerwy na prze³omach lat s¹ wynikiem braku pomiarów
spowodowanego bliskoœci¹ obiektu i S³oñca na niebie. W roku
2008 obserwowano rozb³ysk. W jego maksimum (~7 mag.) obiekt
by³ zbyt jasny dla pomiarów OGLE, st¹d brak punktów na rysun-
ku w tym okresie

2002 r. Promieniowanie rozb³ysku po rozproszeniu na ziar-
nach py³u materii otaczaj¹cej obiekt jest obserwowane
z opóŸnieniem (oko³o pó³ roku w przypadku prezentowane-
go obrazu) wynikaj¹cym z d³u¿szej drogi œwiat³a rozproszo-
nego w porównaniu z drog¹ promieniowania bezpoœrednio
docieraj¹cego do obserwatora.

Jedn¹ z najwa¿niejszych cech wybuchu V838 Mon i in-
nych podobnych rozb³ysków jest to, ¿e w miarê rozwoju zja-
wiska obiekt staje siê coraz ch³odniejszy. W koñcowych fa-
zach, gdy wizualna jasnoœæ zaczyna szybko spadaæ, wy-
gl¹da jak czerwony nadolbrzym o rekordowo niskiej tempe-
raturze. W przypadku V838 Mon mia³o to miejsce na prze-
³omie marca i kwietnia 2002 r. Temperatura obiektu spad³a
wtedy poni¿ej 3000 K, a jego rozmiary przekroczy³y war-
toœæ 1000 promieni S³oñca (5 promieni orbity Ziemi!).

Natura rozb³ysku V838 Mon by³a do niedawna zagadk¹.
Mechanizm podobny do nowej klasycznej, czyli termoj¹dro-
wy wybuch, nale¿y zdecydowanie wykluczyæ, podobnie jak
tzw. bardzo póŸny, termonuklearny rozb³ysk w warstwie helu
gwiazdy w koñcowej fazie ewolucji, wchodz¹cej w etap mg³a-

Noam Soker
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w porównaniu z jego jasnoœci¹ przed
rozb³yskiem.

Najciekawsze informacje tkwi¹ jed-
nak w zachowaniu siê obiektu w latach
poprzedzaj¹cych rozb³ysk. Na rys. 1.
mo¿na zauwa¿yæ, oprócz systematycz-
nego wzrostu jasnoœci w okresie 2001—
—2007, rozrzut punktów obserwacyj-
nych w tym okresie siêgaj¹cy 0,5 mag.
wokó³ œredniej jasnoœci obiektu. Rozrzut
ten nie jest wynikiem b³êdów pomiaro-
wych (dok³adnoœæ pomiarów OGLE jest
na poziomie 0,01 mag.), ale odzwiercie-
dla krótkoczasow¹ zmiennoœæ obiektu.
Analiza tej zmiennoœci pokaza³a, ¿e jest
ona periodyczna z okresem ~1,43 dnia.
Co wiêcej, okres tej zmiennoœci ulega³
systematycznemu skracaniu siê z cza-
sem i w okresie 2002—2007 zmniejszy³
siê o 1,3%.

Maj¹c wyznaczony okres zmienno-
œci, mo¿na z³o¿yæ dostêpne wyniki po-
miarów obserwacyjnych ze znalezio-
nym okresem, by otrzymaæ krzyw¹
blasku okresowej zmiennoœci. Rezulta-
ty takiego zabiegu dokonanego na ob-
serwacjach z 2002 r., 2006 r. i koñca
sezonu obserwacyjnego w 2007 r. s¹
przedstawione na rys. 2. Jak widaæ, krzy-
wa blasku ulega³a systematycznym
zmianom z up³ywem czasu. W 2002 r.
krzywa blasku posiada³a dwa maksima
i dwa minima o porównywalnej jasno-
œci. W 2006 r. pierwsze maksimum sta-
³o siê wyraŸnie jaœniejsze od drugiego.
Natomiast rok póŸniej drugie maksi-
mum praktycznie zanik³o, a krzywa bla-
sku przeobrazi³a siê prawie w sinusoidê
z jednym maksimum i jednym mini-

rozb³ysku V838 Mon najlepiej t³umaczy hipoteza zderzenia
i koalescencji dwóch gwiazd. Romuald Tylenda jest profe-
sorem w Centrum Astronomii im. Miko³aja Kopernika PAN,
kierownikiem Pracowni Astrofizyki w Toruniu. To jeden z naj-
wybitniejszych wspó³czesnych astrofizyków w Polsce.
W swoich wczesnych badaniach zajmowa³ siê gwiazdami
nowymi, a potem g³ównie koñcowymi etapami ewolucji œred-
nio masywnych gwiazd i mg³awicami planetarnymi, co za-
pewne u³atwi³o mu wyeliminowanie w³aœnie tych zjawisk jako
wyjaœnienie fenomenu V838 Mon. Profesorem Wydzia³u Fi-
zyki w Israel Institute for Technology w Technion jest m³od-
szy kolega Romualda Tylendy, Noam Soker, jeden z naj-
bardziej aktywnych astrofizyków w swoim kraju. Na V838
Mon zwróci³ zapewne uwagê po pojawieniu siê jej efektow-
nego echa œwietlnego, jako wybitny badacz struktury i for-
my mg³awic planetarnych w porównaniu do kszta³tów gor¹-
cego gazu obserwowanego w… gromadach galaktyk (mi-
lion miliardów wiêkszych od mg³awic planetarnych. Inter-
pretacja zjawiska V838 Mon jako wyniku zlania siê dwóch
gwiazd otwiera zupe³nie now¹ klasê obiektów astrofizycz-
nych i jest jednym z najciekawszych odkryæ pocz¹tku XXI w.

Autorzy usilnie starali siê wyszu-
kaæ podobne obiekty i wydarzenia.
Pos³uguj¹c siê g³ównie kryterium
„czerwonej nowej”, uda³o siê wyse-
lekcjonowaæ V4332 Sgr z rozb³y-
skiem obserwowanym w 1994 r.
oraz kilka obiektów w innych galak-
tykach, przede wszystkim nale¿y tu
wymieniæ obiekt M31 RV obserwo-
wany w galaktyce M31 w 1988 r.
Prawdopodobnie równie¿ rozb³yski
M85OT2006 i NGC300OT2088 nale¿¹ do klasy tej samej
kategorii zjawisk. Najciekawsza mo¿e siê okazaæ tzw. Nowa
Heweliusza z 1670 r., a wiêc CK Vul. Pisa³ o tym w poprzed-
niej „Uranii” Józef Smak (URANIA 6/2011 s. 244) i jeszcze
do tego tematu w kolejnych numerach powrócimy. Dopiero
jednak, przypadek V1309 Sco, szeroko omawiany w arty-
kule obok, dostarczy³ koronnych dowodów na s³usznoœæ wy-
odrêbnienia rozb³ysków typu V838 Mon jako odrêbnej klasy
obiektów i zjawisk. Dziêki obserwacjom OGLE zlanie siê
uk³adu podwójnego w gwiazdê pojedyncz¹ odby³o siê bez-

UK£ADY KONTAKTOWE
W kontaktowym uk³adzie podwójnym gwiazd oba sk³adniki wype³niaj¹, a na
ogó³ nieco przepe³niaj¹, powierzchniê Roche’a, tak jak to schematycznie przed-
stawiono na rysunku. Podstawow¹ klas¹ takich uk³adów s¹ gwiazdy typu W Ur-
sae Majoris (W UMa). S¹ to zaæmieniowe uk³ady o ca³kowitej masie 1,0—3,0
masy S³oñca i okresach orbitalnych < 1 dnia. Charakterystyczn¹ cech¹ obser-
wacyjn¹ tych obiektów jest krzywa blasku, której przyk³ad przedstawiony jest
na rysunku. Uk³ady typu W UMa stanowi¹ stosunkowo liczn¹ grupê gwiazd
zmiennych. Dla oko³o 200 uk³adów zosta³y wyznaczone z obserwacji podsta-
wowe parametry fizyczne, takie jak masy sk³adników, temperatury efektywne
i jasnoœci absolutne (moce promieniowania).

Obie gwiazdy w uk³adzie kontaktowym maj¹ cienk¹ wspóln¹ warstwê ze-
wnêtrzn¹. Przez warstwê tê mo¿e dochodziæ do wymiany materii i energii miê-
dzy sk³adnikami. Efektem tego jest miêdzy innymi wyrównanie temperatur efek-
tywnych sk³adników. Rozwa¿ania teoretyczne prowadz¹ do wniosku, ¿e, ge-
neralnie rzecz bior¹c, energia przep³ywa od masywniejszego sk³adnika do mniej
masywnego. Rekompensowane jest to przep³ywem materii w przeciwnym kie-
runku. W efekcie stosunek mas (masa mniej masywnego sk³adnika w stosun-
ku do bardziej masywnego) powinien maleæ z czasem. Si³y przyp³ywowe pro-
wadz¹ do transferu momentu pêdu pomiêdzy ruchem orbitalnym a rotacj¹ sk³ad-
ników, czego wynikiem jest korotacja sk³adników: oba sk³adniki rotuj¹ z t¹ sam¹
prêdkoœci¹ k¹tow¹ (okresem), równ¹ prêdkoœci k¹towej (okresowi) ruchu orbi-
talnego uk³adu. Jeœli stosunek mas sk³adników spadnie poni¿ej ~0,1, korota-
cja zostaje zachwiana i si³y przyp³ywowe prowadz¹ do szybkiego zacieœniania
siê uk³adu, czego efektem powinna byæ koalescencja (zlanie siê) obu sk³adni-
ków w jedn¹ gwiazdê. Pomimo ¿e gwiazdy W UMa s¹ dosyæ liczne i obserwo-
wane s¹ od kilkudziesiêciu lat, nie zauwa¿ono dot¹d zjawiska koalescencji
w ¿adnym ze znanych uk³adów. Jest to o tyle zrozumia³e, ¿e procesy transferu
materii pomiêdzy sk³adnikami zachodz¹ w bardzo d³ugiej skali czasowej. Pierw-
szym dobrze udokumentowanym obserwacyjnie przypadkiem koalescencji
uk³adu kontaktowego by³ rozb³ysk V1309 Sco w 2008 r.

Romuald Tylenda
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Rys. 2. Ewolucja krzywej blasku krótkoczasowej (orbitalnej) zmiennoœci progenitora V1309 Sco otrzymana za z³o¿enia wyników OGLE
z okresem zmiennoœci w sezonach obserwacyjnych 2002, 2006 i oraz w ci¹gu dwóch miesiêcy (sierpieñ—wrzesieñ) sezonu 2007

mum. W 2008 r. od samego pocz¹tku
sezonu obserwacyjnego obiekt nie
przedstawia³ ¿adnej istotnej zmiennoœci
krótkoczasowej. W marcu rozpocz¹³ siê
systematyczny wzrost jasnoœci trwaj¹-
cy a¿ do wrzeœnia, kiedy to obiekt
osi¹gn¹³ maksimum swojego blasku.

Jak mo¿na wyjaœniæ powy¿ej przed-
stawione wyniki pomiarów jasnoœci
V1309 Sco dokonane przez OGLE?
Szczegó³owa analiza mo¿liwych inter-
pretacji obserwowanej zmiennoœci zo-
sta³a przedstawiona w pracy Tylenda i in.
(2011). Okazuje siê, ¿e obserwacji w ¿a-
den rozs¹dny sposób nie mo¿na wyt³u-
maczyæ, zak³adaj¹c, ¿e progenitorem
V1309 Sco by³a gwiazda pojedyncza.
Ani pulsacje gwiazdowe, ani szybka ro-
tacja gwiazdy z plamami na powierzch-
ni nie s¹ w stanie wyjaœniæ ewolucji
krzywej blasku przed 2008 r., obserwo-
wanego skracania siê okresu zmienno-
œci i wzrostu jasnoœci obiektu w 2008 r.
o czynnik 10 000.

Hipoteza, ¿e V1309 Sco przed
2008 r. by³a zaæmieniowym uk³a-

dem dwóch gwiazd, w naturalny i prosty
sposób potrafi wyjaœniæ obserwacje.
Krzyw¹ blasku z 2002 r. („zaokr¹glone”
maksima jasnoœci) mo¿na ³atwo zrozu-
mieæ, zak³adaj¹c, ¿e by³ to uk³ad kontak-
towy (patrz ramka) o okresie orbitalnym
1,43 dnia. Systematyczne skracanie siê
okresu, obserwowane w latach 2002—
—2007, oznacza zacieœnianie siê uk³adu
(oba sk³adniki powoli zbli¿a³y siê do sie-
bie). Na podstawie badañ teoretycznych
takie zachowanie siê uk³adu kontaktowe-
go jest spodziewane, gdy stosunek mas
obu sk³adników stanie siê mniejszy od
0,1. Pojawia siê wtedy niestabilnoœæ
zwi¹zana z si³ami przyp³ywowymi, któ-
ra prowadzi do szybkiego transferu mo-
mentu pêdu z ruchu orbitalnego uk³adu
do rotacji masywniejszego sk³adnika.
W momencie pojawienia siê takiej nie-
stabilnoœci uk³ad szybko d¹¿y do koale-
scencji (zlania siê) obu sk³adników uk³a-
du w jedn¹ gwiazdê. Znaczna czêœæ
energii ruchu orbitalnego uk³adu ulega
wtedy dyssypacji i wydzieleniu w posta-
ci promieniowania. Proces ten w natu-
ralny sposób jest w stanie wyt³umaczyæ

skalê rozb³ysku V1309 Sco obserwowa-
nego w 2008 r. Zgodnie z powy¿szym
tokiem rozumowania V1309 Sco powin-
na byæ obecnie obiektem pojedynczym.
Wniosek ten potwierdzaj¹ obserwacje
OGLE w latach 2010—2011. Wprawdzie
obserwuje siê pewna zmiennoœæ jasno-
œci obiektu w krótkiej skali czasowej, ale
nie wykazuje ona ¿adnej okresowoœci,
która mog³aby sugerowaæ istnienie na-
dal uk³adu podwójnego gwiazd.

Podsumowuj¹c, obserwowana histo-
ria V1309 Sco prowadzi do dwóch istot-
nych wniosków, wa¿nych dla rozwoju
wspó³czesnej astrofizyki. Po pierwsze,
tak jak przewidywa³y badania teoretycz-
ne, uk³ady kontaktowe mog¹ koñczyæ
swój ¿ywot poprzez koalescencjê obu
sk³adników. V1309 Sco jest pierwszym
i, jak dotychczas jedynym, bezpoœred-
nio obserwowanym przypadkiem tego
procesu. Po drugie, koalescencja dwóch
gwiazd objawia siê rozb³yskiem typu
V838 Mon. Nie oznacza to oczywiœcie,
¿e wszystkie dotychczas obserwowane
rozb³yski tego typu by³y wynikiem ko-
alescencji uk³adu kontaktowego. S¹ te¿

Rzadko które odkrycie mo¿na tak silnie wi¹zaæ z polsk¹
astronomi¹. Poczynaj¹c od Jana Heweliusza i CK Vul, po-
przez mi³oœnicze obserwacje V838 Mon i fundamentaln¹ pra-
cê Romualda Tylendy, a¿ do potwierdzenia fizycznej natury
zjawiska z pomoc¹ jednego z najlepszych i najciekawszych
przegl¹dów nieba na œwiecie, warszawskiego projektu
OGLE. Aby zakoñczyæ tê polsk¹ sekwencjê, namawiamy
Czytelników do zabawy: wyboru lub wymyœlenia nazwy no-
wej klasy obiektów, a my postaramy siê najlepsz¹ upo-
wszechniæ. By³oby wskazane, ¿eby nazwa mia³a swój oczy-

wisty odpowiednik w jêzyku angielskim. A oto kilka naszych
propozycji dla rozb³ysku(1—3) oraz obiektu bêd¹cego wy-
nikiem koalescencji (4—6):

1. Hevelkery/hevelkers (bo Heweliusz urodzi³ siê jako
Johan Hevelke;

2. Czerwone nowe/red novae (bo zjawiska nadal bêd¹
odkrywane jako gwiazdy nowe);

3. Nowe typu V838 Mon/V838 Mon type novae;
4. Merd¿ery/mergers (spolszczenie z angielskiego);
5. Zlañce/blenders (czyli kosmiczne … miksery);
6. Oglery/oglers (od OGLE, ale po angielsku brzmi bar-

dzo sympatycznie).
Zachêcamy do przysy³ania Waszych typów oraz w³asnych

propozycji na adres mailowy urania@astri.umk.pl b¹dŸ
poczt¹ na adres Redakcji. Najciekawsze uzasadnienia opu-
blikujemy.

M.M.

poœrednio przed oczyma astronomów. Artyku³ zosta³ przy-
gotowany na podstawie wyst¹pienia autora na XXXV ZjeŸ-
dzie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego we wrzeœniu
2011 r., w Gdañsku otwiera³ sesjê pn. „Astrofizyka post-He-
weliuszowska”.

konkurs!

. . .
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inne drogi prowadz¹ce do zlania siê
dwóch gwiazd b¹dŸ to w uk³adach po-
dwójnych, wielokrotnych czy te¿ w bar-
dziej z³o¿onych systemach gwiazdo-
wych.

Jest i jeszcze trzecia nauka p³yn¹ca
z wyników badañ opisanych w niniej-
szym artykule. Wyniki te s¹ zapewne
jednym z bardziej spektakularnych i do-
bitnych dowodów na to, ¿e wartoœcio-
we i ciekawe badania naukowe nie
musz¹ wymagaæ budowy kosztownych
i „najwiêkszych na œwiecie” instrumen-
tów naukowych. Tani, ale dobrze prze-
myœlany i konsekwentnie realizowany
projekt badawczy mo¿e równie¿ przy-
nieœæ wyniki, i nieoczekiwane, i ekscy-
tuj¹ce, i wartoœciowe naukowo. Chcia³-
bym niniejszym artyku³em z³o¿yæ
skromny ho³d prof. Bohdanowi Paczyñ-
skiemu, pomys³odawcy i orêdowniko-
wi projektu OGLE, oraz wyrazy uzna-
nia dla astronomów Obserwatorium
Uniwersytetu Warszawskiego za wy-
trwa³oœæ w realizowaniu i d¹¿eniach do
rozwoju idei tego projektu.

Wróæmy jeszcze do przedmiotu ni-
niejszego artyku³u. Zarówno ana-

liza obserwacji, jak i rozwa¿ania teore-
tyczne wskazuj¹ na to, ¿e obecny stan
V1309 Sco jest daleki od stanu typowej
gwiazdy pojedynczej. Centralna czêœæ
przypomina zapewne bardziej proto-
gwiazdê i do stanu równowagi typowej
gwiazdy dochodziæ bêdzie przez d³ugi
jeszcze czas. Obiekt ten prawdopodob-
nie jest otoczony przez dysk rotuj¹cej
materii, która magazynuje w sobie wiêk-
szoœæ orbitalnego momentu pêdu uk³adu
podwójnego, który uleg³ koalescencji.
Dysk ten jest zapewne w p³aszczyŸnie or-
bitalnej uk³adu sprzed koalescencji, co
oznacza, ¿e mo¿e on w du¿ej mierze za-
s³aniaæ nam obiekt centralny (uk³ad by³
zaæmieniowy, wiêc widziany by³ pod nie-
wielkim k¹tem do p³aszczyzny orbity).
Jest to zgodne z faktem, ¿e obecnie
V1309 Sco jest obiektem bardzo s³abym
w zakresie widzialnym (porównaj wyni-
ki obserwacji w 2011 r. na rys. 1.). Ewo-
lucja dysku V1309 Sco, podobnie jak
ewolucja dysków protogwiazdowych,
mo¿e doprowadziæ do utworzenia zal¹¿-
ków planet. W literaturze naukowej po-
jawi³y siê ostatnio sugestie, ¿e koalescen-
cja kontaktowego uk³adu gwiazd mo¿e
byæ jedn¹ z dróg prowadz¹cych do po-
wstawania tzw. gor¹cych, rozdêtych pla-
net jowiszopodobnych odkrytych w ostat-

GWIAZDY NOWE
Gwiazdy nowe klasyczne stanowi¹ podgrupê gwiazd kataklizmicznych.
Wspóln¹ cech¹ wszystkich gwiazd tej klasy jest to, ¿e s¹ to uk³ady podwójne
pó³rozdzielone (patrz ramka 1). Sk³adnikiem wype³niaj¹cym powierzchniê
Roche’a jest czerwony karze³, a wiêc gwiazda o podobnym statusie ewolu-
cyjnym jak S³oñce (gwiazda ci¹gu g³ównego), ale na ogó³ o masie kilku dzie-
si¹tych masy S³oñca. Drugim sk³adnikiem jest bia³y (zdegenerowany) karze³,
a wiêc gwiazda o masie oko³o masy S³oñca, ale o rozmiarach Ziemi. Okres
orbitalny uk³adu wynosi typowo kilka godzin.

Czerwony karze³ (wype³niaj¹cy powierzchniê Roche’a) traci materiê przez
punkt L1. Materia ta gromadzi siê na powierzchni bia³ego kar³a. Jest to mate-
ria bogata w wodór (bia³y karze³ zbudowany jest g³ównie z wêgla i tlenu).
Kiedy nazbiera siê odpowiednio du¿o materii wodorowej (0,0001—0,001 masy
S³oñca) dochodzi do zapalenia siê reakcji j¹drowej przemiany wodoru i wy-
buchu termoj¹drowego. Obiekt gwa³townie zwiêksza swoj¹ jasnoœæ o czyn-
nik ~100 000. Czêœæ materii zostaje wyrzucona z uk³adu z typowymi prêdko-
œciami ~1000 km/s. W trakcie maksimum rozb³ysku obiekt osi¹ga tempera-
turê ~10 000 K. W miarê up³ywu czasu temperatura gwiazdy roœnie i spadek
blasku nastêpuje przy temperaturach przekraczaj¹cych 100 000 K.

nich latach wokó³ niektórych gwiazd. Tak
wiêc mo¿na zakoñczyæ nasz¹ opowieœæ
o V1309 Sco nieco rozbudowan¹ wersj¹
tytu³u niniejszego artyku³u: V1309 Scor-
pii — spektakularny kres uk³adu kontak-
towego dwóch gwiazd, narodziny nowej
gwiazdy i, byæ mo¿e, nowego uk³adu pla-
netarnego.
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20 LAT OGLE
Optical Gravitational Lensing Experiment jest obserwacyjnym projektem
Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego prowadzo-
nym od 1992 r., najpierw przy pomocy 1,0-metrowego teleskopu w Obserwa-
torium Las Campanas w Chile, a od 1997 r. przy pomocy specjalnie dedyko-
wanemu temu projektowi 1,3-metrowego teleskopu ustawionego w tym sa-
mym obserwatorium. Istota projektu polega na systematycznym, mo¿liwie
czêstym mierzeniu jasnoœci gwiazd w wybranych polach na niebie. Pocz¹t-
kowo by³y obserwowane obszary w najbli¿szym otoczeniu kierunku na cen-
trum naszej Galaktyki. PóŸniej obserwacje rozszerzono na inne obszary Ga-
laktyki i Ob³oki Magellana.

Autorem idei projektu i aktywnym jego orêdownikiem, zw³aszcza w pocz¹t-
kowych fazach, by³ prof. Bohdan Paczyñski. G³ównym celem projektu, szcze-
gólnie w pierwszych latach jego funkcjonowania, by³o poszukiwanie zjawisk
grawitacyjnego mikrosoczewkowania œwiat³a gwiazd w naszej Galaktyce. Me-
toda ta pozwala na rejestrowanie ciemnych obiektów (s³abe gwiazdy, br¹zo-
we kar³y, planety) przechodz¹cych w linii œwiat³a jasnych gwiazd usytuowa-
nych za ciemnym obiektem. Do chwili obecnej, w ra-
mach projektu OGLE, odkryto kilka tysiêcy przy-
padków tego zjawiska. Niezale¿nie od tego projekt
dostarcza ogromnej iloœci danych obserwacyjnych
dotycz¹cych gwiazd zmiennych, ruchów gwiazd, po-
zas³onecznych uk³adów planetarnych, planetoid i in-
nych ma³ych obiektów w naszym Uk³adzie S³onecz-
nym. Podsumowaniu 20 lat pracy projektu, bêdzie
poœwiêcony jeden z najbli¿szych numerów “Uranii”.
Wiêcej informacji o OGLE mo¿na znaleŸæ na stro-
nie projektu (http://ogle.astrouw.edu.pl/). Bohdan Paczyñski
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Ewolucja echa œwietlnego V838 Mon wid
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dziana kosmicznym teleskopem Hubble’a
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w kraju

W dniach 15–17 wrzeœnia 2011 r. w Gdañ-
sku odby³a siê miêdzynarodowa konferen-
cja „Hevelius 2011” dla uczczenia 400-
-letniej rocznicy urodzin Jana Heweliusza.
Spotkanie zorganizowa³a Biblioteka
Gdañska i Instytut Historii Nauki Polskiej
Akademii Nauk. Do udzia³u zaproszono
naukowców z ca³ego œwiata specjalizuj¹-
cych siê w ró¿nych dziedzinach nauki, nie
tylko astronomii.

Jednym z wa¿nych tematów by³ s³aw-
ny spór pomiêdzy Hooke’iem i Heweliu-
szem, dotycz¹cy stosowanych przez tego
drugiego narzêdzi astronomicznych nie
posiadaj¹cych urz¹dzeñ optycznych
(patrz równie¿ URANIA 6/2011 s. 245).
Wiemy, ¿e Heweliusz udowodni³ osobi-
œcie Edmondowi Halleyowi dok³adnoœæ
swoich pomiarów równ¹ instrumentom
stosowanym przez Hooke’a, jednak nie
by³o to efektem tylko dobrego wzroku
gdañskiego astronoma, ale tak¿e skut-
kiem dyfrakcyjnych cech instrumentów.
Uczestnicy konferencji szczegó³owo po-
równywali instrumentarium gdañskiego
astronoma z innymi obserwatoriami eu-
ropejskimi w XVII w., a tak¿e wskazali
dok³adn¹ lokalizacjê i rozmiary gdañskie-
go obserwatorium. Drobiazgowa analiza
rycin w dzie³ach Heweliusza i zastosowa-
nie metody obrazowania perspektywicz-
nego pozwoli³y wykazaæ m.in., ¿e na ry-
cinach tych instrumenty Heweliusza
zosta³y optycznie powiêkszone.

Goœciem konferencji by³ znany aktor
i re¿yser Micha³ Juszczakiewicz, który
opowiada³ o swoim najnowszym przed-
siêwziêciu. Twórca astronomiczn¹ pasjê
ujawni³ ju¿ w 2009 r., gdy wyre¿ysero-
wa³ i zrealizowa³ film dokumentalny „Ta-
jemnica grobu Kopernika” przedstawia-
j¹cy poszukiwania miejsca pochówku
astronoma we Fromborku. Obecnie Jusz-
czakiewicz postanowi³ zaj¹æ siê kolejnym
znanym polskim astronomem, Janem
Heweliuszem, i przygotowuje animacjê
prezentuj¹c¹ rekonstrukcjê jego gdañ-
skiego obserwatorium wraz z wyposa¿e-
niem. Fragmentami efektów tej swojej
pracy pochwali³ siê na konferencji. Dziêki
symulacji komputerowej uczestnicy mo-
gli przenieœæ siê do wnêtrza dostrzegalni
Heweliusza, zobaczyæ jego narzêdzia
i sposób, w jaki siê nimi pos³ugiwa³. Na
podstawie porównania map dawnego

Gdañska ze wspó³czesnymi w filmie uda-
³o siê pokazaæ równie¿, ¿e 45-metrowy
teleskop Heweliusza znajdowa³ siê
w miejscu dzisiejszych torów przy bu-
dynku Stoczni Gdañskiej.

Atrakcj¹ dla uczestników by³o otwar-
cie w starym budynku Biblioteki Gdañ-
skiej PAN wystawy zatytu³owanej „Jan
Heweliusz i nauka w XVII wieku”. Wœród
eksponatów znalaz³y siê takie dzie³a gdañ-
skiego astronoma, jak s³ynna Selenogra-
fia, sive Lunae descripto (Selenografia,
czyli opis Ksiê¿yca) z 1647 roku — eg-
zemplarz, który Heweliusz podarowa³
swojej córce, Cometographia (Kometo-
grafia) z 1668 roku i obie czêœci Machi-
nae coelestis (Machiny niebieskiej) z 1673
i 1679 roku, a tak¿e mniej znane Obse-
rvatio eclipsoes Saolaris (Obserwacje
zaæmienia s³onecznego), Dissertatio de
nativa Saturni facie (Rozprawa o rzeczy-
wistej postaci Saturna). Podziwiaæ mo¿na
by³o tak¿e pisane do przyjació³ listy He-
weliusza, w których astronom omawia³
tak¿e wa¿ne zagadnienia, takie jak libra-
cja Ksiê¿yca i zaæmienia S³oñca. Prace He-
weliusza zosta³y przedstawione na tle dzie³
s³ynnych wspó³czesnych mu uczonych:
Galileusza, Tychona Brahego, Johannesa
Keplera czy Izaaka Newtona. By³a to nie-
zwyk³a okazja, aby zobaczyæ na w³asne
oczy dzie³a, które zmieni³y oblicze fizyki
i astronomii.

W kolejnych wyst¹pieniach podjêto
temat umiejêtnoœci Heweliusza jako nie
tylko obserwatora, ale tak¿e rysownika
i rytownika — prele-
genci przedstawiali
szczegó³y jego pracy
badawczej, w której
astronom wykorzysty-
wa³ ró¿ne swoje ta-
lenty. Gdañski uczo-
ny skupia³  swoj¹
uwagê na wielu nie-
wyjaœnionych wtedy
zagadnieniach, w tym
m.in. wspomnianej
wczeœniej libracji
Ksiê¿yca czy plamach
s³onecznych. Porów-
nano tak¿e katalog
gwiazdowy stworzony
przez Heweliusza
z danymi we wspó³-

czesnym katalogu z satelity Hipparcos.
Okaza³o siê, ¿e jasnoœci zaobserwowane
przez Heweliusza odpowiadaj¹ wspó³cze-
snym wartoœciom. Przedstawiono równie¿
analizê metody tworzenia rycin w dzie-
³ach Heweliusza i porównano j¹ z innymi
dzie³ami artystów amatorów XVII wieku.
Po raz kolejny zanalizowano wykonane
przez Heweliusza mapy Ksiê¿yca umiesz-
czone w Selenografii.

Ciekawy wyk³ad poœwiêcony by³ po-
staci Georgiusa Krügera, asystenta i sekre-
tarza Heweliusza, który po po¿arze obser-
watorium opuœci³ Gdañsk i przeniós³ siê
do Ksiêstwa Kurlandii, gdzie by³ astrono-
mem ksiêcia. Praca u boku Heweliusza
ogromnie wp³ynê³a na jego ¿ycie — przez
wiele lat korzysta³ z przekazanej mu prze-
zeñ astronomicznej wiedzy. Wyk³ad ten
wywo³a³ wœród uczestników konferencji
dyskusjê na temat wp³ywu, jaki Heweliusz
wywiera³ na swoich wspó³pracowników.
Zanalizowano te¿ bogat¹ korespondencjê
zagraniczn¹ Heweliusza z uczonymi, m.in.
w Lipsku i Jenie. Przedstawiono tak¿e
ogromne zbiory listów i prac Heweliu-
sza przechowywane w Obserwatorium
Paryskim.

Organizatorzy zaprosili uczestników
równie¿ na wyj¹tkowy spacer po Gdañ-
sku, œladami Heweliusza. G³ównym ce-
lem by³a ulica Korzenna, gdzie kiedyœ sta³y
kamienice i obserwatorium astronoma.
Dzisiaj znajduje siê tam tablica pami¹tko-
wa. Kilka metrów dalej, przed Ratuszem
Staromiejskim stoi pomnik astronoma.
Heweliusz patrzy na œcianê s¹siedniego
budynku, na której namalowana jest ko-

Konferencja „Heweliusz 2011”

Mapa Ksiê¿yca autorstwa Jana Heweliusza z dzie³a Selenogra-
phia, uwzglêdniaj¹ca efekt libracji naszego naturalnego satelity
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pia stworzonej przez niego mapy. Tu¿
obok znajduje siê zegar s³oneczny, na któ-
rym przedstawiono nazwany przez astro-
noma na czeœæ polskiego króla gwiazdo-
zbiór — Tarczê Sobieskiego. Wa¿nym
punktem na trasie spaceru by³ równie¿
koœció³ œw. Katarzyny, który by³ parafi¹
Heweliusza — to tak¿e tu znajduje siê grób
astronoma. Przedstawiono równie¿ naj-
piêkniejsze zabytki Gdañska — koœció³
Mariacki, Bramê Mariack¹, Zielon¹
i Z³ot¹, ulicê D³ug¹ i Mariack¹, a tak¿e po-
mnik Neptuna, który zaledwie kilka dni
póŸniej… znikn¹³ — zosta³ przeniesiony
do renowacji. Po spacerze odby³ siê kon-
cert Chóru Mieszczan Gdañskich pod dy-
rekcj¹ Moniki KaŸmierczak. Poza utwo-

rami z XVII w. w repertuarze znalaz³ siê
tak¿e utwór wspó³czesny pod tytu³em „Io-
hanni Hevelio” skomponowany przez
Marka Czerniewicza z okazji obchodów
Roku Jana Heweliusza.

Dyskusja, która odby³a siê po zakoñ-
czeniu wyk³adów, wskaza³a na potrzebê
t³umaczenia napisanych po ³acinie prac
Heweliusza, by mog³y staæ siê one dostêp-
ne dla ka¿dego czytelnika. Krótk¹ listê tek-
stów Heweliusza przet³umaczonych na
jêzyk polski poszerza list De motu Lunae
libratorio (…) (O ruchu libracyjnym Ksiê-
¿yca) do³¹czony do monografii Jan He-
weliusz.

Konferencja stworzy³a okazjê do
przyjrzenia siê ka¿dej ze stron dzia³alno-

œci Heweliusza. Pod k¹tem naukowym
zbadano dok³adnie jego prace astrono-
miczne, przeanalizowano artystyczne ilu-
stracje w ksi¹¿kach, zrekonstruowano ob-
serwatorium i jego wyposa¿enie. Okaza³o
siê tak¿e, ¿e Heweliusz by³ dla swoich
wspó³pracowników prawdziwym na-
uczycielem. Sam Heweliusz utrzymywa³
sta³y listowny i osobisty kontakt z inny-
mi naukowcami i zdawa³ sobie sprawê
z tego, jak wa¿ne s¹ takie relacje. Konfe-
rencja utrzymana w tym samym duchu,
umo¿liwiaj¹ca wymianê myœli badaczom
¿ycia i twórczoœci astronoma, by³a do-
skona³¹ form¹ œwiêtowania 400 roczni-
cy jego urodzin.

Magda Siuda

Monografia poœwiêcona
Janowi Heweliuszowi
Czterechsetlecie urodzin uczonego to dobra okazja, by raz
jeszcze przyjrzeæ siê jego ¿yciu i dzie³u, jak równie¿ wp³ywo-
wi, jak wywar³ na przysz³e pokolenia — napisa³ w przedmo-
wie do monografii prezentuj¹cej ¿ycie i dzie³o Jana Heweliu-
sza Jaros³aw W³odarczyk, który razem z Mari¹ Pelczar
z Biblioteki Gdañskiej Polskiej Akademii Nauk zaj¹³ siê na-
ukow¹ redakcj¹ publikacji wydanej w ramach obchodów czte-
rechsetnej rocznicy urodzin s³ynnego astronoma. W kolejnych
zdaniach historyk nauki przypomnia³ opinie zaprezentowane
we wczeœniejszych studiach biograficznych, wœród których
zdarza³y siê i takie, ¿e Heweliusz nie by³, jak Miko³aj Kopernik
czy Johannes Kepler, zapaleñcem, który móg³by wyprzedziæ
swoje stulecie i nadaæ nauce nowy kszta³t (Johann Heinrich
Westphal, 1820). Niektórzy badacze dziejów astronomicznych,
choæ przyznawali gdañskiemu uczonemu miano „dziekana
astronomów po³owy XVII stulecia”, to jednak wytykali mu istot-
ny brak zaanga¿owania w prace teoretyczne (John North,
1972). W³odarczyk zwróci³ w tym miejscu jednak uwagê na
to, ¿e choæ Heweliusz ¿y³ w okresie, który postrzegany jest
przez pryzmat nazwisk tej miary co Galileusz czy Newton,
jednak nale¿y pamiêtaæ, i¿ w ka¿dej epoce poza wybitnymi
jednostkami dzia³ali równie¿ badacze, którzy poprzez swoj¹
pracê poszerzali granice wiedzy szczegó³owej. Nawet naj-
wiêksze osi¹gniêcia nauki maj¹ swój kontekst historyczny —
w wymiarze zarówno dziejów nauki, jak i historii powszechnej
— i spo³eczny — wyjaœnia historyk nauki.

Heweliusz bez w¹tpienia jest pod tym wzglêdem posta-
ci¹ wart¹ uwagi. Prezentowana monografia stanowi bogate
Ÿród³o wiedzy o jego licznych talentach — zarówno uczone-
go, jak i artysty. Gdañski astronom do przedstawiania ko-
smosu wykorzystywa³ przecie¿ warsztat rysownika, rytow-
nika czy typografa. Z kolei historia powstawania jego
astronomicznych instrumentów, które prezentowa³y najwy¿-
szy europejski poziom, ale ich budowa wymaga³a wielkich
nak³adów finansowych, daje pogl¹d na to, jak funkcjonowa-
³o i jak¹ mia³o specyfikê rodzinne miasto Heweliusza.

Te opisane w ksi¹¿ce badania nad histori¹ nauki i kultury
pozwalaj¹ lepiej zrozumieæ drogi, jakimi kroczy³a nauka
w XVII w. — zarówno w Rzeczpospolitej, jak i w ca³ej Euro-
pie. Poszczególne rozdzia³y publikacji zosta³y przygotowane
przez badaczy, którzy od maja 2010 r. do czerwca roku 2011
wyg³aszali w Bibliotece Gdañskiej PAN wyk³ady poœwiêcone
¿yciu i dzie³u Heweliusza.

ZnaleŸæ w niej mo¿na wiêc tekst Lecha Mokrzeckiego
o Gdañsku jako oœrodku nauki, oœwiaty i kultury w czasach
astronoma oraz omówienie gdañskich pami¹tek i uroczysto-
œci poœwiêconych Heweliuszowi autorstwa Heleny Dzienis.
Ewa Ogonowska przedstawi³a dzia³alnoœæ wydawnicz¹ i dru-
karsk¹ uczonego, Karolina Targosz przeanalizowa³a dzie³a
Heweliusza z punktu widzenia historyka sztuki, Lidia Pszczó³-
kowska omówi³a zaœ obszern¹ korespondencjê astronoma.
Grzegorz Szychliñski opisa³ prace Heweliusza nad skonstru-
owaniem pierwszego zegara wahad³owego, a Jaros³aw W³o-
darczyk zaprezentowa³ badania Ksiê¿yca gdañszczanina
(mapy, nomenklatura, libracja) na tle selenografii europejskiej.

W monografii czytelnik znajdzie te¿ spis prac Heweliusza
(ksi¹¿ki i artyku³y w czasopismach), zebrany przez Mariê Otto.
Unikatowy charakter nadaje ksi¹¿ce t³umaczenie oryginalnej
pracy astronoma „O ruchu libracyjnym Ksiê¿yca” (wydane
w 1654 r.) wraz z szczegó³owym komentarzem W³odarczyka
oraz „Atlas faz Ksiê¿yca” (40 rycin opublikowanych w „Sele-
nographia”), który Heweliusz zestawi³ na podstawie obser-
wacji wykonanych w Gdañsku miêdzy 4 listopada 1643 r. i 19
kwietnia roku 1645.

Jan Pomierny

Wrzesieñ 2011, w ramach serii
„Biblioteka Polskiej Nauki i Techniki”
Wydawnictwa ITEE.
Recenzenci: prof. Jerzy Kreiner,
prof. Adam Mazurkiewicz.
Konsultacja merytoryczna: Instytut
Historii Nauki PAN.
Ksi¹¿ka jest dostêpna w wersji
elektronicznej na stronie internetowej
wydawnictwa, pod adresem:
http://www.wydawnictwo-itee.radom.pl

w kraju
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ASTROBAZY

I NIE TYLKO

MEADE LX 200
Pierwsze kroki

PRZYGOTOWANIE TELESKOPU
Pocz¹tkuj¹cemu u¿ytkownikowi ra-

dzimy ustawiæ teleskop na podstawie
bez u¿ycia klina paralaktycznego, co u³a-
twi prowadzenie pierwszych obserwacji
wizualnych, a nawet wykonywanie zdjêæ
z krótkim czasem ekspozycji za pomoc¹
kamery CCD.

Teleskop mo¿e byæ zasilany z baterii
lub zasilaczem 12 V. Zasilanie sieciowe
jest zdecydowanie lepsze, poniewa¿ nie
zachodzi groŸba roz³adowania baterii
i przerwania obserwacji oraz utracenia
ustawienia teleskopu.

PRZED OBSERWACJAMI
Aby mo¿liwe by³y obserwacje wizu-

alne, nale¿y zamontowaæ przy telesko-
pie urz¹dzenie do ustawiania ostroœci
(focuser) – przewód od focusera pod³¹-
czamy do gniazda na ramieniu monta-
¿u oraz zamontujemy nasadkê k¹tow¹
(1), w której nale¿y umieœciæ okular.
Nale¿y zadbaæ, ¿eby wszystkie elemen-
ty by³y dobrze ze sob¹ po³¹czone. Kie-
dy zestaw jest prawid³owo po³¹czony (2),
nale¿y ustawiæ teleskop w kierunku pó³-
nocnym poziomo (3). Przy przestawia-
niu tuby teleskopu rêcznie nale¿y pa-
miêtaæ o odblokowaniu osi napêdu

(czerwone strza³ki wskazuj¹ blokady
osi), a po wykonaniu tej operacji ponow-
nie zablokowaæ! Nastêpnie uruchamia-
my teleskop w³¹cznikiem na panelu (4).
Po chwili teleskop powinien wydaæ
dŸwiêk sygalizuj¹cy gotowoœæ do pracy.
Kolejnym krokiem jest wykonanie usta-
wiania teleskopu, dziêki czemu bêdzie
on sam ustawia³ i œledzi³ obiekty w polu
widzenia. Je¿eli na pilocie jest wyœwie-
tlony komunikat „Press 0 to align or en-
ter to menu”, nale¿y nacisn¹æ zero i wy-
braæ proces automatyczny. Je¿eli
pojawia siê komunikat „Object”, nale¿y
przejœæ za pomoc¹ przycisków do menu
„Setup”, a z niego wybraæ „Align” i rów-
nie¿ tryb automatyczny. (Je¿eli nie
mamy ustawionej ostroœci, proszê

czytaæ nastêpny rozdzia³). Teleskop
wykona proces sam, bêdzie wymaga³ od
u¿ytkownika jedynie potwierdzenia zro-
zumienia ostrze¿enia o niepatrzeniu
w S³oñce. Uwaga, teleskop bêdzie siê
samoczynnie porusza³! Kiedy wykona-
na zostanie czêœæ czynnoœci, teleskop
wybierze jasn¹ gwiazdê i spróbuje wy-
centrowaæ j¹ w polu widzenia. Pod przy-
ciskiem „?” mo¿na dowiedzieæ siê, jak
nazywa siê wybrana przez niego gwiaz-
da. Je¿eli gwiazda nie jest widoczna
w okularze, nale¿y za pomoc¹ przyci-
sków sterowania ustawiæ j¹ w centrum
pola widzenia i zatwierdziæ na pilocie. Tak
samo nale¿y post¹piæ z drug¹ gwiazd¹.
Je¿eli procedura przebieg³a pomyœlnie,

3. Pocz¹tkowe (poziome) ustawienie
teleskopu ze wskazanymi blokadami osi

1. Nasadka k¹towa

2. Poprawnie po³¹czony zestaw

Tym razem dzielimy siê doœwiadczeniami
dwóch kolejnych ma³ych obserwatoriów
astronomicznych. Najpierw kolega
z Instytutu Astronomii Uniwersytetu
Zielonogórskiego przekazuje kilka
elementarnych uwag mog¹cych siê
przydaæ przy uruchamianiu teleskopu
i organizacji pracy w astrobazach,
a nastêpnie prezentujemy dzia³alnoœæ
przyszkolnego obserwatorium w Bukowcu
ko³o £odzi. By³o ono architektonicznym
i ideowym pierwowzorem kujawsko-
-pomorskich astrobaz i jego wizualizacja
funkcjonowa³a nawet jako wizytówka
w pocz¹tkowej fazie projektu. Zarówno
w Bukowcu, jak i w astrobazach g³ównym
instrumentem s¹ na razie takie same
teleskopy Schmidta-Cassegraina MEADE
LX 200. W obydwu projektach, teleskopy
s¹ ukryte pod identyczn¹, zreszt¹
wyj¹tkowo urodziw¹ kopu³¹. Prosimy
jednak zwróciæ uwagê na dwa zdjêcia
poni¿ej, pokazuj¹ce ludzi stoj¹cych na
tarasie. W Bukowcu mo¿na z tarasu
zajrzeæ do wnêtrza obserwatorium,
co w astrobazie nie jest mo¿liwe. Poniewa¿
w obydwu przypadkach wewnêtrzna
pod³oga jest na tym samym poziomie
co taras, teleskop w projekcie kujawsko-
-pomorskim musi byæ postawiony bardzo
wysoko, czyni¹c bezpoœrednie obserwacje
i rêczne sterowanie wyj¹tkowo
dyskomfortowym (drabina), ograniczaj¹c
bezpieczeñstwo i iloœæ osób mog¹cych
jednoczeœnie przebywaæ pod kopu³¹.
To jest b³¹d projektowy bardzo wielu
obserwatoriów i konstrukcja z Bukowca
jest raczej chlubnym wyj¹tkiem. Szkoda,
¿e nie zosta³a powielona! Problemowi
nieprzyjaznego po³o¿enia teleskopu
w astrobazach trzeba jakoœ zaradziæ,
najprawdopodobniej poprzez budowê
wewn¹trz dodatkowej, lekkiej pod³ogi.
Bêdziemy wdziêczni za dzielenie siê
pomys³ami, jak to zrobiæ.

M.M.
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zobaczymy komunikat „Alignment suc-
cessful” i od tego momentu mo¿na pro-
wadziæ obserwacje. UWAGA! Je¿eli te-
leskop utraci zasilanie lub zostanie
wy³¹czony przed procedur¹ parkowania,
ustawianie bêdzie trzeba przeprowadzaæ
od pocz¹tku. UWAGA! Aby zaparkowaæ
teleskop po obserwacjach, nale¿y w me-
nu „Utilities” wybraæ „Park telescope”
i dopiero po ustawieniu siê teleskopu
w pozycji parkowania mo¿na wy³¹czyæ
zasilanie przyciskiem na panelu.

USTAWIANIE OSTROŒCI
Aby ustawiæ ostroœæ, nale¿y skiero-

waæ teleskop na jasny obiekt, najlepiej
planetê lub bardzo jasn¹ gwiazdê. Je-
¿eli w okularze widoczny jest jedynie
„kr¹¿ek œwiat³a”, oznacza to, ¿e ostroœæ
jest mocno rozstrojona. Aby prawid³owo
ustawiæ obraz, nie wystarczy ruch mo-
tofocusera. Pierwszym krokiem jest od-
blokowanie lustra poprzez parokrotne
przekrêcenie pokrêt³a blokady lustra (6),
a nastêpnie krêcenie pokrêt³em ostroœci
(6). Stronê, w któr¹ nale¿y krêciæ, trze-
ba dobraæ doœwiadczalnie. Im mniejszy
„kr¹¿ek”, tym bli¿ej punktu ogniskowa-
nia. Kiedy obiekt bêdzie ju¿ dostatecz-
nie dobrze widoczny, nale¿y zablokowaæ
lustro, dokrêcaj¹c pokrêt³o (6) i dokoñ-
czyæ procedurê za pomoc¹ pilota. Bar-
dzo dobre efekty daje ustawianie ostro-
œci na obiektach U³adu S³onecznego, np.
Jowisza. Dok³adne wyostrzanie jest
mo¿liwe dziêki systemowi ustawiania

ró¿nych prêdkoœci przesuwu focusera.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿da zmiana oku-
laru powoduje zmianê ostroœci!

OBSERWACJE
Teleskop LX 200 posiada du¿¹ bazê

obiektów na niebie, dziêki czemu wystar-
czy wprowadziæ obiekt, który chcemy ob-
serwowaæ i dobrze ustawiony teleskop
sam powinien ustawiæ obiekt w polu wi-
dzenia.

Na przyk³ad, ¿eby ustawiæ teleskop
na obiekt M42 (piêkna mg³awica w Orio-
nie widoczna w sezonie zimowym), na-

Publikacja wspó³finansowana ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013
oraz bud¿etu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5. Blokada lustra i pokrêt³o ostroœci

4. Panel teleskopu

le¿y z menu pilota wybraæ „Object” g
„Deep Sky” g „Named Object” i wpro-
wadziæ jego nazwê, czyli w tym wypad-
ku M42. Kiedy teleskop zakoñczy usta-
wianie obiektu, wyda dŸwiêk, po którym
mo¿na wprowadziæ ewentualne popraw-
ki w po³o¿eniu i obserwowaæ obiekt.

Warto te¿ wykonaæ szczegó³ow¹ in-
strukcjê obs³ugi teleskopu dostosowan¹
do lokalnej „topografii” i przepisów.
W Zielonej Górze wygl¹da to tak:
http://astro.ia.uz.zgora.pl/pl/node/160

Micha³ ¯ejmo

Koniec Roku Astronomii, grudzieñ 2009. W Waty-
kanie wystawiono wiele eksponatów zwi¹zanych z badania-
mi Wszechœwiata. A¿ nie chce siê wierzyæ, ile cennych mate-
ria³ów, sprzêtów, rêkopisów i szkiców obserwacyjnych
zgromadzi³o papieskie muzeum. Przechadzaj¹c siê po wy-
stawie, podziwiam z profesorem Costantino Sigismondi (astro-
nom, Uniwersytet La Sapienza w Rzymie) niezwyk³¹ kolek-
cjê, w tym odrêczne notatki Galileusza, dokumenty z jego

procesu, instrumenty, którymi niegdyœ dokonywano rozma-
itych pomiarów pozycyjnych. Nie dalej jak dzieñ wczeœniej
prof. Sigismondi zgodzi³ siê byæ przewodnicz¹cym Honoro-
wej Rady Naukowej Obserwatorium Astronomicznego w Bu-
kowcu ko³o £odzi, gdzie trwaj¹ jeszcze prace wykoñczenio-
we. Profesor nieœmia³o pyta, czy mamy jakiœ pomys³ na
patrona obserwatorium. Pamiêtam, ¿e szczerze odpowiedzia-
³em, i¿ s¹ pewne idee, ale… nic nie postanowiono. I tak prof.

Pawe³ Maksym
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Sigismondi  zaproponowa³, by obserwatorium otrzyma³o imiê
papie¿a Sylwestra II, który s³yn¹³ z zami³owania do nauki,
a przede wszystkim astronomii.

Rok 2010, piêkny, ciep³y, majowy dzieñ — wœród pól i ³¹k,
przy Szkole Podstawowej im. Miko³aja Kopernika, profesor
Costantino Sigismondi z nieskrywanym wzruszeniem prze-
cina symboliczn¹ wstêgê, inauguruj¹c oficjalnie pracê nowe-
go, ma³ego, ale pe³nego chêci do dzia³ania obserwatorium.
W swoich s³owach przekazuje radoœæ, jak¹ wyra¿a Papieska
Rada ds. Kultury z faktu, ¿e w Polsce pamiêta siê o Gerbercie
z Aurillac — astronomie, który jako papie¿ Sylwester II usta-
nowi³ w Polsce pierwsze diecezje. Tak rozpoczê³a siê dzia³al-
noœæ obserwatorium w Bukowcu.

Obserwatorium
jest efektem trójporozumienia mi³oœników astronomii z £odzi
— pomys³odawców, Szko³y Podstawowej oraz Gminy Brój-
ce. Historia tego, jak dosz³o do powstania obserwatorium i jak
pomys³ ewoluowa³ od drewnianej dostrzegalni typu „roll off
roof” po murowany budynek z kopu³¹, jest doœæ d³uga i dobrze
spisana na stronie internetowej obserwatorium (www.oabuko-
wiec.pl). Dlatego te¿ wszystkich zainteresowanych t¹ histori¹
odsy³am na nasz¹ stronê.

Od oficjalnego otwarcia min¹³ ponad rok. By³ to czas
sprawdzianu dla za³ogi i naszych wspó³pracowników. Warto
tu nadmieniæ, ¿e osoby, które merytorycznie prowadz¹ ob-
serwatorium (£ukasz Wieteska, Micha³ Kata, Micha³ Kowal-
czyk i pisz¹cy te s³owa) oraz te, które na co dzieñ siê w nim
udzielaj¹, nie s¹ astronomami a mi³oœnikami astronomii i astro-
nomami amatorami. Rozgraniczam te dwa pojêcia, bo o ile
ka¿dy astronom amator jest mi³oœnikiem astronomii, o tyle
nie ka¿dy mi³oœnik astronomii jest astronomem amatorem.

Có¿ o dzia³alnoœci ma³ej, niszowej placówki mo¿na po-
wiedzieæ po roku aktywnoœci? Staraliœmy siê stworzyæ kli-
mat przyjazny mi³oœnikom nieba, zarówno tym, którzy ju¿
ugruntowali swoje zainteresowania, jak i tym, którzy dopiero
zaczynaj¹. To prze³o¿y³o siê na „odkrycie”, w £odzi i okoli-
cach, wielu mi³oœników nieba, którzy ze swoimi teleskopami
nie wychodzili wczeœniej poza swój balkon czy ogródek.
Owocem otwartej pracy jest fakt, ¿e jedna z takich osób, któ-
ra pojawi³a siê na naszym pierwszym otwartym pokazie nie-

ba w obserwatorium, jest dzisiaj cz³onkiem jego za³ogi i jed-
nym z filarów niemal ka¿dego pokazu nieba czy obserwacji.

Pokazy nieba
odbywaj¹ siê przynajmniej raz w miesi¹cu, w soboty, aby
mog³o w nich uczestniczyæ jak najwiêcej osób. Termin jest
zawsze tak dobierany, by na niebie, przynajmniej przez jakiœ
czas by³ Ksiê¿yc, niew¹tpliwie najciekawszy obiekt dla m³od-
szych dzieci. Staramy siê w czasie ka¿dego „Spotkania z nie-
bem w Bukowcu” pokazaæ, jak poruszaæ siê po niebie, jak
odnaleŸæ najciekawsze gwiazdozbiory i obiekty. Przez tele-
skop natomiast pokazujemy najciekawsze obiekty z poszcze-
gólnych grup, by ka¿dy zobaczy³ gromadê otwart¹ i kulist¹,
galaktykê, mg³awicê, a jeœli tylko jest mo¿liwa do pokazania,
to równie¿ planetê. Do tego oczywiœcie udzielamy informa-
cji na temat natury obiektów i staramy siê przekazywaæ cie-
kawostki z nimi zwi¹zane. Zawsze naszym pokazom nieba
towarzysz¹ mi³oœnicy ze swoimi teleskopami, którzy wspo-
magaj¹ nas w popularyzacyjnej pracy. Warto wymieniæ tych,
którzy najczêœciej i najaktywniej nas wspieraj¹ i za co nale¿y
im siê wielkie podziêkowanie, a s¹ to: Janusz Wiland (cz³o-
nek naszej Honorowej Rady Naukowej i ZG PTMA), Tomek
Wê¿yk, Filip Kacznowski, grupa be³chatowska z Jarkiem
Kawnikiem na czele i Krzysiek Litwinowicz. Nie mo¿emy
zapomnieæ te¿ o m³odzie¿y z ko³a astronomicznego, która
zawsze dzielnie i z zaanga¿owaniem dzieli siê swoj¹ pasj¹.
Oprócz pokazów cyklicznych odbywaj¹ siê tak zwane spe-
cjalne, zwi¹zane np. z zaæmieniami, dobr¹ widocznoœci¹ ko-
met czy innymi spektakularnymi zjawiskami na niebie.

Skoro wspomnia³em ju¿ o m³odzie¿y, to nadmieniê, ¿e na
terenie obserwatorium odbywaj¹ siê zajêcia dla dzieci z oko-
licy. Staramy siê przekazaæ nie tyle wiedzê teoretyczn¹, co
nauczyæ obserwacyjnej praktyki. Nasze skromne doœwiad-
czenia pokazuj¹, ¿e za umiejêtnoœciami praktycznymi idzie
lepsze zrozumienie, a co najwa¿niejsze chêæ do zdobycia
wiedzy teoretycznej. W Bukowcu wiele dzieci chodz¹cych
do trzeciej czy czwartej klasy szko³y podstawowej wie, jak
obs³u¿yæ teleskop, jak zmieniæ okular i choæ jeszcze nie do-
siêgaj¹ sami do szukacza, to doskonale wiedz¹, o obserwacje
jakiego obiektu mog¹ prosiæ.

Dla najwytrwalszych naszych podopiecznych zorganizo-
waliœmy wyprawê popularnonaukow¹ do Krakowa i Niepo-Przygotowania do pokazów nieba.
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³omic. Mieszkaj¹c w oœrodku M³odzie¿owego Obserwato-
rium Astronomicznego w Niepo³omicach, mogliœmy nie tyl-
ko skorzystaæ z jego infrastruktury, ale i dzieliæ siê doœwiad-
czeniami. Planujemy ju¿ kolejn¹ wyprawê, tym razem do
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz do Rzymu. Chce-
my, by tego typu wyjazdy po wiedzê sta³y siê czêstym ele-
mentem naszej dzia³alnoœci.

Popularyzacja to jedno,

obserwacje amatorskie
o znaczeniu naukowym to drugie. Mimo i¿ jesteœmy amato-
rami, robimy wiele, by teleskop zainstalowany pod kopu³¹
(10” Schmidt Cassegrein na zautomatyzowanym monta¿u
niemieckim) nie tylko pokazywa³ niebo, ale pomaga³ zbieraæ
cenne informacje o jego obiektach. Dlatego te¿ mocno anga-
¿ujemy siê w obserwacje zakryæ gwiazd, w szczególnoœci
przez ma³e cia³a Uk³adu S³onecznego. Na naszym koncie
mamy ju¿ kilka obserwacji zakryæ gwiazd przez asteroidy,
w tym dwie o bardzo du¿ym znaczeniu, gdy¿ pozwalaj¹ce
okreœliæ gabaryty asteroidy w danej fazie. Pierwsz¹ z tych
obserwacji by³o zakrycie gwiazdy TYC 1879-00114-1 przez
planetoidê Peraga. Nasza obserwacja by³a negatywna (czyli
gwiazda nie zosta³a zakryta), niemniej jednak znajdowaliœmy
siê na samym brzegu pasa zakryciowego. Gdyby obserwato-
rium sta³o kilka kilometrów na po³udniowy zachód, gwiazda
zosta³aby zakryta. Oznacza to, ¿e nasza obserwacja pozwoli-
³a z du¿¹ precyzj¹ okreœliæ pó³nocy brzeg pasa, a co za tym
idzie, okreœliæ z du¿¹ precyzj¹ jeden z wymiarów planetki
(wyznaczono rozmiar 130×80 km).

Kolejna nasza wa¿na obserwacja by³a kwintesencj¹ dresz-
czyku emocji, który zawsze towarzyszy zakryciom. Na dwie
godziny przed zakryciem gwiazdy HIP 48340 przez planeto-
idê Ino nad Bukowiec nadesz³y bardzo gêste chmury, po chwili
rozpoczê³a siê niezwykle gwa³towna burza. Deszcz przesta³
padaæ na oko³o pó³ godziny przed czasem zakrycia. W tej
chwili, jak nigdy wczeœniej, doceniliœmy, ¿e nie musimy wy-
nosiæ sprzêtu z samochodu (jak robiliœmy to wczeœniej), a je-
dynie otworzyæ kopu³ê, gdzie teleskop by³ gotowy do obser-
wacji. I uda³o siê, zarejestrowaliœmy zakrycie gwiazdy przez
planetoidê po raz drugi w historii Bukowca (wczeœniej, przed
powstaniem obserwatorium, uda³o nam siê z Bukowca zare-
jestrowaæ inne zakrycie gwiazdy przez planetoidê)! Zareje-
strowaliœmy, jak przez 5 sekund gwiazda zniknê³a z nieba za
spraw¹ planetoidy, a my „poczuliœmy” jej cieñ na naszych
plecach. Wierzcie mi Pañstwo — to wspania³e uczucie. Ob-
serwacja ta by³a nie tylko niezwykle precyzyjnym pomiarem
astrometrycznym, ale dziêki rejestracji na wielu stacjach w Eu-
ropie mogliœmy okreœliæ wielkoœæ cia³a na 159×121 km.

To zaledwie dwie najwa¿niejsze z kilkudziesiêciu obserwa-
cji, które wykonaliœmy. Rejestrowaliœmy wiele zakryæ gwiazd
przez Ksiê¿yc, szczególnie skupiaj¹c siê na zakryciach gwiazd
podwójnych, a za nami s¹ — wys³ane w dniu pisania artyku³u
— pomiary astrometryczne planetoid, dziêki którym uda nam
siê, miejmy nadziejê, uzyskaæ kod IAU dla naszego obserwa-
torium. W najbli¿szym czasie planujemy w³¹czenie siê do pro-
gramu obserwacyjnego profesora Brunona Sicardy (z Obser-
watorium w Pary¿u) dotycz¹cego zakryæ gwiazd przez cia³a

le¿¹ce za orbit¹ Neptuna, w szczególnoœci Plutona. Profesor
Sicardy zaprosi³ nas do udzia³u w tym projekcie na XXX Eu-
ropejskim Sympozjum Obserwacji i Przewidywania Zakryæ,
które odby³o siê w sierpniu 2011 r. w Berlinie.

Co dalej?
Obecnie szykujemy nasz monta¿ do przyjêcia nowego
30-cm teleskopu, który daje nam mo¿liwoœæ obserwacji wiêk-
szej liczby tego typu zjawisk. Co ciekawe, teleskop uda³o siê

Nocne niebo nad budynkiem obserwatorium w Bukowcu

Sylwester II
przyszed³ na œwiat w drugiej
po³owie lat 40. X w. w Owernii
(Francja) i sta³ siê znany jako
Gerbert z Aurillac — jeden
z najwybitniejszych umys³ów
swej epoki. Nauki pobiera³
m.in. w kataloñskim klasztorze
w Ripoll, gdzie  mia³ okazjê za-
poznaæ siê z arabskimi osi¹-
gniêciami w dziedzinie  mate-
matyki, mechaniki i astronomii.
To w³aœnie jemu zawdziêcza-
my wprowadzenie do po-
wszechnego u¿ytku na terenie Europy cyfr arabskich
i dziesiêtnego systemu liczenia. Skonstruowa³ wspó³-
czesne liczyd³o, a tak¿e pierwszy zegar mechaniczny,
konstruowa³ astrolabia oraz instrumenty muzyczne,
w tym organy! Jako jeden z pierwszych uczonych euro-
pejskich zajmowa³ siê logik¹ formaln¹. Napisa³ traktat
De rationali et de ratione uti, w którym rozwa¿a m.in.
kwestiê klasyfikacji nauk. Ze wzglêdu na swoj¹ rozleg³¹
wiedzê i umiejêtnoœci, podejrzewany bywa³ przez jemu
wspó³czesnych o konszachty z si³ami piekielnymi. Pa-
pie¿em zosta³ w roku 999 z poparcia cesarza Ottona III,
którego wspiera³  w d¹¿eniach do stworzenia nowego
cesarstwa rzymskiego jako uniwersalnej monarchii
chrzeœcijañskiej.  Zgin¹³ w niewyjaœnionych okoliczno-
œciach w Rzymie w maju 1003 r. Od jego imienia po-
chodzi nazwa œwiêta obchodzonego w wigiliê Nowego
Roku na pami¹tkê unikniêcia koñca œwiata zapowiada-
nego na koniec Millennium. Papie¿ Bendykt XVI wy-
mieni³ Sylwestra II wœród najbardziej znacz¹cych po-
staci dla historii nauki i koœcio³a.
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zakupiæ przy znacznej pomocy sympatyków obserwatorium,
którzy przekazywali nam drobne datki, dziêki informacjom,
¿e na teleskop zbieramy jedynie za pomoc¹ portalu spo³ecz-
noœciowego facebook. Mamy nadziejê, ¿e do koñca lutego
2012 r. uda nam siê skonfigurowaæ w pe³ni pracê obserwato-
rium ju¿ z u¿yciem nowego teleskopu, a obecny, zamonto-
wany na monta¿u Losmany G11, bêdzie s³u¿y³ do obserwacji
wizualnych podczas pokazów nieba. Brakuje nam jeszcze
kilku elementów! Mo¿e czytelnicy „Uranii” zechc¹ nas wspo-
móc w tym dziele?

W naszych planach jest równie¿ zakup filtrów fotometrycz-
nych, by prowadziæ i tego typu prace.

Ostatnim elementem pracy obserwatorium jest zaanga¿o-
wanie w historiê astronomii. Obliguje nas do tego nie tylko
chêæ popularyzacji wiedzy o naszym Patronie, ale równie¿
wspó³praca z profesorem Sigismondi, który od lat zajmuje
siê histori¹ astronomii czasów papie¿a Sylwestra II. Dla mnie
jest to realizacja fascynacji, które pokaza³ i zaszczepi³ we mnie
lata temu profesor Marek Zawilski, który przez wiele lat, bê-
d¹c przewodnicz¹cym Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryæ
PTMA, nauczy³ mnie technik obserwacji zakryæ. Obecnie
koncentrujemy siê na postaci naszego Patrona, wraz z profe-
sorem Sigismondi planujemy wydanie publikacji w jêzyku
polskim o papie¿u Sylwestrze II jako naukowcu, ale i postaci
istotnej historycznie dla Polski. Dlatego mamy nadziejê na
organizacjê (odbywaj¹cej siê co roku w Rzymie) konferencji
o historii astronomii œredniowiecznej. Jeœli przezwyciê¿ymy
pewne przeciwnoœci organizacyjne, to Obserwatorium w Bu-
kowcu bêdzie ju¿ nied³ugo goœciæ wielu zacnych ludzi nauki.
Dok³adamy wszelkich starañ, by jako cz³onkowie PTMA re-
alizowaæ zapisy statutu mówi¹ce o popularyzacji astronomii
i prowadzeniu badañ astronomicznych. Samo utworzenie tej
skromnej placówki by³o, tak to traktujemy, realizacj¹ statuto-
wego zapisu mówi¹cego o zak³adaniu nowych obserwato-
riów. Liczymy, ¿e si³ i zapa³u wystarczy nam na wiele lat.
Zapraszamy do wspó³pracy mi³oœników astronomii, studentów
astronomii i astronomów zawodowych. Jeœli tylko widzicie
Pañstwo mo¿liwoœæ dzia³ania razem, prosimy o kontakt.

* * *
Na koniec, korzystaj¹c z okazji, pragnê podziêkowaæ dwóm

osobom, które tak dobrze zrozumia³y potrzeby astronomów
amatorów i wysz³y im naprzeciw. Dziêkujemy Pani Alinie
Kmiecik — Dyrektorowi Szko³y Podstawowej im. Miko³aja
Kopernika w Bukowcu za zaufanie, wielkie serce i nieopi-
san¹ pomoc w realizacji naszego wspólnego dzie³a. Drodzy
Pañstwo, który Dyrektor Szko³y sam, z w³asnej woli, nie pro-
szony, montuje dla mi³oœników nieba wy³¹cznik latarni —
a tak by³o, i to na d³ugo przed budow¹ obserwatorium? Dziê-
kujemy te¿ Panu W³adys³awowi Glubowskiemu — Wójtowi
Gminy Brójce, który nie zawaha³ siê ani chwili i tak zacnie
wspomóg³ inicjatywê budowy obserwatorium w Bukowcu.
Dziêkujemy na koniec mieszkañcom Bukowca, ¿e nas tak
wspaniale przyjêli, czujemy siê, my, mi³oœnicy astronomii,
u Was jak w domu.

Ka¿dego, kto bêdzie chcia³ pójœæ w nasze œlady, zapew-
niamy o pe³nym wsparciu — chêtnie podzielimy siê doœwiad-

Autor artyku³u, pe³ni¹cy funkcjê
koordynatora Obserwatorium
w Bukowcu, jest wieloletnim
cz³onkiem PTMA,
przewodnicz¹cym Sekcji
Obserwacji Pozycji i Zakryæ.
Na zdjêciu Pawe³ Maksym
(z lewej) w towarzystwie
prof. Sigismondi w Rzymie
podczas uroczystoœci
beatyfikacyjnych Jana Paw³a II

Wyposa¿enie:
— teleskop Newtona (Telescope-Service) 305 mm

f/4 z korektorem komy (montowany pod kopu³¹
do specjalnych zastosowañ)

— instrument g³ówny pod kopu³¹: teleskop
Schmidta-Cassegraina (LX200 MEADE) 254 mm
f/10 mog¹cy pracowaæ równie¿ ze œwiat³osi³¹ f/6

— kilka dodatkowych teleskopów o œrednicach
miêdzy 230 mm a 70 mm

— teleskop s³oneczny LUNT LS60THa
— monta¿e paralaktyczne niemieckie NEQ6 Pro,

Losmandy G11 oraz kilka mniejszej noœnoœci
— pe³ne wyposa¿enie do rejestracji zjawisk

zakryciowych w technologii video CCD i CCD
(insertery czasu GPS i DCF, mobilne rejestratory
cyfrowe i inne)

— kamery CCD Atik 314L, Watec 120N+ oraz
kamera do fotografii planetarnej

— inny dodatkowy osprzêt, jak zestawy okularów,
grza³ki, z³¹czki itd.

Bukowiecki teleskop Schmidta. Fot. Janusz Wiland

www.oabukowiec.pl
kontakt: astromax@poczta.onet.pl

czeniami i uwagami. Wierzymy, ¿e w Polsce nied³ugo bêdzie
wiele „Bukowców” i ¿e bêdziemy o nich s³yszeæ nie tylko
przy okazji ich otwarcia. ¯yczmy sobie tego wszyscy — mi-
³oœnicy astronomii i astronomowie.

Fot. archiwum OA Bukowiec
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Testujemy sprzêt dla Ciebie!

Ostatnie lata stoj¹ pod znakiem przy-
spieszonego rozwoju i coraz wiêk-

szej dostêpnoœci zaawansowanych
technologii optycznych. Nowe gatunki
szkie³ o egzotycznych wspó³czynnikach
za³amania œwiat³a da³y projektantom
optyki nies³ychan¹ swobodê dzia³ania
i znios³y pewne tradycyjne ograniczenia.
Inaczej te¿ ni¿ kiedyœ s¹ projektowane
powierzchnie optyczne, obecnie opty-
malizowane komputerowo, na rynku kró-
luj¹ ró¿nego rodzaju asferyczne korek-
tory potrafi¹ce czyniæ rzeczy, o których
dawniej nikomu siê nie œni³o.

Teleskopy Schmidta-Cassegraina
znane s¹ lepiej lub gorzej wszystkim mi-
³oœnikom astronomii. Charakterystyczne
krótkie tuby z na pozór p³ask¹ p³yt¹
szklan¹ i zwierciad³em wtórnym na œrod-
ku, z regulacj¹ ostroœci przy u¿yciu po-
krêt³a na tylnej œciance. Sk¹d siê wziê³a
ta konstrukcja? Jak sama nazwa wska-
zuje, jest to po³¹czenie systemu Schmid-
ta i systemu Cassegraina. Kamery
Schmidta opracowano w roku 1930.
W ci¹gu nastêpnych lat zadomowi³y siê
one w profesjonalnej astronomii jako
sprzêt o ogromnych mo¿liwoœciach fo-
tograficznych — œwiat³osilny i z bardzo
du¿ym polem widzenia. Schmidty œmia-
³o mo¿na nazwaæ astrografami, jako ¿e
nie posiada³y one wyci¹gów okularo-
wych ani nawet luster wtórnych. Œwiat³o
przechodzi³o przez specjalnie wyprofilo-
wan¹ p³ytê korekcyjn¹ i pada³o na zwier-
ciad³o g³ówne, sk¹d wêdrowa³o do ogni-
ska g³ównego znajduj¹cego siê gdzieœ
wewn¹trz tubusa. W ognisku g³ównym,
wewn¹trz teleskopu nastêpowa³a reje-
stracja obrazu; ze wzglêdu na silnie za-
krzywion¹ p³aszczyznê powstawania ob-
razu stosowano specjalnie wygiête kli-
sze fotograficzne lub niekiedy nawet
specjalnie wygiête przetworniki CCD.
Celem takiej a nie innej konstrukcji by³o
uzyskanie jak najwiêkszej œwiat³osi³y
i pola widzenia przy ograniczeniu do mi-
nimum wad pozaosiowych.

Drugi system, Cassegraina, w na-
szym kraju znany jest akurat doœæ do-
brze, jako ¿e tego typu teleskopy by³y
produkowane swego czasu przez zna-
nego polskiego producenta optyki. Na
pozór podobne kszta³tem do dzisiej-

nach, ale dawa³a siê we znaki fotogra-
fuj¹cym przy pomocy SCT. Ogólnie mó-
wi¹c, now¹ konstrukcjê skierowano
w stronê osób fotografuj¹cych niebo.
Zdaniem producenta w ognisku telesko-
pu jest uzyskiwany wolny od wad obraz
o liniowej œrednicy przekraczaj¹cej
60 mm. Bez najmniejszych obaw mo¿-
na wiêc stosowaæ wielkoformatowe ka-

szych SCT, pozbawione jednak p³yty ko-
rekcyjnej, z otwartym tubusem. Ich hi-
storia jest niemal tak d³uga jak historia
instrumentów optycznych stosowa-
nych w astronomii. Ju¿ w 1672 r.
istnia³ opis takiego teleskopu, któ-
ry mia³ sk³adaæ siê z parabolicz-
nego zwierciad³a g³ównego oraz
hiperbolicznego lustra wtórne-
go. System ten obci¹¿ony by³
doœæ du¿¹ aberracj¹ sferyczn¹, da³
jednak pocz¹tek tak znanym dziœ pro-
jektom, jak Dall-Kirkham czy Ritchey-
Chretien.

Pierwszy prawdziwy teleskop SCT
zbudowany zosta³ w 1940 r. Zastosowa-
no w nim sferyczne zwierciad³o g³ówne
i równie¿ sferyczne, wypuk³e zwiercia-
d³o wtórne. Zwierciad³o to zawieszone
by³o na p³ycie korekcyjnej systemu
Schmidta, która redukowa³a aberracjê
sferyczn¹. W roku 1970 po raz pierw-
szy rozpoczêto komercyjn¹ pro-
dukcjê teleskopów systemu SCT,
na rynku pojawi³ siê po raz
pierwszy 8-calowy Celestron
C8, w owym czasie bez pow³ok
przeciwodblaskowych i warstw
XLT, ale ju¿ w dobrze dziœ znanym
pomarañczowym kolorze. 10 lat
póŸniej na rynku pojawi³a siê kon-
kurencja w postaci pierwszego te-
leskopu Meade o œrednicy 4 cali.
Obie firmy po dziœ dzieñ s¹ najbar-
dziej znacz¹cymi producentami
sprzêtu w systemie SCT, a kon-
kurencja pomiêdzy nimi owocu-
je coraz to nowszymi rozwi¹-
zaniami technicznymi.

Ostatnim osi¹gniêciem
w dziedzinie konstrukcji
SCT s¹ teleskopy apla-
natyczne, nieomal po-
zbawione komy i ofe-
ruj¹ce bardzo du¿e
liniowe pole widze-
nia. W roku 2010 na rynku
pojawi³a siê nowa seria teleskopów Ce-
lestron oznaczana jako Edge HD. Kla-
sycznego Schmidta-Cassegraina prze-
projektowano, wprowadzaj¹c nowe as-
feryczne powierzchnie optyczne. G³ów-
nym celem projektu by³a redukcja komy,
która mo¿e nie tak silna jak w Newto-

Teleskopy Celestron Edge HD
— nowe oblicze
Schmidtów-Cassegrainów

poradnik obserwatora
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mery CCD, takie jak ATIK 11000 czy te¿
SBIG STL 11000. Prawid³owe p³askie
pole i punktowe obrazy gwiazd uzyska
siê te¿ na zwyk³ej lustrzance.

Nowe teleskopy wystêpuj¹ w kilku
rozmiarach. Najbardziej kompaktowa,
mo¿liwa do zawieszenia na przeciêtnym
monta¿u jest wersja 8-calowa. Jest to
sprzêt o ogniskowej 2000 mm, identycz-
nej jak w przypadku zwyk³ego SCT. Jako
najmniej k³opotliwy w prowadzeniu z ca-
³ej serii mo¿e byæ bezproblemowo wy-
korzystywany do fotografowania nieba,
zw³aszcza w po³¹czeniu z reduktorem
ogniskowej 0,63× który w wersji do Ed-
geHD w³aœnie ukaza³ siê na rynku.

Inne teleskopy wymagaj¹ wiêkszych
monta¿y i wiêcej doœwiadczenia, we
wprawnych rêkach bêd¹ jednak potê¿-
nymi narzêdziami astrofotograficznymi.
Kolejne w serii to teleskopy o rozmiarze
9,25” (25 cm), 11”(28 cm) oraz potê¿ny
14”(35 cm), który jest najwiêkszym tele-
skopem obecnie produkowanym przez
Celestrona.

Od strony mechanicznej nowe tele-
skopy s¹ wykonane solidniej od po-
przedników. Uwagê zwracaj¹ szyny mo-
cuj¹ce standardu Losmandy, zapewnia-
j¹ce znacznie stabilniejsze po³¹czenie
z monta¿em. W odró¿nieniu od star-
szych modeli EdgeHD posiada mo¿li-
woœæ kolimacji lustra g³ównego œrubami
na tylnej œciance teleskopu. Zadbano te¿
o ch³odzenie teleskopu. W przypadku
SCT jest to prawdziwa piêta achilleso-
wa, du¿y teleskop tego typu o zamkniê-
tej konstrukcji mo¿e ch³odziæ siê nawet
kilka godzin. W nowych Celestronach
wykonano specjalne otwory wentylacyj-
ne, pod którymi znalaz³y siê zasilane na-
piêciem 12V wentylatory.

Teleskopy kupiæ mo¿na zarówno jako
samodzielne tuby optyczne (wersja
OTA), jak i w zestawach z monta¿ami,
które w tym wypadku musz¹ byæ doœæ
solidne. W wersjach nieco tañszych
Celestrony zosta³y zawieszone na no-
wym monta¿u CGEM. Jest to konstruk-
cja zbli¿ona rozmiarami i noœnoœci¹ do
popularnego Sky-Watchera EQ6. W po-
równaniu z nim widaæ wiêksz¹ staran-
noœæ wykonania, a zdaniem producen-
ta niektóre rozwi¹zania zapo¿yczono
z produkowanego do niedawna potê¿-
nego monta¿u CGE. Podobna jest te¿
funkcjonalnoœæ — monta¿ wyposa¿ony
zosta³ w pilota GoTo z baz¹ 40 tysiêcy
obiektów i algorytmami do wyznaczania
pozycji cia³ Uk³adu S³onecznego. Na
uwagê zas³uguj¹ liczne funkcje pozwa-
laj¹ce na wyeliminowanie b³êdów usta-
wienia osi biegunowej.

Dro¿sza seria teleskopów Edge HD
wykorzystuje nowy, potê¿ny monta¿
CGE PRO. Konstrukcja ta o noœnoœci
oko³o 40 kg pracuje doskonale nawet
w po³¹czeniu z masywn¹ tub¹ o œredni-
cy 14”. Jest to sprzêt doœæ du¿y i ciê¿ki,
skierowany bardziej do zastosowañ ob-
serwatoryjnych. Ustawiony na sta³e
w jednym miejscu bêdzie s³u¿y³ dosko-
nale przez d³ugie lata.

Rzecz¹, o jakiej warto wspomnieæ,
jest te¿ mo¿liwoœæ fotografowania
w ognisku pierwotnym, czyli w ognisku
zwierciad³a g³ównego. Lustro to w tele-
skopach SCT ma ogromn¹ œwiat³osi³ê,
typowo w Celestronach jej jasnoœæ wy-
nosi f/2 b¹dŸ te¿ f/2,2 w przypadku wer-
sji 9,25”. Dla obserwatorów zmêczonych
d³ugim naœwietlaniem wiadomoœæ ta
wydaje siê byæ wspania³a — oto mo¿na
wykonywaæ zdjêcia przy czasach rzêdu
kilkudziesiêciu sekund przy jednocze-
œnie piêciokrotnie szerszym polu widze-
nia. Oczywiœcie, nie ma ró¿y bez kolców.
Jak ³atwo sobie wyobraziæ, fotografowa-
nie obrazu skupionego przez pojedyn-
cze zwierciad³o o tak ogromnej œwiat³o-
sile wi¹za³o siê z rejestracj¹ potê¿nej
komy. W praktyce dobrze sprawdza³y siê
tu niewielkie kamery o ma³ych przetwor-
nikach CCD. A skoro, jak wspomniano
w ostatnich latach, korektorem skorygo-
waæ mo¿na wszystko, to i do pojedyn-
czego lustra te¿ opracowano odpowiedni
uk³ad optyczny o nazwie Hyperstar. Jest
to zespó³ 3 soczewek korekcyjnych za-
mkniêtych w masywnej metalowej obu-
dowie i montowany w miejscu zwiercia-
d³a wtórnego SCT. W praktyce mo¿e byæ
zainstalowany do wszystkich teleskopów
Edge HD jak te¿ do starszych Celestro-
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nów w wersji Fastar (pozwalaj¹cych na
demonta¿ zwierciad³a). Hyperstar po-
zwala pod³¹czyæ w ognisku pierwotnym
niemal wszystko. Zawiesiæ mo¿na tu za-
równo lustrzankê, jak i niewielk¹ kame-
rê CCD. Okreœlenie „niewielka” dotyczy
tu bardziej obudowy ni¿ przetwornika,
pamiêtaæ nale¿y bowiem, ¿e kamera
taka wisi w miejscu zwierciad³a wtórne-
go i przes³ania wpadaj¹ce œwiat³o. Od-

powiedzi¹ na nowe zapotrzebowanie s¹
nowe kamery produkowane przez firmê
ATIK o obudowie bardzo zwartej, pod³u¿-
nej i cylindrycznej. Doœæ nietypowy wi-
dok w œwiecie ch³odzonych kamer CCD.

U¿ytkownicy teleskopów SCT czêsto
nie doceniaj¹ ich mo¿liwoœci. Prócz
oczywistego faktu, ¿e s¹ to teleskopy
krótkie i mobilne, warto pamiêtaæ o uni-
wersalnoœci ich zastosowañ. Mog¹ byæ
one wykorzystane do fotografii przy
œwiat³osilne f/10, przy f/6,3 czy te¿ f/2
przy fotografowaniu w ognisku pierwot-
nym. Du¿a zazwyczaj apertura pozwa-
la siêgn¹æ bardzo g³êboko w Kosmos,
w obserwacjach wizualnych dostrze¿e-
my odleg³e mg³awice czy te¿ galaktyki.
Dla ambitnych mi³oœników astronomii
tego typu teleskop jest ambitnym narzê-
dziem pracy, za pomoc¹ którego reali-
zowaæ mo¿na obserwacje gwiazd
zmiennych czy te¿ pozycyjne obserwa-
cje komet i planetoid. Warto pamiêtaæ,
¿e wyniki uzyskiwane przez zaawanso-
wanych amatorów trafiaj¹ niekiedy do
najbardziej cenionych publikacji nauko-
wych.

Przemys³aw ¯o³¹dek

Pracownia Komet i Meteorów
         http://www.pkim.org
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Portret Redaktora

Portret prof. Andrzeja Woszczyka pêdzla prof.
Bogdana Przybyliñskiego ods³oniêty w Towa-
rzystwie Naukowym w Toruniu 19 grudnia
2011 r. Fot. Roman Schreiber

19 grudnia 2011 r., 5 miesiêcy po œmierci
prof. Andrzeja Woszczyka, redaktora na-
czelnego „Uranii–Postêpów Astronomii”
w Towarzystwie Naukowym w Toruniu
ods³oniêto portret profesora upamiêtnia-
j¹cy jego dzia³alnoœæ w TNT. Autorem
obrazu jest prof. Bogdan Przybyliñski.
Postaæ zmar³ego prezesa TNT przypo-
mnia³ prof. Jan Hanasz i dr Cecylia Iwa-
niszewska.

Prof. Hanasz wspomina³ studencki
okres, kiedy Andrzej Woszczyk rozpocz¹³
studia na Wydziale Fizyki, Matematyki
i Astronomii UMK w Toruniu w 1951 r.
i by³ aktywnym studentem, który odpo-
wiada³ bez zaj¹kniêcia na kontrolne py-
tania prof. Jeœmanowicza w czasie wy-
k³adów z algebry. M³ody student, ubrany
zwykle niczym ¿o³nierz w wojskowa blu-
zê koloru khaki, by³ jednym z organiza-
torów pierwszej wyprawy studentów do
obserwatorium w Piwnicach, gdzie Ce-
cylia Iwaniszewska pokazywa³a Ksiê¿yc
i pierœcienie Saturna przez teleskop Dra-
pera sprowadzony raptem 3 lata wcze-
œniej z Harvardu.

Na II roku studenci wykonywali foto-
grafie gwiazd zmiennych, a zdjêcia mia-
³y byæ poddane dalszej analizie. Jednak
chód astrografu by³ nierównomierny
i trzeba by³o du¿o wyczucia, by zegar od-
powiednio zwalniaæ lub przyspieszaæ.
Studentom zamiast kropek pojawia³y siê
na kliszach kreski, mgie³ki. Jedynie kli-
sze Andrzeja Woszczyka nadawa³y siê do
dalszej obróbki.

Studia ukoñczy³ z pierwsz¹ lokat¹ i zo-
sta³ wys³any przez prof. Wilhelminê Iwa-

nowsk¹ do Liège do Belgii, by pracowaæ
pod kierunkiem prof. Pola Swingsa.
W 1957 r. Andrzej Woszczyk obserwowa³
kilka komet a jedna z nich, kometa Mrko-
sa, sta³a siê tematem jego doktoratu. By³
wspó³autorem katalogu widm kometar-
nych wydanych przez Instytut Astrofizycz-
ny w Liège. Miêdzynarodowa Unia Astro-
nomiczna nazwa³a asteroidê odkryt¹
w 1990 r. w ESO imieniem Woszczyk.

W latach 70. XX w. Andrzej Woszczyk
bada³ gwiazdy nowe. Pamiêtajmy, ¿e by³y
to czasy „przedinternetowe”. Do obserwa-
torium w Piwnicach zadzwoni³ mi³oœnik
astronomii, informuj¹c, ¿e na niebie
w gwiazdozbiorze £abêdzia pojawi³ siê ja-
sny obiekt. Dziêki tej informacji Andrzej
Woszczyk jako jeden z pierwszych „z³a-
pa³” gwiazdê now¹ przed maksimum ja-
snoœci, a „reszta œwiata” do³¹czy³a do ob-
serwacji póŸniej.

W USA w Teksasie w Obserwatorium
McDonalda Andrzej Woszczyk zaj¹³ siê
obserwacjami Marsa, mierz¹c m.in. gê-
stoœæ atmosfery i ró¿nice w wysokoœci na
powierzchni planet. NASA szykowa³a siê
do wys³ania sond kosmicznych na Czer-
won¹ Planetê i pomiary powierzchni Mar-
sa by³y wa¿ne dla powodzenia misji. Z wy-
jazdu do Stanów Andrzej Woszczyk
przywióz³ materia³ na swoj¹ habilitacjê
oraz bia³ego mercedesa 220D, którym
wielokrotnie wozi³ studentów na zajêcia
do obserwatorium.

Dr Cecylia Iwaniszewska podkreœli³a
pasjê popularyzatorsk¹ prof. Woszczyka.
W 1973 r. profesor zorganizowa³ miêdzy-
narodowe sympozjum na temat badañ

uk³adu planetarnego. 1973 to równie¿ Rok
Kopernikowski, przygotowywany w TNT
od lat 60. Andrzej Woszczyk wraz z inny-
mi astronomami wyg³asza³ liczne wyk³a-
dy w domach kultury, szko³ach, pisa³ tek-
sty do gazet. W³aœnie wtedy napisa³
ksi¹¿eczkê „Instrumenty Miko³aja Koper-
nika a narzêdzia wspó³czesnej astronomii”.
Prof. Woszczyk wypromowa³ 13 dokto-
rów, a przez 16 lat by³ redaktorem „Ura-
nii–Postêpów Astronomii”, zmagaj¹c siê
z nieustannym brakiem funduszy na jej
wydawanie.

Profesor Woszczyk od 2003 r. a¿ do
œmierci by³ prezesem Towarzystwa Na-
ukowego w Toruniu, a Jego portret zdobi
teraz Salê Kolumnow¹ TNT na ul. Wyso-
kiej 16.

Karolina Zawada

w kraju orion.pta.edu.pl

poczta

Przeczytalem z uwag¹ ostatni nr
„Uranii-PA” i jestem zawiedziony
tym, co znalaz³em w dziale „Fe-
lieton”. Ani treœæ, ani tym bardziej
forma artykuliku o neutrinach nie
ma nic wspólnego z felietonem
(dla u³atwienia: http://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Felieton). Sk¹d taka
wpadka?

A co do zawartoœci: ten tekst
nie móg³ byæ napisany przez
Marka A. Abramowicza (znam
jego artyku³y i ich poziom). Przy-
puszczam, ¿e podpisany autor —

Marek Abramowicz, to zupe³nie
inna osoba. Podobnie jak Jerzy
S. Sito to nie Jerzy Sito.

Wasz zawiedziony czytelnik
Bronek Rudak

Red.:
Zdejmujemy „felieton”, zostawia-
my „Circulos meus”! Marek (A.)
Abramowicz to jedyny autor, któ-
ry pisze (na razie) w URANII co
chce. Ale niekoniecznie, tyle co
chce.

M.M.

*
 *

 *
1. Dopiero po przeczytaniu mo-
jego artykuliku „Mars Andrzeja

Woszczyka” odkry³em swoj¹
kompromituj¹c¹ pomy³kê: w pod-
pisie pod rysunkami zamiast
„szerokoœæ” powinna byæ „d³u-
goœæ”. Bijê siê w piersi! Czy da
siê zamieœciæ erratê?
2. 6 czerwca 2012 r. bêdzie dru-
gie i ostatnie w tym stuleciu prze-
jœcie Wenus przed tarcz¹ S³oñ-
ca. Zamierzam przygotowaæ
odczyt u nas w CAMK-u na ten
temat (pod prowokacyjnym tytu-
³em: „Kapitan Cook i Wenus na
Tahiti”). Móg³bym to równie¿ „spi-
saæ” w formie artyku³u do URA-
NII, ale czy zd¹¿y³by siê on uka-
zaæ przed czerwcem?

J.Smak

Red.:
Ad 1. Pomy³ka ka¿demu

mo¿e siê zdarzyæ — raczej jest
kompromituj¹c¹ dla mnie, bo ja
ten tekst przygotowywa³em do
sk³adu. Myœlê, ¿e Czytelnik widzi,
¿e to oczywista pomy³ka i z ulg¹
przyjmie ¿e „profesory i redakto-
ry” te¿ ludzie.

Ad 2. Ka¿dy tekst Profesora
Smaka bêdzie dla URANII bez-
cenny! W³aœnie zaczynamy ak-
cjê poœwiêcon¹ tranzytowi — je-
steœmy trzy numery przed tran-
zytem! Zd¹¿ymy!

M.M.
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Andrzej Owczarek (1949–2011)
7 marca 2011 roku zmar³ Andrzej Owczarek, twórca Planetarium w Potarzycy,
nauczyciel, plastyk, wieloletni cz³onek Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Astro-
nomii, wielki entuzjasta Kosmosu.

Andrzej Owczarek urodzi³ siê 29
grudnia 1949 r. w Siedleminie.
Tu ukoñczy³ te¿ szko³ê podsta-

wow¹. Edukacjê kontynuowa³ w Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym w Jarocinie,
gdzie na lekcjach fizyki prowadzonych
przez prof. Józefa Klinkowskiego zain-
teresowa³ siê astronomi¹ i prac¹ peda-
gogiczn¹. Po maturze wybra³ wiêc Stu-
dium Nauczycielskie w Kaliszu (kierunek
wychowanie techniczne), a w 1970 r.
rozpocz¹³ pracê jako nauczyciel w Szko-
le Podstawowej w Jarocinie. Rok póŸ-
niej ukoñczy³ te¿ kurs dla nauczycieli
wychowania plastycznego. W 1973 r.
trafi³ do Szko³y Podstawowej w Pota-
rzycy, gdzie pracowa³ do emerytury.

W 1974 r. Andrzej Owczarek wst¹-
pi³ do Polskiego Towarzystwa Mi³oœni-
ków Astronomii, a w 1979 r. do Towa-
rzystwa Obserwatorów S³oñca. Bior¹c
czynny udzia³ w pracach towarzystw
i astronomicznych zjazdach naukowych,
wzbogaca³ swoj¹ wiedzê potrzebn¹
w prowadzeniu zajêæ pozalekcyjnych
i nauczaniu fizyki. W latach 1994–2000
by³ cz³onkiem Zarz¹du G³ównego Pol-
skiego Towarzystwa Mi³oœników Astro-
nomii w Krakowie.

W 1983 r. w Szkole Podstawowej
w Potarzycy zacz¹³ prowadziæ Szkolne
Ko³o Mi³oœników Astronomii — pierw-
sze w szkole podstawowej w kraju, za-
rejestrowane w ZG PTMA w Krakowie.
W czasie zajêæ stara³ siê popularyzowaæ
wiedzê astronomiczn¹ wœród dzieci
i m³odzie¿y. Zapoznawa³ uczniów
z najnowszymi postêpami astronomii,
organizowa³ teleskopowe obserwacje
Wszechœwiata. Tak¿e z uczniami w la-
tach 1979–1989 systematycznie prowa-
dzi³ obserwacje plam s³onecznych, za
pomoc¹ w³asnej konstrukcji helioskopu,
a wyniki obserwacji przesy³a³ do Towa-
rzystwa Obserwatorów S³oñca i Euro-
pejskiego Biura Obserwatorów S³oñca
w Zurychu.

W 1984 r. w Wy¿szej Szkole Peda-
gogicznej w Czêstochowie ukoñczy³
studia magisterskie. By³ absolwentem
wychowania plastycznego na wydzia-

le humanistyczno-pedagogicznym.
W zwi¹zku z zainteresowaniami fizyk¹
i astronomi¹ pracê magistersk¹ napisa³
na temat „Wykorzystania fotografii
w obserwacjach astronomicznych”.
Zdjêæ robi³ tysi¹ce. Sam je wywo³ywa³
i skrupulatnie opisywa³. Na kliszy
uwiecznia³ jednak nie tylko cia³a niebie-
skie. Kocha³ te¿ architekturê i przyro-
dê, które fotografowa³ z równie wielk¹
przyjemnoœci¹ i zaanga¿owaniem.

W 1987 r. rozpocz¹³ realizacjê swo-
jego najwiêkszego marzenia — budo-
wy planetarium. Prace projektowe
i kompletowanie elementów skompliko-
wanego urz¹dzenia oraz niewielkiej
drewnianej kopu³y trwa³y 6 lat.  Projek-
tor w kszta³cie kuli o œrednicy 32 cm ma
24 obiektywy projekcyjne, wyœwietla-
j¹ce 24 fragmenty pó³nocnej i po³udnio-
wej pó³kuli nieba.

Planetarium zosta³o uroczyœcie otwar-
te 1 wrzeœnia 1993 r. i by³o pierwsz¹ tego
typu placówk¹ w historii polskiej oœwia-
ty, dzia³aj¹c¹ w szkole podstawowej.

Planetarium sta³o siê cenn¹ pomoc¹
dydaktyczn¹ w nauczaniu fizyki z astro-
nomi¹ i geografii. W lekcjach pod
kopu³¹ brali udzia³ uczniowie szkó³ pod-
stawowych, gimnazjów oraz szkó³ œred-
nich z ca³ego województwa wielkopol-

skiego. Wojewódzki Oœrodek Meto-
dyczny w Kaliszu organizowa³ tu kon-
ferencje metodyczne dla nauczycieli
i fina³y Wojewódzkich Konkursów
z Fizyki. W 2000 r. Andrzej Owczarek
by³ te¿ inicjatorem pierwszego w Pol-
sce konkursu astronomicznego dla gim-
nazjalistów, który co roku przyci¹ga³ do
szko³y w Potarzycy kilkudziesiêciu m³o-
dych entuzjastów Kosmosu. Planeta-
rium odwiedzali te¿ studenci i wyk³a-
dowcy poznañskich uczelni, a tak¿e
wycieczki z zagranicy. Zorganizowa-
nym grupom Andrzej Owczarek pro-
ponowa³ seanse tematyczne, m.in.:
gwiazdozbiory nieba wiosennego,
gwiazdozbiory nieba letniego, ruch pla-
net na niebie i wyznaczanie po³o¿enia
cia³ niebieskich. Choæ planetarium ni-
gdy nie zast¹pi nam bezpoœredniego kon-
taktu z gwiaŸdzistym niebem, to uczest-
niczenie w seansie jest chyba dla
ka¿dego niezapomnianym prze¿yciem
i bodŸcem do bli¿szego zainteresowania
siê Wszechœwiatem — mawia³.

Dodatkowe, równie¿ skonstruowane
przez Andrzeja Owczarka, rzutniki po-
zwala³y wyœwietliæ Drogê Mleczn¹,
równik niebieski, po³udnik zerowy,
ekliptykê, znaki zodiaku, jasne planety
oraz S³oñce i Ksiê¿yc. Seans w planeta-
rium wzbogaca³y te¿ projekcje sztucz-
nego satelity, meteorów, zorzy polarnej,
komety, zaæmieñ S³oñca i Ksiê¿yca.

W 2000 r. postanowi³ rozbudowaæ
planetarium, a drewnian¹, ciasn¹ kopu-
³ê zast¹piæ now¹, z kompozytu poliestro-
wego. Jej projekt podpatrzy³ w jednym
z amerykañskich pism astronomicznych.

Andrzej Owczarek w trakcie prac nad g³ów-
nym projektorem gwiazdowym swego plane-
tarium. Źród³o: arch. rodzinne
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Planetarium
im. Andrzeja Owczarka w Potarzycy
13 paŸdziernika 2011 r. odby³a siê uroczystoœæ nadania imienia planetarium
w Potarzycy. Patronem zosta³ Andrzej Owczarek, twórca i wieloletni opiekun
placówki. Na tej samej uroczystoœci nadano te¿ imiê szkole w Potarzycy ko³o
Jarocina, przy której funkcjonuje planetarium. Od tej pory bêdzie to Centrum

Kulturalno-Oœwiatowe im.
Jana Heweliusza.

Potarzyckie planeta-
rium rozpoczê³o dzia³al-
noœæ w roku szkolnym
1993–1994. By³o pierw-
szym w Polsce planeta-
rium przy szkole podsta-
wowej. Jego kopu³a ma
œrednicê 5 m i mieœci siê
pod ni¹ 35 widzów.

W marcu 2011 r., po
œmierci Andrzeja Owczar-
ka, dzia³alnoœæ placówki
zosta³a zawieszona. Jed-

nak po kilku miesi¹cach przerwy w planetarium znowu zab³yœnie sztuczne
niebo. Dzia³alnoœæ kontynuowaæ bêd¹ ¿ona i syn twórcy: El¿bieta i Piotr
Owczarek. Wspieraæ ich bêdzie Rados³aw Miko³ajczak, by³y uczeñ Twórcy
Planetarium i laureat olimpiad astronomicznych. (kc)

Patrz: www.planetarium-potarzyca.prv.pl

Wnêtrze planetarium w Potarzycy. Źród³o: Planeta-
rium w Potarzycy im. Andrzeja Owczarka

sylwetki

Sam obliczy³ i wykona³ formê, a specja-
listyczna firma na jej podstawie przy-
gotowa³a 5 gotowych elementów, które
po latach z³o¿y³y siê na nowe „niebo”
potarzyckiego planetarium. Otwarcie
nowej sali projekcyjnej mia³o miejsce
w roku 2006. Dziêki zaanga¿owaniu
w³adz Jarocina wybudowano nowy bu-
dynek, zaprojektowany specjalnie
z myœl¹ o planetarium. Pod stoj¹c¹ na
wysokich wspornikach kopu³¹ mog³o
teraz usi¹œæ w czasie seansu nawet 50
osób.

* 
*
 *

Za swoje wybitne osi¹gniêcia w pra-
cy dydaktycznej i wychowawczej An-
drzej Owczarek by³ wielokrotnie nagra-
dzany. Wyró¿niono go m.in. Nagrod¹
Kuratora Oœwiaty i Wychowania, Na-
grod¹ Wojewódzkiej Rady Postêpu Pe-
dagogicznego i Srebrn¹ Odznak¹ Pol-
skiego Towarzystwa Mi³oœników
Astronomii za pracê spo³eczn¹ i krze-
wienie wiedzy astronomicznej w Pol-
sce.

W 1993 r., znany ju¿ ze swej astro-
nomicznej dzia³alnoœci, otrzyma³ hono-
rowy tytu³ „Jarociniana Roku”. Dwa
lata póŸniej Polskie Towarzystwo Fi-
zyczne przyzna³o mu nagrodê im. Grze-
gorza Bia³kowskiego za zbudowanie
w szkole planetarium i prowadzenie za-
jêæ popularyzatorskich. W 1995 r.
otrzyma³ te¿ Nagrodê Ministra Eduka-
cji Narodowej.

Dorobek Andrzeja Owczarka to tak-
¿e liczne publikacje. W dziesi¹tkach ar-
tyku³ów opisywa³ techniki obserwacyj-
ne, fotografowania nieba, a tak¿e
konstruowane przez siebie przyrz¹dy,
m.in.: helioskop, wskaŸnik optyczny
i teleskop. Artyku³y ukazywa³y siê

w „Uranii”, „Fizyce w Szkole”, „Vade-
mecum Mi³oœnika Astronomii”, „Postê-
pach Fizyki” i wielu innych. Andrzej
Owczarek by³ te¿ bohaterem wielu re-
porta¿y radiowych i telewizyjnych.

Zanim jednak lokalna spo³ecznoœæ
pozna³a astronomiczne pasje mojego
Ojca, da³ siê poznaæ jako uzdolniony
plastyk. Przedmiotu tego uczy³ zreszt¹
od 1970 r. W 1985 r. zosta³ cz³onkiem
Polskiego Stowarzyszenia Edukacji
Plastycznej. Aktywnie uczestniczy³
w organizowaniu Przegl¹dów Twór-
czoœci Plastycznej Nauczycieli. Tam te¿
wystawia³ swoje prace — akwarele, ob-

A. Owczarek „Pejza¿”, akwaforta, 1982 r.

razy olejne, grafiki i akwaforty. Tak¿e
Jego uczniowie brali udzia³ w konkur-
sach plastycznych i byli ich laureata-
mi. Wspólnie stworzyli pokaŸn¹ gale-
riê obrazów przedstawiaj¹cych obiekty
astronomiczne i panoramy wsi. Obra-
zy do dziœ s¹ ozdob¹ szko³y w Pota-
rzycy i wywo³uj¹ zachwyt zwiedzaj¹-
cych.

Ojciec najbardziej jednak lubi³ ¿ywy
kontakt z podobnymi sobie pasjonata-
mi. Gdy go odwiedzali, wyci¹ga³ tubu-
sy, soczewki i schematy przyrz¹dów,
które planowa³ zbudowaæ lub zmoder-
nizowaæ. O teleskopach i obserwacjach
móg³ rozprawiaæ godzinami. Prowadzi³
bogat¹ korespondencjê z instytucjami
astronomicznymi w Polsce i na œwiecie.
W sklepach z teleskopami by³ sta³ym
klientem. Najczêœciej pojawia³ siê tam,
by zobaczyæ nowoœci i porozmawiaæ ze
sprzedawcami. Oni uczyli siê od niego,
a on od nich. Lubi³ byæ na bie¿¹co
w rynkowych nowoœciach. Niestety
przepe³nione pasj¹ ¿ycie przerwa³a
choroba. Zakupionego dla planetarium,
wyczekiwanego niecierpliwie przez kil-
ka miesiêcy klina Herschela nie zd¹¿y³
ju¿ wykorzystaæ do obserwacji.

Piotr Owczarek
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Andrzej potrafi³ samodzielnie skonstru-
owaæ planetarium, wzoruj¹c siê na podob-
nym, wykonanym w Piotrkowie Trybunal-
skim przez pana Zbigniewa Solarza. Malo
kto potrafi zrobiæ coœ takiego! Oni to robi¹
tylko dlatego, poniewa¿ nie wiedz¹, ¿e
tego… nie da siê zrobiæ!

W okresie zmian ustrojowych, do Zarz¹du G³ówne-
go PTMA przyszed³ list od cz³onka Towarzystwa,
Andrzeja Owczarka, który poszukiwa³ producenta
obiektywu do teleskopów o œrednicy przynajmniej
10 cm. Ten obiektyw by³ Mu potrzebny, aby odwie-
dzaj¹cym planetarium pokazywaæ niebo. Odpisa-
³em, ¿e po zbadaniu sprawy, obiektywu nie da siê
zrobiæ, ale mogê Mu przekazaæ bêd¹c¹ w Krakowie
lunetê ksiêdza Bonawentury Metlera, przedwojenne-
go sekretarza PTPA (dawny skrót PTMA), która le¿y
tu nieu¿ywana, ale wymaga pewnego remontu.
Szybko da³ znaæ, ¿e chêtnie j¹ weŸmie i przyjecha³
do Krakowa wraz z ¿on¹ i synem. Po co tyle osób
przyje¿d¿a po jeden instrument? Okaza³o siê, ¿e
statyw to drobne 20 kg, przeciwwaga to 50 kg o³o-
wiu, a luneta to ponad dwumetrowa rura z obiekty-
wem i sporo dodatkowych drobiazgów. Odprowadzi-
³em ich na dworzec, choæ to by³o trudne zadanie
nawet dla czworga. Pojechali do Jarocina. Po kilku
tygodniach otrzyma³em fotografie odnowionego
instrumentu oraz zdjêcie Ksiê¿yca wykonane t¹
lunet¹. By³em zdumiony! Wiedzia³em,¿e luneta
posz³a w dobre rêce! Z korespondencji dowiedzia-
³em siê te¿, ¿e Jego planetarium pracuje. W³aœnie
za³atwi³ krzes³a, uzyskuj¹c poparcie lokalnego po-
s³a. Po nied³ugim czasie Andrzej zatelefonowa³, ¿e
luneta nie jest mu potrzebna, bo za³atwi³ now¹,
wiêksz¹ i lepsz¹. Chcia³, by zabytkowa luneta wróci-
³a do Krakowa. Tak te¿ siê sta³o.

W roku 1994 w Toruniu odbywa³ siê Walny
Zjazd Delegatów PTMA. Spyta³em kolegów z Po-
znania, czy kogoœ z nich nie wysunêliby do Zarz¹du
G³ównego. Wszyscy wskazali na Owczarka. Przez
ca³¹ kadencjê przyje¿d¿a³ do Zarz¹du Cz³owiek
konstruktywny, wiedz¹cy na czym polega populary-
zacja. Raz nawet nocowa³ u mnie w domu. By³o
bardzo mi³o z nim wspó³pracowaæ, a przy okazji
mieliœmy bie¿¹ce informacje na temat rozwoju Jego
planetarium.

Od lat, jako juror, uczestniczê w Ogólnopolskim
M³odzie¿owym Seminarium Astronomicznym
w Grudzi¹dzu. Przewodnicz¹cym Jury by³ jeszcze
wtedy profesor Robert G³êbocki, gdy jacyœ uczestni-
cy wyg³aszali referat o planetarium w Potarzycy
i wykonywanych tam pracach obserwacyjnych. Po
referacie wywi¹za³a siê niesamowita dyskusja. Byli-
œmy zachwyceni ich fascynacj¹, ale oni wyra¿ali
wielk¹ obawê, ¿e zbli¿a siê moment, kiedy ich Pro-
fesor (Andrzej) pójdzie na emeryturê, sygnalizuj¹c
problem nastêpcy Andrzeja.

Pewnego razu, ju¿ po pogrzebie, dowiedzia³em
siê, ¿e Andrzej nie ¿yje. Koledzy z Poznania nie
zawiadomili nas. Straciliœmy Wspania³ego Kolegê
niestrudzonego popularyzatora astronomii. M³odych
kolegów, którzy wychowali siê u Andrzeja, b³agam:
zadbajcie, by Jego wieloletni trud, zapa³ konstruktor-
ski i popularyzatorska pasja by³y w Potarzycy konty-
nuowane!

Henryk Brancewicz — Prezes PTMA

26 lat temu w Uranii…
NIE ZMARNUJCIE TEGO DZIE£A!



Od Kopernika do Borejszy:
(1) szwedzkie rabunki

Podczas szwedzkiego potopu ograbionych zosta³o
wiele polskich bibliotek. Tysi¹ce bezcennych ksi¹-
¿ek pop³ynê³o do Szwecji. Szwedzkim ³upem pad³a

tak¿e bogata biblioteka fromborskiej Kapitu³y, w której
przechowywane by³y ksi¹¿ki nale¿¹ce przed stuleciem do
kanonika Miko³aja Kopernika. Fromborskie copernicana
wywieŸli Szwedzi w roku 1626. Wiêkszoœæ ksi¹¿ek trafi³a
do Uppsali.

Dobrze sytuowany i oszczêdny Kopernik przeznacza³ za-
wsze znaczne œrodki na uzupe³nienie swego ksiêgozbioru.
Ludwik Birkenmajer, wybitny historyk nauki z prze³omu
XIX i XX w., szacuje prywatny ksiêgozbiór Kopernika na
oko³o 90 woluminów. Starannie kompletowany, dotyczy³
matematyki, astronomii, reformy kalendarza, medycyny,
prawa rzymskiego i kanonicznego oraz teologii, zawiera³
tak¿e s³owniki i mapy. Niedawno by³o znów o nim g³oœno
w zwi¹zku z odkryciem domniemanego grobu Kopernika
we fromborskiej katedrze. Profesor Jerzy G¹ssowski,
sprawca tej archeologicznej sensacji, postanowi³ wykorzy-
staæ badania genetyczne, by udowodniæ ponad wszelk¹ w¹t-

pliwoœæ, ¿e naprawdê znalaz³ szcz¹tki Astronoma. Popro-
si³ Szwedów o pobranie DNA z przechowywanych w Up-
psali rêkopisów Kopernika: listów, marginalii, szkiców i ry-
sunków. Szwedzi odmówili, gdy¿ ich zdaniem pobranie
próbek w iloœci potrzebnej do analizy zniszczy³oby te za-
bytki bezpowrotnie. Na szczêœcie w nale¿¹cym niegdyœ do
Kopernika Calendarium Romanum magnum Stöfflera zna-
leŸli kilka w³osów, z których uda³o siê im pobraæ DNA.
Wyniki szwedzkiej analizy porównano z wczeœniej wyko-
nanymi badaniami DNA z zêbów i koœci znalezionych we
Fromborku. Ogromne podobieñstwo uppsalskiego i from-
borskiego DNA pozwoli³o stwierdziæ, ¿e oba pochodz¹ od
tej samej osoby.

Gdy w roku 1973 odwiedzi³em po raz pierwszy Uppsa-
lê, chcia³em, rzecz jasna, zobaczyæ ksi¹¿ki Kopernika. Wy-
obra¿a³em sobie, ¿e mo¿na je ogl¹daæ tylko przez pancern¹
szybê jakiegoœ skarbca, na co na pewno uzyskaæ trzeba
zawczasu specjalne zezwolenie. Zapyta³em kolegê, astro-
noma z Uppsali, jak i do kogo o takie zezwolenie wyst¹-
piæ. Procedura okaza³a siê byæ prostsza ni¿ myœla³em.

Ksi¹¿ki Kopernika w Uppsali. Roz³o¿ona poœrodku ksiêga to w³aœnie Calendarium Romanum magnum. W niej znaleziono 2 (spoœród dzie-
siêciu) rzekome w³osy Kopernika. Źród³o: Owen Gingerich, 1972. Za zgod¹ autora
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Wystarczy³o zejœæ piêtro ni¿ej i poprosiæ bibliotekarza
o klucz. Ksi¹¿ki Kopernika, jako astronomiczne, nale¿a³y
bowiem wtedy do astronomicznego ksiêgozbioru Starego
Obserwatorium, i trzymane by³y razem z The Astrophysi-
cal Journal po prostu na pó³kach biblioteki. Stare Obser-
watorium powsta³o w roku 1853. Jego dyrektorem by³ An-
dres Ångström. Zast¹pi³o jeszcze starsze, które w roku 1741
za³o¿y³ Andres Celsius, pierwszy szwedzki astronom kró-
lewski. Celsius wyposa¿y³ kierowane przez siebie obser-
watorium w najnowoczeœniejsze wówczas instrumentarium.
Bardzo dba³ o bibliotekê. Stare Obserwarorium przenio-
s³o siê w roku 2000 do ogromnego gmachu Laboratorium
Ångströma, który dzieli z kilkoma innymi wydzia³ami Up-
psalskiego Uniwersytetu. Cenne starodruki i rêkopisy prze-
niesiono do Carolina Rediviva i Muzeum Gustavianum,
gdzie zapewne trafi³y wreszcie do skarbców z pancernymi
szybami i klimatyzacj¹.

Ale w 1973 r. wszystko by³o jeszcze w Starym Obserwa-
torium. WyraŸnie zak³opotany bibliotekarz przeprasza³ za
niedogodnoœæ w dostêpie do najstarszych zbiorów. T³uma-
czy³, ¿e poniewa¿ od pewnego czasu zdarza³y siê przypad-
ki wycinania stron tytu³owych lub kolorowych rycin, po-
stanowi³ zamykaæ pokój na klucz. Mimo woli uœmiechn¹³em
siê na widok tego prostego klucza, pewnie jeszcze XIX-
-wiecznego. Otwiera³ zwyk³y, du¿y pokój bardzo ciasno za-
stawiony pó³kami. Na nich, wœród innych skarbów, przy-
ci¹ga³y wzrok Mysterium cosmographicum Keplera, Prin-
cipia Newtona, Horologium oscillatorium Huygensa, oraz
prywatne ksi¹¿ki Kopernika. Pamiêtam, ¿e gdy odwraca-
³em ich kartki, znajduj¹c z d³awi¹cym gard³o wzruszeniem
pisane rêk¹ Kopernika uwagi na marginesach, pomyœla-

³em, ¿e gdyby Szwedzi nie wywieŸli tych ksi¹¿ek do Szwe-
cji, zapewne zginê³yby bezpowrotnie, zagrabione albo spa-
lone przez Niemców lub Rosjan w ostatniej wojnie. Wtedy
nie wiedzia³em jeszcze, ¿e pewna (nieznana) liczba ksi¹-
¿ek Kopernika niestety zaginê³a ju¿ w Szwecji i to najczê-
œciej z powodu… szwedzkiego ba³aganu. Z dzisiejszej per-
spektywy mo¿e siê on wydaæ karygodny, ale wtedy, a nawet
jeszcze na pocz¹tku XX w., zbiory muzealne by³y inaczej
traktowane. Doœæ wspomnieæ budz¹ce dziœ zdumienie po-
cz¹tki francuskiej, niemieckiej i angielskiej egiptologii, a na
naszym podwórku historiê egipskiej kolekcji Micha³a hr.
Tyszkiewicza. W Szwecji by³o jednak nie najgorzej, bo choæ
niektóre ksi¹¿ki Kopernika zosta³y, tu¿ po przywiezieniu,
rozdane urzêdnikom i oficerom, ukradzione lub sprzedane
bez kontroli na aukcjach, a inne potem Ÿle skatalogowane,
pozbawione oryginalnych sygnatur i w³¹czone do niew³a-
œciwych zbiorów, to przecie¿ mimo tych perypetii wiêkszoœæ
przetrwa³a, zachowuj¹c sw¹ identycznoœæ jako ksi¹¿ki
Kopernika — s¹, istniej¹.

Inne polskie ksi¹¿ki przepad³y na zawsze. Skala wojen-
nych grabie¿y i zniszczeñ naszych ksiêgozbiorów pañstwo-
wych, uniwersyteckich i prywatnych w latach 1939–1945
jest przera¿aj¹ca. Ministerstwo Spraw Zagranicznych sza-
cuje liczbê utraconych woluminów na 22 miliony! Przypo-
mnê, i¿ Biblioteka Aleksandryjska, najwa¿niejsza w staro-
¿ytnoœci, zgromadzi³a nie wiêcej ni¿ 700 tys. zwojów. Ich
utrata w po¿arze biblioteki przyczyni³a siê na pewno, choæ
w trudnym do wymiernej oceny stopniu, do cywilizacyjne-
go upadku Europy w „ciemnych stuleciach” od V do X w.
(cdn.)

Marek Abramowicz

Kadr z filmu Micha³a Juszczakiewicza „Tajemnica grobu Kopernika” ukazuj¹cy scenê poszukiwania w³osów Kopernika w pochodz¹cym z jego
ksiêgozbioru Calendarium Romanum magnum Stöfflera. Na zdjêciu od lewej: prof. W³adys³aw Duczko, dr Göran Henriksson i dr Marie Allen
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Misja Kepler poœwiêcona poszuki-
waniom planet podobnych do Zie-

mi w obszarach stref zamieszkiwalnych
(czyli w takich obszarach, gdzie warun-
ki na planecie pozwalaj¹ na wystêpowa-
nie wody w stanie ciek³ym) odnios³a ko-
lejny sukces.

Wœród oko³o 170 000 monitorowanych
obiektów znaleziono gwiazdê oznaczon¹
jako Kepler-22 i towarzysz¹c¹ jej plane-
tê, nazwan¹ zgodnie z konwencj¹ Kepler
22-b. Po wykryciu tranzytu w danych fo-
tometrycznych zosta³a uruchomiona
kampania obserwacyjna z udzia³em te-
leskopów na Ziemi, uzupe³niaj¹c dane
m.in. o pomiary prêdkoœci radialnych, któ-
re potwierdzaj¹ odkrycie planety.

Ca³y uk³ad planetarny jest szczegól-
nie interesuj¹cy, gdy¿ w swoich charak-
terystykach jest podobny do uk³adu Zie-
mia — S³oñce. Kepler-22 to karze³ typu

widmowego G5 o temperaturze efektyw-
nej oko³o 5518 K, wiêc jest to gwiazda
nieco ch³odniejsza od S³oñca. Planeta
Kepler-22b obiega swoj¹ gwiazdê
z okresem 290 dni na orbicie o pó³osi
wielkiej równej 0,85 jednostki astrono-
micznej. Maksymaln¹ masê planety sza-
cuje siê na 36 mas Ziemi, choæ jej wy-
znaczenie jest bardzo niepewne. Nato-
miast z du¿¹ dok³adnoœci¹ zosta³ wyzna-
czony promieñ planety, który wynosi 2,38
promienia Ziemi (b³¹d wyznaczenia to
tylko 0,13 promienia Ziemi, a wiêc 5,5%).
Tak dok³adny pomiar jest mo¿liwy dziê-
ki technice asterosejsmologii, która po-
przez badanie pulsacji gwiazdy pozwa-
la na okreœlenie jej promienia i masy
z bardzo du¿¹ precyzj¹. Po³¹czenie do-
k³adnych pomiarów parametrów gwiaz-
dy z modelami opisuj¹cymi przebieg
tranzytu umo¿liwia dok³adny opis w³a-
œciwoœci samej planety.

Znaj¹c masê i promieñ planety, mo¿-
na wyznaczyæ gêstoœæ materii, z której
jest zbudowana planeta — dla Keplera
22b wynosi ona nie wiêcej ni¿ 1,46 g/cm3,
co nie wyklucza, ¿e planeta jest skalista.

Mamy wiêc planetê potencjalnie ska-
list¹, na orbicie nieco mniejszej ni¿ ziem-

ska, ale przy nieco ch³odniejszej gwieŸ-
dzie. Czy mo¿liwe jest zatem, ¿e warunki
na Keplerze-22b pozwalaj¹ na utrzyma-
nie siê tam wody w stanie ciek³ym?

Jeœli za³o¿ymy brak atmosfery, nas³o-
necznienie Keplera-22b zbli¿one do
tego, które mamy na Ziemi oraz sama
planeta ma podobne do ziemskiego al-
bedo, temperatura na powierzchni wy-
nosi³aby 265K, czyli oko³o 8°C poni¿ej
zera. Gdy za³o¿ymy dodatkowo, ¿e Ke-
pler 22-b posiada atmosferê podobn¹ do
ziemskiej, temperatura na jego po-
wierzchni by³aby wy¿sza na skutek efek-
tu cieplarnianego. I tak dla Ziemi wystê-
powanie atmosfery podnosi temperatu-
rê na powierzchni o oko³o 33° w porów-
naniu do sytuacji, gdyby atmosfera na
Ziemi nie istnia³a.

Kepler 22-b mo¿e wiêc znajdowaæ siê
w strefie zamieszkiwalnej (ekosferze).
Precyzyjne wyznaczenie promienia tej
planety sprawia, ¿e jest to najmniejsza
jak dot¹d planeta znaleziona w strefie za-
mieszkiwalnej gwiazdy innej ni¿ S³oñce.

Artyku³ o tym odkryciu opublikowano
w najnowszym wydaniu „The Astrophy-
sical Journal”, vol. 745 z 1 lutego 2012 r.

Monika Adamów

Pierwsza
„druga”
Ziemia

Źród³o: NASA/ AMES/JPL-Caltech

System Kepler-22

Uk³ad S³oneczny
ekosfera

Merkury

Wenus Ziemia
Mars

Kepler-22b

orion.pta.edu.pl
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Pozas³oneczne
uk³ady
planetarne s¹

wszêdzie!

ASTRONOMIA.PL
Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Astronomii

Obecnoœæ planet kr¹¿¹cych wokó³ in-
nych gwiazd jest regu³¹ — tak wyni-

ka z badañ przeprowadzonych przez miê-
dzynarodowy zespó³ astronomów, w sk³ad
którego wchodzili tak¿e naukowcy z pro-
wadzonego w Obserwatorium Astrono-
micznym Uniwersytetu Warszawskiego
projektu OGLE. Praca informuj¹ca o od-
kryciu niedawno ukaza³a siê w presti¿o-
wym tygodniku naukowym „Nature”.

Badania maj¹ce na celu oszacowanie
jak powszechne jest wystêpowanie poza-
s³onecznych uk³adów planetarnych wœród
gwiazd Drogi Mlecznej zosta³y wykonane
na podstawie szeœcioletnich obserwacji
dziesi¹tków milionów gwiazd za pomoc¹
techniki mikrosoczewkowania grawitacyj-
nego. Uczestniczyli w nich naukowcy
z miêdzynarodowego projektu PLANET
oraz astronomowie pracuj¹cy przy wielko-
skalowym przegl¹dzie nieba OGLE (Opti-
cal Gravitational Lensing Experiment), kie-
rowanym przez prof. Andrzeja Udalskiego.

Zespó³y PLANET i OGLE w swych ba-
daniach wykorzysta³y technikê mikroso-
czewkowania grawitacyjnego, która po-
zwala rejestrowaæ planety z szerokiego
zakresu mas, pocz¹wszy od obiektów tak
ma³omasywnych, jak nasza Ziemia, a tak-
¿e kr¹¿¹ce w du¿o wiêkszych odleg³o-
œciach od macierzystych gwiazd (0,5––10
odleg³oœci Ziemia-S³oñce). Metoda pole-
ga na precyzyjnych pomiarach pojaœnie-
nia blasku odleg³ej gwiazdy t³a wywo³ane-
go przez przechodz¹cy przed ni¹ uk³ad
planetarny, który swym polem grawitacyj-
nym skupia dodatkowe œwiat³o tej gwiaz-
dy i dzia³a jak soczewka.

Analizowane zjawiska mikrosoczewko-
wania grawitacyjnego zosta³y odkryte
przez warszawski zespó³ OGLE w latach
2002-2007 i by³y regularnie obserwowane
z Obserwatorium Las Campanas w Chile
za pomoc¹ 1,3-metrowego teleskopu. Ze-
spó³ PLANET, który zbudowa³ sieæ instru-
mentów na trzech kontynentach, prowa-
dzi³ dodatkowe obserwacje tych zjawisk
umo¿liwiaj¹c nieprzerwane, 24-godzinne
œledzenie zmian ich jasnoœci. Po³¹czone
dane obserwacyjne pozwoli³y na stworze-
nie unikatowego materia³u do badañ sta-
tystycznych powszechnoœci wystêpowania
planet pozas³onecznych.

W analizowanym zestawie danych po-
chodz¹cych z PLANET i OGLE analizo-

wano 440 zjawisk mikrosoczewkowania,
wœród których odkryto trzy planety poza-
s³oneczne — ma³omasywn¹ super-Ziemiê
oraz planety o masie zbli¿onej do Neptu-
na i Jowisza. Z punktu widzenia prawdo-
podobieñstwa wystêpowania mikroso-
czewkowania planetarnego jest to liczba
znacznie przekraczaj¹ca oczekiwania.
Odkrycie œwiadczy wiêc o tym, ¿e albo
astronomowie mieli w przypadku tych ba-
dañ wyj¹tkowo du¿e szczêœcie, albo, co
du¿o bardziej prawdopodobne, liczba po-
zas³onecznych uk³adów planetarnych jest
znacznie wiêksza ni¿ uprzednio przypusz-
czano.

Dok³adna analiza zebranych danych
w po³¹czeniu z informacjami o poprzednich
odkryciach planet pozas³onecznych me-
tod¹ mikrosoczewkowania oraz przypad-
kami, w których obecnoœci planet nie za-
rejestrowano pozwoli³a oszacowaæ po-
wszechnoœæ wystêpowania planet poza-
s³onecznych. W obszarze odleg³oœci od
macierzystej gwiazdy odpowiadaj¹cej od-
leg³oœciom 0,7–10 j.a. i zakresie mas pla-
nety od 5 mas Ziemi (super Ziemia) do 10
mas Jowisza, jedna na szeœæ badanych
gwiazd ma planetê o masie Jowisza, po-
³owa planetê o masie Neptuna i a¿ dwie
trzecie ma³omasywn¹ super-Ziemiê. Œred-
nia liczba planet przypadaj¹ca na gwiaz-
dê jest zatem wiêksza ni¿ jeden. Uk³ady
planetarne s¹ wiêc we Wszechœwiecie
regu³¹, a nie wyj¹tkiem, a ma³omasywne
planety podobne do Ziemi wystêpuj¹ po-
wszechnie.

W maju 2011 roku zespó³ OGLE wraz
z nowozelandzko-japoñsk¹ grup¹ MOA
og³osi³, równie¿ na ³amach tygodnika „Na-
ture”, odkrycie nowej kategorii planet po-
zas³onecznych — tak zwanych planet

swobodnych (odkrycie to zosta³o wymie-
nione jako jeden z 10 przebojów nauko-
wych roku 2011 przez tygodnik „Science”).
S¹ to obiekty planetarne oderwane od
swych macierzystych gwiazd na skutek
oddzia³ywañ grawitacyjnych pomiêdzy
planetami lub s¹siednimi gwiazdami i kr¹-
¿¹ce swobodnie w Galaktyce. W tym
przypadku oszacowanie czêstoœci wystê-
powania tego typu obiektów równie¿
wskazuje na powszechnoœæ wystêpowa-
nia obiektów planetarnych we Wszech-
œwiecie.

Wyniki opublikowane w Nature to efekt
poszukiwañ planet pozas³onecznych przez

pierwsz¹ generacjê przegl¹dów mikroso-
czewkowych nieba. W marcu 2010 r. roz-
poczê³a siê czwarta faza projektu OGLE,
bêd¹ca planetarnym przegl¹dem mikroso-
czewkowym nieba nowej generacji. Pro-
jekt OGLE-IV odkrywa obecnie oko³o 2000
zjawisk mikrosoczewkowania rocznie —
kilka razy wiêcej zjawisk ni¿ w poprzed-
nich fazach. Równoczeœnie rejestrowana
jest znacz¹co wiêksza liczba zjawisk mi-
krosoczewkowania planetarnego.

Po kilku sezonach obserwacyjnych pro-
jekt OGLE-IV dostarczy unikatowych da-
nych umo¿liwiaj¹cych du¿o precyzyjniej-
sze scharakteryzowanie planet pozas³o-
necznych w uk³adach zwi¹zanych, kr¹¿¹-
cych wokó³ macierzystych gwiazd w odle-
g³oœci od oko³o jednej do kilku jednostek
astronomicznych. Badanie w³asnoœci tego
typu planet, znajduj¹cych siê w niezmier-
nie wa¿nych rejonach systemów planetar-
nych, poza tak zwan¹ lini¹ œniegu, gdzie
cia³a te powstaj¹, jest mo¿liwe obecnie tyl-
ko za pomoc¹ techniki mikrosoczewkowa-
nia grawitacyjnego.

Jan Pomierny

Wizja artystyczna obrazuj¹ca jak powszechne s¹ planety kr¹¿¹ce wokó³ gwiazd z Drogi
Mlecznej. Badania zespo³ów PLANET i OGLE korzystaj¹ce z techniki mikrosoczewkowania
grawitacyjnego pokazuj¹, ¿e obecnoœæ planet wokó³ gwiazd jest raczej regu³¹ ni¿ wyj¹tkiem.
Na jedn¹ gwiazdê przypada œrednio ponad jedna planeta. Źród³o: ESO/M. Kornmesser
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Niebo nad Polsk¹

15 lutego
godz. 23.00

widziane z Olsztyna

01 marca
godz. 22.00

01 lutego
godz. 24.00

15 i 31 marca
godz. 21.00

Przybli¿ony wygl¹d nieba nad Olsztynem odpowia-
daj¹cy wybranym datom i godzinom (w czasie

urzêdowym). Niemal ten sam wygl¹d nieba widz¹
wszyscy obserwatorzy na terenie Polski o godzinie
ró¿ni¹cej siê o poprawkê wynikaj¹c¹ z d³ugoœci geo-
graficznej (patrz mapka).

Na s¹siedniej stronie prezentujemy diagram po-
zwalaj¹cy odczytaæ warunki obserwacji w Olsztynie
obiektów ruchomych na niebie (Ksiê¿yc, Merkury,
Wenus, Mars, Jowisz i Saturn). Ich wschody i zacho-
dy s¹ pokazane na tle obrazu nocy astronomicznej
(ciemny, niebieski pas wewn¹trz diagramu) pomiêdzy
zachodem i wschodem S³oñca (zewnêtrzny jasnob³ê-
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Wieczorne (ok. godz.  18.00) niebo w Olsztynie 5 marca. Merkury, Uran, Wenus i Jowisz nad po³udniowo-zachodnim horyzontem (po prawej)
oraz Mars tu¿ po górowaniu i Saturn nad po³udniowo-wschodnim horyzontem o godzinie 0.00 (po lewej)

^ _ ` a b c d e f g h ikalendarz astronomiczny

Eros na
walentynki

kitny pas) w ci¹gu najbli¿szych dwóch miesiêcy. Wszyst-
kie czasy s¹ podane w czasie urzêdowym. 25 marca za-
znaczono zmianê tego czasu, ze œrodkowo- (CET) na
wschodnioeuropejski (EET). Te same zjawiska zachodz¹
w innych rejonach Polski w momencie odczytanym z dia-
gramu po dodaniu poprawki na d³ugoœæ geograficzn¹ (map-
ka obok). Pod diagramem wyszczególniono najciekawsze
zjawiska wystêpuj¹ce pomiêdzy tymi obiektami (koniunk-
cje, opozycje, elongacje) i inne zjawiska na niebie
z uwzglêdnieniem najciekawszych wydarzeñ teleskopo-
wych (zaæmienia, minima i maksima najjaœniejszych gwiazd
zmiennych, roje meteorów etc.).

GWIAZDOZBIORY
Najbli¿sze dwa miesi¹ce, luty i marzec, przypadaj¹ na

drug¹ po³owê zimy i pocz¹tek wiosny. Po³udniowe niebo
lutowych wieczorów bêdzie zdominowane przez jasne zi-
mowe gwiazdozbiory: Oriona, Byka, WoŸnicê, BliŸniêta i po-
³o¿onego nisko nad horyzontem Wielkiego Psa. Ku zacho-
dowi chyliæ siê bêd¹ gwiazdozbiory jesienne, miêdzy inny-
mi: Wieloryb, Ryby i Baran. Po stronie wschodniej coraz
wy¿ej wznosz¹ siê gwiazdozbiory wiosenne: Rak, Lew, W¹¿
Wodny (Hydra), Panna, które w marcu zaczn¹ ju¿ powoli
wypieraæ gwiazdozbiory charakterystyczne dla zimowego
nieba.

POLECAMY DO OBSERWACJI

Eros na
walentynki

W bie¿¹cym okresie chcielibyœmy zwróciæ uwagê obserwato-
rów na planetoidê (433) Eros w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê szcze-
góln¹ okazj¹ do jej obserwacji. Zapewne nie wszyscy pamiê-
taj¹, jak 14 lutego 2000 r. w dzieñ walentynek, wys³ana z Ziemi
sonda NEAR wchodzi³a na orbitê wokó³ planetoidy. Tym razem
to Eros zbli¿a siê do nas, by w okolicach walentynek tego roku,
najpierw 31 stycznia zbli¿yæ siê do Ziemi maksymalnie na odle-
g³oœæ jedynie w przybli¿eniu 70-krotnie wiêksz¹ od odleg³oœci
Ksiê¿yca, by w miesi¹c póŸniej , 1 marca ustawiæ siê w opozycji
do S³oñca. Warunki do obserwacji planetoidy bêd¹ w tym okre-
sie wyj¹tkowo sprzyjaj¹ce.

Obserwacje Erosa s¹ prowadzone ju¿ od ponad 100 lat. Planetoida
zosta³a odkryta 13 sierpnia 1898 r. przez Gustava Witta, dyrektora
berliñskiego obserwatorium oraz niezale¿nie przez Auguste’a H. P.
Charlois’a w Nicei. Jej nazwa pochodzi od imienia greckiego boga
mi³oœci, syna Merkurego i Wenus. Eros jest pierwsz¹ odkryt¹ astero-
id¹, któr¹ mo¿na zaliczyæ do tak zwanych NEA (Near-Erth Asteroid),
czyli obiektów bliskich Ziemi i jednoczeœnie jednym z trzech najwiêk-
szych obiektów w tej grupie.

Dziêki misji sondy NEAR Shoemaker jest jednym z najlepiej zba-
danych obiektów NEA. By³a pierwsz¹ sond¹ wchodz¹c¹ w sk³ad pro-

gramu NASA o nazwie Discovery. Masa sondy wynosi³a 805 kg, wli-
czaj¹c w to blisko pó³ tony paliwa. Wystrzelona 17 lutego 1996 r. po
blisko 4 latach zbli¿a siê do Erosa, po drodze zbadawszy inn¹ plane-
toidê, 253 Mathilde. Dok³adnie 14 lutego 2000 r. wchodzi na orbitê
wokó³ Erosa, wykonuj¹c mu tysi¹ce zdjêæ i filmów (http://near.jhu-
apl.edu/iod/20010205/index.html). Na dwa dni przed kolejnymi wa-
lentynkami, sonda dokona³a pierwszego manewru, jej aparatura dzia-
³a³a nadal. Ostatni kontakt z sond¹ nawi¹zano 28 lutego 2001 r.

Okres rotacji planetoidy jest teraz znany bardzo dobrze i wynosi
5h16m12s. Zdjêcia dostarczone przez sondê potwierdzi³y, ¿e planeto-
ida ma bardzo nieregularny kszta³t (wymiary 34 × 11,2 × 11,2 km)
a tak¿e przypuszczenia oparte na obserwacjach radarowych i ter-
micznych studiach planetoidy, ¿e jej powierzchnia pokryta jest rego-
litem – warstw¹ zwietrza³ej ska³y, powsta³¹ w wyniku zderzeñ z inny-
mi asteroidami.

Eros nale¿y do podgrupy NEA o nazwie Amory, charakteryzuj¹-
cych siê tym, ¿e w swym ruchu wokó³ S³oñca przecinaj¹ orbitê Mar-
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S£OÑCE I KSIÊ¯YC
1 lutego S³oñce znajduje siê w gwiazdozbiorze Kozio-

ro¿ca i pod¹¿a w kierunku gwiazdozbioru Wodnika, by 16
lutego wkroczyæ w jego obszar. W swej wêdrówce po eklip-
tyce S³oñce zmierza w kierunku równika, oddalaj¹c siê od
zwrotnika Kozioro¿ca, a zatem noc siê skraca i 1 marca dzieñ
bêdzie ju¿ prawie o 2 godz. d³u¿szy ni¿ miesi¹c wczeœniej.
12 marca S³oñce wkroczy w obszar gwiazdozbioru Ryb,
gdzie 20 marca przetnie równik niebieski. Tego dnia bêdzie-
my mieli zrównanie dnia z noc¹ (tzw. równonoc wiosenn¹)
i rozpocznie siê astronomiczna wiosna. Bezksiê¿ycowe
noce, a zatem warunki najlepsze do obserwacji, bêd¹ w dru-
gich po³owach miesiêcy.

PLANETY
W ci¹gu najbli¿szych dwu miesiêcy obserwatorzy planet

bêd¹ mogli obserwowaæ prawie wszystkie planety oprócz
Neptuna, który bêdzie wówczas przebywa³ na niebie w pobli-
¿u S³oñca. Pod koniec lutego obserwacje planet mo¿na roz-
pocz¹æ od odszukania Merkurego, który bêdzie pojawia³ siê
wkrótce po zachodzie S³oñca, bardzo nisko nad zachodnim
horyzontem. Merkury z dnia na dzieñ zwiêksza elongacjê,
a w swym maksymalnie wschodnim po³o¿eniu (18,2° E) znaj-
dzie siê 5 III o 10h36m. Wówczas oko³o 40 min po zachodzie
S³oñca (~18h0m), na pocz¹tku zmierzchu nautycznego (S³oñ-
ce 6° pod horyzontem), Merkury bêdzie widoczny na wyso-
koœci 10° nad zachodnim horyzontem (rysunek), œwiec¹c z ja-
snoœci¹ –0,3m. Przez teleskop mo¿na bêdzie dostrzec tarcz-
kê o œrednicy 7'’ w fazie zbli¿onej do kwadry. W pierwszych
dniach marca w pobli¿u Merkurego bêdzie znajdowa³ siê Uran,

do którego nieub³aganie zbli¿a siê S³oñce przed koniunkcj¹
24 III. Najlepsze warunki do obserwacji Urana bêd¹ na po-
cz¹tku lutego, gdy planetê po zmroku mo¿na odszukaæ na
wysokoœci dwudziestu kilku stopni nad po³udniowo-zachod-
nim horyzontem. Warunki bêd¹ siê systematycznie pogarszaæ
i w marcu Uran bêdzie ju¿ niewidoczny. W czasie gdy Uran
zbli¿a siê szybko do S³oñca, planeta Wenus oddala siê od
niego, zwiêkszaj¹c sw¹ elongacjê wschodni¹. Obie planety
wymin¹ siê 10 II o 3h08m w odleg³oœci k¹towej zaledwie 18,2'
(niestety dla obserwatora w Polsce ju¿ pod horyzontem). Mak-
symaln¹ elongacjê wschodni¹ (46,0° E) Wenus osi¹gnie 27 III.
Obserwator ³atwo odnajdzie j¹ na niebie jako obiekt o jasno-
œci –4,m4, ustêpuj¹cy sw¹ jasnoœci¹ jedynie Ksiê¿ycowi. Tar-
cza Wenus w fazie kwadry bêdzie mia³a rozmiar k¹towy 24''.
Pod koniec marca Wenus zachodzi tu¿ przed pó³noc¹, oko³o
godzinê póŸniej ni¿ Jowisz. Król planet z pocz¹tkiem lutego
bêdzie górowa³ na kilkadziesi¹t minut po zachodzie S³oñca
i obserwacjom bêdzie dostêpny jedynie w pierwszej po³owie
nocy. Blask planety maleje od –2,3m na pocz¹tku lutego do
–2,0m pod koniec marca, podczas gdy rozmiar k¹towy tarczy
planety w zwi¹zku z rosn¹c¹ odleg³oœci¹ od Ziemi zmaleje od
39'’ do 34'’. Przez ca³y ten okres mo¿na go bêdzie odnaleŸæ
w gwiazdozbiorze Barana.

Mars na pocz¹tku lutego opuœci gwiazdozbiór Panny
i wst¹pi do gwiazdozbioru Lwa, gdzie bêdziemy mogli go od-
naleŸæ przez ca³y luty i marzec. Zbli¿aæ siê bêdzie opozycja
planety, do której dojdzie 3 III o 21h10m. Oznacza to wyst¹pie-
nie pod koniec lutego i na pocz¹tku marca najlepszych wa-
runków do obserwacji planety a¿ do kolejnej opozycji, które
w przypadku Marsa wystêpuj¹ co 26 miesiêcy. Bie¿¹ca opo-

sa, ale nie przecinaj¹ orbity Ziemi. Nie stanowi wiêc zagro¿enia dla
Ziemi. Peryhelium orbity Erosa wynosi jedynie 1,133 j.a. (aphelium
1,738 j.a.), a dziêki wzglêdnie niewielkiemu nachyleniu orbity do eklip-
tyki (~10°) od czasu do czasu dochodzi do bliskich spotkañ Ziemi
z t¹ planetoid¹. W 1901 r. jej odleg³oœæ od naszej planety wynosi³a
0,32 j.a., w 1931 r. 0,17 j.a., a w roku 1975 zaledwie 0,15 j.a. (oko³o
22 mln km.). Powtarzaj¹ce siê bliskie spotkania by³y w przesz³oœci
wykorzystywane do szlifowania wartoœci masy uk³adu Ziemia-Ksiê-
¿yc oraz jednostki astronomicznej. Do wybitnie bliskich przelotów
Erosa w pobli¿u Ziemi dochodzi w odstêpach 37 i 44-letnich, zwykle
pod koniec stycznia. W bie¿¹cym roku na prze³omie stycznia i lutego
bêdziemy mieli okazjê, po raz pierwszy w XXI wieku, obserwowaæ
Erosa podczas kolejnego bardzo bliskiego przelotu w pobli¿u Ziemi.
31 stycznia znajdzie siê w odleg³oœci jedynie 0,179 j.a., a w opozycji
1 marca. Warto skorzystaæ z okazji i wypatrzeæ tê planetoidê w g¹sz-
czu gwiazd nocnego nieba, poniewa¿ kolejna tak bliska opozycja
nast¹pi dopiero w 2056 r., gdy Eros znajdzie siê 0,15 j.a. od Ziemi.

Podczas tego-
rocznej wielkiej opozy-
cji Eros bêdzie bardzo
jasny,  os i¹gaj¹c
w maksimum (3 lute-
go) jasnoœæ 8,1 m. Nie
bêdzie wówczas wi-
doczny nieuzbrojo-
nym okiem, aczkol-
wiek ju¿ przez lornet-
kê umieszczon¹ na
statywie i przy odpo-
wiedniej dawce cier-
pliwoœci, powinno
udaæ siê go dostrzec.
Najlepszym momen-
tem do obserwacji
Erosa jest prze³om
stycznia i lutego, gdy planetka jest najjaœniejsza i znajduje siê wzglêd-
nie wysoko, oko³o 30° nad horyzontem w momencie górowania. Na
rysunku obok prezentujemy mapkê (wg. Stellarium) ukazuj¹c¹ zmiany
po³o¿enia Erosa na tle gwiazd od momentu maksymalnego zbli¿e-
nia 31 stycznia, gdy ruch planetoidy po niebie jest bardzo szybki, do
momentu opozycji 1 marca, gdy planetoida przemieszcza siê po nie-
bie ju¿ znacznie wolniej. Do przeprowadzenia obserwacji polecamy
wykonanie dok³adniejszych mapek nieba obejmuj¹cych obszary,
w których planetoida bêdzie siê poruszaæ podczas poszczególnych
nocy, na przyk³ad za pomoc¹ internetowego narzêdzia VSP Ame-
rykañskiego Stowarzyszenia Obserwatorów Gwiazd Zmiennych
(http://www.aavso.org/vsp. Mapa wykonana za jego pomoc¹ umo¿-
liwi odnalezienie Erosa poœród gwiazd obserwowanego pola. Wspó³-
rzêdne Erosa na dowoln¹ chwilê mo¿na uzyskaæ na stronie NASA
(http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=433).

Cezary Ga³an

Zdjêcie planetoidy Eros uzyskane za po-
moc¹ sondy NEAR w 19xx r. Fot. NASA
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zycja nie bêdzie jednak wyj¹tkowo sprzyjaj¹ca, gdy¿ nast¹pi
nied³ugo po przejœciu Marsa przez aphelium (15 II). Mimo to
w maksymalnym zbli¿eniu do Ziemi (0,674 j.a.), które nast¹pi
5 III, planeta bêdzie œwieciæ bardzo jasno (–1,m2), a jej tarcza
osi¹gnie ju¿ ca³kiem du¿y rozmiar k¹towy 13,9". Mars bêdzie
górowa³ wówczas oko³o pó³nocy na wysokoœci 46° nad po³u-
dniowym horyzontem. Tak du¿y rozmiar tarczy umo¿liwia ju¿
dostrze¿enie szczegó³ów powierzchni planety przez telesko-
py amatorskie. U¿ycie teleskopu o aperturze przynajmniej
10—15 cm z odpowiednio du¿ym, oko³o 200-krotnym powiêk-
szeniem, powinno umo¿liwiæ zaobserwowanie czap polarnych.
Wiêkszym, 15—20 cm teleskopem mo¿na próbowaæ dojrzeæ
twory na powierzchni planety. Dodatkowym u³atwieniem po-
prawiaj¹cym warunki widocznoœci szczegó³ów bêdzie u¿ycie
pomarañczowego lub czerwonego filtru.

W miesi¹cach luty, marzec bêd¹ siê systematycznie po-
prawiaæ warunki widocznoœci Saturna, który zbli¿a siê do kwiet-
niowej opozycji. Saturn bêdzie górowa³ w drugiej po³owie nocy
na wysokoœci oko³o 28°, œwiec¹c z maksymaln¹ jasnoœci 0,m3.
Przez teleskop mo¿na bêdzie dostrzec tarczê planety o roz-
miarze oko³o 19'’ z systemem pierœcieni i ksiê¿yców.

WYBRANE PLANETY KAR£OWATE I PLANETOIDY
W lutym i marcu planeta kar³owata (134340) Pluton bê-

dzie wschodziæ nad ranem. Gin¹c w blasku zorzy porannej,

bêdzie jednak niewidoczna. 27 lutego w opozycji znajdzie siê
planetoida (6) Hebe, osi¹gaj¹c wówczas jasnoœæ 9,m4. W mar-
cu w opozycji znajd¹ siê dwie du¿e planetoidy: 12 marca (5)
Astraea (9,m0) oraz 20 marca planetoida (8) Flora (9,m6).

KOMETY
Luty i marzec oferuj¹ nam w chwili obecnej dwie jasne

komety, o ile nie pojawi siê coœ nowego, bo z kometami nigdy
nie wiadomo, co jeszcze mo¿e siê wydarzyæ. Najjaœniejsz¹
komet¹ na pó³nocnym niebie jest obecnie C/2009 P1 Gar-
radd, przebywaj¹ca obecnie w gwiazdozbiorze Herkulesa, nad
po³udniowo-wschodnim horyzontem. Przebywa w tym gwiaz-
dozbiorze do 13 lutego. Przez resztê miesi¹ca podró¿owaæ
bêdzie na tle gwiazdozbioru Smoka, a na prze³omie lutego
i marca wejdzie do gwiazdozbioru Ma³ej NiedŸwiedzicy. Po-
zostanie w nim przez oko³o 11 dni, po czym ponownie obser-
wowaæ j¹ bêdzie mo¿na na tle gwiazdozbioru Smoka do oko-
³o 18 marca. Resztê miesi¹ca spêdzi w gwiazdozbiorze Wiel-
kiej NiedŸwiedzicy. Kometa znajduje siê obecnie w odleg³o-
œci oko³o 1,8 j.a. od Ziemi. Przy jasnoœci 7,m1 na pocz¹tku
lutego powinno udaæ siê j¹ dostrzec ju¿ za pomoc¹ lornetki,
a na pewno za pomoc¹ niewielkiego teleskopu. Do koñca mar-
ca jasnoœæ komety spadnie do oko³o 8m.

Drug¹ co do jasnoœci jest P/2011 Y1 Levy. Na pocz¹tku
lutego jej jasnoœæ wyniesie 7,m6. Niestety, bêdzie szybko spa-

Spójrz w niebo – gwiazdozbiory

BliŸniêta
Zimowe wieczory to dobry okres do obserwacji gwiazdozbioru
BliŸni¹t, który bêdzie górowa³ w pierwszej po³owie nocy na du¿ej
wysokoœci oko³o 60° ponad horyzontem. Gwiazdozbiór wchodzi
w sk³ad pasa zodiakalnego i jest jedn¹ z lepiej znanych konstela-
cji gwiazdowych. Za spraw¹ staro¿ytnych, mitycznych wierzeñ,
gwiazdozbiór ten jest traktowany jako symbol braterskiej mi³oœci
i wiernoœci. Najjaœniejszymi gwiazdami s¹ Polluks (β Gem, 1,2m),
Kastor (α Gem, 1,6m), Alhena (γ Gem, 1,9m) i Tejat (µ Gem, 2,9m).
Kastor i Polluks, gwiazdy symbolizuj¹ce mitycznych braci bliŸnia-
ków s¹ do siebie zupe³nie niepodobne.

Polluks jest najbli¿sz¹ Ziemi (~10 pc) gwiazd¹ olbrzymem o po-
marañczowym zabarwieniu, które zwi¹zane jest z wartoœci¹ tem-
peratury powierzchni gwiazdy osi¹gaj¹c¹ oko³o 4900 K. Gwiaz-
da ta posiada uk³ad planetarny, w którym planeta o masie oko³o
2,3 M

J
 obiega j¹ z okresem 600 dni.

Kastor, w odró¿nieniu od Polluksa, który nie ma gwiazdowych
towarzyszy, jest wielokrotnym uk³adem szeœciu gwiazd. Precyzyj-
niej zaœ, jest to uk³ad potrójny trzech ciasnych uk³adów podwój-
nych. W dwóch z nich (sk³adniki A i B) gor¹ce gwiazdy ci¹gu g³ów-
nego typu A obiegane s¹ przez ch³odne czerwone kar³y typu M.
Trzecim jest uk³ad podwójny dwu czerwonych kar³ów (sk³adnik
C). Sk³adniki A i B obiegaj¹ wspólny œrodek masy raz na oko³o 4
stulecia. Na niebie le¿¹ w separacji jedynie 3,8'’ ³uku, a wiêc po-
winno daæ siê je bez trudu rozdzieliæ nawet przez niedu¿e tele-
skopy amatorskie. Sk³adnik C, le¿¹cy na niebie w odleg³oœci po-
nad 2' ³uku, potrzebuje kilku tysiêcy lat, aby obiec parê masyw-
niejszych uk³adów A i B.

Gwiazdozbiór BliŸni¹t obfituje w gromady otwarte gwiazd
i mg³awice. Najbardziej znan¹ gromad¹ otwart¹ jest M 35. Gro-
mada zajmuje na niebie obszar porównywalny z tarcz¹ Ksiê¿yca
w pe³ni. Jest wzglêdnie m³oda — jej wiek szacuje siê na 150 mln

lat. W przybli¿eniu sferyczne skupisko oko³o 2—3 tys. gwiazd upa-
kowanych w obszarze o œrednicy oko³o 7,5 pc le¿y w odleg³oœci
oko³o 850 pc. Badania ruchów w³asnych gwiazd gromady pozwo-
li³y oszacowaæ, ¿e jej ca³kowita masa zawiera siê w przedziale
1600—3200 M

¤
. W niedu¿ej k¹towej odleg³oœci od tej gromady,

w tle, widoczna jest kolejna, 4 razy bardziej odleg³a i 10-krotnie
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daæ i aby dostrzec ten obiekt pod koniec marca, gdy bêdzie
mia³ ju¿ jasnoœæ jedynie oko³o 11m, potrzebny bêdzie doœæ
jasny œwiat³osilny teleskop. Kometa znajduje siê w gwiazdo-
zbiorze Erydan na pocz¹tku lutego i mo¿na j¹ obserwowaæ
wieczorem na wysokoœci oko³o 20°. W po³owie miesi¹ca znaj-
dzie siê ju¿ w gwiazdozbiorze Zaj¹ca, wznosz¹cym siê nie
wy¿ej ni¿ 10° nad horyzont, a wiêc warunki do obserwacji tej
komety z dnia na dzieñ bêd¹ siê znacznie pogarsza³y. Na
pocz¹tku marca bêdzie ju¿ w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa,
a w po³owie miesi¹ca w Rufie. Bêdzie wówczas dostêpna
obserwacjom w godzinach wieczornych, wznosz¹c siê nad
po³udniowy horyzont na oko³o 16°.

METEORY
Ka¿dej nocy, przy bardzo dobrych warunkach atmosfe-

rycznych i lokalizacji z dala od miasta, mo¿na dostrzec oko-
³o czterech meteorów w ci¹gu godziny (ZHR = 4). S¹ to tak
zwane meteory sporadyczne, nie zwi¹zane z ¿adnym ro-
jem. Niestety, w lutym i marcu nie uœwiadczymy wzmo¿onej
aktywnoœci meteorowej nad tê sporadyczn¹. ¯aden z pro-
mieniuj¹cych rojów nie wykazuje siê iloœci¹ przelotów znacz-
nie wy¿sz¹ ni¿ „meteorowe t³o”.

Doœwiadczeni i wytrwali obserwatorzy mog¹ spróbowaæ
wychwyciæ przeloty lutowych Leonidów o ZHR ~ 5. Radiant
tego roju znajduje siê w gwiazdozbiorze Lwa, widocznym

w lutym i marcu na nocnym niebie wysoko nad po³udnio-
wym horyzontem. Niestrudzeni obserwatorzy mog¹ podj¹æ
wyzwanie obserwacji roju δ Leonidów, równie¿ posiadaj¹-
cego radiant w Lwie, którego aktywnoœæ jest ekstremalnie
niska (ZHR ~ 2). Aktywnoœæ lutowych Leonidów rozpoczyna
siê 1 II i trwa do 28 II, przy czym w tym czasie mo¿e wyst¹-
piæ kilka maksimów. δ Leonidy mo¿na próbowaæ obserwo-
waæ od 15 II do 10 III. Pierwszego marca rozpoczynaj¹ swoj¹
s³ab¹ aktywnoœæ Virginidy, których radiant znajduje siê
w gwiazdozbiorze Panny. W tym przypadku, tak jak i w po-
przednich, mo¿emy spodziewaæ siê niewielkiej iloœci prze-
lotów w ci¹gu godziny o ZHR ~ 5.

Cezary Ga³an, Piotr Wychudzki, Janusz Li¿ewski

starsza, gromada otwarta NGC 2158. Zdarza³o siê, ¿e by³a ona
mylona z komet¹ przez obserwatorów, którzy kierowali swój tele-
skop na M 35 po raz pierwszy.

Najlepiej znan¹ mg³awic¹ gwiazdozbioru BliŸni¹t jest NGC
2392, prawdopodobnie za spraw¹ bardzo charakterystycznego
wygl¹du, któremu zawdziêcza sw¹ nazwê „Eskimos”. Jest to mg³a-
wica planetarna prezentuj¹ca tak z³o¿on¹ strukturê ob³oków gazu,
¿e sposób ich uformowania nie jest do koñca zrozumia³y. Mg³awi-
ca zajmuje na niebie obszar nieznacznie mniejszy od 1' ³uku. Nie-
pewne szacunki odleg³oœci do mg³awicy wskazuj¹ na dystans rzê-
du 1000 pc.

Cezary Ga³an

Zdjêcia pochodz¹ z NASA. Schematyczne obrazy nieba zosta³y
wykreowane przy pomocy programu STELLARIUM

Wiêcej informacji:
OLSZTYÑSKI MIESIÊCZNIK ASTRONOMICZNO-ASTRONAUTYCZNY
http://www.planetarium.olsztyn.pl/kalendarz/
ALMANACH ASTRONOMICZNY TOMASZA ŒCIÊ¯ORA
http://regulus.astrohobby.pl/
ROCZNIK ASTRONOMICZNY IGIK
http://www.igik.edu.pl/
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Wyniki konkursu „AstroCamera 2011” (c.d.)

III nagroda
Autor: Marcin Cika³a
Tytu³ zdjêcia: M101
Data wykonania zdjêcia: 01.03.2011 r. oraz 02.03.2011 r.
Miejsce wykonania zdjêcia: Wêglówka, Lubomir, województwo
podkarpackie

Zdjêcie powsta³o w wyniku z³o¿enia 20 zdjêæ o ³¹cznym czasie
naœwietlania 3 godz. 20 min.
Na pierwszym planie jest widoczna galaktyka spiralna M101.
Osoby bardziej spostrzegawcze mog¹ zobacz¹ na tym zdjêciu
nie jedn¹, ale przynajmniej siedem galaktyk.

II nagroda
Autor: Jerzy £¹giewka
Tytu³ zdjêcia: Jowisz – Ganimedes i jego cieñ
Data wykonania zdjêcia: 03.09.2010 r.
Miejsce wykonania zdjêcia: Katowice (4 piêtro, balkon), województwo œl¹skie
Zdjêcie stanowi mozaikê 6 zdjêæ, ka¿de sk³ada siê ze 120 ekspozycji.
Jowisz – najwiêksza planeta wraz z najwiêkszym w ca³ym Uk³adzie S³onecznym ksiê¿ycem o nazwie Ganimedes
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relaks z Urani¹ krzy¿ówka

Ciekawe strony internetowe…

S³owa kluczowe do rozwi¹zania krzy¿ówki zamieszczonej w „Uranii–PA”
5/2011: 1. Atlantis, 2. Równonoc, 3. Kwadrant, 4. Syderyczny, 5. Halsz-
tacki, 6. Efemerydy, 7. Celsjusza, 8. Jowisz, 9. Holocen, 10. Atmosfera,
11. Z³¹czenie, 12. Precesja, 13. Karze³, 14. Ursydy, 15. Bajkonur.

W „Uranii–PA” nr 5/2011 zamieœciliœmy
krzy¿ówkê, której rozwi¹zaniem jest
has³o ANDRZEJ WOSZCZYK. Nagro-

dy ksi¹¿kowe wylosowali Leszek Wojciechowski
z Opatówka i Rafa³ Zorychta z Koñczyc Wielkich.
Nagrody zostan¹ wys³ane poczt¹.

Na rozwi¹zania czekamy do koñca lutego 2012 r. Osoby
nie bêd¹ce prenumeratorami „Uranii–PA” musz¹ do³¹czyæ
do rozwi¹zania kupon umieszczony w lewym górnym rogu
tej strony. Prenumeratorzy mog¹ przesy³aæ rozwi¹zania drog¹
elektroniczn¹. Wœród autorów poprawnych odpowiedzi roz-
losujemy dwie ksi¹¿ki o tematyce astronomicznej.

O
pr

. J
ot

D
e

„W numerze 1/2010 „Uranii – Postêpów Astronomii” pojawi³a siê notka o bezp³atnym dostêpie do wybranych historycz-
nych artyku³ów z ró¿nych dziedzin wiedzy opublikowanych w czasopismach Royal Society (adres jest nadal aktualny).
Dziœ kolejna propozycja. Tym razem chodzi o stopniowe udostêpnianie notatek Izaaka Newtona na stronie Cambridge

University Press. Stanowi¹ one zacz¹tek tzw. Cambridge Digital Library — zamia-
rem jej twórców i fundatorów (w chwili obecnej The Polonsky Foundation oraz
JISC — Joint Information Systems Committee) jest udostêpnienie elektronicznych
wersji bezcennych i niekiedy unikalnych rêkopisów czy ksi¹¿ek bêd¹cych w posia-
daniu biblioteki Uniwersytetu w Cambridge. Pod adresem http://cudl.lib.cam.ac.uk/
collections/newton znajdziemy obecnie m.in. pierwsze (z roku 1687, jeszcze w jê-
zyku ³aciñskim) wydanie najwa¿niejszej pracy Newtona „Philosophia naturalis prin-
cipia mathematica” z odrêcznymi komentarzami Autora — drugie, poprawione wy-
danie pojawi³o siê w roku 1713. Oprócz tego seria tzw. notatników, m.in. „Waste
Book” zawieraj¹cy notatki zwi¹zane z rachunkiem ró¿niczkowym i ca³kowym.

Mo¿e warto zwróciæ uwagê na fakt pierwszego wydania ca³oœci „Principiów”
w jêzyku polskim („Matematyczne zasady filozofii przyrody”) — nast¹pi³o to do-
piero pod koniec ubieg³ego roku. Wydawc¹ jest Copernicus Center Press — wy-
dawnictwo Centrum Kopernika Badañ Interdyscyplinarnych w Krakowie we wspó³-
pracy z Konsorcjum Akademickim — Wydawnictwem WSE z Krakowa, WSIiZ
z Rzeszowa i WSZiA z Zamoœcia. T³umaczem jest dr Jaros³aw Wawrzycki z Insty-
tutu Fizyki J¹drowej PAN. Autorem wstêpu jest ks. prof. Micha³ Heller, pos³owie
napisa³ prof. Andrzej Kajetan Wróblewski.

Pojawi³ siê kolejny, siedemnasty (3/2011) numer AstroNautilusa. ZnaleŸæ mo¿-
na go tam, gdzie zawsze, pod adresem www.astronautilus.pl.

R.S.

1. Misja poszukuj¹ca „drugiej” Ziemi
2. Do ogl¹dania w lutym br.
3. 50 lat temu unios³a sztuczny meteoroid
4. Ma staæ siê pierwszym sztucznym satelit¹ komety
5. Gwiazdozbiór z nietypow¹ „now¹” w 2008 r.
6. Sonda, która dolecia³a do komety Halleya
7. Patron obserwatorium w Bukowcu
8. Aktor, re¿yser, mi³oœnik astronomii
9. Pierwszy zdobywca py³u kometarnego

10. Przejœcie — inaczej
11. Miejscowoœæ z planetarium A. Owczarka
12. Aminokwas znaleziony w kometach
13. Hotel z teleskopami
14. Ma wyl¹dowaæ na j¹drze komety

„Principia” Izaaka Newtona
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Obok prezentujemy kolejne
perfekcyjne zdjêcie naszego
greckiego przyjaciela Antho-
nyego Ayiomamitisa, tym ra-
zem obrazuj¹ce gromadê
otwart¹ M52 w Kasjopei.
Zdjêcie zosta³o wykonane 27
listopada 2011 r. teleskopem
AP305/f3,8. Szczegó³owy opis
wykonania czytelnicy znajd¹
na stronie autora

www.perseus.gr

Ni¿ej sekwencja zdjêæ
spektakularnego wyjœcia
Srebrnego Globu z cienia na-
szej planety 10 grudnia 2011 r.
Jak napisa³ autor, Mariusz
Œwiêtnicki: wokó³ zaæmionego
Ksiê¿yca nieustannie tañczy-
³y ró¿ne typy chmur, jasne
stroboskopy samolotów, a tak-
¿e halo, tworz¹c ³adn¹ opra-
wê dla tego zjawiska. Zdjêcia
wykona³ przez obiektyw Sig-
my 70-300 DG APO, apara-
tem Nikon D300
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W nastêpnych numerach:
• 20 lat OGLE

• Najwiekszy portret nieba

• Miêdzygwiazdowe pocz¹tki ¿ycia

• Gwiazda Przybylskiego

Czy Curiosity rozwi¹¿e zagadkê Czerwonej Planety?

W prenumeracie taniej — Urania za 10 z³!
Cena bie¿¹cych numerów Uranii bezpoœrednio u wydawcy wynosi 10 z³.
Prenumerata roczna (6 numerów) kosztuje 60 z³. Numery archiwalne do-
stêpne a¿ do wyczerpania. Wp³aty prosimy kierowaæ na konto:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Bank Millennium S.A. o/Toruñ

Nr 44 116022020000000055305241

Wszelkich informacji dotycz¹cych prenumeraty i zakupu numerów archi-
walnych udziela:

Sylwia Fr¹ckowiak
Centrum Astronomii UMK

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruñ

E-mail:  urania@astri.uni.torun.pl
tel. 698 55 61 61

90 lat Uranii
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