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Podró¿e kszta³c¹ – nie od dzisiaj wiadomo! Wieczorem i noc¹ 11 marca wraz
z Henrykiem Brancewiczem, prezesem Polskiego Towarzystwa Mi³oœników
Astronomii, jechaliœmy sobie samochodem z Chorzowa do Torunia na

poniedzia³kowe, uroczyste Seminarium poœwiêcone pamiêci W³adys³awa Dziewulskiego
w 50. rocznicê œmierci. Po drodze odwiedziliœmy Czêstochowê, gdzie niezmo¿ony Bogdan
Wszo³ek organizuje kolejnych kilka konkursów i konferencji, a ja mia³em dla niego pó³
baga¿nika Uranii na nagrody. Drugie pó³ zostawi³em dla finalistów Olimpiady
Astronomicznej. Nie znaleŸliœmy ju¿ miejsca w Uranii na czêstochowskie wydarzenia,
zapewne najciekawszy bêdzie konkurs na dzie³o artystyczne, ale ³atwo je wyguglowaæ
wpisuj¹c has³o „Astronomia Nova”, nazwê lokalnego stowarzyszenia dowodzonego przez
Bogdana. Bogdan zaprosi³ nas do domu na obiad, co nas specjalnie nie zaskoczy³o,
bo zazwyczaj robi to samo w stosunku do wszystkich (kilkudziesiêciu!) uczestników swoich
konferencji.

Kolejnym miejscem na trasie by³o, opisane w poprzednim numerze, obserwatorium
w Bukowcu z jego sympatycznym gospodarzem, œwie¿ym magistrem operatorskiej sztuki
filmowej, Paw³em Maksymem. Obserwatorium rzeczywiœcie maleñkie, mniejsze ni¿
astrobazy, a i da³ siê odczuæ brak toalety. Na szczêœcie nie ma w œrodku schodów, wiêc
Pawe³ myœli o wykonaniu bardzo wygodnej dla odpoczynku antresoli. Obejmuj¹ca 3/4 sfery
kopu³a, te¿ mniejsza ni¿ w astrobazach, nawet tutaj jest osadzona o jakieœ 10 cm za
wysoko. Du¿o szczêœliwszy ni¿ w astrobazach jest te¿ sposób zamykania wejœciowego otworu
w pod³odze. Bêdzie o czym pisaæ! Przy okazji prezes hojnie obieca³ wspomóc Sekcjê Zakryæ
w Bukowcu przy zakupie jakiejœ nowej aparatury, jak tylko otrzyma kolejn¹ ratê
z wynajmu kamienicy PTMA w Krakowie, a Pawe³ podrzuci³ notkê o transplutonowym
zakryciu do Kalendarza.

No i teraz nast¹pi³ najbardziej niezwyk³y odcinek naszej drogi. Robi³o siê ciemno,
a przez lew¹ szybê samochodu drogê nam wskazywa³y dwie niezwyk³e „lampy” niebieskie,
coraz to ni¿ej nad horyzontem. Trudno by³o siê oprzeæ wra¿eniu, ¿e byæ mo¿e podobny
widok towarzyszy³ Trzem Królom do Betlejem. Wprawdzie nas by³o dwóch, a nie trzech,
i to w dodatku nie królów, ale co najwy¿ej prezesów, ale ¿e nie do koñca mo¿na nas
podejrzewaæ o megalomaniê, mo¿na sprawdziæ na ok³adce! Oto widzimy w³aœnie to
niezwyk³e z³¹czenie Wenus z Jowiszem wprost na d³oniach centralnej postaci, któr¹ nie jest
tym razem… Henryk. Patrz¹c na to fotograficzne arcydzie³o ze œwiadomoœci¹, ¿e wszak
obydwie planety nosz¹ imiona staro¿ytnych bogów, trudno by³o siê oprzeæ refleksji, i¿
astronomia to nie tylko wspó³czesna nauka, ale to najpierwotniejsze Ÿród³o ca³ej kultury:
wiary, poezji i matematyki. I tak¹ chcielibyœmy widzieæ nasz¹ Uraniê, ho³duj¹c¹ nauce,
ale nisko k³aniaj¹c¹ siê astrofotografii, nawet jeœli jest tylko (a¿?) sztuk¹! Astronomia mo¿e
mieæ i dziœ ró¿ne oblicza, póki nie staje siê pseudonauk¹, antysztuk¹ albo zabobonem.

Nim jednak trafi³em do Chorzowa, uczestniczy³em w otwarciu kolejnej astrobazy
w Kujawsko-Pomorskiem. M³odzie¿ jest tu podmiotem wszelkich dzia³añ i ma znakomit¹
opiekê, a astrobaza kwitnie dziêki gospodaruj¹cym w niej pasjonatom. Nie zwa¿aj¹c na
przyjazd notabli z województwa, pod³oga zastawiona by³a sprzêtem, tak ¿e przywieziony
w darze karton Uranii trafi³ do… ³azienki. Ale jakoœ dziwnie jestem spokojny, ¿e tu
w³aœnie na pewno bêdzie siê j¹ czytaæ. Takie miejsca nastrajaj¹ do pomyœlenia, ¿e istnieje
coœ takiego jak – parafrazuj¹c dzie³o Keplera – Astronomia M³oda. Zaczyna siê gdzieœ
w Kruszwicy, Radziejowie i Inowroc³awiu. Ale czy koñczy siê fina³em Olimpiady
Astronomicznej w Chorzowie albo Ogólnopolskim Seminarium w Grudzi¹dzu? Niech
trwa dalej, pod ró¿nymi postaciami – i w tym ma pomóc nasza wspólna Urania!
Mamy na to mnóstwo pomys³ów. Trochê tylko brakuje miejsca, czasu i ludzi…

Maciej Miko³ajewski

dla szkó³, uczelni oraz mi³oœników astronomii i amatorów nocnego nieba
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Bronis³aw Rudawy
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 88 Jerzy Krzesiñski

SDSS
— najwiêkszy portret nieba

SDSS jest jednym z najbardziej
nowoczesnych cyfrowych przegl¹dów
nieba. Wykonany zosta³ za pomoc¹
niewielkiego teleskopu o œrednicy
zwierciad³a 2,5 m i pokry³ obserwacjami
ponad jedn¹ trzeci¹ widocznego nieba.
Dziêki temu przegl¹dowi odkryto wiele
niezwyk³ych i rzadkich obiektów. Artyku³
przybli¿a czytelnikom skalê oraz rozmach
pracy wykonanej przez zespó³ ludzi
pracuj¹cych w tym projekcie.

 Poradnik obserwatora

KONKURS!!!
Astronomiczne klejnoty — INKLUZJE 75

Skrzyd³a w SDSS 93

VT–2012

Wyznaczanie wartoœci
jednostki astronomicznej 74

Witryna internetowa VT-2012 74

Przywilej prowadzenia badañ naukowych
i dokonywania odkryæ jest dziœ wielk¹
przygod¹ intelektualn¹. Dawniej te¿ tak by³o,
ale oprócz intelektu nie raz trzeba by³o w imiê
prawdy nara¿aæ zdrowie i ¿ycie. Kontynuuj¹c
przygotowania do czerwcowego tranzytu
Wenus, wspominamy brawurow¹ wyprawê
kapitana Cooka, najdzielniejszego ¿eglarza
wœród astronomów i najlepszego astronoma
wœród ¿eglarzy.

Ciekawe strony internetowe: 85

25 lat temu

Wy³adowania elektryczne
w atmosferach planetarnych

(…) Poniewa¿ ka¿da z atmosfer
planetarnych w Uk³adzie S³onecznym
ró¿ni siê znacznie od ziemskiej, znaczne te¿
powinny byæ ró¿nice pomiêdzy
przebiegiem i parametrami wy³adowañ
w tych atmosferach. Jeœli na przyk³ad
na Ziemi najlepiej poznane s¹ wy³adowania
zachodz¹ce miêdzy chmurami
a powierzchni¹ planety, to wiedza ta nie
mo¿e mieæ odniesienia do Jowisza
i Saturna, gdzie nie istniej¹ odpowiedniki
powierzchni Ziemi, a domniemane
wy³adowania zachodz¹ miêdzy ob³okami...
Ogólnie rzecz bior¹c, spodziewaæ siê
mo¿na, ¿e ze wzglêdu na ogromne
rozmiary ob³oków w atmosferach planet-
-olbrzymów ewentualnie zachodz¹ce tam
wy³adowania mog¹ mieæ znacznie wiêksz¹
moc od wy³adowañ obserwowanych na
Ziemi…
Wg J. Geophys. Res., D90, 6225, (1985).
Zbigniew Paprotny

50 lat temu

Od dawna mówi³o siê o koniecznoœci
budowy miêdzynarodowego
obserwatorium astronomicznego na
po³udniowej pó³kuli, która wyraŸnie jest
upoœledzona pod wzglêdem wyposa¿enia
w wiêksze i nowoczeœniejsze instrumenty.
Zdaje siê, ¿e te projekty bêd¹ wreszcie
zrealizowane. Og³oszono bowiem realny
plan budowy obserwatorium
wyposa¿onego na wzór Mt Palomar

Ü

O swojej pracy najwiêkszym portretem nieba i drodze z Suhory
do NowegoMeksyku, opowiada autor artyku³u.
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Oœlepiajaca kula Wenus na d³oni i Jowisz niczym
brylant iskrz¹cy w oczku pierœcionka to swoiste
klejnoty tegorocznego wieczornego marcowego
nieba. To piêkne zdjêcie wykona³ pan Marek
Nikodem z Szubina podczas z³¹czenia tych
planet 12 marca.
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     (2) …i szwedzkie dary 106
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Zbigniew Rakoczy
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Krzy¿ówka 118
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Polecamy do obserwacji:
Opozycja Saturna 112

Spójrz w niebo — gwiazdozbiory:
Lew 115

Zakrycie obiektu transneptunowego 117

Blask ciemnoœci w Beskidach 100

III Edycja Konkursu astronomicznego

NA OK£ADCE

 W kraju

Pierwszy polski satelita studencki PW-Sat  102

wspólnymi si³ami Francji, Belgii, Holandii,
NRF, Unii Po³udniowo-Afrykañskiej
i Szwecji. Spodziewany jest równie¿ udzia³
w tym przedsiêwziêciu Wielkiej Brytanii.
Ze wzglêdu na warunki klimatyczne
(maksymalna liczba pogodnych nocy)
wybrano pod budowê okrêg Beaufort West
w Unii Po³udniowo-Afrykañskiej.
Wg M. N. A. S. S. A. 20, 1 (1961). Konrad Rudnicki

Ü

„A jednak sie krêci…”
Konkurs przeznaczony jest dla szkó³, oœrodków wychowawczych, œwietlic
oraz instytucji organizuj¹cych letni wypoczynek dzieci i m³odzie¿y. Zada-
niem konkursowym jest przygotowanie i przeprowadzenie cyklu zajêæ o te-
matyce astronomicznej, zwi¹zanej z badaniami kosmicznymi itp.

Nagrod¹ g³ówn¹ jest teleskop astronomiczny ufundowany przez dystry-
butora sprzêtu astronomicznego Astrokrak. Najlepsi otrzymaj¹ tak¿e ze-
staw ksi¹¿ek, map lub akcesoriów astronomicznych.

Organizatorami konkursu s¹: Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

REGULAMIN KONKURSU, SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE
O ZG£OSZENIACH I WARUNKACH UDZIA£U, A TAK¯E PRZYK£A-
DOWE SCENARIUSZE I PROPOZYCJE ZAJÊÆ ZNAJDUJ¥ SIÊ NA

www.as.up.krakow.pl/edu/konkursy

13 lutego w swój dziewiczy rejs wystartowa³a rakieta Vega, nios¹c na pok³adzie
w³oskie satelity LARES i ALMASat-1 oraz 7 innych mini satelitów, w tym
pierwszy polski. Zbudowali go studenci Politechniki Warszawskiej.
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Zjawisko
roku 2012!

Artystyczna wizja planety Wenus na tle protuberancji s³onecznej. Pastel autorstwa Katarzyny Kurdek

Zjawisko
roku 2012!
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Kapitan Cook
i Wenus
na Tahiti

Do najrzadszych zjawisk astrono-
micznych mo¿liwych do zaobserwowa-
nia w Uk³adzie S³onecznym nale¿¹ przej-
œcia Wenus przed tarcz¹ S³oñca.
Zjawisko takie wystêpuje, gdy — po
pierwsze — Wenus znajduje siê pomiê-
dzy Ziemi¹ i S³oñcem, tj. w koniunkcji
dolnej (inaczej: z³¹czeniu dolnym). Ta-
kie koniunkcje zdarzaj¹ siê raz na 584
dni (jest to okres powtarzalnoœci faz
Wenus). Gdyby p³aszczyzna orbity We-
nus pokrywa³a siê z p³aszczyzn¹ eklip-
tyki, jej przejœcia przed tarcz¹ S³oñca
by³yby obserwowane równie czêsto.
Orbita Wenus jest jednak nachylona do

p³aszczyzny ekliptyki pod k¹tem 3,4°.
Dodajmy, ¿e punkty przeciêcia jej orbi-
ty z p³aszczyzn¹ ekliptyki to wêze³ wstê-
puj¹cy, w którym planeta przechodzi
ponad p³aszczyznê ekliptyki i wêze³ zstê-
puj¹cy, w którym przechodzi pod p³asz-
czyznê ekliptyki. Gdy Wenus przecho-
dzi przez koniunkcjê, bêd¹c daleko od
wêz³ów, znajduje siê wtedy powy¿ej
(albo poni¿ej) S³oñca. Warunkiem ko-
niecznym dla przejœcia przed tarcz¹ S³oñ-
ca jest wiêc równoczesne przechodzenie
planety przez koniunkcjê i przez jeden
z wêz³ów. Jak czêsto zdarza siê taka sy-
tuacja?

Znaj¹c synodyczne okresy obiegu
Ziemi P

Z
 i Wenus P

W
, ³atwo stwier-

dziæ, ¿e 8 P
Z
 ≈ 13 P

W 
oraz 243 P

Z
 ≈ 395

P
W

. A to znaczy, ¿e przejœcia Wenus win-
ny powtarzaæ siê co 8 lat i co 243 lata,
przy czym w okresie 243 lat bêd¹ to dwa
przejœcia, odpowiadaj¹ce przejœciu pla-
nety przez wêze³ wstêpuj¹cy i zstêpuj¹-
cy. Gdyby podane wy¿ej wielokrotnoœci
okresów by³y dok³adnie równe a orbity
Wenus i Ziemi ko³owe, sytuacja by³aby
prosta. W cyklu 243-letnim przejœcia
Wenus powtarza³yby siê kolejno albo co
8, 113,5, 8 i 113,5 lat, albo co 121,5
i 121,5 lat. Pierwsza z tych mo¿liwoœci
(lewa strona rysunku) odpowiada sytu-
acji, gdy Wenus przechodzi przez wêze³
nieco wczeœniej, a po 8 latach nieco póŸ-
niej ni¿ koniunkcja. Mamy wtedy dwa
przejœcia przed tarcz¹ S³oñca. Druga
mo¿liwoœæ (prawa strona rysunku) od-
powiada sytuacji, gdy przejœcie przez
wêze³ i koniunkcja s¹ (w przybli¿eniu)
równoczesne. Mamy wtedy tylko jedno
przejœcie, poniewa¿ 8 lat wczeœniej pla-
neta przechodzi poni¿ej a 8 lat póŸniej
— powy¿ej S³oñca.

W rzeczywistoœci jest inaczej. Przej-
œcia Wenus w cyklu 243-letnim powta-
rzaj¹ siê (obecnie) co 8, 105,5, 8 i 121,5
lat. Warto dodaæ, ¿e pierwsza „8-letnia”
para przejœæ nastêpuje w maju/czerwcu,
tj. wtedy gdy Wenus przechodzi przez
wêze³ zstêpuj¹cy, zaœ druga para —
w grudniu, gdy planeta przechodzi przez
wêze³ wstêpuj¹cy.

Drogi Wenus w czasie jej kolejnych przejœæ w pobli¿u S³oñca. W obydwu wypadkach s¹ to
przejœcia przez wêze³ zstêpuj¹cy. Liczby po prawej podaj¹ daty (lata) tych przejœæ

Kapitan Cook
i Wenus
na Tahiti
Pe³en cykl spektakularnych przejœæ Wenus przed tarcz¹ s³oneczn¹ wynosi 243
lata. Dla astronomów sprzed blisko æwieræ tysi¹ca lat obserwacje tego zjawiska
mia³y fundamentalne znaczenie, bo dawa³y niepowtarzaln¹ mo¿liwoœæ uzyskania
bezwzglêdnej wartoœci odleg³oœci Ziemi od S³oñca, a co za tym idzie, rzeczywi-
stych rozmiarów Uk³adu S³onecznego. K³opot w tym, ¿e pomiary musia³y byæ wy-
konywane z mo¿liwie du¿ych odleg³oœci na Ziemi. ¯eby tego dokonaæ, trzeba by³o
byæ nie tylko sprawnym obserwatorem, ale równie¿ odwa¿nym podró¿nikiem i wy-
trawnym ¿eglarzem…

Józef Smak

Przejœcia Wenus przed tarcz¹
S³oñca w latach 1500—2200*

26 maja 1518
23 maja 1526

7 grudnia 1631
4 grudnia 1639

6 czerwca 1761
3 czerwca 1769
9 grudnia 1874
6 grudnia 1882

8 czerwca 2004
6 czerwca 2012
11 grudnia 2117
8 grudnia 2125

* Uwa¿ny czytelnik zauwa¿y, ¿e podane
w „Uranii” 1/2012 (s. 9) daty przejœæ w XVI w.
s¹ o 10 dni póŸniejsze. Za dwa miesi¹ce wy-
jaœnimy, które z nich s¹ pomy³k¹ (Red.)

VT–2012
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Co sprawia, ¿e zamiast dwu równych
odstêpów po 113,5 lat (por. powy¿ej),
mamy dwa ró¿ne: 105,5 i 125,5 lat? Po-
wodów jest kilka. Po pierwsze, podane
wy¿ej wielokrotnoœci okresów s¹ równe
tylko w przybli¿eniu. Po drugie, orbita
Ziemi jest elips¹, w wyniku czego prêd-
koœæ jej ruchu orbitalnego nie jest sta³a,
co z kolei powoduje, ¿e jej droga od
wêz³a zstêpuj¹cego Wenus do wêz³a
wstêpuj¹cego trwa d³u¿ej ni¿ od wêz³a
wstêpuj¹cego do wêz³a zstêpuj¹cego. Po
trzecie wreszcie, mamy do czynienia
z powolnym ruchem linii wêz³ów orbity
Wenus (ten efekt powoduje, ¿e daty ka-
lendarzowe kolejnych przejœæ staj¹ siê
coraz póŸniejsze). To wszystko sprawia,
¿e cykl 243-letni dzieli siê obecnie na
dwie nierówne czêœci. Co wiêcej,
uwzglêdnienie w rachunkach tych efek-
tów pozwala na stwierdzenie, ¿e w la-
tach 546–1518 przejœcia Wenus powta-
rza³y siê w innym ni¿ obecnie cyklu,
a mianowicie co 8, 113,5 i 121,5 lat,
wczeœniej zaœ, przed rokiem 546 powta-
rza³y siê co 121,5 i ponownie 121,5 lat,
a wiêc dok³adnie co pó³ cyklu. W przy-
sz³oœci bêdzie jeszcze inaczej: w latach
2976–3713 przejœcia Wenus bêd¹ zacho-
dzi³y co 8, 105,5 i 129,5 lat, zaœ po roku
3713 co 105,5 i 137,5 lat. Przy okazji
zauwa¿my, ¿e mo¿liwe s¹ nie tylko dwie
sytuacje opisane powy¿ej, gdy w cyklu
243-letnim mamy 4 albo 2 przejœcia, ale
tak¿e sytuacja poœrednia, gdy zachodz¹
3 przejœcia.

Przejœcia Wenus przed tarcz¹ S³oñca
sta³y siê przedmiotem szczególne-

go zainteresowania astronomów nie tyl-
ko dlatego, ¿e s¹ tak rzadkie i ¿e wyja-
œnienie ich cyklicznoœci by³o
wyzwaniem dla teoretyków. Najwa¿niej-
szym powodem by³o to, ¿e ich obserwa-
cje mia³y umo¿liwiæ dok³adne wyzna-
czenie paralaksy S³oñca albo inaczej —
odleg³oœci Ziemi od S³oñca, czyli jed-
nostki astronomicznej. Przypomnijmy,
¿e ju¿ w staro¿ytnoœci potrafiono obli-
czaæ ruchy planet, pos³uguj¹c siê mode-
lem geocentrycznym. Wprowadzenie
przez Kopernika modelu heliocentrycz-
nego, a nastêpnie odkrycie przez Keple-
ra jego trzech praw umo¿liwi³o znaczne
uproszczenie takich obliczeñ. Potrafio-
no coraz dok³adniej wyznaczaæ odleg³o-
œci planet od S³oñca, a tak¿e ich wza-
jemne odleg³oœci. Tyle tylko, ¿e by³y to

odleg³oœci wzglêdne, odnoszone do od-
leg³oœci Ziemi od S³oñca, przyjêtej za jed-
nostkê. Aby móc przejœæ do odleg³oœci
wyra¿anych w jednostkach bezwzglêd-
nych, np. w milach (kilometry wprowa-
dzono znacznie póŸniej), trzeba by³o
zmierzyæ odleg³oœæ Ziemi od S³oñca.

Bezpoœredni pomiar paralaksy geo-
centrycznej S³oñca by³ oczywiœcie nie-
mo¿liwy. Wystarczy³o jednak wyzna-
czyæ jak¹kolwiek inn¹ odleg³oœæ (znan¹
wczeœniej w jednostkach wzglêdnych).
W grê wchodzi³o wyznaczenie paralak-
sy Wenus lub Marsa podczas ich naj-
wiêkszego zbli¿enia do Ziemi. W przy-
padku Wenus ma to miejsce podczas
dolnej koniunkcji, ale wtedy taki pomiar

jest niemo¿liwy — wprawdzie tu¿ przed
i tu¿ po koniunkcji widaæ cienki sierp
Wenus, ale nie widaæ gwiazd, wzglêdem
których nale¿a³oby zmierzyæ po³o¿enie
planety… W przypadku Marsa sytuacja
by³a ³atwiejsza. Pierwsze takie pomiary
wykonano podczas opozycji planety
w roku 1672 w dwu odleg³ych od siebie
miejscach: w Pary¿u i w Cayenne (Gu-
jana Francuska). Na ich podstawie Gio-
vanni Cassini i John Flamsteed wyzna-
czyli paralaksê S³oñca na π = 9–10″,
czemu odpowiada³a œrednia odleg³oœæ
Ziemi od S³oñca A = 146–132 mln km.
Wyniki takich pomiarów podawano tra-
dycyjnie w formie paralaksy S³oñca i tyl-
ko wyj¹tkowo podawano tak¿e odpowia-
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Wielkim badaczem kszta³tów i roz-
miarów orbit planetarnych by³ Jan
Kepler. Dobrze znane by³y mu tylko
wzglêdne wielkoœci wielkich pó³osi
poszczególnych planet. Aby poznaæ
rzeczywiste rozmiary Uk³adu S³o-
necznego, przynajmniej jedna z od-
leg³oœci miêdzy planetami musia³a
zostaæ zmierzona bezpoœrednio.
Oczywiœcie najwiêksze nadzieje bu-
dzi³ s¹siad bliski Ziemi, pokazany na

rysunku Mars. Najprostsza,
geometryczna metoda
triangulacyjna polega na
pomiarze ró¿nicy po³o¿enia
badanego obiektu w tej sa-
mej chwili z dwóch mo¿li-
wie odleg³ych punktów two-
rz¹cych bazê d. K¹t π nosi
nazwê paralaksy, gdy d³u-
goœæ bazy d równa siê pro-
mieniowi Ziemi R (d = R)
paralaksy geocentrycznej.
Znaj¹c rozmiary Ziemi,

mo¿na j¹ obliczyæ dla ka¿dej warto-
œci d. Dla ma³ych k¹tów w mierze
radialnej odleg³oœæ obiektu (np. Mar-
sa na rysunku) D = R/π, a gdy para-
laksê wyraziæ w sekundach ³uku π”
= 206265 R/D. Paralaksa geocen-
tryczna S³oñca wynosi ok. 9”, co
oznacza, ¿e odleg³oœæ Ziemi od S³oñ-
ca jest ponad 20 tys. razy wiêksza
od jej promienia!

Rys.: astronomia.pl

Edmund HalleyJames Gregory
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daj¹c¹ jej odleg³oœæ Ziemia-S³oñce. Pro-
blemem by³o to, ¿e w owych czasach
w ró¿nych krajach by³y w u¿yciu ró¿ne
jednostki odleg³oœci. W niniejszym ar-
tykule wszystkie odleg³oœci podawane s¹
oczywiœcie w kilometrach.

Pomys³ wykorzystania zjawiska
przejœcia Wenus przed tarcz¹ S³oñ-

ca do znacznie dok³adniejszego wyzna-
czenia jej odleg³oœci od Ziemi (a w kon-
sekwencji jednostki astronomicznej)
poda³ w roku 1663 angielski astronom
James Gregory. Zaproponowan¹ przez
niego metodê rozwin¹³ w 1716 roku
Edmund Halley. Mia³ on wtedy 60 lat
i wiedzia³, ¿e najbli¿szych przejœæ We-
nus przez tarcz¹ S³oñca w latach 1761
i 1769 sam nie do¿yje, ale opracowa³ —
dla swych nastêpców — szczegó³owy
program ich obserwacji.

Zasada metody by³a prosta. Z dwu
miejsc na Ziemi widaæ przejœcie Wenus
na tle tarczy S³oñca wzd³u¿ dwu ró¿nych
ciêciw (rys.). Jeœli odleg³oœæ tych dwu
miejsc na Ziemi, czyli d³ugoœæ bazy po-
miarowej, wynosi D

Z
, to odpowiadaj¹ca

jej odleg³oœæ dwu ciêciw na tarczy S³oñ-
ca wynosi D

S
 = x D

Z 
, gdzie x ≈ 2,6 jest

stosunkiem odleg³oœci S³oñce-Wenus do
odleg³oœci Wenus-Ziemia (które s¹ zna-
ne). Wyznaczona w ten sposób odleg³oœæ
D

S
, wraz ze zmierzon¹ w czasie przej-

œcia odleg³oœci¹ k¹tow¹ dwu ciêciw ∆″,
wystarczaj¹ do wyznaczenia odleg³oœci
planety. Problem stanowi jednak dok³ad-
noœæ, z jak¹ nale¿a³oby zmierzyæ ∆″. Zi-
lustrujemy to tutaj na prostym przyk³a-

dzie. Podawane w ramach tego przyk³a-
du wartoœci liczbowe ró¿nych parame-
trów s¹ przybli¿one. Maj¹ one tylko s³u-
¿yæ jako ilustracja metody.

Przyjmijmy, ¿e
baza pomiarowa ma
d³ugoœæ równ¹ pro-
mieniowi Ziemi: D

Z

≈ 6400 km. Odpo-
wiada temu D

S
 ≈

16600 km oraz —
przy znanej odleg³o-
œci S³oñca — obser-
wowana odleg³oœæ
dwu ciêciw: ∆ = 23″
= 0,38´. Chc¹c uzy-
skaæ dok³adnoœæ ±
1%, nale¿a³oby wiêc
zmierzyæ odleg³oœæ
dwu ciêciw z dok³ad-
noœci¹ ± 0,2°. Zauwa¿my jednak, ¿e po-
³o¿enia ka¿dej z tych dwu ciêciw wyzna-
cza siê tylko poœrednio, mierz¹c
zmieniaj¹c¹ siê odleg³oœæ czarnego kr¹¿-
ka planety od nieostrego i drgaj¹cego
brzegu tarczy S³oñca. Osi¹gniêcie w tych
warunkach dok³adnoœci ±0,2° jest po
prostu niemo¿liwe.

Zas³ug¹ Halleya by³o rozwiniêcie tej
metody w sposób, który pozwala³ na
osi¹gniêcie po¿¹danej dok³adnoœci. Zna-
j¹c wzglêdne odleg³oœci S³oñce–Wenus–
Ziemia oraz prêdkoœci k¹towe ruchu or-
bitalnego Wenus i Ziemi, mo¿na
wyznaczyæ prêdkoœæ k¹tow¹, z jak¹ prze-
suwa siê ona na tle tarczy S³oñca: v ≈
4°/min. Znaj¹c tê prêdkoœæ oraz mierz¹c
czas przejœcia Wenus przed tarcz¹ S³oñ-
ca ∆t, mo¿na wyznaczyæ d³ugoœæ ciêci-
wy (rys.): 2a = v ∆t. Z kolei, znaj¹c rów-
nie¿ k¹towy promieñ S³oñca (r), mo¿na
wyznaczyæ (stosuj¹c twierdzenie Pitago-

rasa do trójk¹ta rda) odleg³oœæ tej ciêci-
wy (d) od œrodka tarczy S³oñca. Aby oce-
niæ dok³adnoœæ tej metody, pozostañmy
przy wczeœniejszym przyk³adzie i za³ó¿-
my, ¿e wartoœæ d dla jednej z ciêciw wy-
nosi d

1
= 11,00´, zaœ dla drugiej: d

2
 =

11,00 – 0,38´=10,62´. Czasy przejœcia
bêd¹ wtedy wynosiæ: ∆t

1 
= 344 i ∆t

2 
=

355 min, a ich ró¿nica: 11 min = 660 s.
Zak³adaj¹c, podobnie jak Halley, ¿e cza-
sy przejœcia i ich ró¿nicê da siê zmie-
rzyæ z dok³adnoœci¹ ±2 s, otrzymujemy,
¿e opisana metoda powinna zapewniæ
dok³adnoœæ wyra¿aj¹c¹ siê stosunkiem
2/660, czyli ±0,3%. Z tak¹ dok³adnoœci¹
winno udaæ siê wyznaczenie odleg³oœci
dwu ciêciw ∆ = d

1 
–

 
d

2
 (w naszym przy-

k³adzie by³oby to ∆ = 23,00 ± 0,07″),
a w konsekwencji paralaksê/odleg³oœæ
Wenus oraz paralaksê/odleg³oœæ S³oñca.

Przygotowania do obserwacji przej-
œcia Wenus w dniu 6 czerwca 1761 r.

z udzia³em astronomów z wielu krajów
by³y pierwszym w historii przyk³adem
naukowej wspó³pracy miêdzynarodo-
wej. W zwi¹zku z tocz¹c¹ siê wtedy
Wojn¹ Siedmioletni¹, niezbêdnym te¿
by³o uzyskanie od rz¹dów wojuj¹cych
stron „glejtów bezpieczeñstwa” dla wy-
praw udaj¹cych siê do odleg³ych miejsc
na Ziemi (nie zawsze, niestety, zapew-
nia³y one bezpieczeñstwo). Kilka wy-
praw zakoñczy³o siê sukcesem. By³y to
m.in. angielskie wyprawy astronomów
Jeremiaha Dixona i Charlesa Masona na
Przyl¹dek Dobrej Nadziei oraz Johna
Winthropa do Nowej Funlandii, francu-
ska wyprawa Jean-Baptiste Chappe
d’Auteroche’a do Tobolska na Syberii,
a tak¿e austriackiego astronoma i jezu-
ity Maximilliana Hella do Vardö, w Nor-
wegii, za ko³em polarnym.

Modyfikacja metody wyznaczania odleg³oœci
Wenus podczas jej przejœcia przed tarcz¹
S³oñca

Metoda wyznaczania odleg³oœci Wenus pod-
czas jej przejœcia przed tarcz¹ S³oñca

0,72 0,28

W
DS DZ

∆′′

a

r d
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Jednak po opracowaniu tych obser-
wacji okaza³o siê, ¿e ich wyniki niezu-
pe³nie spe³niaj¹ wczeœniejsze oczekiwa-
nia. Wartoœci paralaksy S³oñca
wyznaczone przez ró¿nych astronomów
zawiera³y siê w szerokich granicach od
π = 8,28″ do 10,6″ (czemu odpowiada³a
wartoœæ A w granicach od 159 do 124
mln km). Jednym ze Ÿróde³ tak du¿ych
rozbie¿noœci by³y niedok³adnie wyzna-
czane momenty kontaktów. Momenty
pierwszego i czwartego kontaktu s¹ z na-
tury rzeczy trudne do uchwycenia.
W przypadku kontaktów wewnêtrznych
przyczyn¹ niepewnoœci jest tzw. zjawi-
sko „czarnej kropli”. Polega ono na tym,
¿e tu¿ po drugim kontakcie i tu¿ przed
trzecim obraz Wenus ulega deformacji,
wywo³anej przez rozpraszanie œwiat³a
w atmosferze, w teleskopie oraz w oku
obserwatora (lub w emulsji w przypad-
ku obserwacji fotograficznych w czasach
póŸniejszych).

Do obserwacji przejœcia Wenus
w dniu 3 czerwca 1769 r. przygo-

towano siê znacznie lepiej, korzystaj¹c
z doœwiadczeñ z roku 1761. Wartoœcio-
we obserwacje wykonali astronomowie
wchodz¹cy w sk³ad dwu wypraw angiel-
skich, a mianowicie James Cook i Char-
les Green na Tahiti, William Wales w Fort
Churchill nad Zatok¹ Hudsona w Kana-

dzie, rosyjski astronom Stiepan Rumo-
vski na pó³wyspie Kola, Jean-Baptiste
Chappe d’Auteroche — tym razem
w Meksyku, na pó³wyspie Baja Califor-
nia oraz Maximillian Hell — ponownie
w Vardö, za ko³em polarnym.

Patronat nad dowodzon¹ przez kapi-
tana Jamesa Cooka wypraw¹ na odkryt¹
ledwie kilka miesiêcy wczeœniej Tahiti
objê³o szacowne Royal Society (porów-
naj „Urania” 6/2011 s. 245). 16 lutego
1768 r. wyst¹pi³o do króla Jerzego III
w tej sprawie z petycj¹, która zawiera³a
m.in. proœbê o sfinansowanie wyprawy
sum¹ 4000 funtów szterlingów. Król wy-
razi³ zgodê, dziêki czemu ju¿ w maju

tego¿ roku admiralicja mog³a zakupiæ
¿aglowiec Earl of Pembroke, który po
przebudowie otrzyma³ nazwê HMS En-
deavour. Rozpoczêto kompletowanie za-
³ogi oraz za³adunek zapasów ¿ywnoœci.
W sk³ad za³ogi weszli: kapitan James
Cook, który by³ równie¿ doœwiadczonym
astronomem, Charles Green, podówczas
asystent królewskiego astronoma Nevil-
le’a Maskelyne’a — jako naukowy kie-
rownik wyprawy, kilku przyrodników,
m.in. Szwed Daniel Solander, 3 ofice-
rów, 73 marynarzy oraz 12 ¿o³nierzy pie-
choty morskiej (Royal Marines). Warto
przytoczyæ zachowany do dziœ spis za-
pasów ¿ywnoœci: 4000 tusz wo³owych,

Efekt „czarnej kropli” w wersji wspó³czesnej i przywiezionej z wyprawy

VT–2012

cego siê na falach okrêtu… Nauczo-
ny tym doœwiadczeniem postanowi³
nie wracaæ do Francji i czekaæ w re-
jonie Oceanu Indyjskiego na na-
stêpn¹ okazjê za 8 lat! Tym razem
na miejsce obserwacji wybra³ Mani-
lê, dok¹d dotar³ — przezornie — ju¿
na 3 lata przed oczekiwanym zjawi-

skiem. Niestety, hisz-
pañski gubernator Ma-
nili uzna³ go za szpiega
i Le Gentil, aby unikn¹æ
gro¿¹cego mu aresztu,
uciek³ pospiesznie na
Macao. Stamt¹d, po
pe³nej przygód ¿eglu-
dze, dotar³ wreszcie do
odzyskanego przez
Francjê Pondicherry.
Tamtejszy gubernator

przyj¹³ go z honorami i natychmiast
nakaza³ wybudowaæ dla niego obser-
watorium astronomiczne. Tym razem
wszystko by³o gotowe na d³ugo przed
czasem, pogoda by³a piêkna i Le
Gentil móg³ liczyæ na sukces. Nieste-
ty, w dniu przejœcia Wenus, tj. 3
czerwca 1769 roku, niebo pokrywa³y
gêste chmury…

Prawdziwym pechowcem okaza³ siê
francuski astronom Guillaume Le
Gentil. Na miejsce obserwacji
w 1761 r. wybra³ Pondicherry, we
francuskiej enklawie na wschodnim
wybrze¿u Indii. Po drodze zatrzyma³
siê na Mauritiusie, gdzie dowiedzia³
siê, ¿e Pondicherry jest oblegane
przez Anglików zarów-
no od strony l¹du, jak
i od strony morza przez
angielsk¹ flotê. Prze-
siad³ siê wiêc na fran-
cuski okrêt wojenny,
który udawa³ siê tam
z zamiarem przebicia
siê przez blokadê. Za-
nim jednak zbli¿yli siê
do wybrze¿y Pó³wyspu
Indyjskiego, dotar³a do
nich wiadomoœæ, ¿e Pondicherry ju¿
dawno pad³o. Jedyne, co w tej sytu-
acji mo¿na by³o zrobiæ, to zawróciæ
na Mauritius. Dotarli tam dopiero
w dniu przejœcia Wenus, tj. 6 czerw-
ca1761 r., ale na wejœcie do portu
i przygotowanie obserwacji nie star-
czy³o ju¿ czasu. Le Gentil móg³ tylko
obejrzeæ zjawisko z pok³adu ko³ysz¹-

Pechowy astronom

James Cook (1728–1779) — angielski kapi-
tan i odkrywca, jeden z najwiêkszych ¿egla-
rzy wszech czasów. W czasie trzech kolej-
nych wypraw po Pacyfiku wniós³ olbrzymi
wk³ad w poznanie naszego globu, sporz¹dza-
j¹c dok³adane mapy tych obszarów. Na kon-
to jego ekspedycji nale¿y wpisaæ odkrycia licz-
nych gatunków zwierz¹t oraz roœlin i spotka-
nie nowych ludów, jak aborygeni i Aleuci. Por-
tret namalowany w 1775 r. przez Nathaniela
Dance’a znajduje siê w Greenwich
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6000 tusz wieprzowych, 9 t chleba, 5 t
m¹ki, 3 t kiszonej kapusty, 1 t rodzynek,
250 beczek piwa, 44 beczki koniaku i 17
beczek rumu. Nie przypadkiem w tym
zestawie znalaz³y siê kapusta i rodzyn-
ki: kapitan Cook wiedzia³, ¿e wzboga-
cona o te produkty dieta pozwoli zapo-
biec nêkaj¹cym wtedy ¿eglarzy
chorobom, zw³aszcza szkorbutowi.

Wreszcie 26 sierpnia 1768 r. En-
deavour wyp³yn¹³ z Plymouth

w sw¹ d³ug¹ podró¿ dooko³a œwiata. Od
petycji do Jerzego III do wyjœcia w mo-
rze minê³o zatem zaledwie pó³ roku. Na
marginesie, warto siê zastanowiæ, jak by
to wygl¹da³o w realiach wspó³czesnych?
Rozpatrywanie wniosku grantowego
przez odpowiednie ministerstwo oraz
niezbêdne uzgodnienia z kilkoma inny-
mi ministerstwami potrwa³yby co naj-
mniej rok. Zakupienie statku — w dro-
dze przetargu! — musia³oby zaj¹æ
kolejny rok. Jego wyposa¿enie, wyma-
gaj¹ce równie¿ rozpisania wielu przetar-
gów, to kolejny rok. Wyprawa mog³aby
wiêc wyp³yn¹æ nie wczeœniej ni¿ po
up³ywie 3 lat (pod warunkiem oczywi-
œcie, ¿e ¿aden z przetargów nie zosta³by
uniewa¿niony i ¿e ca³¹ spraw¹ nie zajê-
³yby siê wczeœniej NIK, CBA i prokura-
tura…

Po trwaj¹cej kilka miesiêcy ¿egludze
wzd³u¿ wybrze¿y Ameryki Po³udniowej,
a nastêpnie wokó³ przyl¹dka Horn, En-

deavour dotar³ 13 kwietnia 1769 r. do
pó³nocnych brzegów Tahiti, zarzucaj¹c
kotwicê w zatoce Matavai (nazwanej

przez Anglików Royal Bay). Natych-
miast przyst¹piono do przygotowania
miejsca obserwacji. Wybór pad³ na naj-
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Trzy podró¿e kapitana Cooka:  1768–1771 (kolor czerwony); (1772–1775 (zielony); 1776–1779
(niebieski). Drogi wszystkich trzech wypraw krzy¿uj¹ siê na Tahiti (French Polynesia), gdzie
l¹dowa³ dla wykonania obserwacji astronomicznych, uzupe³nienia zapasów i zabrania miej-
scowych t³umaczy na pok³ad. Badania naukowe by³y w tych czasach przygod¹, nie tylko w in-
telektualnym znaczeniu. Cook zgin¹³ na Hawajach w potyczce z miejscow¹ ludnoœci¹ i wg
legendy… zjedzony przez tubylców. Trasa powrotna za³ogi Cooka po jego œmierci jest poka-
zana lini¹ przerywan¹ na górnej mapie. (mapy wg Wikipedii)

Tahiti zosta³a odkryta 17 czerwca 1767 r., gdy dop³ynê³y
tam dwa angielskie okrêty HMS Dolphin i HMS Swallow.
Dowódc¹ wyprawy by³ kapitana Samuel Wallis, który po
wyl¹dowaniu nada³ nowo odkrytej wyspie nazwê King
George Island. Nastawienie mieszkañców wyspy do bia-

³ych przybyszów by³o pocz¹tkowo wrogie. Szybko jed-
nak uleg³o ono zmianie, gdy rozwin¹³ siê handel wymien-
ny. Najchêtniej przyjmowan¹ przez krajowców zap³at¹
za dostarczane przez nich owoce, warzywa itp. by³y nie-
znane im wczeœniej przedmioty wykonane z metalu,

zw³aszcza gwoŸdzie. Marynarze odkryli te¿
wkrótce, ¿e piêkne Tahitianki gotowe s¹
œwiadczyæ swoje us³ugi seksualne równie¿
w zamian za gwoŸdzie. Tymczasem jedy-
nym miejscem obfituj¹cym w gwoŸdzie by³a
drewniana konstrukcja okrêtów i zanim ka-
pitan Wallis zdo³a³ siê zorientowaæ, uleg³y
ju¿ one czêœciowej rozbiórce! Na szczêœcie
dla kapitana Cooka wieœæ o tej tragikomicz-
nej przygodzie dotar³a do niego przed wy-
ruszeniem jego wyprawy, dziêki czemu za-
bra³ on przezornie spory zapas gwoŸdzi,
a po dotarciu do Tahiti wystawi³ na pok³a-
dzie swego okrêtu warty. Podczas tej wy-
prawy sporz¹dzono pokazan¹ obok mapê.

Odkrycie Tahiti
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dalej na pó³noc wysuniêty punkt wyspy,
któremu nadano nazwê Point Venus
(obowi¹zuje ona do dziœ). W tym miej-
scu wybudowano fort — nazwany oczy-
wiœcie Fort Venus — w obrêbie którego
przygotowano stanowiska obserwacyj-
ne, ustawiono pawilon s³u¿by czasu
z precyzyjnym zegarem wahad³owym
itd. Dokonano te¿ wyboru dwu dodat-
kowych miejsc obserwacji — na niewiel-
kiej wyspie Taaupiri u pó³nocno-wschod-
nich wybrze¿y Tahiti oraz na koralowej
wysepce Irioa w pobli¿u s¹siedniej wy-
spy Moorea.

Czas, jaki pozosta³ do dnia przejœcia
Wenus, wykorzystano na wykona-

nie niezbêdnych obserwacji, których ce-
lem by³o wyznaczenie wspó³rzêdnych
geograficznych. Najtrudniejszy problem
stanowi³o wyznaczenie d³ugoœci geogra-
ficznej, wymagaj¹ce nawi¹zania czasu
lokalnego do czasu Greenwich. Doko-
nano tego, pos³uguj¹c siê dwiema meto-
dami. Pierwsza z nich, stosowana po-
wszechnie przez ¿eglarzy, polega³a na
wyznaczaniu po³o¿enia Ksiê¿yca wzglê-
dem gwiazd; jej zastosowanie wymaga-
³o uwzglêdniania poprawek na efekt pa-
ralaksy. Druga metoda, znacznie
prostsza, polega³a na wyznaczaniu mo-
mentów zaæmieñ satelitów Jowisza.

W dniu przejœcia Wenus pogoda do-
pisa³a, umo¿liwiaj¹c wykonanie wszyst-
kich zaplanowanych wczeœniej obserwa-
cji. Trzej obserwatorzy: Charles Green,
James Cook i Daniel Solander wykonali
pomiary po³o¿eñ Wenus na tle tarczy
S³oñca oraz wyznaczyli momenty czte-
rech kontaktów. Obserwacje wykonano
tak¿e na Taaupiri i na Irioa. Ich wyniki,

VT–2012

Fort Venus — pawilon s³u¿by czasuTahiti — Fort Venus

Przejœcie Wenus przed tarcz¹ S³oñca 6 czerwca 2012 r.

Najbli¿sze przejœcie Wenus przed tarcz¹ S³oñca bêdzie mia³o miejsce
6 czerwca 2012 r. Bêdzie to — po 243 latach — niemal dok³adne powtó-
rzenie przejœcia z roku 1769. W Polsce bêdzie widoczna tylko koñcowa
czêœæ zjawiska. Oto momenty kontaktów dla Warszawy (wyra¿one w cza-
sie letnim):

3. kontakt: 6h 37m 11s

4. kontakt: 6h 54m 46s.
To bêdzie ostatnie przejœcie Wenus przed tarcz¹ S³oñca w obecnym stule-
ciu. Kolejne nast¹pi dopiero 11 grudnia 2117 r.
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Strona tytu³owa oraz rycina oryginalnej pracy, zawieraj¹cej wyniki obserwacji wykonanych na
Tahiti (Cook, James; Green, Charles, 1771; Philosophical Transactions 1771, Volume 61,
pp. 397–421)

wraz z wynikami uzyskanymi na Tahiti,
wprawdzie dostarczono do Royal Socie-
ty, ale nigdy nie zosta³y opracowane.
Historycy do dziœ próbuj¹ bezskutecz-
nie wyjaœniæ, dlaczego tak siê sta³o. Tym-
czasem rezultaty Greena, Cooka i Solan-
dera ró¿ni³y siê jednak o kilka, a nawet
o kilkanaœcie sekund, a przyczyn¹ tego
by³ znowu efekt „czarnej kropli”. Ten
sam k³opot sta³ siê oczywiœcie udzia³em
obserwatorów wchodz¹cych w sk³ad in-
nych ekspedycji. Na szczêœcie, ró¿nica
czasów przejœcia obserwowanych na Ta-
hiti i w najdalej na pó³noc wysuniêtych
miejscach (Vardö i Kola) wynosi³a a¿
23 min, co pozwoli³o na uzyskanie przy-
zwoitej dok³adnoœci wyników (zostan¹
one omówione poni¿ej).

Po wykonaniu obserwacji przejœcia
Wenus kapitan Cook zapozna³ siê z taj-
nymi instrukcjami Admiralicji, które
nakazywa³y mu p³yn¹æ dalej na po³u-
dniowy zachód w poszukiwaniu Terra
Australis Incognita. 14 lipca 1769 r. En-
deavour opuœci³ Tahiti, by po trzech mie-
si¹cach dotrzeæ do Nowej Zelandii. Jej
eksploracja zajê³a blisko pó³ roku, po
czym — 20 kwietnia 1770 r. — kapitan
Cook osi¹gn¹³ wreszcie nakazany cel:
po³udniowo-wschodni kraniec Australii.
Dalsza ¿egluga wzd³u¿ jej wschodniego
wybrze¿a obfitowa³a w liczne odkrycia;
odkryto m.in. s³ynn¹ póŸniej Botany Bay
oraz s¹siedni¹ zatokê, w której le¿y obec-
ne Sydney, a tak¿e po³o¿on¹ dalej na pó³-
noc Wyspê Magnetyczn¹. Nie oby³o siê
te¿ bez przygód, z których najgroŸniej-
sza wydarzy³a siê 11 czerwca 1770 r.,
gdy na wysokoœci obecnego Cooktown
Endeavour wpad³ na rafê i dozna³ po-
wa¿nych uszkodzeñ. Po prowizorycz-
nych naprawach kapitan Cook skierowa³
swój okrêt ku Batavii (dzisiejsza D¿a-
karta) — najbli¿szego portu, w którym
mo¿na by³o dokonaæ gruntownej napra-
wy. Postój tam zaj¹³ ponad 3 miesi¹ce
(od 9 paŸdziernika do 26 grudnia
1770 r.). Tak siê niestety z³o¿y³o, ¿e
w Batavii panowa³a wtedy epidemia ma-
larii oraz dezynterii. Jej ofiarami sta³o siê
kilku cz³onków wyprawy, a jednym
z nich by³ Charles Green, który w ten tra-
giczny sposób zosta³ pozbawiony mo¿li-
woœci udzia³u w opracowaniu naukowych
wyników wyprawy. Po opuszczeniu Ba-
tavii Endeavour przeby³ Ocean Indyjski,
okr¹¿y³ Przyl¹dek Dobrej Nadziei, wy-
p³yn¹³ na Ocean Atlantycki i wreszcie —

Profesor Józef Smak, wieloletni pracownik i jeden z za-
³o¿ycieli Centrum Astronomicznego im. Miko³aja Ko-
pernika PAN w Warszawie, cz³onek rzeczywisty PAN,
Honorowy Cz³onek Polskiego Towarzystwa Astrono-
micznego, jeden z najwybitniejszych polskich astrono-
mów. Specjalista w dziedzinie teoretycznych i obserwa-
cyjnych badañ ciasnych uk³adów podwójnych, przede
wszystkim gwiazd nowych kar³owatych, dla których
wyjaœni³ przyczyny wybuchów, w postaci niestabilno-
œci termicznych w dyskach akrecyjnych.

11 lipca 1771 r. — zarzuci³ kotwicê
u wejœcia do portu Deal (w pobli¿u Do-
ver). Tak zakoñczy³a siê pierwsza, trwa-
j¹ca blisko 3 lata, wyprawa kapitana Co-
oka dooko³a œwiata.

Natychmiast po przybyciu kapitan
Cook zaj¹³ siê przygotowaniem

do druku naukowych wyników wypra-
wy. Zosta³y one zawarte w obszernej pra-
cy, która — w tym samym jeszcze roku!
— zosta³a opublikowane w Philosophi-
cal Transactions of the Royal Society.
Cook pamiêta³ o zas³ugach Charlesa
Greena i na pierwszym miejscu umieœci³
w niej jego nazwisko.

Równie szybko zosta³y opublikowa-
ne wyniki obserwacji wykonanych przez
inne ekspedycje. Opracowaniem ca³ego
materia³u obserwacyjnego zajê³o siê, nie-
zale¿nie, kilku ówczesnych astronomów.
Najdok³adniejsze wyniki uzyskali dwaj
z nich: profesor Uniwersytetu w Oxfor-
dzie Thomas Hornsby — π = 8,78 ±
0,05°, A = 149,84 ± 0,86 mln km oraz
francuski astronom Alexandre-Gui

Pingré — π = 8,80°, A = 149,50 mln km.
Wartoœci te ró¿ni³y siê od prawdziwych
o zaledwie 0,1%! Niestety, wyniki uzy-
skane przez innych astronomów by³y
bardzo ró¿ne. Dla przyk³adu, s³ynny
francuski astronom Jérôme Lalande uzy-
ska³ — π = 8,60 ± 0,06°, A = 153,0 ± 1,0
mln km. W tej sytuacji uznano, ¿e pro-
blem dok³adnej wartoœci paralaksy S³oñ-
ca pozostaje nadal nierozstrzygniêty. Do-
piero ponad sto lat póŸniej amerykañski
astronom Simon Newcomb, maj¹c do
dyspozycji wyniki obserwacji wykona-
nych podczas czterech przejœæ Wenus —
w latach 1761, 1769, 1874 i 1882 — uzy-
ska³ π = 8,795 ± 0,019°, A = 149,59 ±
0,31 mln km. Dla porównania: dok³ad-
ne wartoœci tych wielkoœci, wyznaczone
w drugiej po³owie XX w. na podstawie
pomiarów radarowych odleg³oœci planet
oraz pomiarów telemetrycznych sond
kosmicznych, wynosz¹: π = 8,794148
oraz A = 149 597 870,691 ± 0,030 km
(warto zwróciæ uwagê na niebywa³¹ do-
k³adnoœæ, z jak¹ znamy dziœ jednostkê
astronomiczn¹: ±30 metrów!). ®
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8 czerwca 2004 r. dziesi¹tki tysiêcy obserwatorów œledzi-
 ³o niezwykle spektakularne i piêkne przejœcie Wenus
 przed tarcz¹ S³oñca. Niemal 3 tysi¹ce obserwatorów

przes³a³o wyniki swoich pomiarów do centrum obliczeniowe-
go, gdzie komputery wyliczy³y odleg³oœæ Ziemi od S³oñca, czyli
d³ugoœæ jednostki astronomicznej. Otrzymany wynik
149 558 547 km ró¿ni³ siê tylko o 0,026% od wartoœci rzeczy-
wistej. Polacy stanowili 11,2% wszystkich zarejestrowanych
uczestników tego programu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w miêdzynaro-
dowej akcji wyznaczenia d³ugoœci jednostki astronomicz-
nej (AU) na podstawie skoordynowanych obserwacji do-
konanych przez obserwatorów rozmieszczonych w ró¿-
nych punktach globu ziemskiego, powinny zainteresowaæ
siê projektem „Transit of Venus” przygotowanym przez orga-
nizacjê Astronomers Without Borders (www.astronomerswitho-
utborders.org).

Aby staæ siê uczestnikiem wspólnej akcji obserwacyjnej,
nale¿y po prostu przes³aæ wyniki swoich obserwacji do cen-
trum obliczeniowego, wykorzystuj¹c do tego specjaln¹ bez-
p³atn¹ aplikacjê przygotowan¹ przez Norberta Schmidta
(DDO) we wspó³pracy z organizacj¹ Astronomers Witho-
ut Borders na smartfony z systemem operacyjnym An-
droid phone.app dla Androida oraz na platformê Apple iTu-
nes: phone.app dla iTunes.

VT-2012
„W Twojej okolicy”

Jako Krajowy Koordynator Programu VT-2012 zwracam siê
z uprzejm¹ proœb¹ o przesy³anie na adres e-mailowy naszej akcji

vt2012@astro.uni.wroc.pl
wszelkich informacji o pokazach, prelekcjach, wyk³adach i in-
nych formach dzia³alnoœci edukacyjnej organizowanych przez
wszelkie instytucje naukowe i placówki popularnonaukowe, szko-
³y, stowarzyszenia i osoby w zwi¹zku z przejœciem Wenus. Na
naszej stronie internetowej w zak³adce „W Twojej okolicy”

www.vt2012.astronomia.pl/
okolica.html

pragniemy zamieszczaæ takie informacje, aby u³atwiæ ich od-
nalezienie osobom zainteresowanym, co powinno prze³o¿yæ
siê na znaczny wzrost iloœci uczestników tych przedsiêwziêæ.

Pawe³ Rudawy

Witryna internetowa
VT-2012

Polskie Towarzystwo Astronomiczne, przy wspó³pracy portalu
internetowego „Astronomia.pl” organizuje akcjê oœwiatow¹ i po-
pularyzatorsk¹ o nazwie Program VT-2012. Celem akcji jest
zachêcenie wszystkich mi³oœników astronomii, a szczególnie
m³odzie¿y szkolnej, do przeprowadzenia pod opiek¹ nauczy-
cieli obserwacji przejœcia Wenus na tle tarczy S³oñca oraz do
uczestnictwa w otwartych pokazach, prelekcjach czy wyk³adach,
co przyczyni siê do spopularyzowania podstaw wiedzy astrono-
micznej i rozbudzenia zainteresowania naukami œcis³ymi.

W celu jak najlepszego zaprezentowania wszelkich infor-
macji o Programie VT-2012 jak i naukowych podstaw jego re-
alizacji, przygotowaliœmy obszern¹ witrynê internetow¹ Pro-
gramu VT-2012:

www.vt2012.astronomia.pl/
index.html

Witryna zawiera szczegó³owe informacje na temat:
— sposobów bezpiecznych obserwacji zjawiska;
— efemerydy przejœcia dla wielu miejscowoœci w Polsce;
— aktualn¹ mapê pokazów i obserwacji tranzytu w Polsce;
— linki transmisji internetowych z ca³ego œwiata.

Ponadto wiele informacji na temat historycznych obserwa-
cji tranzytów, popularna prezentacja informacji na temat S³oñ-
ca i Wenus, a tak¿e pozas³onecznych uk³adów planetarnych,
zw³aszcza odkrywanych metod¹ tranzytów.

Aplikacja phone.app pomaga przeprowadziæ pe³ny proces
obserwacji przejœcia Wenus:

1. Przed przejœciem mo¿na przeprowadziæ symulacjê przej-
œcia i wyznaczyæ momenty kontaktów dla miejsca obserwacji;

2. Podczas przejœcia pozwala wyznaczyæ i zanotowaæ mo-
menty kontaktów;

3. Po przejœciu pozwala przes³aæ wyniki pomiarów do
centum obliczeniowego.

Warto zapoznaæ siê ze szczegó³owym opisem dzia³ania
aplikacji phone.app, przygotowanym przez dra Stevena van
Roode.

Uwaga: aplikacja phone.app jest bezp³atna, natomiast aby
przes³aæ dane, nale¿y posiadaæ op³acony abonament na prze-
sy³ danych lub te¿ skorzystaæ z dostêpu WiFi, np. z domowych
czy szkolnych routerów.

WYZNACZANIE WARTOŒCI
JEDNOSTKI ASTRONOMICZNEJ
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Najbardziej niezwyk³e bursztyny
to tzw. inkluzje — zatopione
w klejnocie liœcie, patyki, owady

a nawet skorpiony sprzed milionów lat!
Planeta, Merkury albo Wenus, na tle
tarczy S³oñca to te¿ swoista, naturalna
„inkluzja”, a ciekawe zdjêcie na tle
wzburzonego aktywnoœci¹ S³oñca mo¿e
byæ nie tylko dokumentem naukowym
(zw³aszcza w historycznych czasach),
ale prawdziwym, estetycznym
klejnotem w kolekcji astrofotografa.
Warto wiêc wykorzystaæ, ¿e czerwcowy
tranzyt nast¹pi w okresie — kto wie,
czy nie jednego z ostatnich na d³ugie
lata — maksimum s³onecznego.
Dodatkow¹ okolicznoœci¹, z pozoru
tylko niekorzystn¹, bêdzie bliskoœæ
horyzontu podczas zjawiska – S³oñce
w Polsce wschodzi ju¿ z Wenus
na tarczy! Zatem nie mo¿na liczyæ
na tak udane jak ostatnio pokazy
na rynkach i ulicach miast, ale raczej
z góry starannie zaplanowaæ
obserwacje gdzieœ na uboczu, z dobrze
ods³oniêtym i interesuj¹cym
fotograficznie horyzontem. Jednym
z najciekawszych miejsc do obserwacji,

KONKURS!!!
Astronomiczne klejnoty — INKLUZJE

Piêkn¹ galeriê ze zdjêciami
przejœcia Merkurego na tle
tarczy s³onecznej w dniu 8
listopada 2006 r., w tym wiele
z inkluzjami, mo¿na obejrzeæ
na stronie internetowej
http://www.spaceweather.com/
eclipses/gallery_08nov06.htm.

o jakich s³yszeliœmy, jest szczyt Mysiej
Wie¿y w Kruszwicy. Bliskoœæ horyzontu
zwiêksza szanse na uchwycenie
naturalnych „inkluzji”: drzewka,
chmurki, ale te¿ cywilizacyjnych —
komina, s³upa etc. Najciekawsze
jednak bêd¹ jak zwykle obiekty
lataj¹ce, ptaki, samoloty, balony…
Te te¿ z najwiêkszym
prawdopodobieñstwem spotkaæ mo¿na
blisko horyzontu. Spróbujcie je z³apaæ!
Trzeba bêdzie chyba filmowaæ i potem
przegl¹daæ klatkê po klatce!
Postaramy siê wszystkie zdjêcia
opublikowaæ, a najciekawsze
nagrodziæ jak¹œ pami¹tk¹ lub
prenumerat¹. Nie stawiamy ¿adnych
ograniczeñ co do udzia³u w innych
ewentualnych konkursach, prosimy
tylko o w miarê interesuj¹cy opis
okolicznoœci powstania zdjêcia
z fotografi¹ miejsca zainstalowania
sprzêtu, najlepiej wraz z autorem.
Materia³y, w miarê mo¿liwoœci
w postaci cyfrowej, prosimy nadsy³aæ
mo¿liwie szybko po zjawisku na adres
e-mailowy b¹dŸ pocztowy „Uranii”.
(red.)
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Techniki obserwacji
i prezentacji S³oñca

Przemys³aw ¯o³¹dek

DO PRZEPROWADZENIA OBSERWACJI przejœcia Wenus
na tle tarczy S³oñca, plam s³onecznych, pól pochodni fotosfe-
rycznych czy dostrze¿enia pociemnienia brzegowego nie po-
trzeba wcale skomplikowanych instrumentów obserwacyjnych.

Poni¿ej znajduje siê opis prowadzenia obserwacji S³oñca
prost¹ i ca³kowicie bezpieczn¹ metod¹ projekcji obrazu na
ekran. Metoda ta umo¿liwia obserwacje obrazu tarczy s³onecz-
nej jednoczeœnie wielu obserwatorom, dziêki czemu nadaje
siê ona doskonale do stosowania w czasie pokazów dla licz-
nych grup osób, np. w szko³ach. Projekcja obrazu S³oñca sto-
sowana by³a przez wielu znakomitych astronomów, m.in. przez
Christophera Scheinera i Jana Heweliusza.

Potrzebne instrumenty i materia³y:
— lornetka polowa, luneta lub teleskop amatorski;

— statyw do zamontowania lornetki lub lunety, umo¿liwiaj¹cy
zmianê po³o¿enia instrumentu (np. z g³owic¹ panoramiczn¹);
— arkusz tektury;
— no¿yczki;
— kartka bia³ego papieru.

Je¿eli pokusimy siê o przygotowanie bardziej „zaawanso-
wanego” zestawu obserwacyjnego, bêdziemy potrzebowali
jeszcze kilku listewek, kartonów, ew. lusterko, jakiœ taboret,
ale to s¹ drobiazgi.

LORNETKA JEST NICZYM INNYM jak par¹ równoleg³ych
niewielkich lunetek. Poniewa¿ podczas obserwacji wystarcza-
j¹cy jest obraz tworzony przez jeden uk³ad optyczny, wiêc je-
den z dwu obiektywów z przodu lornetki zas³aniamy kr¹¿kiem
papieru. W ten sposób zamiast lornetki mamy do dyspozycji
nieco dziwaczn¹ lunetê o ma³ej œrednicy obiektywu i dlatego
w dalszym opisie bêdziemy mówiæ tylko o lunecie. Oczywi-
œcie, pos³uguj¹c siê lornetk¹, nie mo¿emy spodziewaæ siê, i¿
jakoœæ uzyskanego obrazu bêdzie równie satysfakcjonuj¹ca

poradnik obserwatora

S³oñce jest specyficznym i wyj¹tkowym
celem obserwacji. Nasz¹ gwiazdê
dzienn¹ podziwiaæ mo¿na praktycznie
dowolnym sprzêtem astronomicznym
tylko pod warunkiem, ¿e stosujemy siê
do pewnych zasad bezpieczeñstwa.
S³oñce to obiekt fascynuj¹cy, ale na co
dzieñ niemal niedostrzegany przez zwy-
k³ych ludzi. Cieszymy siê, gdy jest ciep³o
i s³onecznie, traktujemy je jak wielki œwie-
c¹cy z góry reflektor, a podziwiamy przy
zachodach. Tymczasem spojrzenie
astronoma daje zupe³nie inn¹ perspek-
tywê. Oto na dziennym niebie oœlepiaj¹-
co œwieci gwiazda o jasnoœci niemal –27
magnitudo! Doœæ typowa i spokojna, jak
wiele innych we Wszechœwiecie. Inne
takie s³oñca widaæ przez ca³¹ noc w po-
staci punkcików, które nazywamy gwiaz-
dami.

Nasze S³oñce wypromieniowuje
ogromne iloœci energii, miêdzy innymi

w postaci œwiat³a widzialnego, podczer-
wieni czy te¿ ultrafioletu. Teleskopy, któ-
re zazwyczaj s³u¿¹ do zbierania minimal-
nych iloœci œwiat³a, w przypadku tak skraj-
nie jasnego obiektu mog¹ byæ bardzo nie-
bezpieczne dla obserwatora b¹dŸ te¿
mog¹ nie poradziæ sobie z przeniesie-
niem takiej iloœci energii, ulegaj¹c uszko-
dzeniu. Na pocz¹tku wiêc kilka s³ów
o bezpieczeñstwie obserwacji s³onecz-
nych.

Bezpieczeñstwo
W ka¿dym teleskopie, w do³¹czonej

do niego instrukcji znajduj¹ siê stosow-
ne ostrze¿enia mówi¹ce o utracie wzro-
ku w przypadku ich zlekcewa¿enia.
W istocie, teleskopy potrafi¹ byæ bardzo
niebezpieczne, a co wiêcej, dzia³anie
œwiat³a s³onecznego na oko jest doœæ
zdradliwe. Mechanizm uszkadzania
wzroku jest tu dwojaki. Po pierwsze

mamy efekt fotochemiczny: pigmenty
w komórkach siatkówki rozk³adane s¹
przez silne promieniowanie, szczególnie
przez to o mniejszych d³ugoœciach fali.
Tego rodzaju naœwietlenie oka mo¿e pro-
wadziæ do mniej lub bardziej d³ugotrwa-
³ych zmian w widzeniu. Na podobnej za-
sadzie dochodzi do uszkodzeñ wzroku
u spawaczy — du¿e iloœci ultrafioletu pro-
dukowane przez ³uk elektryczny s¹ bar-
dzo niebezpieczne. Efekt drugi przy ob-
serwacjach teleskopowych ma du¿o
wiêksze znaczenie i niesie te¿ bardziej
nieodwracalne skutki. Chodzi tu o dzia-
³anie termiczne i to wcale nie tak drama-
tyczne, jak by siê mog³o wydawaæ. Pod-
niesienie temperatury siatkówki zaledwie
o 10° powoduje nieodwracalne uszko-
dzenia komórek i utratê wzroku. Wszyst-
ko to dzieje siê bezboleœnie, jako ¿e siat-
kówka jest pozbawiona zakoñczeñ ner-
wowych, a do podniesienia temperatury
wystarczy u³amek sekundy. Pierwsza
zasada: do obserwacji S³oñca stosu-
jemy teleskop odpowiednio przygoto-
wany. Nigdy nie patrzymy bezpoœred-
nio przez niezabezpieczony uk³ad
optyczny, podobnie tragiczne w skut-
kach mog¹ byæ obserwacje przez lor-
netkê. O ile osoba doros³a zwykle zdaje
sobie sprawê z takich niebezpieczeñstw,
o tyle na uwadze trzeba mieæ dzieci ko-
rzystaj¹ce z teleskopu, tu wyobraŸni
mo¿e jeszcze nie wystarczyæ. Zwróciæ
uwagê nale¿y na szukacz, który te¿ na-
le¿y zabezpieczyæ lub wrêcz zdemonto-
waæ. Przypatrzmy siê teraz metodom
bezpiecznej obserwacji S³oñca.

Obiektywowy filtr s³oneczny
Prawid³owo zamontowany jest tanim

i bezpiecznym rozwi¹zaniem pasuj¹cym
do praktycznie ka¿dego teleskopu. W roli

Mi³oœnicy astronomii i astronomowie opowiadaj¹ sobie czasem ma-
kabryczny dowcip:
— Ile razy mo¿na spojrzeæ na S³oñce przez teleskop?
OdpowiedŸ brzmi:
— Dwa! Raz okiem lewym i raz prawym!

¯ycz¹c Czytelnikom najwspanialszych wra¿eñ z obserwacji naszej
macierzystej gwiazdy, zaczynamy przede wszystkim od zasad bezpie-
czeñstwa, tak dla naszego wzroku jak i sprzêtu. Musimy o nich zawsze
pamiêtaæ!

Obserwacje S³oñca i tranzytu
— pierwsze kroki
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Merkury na tle protuberancji podczas przejœcia 8 listopada 2006 r. Obraz w linii H-alfa. Zród³o:
http://www.spaceweather.com/eclipses/gallery_08nov06.htm

filtru stosuje siê specjaln¹ foliê b¹dŸ te¿
w rozwi¹zaniach dro¿szych — filtr szkla-
ny. Teleskop posiadaj¹cy filtr obiektywo-
wy za³o¿ony u wlotu do tubusa jest u¿y-
wany wówczas do obserwacji przez oku-
lar lub te¿ do fotografowania. Stosowaæ
nale¿y wy³¹cznie filtry przeznaczone do
tego typu obserwacji. Stosowane dawniej
dyskietki, okopcone szk³a, klisze fotogra-
ficzne czy folie do owijania kwiatów s¹ nie-
bezpieczne. O ile w³aœciwe filtry s³onecz-
ne s¹ sprawdzone pod k¹tem transmisji
w ca³ym paœmie IR, widzialnym oraz UV,
o tyle wymienione wy¿ej materia³y prze-
puszczaæ mog¹ znaczne iloœci promienio-
wania podczerwonego. Minimalna gê-
stoœæ filtru u¿ywanego do obserwacji s³o-
necznych to ND 4,5. Najpopularniejsze
filtry nadaj¹ce siê do obserwacji S³oñca

dostêpne w handlu to folie o gêstoœci ND
5,0 produkowane przez firmê Baader Pla-
netarium. Folia taka przepuszcza 1/10000
promieniowania s³onecznego, a jasnoœæ
obserwowanej tarczy s³onecznej mo¿e
byæ wówczas porównywalna z jasnoœci¹
Ksiê¿yca w pe³ni podczas normalnej ob-
serwacji teleskopem. Nie wolno do ob-
serwacji wizualnych stosowaæ folii
z oznaczeniem ND 3,8. S¹ to filtry foto-
graficzne przepuszczaj¹ce 16 razy wiê-
cej œwiat³a, ich zadaniem jest zabezpie-
czyæ aparat czy te¿ kamerê przed uszko-
dzeniem, gwarantuj¹c jednoczeœnie od-
powiednio krótki czas ekspozycji. Foliê
nale¿y w³asnorêcznie oprawiæ. Zazwy-
czaj wykonuje siê kr¹¿ki z grubej tektu-
ry, miêdzy które wkleja siê odpowiednio
dopasowany wycinek folii. Nastêpnie od

spodu przykleja siê kartonowy cylinder,
który nasun¹æ mo¿na na tubus telesko-
pu (nie mo¿e on byæ zbyt luŸny i zbyt krót-
ki, musi trzymaæ siê pewnie). Osobiœcie
zalecam przyklejenie cylindra do tubusu
od zewn¹trz taœm¹ klej¹c¹. Mo¿e nie
bêdzie to szczytem estetyki, ale znacz¹-
co poprawi bezpieczeñstwo obserwacji.
Do niektórych teleskopów s¹ dostêpne
gotowe oprawki z wyciêtymi otworami na
filtr. Przyk³adowo, do wiêkszoœci telesko-
pów Sky-Watchera mo¿na dokupiæ pla-
stikowe oprawki bêd¹ce odpowiednio
zmodyfikowanymi wersjami standardowo
do³¹czonych pokryw zamykaj¹cych tubus.
Filtr nale¿y wkleiæ od spodu takiej opraw-
ki, po czym dobrze jest wykonaæ dodat-
kowy, wewnêtrzny pierœcieñ zabezpiecza-
j¹cy, nie ¿a³uj¹c przy tym kleju. Przed ka¿-

Gêstoœæ filtru szarego (neutral
density ND) w przypadku filtrów
s³onecznych okreœla stopieñ
os³abienia natê¿enia œwiat³a
w dziesiêtnej skali logarytmicznej
ND = log (Ipadaj¹ce / Iprzepuszczane).
Warto wiêc zauwa¿yæ, ¿e wartoœæ
ta pomno¿ona przez czynnik 2,5
daje dok³adny stopieñ pomniej-
szenia strumienia œwiat³a w ma-
gnitudach! W przypadku filtra
ND 5 oznacza spadek jasnoœci
o 12,5 mag., czyli S³oñce staje siê
obiektem ok. –14,5 wielkoœci
gwiazdowej, pozwalaj¹c na bez-
pieczne i swobodne obserwacje
oku nieuzbrojonemu. W przypad-
ku wiêkszych teleskopów z filtrem
lub foli¹ obiektywow¹ ND 5 mo¿e
byæ konieczne zmniejszenie
apertury wejœciowej instrumentu.

Schemat realizacji metody projekcyjnej

jak przy u¿yciu wysokiej jakoœci teleskopu astronomicznego,
ale z pewnoœci¹ wystarczy dla dostrze¿enia tarczy Wenus na
tle tarczy S³oñca.

Przygotowuj¹c siê do obserwacji przejœcia Wenus, nale¿y
starannie sprawdziæ w instrukcji u¿ytkowania instrumentu (albo
te¿ skonsultowaæ siê z jego producentem), czy dopuszczalne
jest wykorzystanie go do obserwacji S³oñca. Szczególn¹ ostro¿-
noœæ powinni zachowaæ u¿ytkownicy teleskopów systemu
Newtona, gdzie w niektórych konstrukcjach mo¿e dojœæ do
uszkodzenia lustra wtórnego, oraz u¿ytkownicy teleskopów ka-
tadioptycznych (np. Maksutowa, Schmidt-Cassegraina). W nie-
których teleskopach takich systemów mo¿e dojœæ do uszko-
dzenia elementów optycznych w wyniku przegrzania.

Nale¿y tak¿e starannie rozwa¿yæ wybór okularu przezna-
czonego do obserwacji S³oñca. Stare konstrukcje, lepione tzw.
balsamem kanadyjskim, jak równie¿ okulary pokryte pow³oka-
mi przeciwodblaskowymi mog¹ ulec przegrzaniu w skupionej
wi¹zce œwiat³a s³onecznego. Doœwiadczeni obserwatorzy S³oñ-
ca zalecaj¹ niekiedy lekkie poluzowanie pierœcieni docisko-
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wych elementów okularu, by zredukowaæ naprê¿enia powsta-
j¹ce podczas cieplnego „rozszerzania” siê soczewek.

Lunetê nale¿y ustawiæ w taki sposób, by jej obiektyw (czyli
wiêksza soczewka) by³ zwrócony ku S³oñcu, a okular (ma³a
soczewka) w kierunku przeciwnym. Teraz, wykonuj¹c jedynie
delikatne ruchy, nale¿y tak skorygowaæ po³o¿enie lunety, by
obiektyw by³ skierowany dok³adnie ku S³oñcu. W ¿adnym wy-
padku jednak nie nale¿y przy tym patrzeæ przez okular,
gdy¿ grozi to utrat¹ wzroku! Korekcjê po³o¿enia lunety wol-
no przeprowadzaæ wy³¹cznie metod¹ „prób i b³êdów” tak d³u-
go, a¿ œwiat³o wpadaj¹ce do niej przez obiektyw bêdzie wy-
chodzi³o przez okular. Teraz pozostaje jeszcze do wykonania
prosta operacja: promienie œwietlne przechodz¹ce przez lu-
netê nale¿y zogniskowaæ na arkuszu papieru trzymanym pro-
stopadle do osi wi¹zki œwiat³a. Prawdopodobnie pocz¹tkowo
obraz na kartce bêdzie bardzo nieostry i nie da siê na nim
dostrzec ¿adnych szczegó³ów. Zmieniaj¹c odleg³oœæ miêdzy
lunet¹ a papierem oraz zmieniaj¹c ustawienie ostroœci okula-

ru lunety, mo¿na uzyskaæ ostry, okr¹g³y obraz tarczy S³oñca,
którego jasnoœæ nieco spada ku brzegom.

ŒREDNICA OBRAZU TARCZY S£OÑCA uzyskiwanego
metoda projekcyjn¹ zale¿y od dwóch parametrów instrumen-
tu: powiêkszenia uk³adu optycznego oraz odleg³oœci pomiê-
dzy okularem a ekranem. Warto przy tym pamiêtaæ, ¿e wido-
ma œrednica k¹towa Wenus bêdzie wynosi³a 6 czerwca 2012 r.
oko³o 58 sekund ³uku, a œrednica S³oñca bêdzie a¿ 33 razy
wiêksza. Dlatego te¿ obraz tarczy S³oñca musi byæ odpo-
wiednio du¿y, by bez wysi³ku mo¿na by³o dostrzec na ekra-
nie tarczê Wenus.

Powiêkszeniem uk³adu optycznego lunety (oznaczmy go
liter¹ P) nazywamy stosunek (iloraz) d³ugoœci ogniskowej obiek-
tywu lunety (oznaczmy j¹ F1) do d³ugoœci ogniskowej okularu
(oznaczmy j¹ F2). Tak wiêc powiêkszenie lunety wynosi:

P = F1/F2

poradnik obserwatora

dym za³o¿eniem filtru nale¿y go spraw-
dziæ. Patrzymy pod œwiat³o, czy na pew-
no nie widaæ ¿adnych uszkodzeñ na po-
wierzchni, wszak taki foliowy filtr jest doœæ
delikatny i mo¿e siê przypadkowo znisz-
czyæ. Patrzymy te¿, czy nic z³ego nie
dzieje siê z mocowaniem filtru — musi
on trzymaæ siê pewnie.

Instrumenty
Ka¿dy teleskop nadaje siê do wyko-

rzystania z filtrem obiektywowym. Warto
jednak pamiêtaæ o kilku rzeczach. Przy
obserwacjach s³onecznych œwiat³a
mamy pod dostatkiem i u¿ywanie zbyt
du¿ych teleskopów mija siê z celem.

Wzrost rozdzielczoœci w przypadku du-
¿ych teleskopów jest tylko teoretyczny,
w praktyce teleskop o œrednicy 150 mm
bêdzie wystarczaj¹cy do uzyskania pe³-
nej rozdzielczoœci w typowych dla nasze-
go kraju warunkach atmosferycznych.
Nie ma te¿ sensu wykonywanie filtrów
s³onecznych na ca³¹ aperturê popular-

SZK£O ED (Extra-low Dispersion), czyli o ultraniskiej dys-
persji, to fenomenalny wynalazek ostatnich lat, do którego
przyznaj¹ siê in¿ynierowie firmy Nikon. Jest to szk³o niemal
nierozszczepiaj¹ce œwiat³a, o bardzo s³abej zale¿noœci
wspó³czynnika za³amania od d³ugoœci fali.
W spektrografach oraz tzw. pryzmatach obiektywowych,
wykorzystuje siê naturaln¹ dyspersjê szk³a do rozszcze-
pienia œwiat³a i uzyskania widm gwiazd, mg³awic i galaktyk.
Niemal we wszystkich innych przypadkach bêd¹ca wyni-
kiem dyspersji szk³a aberracja chromatyczna jest zjawiskiem
szkodliwym.
W pojedynczej soczewce prowadzi to do skupiania siê wi¹zki
czerwonej dalej, a niebieskiej bli¿ej ni¿ po³o¿enie ogniska
dla œwiat³a zielono-¿ó³tego odpowiadaj¹cego maksimum
czu³oœci ludzkiego oka. Uzyskiwane takim obiektywem ob-
razy by³y zatem otoczone niebiesko-czerwon¹ obwódk¹,
co by³o np. zmor¹ Jana Heweliusza. Najprostsze obiekty-
wy achromatyczne posiada³y dodatkow¹, cienk¹ soczew-
kê rozpraszaj¹c¹ ze szk³a o wy¿szym wspó³czynniku za³a-
mania, która nie zmieniaj¹c ogólnych skupiaj¹cych cech
uk³adu optycznego, uginaj¹c bardziej promieniowanie krót-
kofalowe, szybko korygowa³a wzajemne po³o¿enie ognisk
œwiat³a o skrajnych barwach. Jednak nieliniowoœæ dysper-
sji wzglêdem d³ugoœci fali powodowa³a, ¿e promienie o ko-
lorach poœrednich oraz bardziej niebieskie i bardziej czer-
wone od przyjêtych wartoœci skrajnych nie podlega³y pe³nej
korekcji i nadal tworzy³y obwódki, choæ s³absze, wokó³ ob-
razów punktowych i rozmywa³y szczegó³y w obrazach roz-
ci¹g³ych. W przypadku oka, którego czu³oœæ spektralna sta-
nowi naturalny filtr, nie by³a to powa¿ne ograniczenie.
W przypadku astrografów, zw³aszcza gdy mia³y dokonywaæ
obserwacji spektroskopowych z u¿yciem pryzmatu obiek-

tywowego, nadal dyskwalifikowa³o to obiektywy dwusoczew-
kowe. Powstawa³y coraz bardziej z³o¿one obiektywy, w któ-
rych kolejne pary soczewek o ró¿nych wspó³czynnikach za-
³amania i krzywiznach kompensowa³y aberracjê chroma-
tyczn¹ dla kolejnych barw. Z racji swoich niewielkich roz-
miarów i koniecznoœci jednoczesnej korekcji aberracji sfe-
rycznej, komy i krzywizny pola, do tworzenia szczególnie
z³o¿onych konstrukcji dosz³o w przypadku obiektywów apa-
ratów fotograficznych i kamer. Szk³o ED, o naturalnie ni-
skiej dyspersji, pozwala zast¹piæ czêsto wiele stosowanych
do tej pory soczewek jedn¹ lub dwiema.
Wykorzystanie tej technologii dokonuje szczególnej rewo-
lucji w astronomii, gdzie egzotyczne, wydawa³oby siê do tej
pory, systemy optyczne wyposa¿one w odpowiednie korek-
tory pola ze szk³a ED praktycznie pozbawiaj¹ je wiêkszoœci
wad optycznych, nie wprowadzaj¹c aberracji chromatycz-
nej. (M.M.)
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 Na wielu instrumentach optycznych (np. lor-
netkach i ma³ych lunetkach) o sta³ym powiêksze-
niu jest ono podane w formie napisu na obudo-
wie, np. „8×”, co oznacza zazwyczaj powiêksze-
nie 8 razy.

Niech odleg³oœæ pomiêdzy okularem a ekra-
nem wynosi L. Wtedy œrednica obrazu tarczy S³oñ-
ca (oznaczona liter¹ D), wynosi:

D = L(P–1)/107

gdzie D i L wyra¿one s¹ w tych samych jednostkach.

Tabela poni¿ej podaje przyk³adowe œrednice obrazu S³oñ-
ca, jakie mo¿na otrzymaæ za pomoc¹ typowej lornetki polowej
i niewielkich lunetek.

Oczywiœcie, zamiast trzymaæ kartkê papieru (czyli ekran)
w rêku, znacznie wygodniej jest przyczepiæ j¹ do sztywnego
kartonu, utrzymywanego za pomoc¹ kilku listewek na przed-
³u¿eniu osi lunety (dobra taœma klej¹ca mo¿e oddaæ przy pra-
cach konstrukcyjnych nieocenione us³ugi…). Korekcje po³o-
¿enia lunety pod¹¿aj¹cej za S³oñcem nie wymagaj¹ wtedy
¿adnych dodatkowych poprawek po³o¿enia ekranu. Bardziej
zaawansowani majsterkowicze mog¹ pokusiæ siê o zbudowa-
nie — zamiast ekranu — œwiat³oszczelnej obudowy o odpo-

Testujemy sprzêt dla Ciebie! poradnik obserwatora

nych, du¿ych Newtonów. Wystarczy
ograniczyæ siê do 200 mm, umieszcza-
j¹c otwór na filtr niesymetrycznie po jed-
nej stronie, omijaj¹c zwierciad³o wtórne.
Uk³ad o mniejszej aperturze bêdzie mniej
wra¿liwy na niezbyt dobry seeing i bê-
dzie dawa³ obrazy spokojniejsze, stabil-
niejsze. Jeœli mamy do wyboru kilka te-
leskopów b¹dŸ te¿ planujemy zakup
sprzêtu pod obserwacje s³oneczne, to
nale¿y wybraæ instrument o najlepszej
jakoœci optycznej. Potencjalne wady
optyczne, takie jak koma czy aberracja
chromatyczna, bêd¹ mia³y wiêkszy
wp³yw na jakoœæ obrazu ni¿ braki w aper-
turze. Zalecenia s¹ podobne jak przy
obserwacjach planet. Spoœród telesko-
pów Newtona najlepiej spisywaæ siê bêd¹
konstrukcje o d³u¿szej ogniskowej. Z do-
stêpnych na rynku polecam doœæ tani¹
Syntê SKDOB6 oraz jej bliŸniaczy odpo-
wiednik na monta¿u paralaktycznym —
Sky-Watchera BK15012 EQ3-2. Œwiet-
ne rezultaty da te¿ popularny SKDOB 8,
którego œwiat³osi³a le¿y w umiarkowa-
nych granicach, a jakoœæ optyczna nie
budzi zastrze¿eñ (spotykane s¹ egzem-
plarze o dok³adnoœci wykonania lustra
1/10 lambda).

Najlepsze do obserwacji S³oñca, po-
dobnie jak i do obserwacji innych cia³
Uk³adu S³onecznego, s¹ refraktory.
Wœród konstrukcji teoretycznie achro-
matycznych, trudno obecnie znaleŸæ
model d³ugoogniskowy o zadowalaj¹cej
korekcji chromatyzmu. Producenci
sprzêtu astronomicznego unikaj¹ takich
konstrukcji, jako ¿e wszelki sprzêt o du-
¿ych gabarytach jest mniej popularny
wœród kupuj¹cych, a szkoda. Wœród te-
leskopów z obiektywami ED znajduje-
my natomiast jedn¹ niedocenian¹ pe-
re³kê — Sky-Watchera ED100 o œredni-

cy obiektywu 10 cm i ogniskowej
900 mm. Ten d³ugi teleskop nie jest zbyt
lubiany przez mi³oœników astrofotogra-
fii, gdy¿ wymaga znacznie d³u¿szego
naœwietlania. W obserwacjach s³onecz-
nych sprawdzi siê jednak znakomicie.
Dobrej jakoœci obiektyw ED w po³¹cze-
niu z d³u¿sz¹ ogniskow¹ daje znakomit¹
ostroœæ obrazu. Œwietnie sprawdz¹ siê
te¿ wszelkie teleskopy konstrukcji Mak-
sutowa, daj¹ce obraz bardzo ostry i po-
zbawiony aberracji chromatycznej. Co
wiêcej, w ognisku g³ównym takich tele-
skopów uzyskamy doœæ du¿y obraz tar-
czy s³onecznej, co oka¿e siê pomocne
przy wykonywaniu zdjêæ.

Powiêkszenie podczas obserwacji na-
le¿y dobieraæ stosownie do apertury i wa-
runków. W praktyce zbyt du¿e powiêk-
szenia sprawdzaj¹ siê Ÿle, obiekty na

tarczy s³onecznej staj¹ siê ma³o kontra-
stowe. Szczególnie gdy chcemy obser-
wowaæ takie obiekty jak pochodnie, na-
le¿y stosowaæ powiêkszenie mniejsze,
przy którym jest widoczna ca³oœæ tarczy
s³onecznej.

Filtry dodatkowe
Dla poprawienia widocznoœci b¹dŸ

wyeliminowania wad optycznych mo¿-
na wspomóc siê dodatkowymi filtrami
barwnymi. Folia s³oneczna daje bia³y
obraz S³oñca, przy czym w przypadku
s³abiej skorygowanych teleskopów mo¿-
na zauwa¿yæ na jej krawêdziach efekty
aberracji chromatycznej. Wtedy poma-
ga stara metoda. Nale¿y zastosowaæ
filtr, który os³abi niebiesk¹ i czerwon¹
czêœæ widma. Najlepiej spisuje siê w ta-
kim wypadku filtr ¿ó³ty, jakiego u¿ywa

Instrument F1 F2 Odl. ekranu
Œrednica Œrednica
S³oñca Wenus

lornetka 8× —  — 100 cm 6,5 cm 0,2 cm

luneta  25× 75 cm 3 cm 70 cm 16 cm 0,5 cm

luneta  50× 150 cm 3 cm 50 cm 23 cm 0,7 cm
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wiedniej d³ugoœci, zakoñczonej „matówk¹”, na której bêdzie
widoczny obraz (czyli tak zwanej „tuby s³onecznej”).

Ma³e, ciemne punkty widoczne na obrazie, zachowuj¹ce
sta³¹ pozycjê wzglêdem obrazu tarczy S³oñca pomimo prze-
suwania kartki papieru, to plamy s³oneczne lub — niemal nie-
ruchoma przy krótkich obserwacjach — tarcza planety prze-
chodz¹cej przed tarcz¹ S³oñca. Oprócz nich na obrazie bêd¹
widoczne (byæ mo¿e) inne plamy, przesuwaj¹ce siê wzglê-
dem obrazu S³oñca przy drobnych ruchach lunety. Plamy te
spowodowane s¹ wadami lub zabrudzeniami soczewek i nie
maj¹ nic wspólnego z prawdziwymi obiektami astronomicz-
nymi.

Podczas obserwacji metod¹ projekcyjn¹ mo¿e przeszka-
dzaæ œwiat³o przechodz¹ce obok lunety i padaj¹ce bezpo-
œrednio na papier (bo spada wtedy kontrast obrazu S³oñca).
Dlatego najlepsze rezultaty mo¿na uzyskaæ, dokonuj¹c ob-
serwacji np. ze szczelnie zaciemnionego pomieszczenia, gdy
jedynie obiektyw lunety jest wystawiony ku S³oñcu, np. po-

przez szparê w kotarze. Prostszym sposobem poprawy kon-
trastu jest nasadzenie na oprawê obiektywu lunety sztywne-
go kartonu z otworem (lub dwoma otworami w przypadku
u¿ywania lornetki). W ten sposób na kartkê papieru bezpo-
œrednio bêdzie padaæ tylko œwiat³o przechodz¹ce przez lu-
netê, zaœ œwiat³o rozproszone zostanie znacznie ograniczo-
ne. Mo¿na pokusiæ siê tak¿e o zbudowanie bardziej zaawan-
sowanego „obserwatorium” s³onecznego. Oprócz lornetki (lu-
nety) na statywie stosujemy w nim lustro i tekturowe pude³-
ko. Lustro pozwala ³atwo kierowaæ wi¹zkê œwiat³a z lunetki
na ekran, a tak¿e za³amuje j¹, dziêki czemu kartka papieru
mo¿e byæ ustawiona niemal „plecami” do œwiat³a s³oneczne-
go. Dodatkowe pude³ko mo¿e jeszcze bardziej ocieniæ ekran,
poprawiaj¹c komfort obserwacji. Doskonale sprawdza siê tu
„helioskop Owczarka” (rysunek) przypomniany w poprzed-
nim numerze Uranii (s. 45).

Je¿eli po wykonaniu wszystkich, opisanych powy¿ej czyn-
noœci nie widaæ ¿adnych plam s³onecznych, to znaczy, ¿e pe-
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siê przy obserwacjach planet. Zakup
takiego filtru nie jest zbyt du¿ym wydat-
kiem, zazwyczaj jest to koszt rzêdu kil-
kudziesiêciu z³otych. Istnieje te¿ specjal-
ny filtr pozwalaj¹cy na obserwacjê nie-
mal monochromatyczn¹. Jest to filtr
Baader Solar Contiunuum przepuszcza-
j¹cy pasmo 540 nm. Filtr ten mo¿na
uznaæ za w¹skopasmowy, szerokoœæ
po³ówkowa pasma podobna jest jak
w przypadku astrofotograficznych filtrów
O-III i wynosi 10 nm. Przepuszczane
œwiat³o ma barwê intensywnie zielon¹,
uzyskiwany wzrost rozdzielczoœci po-
zwala na lepsz¹ obserwacjê konturów
cieni i pó³cieni plam s³onecznych, po-
prawia te¿ obraz granulacji, która przy
przeciêtnym seeingu i s³abszym sprzê-
cie nie jest zbyt dobrze widoczna. Ca³-
kowite odciêcie innych barw likwiduje
aberracjê chromatyczn¹, jak¹ mo¿e
wprowadziæ obiektyw.

Jeœli ju¿ mowa o filtrach okularowych
— nie istnieje coœ takiego jak okula-
rowy filtr s³oneczny u¿ywany samo-
dzielnie. Filtr montowany do okularu
mo¿e pe³niæ funkcje pomocnicze, tak jak
opisano powy¿ej. Do niektórych telesko-
pów dodaje siê czasem s³oneczne filtry
okularowe w postaci bardzo ciemnych
szkie³ o gêstoœci daj¹cej prawid³owy ob-
raz S³oñca. Wœród spotykanych u nas
teleskopów przyk³adem s¹ rosyjskie te-
leskopy Ta³, gdzie tego typu filtr znajdo-
wa³ siê w komplecie. Jest to skrajnie nie-
bezpieczne rozwi¹zanie: filtr taki znaj-
duje siê w miejscu, gdzie koncentrowa-
na jest ogromna iloœæ œwiat³a, nagrze-
wa siê do bardzo wysokich temperatur
i mo¿e pêkn¹æ. Tego typu filtry nie na-
daj¹ siê do obserwacji S³oñca. Podob-
nie rzecz ma siê z filtrami H-alfa. Filtry
H-alfa i teleskopy s³oneczne H-alfa na-

zywaj¹ siê tak samo. Niekiedy otrzymujê
zapytania o mo¿liwoœæ stosowania ta-
kich filtrów przy obserwacjach s³onecz-
nych. Tymczasem jedynym wspólnym
mianownikiem jest tu pasmo, w którym
dzia³aj¹. Filtry H-alfa w standardzie 1,25”
czy te¿ 2”, kosztuj¹ce kilkaset z³otych,
s³u¿¹ do fotografowania nocnego nieba
i jak na standardy obserwacji s³onecz-
nych przepuszczaj¹ ogromne iloœci
œwiat³a. Spotykane s¹ wersje o szero-
koœciach po³ówkowych 35 nm i 7 nm,
podczas gdy do zaobserwowania cze-
gokolwiek wiêcej na tarczy S³oñca jest
potrzebne pasmo znacznie wê¿sze od
1nm. Teleskopy H-alfa u¿ywane w ob-
serwacjach S³oñca to w rzeczywistoœci
z³o¿one uk³ady zawieraj¹ce filtry w¹sko-
pasmowe, jak te¿ filtry neutralne.

Pamiêtam te¿ przypadek, gdy obser-
wator zdecydowa³ siê obserwowaæ S³oñ-
ce niezabezpieczonym teleskopem z za-
³o¿onymi na nos okularami do obserwa-
cji zaæmieñ. Okulary takie wykonane
z kartonu posiadaj¹ 2 kawa³ki folii Baade-
ra i s³u¿¹ do obserwacji okiem nieuzbro-
jonym, bez u¿ycia jakiejkolwiek optyki.
Mo¿na takimi okularami obserwowaæ
fazê czêœciow¹ zaæmienia, mo¿na te¿
próbowaæ obserwacji ogromnych i wi-
docznych od czasu do czasu go³ym
okiem plam s³onecznych. Tymczasem
w delikatnej folii widnia³a dziura wypalo-
na przez œwiat³o s³oneczne podczas pró-
by obserwacji. W³os na g³owie zje¿y³ mi
siê na ten widok, na szczêœcie obserwa-
torowi nic siê nie sta³o. Zapewne zapa-
miêta on tê obserwacjê na d³ugo.

Przyk³adowy obraz w linii H-alfa
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chowy obserwator bada S³oñce akurat
w dniu, gdy rzeczywiœcie nie ma na nim
plam. Jednak obecnie, w okresie rosn¹cej
aktywnoœci, w zasadzie codziennie na tar-
czy s³onecznej widoczne s¹ plamy. Bardziej
prawdopodobn¹ przyczyn¹ braku widocz-
nych plam mo¿e byæ niezbyt dobre usta-
wienie ostroœci obrazu.

Mo¿e siê równie¿ zdarzyæ, i¿ do obser-
wacji u¿yta zosta³a tzw. lornetka teatralna,
zbudowana na zasadzie lunety Galileusza.
W lornetce teatralnej obiektyw jest so-
czewk¹ skupiaj¹c¹, a okular — soczewk¹
rozpraszaj¹c¹. Za pomoc¹ lornetki teatral-
nej (a wiêc w³aœciwie dwóch ma³ych, usta-
wionych równolegle lunet Galileusza) nie
mo¿na uzyskaæ obrazu S³oñca na kartce
papieru. Wspó³czesne lunety astronomicz-

ne i zwyk³e lornetki turystyczne s¹ budo-
wane na tej samej zasadzie, co luneta Ke-
plera (czyli z zastosowaniem wy³¹cznie so-
czewek skupiaj¹cych). Tylko one mog¹ rzu-
towaæ obraz S³oñca na papierowy ekran.
Scheiner i Heweliusz pos³ugiwali siê w³a-
œnie lunetami Keplera.

Choæ geometria przejœæ planet na tle tar-
czy S³oñca jest stosunkowo ³atwa do zrozu-
mienia, dopiero Johannes Kepler potrafi³
wyliczyæ ich daty z zadawalaj¹c¹ dok³adno-
œci¹. Po obliczeniu, ¿e kolejne przejœcie
Merkurego nast¹pi 29 maja 1607 r., Kepler
„wykorzysta³” do obserwacji zjawiska… ka-
tedrê w Ratyzbonie, bo niewielka dziura
w dachu ogromnej budowli o stosunkowo
ciemnym wnêtrzu zamienia³a j¹ w gigan-
tyczn¹ camera obscura, czyli znany dosko-

Testujemy sprzêt dla Ciebie! poradnik obserwatora

Metoda projekcyjna
Metoda projekcji jest stosowana do

obserwacji plam s³onecznych ju¿ od
XVII w. U¿ywa siê tu teleskopu, na któ-
rym nie znajduj¹ siê ¿adne filtry, a uzy-
skiwany obraz rzutuje siê na bia³y ekran
zamocowany w pewnej odleg³oœci za
okularem. S³oñce ogl¹dane tak¹ metod¹
jest wystarczaj¹co jasne i dobrze wi-
doczne, aby przeprowadziæ szczegó³o-
we obserwacje struktur widocznych
w œwietle bia³ym, a metoda jest bardzo
wygodna przy pokazach dla wiêkszych
grup obserwatorów. Tylko nieliczne te-
leskopy posiadaj¹ gotowy ekran s³onecz-
ny. Z dostêpnych dawniej pamiêtam tego
typu ekran w niektórych teleskopach Ta³
jak te¿ w dawnych konstrukcjach produ-
kowanych przez nasz¹ polsk¹ firmê Uni-
wersa³. Obecnie jest dostêpny niewielki
refraktor Sky-Watcher SK609EQ1, który
w taki ekran jest seryjnie wyposa¿ony.
Zazwyczaj jednak taki element trzeba
wykonaæ samodzielnie. Skonstruowaæ
nale¿y specjalne mocowanie, które po-
zwoli zawiesiæ ekran prostopadle do wy-
ci¹gu okularowego, w odleg³oœci kilku-
dziesiêciu centymetrów za okularem.
Konstrukcja powinna byæ odpowiednio
sztywna, tak aby ekran nie drga³ na wie-
trze, nie mo¿e byæ jednak zbyt ciê¿ka,
aby nie utrudniæ operowania teleskopem
i by da³a siê w sposób ³atwy mocowaæ.
Wa¿ne jest te¿ os³oniêcie ekranu przed
bezpoœrednim œwiat³em s³onecznym.
Przy wyci¹gu nale¿y skonstruowaæ
prost¹, kwadratow¹ os³onê z otworem
w œrodku, rzucaj¹c¹ cieñ na w³aœciwy
ekran. Po zawieszeniu ekranu kierujemy
teleskop na S³oñce (naj³atwiej trafiæ, ob-
serwuj¹c cieñ rzucany przez teleskop).
Po chwili na ekranie pojawi siê jasny

i doœæ du¿y obraz tarczy s³onecznej, który
nale¿y wyostrzyæ.

Przy obserwacjach tego typu najlepiej
sprawdzaj¹ siê refraktory. S¹ one najbar-
dziej odporne na dzia³anie bezpoœrednie-
go œwiat³a s³onecznego, doœæ ³atwo te¿
zawiesiæ na nich ekran. W przypadku
teleskopów Newtona, zw³aszcza tych
du¿ych, iloœci œwiat³a przenoszone przez
optykê s¹ doœæ znaczne i trzeba mieæ to
na uwadze. Najwra¿liwsze na uszko-
dzenia termiczne przy tego typu obser-
wacjach s¹ katadioptryczne, zamkniê-
te meniskiem lub p³yt¹ korekcyjn¹ te-
leskopy systemu Maksutowa i Schmid-
ta-Cassegraina. Zwierciad³o g³ówne ma
zazwyczaj du¿¹ œwiat³osi³ê, koncentruje
ogromn¹ iloœæ œwiat³a na zwierciadle wtór-
nym. Co wiêcej, w pobli¿u osi optycznej
znajduj¹ siê te¿ wyczernione elementy
mechaniczne (tuleje, diafragmy), które
mog¹ ulec uszkodzeniu.

Nale¿y uwzglêdniaæ materia³y, z jakich
wykonany jest teleskop oraz okulary.
Dawniej by³o norm¹, ¿e wszelkie mecha-
niczne czêœci teleskopu wykonywano
z metalu. Dziœ nie jest to tak oczywiste,
zw³aszcza w tanich teleskopach spoty-
ka siê plastikowe wyci¹gi okularowe, pla-
stikowe paj¹ki zwierciad³a wtórnego,
a nawet plastikowe konstrukcje okularów.
Nawet w doœæ dobrych konstrukcjach
spotykane s¹ plastikowe diafragmy po-
prawiaj¹ce kontrast. Plastikowe ele-
menty konstrukcyjne mog¹ ulec sto-
pieniu czy wrêcz spaleniu, o ile przy-
padkiem obraz S³oñca zejdzie nieco
z osi optycznej. W przypadku okularów
lepiej jest wykorzystaæ okular o d³u¿szej
ogniskowej, nie zawieraj¹cy ma³ych so-
czewek oprawionych w plastikowe ele-
menty. Jeœli skala obrazu wyda nam siê
za ma³a, to lepiej jest zwiêkszyæ odle-

g³oœæ ekranu od teleskopu, ni¿ zmieniaæ
okular na krótkoogniskowy. Osobiœcie wi-
dzia³em ju¿ standardowy okular Kellne-
ra 10 mm, znany wszystkim u¿ytkowni-
kom tanich teleskopów, który przeszed³
próbê takiej obserwacji. Od strony so-
czewki ocznej wygl¹da³ on jak po wyjê-
ciu z p³omienia, elementy z tworzywa sto-
pi³y siê i zdeformowa³y.

Klin Herschela
Klin Herschela to specjalny uk³ad

optyczny montowany w miejsce nasadki
k¹towej refraktora. Pozwala on na bez-
poœrednie i bezpieczne obserwacje tar-
czy s³onecznej pod warunkiem prawid³o-
wego stosowania. Sercem uk³adu jest
specjalny pryzmat o przekroju trapezo-
idalnym. Ogromna wiêkszoœæ padaj¹ce-
go œwiat³a s³onecznego jest za³amywa-
na pod niewielkim k¹tem i przepuszcza-
na na drug¹ stronê, gdzie trafia na spe-
cjaln¹ powierzchniê poch³aniaj¹c¹ ciep³o
(metalow¹ lub ceramiczn¹). Niewielka
iloœæ œwiat³a (oko³o 5%) jest odbijana
w kierunku okularu. 5% to oczywiœcie
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Teleskop s³oneczny Meade Coronado
LX80 SolarMax II

w praktyce amatorskiej s¹ stosowane od
niedawna. To na ogó³ kompletne uk³ady
optyczne przeznaczone do obserwacji
naszej gwiazdy dziennej w sposób zu-
pe³nie niezwyk³y, ujawniaj¹c szczegó³y
takie, jak m.in. protuberancje widoczne
na brzegu tarczy s³onecznej. Spotyka siê
kompletne teleskopy s³oneczne, do któ-
rych wystarczy zamocowaæ okular, jak
te¿ niekiedy du¿e filtry obiektywowe mon-
towane na tubusie refraktora. Teleskopy
H-alfa s¹ przeznaczone do obserwacji
w paœmie 656,3 nm.
Jest to czerwo-
na linia
wodo-
r o -

poradnik obserwatora

wci¹¿ zbyt du¿o, st¹d do ka¿dego klina
s¹ montowane dodatkowo neutralne fil-
try szare o doœæ du¿ej gêstoœci. Kliny sto-
suje siê tylko przy obserwacjach z refrak-
torami. Po pierwsze, refraktory odcinaj¹
promieniowanie podczerwone i UV, któ-
re przy takiej obserwacji mog³oby byæ nie-
bezpieczne. Po drugie, podobnie jak
w przypadku obserwacji z ekranem —
du¿e iloœci energii przechodz¹ce przez
niezabezpieczony uk³ad optyczny mog¹
prowadziæ do uszkodzeñ elementów me-
chanicznych. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e taki
uk³ad ma doœæ znaczn¹ d³ugoœæ
optyczn¹ i w wielu teleskopach mog¹
wyst¹piæ problemy z ogniskowaniem, po-
dobnie jak ma to miejsce w przypadku
nasadek binokularowych. Zwykle proble-
my pojawiaj¹ siê przy refraktorach krót-
koogniskowych.

Na polskim rynku jest dostêpny klin
Herschela produkowany przez firmê Ba-
ader Planetarium. Pryzmat klina jest wy-
konany z dok³adnoœci¹ 1/10 lambda i od-
bija 4,6% padaj¹cego œwiat³a. Wiêkszoœæ
promieniowania s³onecznego pada na
ceramiczn¹ powierzchniê w tylnej czê-
œci klina, która dodatkowo jest zabezpie-
czona metalow¹, perforowan¹ p³ytk¹.
Wœród filtrów dodatkowych znajduje siê
filtr ND 3,0 (w najnowszych wersjach
montowany na sta³e) oraz filtry ND 2,0,
ND 0,9 i ND 0,6 stosowane w miarê po-
trzeb do uzyskania w³aœciwej jasnoœci
obrazu. Urz¹dzenie mocowane jest w 2”
wyci¹gu okularowym i pozwala na sto-
sowanie okularów w tym samym stan-
dardzie.

Teleskopy s³oneczne H-alfa
Teleskopy s³oneczne przezna-

czone do obserwacji w wybra-
nych liniach widmowych

wa, pierwsza z linii serii Balmera. Tele-
skop s³oneczny jest w stanie wydzieliæ
œwiat³o zawieraj¹ce siê w bardzo w¹skim
paœmie wokó³ linii H-alfa, zazwyczaj sze-
rokoœæ po³ówkowa dla tego typu urz¹-
dzeñ jest mniejsza ni¿ 0,7 Å. Serce tele-
skopu to specjalny filtr interferencyjny
zwany etalonem, który pozwala na uzy-
skanie tak w¹skiego pasma. Dodatkowo
w uk³adzie optycznym s¹ montowane te¿
filtry odcinaj¹ce nadmiar promieniowania
(tak zwane ERF, Energy Rejection Fil-
ters). Prawid³owe zredukowanie iloœci
promieniowania musi nast¹piæ przed eta-
lonem, gdy¿ ten jest wra¿liwy na zmiany
temperatury i pod wp³ywem nagrzania
mo¿e zmieniæ swoje w³asnoœci. Element
ten wykonany jest bardzo precyzyjnie
z dwóch pó³przepuszczalnych p³ytek
szklanych. Dok³adnoœæ wykonania po-
wierzchni zazwyczaj przekracza 1/20
lambda, st¹d te¿ produkcja teleskopów
s³onecznych wi¹¿e siê ze sporymi kosz-
tami. Etalon mo¿na precyzyjnie dostra-
jaæ specjalnym pokrêt³em. Pozwala to na
ustawienie pasma w przypadku mo¿liwej
niestabilnoœci termicznej oraz umo¿liwia
dostrojenie filtru do konkretnego obsza-
ru tarczy s³onecznej. Warto pamiêtaæ, ¿e
wskutek rotacji S³oñca obserwujemy dop-
plerowskie przesuniêcie linii widmowych:
pewne czêœci tarczy zbli¿aj¹ siê w naszym
kierunku, inne zaœ oddalaj¹ i efekt ten rów-
nie¿ mo¿e wymagaæ niewielkich korekt.
Mo¿liwe jest stosowanie dwóch etalonów
ustawionych w jednej osi optycznej. Po-
zwala to dodatkowo zawêziæ pasmo
wokó³ linii wodorowej. Zmiana ta wp³y-
wa wyraŸnie na widocznoœæ i rodzaj ob-
serwowanych szczegó³ów. Filtry takie
s¹ spotykane jako dodatki do goto-
wych teleskopów s³onecznych
i montowane na ich obiektywie.

Przyk³ad praktycznej realizacji metody projekcyjnej. Zdjêcia wykona-
no na rynku wroc³awskim podczas publicznej demonstracji w czasie
przejœcia Wenus w 2004 r. Pokazy prowadzili studenci i doktoranci
Instytutu Astronomii UWr.

nale z lekcji fizyki bezsoczewkowy uk³ad formuj¹cy obraz od-
leg³ych obiektów. Podczas obserwacji w katedrze Kepler do-
strzeg³ nawet na tle obrazu tarczy S³oñca ciemna plamkê, co
utwierdzi³o go w przekonaniu, ¿e obserwowa³ przewidziane
przez siebie przejœcie Merkurego. Dopiero du¿o póŸniej oka-
za³o siê, ¿e w 1605 r. nie by³o ¿adnego przejœcia, a wiêc Ke-
pler najprawdopodobniej obserwowa³ wtedy du¿¹ plamê s³o-
neczn¹. 

Pomijaj¹c kwestiê optyki, Kepler mia³ tê przewagê nad ob-
serwatorem trzymaj¹cym lunetê w d³oni, ¿e katedra siê nie
trzês³a. I rzeczywiœcie, na obrazie tarczy S³oñca mo¿na na-
tychmiast dostrzec znacznie wiêcej szczegó³ów, je¿eli luneta
zostanie zamocowana na sztywnym statywie.

Pawe³ Rudawy
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Teleskop Lunt LS60
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Co mo¿na dostrzec takim telesko-
pem? Dla niewprawionego oka pocz¹t-
kuj¹cego obserwatora S³oñce widoczne
przez teleskop H-alfa z pojedynczym eta-
lonem wygl¹da jak wielka, lekko nakra-
piana pomarañczowa mandarynka. S³yn-
ne protuberancje znajduj¹ siê na brzegu
tarczy, s¹ znacznie s³absze od jego po-
wierzchni i w lekko niedostrojonym tele-
skopie mo¿na ich wrêcz nie zauwa¿yæ.
Przy obserwacjach protuberancji zadbaæ
nale¿y o odpowiedni kontrast, powiêk-
szenie nie powinno byæ zbyt du¿e. War-
to pomanipulowaæ trochê pokrêt³em stro-
jenia etalonu, aby uzyskaæ w³aœciwy
efekt. Im wê¿sze pasmo H-alfa, tym pro-
tuberancje s¹ lepiej widoczne, ale te¿ nie
nale¿y z zawê¿aniem pasma przesa-
dzaæ. S¹ to struktury szybko poruszaj¹-
ce siê i tu znów efekt Dopplera mo¿e
mieæ wp³yw na ich widocznoœæ. Dla pa-
sma wê¿szego ni¿ 0,4 Å widocznoœæ pro-
tuberancji siê pogarsza. Zdecydowanie
lepiej wygl¹da reszta szczegó³ów wi-
docznych na tarczy S³oñca. Tutaj protu-
berancje przechodz¹ce na tle chromo-
sfery s¹ widoczne w postaci ciemnych
pasm, a iloœæ widocznych detali jest
wrêcz osza³amiaj¹ca. To jeden z feno-
menów astrofizycznych, nad którym
warto siê zastanowiæ: taki sam
gaz (plazma) widoczny na tle
ciemnego nieba w emisji, na
tle gorêtszej chromosfery
przejawia siê w absorpcji.
Wokó³ koncentracji plam s³o-
necznych przy odrobinie
szczêœcia mo¿na trafiæ na wiel-
ki rozb³ysk s³oneczny doskona-
le widoczny w postaci jasnej pla-
my w aktywnym obszarze po-
wierzchni S³oñca. Widok nieza-
pomniany!

Na naszym rynku prym wiedzie dwóch
producentów teleskopów s³onecznych.
Wœród mi³oœników najbardziej rozpo-
wszechnione modele to Coronado PST
oraz Lunt LS-60 Tha. Pierwszy z nich jest
maleñkim, kompletnym refraktorem s³o-
necznym z obiektywem o œrednicy
40 mm. Mimo niewielkich rozmiarów daje
bardzo przyzwoite obrazy tarczy s³onecz-
nej, protuberancje s¹ doskonale widocz-
ne, a obraz kontrastowy, pe³en detali,
atrakcyjny dla ka¿dego obserwatora
S³oñca. Teleskop ten jest przeznaczony
g³ównie do obserwacji wizualnych, po-
siada zintegrowane z obudow¹ mocowa-
nie okularowe 1,25”. Ciekawostkê stano-
wi wbudowany szukacz dzia³aj¹cy na za-
sadzie kamery otworkowej. Œwiat³o s³o-
neczne po przejœciu przez niewielki otwór
jest rzutowane na niewielk¹ matówkê wi-
doczn¹ na górnej œciance obudowy. Te-
leskop produkowany przez firmê Lunt wy-
gl¹da znacznie powa¿niej i solidniej; to
refraktor o œrednicy obiektywu 60 mm
i ogniskowej 500 mm. Doœæ masywny
i w ca³oœci wykonany z metalu jest uzbro-
jony w 2” wyci¹g okularowy crayforda
z mikrofokuserem 1:10, produkowany
przez Teleskop-Service. Do wyci¹gu
montuje siê dedykowan¹ nasadkê k¹-

tow¹ zawieraj¹c¹ dodatkowy filtr. Filtr ten
w podstawowej wersji ma œrednicê
6 mm, a nasadka jest oznaczana sym-
bolem B600. Produkowane s¹ te¿ nasad-
ki z wiêkszymi filtrami o œrednicy 1,2 cm
i 3,6 cm, które zapewniaj¹ wiêkszy kom-
fort obserwacji, wi¹¿e siê to jednak z do-
datkowymi kosztami. Teleskop PST fir-
my Coronado wed³ug danych producen-
ta zapewnia szerokoœæ pasma poni¿ej
1,0 Å, dla teleskopu Lunt pasmo okre-
œlone jest na 0,8 Å. W przypadku Lunta
istnieje mo¿liwoœæ zamontowania dodat-
kowego etalonu (b¹dŸ zakupu gotowe-
go w ten sposób zmontowanego telesko-
pu), co pozwala na uzyskanie szeroko-
œci pasma poni¿ej 0,55 Å. Obie firmy pro-
dukuj¹ te¿ wiêksze modele teleskopów
s³onecznych. Przyk³adowo, Lunt oferuje
teleskopy LS80 o œrednicy obiektywu
8 cm, LS100 o œrednicy 10 cm oraz po-
tê¿ny 15-centymetrowy LS152, który jest
marzeniem ka¿dego zaawansowanego
obserwatora S³oñca, niestety marzeniem
doœæ drogim. Za teleskop ten zap³aciæ
trzeba ponad 7 tys. dolarów. Jak wcze-
œniej wspomnia³em, istniej¹ te¿ obiekty-
wowe etalony przeznaczone do stoso-
wania ze zwyk³ymi refraktorami. Lunt pro-

dukuje filtry o œrednicy 50 mm
z pasmem o szerokoœci

0,7 Å, jak te¿ wiêksze
o œrednicy 60 mm
i 100 mm. Ceny takich

filtrów s¹ jednak wiêk-
sze ni¿ w przypadku te-

leskopów s³onecznych
o porównywalnej aperturze.

Obserwacje w linii wapnia K (CaK)
Mniej znanym pasmem, w którym pro-

wadzi siê obserwacje monochromatycz-
ne, jest pasmo odpowiadaj¹ce liniom

PAMIÊTAJ:

 NIGDY NIE PATRZ WPROST W S£OÑCE BEZ ODPOWIED-
NIEJ OCHRONY OCZU — MO¯ESZ OŒLEPN¥Æ W CI¥GU
KILKU SEKUND!

 UPEWNIJ SIÊ, ¯E DO OCHRONY SWYCH OCZU U¯Y-
WASZ W£AŒCIWYCH FILTRÓW OPTYCZNYCH.

 NIGDY NIE OBSERWUJ BEZPOŒREDNIO S£OÑCA PRZEZ
TELESKOP, LORNETKÊ LUB INNY INSTRUMENT OPTYCZ-
NY, NAWET JEŒLI S¥ ONE WYPOSA¯ONE W JAKIŒ FILTR.
TAKIE OBSERWACJE MOG¥ ROBIÆ TYLKO DOŒWIAD-
CZENI ASTRONOMOWIE POSIADAJ¥CY ODPOWIEDNI
SPRZÊT.

 JE¯ELI NIE JESTEŒ PROFESJONALNYM OBSERWATO-
REM S£OÑCA, OBSERWUJ JE WY£¥CZNIE METOD¥ PRO-
JEKCYJN¥, CZYLI RZUTUJ¥C OBRAZ S£OÑCA NA EKRAN.
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poradnik obserwatora

Przemys³aw ¯o³¹dek nale¿y do naj-
bardziej zaawansowanych mi³oœników
astronomii w naszym kraju. Obecnie
jest prezesem Pracowni Komet i Me-
teorów, jednego z najbardziej prê¿-
nych, niezale¿nych stowarzyszeñ ama-
torów astronomii w Polsce: http://
www.pkim.org/. Jest wybitnym znawc¹
sprzêtu dla amatorów i nie tylko. Je-
den z najcenniejszych autorów „nowej”
Uranii!

Przyk³adowy obraz S³oñca widzianego przez Lunta 60 w linii CaK

widmowym wapnia. W widmie s³onecz-
nym s¹ widoczne dwie bardzo silne linie
absorpcyjne K (393,37 nm) oraz H
(396,85 nm). Ich nazwy pochodz¹ jesz-
cze z pocz¹tku XIX w. od Fraunhofera,
który pierwszy obserwowa³ widmo S³oñ-
ca i nada³ nazwy od A do K najsilniej-
szym wystêpuj¹cym w nim liniom. Linie
te zawdziêczamy zjonizowanemu wap-
niowi, co siê oznacza CaII. Obie le¿¹ bli-
sko siebie na fioletowym krañcu pasma
widzialnego. Wapniowe teleskopy s³o-
neczne spotykane w sprzeda¿y s¹ prze-
znaczone do obserwacji w linii CaII K,
gdy¿ linia CaII H blenduje siê z lini¹ wo-
doru serii Balmera H-epsylon.

Obraz widoczny w teleskopie s³onecz-
nym „CaK” ma intensywnie fioletow¹ bar-
wê. Linia le¿y na skraju pasma widzial-
nego i obserwowana tarcza s³oneczna
na pierwszy rzut oka wydaje siê byæ
ciemna i nieatrakcyjna. Rzeczywiœcie,
obraz jest ciemny i aby przy obserwacji
wizualnej cieszyæ wzrok wspania³ymi wi-
dokami, nale¿y zapewniæ sobie odpo-
wiednio zaciemnione miejsce obserwa-
cji. W praktyce obserwator, chc¹c zoba-
czyæ wiêcej, powinien nakryæ g³owê ja-
kimœ ciemnym i grubym materia³em (ko-
cem, ciemn¹ koszul¹). Warto te¿ pamiê-
taæ o unikaniu du¿ych powiêkszeñ. Naj-
zwyczajniej chodzi o zwiêkszenie Ÿreni-
cy oka podczas takiej obserwacji, a za-
stosowany okular równie¿ musi zapew-
niaæ odpowiednio du¿¹ Ÿrenicê wyj-
œciow¹. Obraz w linii wapnia ró¿ni siê
znacz¹co od obrazu H-alfa i przypomina
bardziej to, co widzimy bez u¿ycia ¿ad-
nych filtrów. Doskonale widoczne s¹ pla-
my s³oneczne, a przy odpowiednio du-
¿ym teleskopie znakomicie widaæ granu-
lacjê. Jednak najbardziej rzucaj¹ siê
w oczy pochodnie — jasne obszary two-
rz¹ce siê w rejonach o podwy¿szonej ak-
tywnoœci. Pochodnie s¹ dostrzegalne
przy zwyk³ych obserwacjach w œwietle
bia³ym, tu jednak widaæ je wyraŸnie i to
nie tylko przy brzegach tarczy s³onecz-
nej. Protuberancje wygl¹daj¹ nieco ina-
czej ni¿ w paœmie H-alfa i s¹ du¿o s³ab-
sze, daj¹ siê jednak dostrzec ju¿ w po-
pularnych teleskopach o œrednicy
60 mm.

Aby w pe³ni wykorzystaæ pasmo CaK,
nale¿y u¿yæ techniki fotograficznej. Naj-
lepiej w tym wypadku sprawdzaj¹ siê nie-
wielkie kamery planetarne, takie jak Ima-
ging Source DMK w wersjach monochro-
matycznych czy te¿ QHY5/ALccd5. Maj¹
one wystarczaj¹c¹ czu³oœæ w bliskim ul-
trafiolecie i pozwalaj¹ na obserwacje
w sposób du¿o wygodniejszy, bez ogra-
niczeñ narzucanych przez ludzki wzrok.

Obecnie wœród teleskopów wapnio-
wych najbardziej znany jest Lunt LS60

CaK. Wygl¹da on z zewn¹trz niemal
identycznie jak jego odpowiednik prze-
znaczony do pasma wodorowego. Ten
sam tubus i obiektyw, wewn¹trz jednak
ró¿nice s¹ wiêksze. Zespó³ filtrów po-
trzebnych do obserwacji w¹skopasmo-
wej zgromadzono w specjalnie przed³u-
¿onej, dwucalowej nasadce k¹towej. Po-
dobnie jak w przypadku teleskopu H-alfa,
nasadki te wystêpuj¹ z wewnêtrznymi fil-
trami o ró¿nej œrednicy. Nasadka ta daje
siê zak³adaæ równie¿ do zwyk³ych refrak-
torów, jednak w takim wypadku nie wol-
no stosowaæ jej do obserwacji wizual-
nych. Osi¹gniêcie jasnego obrazu dziê-
ki zwiêkszeniu œrednicy mo¿e wydawaæ
siê atrakcyjne, jednak¿e jednoczeœnie do
oka trafia du¿a iloœæ szkodliwego promie-
niowania z pogranicza ultrafioletu, które
mo¿e spowodowaæ uszkodzenie wzro-
ku. Sam Lunt LS-60 CaK po zast¹pieniu
nasadki wapniowej zwyk³¹ „nasadk¹ 2”
staje siê zwyk³ym, niewielkim refrakto-
rem, który mo¿e byæ wykorzystany do
nocnych obserwacji (w przeciwieñstwie
wersji H-alfa, gdzie filtry znajduj¹ siê we-
wn¹trz tubusa). Jakoœæ obrazów dawa-
nych przez taki refraktor jest zaskakuj¹-
co dobra, o czym nawet sam producent
nie wspomina na swojej stronie.

Na zakoñczenie warto wspomnieæ
o zestawach przeznaczonych do obser-
wacji wapniowych, jakie stosowaæ mo¿-
na w dowolnym teleskopie. Zestaw taki,

produkowany przez Baader Planetarium,
sk³ada siê z filtru okularowego w stan-
dardzie 1,25” oraz z du¿ego arkusza folii
ND3,8 przeznaczonego do monta¿u na
wlocie do tubusa. Przeznaczony jest wy-
³¹cznie do obserwacji fotograficznych: filtr
CaK montowaæ nale¿y w mocowaniu
1,25” ma³ych kamer, takich jak wspo-
mniane modele Imaging Source. Próba
obserwacji wizualnej takim zestawem
mo¿e byæ bardzo niebezpieczna dla
wzroku. ®
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Ciekawe strony internetowe…

Dziœ coœ do s³uchania. Co jakiœ czas dowiadujemy siê o ko-
lejnych przejawach wzrastaj¹cej aktywnoœci S³oñca (nierzad-
ko w katastroficznej otoczce). Dla uspokojenia proponujê
udaæ siê pod adres http://www.spaceweathersounds.com/snd-
bites.htm, gdzie znajdziemy pliki MP3, animacje oraz mnó-
stwo informacji dotycz¹cych emisji radiowych magnetosfe-
ry zwi¹zanych z aktywnoœci¹ s³oneczn¹ czy burzow¹ na
Ziemi. Zgrzebna szata graficzna strony jest myl¹ca — autor
Steven McGreevy to pasjonat ca³y czas prowadz¹cy obser-
wacje niskoczêstotliwoœciowych emisji magnetosfery docho-
dz¹cych do powierzchni Ziemi (VLF, œwisty). Strona zawie-
ra mnóstwo szczegó³ów (równie¿ technicznych, dotycz¹cych
odbioru), jak i odnoœniki do plików reprezentatywnych dla
danego typu emisji. Autor opublikowa³ w ramach serwisu
Internet Archive (www.archive.org) szeœæ albumów „muzy-
ki magnetosfery” zawieraj¹cych oprócz œcie¿ek dŸwiêko-
wych kilkudziesiêciostronicowe ksi¹¿eczki w formacie PDF
zawieraj¹ce m.in. spore fragmenty solidnej wiedzy na temat
zarejestrowanych emisji.

Warto równie¿ udaæ siê
pod inny adres: http://
naturalradiolab.com/
— jest to strona prowa-
dzona przez Mike’a
Karneya (N9JWF — to
numer licencji radio-
amatora). Autor rów-
nie¿ obserwuje natural-
ne szumy/sygna³y
radiowe generowane
w magnetosferze czy
na Ziemi (nazywa je
„Natural Radio”). Stro-
na Mike’a Karneya jest
(przynajmniej dla
mnie) naturalnym uzu-
pe³nieniem strony
Stevena McGreevy —
zawiera szereg usystematyzowanych, podstawowych infor-
macji dotycz¹cych wspomnianych emisji, sposobu ich od-
bioru czy zjawisk zwi¹zanych z „pogod¹ kosmiczn¹”. Nie-
które informacje s¹ doœæ niezwyk³e: okazuje siê, ¿e
niskoczêstotliwoœciowe odbiorniki s¹ w stanie odebraæ (w od-
leg³oœci do oko³o 100 stóp) wy³adowania statyczne z opon
przeje¿d¿aj¹cych samochodów czy rowerów. Nawet owady
przelatuj¹ce w odleg³oœci rzêdu kilku cali od anteny mog¹
byæ s³yszalne. Proponujê zajrzeæ pod obydwa adresy. Na-
prawdê warto. (rs)
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astrofotografia amatorska

Kolejne dwa „portrety” Wenus wykonane przez pana Janusza po-
chodz¹ z 17 marca br., godz. 15.20. Parametry: SCT 8", Barlow Tele-
Vue Powermate 5×, Lumenera, IR BG UV, ekspozycja z³o¿ona z 4
tys. klatek UV (z 40 tys.) i 3 tys. IR BG (z 30 tys.). Ogniskowa telesko-
pu: 10 000 mm! U¿yty monta¿ CG5 GT

Sesja fotograficzna z 29 stycznia
2012 r. godz 14.30. U¿yty sprzêt:
SCT8´´, Barlow 3× TeleVue,  Lu-
menera SharpCap, RGB, filtr UV,
Venus Baader Castrator, Auto-
Stakkert, Registax, Photo Filtre.
Fot. Janusz Kosmowski

Jowisz, Ksiê¿yc i Wenus nad g³azem narzutowym w Lidzbarku War-
miñskim 26 lutego br., godz. 21.36. Fot. Jacek Dr¹¿kowski

galeria

Piotr Maliñski od wielu lat prowadzi stronê internetow¹ poœwiêcon¹
amatorskim obserwacjom astronomicznym i astrofotografii. Jego stro-
na  dostêpna pod adresem http://www.nauka.rk.edu.pl/ jest prawdziw¹

kopalni¹ wiedzy na temat technik i sprzêtu oraz porad praktycz-
nych wynikaj¹cych z wielkiego doœwiadczenia, pozwalaj¹cych

uzyskiwaæ wyniki zacieraj¹ce ró¿nice pomiêdzy amatorem
a zawodowcem. Przyk³adem niech bêdzie jego zdjêcie ob-

razuj¹ce kolorami ró¿nice w sk³adzie powierzchni Ksiê-
¿yca. Fotografia petrograficzna, bo tak to mo¿na na-

zwaæ, jest zarezerwowana dla profesjonalistów. Na
przeszkodzie w amatorskiej praktyce stoi niska czu-
³oœæ kamer w podczerwieni, trudny dostêp do fil-
trów w¹skopasmowych, jak i brak danych o u¿y-
tecznych pasmach i rezultatach, na jakie mo¿na
liczyæ. Piotr Maliñski pokazuje, jak to zmieniæ!

Prezentowany tu obraz Ksiê¿yca zosta³ uzy-
skany 8 marca br. i jest to monta¿ zdjêæ wyko-
nanych w w¹skich pasmach 425, 905, 940
i 1000 nm. Ukazuje „staroœæ” regolitu (od jak
dawna wystawiony jest na dzia³anie promieni
s³onecznych) oraz czêœciowo zdradza sk³ad po-
wierzchni: m³ody wiekiem Tycho i wyrzucony
z niego materia³ (niebieski); ciemnoniebieski ob-
szar przy Koperniku (bazalty ubogie w tytan); stare
obszary wy¿ynne (czerwone i pomarañczowe);

morza bogate w tytan (jasnoniebieskie); ska³y
magmowe bogate w ¿elazo oraz m³odszy regolit

mórz (¿ó³ty).

Tego¿ autora Jowisz z 1 listo-
pada 2011 r. (C11 z kamer¹

DMK 21AU618). Przypominamy, i¿
kwiecieñ to koñcówka sezonu na ob-

serwacje Jowisza. Warto go jednak œle-
dziæ. Amatorskie zdjêcia przebiegu  obser-
wowanych zmian bêd¹ bardzo przydatne
naukowcom badaj¹cym atmosferê Jowisza!

Sprzêt: kamera
IDS UI-1240LE-M-GL
i refraktor TS APO 65/420
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SDSS
— najwiêkszy
portret nieba

SDSS
— najwiêkszy
portret nieba

Jerzy Krzesiñski

Sloan Digital Sky Survey
(SDSS) jest jednym
z najbardziej nowoczesnych
cyfrowych przegl¹dów nieba
ostatniej dekady. Swoj¹ nazwê
zawdziêcza fundacji, która
w najwiêkszym stopniu
finansowa³a jego realizacjê.
Wykonany zosta³ za pomoc¹
niewielkiego teleskopu
o œrednicy zwierciad³a 2,5 m.
SDSS pokry³ obserwacjami
ponad jedn¹ trzeci¹
widocznego nieba
(14 000 stopni kwadratowych!)
i to zarówno fotometrycznymi,
jak i spektroskopowymi.
Sprzê¿enie fotometrycznych
obserwacji kamer¹ CCD w 5
filtrach oraz spektroskopowych
pozwoli³o na zarejestrowanie
obrazów setek milionów
obiektów oraz wyznaczenie
odleg³oœci do ponad miliona
galaktyk i kwazarów. Dziêki
temu przegl¹dowi odkryto
wiele niezwyk³ych i rzadkich
obiektów, pocz¹wszy od planet
kar³owatych za orbit¹ Plutona
do najbardziej odleg³ych

kwazarów. Obecnie trwa
trzecia faza przegl¹du: SDSS
III. Ale ju¿ dotychczasowe
wyniki analizy danych SDSS
rzuci³y nowe œwiat³o na ogólny
obraz naszego najbli¿szego
otoczenia — Uk³adu
S³onecznego i Galaktyki,
a tak¿e najdalszych zak¹tków
Wszechœwiata. O znaczeniu
przegl¹du mo¿e œwiadczyæ
liczba publikacji
wykorzystuj¹cych dane SDSS.
Jest ich ponad 4000!
Obrazowo mówi¹c, daje to
prawie jedn¹ publikacjê na
dzieñ od momentu, kiedy
teleskop SDSS rozpocz¹³
obserwacje w 1998 r.! Co
wa¿niejsze, dane SDSS s¹
dostêpne dla wszystkich,
zarówno astronomów
amatorów, jak
i profesjonalistów. Mam
nadziejê, ¿e poni¿szy artyku³
przybli¿y czytelnikom skalê
oraz rozmach pracy wykonanej
przez zespó³ ludzi pracuj¹cych
w cyfrowym przegl¹dzie nieba
Sloana.
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Historia przegl¹dów nieba siê-
ga czasów staro¿ytnych.
Powstanie ka¿dego z nich

mia³o wp³yw na rozwój astronomii.
Pierwszy znany katalog gwiazd stworzy³
grecki astronom Hipparch (ok. 200 r.
p.n.e.). Map nieba, stworzonych
w XVI w. przez Tychona Brahe, Johan-
nes Kepler u¿y³ do lepszego odtworze-
nia rzeczywistego wygl¹du Uk³adu S³o-
necznego. Prze³omem by³o zastosowanie
techniki fotograficznej do rejestracji ob-
razu nieba w 2. po³owie XIX w. W la-
tach 50. ubieg³ego stulecia powsta³ tzw.
Palomarski fotograficzny przegl¹d nie-
ba (Palomar Observatory Sky Survey:
POSS I, po unowoczeœnieniach konty-
nuowany na prze³omie lat 80. i 90. jako
POSS II), który przez wiele lat by³ naj-
bogatszym Ÿród³em danych o obiektach
pozagalaktycznych. Kolejnym kamie-
niem milowym by³o umieszczenie in-
strumentów do prowadzenia obserwacji
na orbicie oko³oziemskiej. Dziêki temu
zaczê³y powstawaæ katalogi, w których
s¹ gromadzone dane z ró¿nych, tak¿e
niedostêpnych z powierzchni Ziemi, za-
kresów promieniowania elektromagne-
tycznego, np. katalog utworzony w opar-

ciu o dane obserwacyjne z orbitalnego
teleskopu Hubble’a. Najnowsze przegl¹-
dy nieba gromadz¹ w swoich archiwach
zestawy danych zebranych dziêki jedno-
czesnemu prowadzeniu obserwacji ró¿-
nymi metodami badawczymi.

Niebo na komputerach
Jednym z najbardziej zaawansowa-

nych wspó³czesnych przegl¹dów nieba
jest Sloan Digital Sky Survey, czyli cy-
frowy przegl¹d nieba Sloana, bior¹cy
sw¹ nazwê od fundacji Sloana — g³ów-
nego sponsora projektu. Celem tego
przegl¹du jest zrobienie kompletu cy-
frowych zdjêæ nieba przedstawiaj¹cych
po³o¿enie, fotometriê w piêciu filtrach
SDSS u, g, r, i, z oraz widma setek ty-
siêcy gwiazd, galaktyk i kwazarów.

W styczniu 2011 r. telewizja BBC
News og³osi³a, ¿e astronomowie pracu-
j¹cy w zespole SDSS zrobili terabajto-
we, kolorowe zdjêcie nieba. Rzeczywi-
œcie, z pocz¹tkiem 2011 r. w SDSS
ukoñczono skanowanie ponad 14 000
stopni kwadratowych (oko³o 30%) po-
wierzchni ca³ego nieba, w tym wiêkszoœæ
pó³nocnej sfery galaktycznej, kilkanaœcie
skanów dysku galaktycznego oraz frag-

ment po³udniowej sfery galaktycznej,
a dane zosta³y udostêpnione w wydaniu
DR8 (Data Release 8, http://
www.sdss3.org/dr8/). Terabajtowe zdjê-
cie nieba sk³ada siê z milionów mniej-
szych zdjêæ, skalibrowanych i po³¹czo-
nych w ca³oœæ. Mo¿na je znaleŸæ w bazie
danych SDSS skyserver (http://skyse-
rver.sdss3.org/dr8/en/tools/chart/na-
vi.asp).

W sumie „surowe” i zredukowane
dane fotometryczne, spektroskopowe
oraz katalogi zajmuj¹ oko³o 50 TB. Dla
porównania Palomarski przegl¹d nieba
(wraz z katalogami), zawieraj¹cy zdjê-
cia ca³ej pó³nocnej pó³kuli nieba, po kon-
wersji fotografii do postaci cyfrowej
zmieœci³ siê w 3 TB.

Business plan
Zarys cyfrowego przegl¹du nieba Slo-

ana zosta³ przedstawiony przez Jima
Gunna (kierownika naukowego pierw-
szych faz projektu SDSS I i SDSS II)
w 1988 r. Cele naukowe przegl¹du by³y
nastêpuj¹ce:
— zmierzenie wielkoskalowej struktu-
ry rozk³adu galaktyk widocznego
Wszechœwiata

Kolorowe terabajtowe zdjêcie nieba. Przygotowa³: M. Blanton and the SDSS Collaboration, www.sdss3.org
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Galaktyka spiralna NGC 5792 z widocznym czerwonym kar³em na jej tle. Czerwony karze³
jest blisk¹ S³oñca niewielk¹ i ch³odn¹ gwiazd¹, która przypadkowo znalaz³a siê na tle odleg³ej
galaktyki. Źród³o: The SDSS Collaboration, www.sdss.org



— zmierzenie wielkoskalowego rozk³a-
du kwazarów
— zmierzenie struktury rozk³adu i kine-
matyki gwiazd naszej Galaktyki.

Realizacja tych celów wymaga³a:
— sfotografowania oko³o 1/4 powierzch-
ni sfery niebieskiej w 5 filtrach

— zmierzenia odleg³oœci do oko³o 1 mln
galaktyk
— zmierzenia odleg³oœci do oko³o
100 000 kwazarów.

Projekt na tak¹ skalê (ze wzglêdu na
ogromne koszty i gigantyczn¹ iloœæ da-
nych) nie móg³ byæ przeprowadzony

przez pojedyncz¹ placówkê badawcz¹.
Do jego realizacji przyst¹pi³o kilka uni-
wersytetów, instytucji i stowarzyszeñ
w Stanach Zjednoczonych oraz parê in-
stytucji z Niemiec i Japonii, z czasem do-
³¹czy³y nastêpne instytucje i pañstwa
(pe³na lista jest dostêpna na stronach

Obserwatorium Apache Point (ang. Apache Point Observatory (APO) zlokalizowane w górach Sacramento na po³udniu Nowego Meksyku
w pobli¿u obserwatorium s³onecznego National Solar Observatory (Sunspot)

Dedykowany 2,5 m œrednicy teleskop SDSS oraz obserwatorzy pracuj¹cy w przegl¹dzie SDSS. Od lewej: Scot Kleinman, Mike Harvanek,
Atsuko Nitta-Kleinman, Jurek Krzesiñski, Steph Snedden, Pete Newman, Howard Brewington. Fot. Jurek Krzesiñski
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ki, by³o to w 1998 r. Mój powrót by³ przed-
wczesny. Pobyt przewidziany by³ na
3 lata, jednak zdarzenia, jakie mia³y miej-
sce w Cape Town, skróci³y go do jedne-
go roku. Otó¿ wybra³em siê tam kiedyœ
na wycieczkê, bo miasto piêkne, ze strze-
list¹ Gór¹ Sto³ow¹ wyrastaj¹c¹ prosto
z morza i niesamowitymi widokami. Po-
stanowi³em, ¿e zwiedzê sobie bied-
niejsz¹ „czarn¹” czêœæ miasta. Ma³e,
czerwone domki by³y widoczne za rzek¹
wij¹c¹ siê nieopodal obserwatorium
w Cape Town. Dodam, ¿e sytuacja
w tamtym kraju by³a (i pewnie nadal jest)
trudna. Ju¿ po drugiej stronie rzeki wy-
soki wspó³czynnik przestêpstw sprawi³,
¿e potwierdzi³y siê na mnie nieub³agane
statystyki, a wycieczka skoñczy³a siê na
policji. Policjanci próbowali wydobyæ ze
mnie informacjê nt. wygl¹du napastników
— nie wiedzia³em, jak wygl¹dali, ma³y,

Gdybym powiedzia³, ¿e nie zrobi³em
nic, ¿eby znaleŸæ pracê w Sloan Digi-
tal Sky Survey, by³aby to chyba prze-
sada. Nie planowa³em, ¿e wyjadê do
Nowego Meksyku i bêdê pracowaæ
nad projektem, który przyczyni siê do
szybkiego postêpu w astronomii. Kie-
dy Scot Kleinman napisa³ do mnie
e-maila, pytaj¹c, czy nie chcia³bym
pracowaæ w SDSS, nie wiedzia³em
jeszcze, co to jest.

Dwa lata wczeœniej wróci³em do
Polski z postdoca z Po³udniowej Afry-

SDSS). Prace konstrukcyjne rozpoczêto
na pocz¹tku lat 90. Do zrealizowania cy-
frowego przegl¹du nieba Sloana zbudo-
wano dedykowany teleskop o œrednicy
zwierciad³a 2,5 m w Obserwatorium
Apache Point (na po³udniu stanu Nowy
Meksyk w USA).

Skrzynka z narzêdziami
W SDSS dane obserwacyjne s¹ zbie-

rane za pomoc¹ dwóch urz¹dzeñ rejestru-
j¹cych. Jedno z nich to du¿ych rozmia-
rów kamera CCD z filtrami
pokrywaj¹cymi zakres d³ugoœci fal od
ultrafioletu do podczerwieni. Dane fo-
tometryczne z tej kamery umo¿liwiaj¹
szczegó³ow¹ analizê jasnoœci w ró¿nych
barwach oraz wybór obiektów do obser-
wacji spektroskopowych. Na wykony-
wanych przez ni¹ fotografiach mo¿na
równie¿ precyzyjnie zmierzyæ po³o¿enie
widocznych galaktyk i gwiazd. Drugi
instrument to podwójny spektrograf do
rejestracji widm wybranych obiektów.
Pomiary spektroskopowe daj¹ m. in.
mo¿liwoœæ wyznaczenia odleg³oœci (po-
przez pomiar dopplerowskiego poczer-
wienienia) do obiektów pozagalaktycz-

Obserwatorium Apache Point (APO) w Nowym Meksyku; z lewej strony rozpoznajemy teleskop SDSS, otwarta kopu³a u góry zdjêcia to 3,5-m
œrednicy teleskop APO. Widoczne s¹ jeszcze dwie mniejsze kopu³y: 0,5-m œrednicy teleskopu fotometrycznego do kalibracji danych SDSS
i (za drzewami), 1,0-m œrednicy teleskopu nale¿¹cego do Stanowego Uniwersytetu w Nowym Meksyku. Fot. Dan Long

nych. W rezultacie dane astrometryczne,
fotometryczne i spektroskopowe du¿ej
liczby obiektów pozagalaktycznych
umo¿liwiaj¹ utworzenie trójwymiarowej
mapy Wszechœwiata.

Obserwacje prowadzone w ramach
programu SDSS rozpoczê³y siê w kwiet-
niu 2000 r., a na ich przeprowadzenie

przewidziano 5 lat (tzw. SDSS I). Czy-
taj¹c listê celów naukowych, mo¿na za-
uwa¿yæ, ¿e SDSS I by³ dedykowany
w pierwszej kolejnoœci obiektom poza-
galaktycznym, jednak sukces, jaki od-
niós³, zainteresowanie spo³ecznoœci na-
ukowej projektem oraz gwa³townie
rosn¹ca liczba publikacji wykorzystuj¹-

Skrzyd³a
w SDSS

2/2012 Urania 93



cych dane SDSS by³y tak du¿e, ¿e zna-
leziono œrodki na dalsze finansowanie
przegl¹du i rozszerzono go na gwiazdy
naszej Galaktyki (SDSS II), a nastêpnie
rozwiniêto parê równoleg³ych projektów
(SDSS III, http://www.sdss3.org/in-
dex.php).

Co z tego mamy?
Mo¿na siê zastanowiæ, co daj¹ astro-

nomom przegl¹dy nieba robione na tak
du¿¹ skalê? Otó¿ z takich przegl¹dów jak
SDSS wynika kilka nastêpuj¹cych ko-
rzyœci:
— daj¹ punkt referencyjny w czasie do
fotometrii/spektroskopii porównawczej
(obserwuj¹c kolejny raz ten sam obiekt,
mo¿emy badaæ procesy zachodz¹ce
w czasie, np. zmiennoœæ, ruch w³asny,
supernowe itp.)

— pozwalaj¹ zrozumieæ klasy obiektów
(pracujemy na du¿ej próbce obiektów)
— s¹ szans¹ na znalezienie rzadko wy-
stêpuj¹cych obiektów (soczewki grawi-
tacyjne, odleg³e kwazary, br¹zowe kar-
³y, gor¹ce bia³e kar³y, nieznane dot¹d
obiekty itd.)
— pozwalaj¹ na dostêp do danych insty-
tucjom  nie posiadaj¹cym odpowiednich
urz¹dzeñ (wirtualna astronomia, otwar-
ty dostêp do baz danych)
— daj¹ mo¿liwoœæ syntezy danych
w ró¿nych barwach i ró¿nych typów (sto-
sunkowo nowa mo¿liwoœæ korzystania
jednoczeœnie z danych fotometrycznych
oraz spektroskopowych)
— nowe 8—10 m œrednicy teleskopy
potrzebuj¹ obiektów do obserwacji
(przegl¹dy nieba zwykle przeprowadza

siê mniejszymi teleskopami, których czas
obserwacyjny jest tañszy. Nastêpnie wy-
brane obiekty obserwuje siê za pomoc¹
du¿ych teleskopów).

Po 11 latach obserwacji baza danych
SDSS znacznie siê rozros³a. Zosta³y roz-
winiête odpowiednie procedury obser-
wacyjne oraz automatyczne metody re-
dukcji i kalibracji danych. Dziêki nim
osi¹gniêta precyzja pojedynczych po-
miarów fotometrycznych jest lepsza ni¿
0,01 mag. w filtrach u, g, r, i oraz 0,02
mag. w filtrze z. Znajdziemy w niej po-
miary fotometryczne dla oko³o 260 mln
gwiazd i 208 mln galaktyk w zakresie
jasnoœci od 14—21 mag. oraz ponad 1,5
mln widm gwiazd i galaktyk jaœniejszych
ni¿ 18 mag. w filtrze r. Widma obiektów
astronomicznych wraz ze zidentyfikowa-

Parametry techniczne urz¹dzeñ
wykorzystywanych do zbierania
danych obserwacyjnych w SDSS:
— teleskop o œrednicy zwiercia-
d³a 2,5 m i polu widzenia 2,5°
— kamera CCD (30 matryc
2024×2024 pikseli; piksel: 24 mi-
krometry) z filtrami SDSS u, g, r,
i, z pokrywaj¹cymi zakres d³ugo-
œci fal 3000—10000 Å, czasy in-
tegracji zdjêæ CCD: 53,9 s, roz-
miar zdjêcia: 2048×1361 pikseli
— dwa spektrografy o niskiej
zdolnoœci rozdzielczej R ≈ 1800
(ν/∆ν) pokrywaj¹ce zakres d³ugo-
œci fal 3800—9200 Å, jednocze-
œnie mo¿na nimi prowadziæ ob-
serwacje 640 obiektów, typowe
czasy integracji zdjêæ CCD ze
spektrografów 15 min.

du¿y i œredni? Za to wiedzia³em, ¿e nie
mam ju¿ paru „niepotrzebnych” rzeczy
w moim plecaku. Szok „pourazowy” spra-
wi³ te¿, ¿e w RPA nie zosta³em d³u¿ej.
Wróci³em do Krakowa i nie myœla³em za
bardzo o wyjazdach. Tyle ¿e o wyjazdach
myœleli ludzie, którzy mnie poznali. Nie
zdajemy sobie czêsto sprawy, jak wiele
mog¹ znaczyæ wyjazdy na konferencje,
postdoki, wspólna praca i spotkania
z ludŸmi. Nie tylko uczymy siê czegoœ
nowego, ale te¿ pokazujemy siebie. Inni
zaczynaj¹ kojarzyæ nas z tematyk¹ ba-
dañ, poznaj¹, jak radzimy sobie z pro-
blemami i zauwa¿aj¹, czy potrafimy pra-
cowaæ w zespo³ach. Wielu ludzi pozna-
³em dziêki pracy w WET (Teleskopie Glo-
balnym) oraz pracuj¹c na Uniwersytecie
w Cape Town. Kilka wyjazdów do USA,
spotkania i obserwacje. Nawi¹za³em
wspó³pracê ze Scotem Kleinmanem i in-

nymi astronomami z Teksaskiego Uni-
wersytetu. Zajmowa³em siê wtedy kon-
strukcj¹ urz¹dzeñ do obserwacji, budow¹
pierwszego w Polsce autoguidera i po-
maga³em przy pracach nad teksaskim
fotometrem fotoelektrycznym, a póŸniej
CCD.

Kiedy Scot Kleiman zapyta³, czy nie
przy³¹czy³bym siê do zespo³u SDSS, bo
potrzebuj¹ doœwiadczonych obserwato-
rów, zapyta³em tylko, czy tam, gdzie pra-
cuj¹, jest bezpiecznie. Powiedzia³, ¿e
w sumie tak, tylko mo¿e czasem jakiœ nie-
dŸwiedŸ albo puma z kojotem siê przy-
pl¹cz¹. Eeee tam, niedŸwiedŸ. Nie bê-
dzie du¿ego, ma³ego i œredniego! Przy-
j¹³em propozycjê i pojecha³em na inter-
wiev. Rekomendacja Scota i pewnie moje
doœwiadczenie zawodowe zrobi³y resz-
tê. Dosta³em pracê w Apache Point Ob-
servatory (APO), gdzie w³aœnie postawio-

no 2,5-metrowej œrednicy teleskop dla
SDSS, czyli cyfrowego przegl¹du nieba
Sloana. APO znajduje siê na wysokoœci
2800 m n.p.m. Znacznie póŸniej dowie-
dzia³em siê, ¿e w czasie mojego „testu”
na pracownika, przeprowadzaj¹cy wy-
wiad chodzili ze mn¹ po okolicy i opro-
wadzali nie tylko, ¿eby pokazaæ okolicê,
ale by sprawdziæ, czy nowy kandydat
potrafi oddychaæ w rzadszym powietrzu.
Kandydat potrafi³.

W 2001 r. zaczê³a siê moja przygoda.
Pamiêtam ci¹g³y ruch, du¿o oprogramo-
wania do opanowania, ci¹g³e poprawki
b³êdów, wymyœlanie procedur zwiêksza-
j¹cych efektywnoœæ obserwacji. Najd³u-
¿ej przyswaja³em sobie styl mówienia
o tym, czym siê coœ robi. By³y wiêc pro-
gramy: IOP, SOP, TCC, MCP, urz¹dze-
nia: umbilicals, cart door, telescope pe-
tals i masa nowego technicznego s³ow-

Rys. 1. Przyk³adowe widmo galaktyki z bazy danych SDSS
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Wiosn¹ i jesieni¹ plag¹ stawa³y siê…
krowy wypuszczane luŸno przez farme-
rów na ³¹ki w górach. Niektóre b³¹dzi³y
po obserwatorium i straszy³y nocnymi
ha³asami. Nieraz zdarza³o siê komuœ
potkn¹æ o krowê w drodze do telesko-
pu. Ale te nie by³y tymi zdarzeniami zbyt
przejête, w przeciwieñstwie do nas. Kie-
dy by³o ich za du¿o, „polish cowboy”
wkracza³ do akcji i je przegania³. Innym
do g³owy nie przychodzi³o, ¿eby na byki
rzuciæ siê z patykiem, ale nie bêd¹ mi
przeszkadzaæ w pracy jakieœ rude kro-
wy. Latem trwa³ sezon monsunowy, czê-
ste opady deszczu i chmury. Obserwa-
torium na dwa miesi¹ce przejmowali in-
¿ynierowie, sprzêt by³ unowoczeœniany,
lustro teleskopu pakowane i wysy³ane
do aluminizacji, a my mieliœmy wiêcej
czasu na pracê nad danymi i publika-
cjami.

obs³ugi potrzebne by³y 2 osoby i skom-
plikowany system programów czuwaj¹-
cych nad przetwarzaniem danych. W za-
le¿noœci od pogody, na teleskopie mon-
towaliœmy ogromn¹ kamerê CCD albo
pojemniki ze specjalnymi p³ytami trzyma-
j¹cymi w³ókna optyczne do obserwacji
spektroskopowych. W tym samym cza-
sie drugim mniejszym teleskopem pro-
wadziliœmy obserwacje fotometryczne
wtórnych standardów. Po nocy trzeba
by³o wys³aæ jeszcze raporty dla in¿ynie-
rów i dziennej zmiany, która przygotowy-
wa³a teleskopy do pracy, kiedy myœmy
spali. Kiedy wszystko sz³o dobrze, na
œcianie z ekranów w pokoju kontrolnym
przewija³o siê niebo widziane przez nasz
teleskop. D³ugo mogliœmy wpatrywaæ siê
w przesuwaj¹ce siê galaktyki i gwiazdy,
zanim te obrazy zosta³y zapisane przez
komputery.

nictwa, którego zupe³nie nie zna³em, ale
mia³em przed nosem. Codziennie kilka-
naœcie maili do przeczytania — dobra
szko³a angielskiego nawet dla tak opor-
nych jak ja. Projekt ci¹gle siê rozwija³.
Amerykanie s¹ bardzo zorganizowanym
narodem, trzy razy w tygodniu mieliœmy
spotkania telefoniczne w sprawach tech-
nicznych, obserwacyjnych i naukowych.
Tworzy³y siê grupy ludzi odpowiedzial-
nych za dan¹ czêœæ projektu, ale ka¿dy
móg³ do³¹czyæ siê i pracowaæ jeszcze nad
tym, co go ciekawi³o. Ja zaj¹³em siê bia-
³ymi kar³ami. Do tej pory przed oczami
lataj¹ mi ich widma, nie dlatego, ¿e to
martwe gwiazdy, ale ze wzglêdu na iloœæ
danych spektroskopowych, które prze-
winê³y siê na ekranie przed moimi ocza-
mi. Nocne obserwacje by³y ró¿ne od
moich dotychczasowych. Teleskop
SDSS by³ zautomatyzowany, ale do jego

Galaktyka eliptyczna NGC 60 z dziwnymi pasmami py³u, prawdo-
podobnie pozosta³oœciami po niewielkiej galaktyce spiralnej po-
ch³oniêtej przez wiêksz¹ galaktykê eliptyczn¹. Źród³o: The SDSS
Collaboration, www.sdss.org

nymi liniami pierwiastków s¹ gotowe do
obejrzenia — jak przyk³adowe widmo
galaktyki z rys. 1.

Wiele innych widm gwiazd, kwaza-
rów i galaktyk zobaczymy na stronie
SDSS: http://www.sdss.org/gallery/
gal_spectra.html. Wszystkie s¹ zapisane
równie¿ w bazie danych w formacie fits.
Mo¿na je skopiowaæ na w³asny kompu-
ter i poddaæ samodzielnej analizie.

Oczywiœcie w SDSS znajdziemy nie
tylko dane katalogowe obserwowanych
obiektów, ale równie¿ ich zdjêcia (w tym
kolorowe, z³o¿one ze zdjêæ w trzech fil-
trach g, r oraz i). Przyjrzyjmy siê niektó-
rym z nich.

Galaktyki
Przegl¹d SDSS by³ nastawiony na

obserwacjê galaktyk, zatem w jego ba-
zie danych znajdziemy miliony zdjêæ
tych obiektów. Od galaktyk spiralnych,
eliptycznych (s. 90–91), kar³owatych
w wielu rzutach na sferê niebiesk¹
i w ró¿nych etapach ich ewolucji (patrz
strona: http://cas.sdss.org/dr5/en/tools/
places/page5.asp), do galaktyk interak-
tywnych, zdeformowanych wzajemnym
oddzia³ywaniem grawitacyjnym, „przy-
³apanych” w ró¿nych stadiach procesu
bliskiego przejœcia. ̄ ycie ludzkie jest za
krótkie, ¿eby mo¿na by³o przeœledziæ dy-
namiczne zmiany zachodz¹ce w takich
galaktykach (na to potrzeba milionów
lat). Jednak maj¹c do dyspozycji wiele
zdjêæ galaktyk w ró¿nych stadiach takie-
go przejœcia oraz opieraj¹c siê na symu-
lacjach komputerowych, mo¿emy okre-
œliæ, jak takie zdarzenia wygl¹daj¹
i w jaki sposób zachodzi proces ³¹czenia
siê galaktyk (s. 96).

W bazie SDSS
znajdziemy równie¿
galaktyki o niskiej ja-
snoœci powierzchnio-
wej (ang. Low sufra-
ce brightness galaxies
LSB) s³abo widoczne,
ale porównywalne
rozmiarami ze „zwy-
k³ymi” galaktykami.
LSB zawieraj¹ znacz-
nie wiêcej ciemnej
materii ni¿ „normal-
ne” galaktyki, a ta
z jakiegoœ powodu
spowalnia proces
tworzenia siê gwiazd.
Galaktyk LSB mo¿e
byæ we Wszechœwie-
cie równie du¿o co
zwyk³ych galaktyk
o du¿ej jasnoœci po-
wierzchniowej, jednak ze wzglêdu na ich
nisk¹ jasnoœæ powierzchniow¹ w prze-
sz³oœci by³y pomijane w rozwa¿aniach.
(Na drukowanych zdjêciach galaktyki
LSB praktycznie nie s¹ widoczne, dlate-
go podajê jedynie adres strony, gdzie
mo¿na obejrzeæ przyk³ady zdjêæ z taki-
mi obiektami: http://cas.sdss.org/dr5/en/
tools/places/page3.asp.)

Dziêki SDSS i innym podobnym
przegl¹dom mo¿emy przeœledziæ znacz-
nie dok³adniej ró¿ne typy galaktyk, roz-
mieszczenie w nich gazów oraz rejony
tworzenia siê gwiazd. Dostajemy do dys-
pozycji dane potrzebne do weryfikacji
teorii ewolucji galaktyk, ich gromadze-
nia siê i w koñcu tworzenia siê i roz-
mieszczenia gromad galaktyk w otacza-
j¹cym nas Wszechœwiecie. Danych do

analizy jest tak du¿o, ¿e astronomowie
nie s¹ w stanie ich przetworzyæ, dlatego
powsta³ projekt „Galaktyczne Zoo”,
w którym ka¿dy mo¿e dodaæ swój wk³ad
w poznanie œwiata galaktyk (http://
zoo1.galaxyzoo.org/pl/Default.aspx).

Rzadko wystêpuj¹ce obiekty
Du¿a powierzchnia nieba przeskano-

wana w przegl¹dzie SDSS umo¿liwi³a
tak¿e znalezienie rzadko wystêpuj¹cych
obiektów. Szybka ewolucja niektórych
z nich sprawia, ¿e prawdopodobieñstwo
znalezienia takiego obiektu jest ma³e.
Jednak zwiêkszaj¹c powierzchniê obser-
wowanego nieba, zwiêkszamy szansê na
znalezienie unikalnych albo wrêcz nie-
znanych obiektów. Miêdzy innymi dziêki
SDSS zosta³y odkryte nieznane do tej
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gotowy do pracy. Decyzje o zakupach
sprzêtu i innych wydatkach podejmowa³
jeden cz³owiek. Nie by³o ca³ej rzeszy pra-
cowników administracji, jedynie sekretar-
ka. Po uzgodnieniach co do zakupu ja-
kiegoœ urz¹dzenia mówi³em jej, co trzeba
kupiæ. ¯adnego biegania po podpisy, po-
zwolenia, przetargów nie by³o. Dostawa-
³o siê to urz¹dzenie, które wed³ug ustaleñ
by³o najlepsze, a nie najtañsze. D³ugo po
powrocie do Polski marzy³em o jednym
podpisie, o braku piecz¹tek i o górach,
w których godzinami mo¿na lataæ jak
w Nowym Meksyku. Praca w SDSS by³a
bardzo intensywnym okresem w moim
¿yciu. Dziêki niej pozna³em ludzi, metody
pracy, sposoby rozwi¹zywania proble-
mów technicznych. Nauczy³em siê pracy
z nowoczesnym teleskopem i ludŸmi, któ-
rzy choæ mówili w obcych jêzykach, wca-
le tacy obcy nie byli.

doœæ nocnej pracy i odespa³em pracê przy
teleskopie, bra³em skrzyd³o i razem z nimi
fruwa³em nad Alamogordo. Morale siê
podnosi³o, a wspó³racownicy od razu za-
uwa¿ali, ¿e lepiej siê ze mn¹ pracuje. Trze-
ba sobie zdawaæ sprawê, ¿e pracowa³em
w miejscu odosobnionym, w jakich budu-
je siê obserwatoria. Ludzi brakuje, a pra-
ca napêdza ¿ycie. Przez pierwszych parê
lat nauczy³em siê angielskiego, Ameryka-
nie nagle zauwa¿yli, ¿e zaczynam ¿arto-
waæ. Zdoby³em du¿e doœwiadczenie
w pracy z in¿ynierami, pozna³em zupe³-
nie inny sposób pracy ni¿ ten, jaki zna³em
w Polsce. W Polsce trzeba znaæ siê na
„wszystkim”, bo uczelnie nie maj¹ pieniê-
dzy na zatrudnianie in¿ynierów. Tam in-
¿ynierowie rozwi¹zuj¹ problemy na pod-
stawie opisu tego, co zawiod³o podczas
obserwacji. Kiedy w nocy coœ siê popsu-
³o, w dzieñ by³o ju¿ naprawione, teleskop

Obok Obserwatorium Apache Point
by³o przyjaŸnie nastawione Obserwato-
rium S³oneczników, jak czasem nazywa-
liœmy National Solar Observatory (Obser-
watorium S³oneczne). By³a tam te¿ wio-
ska, w której mieszka³em. Sk³ada³a siê ze
„s³oneczników”, in¿ynierów i ich rodzin. Ze
wzglêdu na specyfikê pracy, ¿ycie towa-
rzyskie trochê kula³o, oni przecie¿ praco-
wali w dzieñ, a ja po nocach. Z wioski do
najbli¿szego sklepu by³o 30 min jazdy
samochodem. Do najbli¿szego miastecz-
ka (Alamogordo) prawie godzina jazdy.
W górze temperatura 24°C, w dole nie-
znoœnie powy¿ej 30°C, lotnicza baza woj-
skowa i kilka wiêkszych sklepów. Z rozry-
wek na górze najlepsz¹ dla mnie sta³a siê
siatkówka, a ni¿ej — latanie na paralotni.
Góry przepiêkne do lotów. ZaprzyjaŸni³em
siê z Niemcami z bazy wojskowej, gdzie
æwiczyli loty na F16. Kiedy ju¿ mia³em

pory gor¹ce bia³e kar³y typu DB (zwane
te¿ DB gap o temperaturach efektywnych
fotosfer mieszcz¹cych siê w zakresie
30—45 tys. K. Teoretycznie gwiazdy ta-
kie mog³y istnieæ, jednak przez d³ugie
lata w ¿adnym z przegl¹dów nieba przed
SDSS gwiazd DB gap nie obserwowa-
no. Powstawa³y teorie t³umacz¹ce brak
gwiazd typu DB (z atmosferami helowy-
mi) w tym zakresie temperatur prze-
mian¹ ich atmosfer helowych do wodo-
rowych (typu DA z atmosferami
wodorowymi) nastêpuj¹c¹ dziêki zani-
kowi lub zwiêkszeniu intensywnoœci
konwektywnego mieszania pierwiast-
ków atmosfer bia³ych kar³ów. Po odkry-
ciu gwiazd DB gap wspomniane teorie
szybko musia³y zostaæ zmodyfikowane.

Soczewki grawitacyjne s¹ innym

NGC 5257 (z lewej) interaktywne galaktyki z ³¹cz¹cym je sznurem gwiazd oraz UGC 08584 (z prawej) ukazuj¹ce zachodz¹cy gwa³towny
proces zderzenia dwóch galaktyk. Źród³o: The SDSS Collaboration, www.sdss.org

przyk³adem odkryæ rzadko wystêpuj¹-
cych obiektów (s. 97).

Na tym lista siê nie koñczy. SDSS
przyczyni³ siê do odkryæ wielu najdal-
szych kwazarów, kilku galaktyk kar³o-
watych orbituj¹cych wokó³ Galaktyki,
wielu supernowych, br¹zowych kar³ów,
mg³awic planetarnych, dziesi¹tków ty-
siêcy asteroid i wielu innych cennych dla
astronomów obiektów. Powsta³o szereg
katalogów tych obiektów. Badania oparte
na danych SDSS wp³ynê³y na wiele kie-
runków w astronomii, pocz¹wszy od
identyfikacji rodzin planetoid, do odkry-
cia najbardziej odleg³ych kwazarów, od
struktury Galaktyki do wielkoskalowej
struktury Wszechœwiata (rys. 2).

Cyfrowy przegl¹d Sloana rozwija siê
nadal. Obecnie trwa trzecia faza przegl¹-

du SDSS III sk³adaj¹ca siê z czterech
równoleg³ych projektów  (http://
www.sdss3.org/surveys/). Iloœæ danych
zebranych przez 2,5 m œrednicy teleskop
SDSS jest ogromna i nie ma siê co ³udziæ,
¿e wszystkie zostan¹ w ca³oœci przeana-
lizowane przez osoby bior¹ce udzia³
w programie Sloana. Jeszcze przez wie-
le lat dane SDSS bêd¹ s³u¿yæ astrono-
mom ró¿nych specjalnoœci jako Ÿród³o
informacji do wszechstronnych analiz,
porównañ i komentarzy.

Dostêp do katalogowych danych,
zdjêæ oraz widm z ostatniego wydania
danych mo¿na uzyskaæ na stronach:
http://skyserver.sdss3.org/dr8/en/tools/
oraz http://www.sdss3.org/dr8/. Mniej
wymagaj¹cy mog¹ obejrzeæ wiele kolo-
rowych zdjêæ ciekawych obiektów astro-
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Jurek Krzesiñski pracuje w Katedrze Astro-
nomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra-
kowie. By³ jednym z budowniczych i pierw-
szych obserwatorów Obserwatorium na
Suhorze. Jako jedyny Polak by³ zatrudnio-
ny przez Uniwersytet Stanu Nowy Meksyk
w Obserwatorium Apache Point (2001–
–2006) w ramach projektu Sloan Digital Sky
Survey. W nagrodê za jego (i innych) wk³ad
w prace nad przegl¹dem nieba kierownic-
two projektu wyst¹pi³o o nazwanie planeto-
id odkrytych w przegl¹dzie SDSS nazwiska-
mi naukowców pracuj¹cych nad tym projek-
tem. I tak planetoida 114025 z g³ównego
pasa, znajduj¹ca siê w odleg³oœci 2,6 AU od
S³oñca i obiegaj¹ca je raz na 4 lata, przy-
bra³a nazwê „Krzesinski”. O znaczeniu prze-
gladu SDSS niech œwiadczy fakt, ¿e kilkanaœcie tysiêcy razy cytowane prace z udzia-
³em Krzesiñskiego czyni¹ z tego skromnego obserwatora rekordzistê pod tym wzglê-
dem wœród polskich astronomów.

Rys. 2. Badaj¹c rozmieszczenie galaktyk, astronomowie pracuj¹cy w SDSS odkryli najwiêksz¹ znan¹ strukturê we Wszechœwiecie, tzw.
Wielk¹ Œcianê Sloana (u góry rysunku). Przed SDSS znana by³a struktura o nazwie Wielka Œciana (CfA2). Górna skala pokazuje rozpiêtoœæ
struktur w rektascensji, boczne skale wykresu wyra¿aj¹ odleg³oœci (w prêdkoœciach oddalania siê od obserwatora). Rysunek z publikacji: Gott,
J.R., et al. 2005

Soczewk¹ grawitacyjn¹ jest pomarañczowa
galaktyka otoczona czterema obrazami tego
samego kwazara (SDSS J1004+4112). Ga-
laktyka znajduje siê miêdzy obserwatorem
(nami) a kwazarem. Badaj¹c takie obiekty,
mo¿emy oszacowaæ ca³kowit¹ masê galak-
tyki soczewkuj¹cej oraz masê ciemnej mate-
rii. Źród³o: The SDSS Collaboration,
www.sdss.org

nomicznych a tak¿e zobaczyæ, jak wy-
gl¹daj¹ ich widma uzyskane w czasie
realizacji tego programu. http://
www.sdss.org/gallery/index.html

Oczywiœcie SDSS nie bêdzie ostatnim
przegl¹dem na tak¹ skalê. Ju¿ teraz prze-
widuje siê budowê kolejnych teleskopów
dedykowanych do podobnych progra-
mów. Powstan¹ one jednak dopiero za

kilka lat, a w miêdzyczasie nie bêdzie
bardziej kompletnej i jednorodnej bazy
danych ni¿ uzyskana w tym programie.

®
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pod patronatem URANII

ASTROBAZY

I NIE TYLKO

Schody
do nieba!

Po otwarciu pierwszej astrobazy
w Gniewkowie, w œwietle wyborczych
jupiterów i w obecnoœci premiera Tuska,
pocz¹tkowy entuzjazm szybko opad³.
Burmistrz miasteczka upar³ siê, ¿e dla
obserwatorium dostêpnego uczniom
i mieszkañcom nie wystarczy statut
budynku technicznego, lecz musi byæ
przemianowane na obiekt u¿ytecznoœci
publicznej. Kto choæ raz by³ w astrobazie
i widzia³ nieszczêsne wewnêtrzne schody
(zdjêcia tego nie oddaj¹), specjalnie siê
burmistrzowi nie dziwi. Upadek dosyæ
³atwo sobie wyobraziæ, zw³aszcza w nocy,
a pokaŸna wysokoœæ nie pozostawia
z³udzeñ co do jego skutków. W rezultacie
burmistrz na kilka miesiêcy astrobazê
zamkn¹³, a potem nieszczêsne schody
zlikwidowa³.

Znacznie proœciej post¹pili inni
w³odarze astrobaz, zamykaj¹c schody
³añcuchem z tabliczk¹ „Wstêp
wzbroniony”. Przyznaæ jednak trzeba, ¿e
los tych drabino-schodów we wszystkich
obiektach jest przes¹dzony, skazuj¹c je
— im szybciej tym lepiej — na likwidacjê.
To zwyczajny bubel, tak ideowy jak
i projektowy. Zawalidroga, z której nikt nie
korzysta, bo na zewnêtrz, podobnie jak
w prezentowanym w poprzedniej „Uranii”
budynku w Bukowcu, wiedzie bezpieczna
i wygodna „promenada”. I nied³ugo jak
w Bukowcu, jak w ka¿dym „¿yj¹cym”
obiekcie bezcenny
stanie siê ka¿dy
wolny decymetr
kwadratowy pod³ogi!
Bêdziemy nadal
wskazywaæ
niedoróbki
i uchybienia
w wykonaniu
i projekcie astrobaz,
by to, co jest, jak

STERTOWANIE
W KRUSZWICY

Zbigniew Rakoczy

Jeœli tylko s³owo „stertowaæ” mo¿e
oznaczaæ po polsku tyle, co „uk³adaæ
w sterty, nak³adaæ”, z domyœlnym sumo-
waniem elementów w stercie, tak by sta-
³a siê ona nowym, doskona³ym wzorcem
wchodz¹cych w jej sk³ad elementów, to
powinno siê ono staæ jednym z najczê-
œciej u¿ywanych s³ów wœród amatorów
astrofotografii, zastêpuj¹c u¿yty w tym
artykule anglicyzm.

9 marca odby³o siê uroczyste otwar-
cie Astrobazy w Kruszwicy. By³a to oka-
zja nie tylko do pokazania obiektu i jego
wyposa¿enia, ale tak¿e do ciekawych
spotkañ, odœwie¿enia szkolnych znajo-
moœci i dyskusji na temat przysz³ej dzia-
³alnoœci astrobaz i prowadzenia obserwa-
cji z wykorzystaniem sprzêtu, który
w nich siê znajduje. Warto zauwa¿yæ, ¿e
wszystkie opisane tu dodatki do podsta-
wowego wyposa¿enia astrobazy zosta³y
zakupione przez szko³ê. W zwi¹zku
z tym, ¿e  przed oficjalnym otwarciem
Astrobazy prowadziliœmy ju¿ w niej ob-
serwacje w ramach testowania sprzêtu,
w trakcie jednej z rozmów zosta³em po-
proszony o napisanie kilku informacji na
temat fotografowania jasnych obiektów
Uk³adu S³onecznego. Zdajê sobie spra-
wê z tego, ¿e dla czêœci czytelników
„Uranii” bêd¹ to informacje znane, ale
myœlê, i¿ bêd¹ te¿ osoby, które skorzy-
staj¹ z tych uwag.

Przegl¹daj¹c ró¿ne czasopisma
astronomiczne i strony internetowe, za-
wsze zastanawia³em siê, w jaki sposób
amatorzy astronomii wykonuj¹ tak
piêkne zdjêcia planet, Ksiê¿yca czy
S³oñca,  maj¹c do dyspozycji sprzêt
dostêpny amatorom. W literaturze
astronomicznej ma³o jest szczegó³o-
wych informacji na ten temat, wiêc du¿o
czasu spêdzi³em przed komputerem,
przeszukuj¹c strony dyskusyjne, które
s¹ kopalni¹ wiedzy o fotografowaniu

najlepiej przystosowaæ do swoich zadañ
i nie pope³niæ podobnych b³êdów
w przysz³oœci. Zachêcamy innych
gospodarzy i u¿ytkowników niezale¿nych
obserwatoriów szkolnych i spo³ecznych
do dzielenia siê swoimi doœwiadczeniami
i pochwalenia obiektem i wynikami.

Na szczêœcie astrobazy to tylko
w niewielkim stopniu budynki i teleskopy!
To przede wszystkim ludzie! Wspaniali
ludzie w swoich lokalnych
spo³ecznoœciach: uczniowie, nauczyciele
i mi³oœnicy astronomii oraz rozumiej¹cy
ich potrzeby i wspieraj¹cy dyrektorzy
szkó³ i w³adze. Astrobazy dzia³aj¹!
Popularyzuj¹ astronomiê wœród
mieszkañców i odnosz¹ pierwsze
znacz¹ce sukcesy edukacyjne. Z wielk¹
satysfakcj¹ mogliœmy odnotowaæ wœród
laureatów Ogólnopolskiego
M³odzie¿owego Seminarium
Astronomicznego w Grudzi¹dzu,
prezentuj¹cego wyniki uzyskane m.in.
w miejscowej astrobazie, Piotra
Miko³ajczaka z Inowroc³awia. Z kolei
finalistk¹ LV Olimpiady Astronomicznej
w Chorzowie by³a Ewelina Kucal,
uczennica „przyastrobazowego” liceum
w ZSiP im. W³adys³awa £okietka
w Radziejowie. A w Kruszwicy jeszcze

inaczej! Pod czujnym okiem Ilony Dybicz,
od dawna aktywnie dzia³a tu szkolne ko³o
astronomiczne, a zanim jeszcze
przyjechali notable otwieraæ obiekt,
miejscowi zapaleñcy ju¿ zd¹¿yli wykonaæ
wiele testuj¹cych obserwacji. Jeden
z nich dzieli siê obok swoimi pierwszymi
efektami i doœwiadczeniami w dziedzinie
astrofotografii.
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nieba. Bêd¹c uzbrojonym w pewien
zasób wiedzy i maj¹c do dyspozycji
sprzêt z Astrobazy (i trochê wiêcej,
o czym za chwilê), postanowi³em spró-
bowaæ swoich si³ w tym zakresie. Na
pierwszy ogieñ poszed³ Ksiê¿yc, póŸ-
niej S³oñce, no i oczywiœcie bliski opo-
zycji Jowisz. W opinii wielu mi³oœni-
ków fotografowania nocnego nieba
najlepsze rezultaty w przypadku ja-
snych obiektów Uk³adu S³onecznego
osi¹ga siê, wykorzystuj¹c kamerkê in-
ternetow¹ i program do „stackowa-
nia”(nak³adania na siebie) nagranych
klatek. W zwi¹zku z tym, ¿e kamerek
internetowych z przetwornikiem CCD
na rynku praktycznie ju¿ nie ma, a prze-
róbka te¿ wymaga dokupienia pewnych
elementów, postanowiliœmy nabyæ go-
tow¹ ju¿ kamerkê Celestrona NexIma-
ge wraz z filtrem UV/IR-cut. Kamerka
posiada gwint filtrowy 1,25”, który po-
prawia kontrastowoœæ fotografowanych
obiektów. Kamerka bêdzie wykorzysty-
wana równie¿ do prowadzenia poka-
zów, np. Ksiê¿yca, dla wiêkszej grupy
obserwatorów, poniewa¿ mo¿na z niej
przenosiæ obraz na ekran poprzez rzut-
nik multimedialny.

Do fotografowania S³oñca w paœmie
H-alfa wykorzysta³em teleskop Coro-
nado PST. Kamerkê wk³ada siê bezpo-
œrednio w wyci¹g okularowy. Po uru-
chomieniu oprogramowania mamy
mo¿liwoœæ ustawienia parametrów wy-

konywanego filmu. Ja nagrywam se-
kwencje 15—20-sekundowe, co przy
prêdkoœci 20—30 klatek na sekundê
daje kilkaset nagranych klatek. Ustawie-
nie ostroœci w PST nie stanowi proble-
mu i nie potrzeba stosowaæ dodatko-
wych soczewek. W trakcie obserwacji
nagrywam kilka do kilkunastu filmi-
ków, a obrabiam je w niepogodne dni
i ca³a „zabawa” z uzyskaniem ostatecz-
nie najlepszego zdjêcia zaczyna siê w³a-
œnie wtedy. Do obróbki wykorzystujê
darmowy program RegiStax, dostêpny
na stronie www.astronomie.be/registax.
Program ten automatycznie wybiera
nam najostrzejsze klatki i sk³ada je
w jedn¹. Mo¿emy zrobiæ to równie¿
rêcznie, co jest bardzo pracoch³onne, ale
wyniki s¹ jeszcze lepsze. Z tak uzyska-
nej klatki odpowiednimi narzêdziami
filtruj¹cymi (np. falkowymi = filtr ‘wa-
velet’) wyci¹gamy po¿¹dane szczegó-
³y powierzchni fotografowanych obiek-
tów. Program jest co jakiœ czas
aktualizowany i niezbyt trudny w ob-
s³udze, szczególnie tej podstawowej. Ja
korzystam z wczeœniejszej wersji 5.1,
do której siê ju¿ przyzwyczai³em. Nie-
stety, wiêkszoœæ instrukcji do tego pro-
gramu jest w jêzyku angielskim, ale nie
powinno stanowiæ to problemu, ponie-
wa¿ obs³uga jego jest intuicyjna. Tro-
chê na ten temat mo¿na przeczytaæ na
stronie http://astronomiaamator-
ska.blogspot.com/  (wybraæ zak³adkê

‘porady’ i temat 20. ‘krótka-instrukcja-
u¿ywania-registax’) lub poszukaæ na in-
nych stronach w Internecie, o ile nie zgi-
niemy w g¹szczu podobnych porad.
Pokazane zdjêcia uzyskano 27 i 29 (zie-
lone) stycznia.

Zupe³nie podobnie wykonujemy fil-
miki Ksiê¿yca czy planet, wk³adaj¹c
kamerkê w wyci¹g okularowy nasze-
go teleskopu i ustawiaj¹c odpowiednie
parametry dla danego obiektu. W trak-
cie ustawiania parametrów ca³y czas
mamy podgl¹d obiektu,  wiêc wiemy,
czy s¹ one dobre. Ustawiaj¹c ostroœæ,
szczególnie przy fotografowaniu pla-

net, nastawiam j¹, wstêpnie korzysta-
j¹c z okularu o ogniskowej porówny-
walnej z przek¹tn¹ detektora. Je¿eli
najpierw ustawimy ostroœæ, wykorzy-
stuj¹c okular, a nastêpnie zamienimy
okular na kamerkê, to mamy ju¿ wstêp-
nie ustawion¹ ostroœæ na matrycy CCD.
Posiadam okular 9 mm, a przetwornik
CCD w kamerce ma przek¹tn¹ ok.
7 mm i kamerkê tak¹  wystarczy tylko
delikatnie dostroiæ. Przyk³adowe zdjê-
cie Ksiê¿yca uzyska³em g³ównym te-
leskopem astrobazy Meade LX200,
a obrazy Jowisza teleskopem Celestron
CPC 800, we wszystkich przypadkach
stosuj¹c opisane tutaj sk³adanie klatek
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Pu³kownik Zbigniew Rakoczy zawsze chcia³ byæ bli¿ej nieba,
wiêc w ci¹gu 36 lat s³u¿by ponad 3500 godzin spêdzi³ w prze-
stworzach. Cztery ostatnie lata przed emerytur¹ w 2009 r. do-
wodzi³ 56. Kujawskim Pu³kiem
Œmig³owców Bojowych w Ino-
wroc³awiu. A ¿e by³ akurat Rok
Astronomii, przerzuci³ siê na
podziwianie przestworzy z po-
k³adów… astrobaz w Kruszwi-
cy i Inowroc³awiu, przy okazji
zara¿aj¹c astronomiczn¹ pasj¹
kolegów, jak stoj¹cy z lewej
Janusz Piwecki.
Kontakt:
astrokruszwica@interia.pl

filmowych z kamerki NexImage. Kolorowy obraz mg³awi-
cy M42 w Orionie zosta³ równie¿ uzyskany metod¹ sk³a-
dania klatek 54-sekundowego filmu otrzymanego lustrzank¹
Samsung GX20 na teleskopie Meade LX200.

Mam nadziejê, ¿e tych kilka informacji przyda siê niektó-
rym czytelnikom, poniewa¿ zbli¿aj¹ siê bardzo dobre warun-
ki do obserwacji Saturna i oczywiœcie czerwcowy tranzyt We-
nus. W kruszwickim obserwatorium przeprowadzi³em równie¿
pierwsze testy astrokamery Atik 16, która jest na wyposa¿e-
niu wszystkich astrobaz, ale o tym mo¿e kiedy indziej.

Ochroñmy ciemne niebo, zanim znikn¹
nam wszystkie gwiazdy!

Z³e oœwietlenie uliczne to nie tylko problem garstki astrono-
mów. Nadmiar œwiat³a oœlepia kierowców, szkodzi zwierzê-
tom, a nas wszystkich kosztuje.

W 2005 r. Stowarzyszenie POLARIS-OPP urucho-
mi³o program o nazwie Ciemne Niebo, prowadzo-
ny z International Dark-Sky Association, organi-

zacj¹ non-profit za³o¿on¹ w 1988 r., która obecnie dzia³a w 70
krajach. Celem programu jest podejmowanie inicjatyw na rzecz
przeciwdzia³ania zanieczyszczeniu nocnego nieba sztucznym
œwiat³em. Program Ciemne Niebo wyszukuje miejsca, gdzie
chroni siê ciemne niebo i wdra¿a dzia³ania s³u¿¹ce powstawa-
niu takich obszarów. Pierwszym miejscem, które otrzyma³o
symbol CN-001, sta³a siê rodzima programowi miejscowoœæ
Sopotnia Wielka (Beskid ¯ywiecki), w której od 1996 r. po-
dejmowane by³y starania o zachowanie naturalnej ciemnoœci
nocy dla prowadzonych tutaj obserwacji astronomicznych. Wy-
gaszane na noc uliczne oœwietlenie zapewnia³o doraŸnie wa-
runki do obserwacji nieba, jednak z czasem rozwi¹zanie to
sta³o siê nieskuteczne. Wygaszane by³y tylko te odcinki ulic,
w s¹siedztwie których znajdowa³y siê wyznaczone miejsca
obserwacyjne POLARISOPP, a pozosta³e tereny rozlokowa-
ne wzd³u¿ doliny o d³ugoœci ponad 5 km generowa³y coraz
wiêksz¹ ³unê z racji monta¿u kolejnych punktów oœwietlenio-
wych. Powsta³ wiêc pomys³ stworzenia pierwszego w Polsce
obszaru ochrony ciemnego nieba — odpowiednika miêdzy-
narodowych miejsc zwanych IDSP, katalogowanych przez
International Dark-Sky Association.

Celem akcji by³a wymiana wszystkich publicznych Ÿróde³
sztucznego œwiat³a w Sopotni na takie, które nie emitowa³y-
by strumienia œwiat³a ponad liniê horyzontu. Jakie oprawy
uliczne dostêpne na polskim rynku bêd¹ spe³niaæ tê zasadê
(tzw. ULOR=0%)? Wiêkszoœæ producentów niestety nie po-
daje takich parametrów, a znaczna czêœæ produktów po pro-
stu ich nie spe³nia. W Palowicach ko³o ¯or (woj. œl¹skie)
stworzono obszar testowy (CN-002). Na dwóch ulicach za-
montowano 11 przyk³adowych opraw ulicznych ró¿nych pro-

Blask ciemnoœci
w Beskidach
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ducentów, z czego 9 przesz³o testy
pozytywnie. Tym samym powsta³
ma³y katalog produktów tego typu,
które docelowo mog³y zostaæ maso-
wo zastosowane na terenach ochro-
ny ciemnego nieba.

I tak z koñcem 2011 r. w Sopotni
Wielkiej wymieniono ponad 170
opraw ulicznych w ramach projektu
unijnego (PROW, oœ IV LEADER).
Dziêki nim nie tylko ograniczono
ucieczkê sztucznego œwiat³a w nie-
bo, ale równie¿ zmniejszy³o siê zu-
¿ycie energii elektrycznej, poprawi-
³a siê widocznoœæ na drogach,
wyeliminowano zjawisko olœnienia
kierowców i zachowano naturalne
krajobrazy nocne na wyznaczonym
tutaj terenie Natura2000.

Inwestycja w Sopotni sta³a siê pro-
jektem-symbolem, który pokaza³, ¿e
w Polsce mo¿na i trzeba chroniæ
ciemne niebo. Sopotnia Wielka czy
Palowice to nie s¹ odosobnione przy-
padki œwiadomych dzia³añ na rzecz
ochrony ciemnego nieba. Za spraw¹
pracowników Instytutu Astronomicz-
nego z Wroc³awia w tym samym cza-
sie w Sudetach Zachodnich utworzo-
no Izerski Park Ciemnego Nieba,
(patrz „Urania–PA” 4/2011), który
otrzyma³ wpis na listê obszarów
ciemnego nieba pod numerem CN-
-003 jako dobry przyk³ad, jak mo¿na
chroniæ ciemne niebo.

GwiaŸdziste noce mo¿na porów-
naæ do swoistego rodzaju dobra na-
turalnego. Nie sposób z niego czer-
paæ, nie dbaj¹c o jego ochronê —
dzia³ajmy wiêc na rzecz racjonalnej
polityki oœwietleniowej, choæby na
w³asnym podwórku.

Piotr Nawalkowski
Stowarzyszenie POLARIS-OPP

W inicjatywie w Sopotni i Palowicach mia³o swój udzia³ wie-
lu sympatyków astronomii z ca³ego kraju, którzy przekazali
w poprzednich latach 1% z podatku dochodowego na rzecz
ochrony ciemnego nieba za poœrednictwem akcji „1% na
astronomiê”. Udzia³ tych œrodków jak na razie ma bardziej
wydŸwiêk symboliczny w stosunku do ca³ych nak³adów
ponoszonych przez Program, jednak sam cel popularyza-
torski jest z pewnoœci¹ s³uszny i wart uwagi. W tym roku
akcja bêdzie wspieraæ finansowo 12. Europejskie Sympo-
zjum na rzecz ochrony ciemnego nieba, które odbêdzie siê
w dniach 13–15 wrzeœnia 2012 r. w Bielsku-Bia³ej pod au-
spicjami International Dark-Sky Association.

Niebo gwiaŸdziste nade mn¹, jasno i bezpiecznie w Sopotni Wielkiej. Tego typu lokalnych przy-
k³adów mo¿e byæ w Polsce wiêcej, dlatego zachêcamy do informowania o dzia³aniach s³u¿¹cych
zachowaniu piêkna Drogi Mlecznej na naszym niebie. Wykaz ten bêdzie uaktualniany systema-
tycznie na stronie www.ciemneniebo.pl. Fot. Tomasz Mrozek
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PW-Sat
Nazywa siê PW-Sat, jest szeœcianem
o objêtoœci jednego decymetra i masie ki-
lograma. Tak w jednym zdaniu mo¿na
scharakteryzowaæ pierwszego polskiego
sztucznego satelitê. Niepozorny? W po-
równaniu z kilkutonowymi kolosami,
jakie co kilka tygodni trafiaj¹ na orbitê,
pewnie za takiego wypada³oby go uznaæ.
Niemniej PW-Sat ze swymi niewielki-
mi rozmiarami doskonale wpisuje siê
w tendencje wspó³czesnej astronautyki.

Od lat 70. minionego wieku powsta-
³o w Polsce kilkadziesi¹t zaawansowa-
nych przyrz¹dów kosmicznych. By³y to
instrumenty naukowe i podsystemy elek-
troniczne dla satelitów geofizycznych
i sond planetarnych. Aparaturê tworzyli
in¿ynierowie Centrum Badañ Kosmicz-
nych PAN w ramach wspó³pracy z za-
granicznymi partnerami. Dzie³a polskich
konstruktorów stanowi³y jednak zawsze
tylko element wiêkszej ca³oœci (sond, sa-
telitów). Nigdy natomiast nie powsta³
w naszym kraju ca³y satelita. Zupe³nie
niespodziewanie deklaracjê chêci budo-
wy takowego zg³osili w 2004 r. studenci
Politechniki Warszawskiej.

Inicjatywa by³a oddolna. Impuls dali
studenci starszych lat Wydzia³u Mecha-
nicznego Energetyki i Lotnictwa, zrze-
szeni w Studenckim Kole Astronautycz-
nym. Cz³onkowie Ko³a mieli ju¿ za sob¹
udane kampanie lotów parabolicznych
oraz udzia³ w projekcie europejskiego
satelity studenckiego SSETI Express.
Nadszed³ czas na kolejny krok — w³a-
snego satelitê, który z racji braku po-
przedników sta³by siê si³¹ rzeczy „pierw-
szym polskim”. Wyjazdy zwi¹zane
z dotychczasowymi przedsiêwziêciami
podpowiada³y, i¿ wybrany cel by³ bar-
dzo ambitny, ale w zasiêgu mo¿liwoœci
studentów (swoje w³asne satelity zbudo-
wa³o ju¿ wtedy kilka europejskich uczel-
ni technicznych).

Z definicji satelita Politechniki War-
szawskiej mia³ byæ „studenckim”. Co to
znaczy? Typowe „profesjonalne” sateli-

ty s¹ wysy³ane na orbitê, by realizowaæ
zadany program dzia³añ naukowych lub
komercyjnych. Projektowanie, wytwo-
rzenie, testowanie i wystrzelenie sateli-
ty s¹ tu jedynie œrodkiem do celu.
W przypadku misji studenckich, celem
nadrzêdnym jest sam proces budowy sa-
telity. M³odzi adepci in¿ynierii kosmicz-
nej maj¹ za zadanie zweryfikowaæ
w praktyce wiedzê teoretyczn¹ zgroma-
dzon¹ na wyk³adach. Zdobywaj¹ przy
tym zupe³nie unikalne doœwiadczenie,
bezcenne w ich dalszych kosmicznych
karierach. To, co satelita bêdzie robi³ na
orbicie, jest spraw¹ drugorzêdn¹.

W marzeniach o budowie w³asnego
satelity studenci Politechniki nie byli
odosobnieni. Podobne wyzwanie sta-
wiaj¹ sobie dziesi¹tki zespo³ów na ca-
³ym œwiecie. By by³o im ³atwiej siêgn¹æ
gwiazd, pod koniec ubieg³ego stulecia
profesor Jordi Puig-Suari (California
Polytechnic State University, CalPoly)
oraz profesor Bob Twiggs (Stanford
University) zaproponowali unifikacjê
pewnych parametrów studenckich sate-
litów. W wersji podstawowej mia³y mieæ
rozmiar 100×100×135 mm przy masie
poni¿ej 1,330 kg. Na pok³adzie nie mog-
³y znajdowaæ siê ¿adne œrodki pirotech-
niczne i zbiorniki pod ciœnieniem. Na or-
bicie nie mog³o siê od nich nic od³¹czaæ.

Zaproponowany satelita kszta³tem
przypomina³ kostkê, co znalaz³o odbicie
w nazwie standardu: CubeSat (cube, ang.
szeœcian).

Standaryzacja pozwoli³a na seryjn¹
produkcjê wszystkich podzespo³ów,
dziêki czemu spad³ ich koszt, a same pod-
systemy sta³y siê osi¹galne na zasadach
rynkowych. Konstruktorzy zyskali wiêk-
szy margines dzia³ania — jeœli w szere-
gach zespo³u brakowa³o np. elektronika

buduj¹cego komputer pok³adowy, goto-
wy komputer mo¿na by³o po prostu do-
kupiæ (np. w sklepie internetowym).
Standaryzacja pomog³a równie¿ w wy-
strzeliwaniu satelitów na orbitê. Opra-
cowano specjalny kontener (poly-pico-
satellite orbital deployer, P-POD),
bêd¹cy interfejsem miêdzy satelitami
a rakiet¹ noœn¹. Poniewa¿ P-POD tak¿e
by³ standardowy, szybko przyswoili go
licz¹cy siê operatorzy startów. Niewiel-
ka masa i rozmiary P-POD umo¿liwi³y
szybkie podczepianie studenckich Cube-
Satów jako ³adunków drugo- i trzecio-
rzêdnych podczas startów wiêkszych
satelitów.

Standard CubeSat sta³ siê naturalnym
wyborem dla planowanego satelity z Po-
litechniki Warszawskiej. Pozostawa³
jeszcze tylko wybór zadania, jakie PW-
Sat mia³by realizowaæ na orbicie. Zde-
cydowano siê przetestowaæ system pa-
sywnej deorbitacji, wykorzystuj¹c opór
aerodynamiczny szcz¹tkowej atmosfery.

Deorbitacja, czyli manewr zejœcia
z orbity, oznacza koniec ¿ycia satelity.
Niektóre obiekty wysy³ane w Kosmos s¹
przystosowane do wykonywania deorbi-
tacji kontrolowanych. W stosownym cza-
sie odpalaj¹ silniki, zmniejszaj¹c swoj¹
prêdkoœæ i obni¿aj¹c wysokoœæ lotu. Tak
deorbitowane s¹ statki transportowe Pro-
gress dla Miêdzynarodowej Stacji Ko-
smicznej, dawniej tak¿e amerykañskie
wahad³owce. Jeœli pojazd wchodzi w at-
mosferê pod odpowiednim k¹tem i po-
siada do tego os³ony termiczne, bêdzie
w stanie bezpiecznie dotrzeæ do po-
wierzchni Ziemi. W przeciwnym razie
rozpadnie siê, a jego szcz¹tki sp³on¹.

Deorbitacja mo¿e zachodziæ równie¿
samoczynnie. Wyhamowanie nie jest
wtedy rezultatem odpalenia silników,
lecz dzia³ania oporu aerodynamicznego
atmosfery, a ten jest odczuwalny do wy-
sokoœci kilkuset kilometrów. Im wy¿sza
orbita i im mniejsza powierzchnia sate-
lity, tym hamowanie s³absze. Przyk³ado-
wo, Miêdzynarodowa Stacja Kosmicz-
na (orbita 400 km) ka¿dego dnia obni¿a
swoj¹ wysokoœæ o oko³o 100 m. Gdyby
nie regularne podnoszenie orbity, stacja
ju¿ dawno skoñczy³aby w atmosferze,
a szcz¹tki jej najwiêkszych elementów
na powierzchni B³êkitnej Planety.

Przeciwdzia³anie deorbitacji jest regu-
larn¹ praktyk¹ w czasie trwania misji sa-
telity. Jednak gdy satelita wykona powie-

Bardziej szczegó³owe wytyczne
Czytelnik znajdzie na stronie
http://www.cubesat.org

Pierwszy polski satelita studencki!
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rzone mu zadania i przechodzi na emery-
turê, na dobr¹ sprawê zostaje pozostawio-
ny sam sobie. Tak powstaj¹ kosmiczne
œmieci. Tych wiêkszych ni¿ 10 cm (takie
s¹ katalogowane i non stop monitorowa-
ne) jest oko³o 16 tysiêcy, przy czym zu-
¿yte satelity stanowi¹ niewiele ponad 15%
ca³ej grupy. Reszta to w ogromnej mierze
(60%) pozosta³oœci po fragmentacji nie-
czynnych satelitów i ostatnich stopni ra-
kiet noœnych. Do fragmentacji dochodzi
najczêœciej w wyniku eksplozji resztek
paliwa, baterii pok³adowych oraz zderzeñ
obiektów. Ostatni mechanizm produkcji
œmieci jest najrzadszy, jednak (niestety)
bardzo efektywny.

10 lutego 2009 r. wpad³y na siebie nie-
czynny rosyjski Kosmos-2251 i dzia³a-
j¹cy, telekomunikacyjny Iridium-33.
By³o to pierwsze bezpoœrednie zderze-
nie dwóch satelitów na ziemskiej orbi-
cie. W jego nastêpstwie, w u³amku se-
kundy liczba kosmicznych œmieci
wzros³a o oko³o 2 tysi¹ce obiektów. Za-
zwyczaj taki przyrost odnotowywano na
przestrzeni dekady! Dalsze 3,5 tys. œmie-
ci wygenerowali Chiñczycy, dokonuj¹c
„rozstrzelania” swojego wyeksploatowa-
nego satelity meteorologicznego FY-1C
w styczniu 2011 r.

Obydwa wydarzenia nast¹pi³y na or-
bicie niskiej (600–800 km), najcenniej-
szej z punktu widzenia ludzkiej eksplo-
racji kosmicznej. Tu porusza siê m.in.
wiêkszoœæ satelitów meteorologicznych
i teledetekcyjnych. Ka¿dy z nich jest
nara¿ony teraz na zderzenie z fragmen-
tem FY-1C, Iridium-33 lub Kosmosu-
-2251. A zderzenie mo¿e byæ fatalne
w skutkach — przy wzglêdnej prêdko-
œci 20–40 tys. km/h, bo z tak¹ poruszaj¹
siê kosmiczne œmieci, energia kinetycz-
na obiektów jest na tyle du¿a, i¿ nawet
kilkucentymetrowy kawa³ek metalu
mo¿e trwale uszkodziæ du¿ego satelitê.
Zagro¿enie by³oby mniejsze (lub w ogóle
by go nie by³o), gdyby zu¿yty satelita
szybko opuszcza³ orbitê i ulega³ kontro-
lowanemu zniszczeniu w atmosferze. I tu
wracamy do PW-Sata.

Studenci Politechniki Warszawskiej
postanowili zaproponowaæ i przetestowaæ
system, który przyspiesza³by deorbitacjê.
Za³o¿enie jest proste — skoro korzysta-
my z oporu aerodynamicznego, wystar-
czy zwiêkszyæ powierzchniê satelity —
wzroœnie opór, wiêc satelita zacznie ha-
mowaæ. Pierwszym pomys³em na zwiêk-

szenie oporu by³ balon, który mia³ zostaæ
nadmuchany na orbicie. Z czasem miej-
sce balonu zast¹pi³ ¿agiel, podobny do
s³onecznego, znanego z kilku innych mi-
sji kosmicznych. Ani balon, ani ¿agiel nie
spe³ni³y pok³adanych w nich nadziei.
Konstrukcje okaza³y siê zbyt trudne w re-
alizacji lub zbyt zawodne.

Ostatecznie zdecydowano siê umie-
œciæ na PW-Sacie strukturê stworzon¹
w ramach wspó³pracy Politechniki i Cen-
trum Badañ Kosmicznych PAN. Struk-
tura ma postaæ metrowej sprê¿yny
o kwadratowym przekroju. Ka¿dy z bo-
ków sprê¿yny mia³ byæ pokryty foli¹ my-
larow¹, jednak okaza³o siê, ¿e jej miej-
sce mog¹ zaj¹æ elastyczne fotoogniwa.
Fotoogniwa tego rodzaju pozwalaj¹ siê
mi¹æ, niczym kartka papieru, a po roz-
prostowaniu generuj¹ pr¹d analogicznie,
jak klasyczne ogniwa fotowoltaiczne.
Technologia ta nigdy dot¹d nie by³a te-
stowana w warunkach kosmicznych.
PW-Sat zyska³ wiêc dodatkowy ekspe-
ryment dla swojej misji.

Prace projektowe nad pierwszymi
wersjami satelity ruszy³y w 2004 r. Jed-
nak obiekt, który ostatecznie trafi³ na
orbitê, to efekt prac rozpoczêtych pod
koniec roku 2010. Wtedy satelita zosta³
zaprojektowany na nowo, zupe³nie od
podstaw. W po³owie roku 2011 by³y go-
towe wszystkie podsystemy (czêœæ za-
kupiono, czêœæ wykonano samodzielnie)
i jesieni¹ rozpocz¹³ siê finalny etap —
integracja i testowanie. Wszystkie prace
monta¿owe zosta³y wykonane w CBK
PAN, podobnie jak i testy termiczno-
pró¿niowe. Te ostatnie symulowa³y za-
chowanie PW-Sata w warunkach ko-
smicznych. Przybli¿enie œrodowiska
startuj¹cej rakiety zapewni³y testy wibra-
cyjne — satelita by³ poddawany wstrz¹-
som i drganiom w laboratoriach Instytu-
tu Technicznego Wojsk Lotniczych.

Wszystkie testy zakoñczy³y siê po-
myœlnie. PW-Sat dzia³a³ i móg³ odbyæ
podró¿ na miejsce startu, na kosmodrom
Kourou w Gujanie Francuskiej. Po dro-
dze zawita³ do centrum technologiczne-

CubeSaty Vegi podczas przelotu na Polsk¹ rankiem 14 lutego 2012 r. (Rys. A. Kotarba)

Pierwsza transmisja z PW-Sata  (Fot. Grzegorz WoŸniak, CAMK)
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go Europejskiej Agencji Kosmicznej
(ESA) w holenderskim Noordwijk oraz
laboratoriów ESA w Tuluzie. Przeszed³
tam dalsze testy, jak równie¿ spotka³ siê
z innymi CubeSatami, z którymi mia³
wspólne polecieæ na orbitê. Wystrzelenie
PW-Sata zorganizowa³a ESA w ramach
jednego ze swoich programów edukacyj-
nych. Poprzez konkurs wy³oni³a osiem
europejskich satelitów studenckich (sie-
dem CubeSatów) i zafundowa³a im dar-
mowe miejsce na rakiecie noœnej Vega.
Bez wsparcia ESA studenci musieliby
pokryæ koszt startu na w³asn¹ rêkê.

13 lutego 2012 r., punktualnie o godz.
10.00 UT, Vega oderwa³a siê od Ziemi
i bez najmniejszych problemów dotar³a
na wskazan¹ orbitê. W pierwszej kolej-
noœci uwolni³a g³ówny ³adunek — w³o-
skiego satelitê Laser Relativity Satellite
(LARES), maj¹cego badaæ efekty rela-
tywistyczne w otoczeniu naszej planty.
LARES trafi³ na orbitê ko³ow¹, o wyso-
koœci 1450 km. Satelity studenckie zo-
sta³y umieszczone na orbicie eliptycznej
z perygeum 350 km i apogeum równym
promieniowi orbity LARES-a. To dosko-
na³a orbita dla PW-Sata — podczas ka¿-
dego okr¹¿enia bêdzie na chwilkê zanu-
rza³ siê w górnych warstwach atmosfery,
delikatnie wytr¹caj¹c prêdkoœæ.

Kontakt radiowy z PW-Satem nawi¹-
zano ju¿ przy pierwszej nadarzaj¹cej siê
okazji. Bardzo wyraŸny sygna³ odebra³a
o 12.15 UT stacja naziemna w Centrum
Astronomicznym im. Miko³aja Koperni-
ka PAN. W tym samym momencie g³ów-
ny cel misji (edukacyjny) zosta³ osi¹gniêty
— studentom uda³o siê zaprojektowaæ
i zbudowaæ satelitê, który zosta³ przez

Historia satelity Upper Atmosphere
Research Satellite (UARS) doskona-
le ilustruje proces naturalnej i wymu-
szonej deorbitacji. 6-tonowy UARS
trafi³ na orbitê w 1992 r. na pok³adzie
wahad³owca Discovery. Mia³ badaæ
górne warstwy atmosfery (stratosfe-
rê i mezosferê) przez trzy lata, lecz
dzia³a³ piêæ razy d³u¿ej, do roku 2005.
UARS porusza³ siê pocz¹tkowo po
niemal ko³owej orbicie o wysokoœci
575 km. Konfiguracjê
tak¹ uda³o siê utrzymaæ
do pocz¹tku obecnego
stulecia. Od tego czasu
orbita w sposób natural-
ny zaczê³a siê obni¿aæ
i ulegaæ perturbacjom.
Gdyby UARS pozosta³
na orbicie z 2005 r., po-
trzebowa³by co najmniej
kilku dekad, by samo-
czynnie wejœæ w atmo-
sferê. Zdecydowano
jednak o przyspieszeniu
deorbitacji. Wykorzystu-
j¹c resztki paliwa, obni-

ESA zakwalifikowany do lotu w Kosmos,
a gdy znalaz³ siê na orbicie, pokaza³, ¿e
dzia³a zgodnie z oczekiwaniami.

Z chwil¹ udanego startu rozpoczê³a
siê pierwsza, testowa, faza misji. W jej
trakcie studenci poznaj¹ zachowanie sa-
telity oraz ucz¹ siê, jak postêpowaæ
z w³asnym obiektem na orbicie. Reje-
strowane parametry pozwalaj¹ stwier-
dziæ, jaka temperatura panuje we wnê-
trzu satelity, czy fotoogniwa na œciankach
PW-Sata dzia³aj¹ poprawnie i generuj¹
pr¹d, jaki jest stan baterii. Satelita nie po-
siada ¿adnego systemu stabilizacji, wiêc
informacja na ten temat nie jest zawarta
w przesy³anej telemetrii.

W marcu lub kwietniu do PW-Sata
wys³ana zostanie jedna z wa¿niejszych
komend misji, nakazuj¹ca roz³o¿enie
struktury deorbitacyjnej. Zwolniona zo-
stanie blokada zasobnika ze sprê¿yn¹,
a ta rozwinie siê, rozk³adaj¹c elastyczne
fotoogniwa. Jeœli manewr powiedzie siê,
satelita zacznie zwalniaæ i po oko³o roku
wejdzie w atmosferê. Gdyby procedura
zawiod³a, PW-Sat powinien ulec samo-
czynnej deorbitacji w ci¹gu czterech lat.
Ró¿nica w czasie trwania misji jest wiêc
zauwa¿alna. Studenci maj¹ nadziejê, ¿e

UARS i deorbitacja

ich eksperyment równie¿ zostanie za-
uwa¿ony i byæ mo¿e przyczyni siê
w przysz³oœci do redukcji iloœci kosmicz-
nych œmieci.

Bez wzglêdu na to, kiedy PW-Sat ule-
gnie zniszczeniu, nast¹pi ono w czasie,
gdy nasz kraj bêdzie mia³ na orbicie ko-
lejnego (lub nawet dwa!) w³asnego sa-
telitê. W laboratoriach CBK PAN rów-
nolegle z PW-Satem powstawa³y
pierwsze polskie satelity naukowe: Lem
i Heweliusz — para kosmicznych telesko-
pów konstelacji BRITE. Lem powinien
trafiæ na orbitê ju¿ we wrzeœniu tego roku,
Heweliusz — w roku przysz³ym. W tym
samym czasie Polska stanie siê w koñcu
pe³noprawnym cz³onkiem Europejskiej
Agencji Kosmicznej. Najbli¿sze miesi¹-
ce zwiastuj¹ pocz¹tek nowego rozdzia-
³u w historii polskich badañ kosmicz-
nych. Pierwsze zdanie tego rozdzia³u
zosta³o napisane 13 lutego 2012 r. i za-
czyna³o siê od s³owa „PW-Sat”.

Andrzej Kotarba
Warszawa, 11 marca 2012

¿ono perygeum orbity o 200 km, po
czym ca³kowicie dezaktywowano sa-
telitê. Nowa orbita oznacza³a znacz-
nie szybsze samoczynne wejœcie
w atmosferê. Jak widaæ na wykresie,
hamowanie oporem aerodynamicz-
nym atmosfery w perygeum skróci³o
czas ¿ycia kosmicznego œmiecia do
6 lat. UARS sp³on¹³ w atmosferze we
wrzeœniu 2011 r.

Ponad 30 stron o PW-Sat, podob-
nych satelitach i problemie zaœmie-
ceniu Kosmosu w najnowszym nu-
merze AstroNautilusa http://
www.astronautilus.pl/an18.pdf
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Od Kopernika do Borejszy:
(2) …i szwedzkie dary

Inne polskie ksi¹¿ki przepad³y na zawsze. Skala wojennych
grabie¿y i zniszczeñ naszych ksiêgozbiorów pañstwowych,
uniwersyteckich i prywatnych w latach 1939–1945 jest

przera¿aj¹ca. Ministerstwo Spraw Zagranicznych szacuje licz-
bê utraconych woluminów na 22 miliony! Przypomnê, i¿ Bi-
blioteka Aleksandryjska, najwa¿niejsza w staro¿ytnoœci, zgro-
madzi³a nie wiêcej ni¿ 700 tys. zwojów. Ich utrata w po¿arze
biblioteki przyczyni³a siê na pewno, choæ w trudnym do wy-
miernej oceny stopniu, do cywilizacyjnego upadku Europy
w „ciemnych stuleciach” od V do X w.

Podczas wojny uleg³o zag³adzie 26 tys. polskich bibliotek
szkolnych, 5 tys. bibliotek oœwiatowych i ponad tysi¹c nauko-
wych i uniwersyteckich. Nieliczni ocaleli profesorowie z Kra-
kowa, Warszawy i Poznania, profesorowie wypêdzeni ze Lwo-
wa i z Wilna inaugurowali rok akademicki 1945
w zdewastowanych aulach, bez ksi¹¿ek, bez aparatury, cza-
sem bez tablic i kredy. Pomogli nam wtedy Szwedzi, drukuj¹c
u siebie tysi¹ce akademickich podrêczników po polsku. Wszyst-
kie wyda³ „Czytelnik” w latach 1946–1952, niektóre wzna-
wiaj¹c (dodrukowuj¹c w Szwecji) wielokrotnie. Ich lista im-
ponuje doborem autorów i tytu³ów. Nie ma tu wcale ideologii,
jest natomiast rzetelna matematyka, fizyka, technika, medycy-
na i etyka. Banach, Hirszfeld, Ossowscy, Sierpiñski… Dok³ad-
nie to, co najbardziej by³o potrzebne na uniwersytetach w zdru-
zgotanej wojn¹ Polsce.

Circulos meos

Szwedzkie ksi¹¿ki dociera³y do Polski w latach 1946–1952,
a wiêc tak¿e w najgorszych czasach stalinowskich. Kr¹¿y³y
potem d³ugo w akademickim obiegu, wypo¿yczane przez uni-
wersyteckie biblioteki. Jeszcze pod koniec lat 60. korzysta³em
z nich jako student fizyki Uniwersytetu Wroc³awskiego. To by³y
bardzo dobrze napisane podrêczniki. Pamiêtam, ¿e robi³y tak¿e
wra¿enie wyró¿niaj¹cym siê wygl¹dem i jakoœci¹. By³y piêk-
nie drukowane wyraŸn¹ czcionk¹ na bia³ym, nie¿ó³kn¹cym,
g³adkim papierze oraz solidnie introligatorsko oprawione
w pó³twarde ok³adki. W gomu³kowskiej Polsce przypomina³y
cywilizacyjne standardy a tak¿e fakt, i¿ Szwecja i Polska s¹
s¹siadami w rodzinnej Europie. To by³o bezcenne, krzepi¹ce
doœwiadczenie.

Zastanawia³o mnie zawsze, komu za to dziêkowaæ? Oczy-
wiœcie Szwedom, to jasne. Ale czyj¹ inicjatyw¹ by³o poprosze-
nie Szwedów o pomoc, kto zabiega³ o to w Polsce, kto u³o¿y³
listê drukowanych tytu³ów? Pisa³em do Ambasady Szwecji
w Warszawie oraz do Pañstwowego Archiwum w Sztokholmie.
Obie instytucje odpowiedzia³y, dosta³em od nich bardzo cie-
kawe materia³y (np. o równoleg³ej akcji drukowania ksi¹¿ek
dla dzieci), ale z przekazanych mi materia³ów nie wynika, jak
to w Polsce wszystko za³atwiono. Sprawdzi³em, ¿e w archi-
wum PAU nie ma dokumentów, które mog³yby pomóc w wyja-
œnieniu sprawy. Marek ¯akowski, prezes zarz¹du „Czytelni-
ka”, z którym w tej sprawie najpierw korespondowa³em,
a potem rozmawia³em w jego gabinecie na Wiejskiej, zapew-
ni³ mnie, ¿e w archiwach „Czytelnika” na pewno nie ma ab-
solutnie ¿adnych dokumentów na interesuj¹cy mnie temat.

Napisa³em te¿ do IPN-u, sk¹d dosta³em wyjaœnienie, jak
aplikowaæ o kwerendy i dalsze kontakty, co uœwiadomi³o mi,
¿e temu trudowi na pewno nigdy samodzielnie nie podo³am.
OdpowiedŸ IPN-u zawiera³a tak¿e uwagê: Jak Pan siê za-
pewne orientuje, polskie realia okresu powojennego wyklu-
cza³y mo¿liwoœæ udzielenia polskim uczelniom jakiejkolwiek
pomocy bez uzyskania formalnej zgody pañstwa. Bingo!
Oczywiœcie, ¿e siê „zapewne orientowa³em”. Dopiero jed-
nak po przeczytaniu tej dotykaj¹cej sedna notki zrozumia-
³em, jaka mo¿e byæ prawdziwa przyczyna braku jakiegokol-
wiek œladu sprawy szwedzkich ksi¹¿ek w archiwach
„Czytelnika”. Niektórzy moi rozmówcy domyœlali siê „poza
protoko³em”, ¿e wiele dokumentów mog³o zagin¹æ po roku
1948 przez niedbalstwo lub œwiadom¹ z³¹ wolê. Byæ mo¿e
tak by³o. Bardziej prawdopodobna wydaje mi siê jednak inna
hipoteza: dokumentów dotycz¹cych najistotniejszych polskich
przygotowañ do druku szwedzkich ksi¹¿ek nigdy nie umiesz-
czono w ¿adnym archiwum! Komunistyczne w³adze, gdyby
zosta³y zapytane, nie zgodzi³yby siê na pewno na druk takich
ksi¹¿ek. Rzecz musia³a byæ za³atwiona nieformalnie, nawet
w pewnej konspiracji, przez kogoœ, kto (1) mia³ w³asne wiel-
kie wizje na temat polskiej kultury, (2) mia³ w³asne, przyja-
cielskie kontakty z polsk¹ profesur¹ i wybitnymi twórcami,
móg³ liczyæ na ich wspó³pracê przy uk³adaniu listy tytu³ów,Jerzy Borejsza (ze zbiorów rodzinnych)
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Podrêczniki akademickie
drukowane w Szwecji

Strona tytu³owa Analizy matematycznej Witolda Pogorzelskiego wydanej nak³adem „Czy-
telnika”, drukowanej w Szwecji

(3) mia³ kontakty wysokiego szczebla w Szwecji, (4) mia³ re-
alne wp³ywy i du¿e œrodki finansowe w Polsce, (5) nie ba³
siê w³adz, by³ gotów podejmowaæ dzia³ania samodzielne
i umia³ dzia³aæ na wielk¹ skalê.

Moim zdaniem, to móg³ byæ tylko Jerzy Borejsza, komuni-
sta i orygina³, poliglota, erudyta i pracoholik. Przez jednych
podziwiany, przez wielu innych szczerze znienawidzony, kilka
lat zarz¹dza³ kultur¹ w powojennej Polsce. O tym legendar-
nym za³o¿ycielu i pierwszym prezesie „Czytelnika” Czes³aw
Mi³osz tak pisa³ w „Alfabecie”: Najbardziej miêdzynarodo-
wy z polskich komunistów. Z niczego zbudowa³, poczynaj¹c
od 1945 roku, swoje pañstwo ksi¹¿ki i prasy. „Czytelnik” i in-
ne domy wydawnicze, gazety, tygodniki, wszystko od niego
zale¿a³o — posady, przyjêcie ksi¹¿ek do druku, honoraria.
By³em w jego stajni, wszyscyœmy byli.

Wielki Kusiciel, jak go nazywano, gdy¿ stara³ siê (czêsto
z powodzeniem) przyci¹gn¹æ do wspó³pracy wybitnych uczo-
nych, poetów, pisarzy i artystów, wykazywa³ odwa¿n¹ nieza-
le¿noœæ, zw³aszcza jako prezes „Czytelnika”, prasowego im-
perium, które zatrudnia³o w roku 1947 ponad 5 tys.
pracowników. To w³aœnie k³uj¹ca w oczy niezale¿noœæ i sku-
tecznoœæ dzia³ania sta³a siê przyczyn¹ jego politycznego upad-
ku. Uchwa³a Sekretariatu KC PPR z roku 1947 (sformu³owa-
na w charakterystycznej nowomowie) zarzuca³a Borejszy
„wzrost niekontrolowanej inicjatywy prywatnej na odcinku wy-
dawniczym”. Odwo³ano go z funkcji prezesa w roku nastêp-
nym. Ale druk podrêczników w Szwecji szed³ ju¿ wtedy pe³n¹
par¹.

Na moj¹ proœbê Profesor Jerzy Wojciech Borejsza, syn Je-
rzego, historyk systemów totalitarnych, autor œwietnej ksi¹¿ki
„Szko³y nienawiœci: historia faszyzmów europejskich 1919––
—1945” (któr¹ recenzowa³em dla „Latarnika” 2000/07, „Jak
kusi Szatan?”) przejrza³ rodzinne archiwum, szukaj¹c kore-
spondencji dotycz¹cej szwedzkich ksi¹¿ek. Odnalaz³ dwa listy
do swojego ojca, datowane 1946 i 1948, napisane przez Ada-
ma Ostrowskiego, polskiego pos³a, a potem ambasadora
w Sztokholmie, œwiadcz¹ce o jego bliskiej za¿y³oœci i wspó³-
pracy z prezesem „Czytelnika”. Prezes Borejsza czêsto bywa³
w tym czasie w Sztokholmie. Ostatni raz spotka³ siê z Ostrow-
skim w maju 1948 r. Po powrocie ze Szwecji Ostrowski kilka-
naœcie lat by³ dyrektorem PiW.

Jestem astrofizykiem, a nie historykiem lub archiwist¹, hi-
stori¹ druku szwedzkich podrêczników zaj¹³em siê z prywatnej
ciekawoœci i zupe³nie po amatorsku. Wa¿¹c wszystkie znane mi
historyczne poszlaki, przypuszczam, ¿e druk polskich podrêcz-
ników w Szwecji w latach 1946–1952 by³ „niekontrolowan¹
inicjatyw¹ prywatn¹” Jerzego Borejszy, skutecznie wspomo¿on¹
przez Adama Ostrowskiego, albo te¿ pomys³em Ostrowskiego
podchwyconym i z rozmachem wykonanym przez Borejszê, któ-
ry zadba³ o szczegó³y, lawiruj¹c z w³aœciw¹ sobie maestri¹ „na
odcinku wydawniczym”. Mo¿e dowiemy siê kiedyœ, czy tak w³a-
œnie by³o naprawdê. Natomiast jak w skrupulatnej i sprawiedli-
wej pamiêci narodowej zachowamy tê historiê oraz historie
szwedzkich rabunków i darów, tylko od nas, czytelników ksi¹-
¿ek, zale¿y — pro captu lectoris habent sua fata libelli…

Marek Abramowicz

Stefan Banach, Mechanika, tom 1-2
Kazimierz Bia³aszewicz, Przemiany

chemiczne w organizmie ¿ywym
Karol Borsuk,

Geometria analityczna w n wymiarach
Marian Grotowski, Wyk³ady fizyki
Ludwik Hirszfeld, Immunologia ogólna
Maksymilian Tytus Huber,

Mechanika ogólna i techniczna;
Stereomechanika techniczna

Kazimierz Kuratowski,
Rachunek ró¿niczkowy i ca³kowy

Maria Ossowska,
Podstawy nauki o moralnoœci,

Stanis³aw Ossowski, U podstaw estetyki
Edward Otto, Geometria wykreœlna
Witold Pogorzelski, Geometria analityczna;

Analiza matematyczna, tom 1-3
Roman Poplewski, Anatomia ssaków
Stanis³aw Saks, Teoria funkcji analitycznych
Wac³aw Sierpiñski, Dzia³ania nieskoñczone;

Rachunek ró¿niczkowy
Leon Stankiewicz,

Teoria pr¹dów zmiennych
Bohdan Stefanowski, Ch³odnictwo
W³adys³aw Szafer,

Zarys ogólnej geografii roœlin
Zygmunt Szymanowski,

Mikrobiologia szczegó³owa, tom 1-2
Franciszek Venulet, Fizjopatologia ogólna
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galeriaastrofotografia amatorska

Powy¿sze zdjêcia Ksiê¿yca z 5 lutego br. (ok.
godz. 19.18 CSE) wykonane zosta³y za po-
moc¹ kamerki internetowej  Microsoft LifeCam

Cinema i teleskopu SWBKP200/1000, dodat-
kowo u¿yto filtru IR-Pass, a w jednym soczew-
ki barlowa GSO ×2,5. Mozaikê z³o¿ono w pro-

gramie iMerge1.2. Jej autorem jest Zdzis³aw
Ko³tek, autor blogu http://astronomiaamator-
ska.blogspot.com
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poczta

Na wstêpie pragnê zauwa¿yæ,
¿e skrócenie Kalendarza
w ostatniej „Uranii” 6/2011 by³o
zrobione trochê „bez g³owy”.
Pozostawiono niezbyt ciekawy
tekst (co przyznajê), natomiast
usuniêto sedno, czyli ilustracje.
Nie twierdzê, ¿e wszystkie by³y
potrzebne (np. mapy radiantów
meteorów), jednak diagramy
widzialnoœci Merkurego i We-
nus powinny zostaæ. Najgor-
sze, ¿e zniknê³a mapka trasy
Erosa – planetoida znana,
atrakcyjna i „legendarna” z wie-
lu powodów – równie korzyst-
nej konfiguracji nie bêdzie do
2056 r. W lutym bêdzie mia³a
8,6 mag., potem ju¿ w lipcu
spadnie do 14 mag. i tak po-
zostanie do 2019 – wtedy osi¹-
gnie 9 mag., potem znowu
spadnie do 14 mag. Brak map-
ki praktycznie uniemo¿liwia
przeciêtnemu mi³oœnikowi
astronomii dostrze¿enie tego
obiektu, a przecie¿ wystarczy
lornetka. Czy nie mo¿na by³o
siê ze mn¹ skonsultowaæ, co
by mo¿na by³o usun¹æ? Trze-
ba by³o napisaæ o problemach,
poleciæ zredukowaæ informacje
do np. 1 strony itp. W ogóle,
uwa¿am za nie w porz¹dku
fakt, ¿e o likwidacji Kalendarza
dowiadujê siê z „Uranii”. Zga-
dzam siê z tym, ¿e jego forma
jest anachroniczna, nie ja j¹
tworzy³em, wrêcz by³em do nie-
których elementów zobligowa-
ny korespondencj¹ ze œp. Pro-
fesorem, ale czy przyzwoitoœæ
nie nakazywa³a napisaæ do
mnie po prostu krótkiego ma-
ila?

Tomasz Œciê¿or

Red. Za brak elegancji gor¹co
przepraszamy, dziêkuj¹c jed-
noczeœnie za wieloletni¹ po-
moc i wspó³pracê. Mieliœmy
powa¿ny problem z kontaktem
z Koleg¹ Tomaszem przy sk³a-
daniu zeszytu 5 i 6 ubieg³ego
roku, st¹d nerwowe poszuki-
wania nowych rozwi¹zañ, nie
mówi¹c o stresie zwi¹zanym
z niespodziewanym przejê-
ciem odpowiedzialnoœci za pi-
smo. O Erosie, dziêki powy¿-
szemu listowi, napisaliœmy
w „Uranii” 1/2012, skracaj¹c
jednoczeœnie wyprzedzenie
czasowe nowego kalendarza.
Oczywiœcie „Urania” jest otwar-
ta na dalsz¹ wspó³pracê z Klu-
bem Astronomicznym „Regu-
lus”, tak jak ze wszystkimi sto-

warzyszeniami amatorów
w Polsce.

* * *
Droga „Uranio”, pozwalam

sobie przekazaæ moje uwagi
na temat niedawnych zmian
w numerze 6/2011. Jestem
profesorem matematyki, eme-
rytowanym z Politechniki War-
szawskiej, obecnie w Uniwer-
sytecie w Bia³ymstoku. Jestem
prenumeratorem „Uranii” od
1950 roku, przedtem „Uraniê”
prenumerowa³ mój ojciec (te¿
Maciej M¹czyñski), nawet
przed wojn¹. Jako matematyk
interesujê siê te¿ astronomi¹,
dlatego zawsze z ciekawoœci¹
czytam „Uraniê”. Zna³em oso-
biœcie nieod¿a³owanego prof.
Woszczyka, bylem z nim
w kontakcie e-mailowym. Œle-
dzê zmiany w „Uranii”, ale je-
stem tradycjonalist¹ i uwa¿am,
¿e czasami niepotrzebnie lep-
sze zajmuje miejsce dobrego.
Ok³adka i forma graficzna jest
bardzo wa¿na, ale nie ma to
byæ nowa VIVA! Nie tym przy-
ci¹gnie siê mi³oœników astrono-
mii. Ostatnio bardzo mnie po-
ruszy³a zmiana polegaj¹ca na
zaprzestaniu drukowania co-
dziennego kalendarza astrono-
micznego. Zast¹pienie kalen-
darza wykresem mnie nie za-
dawala, to nie to samo. Rów-
nie¿ codzienne zagl¹danie do
Internetu nie zastêpuje wydru-
kowanego kalendarza. Np. 26
stycznia by³a piêkna koniunk-
cja Ksiê¿yca z Wenus, dosko-
nale widoczna, nie mo¿na by³o
o tym przeczytaæ w „Uranii”. Ja
zawsze zaczyna³em czytanie
„Uranii” od zagl¹dniêcia do ka-
lendarza, co ciekawego czeka
nas na niebie. Nawet jeœli tego
nie mog³em zobaczyæ, to cie-
szy³em siê, ¿e wiem o tym, co
wydarzy siê na niebie ka¿de-
go dnia. Drukowanie kalenda-
rza nie jest anachronizmem,
nie szkoda na to 6 stron. Ka-
lendarz pozostaje wa¿nym na-
wet po up³yniêciu daty, jako
zapis historyczny. Zreszt¹ ka-
lendarz astronomiczny jest je-
dyn¹ przepowiedni¹, która siê
na 100% sprawdza! Myœlê, ¿e
nie tylko ja jestem zaskoczony
brakiem kalendarza. Proszê
o rozwa¿enie mo¿liwoœci przy-
wrócenia kalendarza w dawnej
formie.

Maciej M¹czyñski

Red. Dok³adnie tak jak pisze
wy¿ej Tomasz Œciê¿or, Kalen-
darz 6/2011 zosta³ obciêty me-
chanicznie i ca³kowicie „bez
g³owy”. Nie mieliœmy doœwiad-

czenia, miejsca w piœmie,
a przede wszystkim czasu. Je-
¿eli bêdzie wola Czytelników,
powrotu do drukowania efeme-
ryd ksiê¿yców Jowisza i mini-
mów kilkunastu gwiazd za-
æmieniowych i tylu¿ maksimów
d³ugookresowych mir, to posta-
ramy siê to zrobiæ w mo¿liwie
atrakcyjnej formie. Papier jest
cierpliwy. Nie sztuka cokolwiek
wydrukowaæ, sztuka zrobiæ to
tak, by jak najwiêcej ludzi
chcia³o to przeczytaæ, i ¿eby
jeszcze im siê to do czegoœ
przyda³o. Najwierniejszych
Czytelników, jak Pan Profesor,
prosimy o odrobinê cierpliwo-
œci i wyrozumia³oœci.

* * *
Zastanawia mnie to od daw-

na, rodz¹ siê w g³owie ró¿ne
hipotezy. Zespó³ „2+1” œpiewa³
kiedyœ … iœæ, ci¹gle iœæ w stro-
nê S³oñca… No i tak siê zasta-
nawiam, jak by to wygl¹da³o na
mapie? Za³ó¿my, ¿e wêdro-
wiec ruszy³by w stronê S³oñca
o œwicie, a przesta³by po za-
chodzie. Jak by wygl¹da³a jego
droga na mapie? Na w³asny
u¿ytek wymyœli³em, ¿e gdyby
ruszy³, bêd¹c na równiku,
a S³oñce by górowa³o nad
owym w³aœnie, to jego droga by
by³a lini¹ prost¹. Ale gdyby by³
na zwrotniku, to jego droga by
przypomina³a po³ówkê serca.
A gdyby by³ na biegunie?

No i kolejna uwaga. Jako
mi³oœnik astronomii, chêtnie
bym zobaczy³ jakieœ fotorepor-
ta¿e z siedzib innych amato-
rów. I dalej – kiedyœ w publicz-
nej telewizji by³ program –
„Gwiazdy œwiec¹ noc¹”.
Wspó³prowadz¹cym by³ Jerzy
Rafalski, postaæ znana dosko-
nale. Nie wiedzieæ czemu, pro-
gram zosta³ zdjêty z anteny.
Moja reakcja by³a taka – co za
barany!!! A mo¿e by redakcja
wesz³a w „konszachty” z jak¹œ
ogólnopolsk¹ anten¹?

Andrzej
(nazwisko i kontakt

znane redakcji)

Red. Na równiku w dniu rów-
nonocy, by³by mniej wiêcej od-
cinek: do po³udnia dnia marsz
na wschód, potem z powrotem
do punktu wyjœcia. Z bieguna
wêdrowiec ruszy³by pewnie po
spirali, a¿ do równole¿nika,
gdzie jego prêdkoœæ liniowa
zrówna³aby siê z prêdkoœci¹
wirow¹ Ziemi. Przypadek ogól-
ny wymaga policzenia trajek-
torii ze sta³¹ wzd³u¿ azymutu
S³oñca – tzn. wzd³u¿ cienia

trzymanego przed sob¹ gno-
monu. Ciekawe zadanie dla
mi³oœników i studentów. Roz-
wi¹zanie opublikujemy, a Czy-
telnik, mamy nadziejê, ufundu-
je nagrodê.

Nie wszyscy mi³oœnicy maj¹
siedziby, ale robimy, co mo¿e-
my: odwiedziliœmy Bukowiec
i Potarzycê, w³aœnie wracamy
z Kruszwicy, wiele miejsc jesz-
cze przed nami. Za „konszach-
ty” z telewizj¹, nawet publiczn¹,
niestety na ogó³ trzeba by³o
p³aciæ, bo wspomniane progra-
my traktowa³a jak kryptorekla-
mê. Ostatnie premiery Teatru
Telewizji „na ¿ywo” wskazuj¹,
¿e zaczyna ona wracaæ do w³a-
œciwego pojêcia „misji” spo-
³ecznej i byæ mo¿e wskrzesi
redakcjê naukow¹. Nie tylko
„Urania”, ale ca³e œrodowisko
astronomów jest otwarte na
propozycje.

* * *
Chapeau bas! Pragnê wy-

raziæ s³owa uznania w zwi¹z-
ku z now¹, kolorow¹ szat¹ gra-
ficzn¹ mojego ulubionego cza-
sopisma. Astronomia w kolo-
rze, to jest to, na co od wielu
lat wszyscy czekaliœmy. Bar-
dziej jednak ciesz¹ mnie zmia-
ny, o których Redaktor naczel-
ny pisa³ we wstêpie. Na przy-
k³ad, nie znalaz³em tam wzo-
rów matematycznych, które
skutecznie odstrasza³y moich
uczniów. Ca³oœæ napisana jest
przystêpnym jêzykiem i nawet
reklamy sponsorów zachêcaj¹
do spogl¹dania w niebo.
W bardzo ciekawe i przyjazne
graficznie „Niebo nad Polsk¹”
wkrad³ siê drobny b³¹d: Kome-
ta C/2009 P1 Garradd przeby-
wa³a w gwiazdozbiorze Herku-
lesa, który w tym czasie znaj-
dowa³ siê na pó³nocnym
wschodzie, a nie, jak napisa-
no, (s. 54) na po³udniowym
wschodzie. Szczególne s³owa
podziêkowania kierujê do Jac-
ka Dr¹¿kowskiego. Kalendarze
astronomiczne? I owszem…
¿em widzia³! Ale ten z Hewe-
lianum, z takim astro¿artami?!
W ¿yciu!

Janusz Zaparty

Red. E= mc2 nikomu krzywdy
nie zrobi, ale ju¿ logarytmem
lub transformat¹ Fouriera mo¿-
na ciê¿ko poraniæ lub nawet
zabiæ, wiêc uwa¿amy! Koledzy
z Olsztyna redaguj¹cy „Niebo”,
dostali zakaz u¿ywania s³owa
„obecnie”.

poczta
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Niebo nad Polsk¹

15 kwietnia
godz. 23.00

widziane z Olsztyna

01 maja
godz. 22.00

01 kwietnia
godz. 24.00

15 maja
godz. 21.00

OLSZTYN
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GDA SK
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DŁUGO  GEOGRAFICZNA (STOPNIE)

POPRAWKA (MINUTY)

Powy¿sza mapa przedstawia przybli¿ony wygl¹d
nieba nad Olsztynem odpowiadaj¹cy wybranym da-

tom i godzinom (w czasie urzêdowym). Niemal to samo
widz¹ wszyscy obserwatorzy na terenie Polski o godzi-
nie ró¿ni¹cej siê o poprawkê wynikaj¹c¹ z d³ugoœci geo-
graficznej (patrz mapka obok).

Na s¹siedniej stronie prezentujemy diagram pozwa-
laj¹cy odczytaæ warunki widocznoœci (wschody, górowa-
nia, zachody) nad horyzontem w Olsztynie Ksiê¿yca i wi-
docznych go³ym okiem planet. Odpowiedni moment
odczytujemy z osi poziomej w dniu wskazanym na osi
pionowej. Linie wschodu i zachodu S³oñca oraz linie œwitu
i zmierzchu astronomicznego wyodrêbniaj¹ z ka¿dej
doby dzieñ (kolor pomarañczowy), czas wystêpowania



111Urania2/2012

kwiecieñ — maj 2012^ _ ` a b c d e f g h i

poœwiaty s³onecznej (jasnob³êkitny) oraz porê nocy wolnej od
rozproszonego œwiat³a s³onecznego (ciemnoniebieski). Odczy-
tane z diagramu czasy s¹ obliczone dla Olsztyna w czasie
urzêdowym (w miesi¹cach kwiecieñ—maj, w Polsce obowi¹-
zuje czas wschodnioeuropejski EET). Przybli¿onego przelicze-

nia momentów wschodów, górowañ i zachodów do innych
miast mo¿na dokonaæ, dodaj¹c do wartoœci odczytu poprawki
na d³ugoœæ geograficzn¹ (mapka).

Pod diagramem wyszczególniono najciekawsze konfigu-
racje planet i Ksiê¿yca oraz inne zjawiska (zaæmienia, minima
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POLECAMY DO OBSERWACJI

Opozycja
Saturna

Opozycja
Saturna

Na wiosenne wieczory polecamy do obserwacji Saturna, któ-
ry w dniu 15 kwietnia znajdzie siê w opozycji. Planeta uloko-
wana na niebie po przeciwnej stronie wzglêdem S³oñca bê-
dzie widoczna przez ca³¹ noc. Zmniejszony dystans wp³ynie
na zwiêkszenie rozmiarów k¹towych, co znacz¹co u³atwi ob-
serwacje szczegó³ów.

Saturn jest znany od czasów prehistorycznych, a ju¿ przynajmniej
babiloñscy astronomowie dokonywali systematycznych obserwacji
i zapisków o jego po³o¿eniu. To niew¹tpliwie wyj¹tkowa planeta w Uk³a-
dzie S³onecznym. Najbardziej wyró¿niaj¹c¹ jej cechê stanowi urze-
kaj¹cy swym piêknem, wyj¹tkowo rozleg³y i z³o¿ony system pierœcie-
ni, otaczaj¹cy j¹ w p³aszczyŸnie równika. Przydatki po bokach plane-
ty widzia³ po raz pierwszy Galileusz w 1610 r., jednak na tyle niewy-
raŸnie, ¿e nie móg³ ich zinterpretowaæ prawid³owo. Oko³o pó³ wieku
póŸniej prawdziw¹ naturê pierœcieni odkry³ Christian Huygens, opisu-
j¹c obserwowany twór w formie anagramu, którego odszyfrowanie
mog³oby brzmieæ mniej wiêcej tak: „otoczony pierœcieniem, cienkim
i p³askim, w ¿adnym miejscu nie dotykaj¹cym powierzchni, nachylo-
nym do ekliptyki”. Budowa pierœcienia nie wydawa³a siê wówczas
nazbyt skomplikowana. Wspó³czeœnie, za spraw¹ misji sond kosmicz-
nych, obraz tego tworu radykalnie siê wzbogaci³ i mo¿emy ju¿ mówiæ
o niezwykle z³o¿onym uk³adzie pierœcieni. Przebywaj¹ca od 2004 r.
w uk³adzie Saturna sonda Cassini ukaza³a, ¿e mo¿na w nim wyró¿-
niæ oko³o 10 000 pierœcieni. Ich budulcem s¹ cz¹steczki lodu wodne-
go i amorficznego wêgla z domieszk¹ ziaren skalnych o rozmiarach
od maleñkich py³ków do dziesiêciometrowych g³azów i wiêkszych.
Bry³y o ró¿nych rozmiarach maj¹ tendencjê do grupowania siê w ró¿-
nych obszarach dysku, zaœ jego struktura jest dodatkowo organizo-
wana w zbiory pierœcieni o wiêkszym b¹dŸ mniejszym zagêszczeniu
przez poruszaj¹ce siê w nim wiêksze cia³a o wielokilometrowych roz-
miarach, zwane ksiê¿ycami pasterskimi. Skutkiem tego w systemie
mo¿na wyró¿niæ kilka wiêkszych czêœci, które ogl¹dane z du¿ej odle-
g³oœci sprawiaj¹ wra¿enie odrêbnych pierœcieni. Zgodnie z kolejno-
œci¹ ich odkrywania s¹ one oznaczane kolejnymi literami alfabetu od

i maksima najjaœniejszych gwiazd zmiennych, roje meteorów
etc.). Podane w czasie urzêdowym (EET) momenty tych zja-
wisk, nie zale¿¹ od po³o¿enia nad horyzontem, a wiêc zachodz¹
jednoczeœnie niezale¿nie od miejsca obserwacji.

GWIAZDOZBIORY
Na wiosennym niebie wyró¿niaj¹ siê sw¹ wielkoœci¹ i ja-

snoœci¹ gwiazdozbiory Lwa, Panny i Wolarza. Przynale¿¹ce
do nich bardzo jasne gwiazdy pierwszej i zerowej wielkoœci
gwiazdowej: Regulus, K³os (Spika) i Arktur wyznaczaj¹ na
niebie rozleg³y trójk¹t, nazywany „trójk¹tem wiosennym”, któ-
ry pomaga zorientowaæ siê na wiosennym niebie. Pomiêdzy
gwiazdozbiorami Lwa i Wolarza, w przybli¿eniu na linii ³¹cz¹-
cej Regulusa i Arktura, znajduje siê pó³nocny biegun galak-
tyczny po³o¿ony w gwiazdozbiorze Warkocza Bereniki. Pa-
trz¹c na wiosenne niebo, kierujemy wiêc wzrok daleko od p³asz-
czyzny Galaktyki. Brak poch³aniaj¹cego oœrodka miêdzygwiaz-
dowego pozwala spojrzeæ g³êbiej w pozagalaktyczn¹ prze-
strzeñ na licznie wystêpuj¹ce w tym kierunku galaktyki i gro-
mady galaktyk. Pod¹¿aj¹c wzrokiem na pó³noc od Warkocza
Bereniki, natrafimy na gwiazdozbiór Wielkiej NiedŸwiedzicy,
który podczas wiosennych nocy bêdzie przechodziæ przez
moment górowania, rezyduj¹c wówczas pionowo ponad na-
szymi g³owami w zenicie. Poni¿ej zaœ „trójk¹ta wiosennego”
odnajdziemy gwiazdozbiór Hydry – najwiêkszy pod wzglêdem
powierzchni i najbardziej rozleg³y gwiazdozbiór na niebie.
W otoczeniu tych du¿ych gwiazdozbiorów odnaleŸæ mo¿na licz-
ne grono mniejszych i mniej rzucaj¹cych siê w oczy: Psy Goñ-
cze, Ma³y Lew, Rak, Sekstans, Puchar, Kruk, Korona Pó³-
nocna oraz wy³aniaj¹ce siê bardzo nisko znad po³udniowego
horyzontu Kompas i Pompa.

S£OÑCE I KSIÊ¯YC
Z pocz¹tkiem kwietnia S³oñce zastaniemy w gwiazdozbio-

rze Ryb. W dniu 18 kwietnia S³oñce przejdzie w obszar gwiaz-
dozbioru Barana, zaœ niespe³na miesi¹c potem, 14 maja, do
gwiazdozbioru Byka, gdzie pozostanie przez resztê miesi¹ca.
Przez ca³y ten okres S³oñce bêdzie siê oddalaæ od równika
niebieskiego po marcowej równonocy wiosennej, skutkiem
czego dzieñ siê wyd³u¿a. Pod koniec maja noc bêdzie ju¿ pra-
wie o 4 godziny krótsza ni¿ na pocz¹tku kwietnia.

20 maja nast¹pi pierwsze w 2012 r. zaæmienie S³oñca, do
którego dojdzie, gdy Ksiê¿yc bêdzie przechodzi³ przez wêze³
zstêpuj¹cy w gwiazdozbiorze Byka. Zaæmienie o charakterze
obr¹czkowym niestety nie bêdzie widoczne w Polsce. Osoby
chc¹ce podziwiaæ pierœcieñ wyciêty przez Ksiê¿yc w tarczy
s³onecznej musz¹ siê wybraæ w obszar pasa zaæmienia (sze-
rokiego na 240—300 km), który bêdzie rozci¹ga³ siê od po³u-
dniowego wybrze¿a Chin poprzez japoñskie wyspy Kiusiu
i Honsiu i przez Pacyfik do zachodnich rejonów USA obejmu-
j¹cych czêœci kilku stanów.

Bezksiê¿ycowe noce, a wiêc warunki najlepsze do obser-
wacji nieba, wyst¹pi¹ w drugich po³owach kwietnia i maja.

PLANETY
Bie¿¹ca wiosna nie sprzyja zbytnio obserwacjom planet.

Wiele z nich znajdzie siê w pobli¿u S³oñca i/lub na fragmencie
ekliptyki ulokowanym na tyle nisko, ¿e obserwacje mog¹ byæ
niemo¿liwe lub bardzo utrudnione. Przyk³adowo, Merkury
w kwietniu i maju nie bêdzie widoczny. Nawet gdy osi¹gnie
maksymaln¹ elongacjê wschodni¹ 18 kwietnia, bêdzie wscho-
dziæ niemal równoczeœnie ze S³oñcem, jedynie na nieca³y kwa-

Obraz Saturna uzyskany 8 stycznia 2006 r. w £omiankach ko³o War-
szawy (teleskop: Celestron 8” SCT + barlow ×1,8; kamera: Philips
ToUcam 840). Autor: Dominik Woœ, http://www.astrophotography.pl/
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wierzchni Saturna mog¹ ulegaæ radykalnym zmianom. Widocznoœæ
stref i oddzielaj¹cych je pasów mo¿e siê nasilaæ lub s³abn¹æ b¹dŸ te¿
mog¹ znikaæ ca³kowicie na tygodnie lub nawet miesi¹ce. Mo¿na wiêc
wykonaæ ciekawe obserwacje zmian w wygl¹dzie tarczy planety. Do
obserwacji jasnych stref potrzebny bêdzie instrumentu o aperturze
10 cm, oferuj¹cy 100—150-krotne powiêkszenie. Aby obserwowaæ
bia³e plamy oraz ciemne pasy przedzielaj¹ce strefy, niezbêdny jest
ju¿ nieco wiêkszy, przynajmniej 20-cm teleskop.

Saturn posiada bogaty uk³ad ponad 60 ksiê¿yców. Siedem z nich
to du¿e sferyczne globy, z których najmniejszy Mimas ma œrednicê
400 km, zaœ najwiêkszy Tytan to prawdziwy gigant o promieniu

A do G. Stosunkowo ³atwa dostêpnoœæ instrumentów astronomicz-
nych dobrej jakoœci sprawia, ¿e obecnie praktycznie ka¿dy ma szan-
sê cieszyæ siê widokiem pierœcieni Saturna znacznie lepszym ni¿
Huygens 350 lat temu. Ju¿ 8-cm teleskop powinien wystarczyæ, aby
zaobserwowaæ przerwê oddzielaj¹c¹ pierœcienie A i B, nazwan¹ od
nazwiska jej odkrywcy przerw¹ Cassiniego. Pierœcieñ B jest jaœniej-
szy i le¿y bli¿ej planety. Z Ziemi, w warunkach amatorskich oprócz
dwu wspomnianych, mo¿na zaobserwowaæ tak¿e pierœcieñ C po³o-
¿ony po wewnêtrznej stronie pierœcienia B. W tym celu potrzebny
bêdzie ju¿ nieco wiêkszy, przynajmniej 10 cm, teleskop i doskona³a
kondycja atmosfery. Uwa¿ny obserwator mo¿e tak¿e dostrzec cienie,
jakie rzucaj¹ na siebie nawzajem pierœcienie i planeta.

Zapewne pierwsz¹ rzecz¹, która rzuci siê w oczy podczas obser-
wacji tarczy Saturna, bêdzie jej znaczne sp³aszczenie. Podobnie jak
inne planety gazowe, Saturn bardzo szybko rotuje, wykonuj¹c pe³ny
obrót w zaledwie 10 i pó³ godziny, skutkiem czego planeta jest mocno
wybrzuszona na równiku. Tarcza Saturna podzielona jest na wiele
równoleg³ych, jasnych stref i przedzielaj¹cych je ciemnych pasów.
Wzory na powierzchni Saturna nie s¹ jednak tak wyraziste jak to jest
w przypadku Jowisza i na pierwszy rzut oka zdaj¹ siê mniej skompli-
kowane. Ich kolory s¹ bardziej stonowane i bledsze. Mo¿e to dawaæ
z³udne wra¿enie spokoju panuj¹cego w atmosferze Saturna. A jed-
nak wiej¹ce tam wiatry maj¹ prêdkoœci dochodz¹ce do 1800 km/h,
kilkakrotnie wiêksze ni¿ w przypadku Jowisza. Pomiêdzy pasami na
powierzchni Saturna czêstokroæ pojawiaj¹ siê owalne zawirowania
utrzymuj¹ce siê od kilku dni do kilku lat. Takie struktury to uk³ady bu-
rzowe. Najwiêksz¹ z obserwowanych na Saturnie burz nazwano
„Wielk¹ Bia³¹ Plam¹”, która jest analogiem jowiszowej „Wielkiej Czer-
wonej Plamy”. Burza ta pojawia siê cyklicznie z okresem oko³o 30-
-letnim, czyli raz na jeden okres obiegu. Po raz pierwszy dostrze¿ono
j¹ w 1876 r., a potem w latach 1903, 1933 i 1960. Na tej podstawie
przewidywano pojawienie siê plamy na rok 1990 i faktycznie, jesieni¹
tego roku plamê zauwa¿yli niezale¿nie dwaj mi³oœnicy astronomii. Jeœli
okresowoœæ jej wystêpowania zostanie zachowana, kolejna burza wy-
st¹pi oko³o roku 2020. Tak jak w przypadku Jowisza, struktury na po-

Artystyczne przedstawienie sondy Cassini z podwieszonym próbni-
kiem Huygens podczas zbli¿ania siê do Saturna i jego wspania³ych
pierœcieni. B³ysk widoczny u koñca magnetometru to odbicie œwiat³a
s³onecznego (NASA, http://www.nasaimages.org/)

drans wczeœniej, zanim S³oñce zacznie siê wy³aniaæ zza hory-
zontu.

Uran przemieszcza siê tej wiosny przez pogranicze gwiaz-
dozbiorów Ryb i Wieloryba, które przekroczy 12 maja, zaœ
Neptun przez ca³y ten okres bêdzie rezydowa³ w gwiazdo-
zbiorze Wodnika. Od obu tych planet systematycznie oddala
siê S³oñce, a wiêc warunki do ich obserwacji siê poprawiaj¹.
Niemniej jednak pod koniec maja planety te, które bêd¹ wscho-
dziæ nied³ugo przed wschodem S³oñca (Uran oko³o 2 godziny
wczeœniej a Neptun prawie 3 godziny), na godzinê przed wscho-
dem S³oñca bêd¹ jeszcze bardzo nisko: Uran na wysokoœci
jedynie 8° nad horyzontem, zaœ Neptun 14°. W tym momencie
S³oñce bêdzie ju¿ tylko 6° pod horyzontem, a zatem to pocz¹-

tek œwitu cywilnego i niebo jest ju¿ doœæ jasne. W tych warun-
kach zaobserwowanie którejkolwiek z tych planet mo¿e byæ
bardzo trudne, a najprawdopodobniej oka¿e siê niemo¿liwe.

Jowisza mo¿na obserwowaæ w pierwszej po³owie kwiet-
nia. Wieczorem, 1 kwietnia, godzinê po zachodzie S³oñca,
odnajdziemy go w gwiazdozbiorze Barana, nisko, oko³o 16°
nad zachodnim horyzontem. Bêdzie wówczas œwieci³ jak gwiaz-
da o jasnoœci –2,1m. Tarcza planety osi¹gnie rozmiar oko³o
34”. W drugiej po³owie kwietnia obserwacje Jowisza stan¹ siê
niemo¿liwe i w maju nie bêdzie on ju¿ w ogóle widoczny, gdy¿
przybli¿a siê do S³oñca, by 13 maja znaleŸæ siê z nim w ko-
niunkcji.

Pocz¹tek kwietnia to dobry czas do obserwacji planety
Wenus, która bêdzie znajdowaæ siê wci¹¿ daleko od S³oñca
po maksymalnej elongacji wschodniej osi¹gniêtej 27 marca.
Wieczorem 1 kwietnia, na godzinê po zachodzie S³oñca pla-
neta bêdzie widoczna wysoko, 30° nad zachodnim horyzon-
tem, œwiec¹c jak gwiazda o jasnoœci –4,4m w s¹siedztwie gro-
mady Plejady. Tarczka planety, w fazie bliskiej kwadry, osi¹-
gnie wówczas doœæ du¿y rozmiar k¹towy 25”. W miarê jak
Wenus na niebie zbli¿a siê do S³oñca, fizycznie zaœ bêdzie
zbli¿aæ siê do Ziemi, wzroœnie rozmiar k¹towy tarczy planety,
a maleje faza. W po³owie maja rozmiar k¹towy tarczy Wenus
wzroœnie do 47”, a tarcza bêdzie wówczas widoczna jako w¹-
ski sierp w fazie 0,14. W drugiej po³owie maja Wenus nie bê-
dzie ju¿ widoczna. Znajdzie siê ju¿ wówczas bardzo blisko
S³oñca, nied³ugo przed tranzytem, do którego dojdzie 6 czerw-
ca. Dla ka¿dego z ¿yj¹cych wspó³czeœnie ludzi to ostatnia oka-
zja, ¿eby obserwowaæ to zjawisko. Do kolejnego tranzytu doj-

Uran i Neptun na tle porannego nieba nad po³udniowo-wschodnim
horyzontem w ostatni poranek maja o godzinie 3.16, godzinê przed
wschodem S³oñca
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Artystyczna wizja przedstawiaj¹ca próbnik Huygens w drodze ku gê-
stej atmosferze Tytana (NASA, http://www.nasaimages.org/)

5150 km, nieznacznie przewy¿szaj¹cy swymi rozmiarami Merkure-
go. Tytan jako jedyny ksiê¿yc w Uk³adzie S³onecznym posiada at-
mosferê. Zosta³ odkryty przez Christiana Huygensa w 1655 r. W nie-
spe³na 350 lat od tej daty, w 2004 r. sonda Cassini zawita³a do syste-
mu Saturna i przeprowadzi³a seriê przelotów w pobli¿u Tytana, wyko-
nuj¹c obrazy radarowe powierzchni, ujawniaj¹ce istnienie na niej je-
zior wêglowodorowych, licznych gór i wysp. W styczniu 2005 r., uwol-
niony miesi¹c wczeœniej przez sondê Cassini próbnik Huygens wszed³
w atmosferê Tytana i zbada³ sk³ad chemiczny, warunki panuj¹ce w at-
mosferze oraz uzyska³ seriê zdjêæ jego powierzchni. Warunki, jakie
panuj¹ w atmosferze na Tytanie, s¹ prawdopodobnie zbli¿one do pa-
nuj¹cych w atmosferze Ziemi we wczesnych fazach jej rozwoju. Tyta-
na ³atwo jest dostrzec nawet przy u¿yciu naprawdê ma³ych telesko-
pów amatorskich lub lornetek ze wzglêdu na jego du¿¹ jasnoœæ. W oko-
licach bie¿¹cej opozycji bêdzie œwieci³ z jasnoœci¹ 8,5m. Cztery kolej-
ne du¿e globy: Rea (9,9m), Tetyda (10,4m), Dione (10,5m) i Japetus
(11,1m), o promieniach w przedziale od oko³o 1000 do 1500 km, s¹ na
tyle jasne, ¿e do ich odszukania powinien wystarczyæ 7—10 cm tele-
skop. Japetus jest wœród nich obiektem szczególnym, gdy¿ na skutek
zmian albedo powierzchni jego jasnoœæ mo¿e siê zmieniaæ w du¿ym
zakresie od 9,5m do 11,1m. Posiadacze nieco wiêkszych, kilkunasto-
centymetrowych teleskopów mog¹ odszukaæ Enceladusa. Mimo ¿e
ma on ma³y, zaledwie 500-km promieñ, to jego powierzchniê charak-
teryzuje na tyle du¿e albedo, ¿e osi¹ga on doœæ du¿¹ jasnoœæ 11,9m.
W przypadku tego ksiê¿yca misja Cassini dokona³a szczególnie inte-
resuj¹cego odkrycia. Na zdjêciach z marca 2006 r. ujawni³y siê czyn-
ne gejzery na powierzchni tego ksiê¿yca, co mo¿e œwiadczyæ o wy-
stêpowaniu tam oceanu p³ynnej wody znajduj¹cego siê zaledwie kil-
kadziesi¹t metrów pod powierzchni¹.

Cezary Ga³an

dzie za 105 lat a do najbli¿szego widocznego z terenów Polski
za 235(!) lat.

Mars ca³¹ wiosnê spêdzi w gwiazdozbiorze Lwa. Miesi¹c
kwiecieñ bêdzie stanowiæ kontynuacjê okresu sprzyjaj¹cego
obserwacjom tej planety, która po opozycji z 3 marca jest wci¹¿
na tyle blisko Ziemi, ¿eby rozmiar jej tarczy by³ wystarczaj¹co
du¿y, aby mo¿na dostrzec szczegó³y na powierzchni za po-
moc¹ sprzêtu amatorskiego. Na pocz¹tku kwietnia Mars bê-
dzie œwieci³ z jasnoœci¹ –0,7m, a jego tarcza osi¹gnie rozmiar
12,7”. Jasnoœæ i rozmiar tarczy malej¹ z dnia na dzieñ. Pod
koniec kwietnia rozmiar k¹towy tarczy planety spadnie poni-
¿ej 10” i dostrze¿enie jakichkolwiek struktur powierzchni bê-
dzie ju¿ bardzo utrudnione. Pod koniec maja planeta ju¿ œwie-

ci znacznie s³abiej, z jasnoœci¹ +0,5m, a tarczka planety „skur-
czy siê” do nieca³ych 8”.

W kwietniu i maju Saturna odnajdziemy w gwiazdozbio-
rze Panny w bliskiej odleg³oœci, zaledwie kilku stopni, od gwiaz-
dy K³os. W momencie górowania bêdzie widoczny na wyso-
koœci oko³o 28° nad horyzontem. Planeta zbli¿a siê do opozy-
cji, do której dojdzie 15 kwietnia. Oznacza to najlepsze w tym
roku warunki do jej obserwacji. W opozycji Saturn œwieci z ja-
snoœci¹ +0,4m. Jego tarcza osi¹gnie rozmiar k¹towy 19”. Ra-
zem z uk³adem pierœcieni bêdzie mia³ rozmiar k¹towy 43”. Po
opozycji jasnoœæ i rozmiar tarczy planety malej¹ powoli i pod
koniec maja planeta œwieci z jasnoœci¹ +0,6m, a rozmiar k¹to-
wy tarczy bêdzie wci¹¿ wiêkszy od 18”.

Jowisz i Wenus na tle wieczornego nieba nad zachodnim horyzon-
tem w pierwszy wieczór kwietnia o godzinie 20.14, godzinê po zacho-
dzie S³oñca

Saturn i Mars na tle nieba nad po³udniowym horyzontem 15 kwietnia
o pó³nocy, w noc opozycji Saturna

Wiêcej:

Olsztyñski Miesiêcznik Astronomiczno-Astronautyczny (http://
sun.planetarium.olsztyn.pl/obserwacje-opioa/OMAA/OMAA-2012-
04.pdf)

Rady, jak obserwowaæ Saturna (http://urania.pta.edu.pl/po8.html)
i planety w ogólnoœci (http://urania.pta.edu.pl/po12.html) znajdziemy
w Poradniku Obserwatora UPA.

O pierœcieniach i ksiê¿ycach Saturna by³o w „Uranii-PA” 2/2005:
http://urania.pta.edu.pl/upa2_2005a.html
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Wiêcej informacji:

OLSZTYÑSKI MIESIÊCZNIK ASTRONOMICZNO-
-ASTRONAUTYCZNY
http://www.planetarium.olsztyn.pl/kalendarz/

ALMANACH ASTRONOMICZNY
TOMASZA ŒCIÊ¯ORA
http://regulus.astrohobby.pl/

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

WYBRANE PLANETY KAR£OWATE I PLANETOIDY
Planeta kar³owata (134340) Pluton znajduje siê

w gwiazdozbiorze Strzelca. Mo¿na próbowaæ odszukaæ j¹
w drugiej po³owie nocy, nad ranem, na wysokoœci kilkuna-
stu stopni nad po³udniowo-wschodnim horyzontem. Pla-
netka bêdzie œwieciæ s³abo, jak gwiazda 14 wielkoœci, wiêc
do jej poszukiwañ trzeba dysponowaæ du¿ym teleskopem
o aperturze przynajmniej 25 cm.

4 maja w opozycji znajdzie siê planetoida (7) Iris, osi¹-
gaj¹c wówczas jasnoœæ 9,5 m.

KOMETY I METEORY
W kwietniu i maju najjaœniejsz¹ komet¹ na niebie po-

zostanie C/2009 P1 Garradd. Spodziewana jasnoœæ tej ko-
mety na pocz¹tek kwietnia wynosi +7,5m, wiêc w sprzyjaj¹-
cych warunkach powinno daæ siê j¹ dostrzec za pomoc¹
lornetki. Bêdzie siê wówczas znajdowa³a  w gwiazdozbio-
rze Wielkiej NiedŸwiedzicy w odleg³oœci 1,52 j.a. od Ziemi
i 2,05 j.a. od S³oñca. Kometa ucieka obecnie ku zewnêtrz-
nym obszarom Uk³adu S³onecznego, zwiêkszaj¹c sw¹ od-
leg³oœæ, w zwi¹zku z czym jej jasnoœæ bêdzie szybko spa-
daæ. Pod koniec maja powinna ju¿ œwieciæ z jasnoœci¹ je-
dynie oko³o +9,7m. Bêdzie siê wówczas znajdowaæ w gwiaz-
dozbiorze Raka w odleg³oœci 2,95 j.a. od Ziemi i 2,59 j.a.
od S³oñca.

Wœród du¿ej liczby rojów meteorowych, z których wiêk-
szoœæ wykazuje jedynie szcz¹tkow¹ aktywnoœæ, mo¿na wy-
ró¿niæ dwa o oczekiwanych ca³kiem du¿ych godzinnych
liczbach zjawisk (ZHR).

W kwietniu bêdzie aktywny rój Lirydów zwi¹zany z ko-
met¹ C/1861 G1 (Thatcher), która obiega S³oñce z okre-
sem 415 lat. Radiant roju jest ulokowany na pograniczu
gwiazdozbiorów Lutni i Herkulesa. Przewidywany okres
aktywnoœci zawiera siê miêdzy 16 a 25 kwietnia. Maksi-
mum aktywnoœci ma wyst¹piæ 22 kwietnia. Podczas mak-
simów tego roju obserwuje siê typowo kilkanaœcie do dwu-
dziestu kilku zjawisk na godzinê, aczkolwiek nie mo¿na te¿
wykluczyæ wyst¹pienia nieoczekiwanego wybuchu aktyw-
noœci. Np. podczas ostatniego silnego maksimum w 1982 r.
odnotowano ZHR = 90.

W kwietniu rozpocznie równie¿ sw¹ aktywnoœæ rój
η Akwarydów zwi¹zany z komet¹ Halleya. Radiant roju
znajduje siê w gwiazdozbiorze Wodnika. Okres aktywno-
œci roju jest doœæ d³ugi i trwa prawie pó³tora miesi¹ca, od 19
kwietnia do 28 maja. W okolicach 5 maja jest spodziewane
wyst¹pienie maksimum, podczas którego mo¿na oczeki-
waæ liczby ZHR na poziomie szeœædziesiêciu kilku zjawisk
na godzinê.

Cezary Ga³an, Piotr Wychudzki, Janusz Li¿ewski

Gwiazdozbiór Lwa. (Stellarium, gimp, inkscape)

kwiecieñ — maj 2012^ _ ` a b c d e f g h i

Spójrz w niebo — gwiazdozbiory

Lew
Formacja jasnych gwiazd, tworz¹ca gwiazdozbiór Lwa, w któ-
rej jedni rozpoznaj¹ kszta³t ¿elazka inni zaœ egipskiego sfink-
sa, wyró¿nia siê wyraŸnie na tle wiosennego, po³udniowego
niebosk³onu. £atwo odnajdziemy go na niebie na po³udnie od
jednego z najlepiej rozpoznawanych uk³adów gwiazd, zwane-
go Wielkim Wozem. Gwiazdozbiór Lwa bêdzie w okresie wio-
sennym górowa³ w pierwszej po³owie nocy na wysokoœci oko-
³o 50°—60° nad horyzontem. Lew jest jednym z gwiazdozbio-
rów zodiakalnych. Jako konstelacja gwiazdowa by³ wyodrêb-
niany ju¿ w staro¿ytnoœci, w kulturach sumeryjskiej i babiloñ-
skiej. Wed³ug mitologii greckiej gwiazdozbiór ten mia³ zostaæ
umieszczony przez bogów na niebie, aby uczciæ heroiczne
dokonania Herkulesa, który pokona³ olbrzymiego lwa nemej-
skiego tyranizuj¹cego okolice staro¿ytnego miasta Mykeny.

Najjaœniejszymi gwiazdami konstelacji s¹ Regulus (α Leo,
1,4m), Algieba (γ Leo, 2,0m), Denebola (β Leo, 2,1m) i Zosma
(δ Leo, 2,6m). Ka¿da z nich jest inna i na swój sposób interesu-
j¹ca. Regulus jest odleg³ym o ~24 pc uk³adem wielokrotnym
gwiazd sk³adaj¹cym siê z czterech sk³adników. G³ówny sk³ad-
nik uk³adu – masywna, szybko rotuj¹ca gwiazda ci¹gu g³ów-
nego typu B7 jest obiegana z okresem oko³o 40 dni przez bia-
³ego kar³a. Uk³ad ten jest z kolei obiegany przez uk³ad podwój-
ny ma³o masywnych kar³ów ci¹gu g³ównego (typów K2 i M4)
z okresem ~2000 lat. Algieba to uk³ad podwójny odleg³y
o ~39 pc. Dwa olbrzymy o typach widmowych K0 i G7 obie-
gaj¹ wspólny œrodek masy z okresem ~500 lat. Na niebie
mo¿na je obserwowaæ w du¿ej separacji, ponad 4” k¹towe,
a zatem w dobrych warunkach mo¿na ten uk³ad rozdzieliæ na-
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wet przy u¿yciu lornetki. Denebola odleg³a o ~11 pc jest
gwiazd¹ zmienn¹ typu δ Scuti, wykazuj¹c¹ nieznaczne zmia-
ny blasku o charakterze pulsacyjnym z okresem kilku godzin.
To m³ody karze³ typu A3, prawdopodobnie otoczony przez dysk
protoplanetarny. Zosma odleg³a o ~18 pc jest gwiazd¹ ci¹gu
g³ównego typu A4 podobn¹ do Deneboli i wykazuj¹c¹ zmien-
noœci prawdopodobnie tego samego typu. Gwiazda ta mo¿e
przynale¿eæ do grupy ruchomej Wielkiej NiedŸwiedzicy.

W gwiazdozbiorze Lwa mo¿emy te¿ odnaleŸæ jedn¹ z le-
piej znanych gwiazd zmiennych typu mira – R Leo. Zmienia
ona blask z okresem 313 dni, w maksimum blasku osi¹gaj¹c
czêsto jasnoœæ wy¿sz¹ ni¿ 5m, a w minimum spadaj¹c nawet
poni¿ej 11m. W pierwszych dniach kwietnia powinna siê znaj-
dowaæ w maksimum blasku, a wiêc ³atwo bêdzie j¹ odszukaæ
nieuzbrojonym okiem. Wœród gwiazd pola wyró¿nia siê inten-
sywnie czerwon¹ barw¹. Do koñca maja jej blask powinien
os³abn¹æ o oko³o 2m i wówczas do obserwacji potrzebna ju¿
przynajmniej lornetka. Mapkê do obserwacji mo¿na wygene-
rowaæ np. za pomoc¹ internetowego narzêdzia VSP Amery-
kañskiego Stowarzyszenia Obserwatorów Gwiazd Zmiennych
(http://www.aavso.org/vsp) lub wydrukowaæ z zestawu map To-
masza Œciê¿ora (http://regulus.astrohobby.pl).

W Lwie, w odleg³oœci 10 pc, znajduje siê niepozorny czer-
wony karze³ Gliese 436 (jasnoœæ widoma 10,7m) o masie i pro-
mieniu w przybli¿eniu 2,5-krotnie mniejszych ni¿ s³oneczne.
W sierpniu 2004 r. Paul Butler i Geoffrey Marcy, zastosowaw-
szy metodê spektroskopow¹ do badañ tej gwiazdy, odkryli pla-
netê orbituj¹c¹ wokó³ niej z okresem 2,6 dni. Kilka miesiêcy
póŸniej, w styczniu 2005 r. stwierdzono, ¿e planeta dokonuje
tranzytów przed tarcz¹ gwiazdy. Trwaj¹ one oko³o godziny,
a wtedy gwiazda przygasa o oko³o 0,05m. Planeta ma masê
i rozmiar podobne do Neptuna.

Gwiazdozbiór Lwa le¿y z daleka od wstêgi Drogi Mlecz-
nej, w pobli¿u pó³nocnego bieguna galaktycznego, który znaj-
duje siê w s¹siednim gwiazdozbiorze Warkocza Bereniki. St¹d
te¿ w gwiazdozbiorze tym nie znajdujemy gromad gwiazd
i mg³awic, lecz licznie wystêpuj¹ce galaktyki.

Chyba najpopularniejszymi wœród mi³oœników astronomii
galaktykami gwiazdozbioru Lwa s¹ cz³onkinie tzw. Tripletu
Lwa, który stanowi ma³¹ grupê trzech galaktyk spiralnych: M 65,
M 66 oraz NGC 3628. S¹ to du¿e galaktyki, rozmiarami i mas¹
zbli¿one do naszej Drogi Mlecznej. Grupa jest odleg³a o oko³o
30 mln lat œwietlnych. M 65 oraz M 66 posiadaj¹ poprzeczki.
NGC 3628 jest ustawiona w stosunku do nas niemal dok³ad-

Triplet Lwa. M 65 (u góry), M 66 (po prawej) oraz NGC 3628 (po
lewej). Autor: Piotr Sadowski http://www.astrofotografia.com.pl/

M 95. Autorzy: Jim Misti i Robert Gendler

NGC 2903. Autor: Robert Gendler

nie krawêdzi¹, dlatego widzimy j¹ jako bardzo rozci¹gniêty
obiekt, rozcinany ciemnym pasem py³owym. Ze wzgledu na
siln¹ ekstynkcjê zachodz¹c¹ w pyle i gazie gromadz¹cym siê
wokó³ p³aszczyzny tej galaktyki, NGC 3628 jest postrzegana
jako œwiec¹ca du¿o s³abiej od swych towarzyszek. Zapewne
w³aœnie dlatego nie znalaz³a siê w katalogu Messiera.

Z pewnoœci¹ wiêkszoœæ z nas chcia³aby zobaczyæ, jak
wygl¹da³aby nasza Droga Mleczna z zewn¹trz. Realizacja ta-
kiego marzenia wydaje siê byæ nieosi¹galna. Jednak mo¿na
je czêœciowo zrealizowaæ, bowiem w gwiazdozbiorze Lwa znaj-
dziemy doœæ bliskie i jasne galaktyki, które s¹ bliŸniaczkami
naszej Galaktyki. Obserwuj¹c je, mo¿emy czuæ siê tak, jakby-
œmy byli gdzieœ w bezkresnej g³êbi Kosmosu i ogl¹dali nasz¹
Drogê Mleczn¹. Jednym z tych obiektów jest odleg³a o oko³o 40
mln lat œwietlnych galaktyka M 95, która tak jak nasza Galakty-
ka ma formê wieloramiennej spirali logarytmicznej i posiada po-
przeczkê osadzon¹ w centralnym pierœcieniu. Dziwnym zrz¹-
dzeniem losu w miesi¹cu poprzedzaj¹cym ukazanie siê bie¿¹-
cego numeru „Uranii”, dnia 16 marca 2012 r., zaobserwowano
pierwsz¹ jak dotychczas gwiazdê supernow¹ w tej galaktyce,
która zab³ys³a w wyniku eksplozji masywnej gwiazdy. Galakty-
ka ta wraz z dwiema innymi du¿ymi spiralami: M 96 i M 105
oraz kilkoma mniejszymi galaktykami satelitarnymi tworz¹ gru-
pê galaktyk Lew I. Kolejn¹ galaktyk¹, która do z³udzenia mo¿e
przypominaæ nasz¹ Drogê Mleczn¹, jest NGC 2903, znajduj¹-
ca siê w odleg³oœci ~30 mln lat œwietlnych, zaœ na niebie usy-
tuowana o kilka stopni na zachód od g³owy Lwa.

Cezary Ga³an

^ _ ` a b c d e f g h ikalendarz astronomiczny
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Sekcja Obserwacji Pozycji i Zakryæ
PTMA (SOPiZ PTMA) pragnie zachê-
ciæ wszystkich do rejestracji zjawiska
zakrycia gwiazdy UCAC2 26033679
(11,4m) przez obiekt typu TNO o nazwie
(50000) Quaoar.

Do zjawiska dojdzie 17 kwietnia
o godz. 02.21:46 UT. W centrum pasa
zakryciowego szacowany czas zakrycia
wynosi a¿ 105 s, czyli du¿o d³u¿ej ni¿
w przypadku wiêkszoœci zakryæ przez
ma³e cia³a naszego uk³adu planetarnego.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ze wzglêdu na
bardzo ma³¹ iloœæ pomiarów pozycyj-
nych tego cia³a (do sporz¹dzenia efeme-
rydy u¿yto 306 pomiarów), niedostatecz-
ne dane o jego wielkoœci i innych
parametrach fizycznych czas zakrycia
cia³a mo¿e siê ró¿niæ o ±11 min! Dodat-
kowo Quaoar posiada towarzysza o na-
zwie Weywot, którego œrednica szaco-
wana jest na ok. 95 km (±25 km).

To wszystko sprawia, ¿e chocia¿ sza-
cowany pas zakrycia nie przebiega przez

teren Polski, to rejestracja wykonana z te-
renu naszego kraju mo¿e mieæ kluczo-
we znaczenie!

Jak we wszystkich obserwacjach za-
kryciowych, istot¹ rejestracji jest wy-
znaczenie dok³adnego czasu znikniêcia
i ponownego pojawienia siê gwiazdy.
Oczywiœcie, by obserwacja mia³a zna-
czenie, czas musi byæ zanotowany
w oparciu o wzorzec. Ze wzglêdu na to,
¿e gwiazda jest jasna — najbardziej po-
¿¹dane s¹ obserwacje CCD z u¿yciem
insertera czasu wzorcowego GPS lub
DCF 77 i minimalnym zapisem 6 obra-
zów na sekundê — a idealnie 25 obra-
zów na sekundê.

Jest to najciekawsze tego typu zja-
wisko w Polsce w bie¿¹cym roku.
W przypadku innych zakryæ przez
cia³a transneptunowe, zakrywane
gwiazdy bêd¹ du¿o s³absze, co spra-
wia, ¿e rejestracja jest nie tylko du¿o
trudniejsza, ale i efemeryda mniej
dok³adna.

Korzystaj¹c z okazji, pragnê zwróciæ
uwagê obserwatorów z terenu Polski na
zjawisko zakrycia gwiazdy TYC 5557-
00698-1 (9,8 mag.) przez planetoidê pasa
g³ównego (149) Medusa. Do zakrycia
dojdzie 4 maja o godz. 01.35:25 UT. Pas
zakrycia, maj¹cy 78 km szerokoœci, prze-
chodzi równole¿nikowo przez centrum
kraju na linii Brzeœæ, Warszawa, P³ock
a¿ do Szczecina, w szerokoœci siêgaj¹c
od pó³nocy Torunia a od po³udnia Koni-
na. Warto podj¹æ siê rejestracji równie¿
i tego zjawiska.

Obserwatorzy z terenu Polski wszel-
kie informacje mog¹ uzyskaæ w Sekcji
Obserwacji Pozycji i Zakryæ, gdzie na-
le¿y równie¿ kierowaæ raporty z obser-
wacji. By skontaktowaæ siê z Sekcj¹,
mo¿na pisaæ na adres pisz¹cego te s³o-
wa: astromax@poczta.onet.pl .

Pawe³ Maksym
Przewodnicz¹cy SOPiZ PTMA
Obserwatorium Astronomiczne

im. Papie¿a Sylwestra II w Bukowcu

Zakrycie obiektu transneptunowego

kwiecieñ — maj 2012^ _ ` a b c d e f g h i
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relaks krzy¿ówka

S³owa kluczowe do rozwi¹zania krzy¿ówki zamieszczonej w „Uranii–PA”
6/2011: 1. Kepler, 2. Pomierny, 3. Stellarium, 4. GranSasso, 5. Lisicki,
6. HARPS, 7. Sonda, 8. Perlmutter, 9. Neutronowe, 10. Swings, 11. Si-
tarski, 12. Zjazd, 13. G³êbocki, 14. Czerny, 15. Herschel, 16. Giotto.

W „Uranii–PA” nr 6/2011 zamieœciliœmy krzy¿ów-
kê, której rozwi¹zaniem jest has³o POLSKA
DROGA DO ESO. Nagrody ksi¹¿kowe wyloso-

wali Piotr Dudek z Wroc³awia i Maciej Palka z Jaworzna.
Nagrody zostan¹ wys³ane poczt¹.

Dla uwa¿nych czytelników tego zeszytu „Uranii” znale-
zienie s³ów pomocniczych potrzebnych do rozwi¹zania no-
wej krzy¿ówki nie powinno stanowiæ problemu.  Na rozwi¹-
zania czekamy do koñca maja 2012 r. Osoby nie bêd¹ce
prenumeratorami „Uranii–PA” musz¹ do³¹czyæ do rozwi¹za-
nia kupon umieszczony w lewym górnym rogu tej strony. Pre-
numeratorzy mog¹ przesy³aæ rozwi¹zania drog¹ elektroniczn¹.
Wœród autorów poprawnych odpowiedzi rozlosujemy dwie
ksi¹¿ki o tematyce astronomicznej.
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Kolorowa Urania!

1. Plamê s³oneczn¹ wzi¹³ za Merkurego
2. W kwietniu w opozycji
3. Poradzi³a sobie ze schodami do nieba
4. Towarzysz¹ Orionowi
5. Jasna podwójna we Lwie
6. Mierzony na niebie
7. ¯aglowiec kapitana Cooke´a
8. Alfa Leonis
9. Mo¿e byæ geocentryczna

10. Przejdzie przed S³oñcem
11. £owca niskoczêstotliwoœciowych emisji

magnetosfery
12. Jeden z obserwatorów przejœcia Wenus na Tahiti
13. Marka teleskopów s³onecznych
14. Darmowy program do stertowania



galeriaastrofotografia amatorska

Wy¿ej: klasyka g³êbokiego Kosmosu, czyli
para galaktyk M81 i M82 (2012.01.29–30,
godz. 23.09–00.03 CSE, reflektor Newtona
205/907+Nikon D300 w ognisku g³ównym,
eksp. 9×270 s. ISO1600). Obok: Droga Mlecz-
na w okolicy gwiazdozbioru £abêdzia wraz
z kolekcj¹ mg³awic licznie wystêpuj¹cych
w tym obszarze nieba. Fotografia wykonana
na Prze³êczy Szklarskiej w Beskidzie Niskim
(2011.10.16.19.06–20.00 CSE, obiektyw Sig-
ma EX DG 1.4/50, (f2.8) + Nikon D300, eksp.
5×240 s, 5×190 s, ISO1600). Fot. Mariusz
Œwiêtnicki

Klucz ptaków wêdrownych na tle tarczy s³o-
necznej 16 marca br. Fot. Tomasz Barañski

Kometa C/2009 P1 Garradd z ³adnie widocznym antywarkoczem
(2012.03.01, godz. 00.51–01.19 CSE, reflektor Newtona 205/907 + Ni-
kon D300 w ognisku g³ównym, ISO1600, eksp. 4×120 s, 2×200 s, 2×240 s).
Fot. Mariusz Œwiêtnicki
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Urania – Postêpy Astronomii

W prenumeracie taniej — Urania za 10 z³!
Cena bie¿¹cych numerów Uranii bezpoœrednio u wydawcy wynosi 10 z³.
Prenumerata roczna na rok 2012 (6 numerów) kosztuje 60 z³. Numery archiwalne dostêpne a¿ do wyczerpania.
Wp³aty prosimy kierowaæ na konto:

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

Nr 44 1160 2202 0000 0000 5530 5241
Numery archiwalne „Postêpów Astronomii” 1992–1997 oraz „Uranii” 2001–2011 mo¿na zamawiaæ w cenie 2,50 z³ za
egzemplarz. Roczniki 1991, 1998, 1999 i 2000 oraz numer 5/2011 s¹ wyczerpane.

OFERTA SPECJALNA DLA SZKÓ£
Bibliotekom szkolnym proponujemy przes³anie wszystkich dostêpnych archiwalnych numerów „Postêpów Astronomii”
oraz „Uranii” z lat 1992–2011 NIEODP£ATNIE za pokryciem kosztów przesy³ki. W pierwszej kolejnoœci obs³ugiwane
bêd¹ szko³y posiadaj¹ce szkolne obserwatoria astronomiczne, legitymuj¹ce siê laureatami i finalistami Olimpiady Astro-
nomicznej w Chorzowie i Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Seminarium Astronomicznego w Grudzi¹dzu. Prosimy szko³y
o kontakt listowny b¹dŸ mailowy pod: urania@astri.umk.pl lub tel. 698 55 61 61

Sylwia Fr¹ckowiak
Centrum Astronomii UMK

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruñ

90 lat Uranii

W nastêpnych numerach:
• Genialna idea Paczyñskiego – 20 lat OGLE!
• Miêdzygwiazdowe pocz¹tki ¿ycia
• Astronomia m³oda – od Chorzowa do Grudzi¹dza
• VT-2012 – na stanowiska!

dwumiesiêcznik dla szkó³, uczelni oraz mi³oœników astronomii
i amatorów nocnego nieba do nabycia w:
– ksiêgarniach EMPiK na terenie ca³ego kraju
– salonach Delta Opical (Warszawa, Gdañsk, Katowice)
– salonie Astrokrak – Mogilska 51, Kraków
– planetariach w Chorzowie, Fromborku, Grudzi¹dzu, Olsztynie i Toruniu
– siedzibie PTMA w Krakowie, ul. Miodowa 13/35
– Ksiegarni Skarbnica – Krakow, Nowa Huta, Osiedle Centrum C bl.1,
www.skarbnica.krakow.pl
– Ksiegarni Exlibris – Legnica, ul Z³otoryjska 23, http://exlibris.osdw.pl

Opowiadania Starego Astronoma

Wyd. „Dom Organizatora” w Toruniu i Polskie Towarzystwo Astronomiczne,
s. 190, Toruñ 2010

Ksia¿ka „Opowiadania starego astronoma” autorstwa Józefa Smaka. do na-
bycia w cenie 35 z³ (w tym koszt wysy³ki) po wys³aniu maila na adres: ha-
nia@camk.edu.pl i op³aceniu ksi¹¿ki przelewem na konto PTA z dopiskiem
„ksi¹¿ka J. Smaka”.

Ksi¹¿ka jest zbiorem felietonów o tematyce astronomicznej, których treœæ
i charakter s¹ doœæ zró¿nicowane. S¹ wœród nich artyku³y popularnonaukowe
poœwiêcone wybranym problemom wspó³czesnej astronomii oraz specyfice
i osobliwoœciom obserwacji astronomicznych. Czytelnik dowie siê z nich m.in.
jak powsta³o s³ynne Obserwatorium Licka w Kalifornii, jak i dlaczego Pluton
przesta³ byæ planet¹, a tak¿e jak zagadka s³onecznych neutrin przyczyni³a siê
do rozwoju fizyki cz¹stek elementarnych.

Opowiadania Starego Astronoma
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