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dla szkó³, uczelni oraz mi³oœników astronomii i amatorów nocnego nieba

ak dosz³o do tego, ¿e to Ola Hamanowicz napisa³a do Uranii swoje refleksje
na temat Olimpiady Astronomicznej, ju¿ dok³adnie nie pamiêtam, ale
wystarczy³o bym na kilka godzin przed fina³em OMSA (Ogólnopolskie

M³odzie¿owe Seminarium Astronomiczne) odnalaz³ do niej kontakt i zabra³
w nied³ug¹ podró¿ z Torunia do Grudzi¹dza. Po drodze, w Piwnicach, zabraliœmy
parê paczek œwie¿ej Uranii na pami¹tki i nagrody. Dopiero na autostradzie
œcierp³a mi skóra, gdy uœwiadomi³em sobie, ¿e oto jak gdyby nigdy nic
wyci¹gn¹³em… ma³olatê na… wagary! Dziêki Bogu, okaza³o siê, ¿e jest
pe³noletnia (w³aœnie skoñczy³a maturê), a w nocy zd¹¿y³a uprzedziæ
wychowawców w internacie toruñskiego GiLA z kim i dok¹d siê wybiera.
Aleksandra w Grudzi¹dzu, jako bywalec i uczestnik niedawnej Olimpiady
i wczeœniejszych grudzi¹dzkich Seminariów, odnalaz³a wielu znajomych. Przy
okazji okaza³a siê sprawnym dziennikarzem, zbieraj¹c interesuj¹ce relacje
uczestników Seminarium do Uranii. Aleksandra i zdecydowana wiêkszoœæ jej
astronomicznych rówieœników st¹pa wci¹¿ po pewnym i niewzruszonym gruncie
pasji, w bezpiecznym dystansie od uzale¿nienia. Bêd¹ wiêc w Uranii wiêksze lub
mniejsze fragmenty prac przygotowanych przez uczniów na konkurs
w Grudzi¹dzu, ale te¿ najciekawsze zadania olimpijskie z jak¿e potrzebnymi
nauczycielom przyk³adami rozwi¹zañ, relacje i opinie uczestników, anegdoty.

Kopu³ na olsztyñskiej Wie¿y Ciœnieñ, mieszcz¹cej obserwatorium przybywa
jak grzybów po deszczu i nawet nie nad¹¿a za tym nasz rysownik… To
interesuj¹cy kamyczek do prowokacyjnej próby rozpêtania dyskusji o kopu³ach
w kujawsko-pomorskich astrobazach. Gratulujemy Olsztynowi tolerancyjnego
konserwatora zabytków, a przede wszystkim konsekwencji w pe³nieniu misji
edukacyjnej wzglêdem spo³ecznoœci lokalnej jak i ruchu turystycznego. Niedawno
otwarta pod kopu³¹ planetarium aparatura cyfrowa daje fenomenalne mo¿liwoœci
animacyjne i piorunuj¹cy efekt wizualny. Z kolei w wyremontowanym
obserwatorium cieszy winda, przyczyna jednej z dodatkowych kopu³
i automatyczny teleskop solarny (trzecia kopu³a), ale przede wszystkim
„astrobus”, urzeczywistnienie genialnej idei mobilnego obserwatorium
astronomicznego, warmiñsko-mazurska odpowiedŸ na kujawsko-pomorskie
astrobazy. Astrobus zajedzie do ka¿dej szko³y w województwie, na dowolny obóz
nad jeziorem, albo nawet na… wesele, jeœli ktoœ sobie za¿yczy gwiezdnych
atrakcji. Jestem pewien, ¿e kolegom z Olsztyna nie zabraknie pomys³ów
jak wykorzystaæ to niezwyk³e laboratorium, a samorz¹dom wyobraŸni by
przedsiêwziêcia takie finansowaæ. Bior¹c pod uwagê kulturotwórcz¹ rolê
obrazów nieba i astronomii, to cywilizacyjna szansa dla regionu. Na wyposa¿eniu
astrobusa znalaz³ siê te¿ przedmiot, który mnie zachwyci³. To ma³y, estetyczny,

drewniany „helioskop” (oryginalna nazwa
„Sunspotter”), praktyczna realizacja idei
Andrzeja Owczarka przypomnianej niedawno
w Uranii. Dziêki systemowi wklejonych w deseczki
soczewek obiektywu i okularu oraz p³askich
lusterek pozwalaj¹cych „schowaæ” ogniskow¹
obiektywu w niewielkiej przestrzeni dostajemy
urz¹dzenie niezwykle zgrabne, filigranowe z
naturalnie zacienionym ekranem do okularowej
projekcji S³oñca. Niestety, sprowadzanie takiej
zabawki od amerykañskiego producenta, okazuje

siê wyj¹tkowo drogie. Byæ mo¿e jednak, pomys³ nie ma zastrze¿enia patentowego,
albo mo¿na wymyœliæ inny kszta³t oparty na podobnej zasadzie i znaleŸæ polskiego
producenta, nim zrobi¹ to Chiñczycy z… plastiku. Móg³by to byæ prawdziwy
szlagier na edukacyjnym i mi³oœniczym rynku, a przy szacunkowej cenie 150–
–200 z³ czerwcowy tranzyt Wenus, mog³oby bezpoœrednio zaobserwowaæ miliony
osób. Ale nic straconego, byæ mo¿e przed nami ostatnie na stulecia maksimum
aktywnoœci s³onecznej…

Maciej Miko³ajewski

J
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Dwa tranzyty Wenus na tle tarczy S³oñca obserwowane
w XVIII w. mia³y fundamentalne znaczenie dla dalszego
rozwoju astronomii. Opisana w poprzedniej „Uranii”
wyprawa kapitana Cooka w roku 1769 przyczyni³a siê do
okreœlenia prawdziwej odleg³oœci Ziemi od S³oñca, natomiast
w tranzycie obserwowanym 8 lat wczeœniej dostrze¿ono, ¿e
Wenus ma atmosferê. Efektów rozpraszania œwiat³a s³onecz-
nego w wenusjañskiej atmosferze jako pierwszy dopatrzy³ siê
s³awny rosyjski badacz Michai³ Wasilewicz £omonosow.

25 lat temu

Rozmiary Erosa i Herkuliny
Grupa astronomów z University of
Arizona Steward Observatory (USA)
pod kierownictwem J. D. Drummonda
dokona³a pomiarów œrednic planetoid
(433) Eros i (532) Herkulina. W tym celu
zosta³a wykorzystana technika
interferometrii plamkowej (patrz „Urania”
6, 7/1982). Stwierdzono, ¿e Eros ma kszta³t
elipsoidy trójosiowej o rozmiarach
(40,5±3,1)×(14,5±2,3)×(14,1±2,4) km, co
jest zgodne z wczeœniej podawanymi
wartoœciami. Jednoczeœnie okreœlono
(z dok³adnoœci¹ do 14°) po³o¿enie bieguna
pó³nocnego planetoidy. Punkt na sferze
niebieskiej, w kierunku którego jest
skierowana oœ obrotu planetoidy, ma
wspó³rzêdne α=0h1–6m, δ=+43°.
Wykorzystuj¹c znajomoœæ rozmiarów
i kszta³tu planetoidy oraz krzywej zmian jej
jasnoœci wyznaczono tak¿e jej albedo
(0,14±0,02). Potwierdzono, ¿e Eros wiruje
wokó³ jednej ze swoich mniejszych osi.
Analogiczne pomiary wykonane
dla Herkuliny pozwoli³y okreœliæ jej
rozmiary na (263±14)×(218±12)×
×(215±12) km. Na powierzchni Herkuliny
stwierdzono obecnoœæ jasnej plamy o
œrednicy oko³o 115 km, jaœniejszej o 75%
od otaczaj¹cego terenu. Oœ obrotu
planetoidy (biegun pó³nocny) celuje
w punkt na sferze niebieskiej
o wspó³rzêdnych α = 7h47m, δ = –39°
(b³¹d 7%). Badacze wykluczyli obecnoœæ
jakichkolwiek satelitów Herkuliny
wiêkszych ni¿ 50 km, przy za³o¿eniu,
¿e by³yby one przynajmniej tak jasne jak
planetoida. Jak wiadomo, niektóre
wczeœniejsze obserwacje zdawa³y siê
wskazywaæ na obecnoœæ takiego obiektu
(patrz „Urania” 3/1979).

Wg Sky and Telescope, 1984, 68, 415
TOMASZ ŒCIÊ¯OR
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powodu Wenus nazywana jest te¿ jedyn¹, a co wiêcej — bliŸniacz¹ — siostr¹ Ziemi.
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Czy uda siê 6 czerwca zobaczyæ Wenus na tle
protuberancji? Na razie to tylko artystyczna wizja
Katarzyny Kurdek. Prezentowalismy j¹ ju¿
w poprzednim zeszycie „Uranii”. Tym razem
miejsce planety zajê³a pi³ka futbolowa.
Wiadomo, ¿e nie sam¹ astronomi¹ cz³ek ¿yje
— Euro 2012 przed nami!
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Miêdzygwiazdowe pocz¹tki ¿ycia
¯ycie jest nie do wyobra¿enia bez
zwi¹zków wêgla. Atmosfery gwiazd s¹ na
ogó³ zbyt gor¹ce, aby goœciæ jakiekolwiek
cz¹steczki. Znanych jest natomiast ponad
160 zwi¹zków chemicznych, obecnych
w przestrzeni miêdzygwiazdowej —
w wiêkszoœci s¹ to zwi¹zki wêgla, moleku³y
organiczne. Obecnoœæ materii organicznej
w m³odych uk³adach planetarnych wydaje
siê byæ istotnym czynnikiem
wspomagaj¹cym powstawanie ¿ycia
na niektórych planetach.

Dostrzegalnia w ogródku 165

NA OK£ADCE

50 lat temu

TO I OWO...
Uniwersytet w Cambridge, pragn¹c byæ
godnie reprezentowanym w parlamencie,
postanowi³ wydelegowaæ doñ swego czasu
najwybitniejszego uczonego, astronoma
I. Newtona.
D³ugi czas wyczekiwano jego wyst¹pienia
w parlamencie, ale na pró¿no. Wprawdzie
Newton przesiadywa³ na sali posiedzeñ,
ale by³ milcz¹cy i pogr¹¿ony w myœlach.
Rozczarowanie by³o wiêc wielkie.
Ale oto na jednym z ostatnich zebrañ
kadencji parlamentu Newton podniós³ rêkê,
prosz¹c o g³os. Na sali zapanowa³a g³êboka
cisza, aby nie utraciæ ani jednego s³owa
z tego, co powie wielki uczony.
 „Panie Przewodnicz¹cy — powiedzia³
Newton — czy móg³bym siê zwróciæ do Pana
z uprzejm¹ proœb¹ o zlecenie zamkniêcia
okna, które powoduje przeci¹g...”

G. Sitarski
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Bogini nocnego nieba
Wenus swoim blaskiem i piêknem zachwyca³a ju¿ staro-

¿ytnych, którzy nazwali j¹ imieniem bogini piêkna i mi³oœci,
rzymsk¹ odpowiedniczk¹ greckiej Afrodyty. Pocz¹tkowo s¹-
dzono, ¿e obiekt lœni¹cy nad horyzontem wieczorn¹ por¹ jest
innym cia³em niebieskim ni¿ b³yszcz¹ca o poranku jutrzenka,
nadano mu wiêc dwa oddzielne imiona. Dopiero Pitagoras

Milena Ratajczak

Siostra
w ob³okach

Nietrudno dostrzec drug¹ planetê Uk³adu S³onecz-
nego na nocnym niebie, szczególnie tu¿ po zacho-
dzie lub nieco przed wschodem S³oñca. Nazywana
gwiazd¹ wieczorn¹ czy te¿ porann¹ jaœnieje nad
horyzontem, rozbudzaj¹c wyobraŸniê nie tylko daw-
nych nadwornych astronomów, kap³anów i poetów,
ale tak¿e wspó³czesnych amatorów nocnego nieba.
Nie bez powodu Wenus nazywana jest te¿ jedyn¹,
a co wiêcej — bliŸniacz¹ — siostr¹ Ziemi.

Wenus, podobnie jak Ksiê¿yc, wykazuje fazy
— zbli¿aj¹c siê do Ziemi coraz mniejsza czêœæ
jej tarczy jest oœwietlona przez S³oñce. Zmie-
nia siê te¿ obserwowany rozmiar planety. Gdy
znajduje siê pomiêdzy Ziemi¹ a S³oñcem, jest
w nowiu — obserwujemy j¹ wówczas jako pier-
œcieñ œwiat³a rozproszonego w gêstej atmo-
sferze. Pe³nia Wenus ma miejsce, gdy planeta
znajduje siê po przeciwnej stronie S³oñca co
Ziemia. Wtedy te¿ jej œrednica k¹towa jest naj-
mniejsza (schemat — astronomia.pl).

Pierwsz¹ osob¹, która opisa³a zjawisko faz
planety, by³ Galileusz (oryginalny rysunek
obok). W 1610 r., kilka miesiêcy po odkryciu
ksiê¿yców Jowisza, astronom zda³ sobie spra-
wê, ¿e zmiana widocznego kszta³tu Wenus
oznacza, i¿ planeta raz (w nowiu) znajduje siê
miêdzy S³oñcem a Ziemi¹, a po pewnym cza-
sie (w pe³ni) daleko, po przeciwnej stronie S³oñ-
ca, bli¿ej S³oñca ni¿ Ziemia. Dla Galileusza to
odkrycie by³o pe³nym potwierdzeniem koperni-
kañskiej teorii heliocentrycznej. £atwo zauwa-
¿yæ, ¿e w klasycznym modelu geocentrycznym
Wenus i Merkury powinny mieæ… drugi nów
zamiast pe³ni.

Tranzyt Wenus stanowi jakby „nów dosko-
na³y” i jest dobrym momentem rozpoczêcia sys-
tematycznego fotografowania jej faz. Prezen-
towany obok piêkny, blisko pó³roczny zestaw
faz od pe³ni do niemal nowiu wykona³ Chris
Proctor, TBGS Observatory (opisy polskie —
astronomia.pl). Zachêcamy do wykonania po-
dobnych zestawów — najpiêkniejsze oczywi-
œcie opublikujemy w „Uranii”. Oczywiœcie We-
nus blisk¹ pe³ni i nowiu trzeba fotografowaæ
w zasadzie w dzieñ!

Fazy Wenus — propozycja obserwacji!

Fazy Wenus widoczne w drugiej po³owie 2002 r. ¯ród³o: C. Proctor, TBGS Ob-
servatory
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Jednostka astronomiczna (AU)
W latach 1609–1619 Johannes Ke-

pler, gor¹cy orêdownik kopernikañskiej
teorii heliocentrycznej i spadkobierca
znakomitych obserwacji pozycyjnych

Tychona de Brahe, odkry³ i opublikowa³
trzy fundamentalne prawa empiryczne,
dobrze opisuj¹ce ruchy orbitalne planet
Uk³adu S³onecznego. Pierwsze z nich
stwierdza, ¿e planety poruszaj¹ siê po
elipsach, przy czym w jednym z ognisk

ka¿dej z elips znajduje siê S³oñce. Dru-
gie prawo wskazuje sta³oœæ prêdkoœci
polowej ka¿dej z planet, czyli niezmien-
noœæ pola powierzchni figury zakreœlo-
nej przez promieñ wodz¹cy planety
w jednakowych przedzia³ach czasu.
Trzecie wi¹¿e okresy obiegu i d³ugoœci
wielkich pó³osi orbit planet, stwierdza-
j¹c, i¿ stosunek kwadratów okresów
obiegu planet wokó³ S³oñca do szeœcia-
nów d³ugoœci wielkich pó³osi ich orbit
jest wielkoœci¹ sta³¹. Oczywiœcie, póŸ-
niejsze odkrycia Newtona i Einsteina
spowodowa³y istotne rozszerzanie za-
równo zrozumienia fundamentalnych
praw fizyki decyduj¹cych o wystêpowa-

Odkr ycie atmosfery Wenus podczas tranzytu 1761

Wyzwanie
£omonosowa

Dwa tranzyty Wenus na tle tarczy S³oñca obserwowane w XVIII w. mia³y fundamen-
talne znaczenie dla dalszego rozwoju astronomii. Opisana w poprzedniej „Uranii”
wyprawa kapitana Cooka w roku 1769 przyczyni³a siê do okreœlenia prawdziwej
odleg³oœci Ziemi od S³oñca, natomiast w tranzycie obserwowanym 8 lat wczeœniej
dostrze¿ono, ¿e Wenus ma atmosferê. Efektów rozpraszania œwiat³a s³onecznego
w wenusjañskiej atmosferze jako pierwszy dopatrzy³ siê s³awny rosyjski badacz Mi-
chai³ Wasilewicz £omonosow. Czy po 251 latach, uzbrojeni w nowoczesny sprzêt
polscy mi³oœnicy astrofotografii, s¹ w stanie zarejestrowaæ trwaj¹ce mgnienie oka
efekty pokazane w „Tablicy” £omonosowa? W uczonym rozpali³o to, jak¿e blisk¹
wspó³czesnym astronomom, nadziejê na znalezienie „drugiej Ziemi”.

Michai³ Wasilewicz £omonosow

pokusi³ siê o publiczne stwierdzenie faktu, ¿e tak czêsto ob-
serwowany wieczorny i poranny blask obiektu pochodz¹ od
tego¿ samego cia³a.

To, ¿e s¹siadka ziemskiego globu jest niezwykle interesu-
j¹cym obiektem, jest faktem znanym od wieków. Nie od dziœ
wiemy te¿, ¿e z s¹siadami warto dobrze ¿yæ, a kluczem do
tego jest choæby niewielkie ich poznanie. Przyjrzyjmy siê za-
tem najmniej oddalonej od Ziemi planecie nieco bli¿ej.

Dziwna bliŸniaczka
Pod wzglêdem rozmiarów, masy, budowy wewnêtrznej

i sk³adu chemicznego Wenus bardzo przypomina Ziemiê. Jest
tylko nieco mniejsza (95% ziemskiej œrednicy) i l¿ejsza (80%
ziemskiej masy) od naszego globu. Rok wenusjañski wynosi
225 dni i jest krótszy ni¿ doba trwaj¹ca a¿ 243 ziemskie dni.
Wenus, jako jedna z dwóch planet Uk³adu S³onecznego, jest
w swej wêdrówce wokó³ S³oñca osamotniona — nie posiada
bowiem ¿adnego naturalnego satelity. Nawet gdyby takowego
posiada³a, nie móg³by byæ on obserwowany z powierzchni pla-
nety. Wenus bowiem jest pokryta gêstymi chmurami, nie zdra-
dzaj¹cymi przed nami tajemnic, które skrywa ziemska siostra.
Wenusjañska atmosfera jest niemal 100 razy gêstsza od ziem-
skiej i osi¹ga gruboœæ 80 km. Sk³ada siê g³ównie z dwutlenku Atmosfera Wenus zarejestrowana przez instrument SSI na sondzie

Galileo w trakcie jej zbli¿enia do planety w roku 1990. Źród³o: NASA
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niu opisanych przez Keplera zale¿noœci
w ruchu planet, jak i samego sposobu
formu³owania oraz zakresu stosowalno-
œci tych praw.

Poniewa¿ okresy obiegu planet wokó³
S³oñca by³y doskonale znane ówcze-
snym astronomom, natychmiast skonsta-
towali, i¿ do wyznaczenia rzeczywistych
rozmiarów orbit planetarnych, korzysta-
j¹c z trzeciego prawa Keplera, wystar-
czy zmierzyæ d³ugoœæ wielkiej pó³osi
orbity Ziemi. W ten sposób astronomo-
wie uzyskiwali nie tylko potê¿ne narzê-
dzie do bezwzglêdnej kalibracji rozmia-
rów Uk³adu S³onecznego, ale, jak to
wiemy obecnie, do pomiarów odleg³o-
œci innych obiektów we Wszechœwiecie.
Ze wzglêdu na owo fundamentalne zna-
czenie d³ugoœci wielkiej pó³osi orbity
Ziemi dla pomiarów odleg³oœci obiek-
tów kosmicznych, zosta³a ona nazwa-
na „jednostk¹ astronomiczn¹” (w skró-
cie AU od ang. Astronomical Unit).
Niew¹tpliwie zreszt¹, o wiele wygod-
niej jest powiedzieæ, i¿ wielka pó³oœ
orbity, przyk³adowo, Neptuna ma d³u-
goœæ 30,07 AU ni¿ operowaæ miliarda-
mi i setkami milionów kilometrów (a =
4498252900 km). Dopiero w 1976 r.
Miêdzynarodowa Unia Astronomiczna
zrewidowa³a definicjê jednostki astro-
nomicznej, okreœlaj¹c j¹, niestety nieco
mniej intuicyjnie, jako promieñ ko³o-
wej orbity cia³a o zaniedbywanej ma-
sie, nie podlegaj¹cego perturbacjom,

obiegaj¹cego S³oñce w okresie równym
2p/k dni, gdzie k jest sta³¹ grawitacji
Gaussa (k = 0,01720209895), czyli w
ci¹gu z grubsza 365,2568983 dni. Na
podstawie wyników pomiarów radaro-
wych przyjmuje siê, ¿e d³ugoœæ jednost-
ki astronomicznej wynosi 149 597 870
km, czyli d³ugoœæ wielkiej pó³osi orbi-
ty Ziemi (a = 149 598 261 km) wynosi
1,00000261 AU.

Tranzyty
Ju¿ od czasów Ptolemeusza astrono-

mowie wiedzieli, ¿e Merkury i Wenus
mog¹ niekiedy znaleŸæ siê pomiêdzy
Ziemi¹ a S³oñcem. Obserwator, jeœli tyl-
ko jest wtedy na dziennej stronie Ziemi,
widzi przesuwanie siê tarczy planety na
tle tarczy S³oñca, czyli jej przejœcie.
Przejœcia Wenus, niew¹tpliwie bardzo

widowiskowe, byæ mo¿e nie by³yby
warte obecnie bli¿szego zainteresowania,
gdyby nie to, ¿e nie tylko umo¿liwi³y
w XVIII w. wyznaczenie paralaksy S³oñ-
ca a tym samym wyznaczenie d³ugoœci
jednostki astronomicznej, ale tak¿e s¹
modelowym przyk³adem przejœæ planet
pozas³onecznych na tle tarcz ich macie-
rzystych gwiazd (tak zwanych tranzy-
tów). Obserwacje przejœæ planet na tle
tarcz ich s³oñc s¹ jednym z podstawo-
wych sposobów odkrywania pozas³o-
necznych uk³adów planetarnych, bo
wszak spoœród 763 pozytywnie zwery-
fikowanych odkryæ planet pozas³onecz-
nych (stan z 12 kwietnia 2012 r.) a¿ 230
zosta³o dokonanych w³aœnie metod¹ ob-
serwacji przejœæ. Pomiary i analiza pa-
rametrów takich przejœæ (a wiêc pomia-
ry przebiegu okresowych spadków

ERRATA:
W poprzednim numerze „Uranii”, w artykule Józefa Smaka chochlik dru-
karski pozamienia³ nam znak «″» (sekundy ³uku) na «°» (stopnie) i nie
wszêdzie to zauwa¿yliœmy, ¿eby poprawiæ. W szczególnoœci dok³adnoœæ
pomiaru ciêciw D powinna wynosiæ ±0,2″ (dwukrotnie w œrodkowej kolum-
nie s. 69) podobnie jak wartoœci i b³êdy paralaks Thomasa Horsnby,
Jérôme’a Lalande i Simona Newcomba oczywiœcie powinny byæ wyra¿one
w sekundach ³uku «″» (koñcówka tekstu na s. 73).
Powa¿n¹ gafê pope³niliœmy ju¿ te¿ na stronie 67. Dla zachowania chrono-
logii, zamieniliœmy strony rysunku, tak by zjawiska z pocz¹tku n.e. znala-
z³y siê po lewej stronie. Niestety, nie zamieniliœmy okreœleñ stron lewa/
prawa w tekœcie. Tak wiêc w opisie nad tabelk¹ „Pierwsza z tych mo¿liwo-
œci…” pokazana jest faktycznie po prawej stronie rysunku, a „Druga mo¿-
liwoœæ…” po lewej. Czytelników i Autora przepraszamy. Redakcja

wêgla z dodatkiem azotu oraz œladowych iloœci pary wodnej,
dwutlenku siarki i argonu. Mimo ¿e gêste chmury z kwasu siar-
kowego odbijaj¹ 80% œwiat³a s³onecznego, temperatura po-
wierzchni Wenus dochodzi a¿ do 500°C! Na powierzchni We-
nus nie mo¿e wiêc istnieæ o³ów w stanie sta³ym (temperatura
jego topnienia wynosi nieco ponad 300°C). Mog³oby siê wy-
dawaæ, ¿e za tak wysok¹ temperaturê powierzchniow¹ We-
nus odpowiedzialna jest bliskoœæ S³oñca i powolna jej rotacja
powoduj¹ca d³ugotrwa³e naœwietlanie tej samej strony plane-
ty, jednak pierwszeñstwo nale¿y siê bardzo silnemu efektowi
cieplarnianemu. Efekt ten wywo³any jest wysok¹ zawartoœci¹
dwutlenku wêgla w atmosferze.

Dziœ wiemy, ¿e mimo wielu podobieñstw do ziemskiego glo-
bu, ukryty pod gêstymi chmurami krajobraz wenusjañski ró¿ni
siê diametralnie od tego, który podziwiamy na co dzieñ. Pró¿-
no w nim szukaæ oœnie¿onych szczytów oœmiotysiêczników,
mniej czy bardziej spokojnych oceanów, wilgotnych lasów rów-
nikowych czy rw¹cych rzek. Nie warto traciæ czasu na ws³u-
chiwanie siê w œpiew wenusjañskich skowronków czy w¹cha-
nia zakwit³ych póŸn¹ wiosn¹ bzów. W zamian z wielk¹ ³atwo-
œci¹ mo¿na w nim odnaleŸæ wci¹¿ aktywne struktury wulka-
niczne wynosz¹ce siê z pokrytych law¹ nizinnych obszarów.
Na powierzchni Wenus rzadkoœci¹ te¿ nie s¹ kratery uderze-

Radarowa mapa regionu Pó³nocnego Bieguna Wenus zarejestro-
wana przez sondê Magellan, która w latach 1990–1994 znajdowa³a
siê na orbicie wokó³ planety. Bia³a plamka przedstawia najwy¿sz¹
wenusjañsk¹ górê — Maxwell Montes. Źród³o: SSV, MIPL, Magellan
Team, NASA
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jasnoœci gwiazdy centralnej spowodowa-
nych zakryciem drobnej czêœci jej tar-
czy przez nieprzeŸroczyst¹ planetê)
umo¿liwiaj¹ wyznaczanie parametrów
orbit i wymiarów planet a nawet istnie-
nia ich atmosfer, zaœ analiza spektralna
zmian widma gwiazdy macierzystej
umo¿liwia niekiedy nawet badanie sk³a-
du chemicznego takiej atmosfery.

Idea Halleya
Ale cofnijmy siê a¿ do pocz¹tku

XVIII w. W 1716 r. angielski astronom
Edmond Halley (nota bene te¿ postaæ
nietuzinkowa, nie tylko odkry³ ruchy
w³asne gwiazd oraz przewidzia³ powrót
komety nazwanej póŸniej jego imieniem,
ale tak¿e opracowa³ algorytm obliczania
sk³adek emerytalnych oraz zastosowa³
rtêæ w termometrach) opracowa³ meto-
dê wyznaczania odleg³oœci Ziemi od
S³oñca na podstawie analizy ró¿nic d³u-
goœci trwania przejœæ Wenus dla obser-
watorów znajduj¹cych siê w odleg³ych
punktach obserwacyjnych. Z kolei fran-
cuski astronom Jean Delisle wykaza³, ¿e
jednostkê astronomiczn¹ mo¿na tak¿e
wyznaczyæ, mierz¹c podczas przejœcia
Wenus ró¿nice momentów zaobserwo-
wania tego samego kontaktu przez ob-
serwatorów znajduj¹cych siê w ró¿nych
miejscach (porównaj „Urania” 2/2012 s.
67–73). Ówczeœnie obie metody by³y
ma³o dok³adne, poniewa¿ niejednostaj-
noœci chodu doœæ topornych zegarów

powodowa³y nie tylko b³êdy przy wy-
znaczaniu momentów kontaktów, ale
równie¿ b³êdy przy okreœlaniu d³ugoœci
geograficznej stanowiska obserwacyjne-
go. Jednak¿e metoda Delisle’a pozwala
wykorzystaæ dane zebrane przez wszyst-
kich obserwatorów, którym uda³o siê
wyznaczyæ moment choæby jednego
z kontaktów, co istotnie zmniejsza³o b³¹d
uœrednionego wyniku pomiarów. Dziê-
ki staraniom Delisle’a przejœcie Wenus
w 1761 r. by³o obserwowane byæ mo¿e
nawet przez 170 astronomów w 117
punktach obserwacyjnych (ró¿ne opra-
cowania w tej materii bardzo siê ró¿ni¹,
wspominaj¹c od zaledwie 40 do a¿ 117
stanowisk obserwacyjnych), rozmiesz-
czonych nie tylko w wielu krajach Eu-
ropy, ale tak¿e w najodleglejszych wów-
czas zak¹tkach œwiata: w Tobolsku (Jean
Chappe d’Auteroche), na Sumatrze
(Charles Mason, Joseph Bradley i Jere-
miasz Dixon), w D¿akarcie (Johan Mau-
rits Mohr), wszêdzie tam, gdzie dotar³y
liczne ekspedycje naukowe. Niestety,
i tym razem b³êdy pomiaru momentów
kontaktów dochodzi³y do 30 sekund,
a i dane o wspó³rzêdnych geograficz-
nych miejsc obserwacji nie zawsze by³y
precyzyjne. Po opracowaniu wyników
obserwacji uda³o siê astronomom jedy-
nie ustaliæ, ¿e paralaksa S³oñca wynosi
od 8 do 11 sekund ³uku, czyli d³ugoœæ
jednostki astronomicznej wynosi od 119
do 164 milionów kilometrów.

Przygotowania do tranzytu
1761

Jest znamienne, ¿e pierwsz¹ planet¹
inn¹ ni¿ Ziemia, na której zaobserwowa-
no istnienie atmosfery, by³a w³aœnie
Wenus. To wiekopomne odkrycie nauko-
we zosta³o dokonane przez s³ynnego ro-
syjskiego uczonego Michai³a £omono-
sowa podczas obserwacji przejœcia
Wenus na tle tarczy S³oñca 6 czerwca
1761 r. Ciekawe, ¿e w swojej pracy
£omonosow podaje datê w starym sty-
lu, tzn. zgodnym z rosyjskim kalenda-
rzem, 26 maja.

Michai³ £omonosow (1711–1765)
jest postaci¹ iœcie renesansow¹. Podsta-
wy wiedzy akademickiej zdoby³ w zna-
nej Akademii S³owiañsko-Grecko-
-£aciñskiej w Moskwie, gdzie naucza-
nie by³o podzielone na dwa etapy, obej-
muj¹ce ³¹cznie: gramatykê, arytmetykê,
geografiê, historiê, jêzyki obce, teologiê,
teoriê poetyki, retorykê i filozofiê. Jako
wyró¿niaj¹cy siê uczeñ (zaplanowany na
dwanaœcie(!) lat program nauki zreali-
zowa³ w ci¹gu lat piêciu) £omonosow
uzyska³ stypendium na Uniwersytecie
Pañstwowym w Sankt Petersburgu, a na-
stêpnie stypendium na uniwersytecie
w Marburgu (Niemcy, Hesja), gdzie do
1741 r. studiowa³ pod kierunkiem zna-
nego filozofa Christiana Wolffa. Nic
wiêc dziwnego, ¿e w trakcie swojej póŸ-
niejszej dzia³alnoœci Michai³ £omono-

niowe, nosz¹ce tak jak wszystkie formy ukszta³towania wenu-
sjañskiego terenu — nazwy rodzaju ¿eñskiego.

Trójwymiarowy obraz wenusjañskiego wulkanu Maat Moons otrzy-
many z danych pochodz¹cych z sondy Magellan. Źród³o: NASA/JPL

Misje kosmiczne
Z powodu gêstej atmosfery powierzchnia pokrytego wiecz-

nymi chmurami globu nie mo¿e byæ badana przy u¿yciu tele-
skopów usytuowanych na Ziemi. By odkryæ tajemnice zachmu-
rzonej planety, myœl ludzka musia³a przebiæ siê zarówno przez
gêst¹ wenusjañsk¹ atmosferê, jak i granice technicznych mo¿-
liwoœci. W latach 60. rozpoczêto realizacjê dwóch cykli misji
kosmicznych, którym zawdziêczamy nasz¹ podstawow¹ wie-
dzê o powierzchni planety: rosyjski (wówczas radziecki) pro-
gram Wenera (1962–1983) oraz amerykañski program bez-

L¹downik sondy Wenera-7, któ-
ry 15 grudnia 1970 r., jako pierw-
szy przez 23 min wytrzyma³ pie-
kielne warunki na powierzchni
Wenus, mierz¹c bezpoœrednio
panuj¹c¹ tam temperaturê
475°C i ciœnienie 90 atmosfer
(9 MPa).
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sow zajmowa³ siê nie tylko chemi¹ (by³
prekursorem chemii fizycznej; dowiód³
fa³szywoœæ teorii flogistonu; niezale¿nie
od Lavoisiera sformu³owa³ prawo zacho-
wania masy w reakcjach chemicznych),
ale tak¿e fizyk¹, geologi¹, histori¹,
optyk¹, filozofi¹, filologi¹ i poetyk¹,
a nawet by³ autorem poematów, tragedii
i poezji dydaktycznej… £omonosow by³
tak¿e inicjatorem za³o¿enia Uniwersyte-
tu Pañstwowego w Moskwie w roku
1755 oraz cz³onkiem Akademii Nauk
w Szwecji, Petersburgu i Bolonii.

Michai³ £omonosow równie¿ bra³
bardzo aktywny udzia³ w naukowych
przygotowaniach do obserwacji zjawi-
ska przejœcia Wenus, publikuj¹c prace na
temat spodziewanej drogi Wenus na tle
tarczy S³oñca oraz przewidywanych
momentów kontaktów, pod k¹tem wy-
korzystania obserwacji zbli¿aj¹cego siê
przejœcia dla wyznaczenia d³ugoœci jed-
nostki astronomicznej (AU). W swej pra-
cy wskazywa³ na szczególn¹ istotnoœæ
dok³adnego wyznaczenia momentu
pierwszego kontaktu, choæ jest on naj-
trudniejszy do zaobserwowania. Jedno-
czeœnie wda³ siê w spór z dyrektorem
Obserwatorium w Sankt Petersburgu,
prof. Epinusem, wykazuj¹c b³êdy w jego
obliczeniach spodziewanych dróg przej-
œcia Wenus przez tarczê S³oñca i publi-
kuj¹c w³asne, znacznie dok³adniejsze
wyniki obliczeñ.

„TABLICA” £OMONOSOWA
Zestaw ilustracji wykonany przez £omonosowa, przedstawiaj¹cy sekwen-
cjê zjawisk zaobserwowanych podczas przejœcia Wenus przez tarczê S³oñ-
ca w dniu 6 czerwca 1761 r., czyli 26 maja 1761 r. wg starego stylu –
kalendarza juliañskiego – ówczeœnie stosowanego na terenie Rosji. Ob-
raz tarczy S³oñca jest pokazany jak w lunecie odwracaj¹cej: kierunki w ko-
lejnoœci S, E, N, W, licz¹c od góry zgodnie z kierunkiem wskazówek zega-
ra. Poszczególne rysunki na tablicy oznaczone s¹ jako Fig. 1. do Fig. 8.
Ich opis opieramy na oryginalnym opisie £omonosowa, z dodatkiem nie-
wielkiego komentarza niezbêdnego do zrozumienia przez wspó³czesnego
czytelnika. Ca³¹ pracê £omonosowa w oryginale mo¿na znaleŸæ na stro-
nach: http://museum.lomic.ru/_library/lomonosov-ps04/index0347.php do
http://museum.lomic.ru/_library/lomonosov-ps04/index0361.php

Fig. 1. Pociemnienie i rozmycie brzegu tarczy S³oñca (w punkcie B) tu¿ przed
wejœciem Wenus na tarczê S³oñca i uformowanie siê wybrzuszenia brzegu
tarczy S³oñca (w punkcie A) w miejscu, gdzie Wenus opuœci³a tarczê. Wybrzu-
szenie stawa³o siê coraz wyraŸniejsze w miarê przesuwania siê Wenus przez
krawêdŸ tarczy S³oñca (nale¿y porównaæ Fig. 3. oraz Fig. 4.). Rysunek przed-
stawia zarówno wejœcie Wenus na tarczê S³oñca (B), jak i zejœcie Wenus
z tarczy S³oñca (w punkcie A), czyli dwie ró¿ne fazy zjawiska! Jak pisa³ £omo-
nosow: Pociemnienie i rozmycie brzegu tarczy S³oñca tu¿ przed wejœciem
Wenus na tarczê S³oñca spowodowane by³o wejœciem atmosfery Wenus na
brzeg S³oñca” oraz „Z uwag¹ obserwowa³em, jak tylna [wzglêdem kierunku
ku wnêtrzu tarczy S³oñca] krawêdŸ planety zbli¿a³a siê ku S³oñcu; nagle poja-
wi³o siê cienkie jak w³os œwiecenie otaczaj¹ce tyln¹ krawêdzi¹ Wenus i siêga-
j¹ce do brzegu tarczy S³oñca, widoczne jedynie przez krócej ni¿ sekundê.

Fig. 2. Zjawiska barwne [aberracja chromatyczna] pozaosiowych promieni
œwietlnych (refrakcj¹) w optyce teleskopu. X — oœ optyczna teleskopu. £omo-
nosow zaznaczy³, i¿: Z tego powodu przez ca³y czas obserwacji tak ustawia-
³em teleskop, aby Wenus by³a w centrum pola widzenia, gdzie jej krawêdzie
by³y ostre i bez jakiegokolwiek zabarwienia

Fig. 3. i Fig. 4. W miarê schodzenia Wenus z tarczy S³oñca wybrzuszenie
brzegu tarczy S³oñca stawa³o siê stopniowo coraz bardziej wyraŸne. LS ozna-
cza brzeg tarczy S³oñca, a MM oznacza wybrzuszenie.

Sonda Magellan na wenusjañskiej orbicie. Źród³o: NASA

poœrednich badañ Merkurego, Wenus i Marsa, Mariner (1962–
1973). Niektóre z kilkudziesiêciu wys³anych w kierunku We-
nus sond przelatywa³y obok planety lub wchodzi³y na jej orbitê,
inne l¹dowa³y na jej powierzchni. Najbardziej szczegó³owych
danych dostarczy³ amerykañski próbnik Magellan, który nie-
przerwanie od roku 1990 przez cztery lata sondowa³ radarowo
powierzchniê planety.

Najnowsz¹, trwa³¹ misj¹ jest Venus Express — pierwsza
i do tej pory jedyna sonda Europejskiej Agencji Kosmicznej
(ESA) wys³ana w kierunku planety Wenus. Venus Express jest
rekordzistk¹ spoœród wszystkich misji planetarnych — zaled-
wie 3 lata minê³y od momentu zatwierdzenia ostatecznych pla-
nów i za³o¿eñ misji do jej startu. Ekspresowe i niezwykle trafne
dzia³ania obejmowa³y wykorzystanie wypracowanych wczeœniej
przez ESA gotowych rozwi¹zañ i czêœci zapasowych europej-
skiej sondy Mars Express, która bada³a Czerwon¹ Planetê nieco
wczeœniej. Wyniesiona w przestrzeñ kosmiczn¹ w roku 2005
do dziœ dokonuje prze³omowych odkryæ, mimo ¿e pocz¹tkowy
plan zak³ada³ zaledwie 14-miesiêczny okres dzia³ania. Trzy-
krotnie przed³u¿ano dzia³anie misji, ostatecznie za datê zakoñ-
czenie uznaje siê koniec 2012 r. G³ównym zadaniem misji jest
badanie wenusjañskiej atmosfery oraz otoczenia. Cel ten ma
zostaæ osi¹gniêty przez poznanie jej sk³adu chemicznego, dy-
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Fig. 5. Gdy wybrzuszenia pokaza-
ne na Fig. 3. oraz Fig. 4. [szybko] za-
nik³y, czêœæ zewnêtrzna tarczy plane-
ty przesta³a byæ widoczna (patrz NN).

Fig. 6. Podczas ostatniej fazy scho-
dzenia Wenus z tarczy S³oñca zaob-
serwowano [£omonosow] pewne po-
ciemnienie brzegu tarczy S³oñca.
£omonosow pisa³: Albo te¿, jak po-
przednio, tu¿ przed samym wejœciem
Wenus na tarczê S³oñca utrata jasno-
œci brzegu w punkcie B oznacza, jak
to widaæ, wejœcie atmosfery Wenus na
tarczê S³oñca. Przedstawienie tego
zjawiska jest pokazane na Fig. 6.

Fig. 7. Wybrzuszenie uformowa³o
siê w pobli¿u krawêdzi tarczy S³oñca
w chwili opuszczania przez Wenus
tarczy S³oñca. Spowodowane zosta-
³o przez za³amanie promieni œwiat³a
s³onecznego w atmosferze Wenus.
Punkt L na prostej PL oznacza kra-
niec promienia [geometrycznego]
S³oñca (krawêdŸ tarczy S³oñca), cjh
jest tarcz¹ czêœci sta³ej planety We-
nus [tj. planeta Wenus bez atmosfe-
ry], mnn atmosfera Wenus, LO jest
prost¹ styczn¹ do krawêdzi sta³ej czê-
œci planety Wenus, wzd³u¿ której ob-
serwator O móg³by widzieæ brzeg tar-
czy S³oñca w punkcie L, gdyby nie
by³o atmosfery, LDHO jest trajektori¹,
po której rozchodzi siê œwiat³o s³o-
neczne w wyniku refrakcji atmosfe-
rycznej na odcinku dh, OR jest wido-
mym dla obserwatora przesuniêciem
brzegu tarczy S³oñca (punktu L).

Fig. 8. Rysunek pomocniczy, wykorzystany przez £omonosowa do wyjaœnienia
sposobu wyznaczenia widomej œrednicy tarczy S³oñca (0°31'36") i Wenus (1'2")
za pomoc¹ mikrometru zainstalowanego na lunecie paralaktycznej 6-stopowej.

namiki i sposobu oddzia³ywania na po-
wierzchniê planety. Badania prowa-
dzone przez Venus Express pomog¹
tak¿e odpowiedzieæ na pytania doty-
cz¹ce efektu cieplarnianego, aktyw-
noœci wulkanicznej i sejsmicznej, od-
dzia³ywañ pomiêdzy wiatrem s³onecz-
nym a atmosfer¹ oraz dynamiki i ewo-
lucji wenusjañskich chmur.

Artystyczna wizja sondy Venus Express
orbituj¹cej nad planet¹. Źród³o: ESA
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Œwietlne ³uki £omonosowa
Co najciekawsze, podczas obserwa-

cji przejœcia Wenus £omonosow skon-
centrowa³ siê jednak nie na wyznacza-
niu momentów kontaktów (i tym samym
na pilnym zbieraniu danych obserwacyj-
nych dla wyznaczania d³ugoœci jednost-
ki astronomicznej), lecz na obserwacji
samej Wenus, wykorzystuj¹c dwuso-
czewkow¹ lunetê o d³ugoœci 4,5 stopy
(niemal 140 cm) z obiektywem przys³o-
niêtym filtrem ze szk³a dymnego. Zamie-
rzonym celem obserwacji by³a próba
wyznaczenia œrednicy tarczy planety —
co zreszt¹ mu siê uda³o, gdy¿ stwierdzi³,
¿e œrednica Wenus jest zbli¿ona do œred-
nicy Ziemi. Jednak¿e w trakcie obser-
wacji przechodzenia Wenus przez kra-
wêdŸ tarczy s³onecznej £omonosow
dostrzeg³, ¿e krawêdŸ dysku planety nie
jest idealnie ostra, lecz nieco rozmyta,
a przez mgnienie oka widzia³ tak¿e ja-
sny ³uk œwietlny wokó³ tej czêœci tarczy
planety, która wci¹¿ jeszcze by³a tu¿ poza
tarcz¹ S³oñca. £omonosow zjawisko to
poprawnie przypisa³ rozpraszaniu œwia-
t³a s³onecznego w warstwie gazu otacza-
j¹cego Wenus i jak stwierdzi³ w swoim
artykule donosz¹cym o odkryciu: (…)
doszed³em do wniosku, ¿e planeta We-
nus jest otoczona atmosfer¹ podobn¹
(lub nawet, byæ mo¿e, rozleglejsz¹) do
atmosfery otaczaj¹cej Ziemiê(…). Wiel-
ki uczony nie zadowoli³ siê jednak tylko

WYZWANIE DLA OBSERWATORÓW

Wspó³czesne obrazy efektów obserwowanych przez £omonosowa i Berg-
mana uzyskane 8 czerwca 2004 r. Z lewej, jasny ³uk atmosfery Wenus
widoczny nad brzegiem tarczy planety. Obraz wykonany przez satelitê
TRACE w œwietle widzialnym (efektywne pasmo instrumentu od 120 do
960 nm). Aby umo¿liwiæ zobrazowanie atmosfery Wenus na tle nieba oraz
tarczy planety na tle fotosfery, jasnoœæ fotosfery (i tarczy Wenus) zosta³y
numerycznie tak bardzo obni¿one, i¿ czêœæ tarczy Wenus widoczna na tle
nieba ma jasnoœæ praktycznie identyczn¹ z niebem. Z prawej, jasny ³uk
podœwietlonej atmosfery Wenus, sfotografowany 1-m szwedzkim telesko-
pem pró¿niowym SST w obserwatorium La Palma. Jasnoœæ ³uku atmosfe-
ry zosta³a numerycznie powiêkszona 9 razy.
Opisane powy¿ej zabiegi numeryczne pokazuj¹, jak wielkie wyzwanie rzu-
ci³ wspó³czesnym obserwatorom £omonosow. Mamy nadziejê, ¿e wœród
podejmuj¹cych wyzwanie znajd¹ siê równie¿ czytelnicy „Uranii”. Mniej i bar-
dziej zaawansowane techniki amatorskich obserwacji S³oñca opisaliœmy
w poprzednim numerze „Uranii” (s. 76–84). Ze wzglêdu na krótkotrwa³oœæ
zjawiska (nie wiêcej ni¿ sekunda), konieczne bêdzie raczej filmowanie tran-
zytu (tam¿e s. 98–100) i potem dok³adny przegl¹d klatek w okolicach kon-
taktów. A przy okazji mo¿e siê trafiæ piêkna inkluzja! Nades³ane zdjêcia
wykorzystamy w „Uranii”.

Milena Ratajczak jest doktorantk¹
Macieja Konackiego w toruñskim
Zak³adzie Astrofizyki Centrum
Astronomicznego im. M. Koper-
nika PAN. Wraz z ca³ym zespo-
³em buduje teleskopy projektu
Solaris w nadziei odkrycia planet
w uk³adach podwójnych.

Gwiazda Betlejemska?
Wyczekiwanie z rozpoczêciem wigilii Bo¿ego Narodzenia

do pierwszej gwiazdki stanowi nawi¹zanie do historii biblijnej.
Owa gwiazdka symbolizuje bowiem Gwiazdê Betlejemsk¹, czyli
jasny obiekt niebieski, który prowadzi³ mêdrców ze Wschodu
do Betlejem, miejsca narodzin Jezusa Chrystusa. Istniej¹ ró¿-
ne interpretacje opisanego w Nowym Testamencie zjawiska.
Owym obiektem móg³ byæ obserwowany wieczorem Merkury,
który co pewien czas staje siê bardzo jasny (osi¹ga jasnoœæ
obserwowan¹ –1 mag), by zajœæ nied³ugo po zachodzie S³oñ-
ca. Na niebie w tym czasie mog³o dojœæ wielokrotnie do ko-
niunkcji Jowisza, Saturna i Marsa. Móg³ to nawet byæ jasny
meteor, którego ruch na niebie by³by w zgodzie z biblijnymi
przekazami o „gwieŸdzie, która (…) sz³a przed nimi, a¿ zatrzy-
ma³a siê nad miejscem, gdzie by³o dzieciê”. Nic jednak nie
mog³o zrobiæ wiêkszego wra¿enia ni¿ trzymane w d³oniach wê-
drowca z³¹czenie Wenus z Jowiszem, jak na ok³adce poprzed-
niej „Uranii”.

Ile¿ to razy, zasiadaj¹c przy wigilijnym stole i widz¹c za-
chwyt najm³odszych cz³onków rodziny jaœniej¹c¹ nad horyzon-
tem pierwsz¹ gwiazdk¹, nachodzi astronomów myœl o zdra-
dzeniu im tajemnicy zakamuflowanej planety tak czêsto mylo-

nej z odleg³ym s³oñcem. Najm³odsi dopiero co dowiedzieli siê,
¿e Œwiêty Miko³aj nie istnieje, nie psujmy im Œwi¹t, og³aszaj¹c,
¿e pierwsza gwiazdka wcale nie jest … gwiazd¹. Nie zdradzaj-
my im jeszcze, ¿e ten blask pochodzi od dusznego wulkanicz-
nego œwiata. Poczekajmy z t¹ nowin¹ choæ do kolejnego Bo-
¿ego Narodzenia. Trzej Królowie te¿ tego nie wiedzieli.
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Profesor Pawe³ Rudawy, heliofizyk z Uniwersytetu
Wroc³awskiego, w bie¿¹cym roku w sposób niestru-
dzony zaanga¿owa³ siê w promocjê tranzytu Wenus,
tak na ³amach „Uranii”, jak i na astronomia.pl. Cier-
pliwie znosi kolejne kaprysy redakcji. Szeroko propa-
guje zjawisko w mediach i w szko³ach. Nie mniej cie-
kawe ni¿ tranzyt Wenus mo¿e siê okazaæ aktualne, zdaje
siê, ¿e niemrawe, maksimum aktywnoœci s³onecznej.
Bêdziemy od czasu do czasu nêkaæ Profesora pytania-
mi o globalne… och³odzenie.

Szkic wykonany przez Toberna Bergmana podczas przejœcia Wenus w 1761 r. Po lewej stro-
nie œwietlisty ³uk atmosfery zaobserwowany podczas wejœcia planety na tarczê S³oñca, w œrodku
i po prawej zmiany kszta³tu widomej czêœci atmosfery Wenus podczas zejœcia planety z tarczy
S³oñca

doniesieniem o dokonanym przez siebie
odkryciu, ale w tym samym artykule roz-
wa¿y³ równie¿ ró¿ne aspekty filozoficz-
ne swojego odkrycia, w tym wskaza³ na
mo¿liwoœæ istnienia wielu zamieszka-
³ych œwiatów (czyli wielu planet poza-
s³onecznych!) we Wszechœwiecie. Do-
datkowe rozwa¿ania autora na temat
prawdopodobnie niechrzeœcijañskiej re-
ligii ewentualnych mieszkañców Wenus,
a nawet dodanie dwu krótkich… poema-
tów (sic!) wyra¿aj¹cych jego poparcie
dla teorii kopernikañskiej stanowi¹ ju¿
tylko, zabawne dla nas, ukoronowanie
dzie³a.

Jak siê okaza³o, wyst¹pienie jasne-
go ³uku nad brzegiem tarczy Wenus

podczas tego samego przejœcia dostrze-
g³o jeszcze wielu innych astronomów,
ale £omonosow jako pierwszy potrafi³
prawid³owo rozpoznaæ naturê i znacze-
nie tego zjawiska oraz jako pierwszy
opublikowa³ swoje odkrycie (w artykule

napisanym po rosyjsku oraz w jego t³u-
maczeniu na jêzyk niemiecki). Kilka
miesiêcy póŸniej podobne wnioski na
temat istnienia atmosfery Wenus przed-
stawi³ na posiedzeniu Royal Society
w Londynie Tobern Bergman. Nieste-
ty, odkrycie £omonosowa (podobnie
zreszt¹ jak i doniesienie Bergmana) nie
zosta³o dostrze¿one i odnotowane na
forum miêdzynarodowym i do po³owy
XX w. popad³o w ca³kowite zapomnie-
nie do tego stopnia, i¿ za odkrywców
atmosfery Wenus uwa¿ano Johana
Schrotera i/lub Williama Herschela, któ-
rzy odkryli j¹ (jak ju¿ wiemy — ponow-
nie) dopiero w 1790 r., a potem nawet
pok³ócili siê o pierwszeñstwo dokona-
nia domniemanego odkrycia. Ale to ju¿
zupe³nie inna historia. ®

Wenus zaobserwowana w ultrafiolecie przez
HST w 1995 r. Źród³o: L. Esposito, NASA Sonda Magellan na orbicie ziemskiej.  Źród³o: NASA
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Przejœcie Wenus 6 czerwca 2012 r. bê-
dzie widoczne w Polsce od momentu
wschodu S³oñca do oko³o 6h55m czasu
letniego. W tym czasie azymut S³oñca
zmieni siê od oko³o 50° do oko³o 75°
a wysokoœæ horyzontalna od 0 do oko-
³o 20° (dok³adne wartoœci azymutów
i wysokoœci s¹ podane dla ró¿nych

miast Polski w tabeli Widocznoœci
przejœcia Wenus w Polsce i momenty
kontaktów). Oznacza to, i¿ dla obser-
wacji przejœcia koniecznie trzeba wy-
braæ stanowisko, z którego widaæ
odleg³y horyzont w zakresie k¹tów
azymutu od ok. 45° (kierunek pó³noc-
ny-wschód, czyli NE na ró¿y wiatrów;

Gdzie i kiedy bêdzie widoczne
przejœcie Wenus?

miasto φ λ czas letni α (mp) α (mh) h a

Wroc³aw 17,033 51,1 w 4h39,0m 318,5 350,3 0,0 50,8
III 6h37m24,2s 291,3 332,0 15,5 72,9
IV 6h54m52,2s 288,9 330,4 18,2 76,1

Toruñ 18,578 53,02 w 4h22,2m 324,4 353,7 0,0 48,7
III 6h37m16,4s 291,3 330,3 17,0 74,6
IV 6h54m43,9s 288,9 328,6 19,5 77,8

Kraków 19,92 50,05 w 4h32,7m 320,7 353,9 0,0 51,8
III 6h37m26,6s 291,3 333,6 17,0 74,4
IV 6h54m54,0s 288,9 331,9 19,7 77,8

Warszawa 21,0 52,25 w 4h16,9m 326,4 356,8 0,0 49,6
III 6h37m17,9s 291,3 331,5 18,2 76,1
IV 6h54m44,9s 288,9 329,8 20,8 79,4

Gdañsk 18,68 54,37 w 4h13,6m 327,6 355,1 0,0 47,0
III 6h37m11,0s 291,2 328,9 17,4 75,0
IV 6h54m38,4s 288,9 327,2 19,8 78,4

Olsztyn 20,48 53,8 w 4h09,9m 329,1 357,3 0,0 47,7
III 6h37m12,4s 291,3 329,8 18,2 76,2
IV 6h54m39,4s 288,9 328,0 20,8 79,5

Poznañ 16,88 52,42 w 4h32,5m 320,7 350,8 0,0 49,4
III 6h37m19,3s 291,3 330,6 15,8 73,1
IV 6h54m47,3s 288,9 329,0 18,4 76,4

Szczecin 14,53 53,42 w 4h36,0m 319,4 348,1 0,0 48,2
III 6h37m16,1s 291,2 329,1 14,8 71,6
IV 6h54m44,5s 288,9 327,6 17,3 74,9

Widocznoœci przejœcia Wenus w Polsce
i momenty kontaktów

Uwagi:
1. wszystkie k¹ty podane s¹ w stopniach
2. φ i λ — d³ugoœæ i szerokoœæ geograficzna miasta
3. α (mp) — k¹t pozycyjny Wenus przy obserwacjach teleskopem na monta¿u paralaktycznym
4. α (mh) — k¹t pozycyjny Wenus przy obserwacjach teleskopem na monta¿u horyzontalnym
5. w, III, IV — odpowiednio wschód S³oñca, III kontakt i IV kontakt
6. h — wysokoœæ horyzontalna S³oñca (wysokoœæ S³oñca nad horyzontem)
7. a — azymut geograficzny S³oñca (liczony od kierunku N ku E)

ASTRONOMIA.PL
Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Astronomii
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strza³ka czerwona) do z grubsza 80°
(czyli kierunek wschodni W z ma³¹ od-
chy³k¹ ku pó³nocy, ENEbE na ró¿y wia-
trów; strza³ka zielona). Oczywiœcie,
podczas koñcowej fazy przejœcia, gdy
S³oñce bêdzie ju¿ kilka-kilkanaœcie
stopni nad horyzontem, niskie obiekty
nie bêd¹ przeszkadza³y.

DROGA WENUS
NA TLE TARCZY S£OÑCA

Rysunek przedstawia rzeczywist¹
drogê Wenus na tle tarczy S³oñca
w dniu 6 czerwca 2012 r.

Momenty kontaktów na rysunku s¹
podane w czasie uniwersalnym, któ-
ry bardzo ³atwo jest przeliczyæ na czas
letni poprzez dodanie dwóch godzin.
Niestety, obliczone zosta³y dla hipote-
tycznego obserwatora znajduj¹cego
siê w œrodku Ziemi (takie wspó³rzêdne
nazywamy geocentrycznymi).

Momenty wschodu S³oñca, III i IV
kontaktów, po³o¿enia S³oñca (azy-
mut i wysokoœc horyzontalna) dla
obserwatorów znajduj¹cych siê
w wybranych miastach Polski
(wszystkie te dane zale¿¹ od wspó³-
rzêdnych geograficznych miejsca
obserwacji) podane s¹ w tabeli.

Uwaga: Topocentryczne momenty
kontaktów Wenus (a wiêc liczone dla
obserwatora znajduj¹cego siê w okre-
œlonym miejscu na powierzchni Ziemi)
mo¿na wyznaczyæ, pos³uguj¹c siê na-
rzêdziami obliczeniowymi dostêpnymi
na wielu stronach internetowych, np.
strona http://www.calsky.com/cs.cgi/
Sun/7 Arnolda Barmettlera udostêpnia
narzêdzia do przeprowadzenia on-line
obliczeñ lokalnych warunków obserwa-
cyjnych dla dowolnych przejœæ Merku-
rego i Wenus.

Uwa¿ny u¿ytkownik takich gotowych
narzêdzi obliczeniowych ³atwo skonsta-

tuje, i¿ wyniki obliczeñ ró¿nych progra-
mów ró¿ni¹ siê dla danego miejsca
obserwacji nawet o kilka sekund.
Wynika to ze z³o¿onoœci koniecznych
obliczeñ i ró¿nic w precyzji przyjêtych
danych obliczeniowych. Dlatego te¿
wszystkie podawane momenty czasu
nale¿y traktowaæ wy³¹cznie jako orien-
tacyjne. Poni¿sza tabela podaje
orientacyjne momenty kontaktów dla
kilku miast Polski.

Niestety, podczas przejœcia widocz-
nego 6 czerwca 2012 r. w Polsce pierw-
szy i drugi kontakt Wenus ze S³oñcem

nie bêd¹ widoczne, poniewa¿ nast¹pi¹
przed wschodem S³oñca.

W tabeli podajemy jedynie miejsce
na obwodzie tarczy S³oñca, w którym
Wenus dotknie jej podczas III i IV kon-
taktu kontaktu (III kontakt: Wenus, po-
ruszaj¹c siê od wewn¹trz tarczy S³oñ-
ca, styka siê z krawêdzi¹ S³oñca od we-
wn¹trz; IV kontakt: Wenus, opuszcza-
j¹c tarczê S³oñca, styka siê z krawê-
dzi¹ S³oñca od zewn¹trz). Dla u¿ytkow-
ników teleskopów na monta¿u horyzon-
talnym k¹t ten (oznaczony α na rysun-
ku obok) mo¿emy okreœliæ jako k¹t po-
miêdzy kierunkami od œrodka tarczy
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S³oñca ku zenitowi
(czyli pionowo w gó-
rê) i kierunkiem ku
Wenus, liczony
przeciwnie do kie-
runku ruchu wska-
zówek zegara. Ta-
belka podaje k¹ty α
dla kilku miast
w Polsce.
Widoma (pokazywa-
na przez teleskop)
droga Wenus na tle
tarczy S³oñca zale¿y
od typu monta¿u te-
leskopu:

Teleskop usta-
wiony na monta¿u
paralaktycznym
poka¿e drogê bez
zniekszta³cenia tak,
jak to przedstawiono
po lewej stronie po-
ni¿szej ilustracji.
Czarne kropki wska-
zuj¹ kolejne po³o¿e-
nia tarczy Wenus co
godzinê. Teleskop ustawiony na mon-
ta¿u horyzontalnym poka¿e drogê
tak, jak to przedstawiono po prawej
stronie poni¿szej ilustracji. Bardzo wy-
giêty kszta³t widomej drogi tarczy We-
nus wzglêdem tarczy S³oñca wynika
wy³¹cznie z tego, ¿e obserwacje pro-
wadzimy z Ziemi obracaj¹cej siê wokó³
swojej osi, a monta¿ horyzontalny nie
kompensuje, w przeciwieñstwie do
monta¿u paralaktycznego, wynikaj¹-
cych z tego zmian k¹ta widzenia.

PO£O¯ENIE
MIEJSCA OBSERWACJI

Wspó³rzêdne miejsca obserwacji
mog¹ zostaæ odczytane z dok³adnej
mapy lub zmierzone za pomoc¹ odbior-
nika GPS (Global Positioning System).
Jednak najproœciej jest skorzystaæ z in-
formacji zawartych na stronie: http://
www.heavens-above.com, gdzie
mo¿na odnaleŸæ informacje o wspó³-
rzêdnych geograficznych bardzo wielu
miast.

POMIAR MOMENTÓW
KONTAKTÓW

Wystarczaj¹co dok³adny pomiar mo-
mentów kontaktów mo¿na uzyskaæ po
wyregulowaniu zegarka za pomoc¹ sy-
gna³ów czasu w radiu, korzystaj¹c z od-
biornika GPS, pos³uguj¹c siê coraz po-
pularniejszymi zegarkami z automa-
tyczn¹ korekcj¹ na podstawie sygna-

³ów z nadajnika DCF77 lub te¿ korzy-
staj¹c z sygna³ów czasu rozpowszech-
nianych w sieci komputerowej.

Pan Arkadiusz Dudka udostêpni³
nam na zasadzie freeware program
„Stoper” do rejestracji momentów zja-
wisk, np. momentów kontaktów Wenus
i S³oñca. U¿ycie programu nie wyma-
ga ustawienia komputera przy tele-
skopie(!), pomiar i zapis czasu mo¿e
byæ zdalnie wywo³any poprzez d³ugi
kabelek z miejsca obserwacji. Program
zapisuje w logu oraz wyœwietla na ekra-
nie momenty naciœniêcia wybranego
klawisza, ale — co najwa¿niejsze —
ma funkcjê synchronizacji czasu z ser-
wera czasu zegara atomowego. Ca³oœæ
jest te¿ „zapakowana” w ma³y instala-
tor. Przed uruchomieniem instalatora
nale¿y usun¹æ z nazwy zbioru rozsze-
rzenie „.safe” Program do pobrania
z lokalizacji: http://vt2012.astrono-
mia.pl/teoria-imgs/stoper12.exe.safe

Pozornie wyznaczenie momentu
kontaktu dwóch tarcz jest niezbyt trud-
nym zadaniem dla uwa¿nego obserwa-
tora wyposa¿onego w dobry zegarek.
Niestety, obserwatorzy przejœæ Wenus
donosili o zjawiskach bardzo utrudnia-
j¹cych im precyzyjne wyznaczanie mo-
mentów kontaktów: obserwowali b³ysz-
cz¹c¹ otoczkê wokó³ Wenus tu¿ przed
pierwszym i tu¿ po czwartym kontak-
cie, a tak¿e dostrzegali pozorne znie-
kszta³cenie brzegu tarczy Wenus two-

rz¹ce ciemny korytarz pomiêdzy brze-
giem tarczy S³oñca z tarcz¹ planety,
gdy ta znajdowa³a siê bardzo blisko
krawêdzi S³oñca. To zjawisko nazywa-
ne jest „efektem czarnej kropli”. We-
d³ug relacji obserwatorów powoduje
ono b³¹d oceny momentu kontaktu od
20 sekund nawet do 1 minuty.

CZAS UNIWERSALNY
A CZAS LETNI

Czas uniwersalny, oznaczany UT, to
czas œredni s³oneczny w Greenwich
(Wielka Brytania), czyli czas strefowy
w Anglii. Polski czas strefowy wyprze-
dza czas strefowy Anglii o jedn¹ go-
dzinê:

polski czas strefowy = UT + 1 godz.

Ten czas jest pokazywany przez
wszystkie dobrze nastawione zegary
w okresie obowi¹zywania tzw. czasu
zimowego. Od wiosny do jesieni w Pol-
sce obowi¹zuje tzw. czas letni, bêd¹-
cy naszym czasem strefowym z do-
dan¹ jeszcze jedn¹ godzin¹:

czas letni = UT + 2 godz.

W dniu przejœcia Wenus, 6 czerwca
2012 r. w Polsce bêdzie obowi¹zywa³
czas letni, a wiêc wszystkie momenty
czasu dotycz¹ce tego zjawiska, a po-
dane w czasie uniwersalnym UT mo¿-
na bardzo ³atwo przeliczyæ na nasz
„czas cywilny” poprzez dodanie 2 go-
dzin.

ASTRONOMIA.PL
Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Astronomii
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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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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

WYZNACZANIE WARTOŒCI
JEDNOSTKI ASTRONOMICZNEJ
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W ramach studiów II stopnia z fizyki
prowadzone s¹ równie¿ nastêpuj¹ce
specjalnoœci:

– fizyka z astronomi¹ (nauczycielska)
– fizyka komputerowa
– fizyka z elementami in¿ynierii

materia³owej
– technologie internetowe i ich zastoso-

wania w technice
Bli¿sze informacje znajduj¹ siê na stronie:

http://www.up.krakow.pl/rekrut/

w roku akademickim 2012/2013 og³asza nabór na dwuletnie studia
II stopnia (magisterskie) z fizyki w zakresie specjalnoœci

ASTROFIZYKA Z POPULARYZACJ¥ WIEDZY

Ponadto, pocz¹wszy od roku akademickiego 2012/2013
w Instytucie Fizyki uruchomione zostan¹ bezp³atne,
czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie w zakresie
fizyki w specjalnoœciach:
– fizyka fazy skondensowanej
– fizyka atomowa
– fizyka teoretyczna

– astrofizyka
– komputerowe modelowanie procesów fizycznych
– modelowanie procesów uczenia siê i nauczania fizyki

Termin sk³adania podañ o przyjêcie: od 5 do 25 wrzeœnia 2012 r.

III Edycja Konkursu astronomicznego

„A jednak
sie krêci…”

Konkurs przeznaczony jest dla szkó³, oœrodków wychowawczych, œwietlic oraz instytucji organizuj¹cych letni wypo-
czynek dzieci i m³odzie¿y. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie i przeprowadzenie cyklu zajêæ o tematyce astro-
nomicznej, zwi¹zanej z badaniami kosmicznymi itp.

Nagrod¹ g³ówn¹ jest teleskop astronomiczny ufundowany przez dystrybutora sprzêtu astronomicznego Astrokrak.
Najlepsi otrzymaj¹ tak¿e zestaw 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£ADOWE SCENARIUSZE I PROPOZYCJE ZAJÊÆ ZNAJDUJ¥ SIÊ NA

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

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bli¿sze informacje znajduj¹ siê na stronie: http://www.spiner.up.krakow.pl/~sd/

Termin rejestracji elektronicznej: 1 czerwca – 14 wrzeœnia 2012 r.
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Czytelnik ze zdziwieniem móg³
zauwa¿yæ, ¿e podane w kolej-
nych numerach „Uranii” daty

przejœæ Wenus przed tarcz¹ S³oñca (tran-
zyty) w XVI w. ró¿ni¹ siê o 10 dni!
£omonosow jeszcze w XVIII w. obser-
wowa³ tranzyt w maju, a nie w czerwcu
jak podaj¹ obydwie tabele w „Uranii”
(s. 9 i 67). Poniewa¿ tranzyty zachodz¹
zawsze w pobli¿u wêz³ów orbity Wenus,
a wiêc Ziemia powinna je mijaæ zawsze
o tej samej porze ka¿dego roku zwrotni-
kowego. Tymczasem okazuje siê, ¿e po-
dane daty zale¿¹ nie tylko od stulecia,
w którym siê je obserwuje, ale i kraju,
w którym dzia³a obserwator. Przyczyn¹
jest reforma kalendarza, wprowadzona
najpierw (1582) w Hiszpanii, Portuga-
lii, Polsce, Francji i we W³oszech, do-
piero póŸniej w kolejnych krajach, w Im-
perium Brytyjskim w 1752, na 9 lat przed
„tranzytem £omonosowa”, a w Rosji
dopiero w 1918 r.

Od najdawniejszych czasów ko-
lejne cywilizacje ludzkie wpro-
wadza³y, stosowa³y i doskona-

li³y kalendarze, czyli umowne metody
zliczania i identyfikowania dni oraz d³u¿-
szych odstêpów czasu w celu jedno-
znacznego ustalenia kolejnoœci zdarzeñ
przesz³ych i przysz³ych (na przyk³ad
przyrodniczych, politycznych, gospodar-
czych czy religijnych) oraz zachodz¹-
cych pomiêdzy nimi relacji czasowych.
Wszystkie systemy rachuby czasu wy-
korzystywa³y dla ustalenia i wyznacza-
nia podzia³u czasu trzy okresowe zjawi-
ska astronomiczne (w ró¿nych
kombinacjach i w ró¿nym zakresie): ruch
obrotowy Ziemi wokó³ osi, ruch obie-
gowy Ksiê¿yca wokó³ Ziemi oraz ruch
obiegowy Ziemi wokó³ S³oñca, które
³¹cznie powoduj¹ cykliczne nastêpstwo

dnia i nocy w ramach doby s³onecznej,
cykl miesiêcznej powtarzalnoœci faz
Ksiê¿yca oraz cykliczn¹ powtarzalnoœæ
zmian pór roku w ci¹gu roku zwrotniko-
wego. Wynika³o to z ³atwoœci dostrze-
¿enia cyklicznoœci tych zjawisk oraz ich
powi¹zañ ze zjawiskami biologicznymi
i przyrodniczymi.

Niestety, ani d³ugoœæ roku zwrotniko-
wego, trwaj¹cego w przybli¿eniu
365,24219 doby œredniej s³onecznej, ani
œrednia d³ugoœæ miesi¹ca synodycznego,
trwaj¹cego w przybli¿eniu 29,5306 doby
œredniej s³onecznej nie s¹ ca³kowitymi
wielokrotnoœciami owej doby, a wynik
podzia³u ich d³ugoœci przez siebie te¿ nie
jest liczb¹ ca³kowit¹. Ró¿ne cywilizacje
w swoisty dla siebie sposób rozwi¹zy-
wa³y ten problem przy konstruowaniu
kalendarza. Jedne godzi³y siê na wolniej-
sze b¹dŸ szybsze narastanie ró¿nicy cza-
su pomiêdzy pocz¹tkiem nowego roku
urzêdowego (kalendarzowego) a pocz¹t-
kiem roku zwrotnikowego (przyrodni-
czego), inne stosowa³y kalendarze, któ-
re dostosowywa³y œredni¹ d³ugoœæ roku
kalendarzowego do d³ugoœci roku zwrot-
nikowego poprzez dodawanie dni lub
miesiêcy dodatkowych.

W staro¿ytnym Egipcie d³ugoœæ roku
urzêdowego (kalendarzowego) ustalono
na 365 dni, a wiêc pocz¹tek roku kalen-
darzowego cofa³ siê stale wzglêdem po-
cz¹tku roku zwrotnikowego, w ci¹gu
1508 lat stopniowo przypadaj¹c w ko-
lejne dni wszystkich pór roku. Z kalen-
darza egipskiego wywodzi³ siê z kolei
pierwszy kalendarz rzymski. Niestety by³
on ma³o precyzyjny: pocz¹tkowo dzieli³
rok na zaledwie 10 miesiêcy licz¹cych
³¹cznie 304 dni, nastêpnie zosta³ wyd³u-
¿ony do 12 miesiêcy i sporadycznie
wprowadzano 13. miesi¹c przestêpny.

W 46 r. p.n.e. ró¿nica pocz¹tku roku

REFORMA
KALENDARZA

Daty „w nowym…” i „w starym stylu”
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kalendarzowego i zwrotnikowego wyno-
si³a 2 miesi¹ce. Na polecenie Juliusza
Cezara wprowadzono wtedy nowy urzê-
dowy kalendarz s³oneczny (oparty o d³u-
goœæ roku zwrotnikowego). Rok podzie-
lony zosta³ na 12 miesiêcy licz¹cych
³¹cznie 365 dni, a co cztery lata dodawa-
no dodatkowy dzieñ (by³ to tak zwany
rok przestêpny). Œrednia d³ugoœæ roku
w kalendarzu juliañskim wynosi³a wiêc
365,25 dnia, przekraczaj¹c o 0,0078
doby d³ugoœæ roku zwrotnikowego. War-
to zwróciæ uwagê, i¿ w VI wieku n.e.
zmieniono dodatkowo numeracjê lat,
wprowadzaj¹c  rachubê liczon¹ od roku
narodzenia Chrystusa (tym samym rok
1 kalendarza juliañskiego sta³ siê rokiem
45 p.n.e.).

Narastaj¹ca ró¿nica dat kalenda-
rzowych i dat astronomicznych,
prowadz¹ca miêdzy innymi do

problemów z wyznaczaniem dat œwi¹t
ruchomych koœcio³a katolickiego (np.
spowodowa³a cofniêcie o 10 dni pomiê-
dzy rokiem 325 n.e. a XVI wiekiem daty
równonocy wiosennej), wymusi³a prze-
prowadzenie kolejnej reformy kalenda-
rza. Projekt nowego kalendarza przygo-
towa³ co prawda erudyta Aluise
Baldassar Lilio, ale jego wprowadzenie
w 1582 r. zosta³o zarz¹dzone przez pa-
pie¿a Grzegorza XIII, co spowodowa³o
nadanie nowemu kalendarzowi miana
kalendarza gregoriañskiego. W skrócie:
zarz¹dzono, ¿e po 4 paŸdziernika 1582
r. nast¹pi od razu 15 paŸdziernika, a la-
tami przestêpnymi przestaj¹ byæ lata, któ-
rych numer jest wielokrotnoœci¹ stu, chy-
ba ¿e jest on podzielny przez 400. Dziêki
tej modyfikacji na ka¿de 400 lat kalen-
darzowych przypada tylko 97 lat prze-
stêpnych, a œrednia d³ugoœæ roku w ka-
lendarzu gregoriañskim wynosi
365,2425 dni œrednich s³onecznych.
Choæ wiêc nadal d³ugoœci roku kalenda-
rzowego i zwrotnikowego nieco siê ró¿-
ni¹, skumulowana ró¿nica siêgnie jed-
nego dnia dopiero po up³ywie ponad
3000 lat, co z pewnoœci¹ nie stanowi ¿ad-
nego istotnego problemu. Warto wspo-
mnieæ, i¿ kalendarz gregoriañski wpro-
wadzany by³ w krajach cywilizacji
europejskich doœæ opieszale, ale Polska
wprowadzi³a go natychmiast, w paŸ-
dzierniku 1582 r.

Oczywiœcie, wielokrotne zmiany ka-
lendarzy spowodowa³y, i¿ te same wy-
darzenia lub zjawiska mog¹ byæ datowa-
ne w ró¿ny sposób. W ka¿dej
encyklopedii znajdziemy, ¿e Juliusz Ce-

zar zosta³ zamordowany w 44 roku p.n.e.,
choæ w³aœciwie by³ to 2 rok wed³ug ra-
chuby jego w³asnego kalendarza juliañ-
skiego. W dziedzinie astronomii pos³u¿-
my siê przyk³adem datowania przejœæ
Wenus. Przejœcia Wenus, które zasz³y,
stosuj¹c kalendarz juliañski 26 maja
1518 i 23 maja 1526 r., wed³ug rozsze-
rzonego wstecz kalendarza gregoriañ-
skiego (jest to tak zwany antycypacyjny
kalendarz gregoriañski) zasz³y 5 czerw-
ca 1518 i 2 czerwca 1526 r. Podobnie
przejœcie Wenus datowane wed³ug kalen-
darza juliañskiego na 19 listopada –
1026 r. (czyli na okres przed wprowadze-
niem kalendarza juliañskiego) jest
datowane w³aœnie przy zastosowaniu an-
tycypacyjnego kalendarza juliañskiego.
Oczywiœcie, w ka¿dym wypadku staran-
ny autor powinien podaæ, jaki kalendarz
zosta³ zastosowany. Aby unikn¹æ wszel-
kich tego typu niejednoznacznoœci, dla
datowania zjawisk astronomicznych czê-
sto jest stosowana ci¹g³a rachuba dni,
zwana dat¹ juliañsk¹, czyli liczba dni,
która up³ynê³a od godziny 12:00 czasu
uniwersalnego 1 stycznia roku 4713
p.n.e. wed³ug przed³u¿onego odpowied-
nio wstecz, czyli… antycypacyjnego ka-
lendarza juliañskiego (data ustalona zo-
sta³a w 1583 r. przez Josepha Scaligera).

Aby unikn¹æ nieporozumieñ, najlepiej
jest zaznaczyæ, ¿e podawana data doty-
czy tzw. „nowego porz¹dku” (stylu), po
reformie kalendarza albo dotyczy „sta-
rego porz¹dku” (stylu) sprzed reformy.
Zabawn¹ konsekwencj¹ reformy jest
„wypadniêcie” z oficjalnego kalendarza
od 11 do 14 dni. W beletrystyce jest to
czasem wykorzystywane do budowania
fikcji literackiej poprzez umieszczenie
miejsca (kraju) i czasu akcji w dniach,
których nigdy nie by³o! Gdyby¿ tak np.
rewolucjê paŸdziernikow¹ opóŸniono
kilka miesiêcy i zaplanowano na pocz¹-
tek lutego nastêpnego roku, zmieni³yby
siê losy Europy.

Ale i wspó³czeœnie potrafi wypaœæ
jakaœ data z kalendarza. Po-
wszechnie znana jest sprawa

z lat 80. ubieg³ego wieku Krakowskie-
go Rocznika Astronomicznego z efeme-
rydami gwiazd zaæmieniowych, w któ-
rym nasi koledzy zapomnieli, ¿e ten rok
by³ rokiem przestêpnym, wiêc po 28 lu-
tym wszystkie efemerydy siê rozjecha-
³y. W nades³anych do „Uranii” astrono-
micznych kalendarzach 2012 na
szczêœcie wszêdzie jest 29 luty, wszak
zgodnie z regu³ami gregoriañskimi

mamy w³aœnie rok przestêpny! Repro-
dukujemy obok stronê tytu³ow¹ wraz ze
stron¹ czerwcow¹ kilku naszych ulubio-
nych astrokalendarzy.

W egzemplarzu grudzi¹dzkim mamy
staranne graficznie opracowanie faz
Ksiê¿yca na ka¿dy dzieñ miesi¹ca oraz
znak zodiaku. Pozosta³e kalendarium
astronomiczne — zaznaczane gwiazdka-
mi — jest bardzo skromne, obejmuje
tylko punkty równonocy i przesileñ oraz
— na szczêœcie — tranzyt Wenus! Bo-
gaciej wyró¿niono tam lokalne wydarze-
nia wspó³czesne (np. OMSA) i historycz-
ne, przypominaj¹ce o zwi¹zkach
Kopernika z miastem, np. rocznica od-
s³oniêcia tablicy pami¹tkowej ku czci
astronoma (sic!). Tylko astrokalendarz
z ¯agania zawiera szczegó³owe kalenda-
rium zjawisk na niebie obejmuj¹ce kon-
figuracje planet ze S³oñcem i Ksiê¿ycem
oraz miêdzy sob¹, bardzo liczne roje
meteorów, opozycje kilku planetoid itp.
Tranzyt Wenus 6 czerwca zosta³ specjal-
nie wyró¿niony, jako zjawisko wyj¹tko-
we. Trochê „z innej bajki” jest wydaw-
nictwo gdañskiego Hewelianum, które
mieliœmy przyjemnoœæ rozsy³aæ prenu-
meratorom „Uranii”. Rysunkowe ¿arty
„naszego” Jacka Dr¹¿kowskiego dotycz¹
ró¿nych dziedzin astronomii, nie unika-
j¹c astrofizyki. Wraz z fachowym ko-
mentarzem, maj¹ przede wszystkim zna-
czenie edukacyjne. Pomimo ¿e
z za³o¿enia nie uwzglêdniano tu „rozk³a-
du jazdy” cia³ niebieskich, brak wzmian-
ki o tranzycie, to trochê tak jakby zgu-
biono 6 czerwca z kalendarza.

A jak powinien wygl¹daæ Kalendarz
Uranii 2013? Czekamy na opinie, pomy-
s³y i zdjêcia!

Pawe³ Rudawy
Maciej Miko³ajewski
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Fina³ LV Olimpiady Astronomicznej

Moja ostatnia
olimpiada

LAUREACI LV OLIMPIADY
ASTRONOMICZNEJ (Chorzów 2012)
1. Filip Ficek (zwyciêzca olimpiady) z V LO im. Augusta

Witkowskiego w Krakowie
2. Kacper Bucki z ZSO nr 11 im. Stanis³awa Wyspiañ-

skiego w Kêtach
3. Jakub Klencki z I LO im. Miko³aja Kopernika w £odzi
4. Aleksandra Hamanowicz z Gimnazjum i Liceum

Akademickiego w Toruniu
5. Przemys³aw Kuta z I LO im. Kazimierza Brodziñ-

skiego w Tarnowie

Autorka relacji razem ze zwyciêzc¹ Olimpiady

Niedziela 11 marca w samo po³udnie – moment wyczeki-
wany przez wszystkich uczestników fina³u LV Olimpiady
Astronomicznej. Zdenerwowani i zaniepokojeni podcho-
dziliœmy Alej¹ Gwiazd do po³o¿onego w centrum parku
Planetarium Œl¹skiego.

Id¹c pod górê i rozmawiaj¹c ze znajomymi, mia³am œwiado-
moœæ, ¿e to ju¿ moja ostatnia olimpiada. Chcia³am te¿ coœ osi¹-
gn¹æ tak¿e po to, aby ugruntowaæ siê w przekonaniu, ¿e ta „dzi-
waczna” nauka zwana astronomi¹ jest tak¿e dla mnie. Bo w³a-
œnie tym jest dla mnie ta olimpiada – wydarzeniem, które  m³o-
demu cz³owiekowi pozwala spotkaæ siê  prawdziw¹ astrono-
mi¹. I czyni to doskonale, przecie¿ nie mo¿na ca³e ¿ycie marzyæ
o piêknych astrofotografiach, bo prawdziwa astronomia to przede
wszystkim nauka próbuj¹ca opisaæ œwiat za pomoc¹ praw fizy-
ki. A do tego potrzebna jest matematyka. Porz¹dny warsztat
matematyczno-fizyczny jest niezbêdny dla ka¿dego, kto chce
odwiedziæ w marcu Chorzowskie Planetarium. Olimpiada po-
zwala spojrzeæ na prawdziwe oblicze nauki, mobilizuj¹c jednak
do zg³êbiania wiedzy i trenowania swoich umiejêtnoœci.

25 osób, które uczestniczy³y w finale, musia³o zmierzyæ siê
z szeœcioma zadaniami: tradycyjnie by³y wœród nich zadania ob-
serwacyjne. Zgodnie stwierdziliœmy, ¿e jesteœmy rocznikiem
wyj¹tkowym i przejdziemy do historii jako jeden z tych nielicz-
nych fina³ów, podczas którego rozwi¹zywane by³o zadanie ob-
serwacyjne pod prawdziwym niebem. Mieliœmy ogromne oba-
wy, co ciekawego szykuj¹ nam organizatorzy i z niepokojem
spogl¹daliœmy na zachodz¹ce S³oñce, za którym wydawa³y siê
pod¹¿aæ wszystkie zgromadzone nad Chorzowem chmury. Nie-
bo pozosta³o czyste, a my podzieleni na dwie grupy wykonywa-
liœmy obserwacje, korzystaj¹c z niewielkich teleskopów rozsta-
wionych na schodach planetarium. Przewagê uzyskali ci, któ-
rzy ju¿ poprzednio wykonywali w³asne obserwacje – nie mieli
problemów z opanowaniem teleskopu i wzorowo przeprowa-
dzili swoje obserwacje Jowisza i jego ksiê¿yców galileuszowych
(bo w³aœnie tych obiektów dotyczy³o nasze zadanie). Wœród
naszej grupy znajdowali siê te¿ jednak tacy, którzy w ten pi¹tko-
wy wieczór prze¿yli swoje pierwsze spotkania z teleskopem.
Ciszê wieczoru od czasu do czasu m¹ci³ brzêk spadaj¹cych
teleskopowych pokryw...

Musieliœmy przedstawiaæ bardzo ciekawy widok, bo wieczorni
spacerowicze z niepokojem spogl¹dali na schody planetarium,
rozœwietlane s³abymi czerwonymi latarkami.

Kolejnym sprawdzianem umiejêtnoœci obserwacyjnych by³o
tradycyjne ju¿ zadanie wykonywane pod kopu³¹ planetarium.
Nikogo chyba nie zdziwi³o to, co zobaczyliœmy na sztucznym
niebie – gwiazdozbiory niebo po³udniowego. Miêdzynarodowa
Olimpiada odbywa siê przecie¿ w tym roku w Brazylii, byliœmy
wiêc przygotowani na tak¹ niespodziankê. Niemniej, nie by³o
to zadanie proste. Nasze miny, gdy wracaliœmy do sali portreto-
wej, w której odbywa³a siê wiêksza czêœæ zawodów przedsta-
wia³y stany od nieopisanej radoœci po kompletne za³amanie.
Wiêkszoœæ zadañ to problemy fizyczne, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e
zamiast klocków czy kulek rozwa¿aliœmy gwiazdy lub planety.
Dlatego te¿ m³odzi fizycy zawsze radz¹ sobie bardzo dobrze na
tych zawodach. Organizatorzy zaskoczyli nas jednak wymaga-
niami matematycznymi. Równanie Keplera, które nale¿a³o roz-
wi¹zaæ w zadaniu z obiegaj¹cym Ziemiê satelit¹, by³o prze-
szkod¹ nie do przebycia dla wiêkszoœci uczestników. Podobnie
zaskoczy³y nas skomplikowane równania trygonometrii sferycz-
nej w zadaniu wstêpnym, otwieraj¹cym zawody.

I tak wymêczeni, niewyspani, zestresowani i marz¹cy ju¿
o powrocie do domu, siedzieliœmy w wygodnych fotelach pod
kopu³¹ planetarium, czekaj¹c na werdykt komisji. Dla mnie by³o
to niezwyk³e wydarzenie, bo us³ysza³am zdanie, które „nawró-
ci³o” mnie ponownie na drogê astronomii: Tytu³ laureata otrzy-
muje… S³owa prof. Kreinera, to by³o spe³nienie marzeñ! Teraz
przede mn¹ i czwórk¹ kolegów miêdzynarodowa olimpiada i wa-
kacyjny wyjazd a¿ do Brazylii. Chocia¿by po to, ¿eby zobaczyæ
w koñcu te wiecznie niedostêpne Ob³oki Magellana!

Poza oczywistymi korzyœciami Olimpiada przynosi równie
niezapomniane prze¿ycia tak¿e na innej p³aszczyŸnie ni¿ na-
uka i rozwi¹zywanie zadañ. Raz do roku, na 4 dni do Chorzowa
zje¿d¿a siê m³odzie¿ z ca³ej Polski, ale jest to m³odzie¿ maj¹ca
wspólne, piêkne hobby, jakim jest astronomia. Te spotkania
owocuj¹ wspania³ymi przyjaŸniami, które czêsto trwaj¹ mimo
roz³¹ki. Ja tak¿e znalaz³am na olimpiadzie wielu przyjació³, z któ-
rymi dzielê moje pasje i mogê po prostu porozmawiaæ o astro-
nomii. Olimpiada Astronomiczna to ciekawe wydarzenie, o któ-
re powinno siê dbaæ, aby m³odzi, zakochani w astronomii ludzie
mogli siê spotykaæ i sprawdzaæ swoje umiejêtnoœci.

A za rok ju¿ LVI Olimpiada, ale ju¿ beze mnie...
Aleksandra Hamanowicz

(Fot. Damian Jab³eka)
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XXXVIII OMSA

Dyskusja
kuluarowa

ZWYCIÊZCY XXXVIII OMSA
(Grudzi¹dz 22-24.03.2012)

Piotr Ko³aczek-Szymañski z XIII LO w Szczecinie
(I miejsce): Spektrometria Amatorska;
Kamila Ulatowska z ZST w Grudzi¹dzu (II miejsce):
Obserwacje planetoid
Mateusz Opala z I LO w Tczewie (II miejsce): Jak wy-
znaczy³em rozmiary i odleg³oœæ galaktyki Wiatrak
Marzena Œniegowska z Gimnazjum i Liceum Akade-
mickie w Toruniu (III miejsce): Plamy s³oneczne

Martyna Chruœliñska (z prawej) w ku-
luarowej dyskusji z Marzen¹ Œnie-
gowsk¹ o aktywnoœci S³oñca

Kolejne Ogólnopolskie M³odzie¿owe Seminarium Astro-
nomiczne w Grudzi¹dzu ju¿ za nami – do laureatów powê-
drowa³y teleskopy, ksi¹¿ki i inne ciekawe nagrody. Gdy
emocje ju¿ opad³y, zapytaliœmy zwyciêzcê konkursu o wra-
¿enia uczestników.

Po pierwsze na pewno nale¿y wspomnieæ o dosyæ du¿ym kon-
traœcie wzglêdem roku poprzedniego – moim zdaniem poziom
tegorocznych referatów by³ o wiele wy¿szy ni¿ w roku ubieg³ym.
Ciekawe jest równie¿ to, ¿e wiele osób, które referowa³y swoje
prace choæby 2 czy 3 lata temu, równie¿ wspominaj¹ o tej suk-
cesywnej tendencji na przestrzeni ostatnich kilku lat. S¹dzê oczy-
wiœcie, ¿e takie zjawisko jest jak najbardziej pozytywne i jedynie
mobilizuje m³odzie¿ do coraz to wiêkszego wysi³ku wk³adanego
w przygotowanie swojej pracy i jej prezentacji (choæ wci¹¿ zda-
rzaj¹ siê osoby czytaj¹ce z kartki). W oczy rzuca³ siê równie¿
tegoroczny, mo¿na powiedzieæ, swoisty trend w kierunku refe-
ratów œciœle obserwacyjnych. Innymi s³owy, referaty teoretycz-
ne, które wystêpowa³y zazwyczaj w równej iloœci z obserwacyj-
nymi, by³y tym razem po prostu rzadkoœci¹. Tutaj chylê czo³a
przed najlepszym, moim zdaniem, referatem teoretycznym
Martyny Chruœliñskiej o „S³onecznym magnetyzmnie”.

Takie przesuniêcie uwagi z teorii na praktykê ma na pewno
swoje uzasadnienie w coraz szerszej dostêpnoœci profesjonal-
nego sprzêtu. Zwróciæ uwagê trzeba choæby na kujawsko-po-
morskie astrobazy. W przysz³oœci powinniœmy spodziewaæ siê
jeszcze wiêcej referatów o charakterze czysto mi³oœniczo-astro-
nomicznym, co nie powinno dziwiæ, poniewa¿ potencjalny refe-
rent, maj¹c do dyspozycji nowoczesny sprzêt, bêdzie chcia³ siê
realizowaæ w³aœnie w tym kierunku, wyznaczaj¹c sobie jakieœ
konkretne zagadnienie.

Jest jednak inna, negatywna strona tej sytuacji. Mianowicie,
wysokiej jakoœci sprzêt w rêkach pocz¹tkuj¹cych „OMSA-owi-
czów” zawê¿a niezwykle teren podejmowanych tematów. Mo¿-
na to by³o obserwowaæ w tym roku. Wyst¹pi³o zatrzêsienie te-
matów o pomiarach prowadzonych na przyk³adzie Jowisza.
Dodatkowo komisja uk³ada takie referaty pod rz¹d, co jest nie-
zwykle niefortunne i publicznoœæ po prostu jest tym znudzona.
Stoi tutaj powa¿ne zadanie przed organizatorami, jak rozwi¹-
zaæ problem wieloœci bliŸniaczych tematów. Nie jest to b³ahy
problem, pamiêtaj¹c o tym, ¿e na kolejnym OMSA wyst¹pi pew-
nie zatrzêsienie sprawozdañ z tranzytu Wenus w czerwcu 2012.
Komisja musi nad tym pomyœleæ, w innym wypadku bêdziemy
zdani na wys³uchanie bardzo podobnych referatów stanowi¹-
cych, jak siê spodziewam, 1/3 wszystkich wyst¹pieñ. Sk¹din¹d,

mog¹ to jednak byæ œwiet-
ne referaty!

Na koniec nale¿y zasta-
nowiæ siê nad pierwszym
spotkaniem miêdzynarodo-
wym YEAS (1st Young Eu-
ropean Astronomical Semi-
nar). Wed³ug mnie organi-
zatorzy nie podjêli odpo-
wiednio zagranicznych go-
œci. Rozumiem, ¿e tego
roku chcieli wykonaæ swe-
go rodzaju eksperyment, jak
sprawdzi siê konfrontacja
referatów polskich z zagra-

Autor relacji i zwyciêzca Seminarium (z prawej) demonstruje
swój „spektrograf amatorski”

nicznymi, jednak moim zdaniem ró¿nica poziomów miêdzy nami
a m³odszymi zagranicznymi przyjezdnymi jest zbyt du¿a, aby
w przysz³oœci ³¹czyæ bezpoœrednio obie te imprezy.

Na koniec warto oczywiœcie wspomnieæ o œwietnym klima-
cie spotkania, podczas którego m³odzi ludzie naprawdê zajmu-
j¹cy siê astronomi¹ w naszym kraju mog¹ powymieniaæ swoje
doœwiadczenia. Uogólniaj¹c, mocn¹ stron¹ OMSA s¹ ludzie
(uczestnicy, obserwatorzy, goœcie), którzy je tworz¹. Warto jed-
nak by by³o popracowaæ nad stron¹ techniczn¹ prowadzenia
sesji. Koniecznie trzeba wyd³u¿yæ równie¿ czas przeznaczony
na zadawanie pytañ bezpoœrednio po wyst¹pieniu. Prowadz¹-
cy nadu¿ywa epickiego s³owa …kuluary, odsy³aj¹c tam roze-
mocjonowanych dyskutantów. Trac¹ na tym referaty, referenci
i publicznoœæ.

Piotr Ko³aczek-Szymañski

Red. OMSA od lat wzorowane jest na prawdziwych, miêdzynarodo-
wych konferencjach naukowych, gdzie referaty grupuje siê w tema-
tycznych sesjach. Ci, których sesja nie interesuje, maj¹ wtedy czas
na… dyskusjê w kuluarach albo na spacer. Trzymanie dyskusji plenar-
nej w ryzach czasowych jest podstawowym obowi¹zkiem przewodni-
cz¹cego sesji (tzw. chairmana).

Kolejnymi laureatami zostali: Maciej Myszkiewicz z II LO
w Siedlcach, Martyna Chruœliñska z XIII LO w Szczecinie,
Marta Stolarów z II LO w Tczewie, Mateusz Windak z V LO
w Wieliczce, Mateusz Zajchowski z II LO w Krosnie, Piotr
Miko³ajczak z TOŒ w Inowroc³awiu, Karol Gut z LO w Tucho-
wie. W sumie wys³uchano 30 referetów w trzech sesjach.

Astronomia m³odych
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W tym roku mija 15 lat od chwili, kiedy ukaza³ siê ostat-
ni numer kwartalnika „Postêpy Astronomii” (4/1997).
Redakcja pisa³a wtedy: Za³o¿one w roku 1953 „Po-

stêpy Astronomii” by³y pocz¹tkowo czasopismem Polskiego To-
warzystwa Astronomicznego przybli¿aj¹cym polskiemu czytelni-
kowi osi¹gniêcia œwiatowej astronomii i s³u¿y³y g³ównie
specjalistom w tej dziedzinie nauki. Trudnoœci wydawnicze lat
osiemdziesi¹tych, transformacja ustrojowa i postêpuj¹ca za ni¹
³atwoœæ dostêpu do fachowej literatury astronomicznej relacjo-
nuj¹cej „z pierwszej rêki” dokonuj¹cy siê postêp w tej dziedzinie
badañ sk³oni³y Wydawcê do zmiany profilu pisma. Od roku 1991
„Postêpy Astronomii” sta³y siê czasopismem stawiaj¹cym sobie
za g³ówny cel pokazywanie obiektów i wyjaœnianie zjawisk ota-
czaj¹cego nas œwiata gwiazd i galaktyk, adresowanym do szero-
kiego grona Czytelników. Ta zmiana charakteru pisma zbli¿a³a
nas do innego polskiego czasopisma popularyzuj¹cego astrono-
miê — do „Uranii”. Dlatego wydaje siê rzecz¹ naturaln¹ po³¹-
czenie wysi³ków obu polskich towarzystw astronomicznych dla
popularyzacji reprezentowanej przez nie nauki. W roku 90-lecia
tytu³u warto pamiêtaæ, ¿e kryje siê w nich równie¿ 45 lat niezale¿-
nego rozwoju „Postêpów Astronomii”, wiêc ³¹cznie z podtytu³em,
dzisiejsza „Urania” to jakby 135 lat pracy polskich astronomów
i mi³oœników astronomii na rzecz rozwoju swoich w³asnych œro-
dowisk, edukacji i przyrodniczej kultury spo³eczeñstwa.

Co uda³o siê w miêdzyczasie osi¹gn¹æ? Kwartalnik sta³ siê
dwumiesiêcznikiem, ale pamiêtajmy, ¿e „Urania”, której trady-
cjê pragniemy kontynuowaæ, by³a miesiêcznikiem i marzeniem
redakcji jest powrót do comiesiêcznego wydawania pisma. Usta-
bilizowa³a siê szata graficzna oraz struktura numeru. Pomimo
regularnych problemów finansowych pismo wychodzi³o bez
przerw, chocia¿ niekiedy z opóŸnieniem. Powiêksza³o siê grono
autorów i czytelników. Ci¹gle jest i bêdzie o czym pisaæ. Istnie-
jemy, i co najwa¿niejsze, jesteœmy rozpoznawalni.

Przez d³ugie lata g³ównym kana³em dystrybucji pozosta³a pre-
numerata, kapryœne finanse nie pozwoli³y na widoczn¹ na ze-
wn¹trz reklamê czy na umowy z du¿ymi firmami dystrybucyjny-
mi. Pocz¹tkowo trudno by³o równie¿ pogodziæ ze sob¹ profile
czasopism, z których zrodzi³a siê „Urania–Postêpy Astronomii”.
Z jednej strony czasopismo dla mi³oœników astronomii, z drugiej
dla wykszta³conych astronomów zawodowych, Doszliœmy w koñ-
cu do stanu pewnej równowagi, ale zadowoliæ wszystkich jest trud-
no. Na pewno warto siê zastanowiæ, co obecnie mo¿e byæ nasz¹
si³¹, z czego nale¿y zrezygnowaæ, a co nowego wzi¹æ pod uwagê.

Sporo czasu up³ynê³o od momentu po³¹czenia „Uranii” i „Po-
stêpów Astronomii”. Dla wielu spoœród naszych czytelników to
historia, dla najm³odszych wrêcz prehistoria. Dysponujemy obec-
nie narzêdziami i mo¿liwoœciami — w tym równie¿ dotycz¹cy-
mi komunikacji i dostêpu do informacji — o których starsze po-
kolenia astronomów i mi³oœników astronomii nie œmia³y nawet
marzyæ. A jednak zainteresowanie i zadziwienie bogactwem zja-
wisk na niebie pozostaj¹ takie same. Ci¹gle s¹ ludzie, na których
to „dzia³a”. I to jest chyba najwa¿niejsze!

W ci¹gu 15 lat wiele siê zmieni³o, poczynaj¹c od naszego po-
dwórka. W lipcu ubieg³ego roku odszed³ profesor Andrzej Wosz-
czyk — cz³owiek, który by³ redaktorem naczelnym „Postêpów
Astronomii” w ostatnich latach ich istnienia. Potem zaczê³a siê
jego przygoda z „Urani¹ – Postêpami Astronomii” i trwa³a do
samego koñca. Nie ma ju¿ wœród nas niektórych autorów ostat-
niego numeru „Postêpów Astronomii”: niezmordowanego pod-
ró¿nika, ¿yczliwego i pogodnego cz³owieka doc. Tadeusza Ja-
rzêbowskiego, nie pojawi¹ siê ju¿ kolejne recenzje ksi¹¿ek
autorstwa dr. Kazimierza Schillinga.

Zmienia siê równie¿ astronomia. Pracuj¹cy do dziœ teleskop
Hubble’a w roku 1997 by³ ju¿ po naprawie, co pozwoli³o na osi¹-
gniêcie za³o¿onych parametrów uk³adu optycznego. Ale do zajê-
cia jego miejsca szykuje siê ju¿ teleskop Jamesa Webba. Sateli-
tarne Obserwatorium Podczerwone (ISO), o którym pisa³ dr
Szczerba, ma dziœ nastêpcê w postaci 3,5-metrowego teleskopu
podczerwonego na orbicie (Herschel Space Observatory). Profe-
sor Szczerba jest aktywnym uczestnikiem misji i koordynatorem
udzia³u Polski w tym projekcie. A na pustyni Atacama w Chile
uzyskano ju¿ pierwsze obrazy nieba na falach milimetrowych
i submilimetrowych z pomoc¹ interferometru radiowego ALMA.
To tylko migawki — odniesienia do zawartoœci ostatniego nu-
meru „Postêpów Astronomii”. A przecie¿ w ci¹gu ostatnich lat
obserwujemy burzliwy rozwój astronomii wysokich energii (rent-
genowskiej, gamma, promieni kosmicznych), radioastronomii,
penetracji Uk³adu S³onecznego przy pomocy sond kosmicznych,
masowych ju¿ odkryæ pozas³onecznych uk³adów planetarnych.
Trzeba przerwaæ to wyliczanie, bo i tak o wszystkim nie napiszê.

Obecnie nasze pismo przechodzi kolejn¹ metamorfozê —
pojawili siê nowi cz³onkowie redakcji i autorzy, w tym równie¿
mi³oœnicy astronomii. Pismo staje siê w pe³ni kolorowe, zmienia
siê szata graficzna, przemodelowaniu ulegaj¹ niektóre dzia³y,
wzros³a objêtoœæ, a wolnorynkowa sprzeda¿ w ksiêgarniach
EMPiK zrówna³a siê z iloœci¹ prenumerat. Co bêdzie dalej — to
zale¿y nie tylko od redakcji, ale równie¿ od naszych, oby coraz
liczniejszych, Czytelników...

Roman Schreiber
Redaktor „Postêpów Astronomii” 1997 i „Uranii” 2012

Ostatni numer
„Postêpów

Astronomii”

90 lat Uranii
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Dyskusje o „Uranii” pojawiaj¹ siê od cza-
su do czasu na astronomicznych forach
internetowych. Na ka¿dym z forów udzia³
w dyskusji bierze na ogó³ nie wiêcej ni¿
kilka-kilkanaœcie osób. Czêsto zupe³nie
ze sob¹ sprzeczne oczekiwania i opinie
dotycz¹ce formy i treœci „Uranii”, utwier-
dzaj¹ nas w przekonaniu, ¿e bêdziemy
mogli zadowoliæ wszystkich, kiedy co
najmniej podwoimy objêtoœæ pisma. Nie
zawsze i zapewne nie wszystkie fora je-
steœmy w stanie na bie¿¹co œledziæ, wiêc
zachêcamy do bezpoœredniego nadsy-
³ania uwag na nasz adres e-mailowy ura-
nia@pta.edu.pl. Gdzie tylko to mo¿liwe,
zachowujemy oryginalny charakter pol-
szczyzny potocznej.

Forum czy czasopismo?
www.astropolis.pl oraz www.astro4u.net

Jeœli mia³bym w „Uranii” czytaæ to samo
co na forach, to szkoda by mi by³o wyda-
waæ na ni¹ pieni¹dze. To dziêki niej mia-
³em okazjê poznaæ kierunki badañ, z który-
mi nigdy bym siê nie zetkn¹³, bo s¹ ma³o
medialne, a które le¿¹ daleko od moich
g³ównych zainteresowañ astronomicz-
nych… i to nie z drugiej rêki, ale od auto-
rów tych badañ. (18.12.2011, Zbyt,
www.astropolis.pl)

Tylko ¿e „to co krêci i inspiruje amato-
rów” jest ju¿ dostêpne na forach interneto-
wych. I to za darmo. Wiêc to ju¿ nie kwe-
stia, ¿eby amatorzy zaczêli skrobaæ, bo
robi¹ to w necie namiêtnie, tylko jak wersja
drukowana ma przebiæ fora, czyli uzasad-
niæ cenê egzemplarza. (18.12.2011, Fredri-
xxon, www.astro4u.net)

Periodyk naukowy czy tabloid?
 www.forumastronomiczne.pl

oraz www.astropolis.pl

Wed³ug mnie „Urania” jest pismem zbyt
naukowo pisanym. W Polsce jest potrzeb-
ne pismo popularnonaukowe, które by³oby
dostêpne dla pocz¹tkuj¹cych mi³oœników
astronomii. Prenumerujê „Uraniê” od jakie-
goœ czasu, i pomimo tego, i¿ jestem mi³o-
œnikiem astronomii, nie naukowcem, to nie-
które artyku³y s¹ jak gdyby pisane dla „wta-
jemniczonych” naukowców, a nie dla mi³o-
œników. (19.12.2011, angelskorpion,
www.astropolis.pl)

Robienie wiêc wci¹¿ na si³ê wielkiej epo-
pei naukowej w „Uranii” i trzymanie siê kur-
czowo tej koncepcji jak „krzy¿a”, mija siê
z celem. Panowie, trzeba przyzwyczaiæ siê
do schodzenia w dó³, aby w ogóle ludzie
siê t¹ dziedzin¹ nauki zainteresowali (nie

myœlcie tylko o sobie!) – to ju¿ nie czasy
„ambitnego” PRL-u…. Jeœli dojdzie do eta-
pu, ¿e ludzi bêdzie interesowaæ tylko
„œwierszczyk”, to ¿eby popularyzowaæ
astronomiê, bêdziecie musieli zacz¹æ wy-
dawaæ… tak, owszem… œwierszczyk. Przy-
kre, ale prawdziwe. (25.02.2012, Refresh,
www.forumastronomiczne.pl)

„Urania” z pewnoœci¹ powinna zawie-
raæ tak¿e teksty zrozumia³e dla m³odzie¿y
(opisy problemów, które rozgryzaj¹ dokto-
ranci czêsto takimi niestety nie s¹) i dla œro-
dowiska obserwatorów-amatorów. Ca³e
szczêœcie, ¿e rezygnuj¹ z kalendarzyka
astronomicznego w obecnej formie. Ta for-
ma by³a dobra w po³owie lat 70., ale dziœ
jest nie tylko nieatrakcyjna, ale tak¿e nie-
zrozumia³a dla m³odych ludzi, którzy chc¹
obserwowaæ, ale brak wiedzy i niezrozu-
mia³y tekst tego nie u³atwiaj¹. (18.12.2011,
vmisiu, www.astropolis.pl)

Czasopismo musi trzymaæ pewien po-
ziom niezale¿nie od ogó³u, bo z czasem
stanie siê bezwartoœciowym papierem.
(25.02.2012, Alien7101, www.forumastro-
nomiczne.pl)

Moja wypowiedŸ na temat przystêpno-
œci artyku³ów w ostatniej [nr 1/2012 – red.]
„Uranii” by³a akurat bez ¿adnego podtekstu
ironicznego (no mo¿e trochê go by³o :-). Ar-
tyku³y czyta siê dobrze i s¹ poœwiêcone
doœæ ciekawym kwestiom. Jednak¿e nie
zmieniê swojego zdania w tej sprawie i na-
dal bêdê broni³ „Uranii” jako Ÿród³a wiedzy
dla osób, które chc¹ tê wiedzê powiêkszaæ,
a nie tylko znajdowaæ w czasopiœmie to, co
ju¿ dawno wiedz¹ albo tylko to, co lubi¹.
Astronomia to nauka, która ludzi nieustan-
nie zaskakuje, tak wiêc dajmy siê czasem
zaskoczyæ autorom tych¿e artyku³ów. Niech
nam rzuc¹ co jakiœ czas temat do reflek-
sji… (25.02.2012, Adam Derdzikowski,
www.forumastronomiczne.pl)

Poziom audycji telewizyjnych to nie jest
dobry pomys³ – inaczej siê ogl¹da, inaczej
czyta. Nie powinien to te¿ byæ poziom arty-
ku³ów w czasopismach typu „Wiedza i ¯y-
cie” czy „Œwiat Nauki”. (19.12.2011, barto-
lini, www.astropolis.pl)

Sprawozdania i relacje
– kto je czyta?

www.astropolis.pl

„Uranii” mam za z³e nie jej artyku³y (po-
pularno)naukowe, tylko rozdêt¹ sprawoz-
dawczoœæ, doniesienia œrodowiskowe do-
tycz¹ce mini-mikroœrodowisk (…)
(18.12.2011, Janko, www.astropolis.pl)

„Urania” jest ogólnie w porz¹dku. Zda-
rzaj¹ siê czasem artyku³y, których nie je-
stem w stanie w pe³ni zrozumieæ, ale siê
staram :-), natomiast najbardziej mnie wku-
rza to, co napisa³ ju¿ Janko – jakieœ spra-
wozdania z jakiœ zlotów i olimpiad zajmuj¹-

ce kilka stron – co mo¿na by na luzie zmie-
œciæ na jednej, któryœ numer by³ taki, ¿e
po³owa stron to by³y jakieœ relacje.
(18.12.2011, Gumowy, www.astropolis.pl)

Nie rezygnowa³bym ze sprawozdawczo-
œci. To co siê dzieje w œrodowisku astrono-
mów i mi³oœników jest wa¿ne do zaznacze-
nia i pokazania. Oczywiœcie z umiarem. To
ma byæ raczej margines, a nie g³ówne Ÿró-
d³o tekstów. (3.01.2012, Arek, www.astro-
polis.pl)

Czy Urania podnosi
dorobek naukowy?

www.astropolis.pl

Czy przypadkiem „Urania” nie ma te¿
aspektu pisma, dziêki któremu mo¿na wy-
kazaæ w papierach np. doktoranckich, nie-
co „podbitej” liczby publikacji? Jeœli tak jest,
t³umaczy³oby to czêœciowo rodzaj zamiesz-
czanych tam materia³ów. (19.12.2011,
Hans, www.astropolis.pl)

„Urania” nie jest miejscem, gdzie publi-
kuje siê prace naukowe i nigdy czymœ ta-
kim nie by³a. Nie da siê nabiæ punktów, zdo-
byæ plusów, podreperowaæ presti¿u nauko-
wego przez publikowanie w „Uranii”, bo pu-
blikacje w takim piœmie do dorobku nauko-
wego siê nie licz¹. (3.01.201, Arek,
www.astropolis.pl)

Rozk³adówka
– zachowaæ czy zlikwidowaæ?

www.forumastronomiczne.pl:

Otrzyma³em dzisiaj kolejn¹ [nr 2/2012
– red.] „Uraniê”. Co do treœci, uwa¿am jak
dla mnie – cz³owieka z ulicy – jest powiedz-
my OK. Natomiast mam szczególnie jedn¹
gor¹c¹ proœbê… zrezygnujcie proszê wresz-
cie z tych zdjêæ na œrodku pisma. Nie wy-
obra¿am sobie sytuacji, ¿e to komuœ mo¿e
siê przydaæ, czy nawet ucieszyæ oko (z³a
jakoœæ papieru, niewyraŸne zdjêcie, widok
z³amania i zszywek na œrodku). Zawsze siê
o to denerwujê, bo idzie na marne 2 pe³ne
strony, co przy kwartalniku i niewielkiej ilo-
œci stron tym bardziej boli! (20.04.2012, Re-
fresh, www.forumastronomiczne.pl)

Ta… pewnie ;-) Proponujê zlikwidowaæ
wszystkie zdjêcia, w koñcu to cenne miej-
sca na tekst, krzy¿ówkê – bo zbêdna, zrób-
my z „Uranii” typowo tekstowy dwumie-
siêcznik, a obni¿my cenê do 1,50 z³, ale
by³o by git. (20.04.2012, Alien7101, www.fo-
rumastronomiczne.pl)

Co do zdjêæ na œrodku czasopisma.
Mo¿e tak byæ, ¿e jakoœæ jakiegoœ zdjêcia
nie jest najwy¿sza. Ale ze zdjêciami „na roz-
k³adówce” spotykam siê od kilkudziesiêciu
lat nawet w „Sky & Telescope”. I nie tylko
w numerach sprzed 40 lat, ale tak¿e wspó³-
czesnych. (20.04.2012, Hermes, www.fo-
rumastronomiczne.pl)

Opracowa³ Krzysztof Czart

Urania na forach

Podejrzane
w Sieci...
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Ciekawe strony internetowe…

Dziœ po raz kolejny proponujê skorzystaæ z uprzejmoœci Ro-
yal Society, tym razem udostêpniaj¹cej od dnia 19 kwietnia
br. fragment swojej olbrzymiej, gromadzonej przez wieki
kolekcji obrazów i ilustracji zwi¹zanych z nauk¹ w ramach
The Royal Society Picture Library.

Pod adresem https://pictures.royalsociety.org/home znaj-
dziemy niepozornie wygl¹daj¹c¹ stronê odsy³aj¹c¹ do kil-
ku tzw. galerii ilustracji zawieraj¹cych jednak niezbyt licz-
ne kolekcje. Dopiero skorzystanie z opcji przeszukiwania
dostêpnej w lewym górnym rogu strony domowej otwiera
przed nami dostêp do bez porównania wiêkszej iloœci ilu-
stracji. Zaawansowane przeszukiwanie (np. pod has³em
„Astronomy” czy „Physics”, ale mo¿liwoœci sortowania
zbiorów jest znacznie wiêcej) pozwoli na znalezienie obra-
zów mog¹cych zainteresowaæ naszych Czytelników. Mo¿-
na równie¿ wybieraæ spoœród poszczególnych dzia³ów wy-
branych nauk. Niestety, dla wielu dzia³ów brak jeszcze
obrazów (wtedy lepiej szukaæ pod ogóln¹ nazw¹ dyscypli-
ny). Dostêpna kolekcja ma byæ systematycznie powiêksza-
na, m.in. dziêki finansowemu wsparciu projektu przez Fun-
dacjê De Laszlo.

Czytelnika niniejszej notki mo¿e zastanowiæ fakt upar-
tego trzymania siê przeze mnie s³owa „przeszukiwanie”.
Problem jest zwi¹zany z regu³ami przestrzegania praw au-
torskich, których w³aœcicielem lub reprezentatem w³aœci-
ciela jest Royal Society. Ka¿dy z dostêpnych do przegl¹da-
nia obrazów posiada „znak wodny” z napisem „The Royal
Society”, ale równie¿ opis z aktywnymi linkami prowadz¹-
cymi np. do podobnych ilustracji. Dlatego ju¿ na tym po-
ziomie mo¿na wiele zobaczyæ i siê nauczyæ. Jednak za uzy-
skanie dostêpu do wersji w pe³nej rozdzielczoœci (i bez znaku
wodnego) trzeba zap³aciæ — po uprzednim zarejestrowa-
niu siê i przyjêciu warunków licencji na u¿ywanie danego
pliku. Za darmo mog¹ uzyskaæ obrazy nauczyciele dla u¿yt-
ku w szkole czy studenci umieszczaj¹cy je w pracach nie
przeznaczonych do publikacji. Ale równie¿ i w tym wypad-
ku potrzebna jest rejestracja (z wykorzystaniem oficjalne-
go adresu elektronicznego szko³y) i kontakt z przedstawi-
cielem Biblioteki. (rs)

W skrócie

Gromada gwiazd NGC 6604 na zdjêciu wykonanym instrumentem
Wide Field Imager, zamontowanym na 2,2-m teleskopie MPG/ESO
w Obserwatorium La Silla w Chile. NGC 6604 to jasne zgrupowanie
gwiazd w lewym, górnym rogu zdjêcia. Jest to m³oda gromada gwiazd,
która stanowi najgêstsz¹ czêœæ bardziej rozproszonej asocjacji, za-
wieraj¹cej oko³o stu jasnych, bia³o-niebieskich gwiazd. Zdjêcie poka-
zuje tak¿e mg³awicê zwi¹zan¹ z gromad¹ – ob³ok œwiec¹cego gazu
wodorowego zwany Sh2-54 – oraz ob³oki py³u. Źród³o: ESO

Gromada w gromadzie
Gromada gwiazd NGC 6604 zosta³a ukazana na nowym zdjê-
ciu z instrumentu Wide Field Imager, dzia³aj¹cego na 2,2-m
teleskopie MPG/ESO w Obserwatorium La Silla w Chile. Czê-
sto umyka uwadze na rzecz swoje jaœniejszej s¹siadki, mg³a-
wicy Orze³ (znanej te¿ jako Messier 16), która znajduje siê tu¿
obok. Ale kadr tego zdjêcia prezentuje samodzielnie gromadê
NGC 6604, wœród krajobrazu otaczaj¹cych ob³oków gazu i py³u,
ukazuj¹c jej piêkno.

NGC 6604 jest jasnym zgrupowaniem gwiazd widocznym
w lewym, górnym rogu zdjêcia. To m³oda gromada gwiazd,
która stanowi najgêstsz¹ czêœæ szerszej asocjacji zawieraj¹-
cej oko³o stu jasnych, niebiesko-bia³ych gwiazd. Zdjêcie poka-
zuje tak¿e mg³awicê powi¹zan¹ z gromad¹ — ob³ok œwiec¹-
cego gazu wodorowego zwany Sh2-54 — oraz ob³oki py³u.

NGC 6604 znajduje siê oko³o 5500 lat œwietlnych od nas
i widaæ j¹ w gwiazdozbiorze Wê¿a na niebie pó³nocnym. Po³o-
¿ona jest oko³o dwa stopnie na pó³noc od mg³awicy Orze³.
Jasne gwiazdy ³atwo dostrzec za pomoc¹ ma³ego teleskopu,
po raz pierwszy skatalogowa³ je w 1784 r. William Herschel.
Jednak s³aby ob³ok gazu umyka³ uwadze a¿ do lat 50. ubie-
g³ego wieku, kiedy to zosta³ skatalogowany przez Stewarta
Sharplessa na fotografiach z atlasu nieba National Geogra-
phic–Palomar Sky Atlas.

Gor¹ce, m³ode gwiazdy gromady pomagaj¹ powstawaæ
w NGC 6604 nowym generacjom gwiazd, zbieraj¹c w zwar-
tym obszarze materia³ gwiazdotwórczy dziêki swoim wiatrom
gwiazdowym i promieniowaniu. Druga generacja gwiazd szyb-
ko zast¹pi pierwsz¹, gdy¿ mimo ¿e najjaœniejsze m³ode gwiazdy
s¹ bardzo masywne, to szybko zu¿ywaj¹ swoje paliwo i ¿yj¹
krótko.

Oprócz estetyki, NGC 6604 ma jeszcze inne powody, aby
przyci¹gn¹æ wzrok astronomów, gdy¿ posiada dziwn¹ kolum-
nê gor¹cego, zjonizowanego gazu emanuj¹cego ze œrodka,
której natura jak na razie nie jest jeszcze poznana. (kc)
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Ten wspania³y widok gromady kulistej Messier 55 (M 55) w gwiazdo-
zbiorze Strzelca zosta³ uzyskany w podczerwieni za pomoc¹ telesko-
pu do przegl¹dów VISTA w Obserwatorium ESO Paranal w Chile. Ta
wielka kula starych gwiazd znajduje siê w odleg³oœci oko³o 17 tys. lat
œwietlnych od Ziemi. Źród³o: ESO/J.Emerson/VISTA

Artystyczna wizja Mlecznej Drogi. Niebieskie halo materii otaczaj¹cej
galaktykê pokazuje przewidywane rozmieszczenie tajemniczej ciem-
nej materii, która zosta³a pocz¹tkowo zaproponowana przez astrono-
mów w celu wyt³umaczenia w³asnoœci krzywej rotacji galaktyki, a obec-
nie jest tak¿e istotnym elementem teorii powstawania i ewolucji ga-
laktyk. Nowe pomiary wskazuj¹, ¿e iloœæ ciemnej materii w wielkim
obszarze wokó³ S³oñca jest znacznie mniejsza ni¿ przewidywana oraz
na brak znacz¹cych iloœci ciemnej materii w naszym bliskim s¹siedz-
twie. Źród³o: ESO/L.Calçada

Czy¿by powa¿ny cios
dla teorii o ciemnej materii?

Najdok³adniejsze jak dot¹d badania ruchów gwiazd w Drodze
Mlecznej nie znalaz³y dowodów na istnienie ciemnej materii
w przestrzeni wokó³ S³oñca. Zgodnie z powszechnie akcepto-
wanymi teoriami najbli¿sze s¹siedztwo S³oñca powinno byæ
wype³nione ciemn¹ materi¹ — tajemnicz¹, niewidzialn¹ sub-
stancj¹, któr¹ mo¿na wykryæ jedynie dziêki grawitacyjnemu
oddzia³ywaniu, jakie wywiera. Jednak nowe badania, przepro-
wadzone przez zespó³ astronomów w Chile, wskazuj¹, ¿e teo-
rie te nie przystaj¹ do faktów obserwacyjnych. Mo¿e to ozna-
czaæ, ¿e próby bezpoœredniego wykrycia na Ziemi cz¹stek
ciemnej materii maj¹ niewielk¹ szansê na sukces.

Zespó³ naukowców korzysta³ z 2,2-m teleskopu MPG/ESO
w Obserwatorium ESO La Silla oraz z innych teleskopów w celu
zbadania ruchów ponad 400 gwiazd w odleg³oœci do 13 tys.
lat œwietlnych od S³oñca. Z nowych danych obliczono masê
materii w s¹siedztwie S³oñca w objêtoœci czterokrotnie wiêk-
szej ni¿ analizowana we wczeœniejszych badaniach.

Masa, któr¹ ustaliliœmy, bardzo dobrze pasuje do tego, co
widzimy — gwiazd, py³u i gazu — w obszarze wokó³ S³oñca
mówi kierownik zespo³u Christian Moni Bidin (Departamento
de Astronomía, Universidad de Concepción, Chile). Ale nie
pozostawia to miejsca na dodatkow¹ materiê — ciemn¹ ma-
teriê – której siê spodziewaliœmy. Nasze obliczenia pokazuj¹,
¿e powinna byæ wyraŸnie widoczna w pomiarach. Ale po pro-
stu jej tam nie ma!

Ciemna materia jest tajemnicz¹ substancj¹, której nie widaæ,
ale która ujawnia siê poprzez grawitacyjne oddzia³ywanie z ma-
teri¹ wokó³. Ten dodatkowy sk³adnik Kosmosu zosta³ pocz¹tko-
wo zaproponowany dla wyjaœnienia, dlaczego zewnêtrzne czê-
œci galaktyk, w tym naszej Drogi Mlecznej, obracaj¹ siê tak szyb-
ko. Obecnie ciemna materia stanowi podstawowy element teo-
rii dotycz¹cych formowania i ewolucji galaktyk.

Dzisiaj powszechnie akceptuje siê pogl¹d, ¿e ciemny sk³ad-
nik odpowiada za oko³o 80% masy we Wszechœwiecie, pomi-
mo i¿, jak do tej pory, przetrwa³ wszystkie próby wyjaœnienia
jego natury, pozostaj¹c zagadk¹. Wszelkie próby wykrycia
ciemnej materii przeprowadzone dot¹d w laboratoriach na Zie-
mi zakoñczy³y siê bez sukcesu. (kc)

VISTA spogl¹da na wielk¹ kulê gwiazd
Nowe zdjêcie gromady M 55 z teleskopu VISTA do przegl¹dów
w podczerwieni pokazuje dziesi¹tki tysiêcy gwiazd skupionych
razem jak rój pszczó³. Oprócz tego, ¿e s¹ rozmieszczone we
wzglêdnie ma³ej przestrzeni, nale¿¹ tak¿e do najstarszych we
Wszechœwiecie. Astronomowie badaj¹ M 55 i podobne stare
obiekty, zwane gromadami kulistymi, aby dowiedzieæ siê, w jaki
sposób ewoluuj¹ galaktyki i starzej¹ siê gwiazdy.

Gromady kuliste s¹ utrzymywane w ciasnym, sferycznym
kszta³cie dziêki grawitacji. W Messier 55 gwiazdy z pewnoœci¹
s¹ blisko siebie: oko³o sto tysiêcy gwiazd jest upakowanych w
kuli o œrednicy zaledwie 25 razy takiej, jak dystans od S³oñca
do najbli¿szej gwiazdy, Alfa Centauri.

Do tej pory dostrze¿ono oko³o 160 gromad kulistych okr¹-
¿aj¹cych nasz¹ galaktykê, Drogê Mleczn¹, g³ównie wokó³ cen-
trum. Dwa najnowsze odkrycia, wykonane za pomoc¹ VISTA,
zosta³y niedawno opisane w materia³ach ESO. Najwiêksze
galaktyki mog¹ mieæ tysi¹ce okr¹¿aj¹cych je tego typu boga-
tych kolekcji gwiazd.

Obserwacje gwiazd w gromadach kulistych wskazuj¹, ¿e
powsta³y one w tym samym czasie – ponad 10 miliardów lat
temu – i z tego samego ob³oku gazu. Poniewa¿ ten okres for-
mowania siê nast¹pi³ zaledwie kilka miliardów lat po Wielkim
Wybuchu, prawie ca³y dostêpny gaz by³ w formie najprostszej,
najl¿ejszej i najpowszechniejszej w Kosmosie: wodoru, z pewn¹
iloœci helu i znacznie mniejszymi zawartoœciami ciê¿szych pier-
wiastków chemicznych, takich jak tlen i azot.

Zbudowanie g³ównie z wodoru odró¿nia cz³onkinie groma-
dy kulistej od gwiazd narodzonych w póŸniejszych erach, ta-
kich jak S³oñce, które zawieraj¹ ciê¿sze pierwiastki, utworzo-
ne w poprzednich generacjach gwiazd. S³oñce œwieci od oko-
³o 4,6 mld lat, co czyni je jedynie oko³o po³owê tak starym, jak
gwiazdy w wiêkszoœci gromad kulistych. Sk³ad chemiczny
ob³oku, z którego uformowa³o siê S³oñce, jest odzwierciedlo-
ny w zawartoœci pierwiastków w Uk³adzie S³onecznym — w pla-
netoidach, planetach i naszych w³asnych cia³ach. (kc)
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Byæ mo¿e Ksiêga Rodzaju
powinna zaczynaæ siê od
s³ów: „Na pocz¹tku pojawi³y
siê moleku³y…” ¯ycie jest
nie do wyobra¿enia bez
zwi¹zków wêgla. Atmosfery
gwiazd s¹ na ogó³ zbyt
gor¹ce, aby goœciæ
jakiekolwiek cz¹steczki.
Znanych jest natomiast
ponad 160 zwi¹zków
chemicznych, obecnych
w przestrzeni
miêdzygwiazdowej —
w wiêkszoœci s¹ to zwi¹zki
wêgla, moleku³y organiczne.
Ob³oki zawieraj¹ bardzo
wiele niezidentyfikowanych
jeszcze zwi¹zków
chemicznych; s¹ one
zarazem surowcem
na kolejne generacje
gwiazd, które, jak dziœ
wiemy, powstaj¹ z regu³y
w otoczeniu planet.
Obecnoœæ materii
organicznej w m³odych
uk³adach planetarnych
wydaje siê byæ istotnym
czynnikiem wspomagaj¹cym
powstawanie ¿ycia
na niektórych planetach.

Miêdzygwiazdowe
pocz¹tki
¿ycia

Miêdzygwiazdowe
pocz¹tki
¿ycia

Jacek Kre³owski

Byæ mo¿e Ksiêga Rodzaju
powinna zaczynaæ siê od
s³ów: „Na pocz¹tku pojawi³y
siê moleku³y…” ¯ycie jest
nie do wyobra¿enia bez
zwi¹zków wêgla. Atmosfery
gwiazd s¹ na ogó³ zbyt
gor¹ce, aby goœciæ
jakiekolwiek cz¹steczki.
Znanych jest natomiast
ponad 160 zwi¹zków
chemicznych, obecnych
w przestrzeni
miêdzygwiazdowej —
w wiêkszoœci s¹ to zwi¹zki
wêgla, moleku³y organiczne.
Ob³oki zawieraj¹ bardzo
wiele niezidentyfikowanych
jeszcze zwi¹zków
chemicznych; s¹ one
zarazem surowcem
na kolejne generacje
gwiazd, które, jak dziœ
wiemy, powstaj¹ z regu³y
w otoczeniu planet.
Obecnoœæ materii
organicznej w m³odych
uk³adach planetarnych
wydaje siê byæ istotnym
czynnikiem wspomagaj¹cym
powstawanie ¿ycia
na niektórych planetach.

Dziury w niebie
Za pierwszego zwiastuna obecnoœci

rozproszonej materii w przestrzeni po-
miêdzy gwiazdami uwa¿a siê przypad-
kow¹ obserwacjê Williama Herschela
z 1784 r. Obserwuj¹c Drogê Mleczn¹,
mia³ on zawo³aæ do swej siostry, Caroli-
ne, towarzysz¹cej mu przy obserwa-
cjach: „O mój Bo¿e! Tu jest dziura w nie-
bie!”. Zaobserwowa³ najpewniej obiekt
podobny do przedstawionej na zdjêciu
wy¿ej mg³awicy Barnard 68 w konste-
lacji Wê¿ownika — ciemn¹ plamê na tle
obszaru bogato us³anego gwiazdami.

W czasach wspó³czesnych, dziêki
obserwacjom w podczerwonym zakre-
sie widma elektromagnetycznego, uda-
³o siê zaobserwowaæ mnóstwo gwiazd

przeœwiecaj¹cych przez rzekome „dziu-
ry w niebie”. Okaza³o siê, ¿e „dziury” to
ob³oki rozproszonej materii, powoduj¹-
ce zjawisko ekstynkcji — selektywnego
(zale¿nego od barwy) os³abienia promie-
niowania elektromagnetycznego. Poni-
¿ej pochodz¹ca z Europejskiego Obser-
watorium Po³udniowego ESO (jak
wiêkszoœæ zdjêæ w tym artykule) sekwen-
cja szeœciu obrazów tej samej ciemnej
mg³awicy Barnard 68 na coraz d³u¿szych
falach, od œwiat³a niebieskiego i ¿ó³tego
(0,44 i 0,55 µm) a¿ do kolejnych pasm
podczerwonych (0,90—2,16 µm), w któ-
rych ciemny ob³ok staje siê coraz bar-
dziej przezroczysty.

Os³abienie takie dotyczy g³ównie
obiektów odleg³ych, ale zwi¹zek eks-
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tynkcji z odleg³oœci¹ jest dosyæ luŸny. Zdarzaj¹ siê pobliskie,
nieprzezroczyste ob³oki, które bardzo silnie os³abiaj¹ œwiat³o
gwiazd, np. tzw. ρOph dark cloud, oddalony od S³oñca zaled-
wie o 120 parseków. Przy okazji pojawi³y siê pytania o po-
chodzenie takich ob³oków i o ich mo¿liwe dalsze losy.

Asocjacje OB
Z biegiem lat okaza³o siê, ¿e materia miêdzygwiazdowa to

istotny pomost pomiêdzy kolejnymi generacjami gwiazd —
m³ode gwiazdy powstaj¹ z ob³oków rozproszonej materii, za-
silanych materi¹ tracon¹ przez wyewoluowane gwiazdy.
W Drodze Mlecznej nie brakuje bardzo m³odych obiektów,
tzw. asocjacji OB, które sk³adaj¹ siê z m³odych, gor¹cych
gwiazd i sporej iloœci rozproszonej materii. Poniewa¿ gwiaz-
dy OB ewoluuj¹ bardzo szybko, wiêc ich zdjêcia, takie jak
poni¿ej, s¹ zaledwie migawkami w ¿yciu naszej Galaktyki.
Obserwowane gwiazdy musia³y powstaæ bardzo niedawno,
a obecna wœród nich rozproszona materia to odpady popro-
dukcyjne.

Jak widaæ na przyk³adzie HH901/902 z teleskopu Hubble’a,
asocjacja OB sk³ada siê z gwiazd, zjonizowanej przez nie
materii, która œwieci na koszt ich energii i takiej materii, która
siê jonizacji opar³a. Zjonizowana materia wysy³a kwanty pro-
mieniowania podczas procesu rekombinacji, czyli ponowne-
go przy³¹czania elektronów do jonów. Jasne obwódki wokó³
ciemnych plam (ob³oków gazu neutralnego) to efekt znaczne-
go wzrostu ciœnienia po wyst¹pieniu masowej jonizacji. Na-
pór zjonizowanego gazu na oœrodek neutralny powoduje lo-

kalne maksima gêstoœci na obrze¿ach neutralnych zgêstków.
Te obrze¿a œwiec¹ wiêc wyj¹tkowo jasno; w podwy¿szonej
gêstoœci prawdopodobieñstwo spotkania przez jon swobod-
nego elektronu roœnie bardzo szybko: z drug¹ potêg¹ gêstoœci.
Gor¹ca, zjonizowana materia ekspanduje, zmniejszaj¹c przy
tym gêstoœæ. Taki oœrodek wywo³uje zatem nieporównanie
mniej ekstynkcji; przez zjonizowan¹ mg³awicê gwiazdy prze-
œwiecaj¹ bez trudu w przeciwieñstwie do ob³oku neutralnego
o znacznie wy¿szej gêstoœci.

Poni¿szy obrazek NGC 3603 z Teleskopu Hubble’a przed-
stawia styk materii zjonizowanej i neutralnej w asocjacji OB,
w której trwaj¹ jeszcze procesy gwiazdotwórcze. Widaæ wy-
raŸnie, ¿e œwiec¹ca, zjonizowana materia praktycznie nie os³a-
bia œwiat³a dalej po³o¿onych gwiazd.

Dyski wokó³gwiazdowe
Ale mg³awice dziel¹ siê nie tylko na jasne (emisyjne) i ciem-

ne (absorpcyjne). W pobli¿u œwie¿o uformowanych gwiazd
mo¿emy mieæ do czynienia z jasno-ciemnymi mg³awicami
kometarnymi, widocznymi na zdjêciu poni¿ej. Ich jasne „g³o-
wy” s¹ zwrócone w kierunku gwiazd, które pobudzaj¹ je do
œwiecenia. Na kolejnym zdjêciu widaæ tak¿e ciemny dysk
oko³ogwiazdowy — naturalny produkt procesów gwiazdo-
twórczych. Dyski takie towarzysz¹ zapewne wszystkim m³o-
dym gwiazdom, ewoluuj¹c nastêpnie w uk³ady planetarne. Wi-
doczny na zdjêciu dysk ma liniowy rozmiar kilkuset 700—900
AU (astronomical unit), czyli jednostek astronomicznych
(œrednich odleg³oœci Ziemia–S³oñce).
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Galaktyka Sombre

Źród³o: R. Kennicutt (Steward Obs.) i in., SSC, JPL, Caltech, NASA



151Urania3/2012

ro w podczerwieni
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Materia miêdzygwiazdowa w galaktykach
Materia miêdzygwiazdowa jest rozmieszczona w galakty-

kach w specyficzny sposób, mianowicie pod postaci¹ ramion
spiralnych. Galaktyki eliptyczne, pozbawione ramion, nie za-
wieraj¹ (prawie) materii rozproszonej.

Poni¿sze zdjêcie galaktyki M51, wykonane teleskopem
Hubble’a, pokazuje wyraŸne, w¹skie smugi ciemnej, neutral-
nej materii usytuowane wzd³u¿ wewnêtrznych skrajów ramion
spiralnych. Na te ciemne smu¿ki s¹ „nanizane” liczne asocja-

cje OB — niedawno z tej w³aœnie materii uformowane. Ra-
miona, wraz z rozproszon¹ materi¹, tworz¹ p³aski dysk wokó³
centrum ka¿dej galaktyki. Widaæ to wyraŸnie jako ciemny pas
absorbuj¹cej materii na zdjêciu galaktyki M104 zwanej Som-
brero z teleskopu Hubble’a, wyœwiecaj¹cy zaabsorbowan¹
energiê w dalekiej podczerwieni (jasny dysk widoczny z tele-
skopu Spitzer) obok.

Ten p³aski, rotuj¹cy dysk, to miejsce aktywnych procesów
gwiazdotwórczych. To w nim skupiaj¹ siê wszelkie obiekty
m³ode ewolucyjnie i metrykalnie.
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Wiele o strukturze galaktyk spiralnych mówi poni¿sze ze-
stawienie dwóch obrazów galaktyki NGC 891; S³oñce znaj-
duje siê dok³adnie w p³aszczyŸnie jej dysku.

W zakresie ultrafioletu galaktyka zdaje siê nie istnieæ. Naj-
wyraŸniej Ÿród³a tego promieniowania (m³ode, gor¹ce gwiaz-
dy OB) tkwi¹ w widocznym na prawym zdjêciu cienkim dys-
ku. Ekstynkcja szybko roœnie wraz z maleniem d³ugoœci fali
i w ultrafiolecie w³aœnie osi¹ga maksimum. Tak wiêc ultrafio-
let „grzêŸnie” w materii miêdzygwiazdowej. Z kolei ch³od-
niejsze gwiazdy, decyduj¹ce o obrazie galaktyki w œwietle

widzialnym, praktycznie nie emituj¹ ultrafioletu. I tak galak-
tyka, ogl¹dana z punktu le¿¹cego w jej dysku, pozostaje w ul-
trafiolecie niewidoczna.

Spektroskopia oœrodka miêdzygwiazdowego
Oœrodek miêdzygwiazdowy, jak wszystko w astrofizyce,

mo¿na badaæ spektroskopowo. Rozszczepione œwiat³o odleg-
³ej gwiazdy demonstruje na tle widma ci¹g³ego swojej foto-
sfery linie absorpcyjne ka¿dego ch³odniejszego od niej, wy-
stêpuj¹cego w wystarczaj¹cej iloœci gazu napotkanego po
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drodze do teleskopu ze spektrografem. Jest to przede wszyst-
kim widmo w³asnej atmosfery gwiazdy, ale te¿ atmosfery Zie-
mi, jak równie¿ najbardziej interesuj¹cej nas w tym artykule
materii miêdzygwiazdowej. Zaczê³o siê od obserwacji linii
zjonizowanego wapnia na 3933 Å przez Hartmanna w 1904 r.
Zauwa¿y³ on, ¿e linia taka pozostaje stacjonarna w widmie
gwiazdy spektroskopowo podwójnej — podobnie jak na ry-
sunku powy¿ej. Obie gwiazdy, wchodz¹ce w sk³ad takiego
obiektu, obiegaj¹ siê nawzajem, co skutkuje oscylacjami linii
widmowych na skutek efektu Dopplera. Linia CaII nie bierze
udzia³u w tym „tañcu”.

Obok stacjonarnoœci, linie miêdzygwiazdowe charaktery-
zuj¹ na ogó³ bardzo w¹skie profile; s¹ to tak¿e wy³¹cznie linie
rezonansowe — z najni¿szego poziomu energetycznego.
Wszystko to efekt bardzo ma³ej gêstoœci ob³oków miêdzy-
gwiazdowych, co prowadzi do marginalnie rzadkich zderzeñ:
nie ma co podtrzymywaæ populacji stanów wzbudzonych.
Z kolei niska temperatura powoduje ma³e poszerzenie profili
linii przez tzw. termiczny efekt Dopplera.

LISEK
— MASKOTKA ESO

Czy aby na pewno to Herschel by³ pionierem obserwacji
materii miêdzygwiazdowej? Niezupe³nie. Na wiele stuleci
wczeœniej Inkowie nadali, obok gwiazdozbiorów, nazwy
ciemnym plamom w Drodze Mlecznej. Najbardziej zwarta
plama na zdjêciu poni¿ej, to wedle Inków — Lisek.

Z tym Liskiem wi¹¿e siê ciekawa historia. Otó¿ w inka-
skiej mitologii, a mitologia lubi zaw³aszczaæ niebo, jest,
podobnie jak w ¿ydowskiej, legenda o potopie. Bardzo
podobna! Zasadnicza ró¿nica jest jednak taka, ¿e „m¹¿
sprawiedliwy” nie dosta³ polecenia budowy arki; mia³ za-
prowadziæ to, co mia³o siê uchowaæ, na szczyt wysokiej
góry. Jej wierzcho³ek sta³ siê azylem dla uratowanych z po-
topu. Lisek, który w³aœciwie nie jest specjalnie p³ochliwy,
ale te¿ nie lubi nadmiernych poufa³oœci, krêci³ siê na grani-
cy wzburzonych fluktów i w pewnej chwili umoczy³ koniec
ogona w tych¿e. Zosta³a mu ju¿ na zawsze czarna plam-
ka na ogona koñcu. Zdjêcie obok dowodzi, ¿e to szczera
prawda! Przedstawiony tu Lisek jest maskotk¹ obserwa-
torów w ESO — LaSilla — pomieszczenie dla obserwato-
rów (observer’s room) znajduje siê o kilka metrów po pra-
wej. Odleg³oœæ miêdzy autorem a Liskiem jest minimalna;
bli¿ej podejœæ siê nie da!

Ale ob³oki, oprócz atomów, zaludniaj¹ tak¿e moleku³y. Te
najdawniej (od 1937 r.) znane to proste rodniki: CH (metyli-
dyn, metin) i CN (cyjan). Ich pasma wystêpuj¹ w zakresie do-
stêpnym dla obserwacji naziemnych.

Na rysunku powy¿ej pasma CH i CN wystêpuj¹ obok sie-
bie i w s¹siedztwie linii miêdzygwiazdowego ¿elaza. Widaæ
te¿ wyraŸnie, ¿e struktury wspomnianych zwi¹zków s¹ sta-
cjonarne, podobnie jak linie atomów. S¹ te¿, podobnie jak li-
nie atomów, bardzo w¹skie.

Linie „rozmyte”
Do miêdzygwiazdowej „widmowej mena¿erii” nale¿¹ te¿

znane od 1922 r. rozmyte linie miêdzygwiazdowe. W chwili
odkrycia dostrze¿ono dwie, obecnie ich spis obejmuje ponad
400 pozycji. To bardzo bogate widmo ob³oków miêdzygwiaz-
dowych pozostaje od dnia odkrycia niezidentyfikowane. Ry-
sunek poni¿ej dowodzi stacjonarnoœci linii rozmytych, które
takimi pozostaj¹ w widmie spektroskopowo podwójnej; uka-
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MIARA EKSTYNKCJI
E(B-V)

Ekstynkcja — zjawisko selektywnego, czyli zale¿nego
od barwy (d³ugoœci fali) os³abienia œwiat³a czy ogólnie —
promieniowania elektromagnetycznego. Na ekstynkcjê
sk³ada siê poch³anianie promieniowania (dziêki temu
S³oñce grzeje nasz¹ skórê) i rozpraszania (dziêki temu
widzimy przedmioty w naszym otoczeniu). Ekstynkcja
powoduje zmianê barwy obserwowanych gwiazd i z tej
racji nazywana bywa poczerwienieniem (prosta ilustra-
cja — zachodz¹ce S³oñce, które przestaje raziæ i jest
wyraŸnie czerwonej barwy). Za ekstynkcjê odpowiadaj¹
ziarna py³u tak w ziemskiej atmosferze, jak i w ob³okach
miêdzygwiazdowych.

Na za³¹czonym rysunku ekstynkcjê oznaczono sym-
bolami AB (blue — œwiat³o niebieskie) i AV (visual — œwia-
t³o widzialne, ¿ó³te). Dolna linia oznacza rozk³ad natê-
¿eñ w widmie gwiazdy, górna — to, co odbieramy po
przefiltrowaniu przez materiê miêdzygwiazdow¹. Zwróæ-
my uwagê, ¿e skala magnitudo maleje wraz z natê¿e-
niem (strumieniem) promieniowania, tzn. minimum krzy-
wej na rysunku odpowiada maksimum promieniowania.
Ekstynkcja, czyli ró¿nica miêdzy krzywymi (1) – (0) na-
rasta w kierunku fioletu, st¹d ró¿nica pomiêdzy AB i AV
zwana nadwy¿k¹ barwy, E(B-V), najpopularniejsza mia-
ra iloœci materii miêdzygwiazdowej w kierunku obserwo-
wanego obiektu.

Jakoœciow¹ ilustracj¹ selektywnej (zale¿nej od kolo-
ru) jest prezentowana na pocz¹tku artyku³u sekwencja
obrazów ob³oku Barnard 68.

zuje tak¿e, ¿e profile linii rozmytych s¹ znacznie szersze od
profili np. linii miêdzygwiazdowego sodu, widocznych w pra-
wej czêœci rysunku. Ze wzglêdu na brak identyfikacji i ogromn¹
liczebnoœæ linii rozmytych przyjê³o siê nazywaæ je przybli¿o-
nymi d³ugoœciami fal — do pe³nych angstremów. Naturalnie
szybko rosn¹ca lista wspomnianych struktur wzbogaca siê sku-
tecznie o coraz s³absze twory. Ma to œcis³y zwi¹zek z rosn¹-
cym stosunkiem sygna³u do szumu we wspó³czesnych wid-
mach. Natê¿enia linii rozmytych koreluj¹ do pewnego stopnia
z pozosta³ymi strukturami miêdzygwiazdowymi, ale zupe³nie
nieskorelowane pary linii czy pasm miêdzygwiazdowych to
rzadkoœæ, wiêc i niewiele z tego wynika. Wzajemne korelacje
bywaj¹ bardzo ró¿ne. Rekord nale¿y do pary 6196 — 6614; te
dwie linie koreluj¹ znakomicie, ze wspó³czynnikiem ponad
0,99. Z pozosta³ymi jest raz lepiej raz gorzej, co dowodzi, ¿e
noœników linii rozmytych jest sporo, pewnie jest to liczba rzê-
du 100.

Termin „linie rozmyte” dotyczy tak naprawdê struktur o bar-
dzo ró¿nej szerokoœci. Bywaj¹ takie, które pokrywaj¹ po kil-
kadziesi¹t angstremów (np. 4430, 6177 — poni¿ej) i takie,
których szerokoœci po³ówkowe s¹ tylko trochê wiêksze od tych
dla linii atomowych (4364, 6196).

Na powy¿szym rysunku widaæ szerok¹ depresjê — to linia
rozmyta 6177. Widaæ te¿ dwie silne linie: w¹sk¹ 6196 i doœæ
szerok¹ 6203. Pionowymi kreskami zaznaczono mnóstwo
bardzo w¹skich i s³abych struktur. Rysunek daje te¿ pojêcie
o liczebnoœci naszych bohaterek, które szczególnie upodoba-
³y sobie zakres ¿ó³to-czerwony. Pomiary intensywnoœci linii
rozmytych s¹ nie³atwe; w przypadku struktur szerokich jest to

g³ównie kwestia poprawnego poprowadzenia widma ci¹-
g³ego. W widmach otrzymanych coraz popularniejszymi
spektrografami o ogromnych rozdzielczoœciach, tzw. typu
echelle, to nie³atwa sztuka. Dane ró¿nych autorów mog¹
siê sporo ró¿niæ. Z kolei s³abe i w¹skie struktury nigdy nie
osi¹gaj¹ wysokiego stosunku sygna³u do szumu w obrêbie
swych profili. St¹d kompilacje pomiarów o ró¿nym pocho-
dzeniu nie prowadz¹ do pewnych wniosków. Rozmaitoœæ
profili linii rozmytych to dodatkowy dowód na ich zró¿ni-
cowane pochodzenie. Wœród proponowanych noœników wy-
mienia siê wêglowodory ³añcuszkowe, wielopierœcieniowe
wêglowodory aromatyczne, a nawet fulereny.

Rysunek obok demonstruje popularny efekt: w wielu
przypadkach linia widzenia ku wybranej gwieŸdzie przebi-
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ja wiêcej ni¿ jeden ob³ok. Poniewa¿ prêdkoœci radialne tych
ostatnich s¹ na ogó³ ró¿ne, wiêc profile linii miêdzygwiazdo-
wych ulegaj¹ rozszczepieniu dopplerowskiemu. Na rysunku
widaæ linie atomowe, molekularne i rozmyte. Widaæ te¿, ¿e
stosunki natê¿eñ sk³adowych dopplerowskich mog¹ byæ zna-
cz¹co ró¿ne; w rezultacie to, co widzimy, jest Ÿle zdefinio-
wan¹ œredni¹ ze wszystkich ob³oków na linii widzenia. Natu-
ralnie rysunek zawiera tylko przyk³ady; jeœli siêgn¹æ do innych
struktur miêdzygwiazdowych, to ich profile mog¹ byæ zna-
cz¹co ró¿ne.

A teraz wyobraŸmy sobie, ¿e o dwóch ssakach, widocz-
nych na zdjêciu w ramce na s. 159 wiemy tylko tyle, ¿e maj¹

œrednio po 3 nogi… To szczera prawda, ale niewiele zdo³amy
m¹drego powiedzieæ ani o jednym, ani o drugim. Niestety, ba-
dacz oœrodka miêdzygwiazdowego czêsto natrafia na podob-
nie jasny przekaz obserwacyjny. Poszczególne ob³oki miêdzy-
gwiazdowe ró¿ni¹ siê, niewykluczone, bardziej ani¿eli kot
i cz³owiek. To komplikuje znacznie fizykê oœrodka miêdzy-
gwiazdowego. Wielki sukces astrofizyki gwiazd w XX w. to
efekt skutecznej klasyfikacji widmowej. Ale gwieŸdzie, kie-
dy ju¿ siê uformowa³a, jest obojêtne, co dzieje siê na zewn¹trz.
Natomiast stan ob³oku miêdzygwiazdowego silnie zale¿y od
s¹siedztwa (lub braku) gor¹cych gwiazd, które mog¹ go pod-
grzewaæ lub jonizowaæ. Ustalenie wzajemnych po³o¿eñ gwiazd

Fenomenalne zdjêcie obszaru ciemnych ob³oków molekularnych i jasnych mg³awic refleksyjnych w rejonie wspominanego na pocz¹tku arty-
ku³u Jacka Kre³owskiego gwiazdotwórczego obszaru Rho Ophiuchi, widocznej jako potrójna gwiazda blisko prawej krawêdzi poni¿ej po³owy
wysokoœci (w rzeczywistoœci najjaœniejsza gwiazda jest nierozdzielon¹ w tej skali wizualn¹ gwiazd¹ powójn¹). Niebieski kolor mg³awic po-
twierdza dominacjê py³u w ob³okach – rozpraszaj¹ œwiat³o m³odych, gor¹cych gwiazd. Obraz obejmuje liczny kompleks ob³oków i mg³awic,
z których g³ówne to: jasne mg³awice refleksyjne IC 4604 (wokó³ ρ Oph), poni¿ej IC 4603, a przy dolnej krawêdzi IC 4605, w które wkompono-
wuj¹ siê ciemne ob³oki Barnard 42 (na prawo od ρ Oph), Barnard 45 (czarna „rzeka” py³ów i moleku³ na wschód od IC 4603) i jeszcze poni¿ej,
w ró¿owej otoczce zjonizowanego gazu, Barnard 44.

Zdjêcie, które nale¿y do serii obrazów „g³êbokiego nieba” wyró¿nionych w ostatnim Konkursie AstroCamera 2012 organizowanym przez
gdañskie Hewelianum. Uzyska³ je podczas wyprawy do Namibii 12 czerwca 2010 r. Bogdan Jarzyna, korzystaj¹c z obiektywu FSQ 106
EDXIII na monta¿u AP Mach1GTO oraz Kamera ProLine FLI 16803 z filtrami LRGB Baader Planetarium. £¹czny czas sumowanach 480-
-sekundowych ekspozycji LRGB wyniós³ 5 godzin! Pole widzenia obejmuje ok. 4,2×4,1 stopni
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i ob³oków stanowczo przekracza mo¿liwoœci wspó³czesnej
astronomii.

Powy¿szy rysunek demonstruje dwa bardzo wysokiej kla-
sy widma, uzyskane s³ynnym spektrografem HARPS w Eu-
ropejskim Obserwatorium Po³udniowym w LaSilla (Chile).
Przedstawia dwie najdawniej odkryte linie rozmyte: 5780
i 5797 w ob³okach okreœlanych tzw. typem „sigma”
(HD147165) i typem „zeta” (HD179406). Stosunek natê¿eñ
obu silnych linii rozmytych jest dramatycznie ró¿ny, podob-
nie jak ich niedawno odkrytych s³abych s¹siadek.

Obfitoœci prostych moleku³ w ob³okach typu „sigma” i „ze-
ta” s¹ te¿ dramatycznie ró¿ne. Powy¿szy rysunek pokazuje
pasma CH i CN w innym obiekcie typu „zeta” — HD210121
o podobnej do HD147165 mierze ekstynkcji, E(B-V). Widaæ
zatem wyraŸnie, ¿e warunki fizyczne w ob³okach miêdzy-
gwiazdowych mog¹ sprzyjaæ lub nie formowaniu siê i utrzy-
maniu moleku³. A czym s¹ noœniki linii rozmytych? Najpew-
niej moleku³ami w³aœnie, tylko znacznie bardziej z³o¿onymi.
Wiadomo z obserwacji w zakresie mikrofalowym, ¿e w prze-

strzeni wystêpuje sto kilkadziesi¹t moleku³, przewa¿nie zwi¹z-
ków wêgla. Jednak w wiêkszoœci s¹ to moleku³y zaludniaj¹ce
obszary aktywnoœci gwiazdotwórczej, podczas gdy noœniki linii
rozmytych wystêpuj¹ w „zwyk³ych” ob³okach miêdzygwiaz-
dowych, nie wykazuj¹cych siê szczególn¹ gêstoœci¹. Próby
identyfikacji noœników linii rozmytych jako moleku³ znanych
z obserwacji radiowych zakoñczy³y siê niepowodzeniem. A co
mo¿na o nich powiedzieæ?

Moleku³y
Powy¿szy rysunek zawiera dwa fragmenty widm dwóch

ró¿nych obiektów. W dolnym okienku wystêpuje pasmo ho-
monuklearnej moleku³y C

3
. W przypadku HD73882 pasmo to

jest z³o¿one z linii pochodz¹cych z nisko wzbudzonych po-
ziomów rotacyjnych; w HD149757 widaæ wyraŸnie przejœcia
z wysokich poziomów. Oznacza to zró¿nicowan¹ temperatu-
rê rotacyjn¹ C

3
. Czy mo¿e mieæ ona wp³yw na profile linii

rozmytych? Górne okienko pokazuje, ¿e tak. Przy rosn¹cej
temperaturze rotacyjnej profil linii 6196 ulega wyraŸnemu po-
szerzeniu. Dla porównania profile linii rozmytej znormalizo-
wano do tej samej g³êbokoœci. Profil C

3
 znormalizowano do

struktury pokazanej strza³k¹. Podobny efekt zaobserwowano
dla pary: HD169454 i HD147889. Moleku³y homonuklearne
czy te¿ szerzej — centrosymetryczne — tym siê ró¿ni¹ od
moleku³ polarnych (CH, CN), ¿e maj¹ symetryczny rozk³ad
³adunku wewn¹trz. W takiej sytuacji ch³odzenie moleku³y przez
obrót jest bardzo ma³o efektywne (wiedzie poprzez przejœcia
wzbronione). Dlatego te¿ moleku³y centrosymetryczne mog¹
osi¹gaæ silnie zró¿nicowane i niekiedy wysokie (kilkaset kel-
winów) temperatury, podczas gdy temperatury rotacyjne mo-
leku³ polarnych s¹ zwykle bliskie temperaturze promieniowa-
nia t³a (2,725 K). Zmiana profilu linii rozmytej 6196 wraz
z temperatur¹ rotacyjn¹ C

3
 mo¿e sugerowaæ, ¿e noœnik linii

rozmytej 6196 to tak¿e moleku³a centrosymetryczna.

Rysunek wy¿ej przedstawia schemat poziomów energe-
tycznych polarnej moleku³y cyjanu. Przedstawia on jedno
z najlepszych w historii widm zarejestrowane spektrografem
UVES zasilonym oœmiometrowym zwierciad³em Kueyen
Very Large Telescope w Chile. Jak widaæ, pasmo moleku³y
polarnej zawiera bardzo niewiele linii w przeciwieñstwie do
np. C

3
. Ale tak naprawdê to nawet wykrycie przejœæ ozna-

czonych jako R(1) i P(1) — ze wzbudzonego rotacyjnie po-
ziomu — by³o sensacj¹. Obecnoœæ wielu wzbudzonych mo-
leku³ znalaz³a wyjaœnienie dopiero po odkryciu
promieniowania reliktowego t³a — pami¹tki po bardzo wcze-
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Jeszcze jedno zdjêcie z galerii Bogdana Jarzyny (www.starrysite.com). Jakie to per³y kryj¹ siê w Internecie!?
Obraz przedstawia centraln¹ mg³awicê IC1396 kojarzon¹ z silnymi procesami gwiazdotwórczymi i asocjacj¹ OB w gwiazdozbiorze Cefe-

usza. Zaznaczony ramk¹ obszar (zwany Tr¹b¹ S³onia) na zdjêciu z Kanadyjsko-Francuskiego Teleskopu na Hawajach http://apod.pl/apod/
ap031019.html lub Lost Valley Observatory http://www.ourastrogallery.com/rc16images/id24.html (warto zajrzeæ i porównaæ) mia³ ilustrowaæ
w artykule Jacka Kre³owskiego granice styku zjonizowanej i niezjonizowanej materii w asocjacjach, ale nie zd¹¿yliœmy uzyskaæ zgody na
publikacjê. Obszar widziany w ca³oœci (pole widzenia obejmuje ok. 4,2×4,1 stopni) w wykonaniu polskiego amatora, jest mo¿e jeszcze bardziej
atrakcyjny. Obraz, datowany na 14 maja 2011 r., uzyskano przy ³¹cznym czasie ekspozycji 16,5 godzin (po 1800 sekund), sk³adaj¹c klatki
uzyskane w stosowanych w astrofotografii filtrach obejmuj¹cych linie emisyjne wodoru Hα, zjonizowanej siarki SII i dwukrotnie zjonizowane-
go, wzbronionego tlenu [OIII]. U¿yta technika pozwoli³a „wydobyæ” obszary zjonizowanego gazu, os³abiaj¹c œwiat³o gwiazd i pozostawiaj¹c
ca³kowicie czarnymi obszary zdominowane przez py³. Kolory na zdjêciu mog¹ byæ jednak nieco sztuczne

snym etapie ewolucji Wszechœwiata. Promieniowanie to,
o temperaturze 2,725 K, powoduje pobudzenie ok. 30%
moleku³ CN na pierwszy poziom rotacyjny. Dziêki temu wid-
mo rodnika cyjanu przedstawia siê tak, jak na powy¿szym
rysunku. Obserwacje wykonane dla wielu obiektów zdaj¹
siê sugerowaæ, ¿e temperatura rotacyjna rodnika CN jest
wy¿sza od temperatury promieniowania t³a i wynosi 2,966 K.
Przyczyny tego pozostaj¹ nieznane; byæ mo¿e jest to skutek
niedok³adnie poznanych parametrów samej moleku³y. W ka¿-
dym razie temperatury rotacyjne moleku³ polarnych s¹ bar-
dzo niskie i nie ma ¿adnych danych o ich wp³ywie na profile

linii rozmytych. Te ostatnie s¹, byæ mo¿e, pasmami z³o¿o-
nych moleku³ centrosymetrycznych.

Odkrycie diacetylenu
Ju¿ w 2000 r. poœród kandydatów na noœniki linii rozmy-

tych wymieniono kation diacetylenu. Moleku³a o formule
H–C≡C–C≡C–H+ jest zwi¹zkiem centrosymetrycznym, zbu-
dowanym z wêgla (sk³adnika wszystkich z³o¿onych moleku³
obserwowanych do tej pory) i wodoru — najobfitszego pier-
wiastka we Wszechœwiecie. Jednak pierwsza próba jej wy-
krycia zakoñczy³a siê niepowodzeniem. Dopiero niedawny
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W dniu 25 listopada ubieg³ego roku Profesor Jacek Kre³owski (na zdjêciu z ulubio-
nym ssakiem czworono¿nym) z Centrum Astronomii Uniwersytetu Miko³aja Koper-
nika w Toruniu goœci³ na spotkaniu Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji
Europejskiej (Joint Research Centre) w miejscowoœci Ispra we W³oszech. Impreza
zosta³a zorganizowana z okazji Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. Goœæmi
dotychczasowych spotkañ byli miêdzy innymi Jerzy Buzek, Lech Wa³êsa, Krzysztof
Zanussi, Jerzy Pomianowski, Jerzy Vetulani, Micha³ Heller oraz Norman Davies.
Jacek Kre³owski nale¿y do w¹skiego grona najwybitniejszych badaczy materii miê-
dzygwiazdowej na œwiecie, a bezpoœrednim impulsem do zaproszenia na ten presti-
¿owy wyk³ad by³o szeroko komentowane w mediach odkrycie kationu diacetylenu.
Profesor Kre³owski wyg³osi³ wyk³ad pt. „Interstellar Origin of Life”, którego polsko-
jêzyczny zapis stanowi prezentowany tu artyku³.

ŹRÓD£A: Prezentowane w artykule fotografie nieba pochodz¹ z archiwów pra-
sowych ESO i NASA, a rysunki z oryginalnych naukowych prac autora. Porów-
nanie obrazów NGC 891 pochodzi z „Ultraviolet/Visible Sky Gallery” (by Cheng,
Collins, Angione, Talbert, Hintzen, Smith, Stecher and the UIT team).

wynik, oparty o widma ze wspomnianego spektrografu UVES,
zdaje siê potwierdzaæ istnienie diacetylenu w ob³okach miê-
dzygwiazdowych.

Powy¿szy rysunek demonstruje nowo odkryt¹ strukturê
miêdzygwiazdow¹ ok. 5068,8 Å pomiêdzy dwoma innymi,
znanymi dawniej. Akronim: DIB to diffuse interstellar band,
czyli rozmyta linia miêdzygwiazdowa. Ponad widmem ob-
serwowanym umieszczono laboratoryjne widmo diacetylenu
uzyskane w fazie gazowej. Centralna d³ugoœæ fali i szerokoœæ
struktury zgadzaj¹ siê bardzo dobrze. Naturalnie obserwowa-
ne pasmo jest skrajnie s³abe. Tylko wyj¹tkowa jakoœæ widm
pozwala na jego detekcjê. Jeœli identyfikacja siê potwierdzi,
to kation dwuacetylenu nale¿y uznaæ za najwiêksz¹ moleku³ê
wykryt¹ w typowych, niezbyt gêstych ob³okach miêdzygwiaz-
dowych. Przy tym jest to zwi¹zek centrosymetryczny i orga-
niczny.

Nawet przy braku identyfikacji noœników rozmytych linii
trudno ¿ywiæ w¹tpliwoœci co do tego, ¿e ob³oki miêdzygwiaz-
dowe s¹ zasiedlone przez liczne z³o¿one moleku³y. Wszystkie
wymieniane kandydatki to zwi¹zki wêgla, a wiêc moleku³y
organiczne. Je¿eli wyobrazimy sobie, ¿e planety powstaj¹
z dysków oko³ogwiazdowych, takich jak przedstawione na po-
cz¹tku tego artyku³u, to noœniki linii rozmytych mog¹ stano-
wiæ istotny sk³adnik surowca na planety i komety. Obecne
w oœrodku miêdzygwiazdowym moleku³y to albo cz¹steczki
prebiotyczne, albo cegie³ki na takie w³aœnie cz¹steczki. Do-
dajmy, ¿e noœniki linii rozmytych s¹ wszechobecne. Wystê-
puj¹ nie tylko w ob³okach zaludniaj¹cych dysk naszej Galak-
tyki, ale i znacznie dalej, np. w dosyæ odleg³ej galaktyce
NGC 1448 (na zdjêciu obok). Tak wiêc zwi¹zki chemiczne
istotne dla póŸniejszego powstania ¿ycia na uformowanych
planetach zaczynaj¹ siê tworzyæ ju¿ w materii miêdzygwiaz-
dowej. Sposób ich formowania pozostaje wszak¿e niejasny.
Moleku³y mog¹ powstawaæ drog¹ spotkañ drobniejszych cz¹-

steczek lub atomów w gazie; ten wszak¿e mechanizm nie za-
wsze jest skuteczny, np. nie wystarcza on do efektywnego for-
mowania najobfitszej we Wszechœwiecie moleku³y H

2
. Po-

wstaj¹ce wi¹zanie nie wytrzymuje na ogó³ „odrzutu” i moleku³a
rozpada siê natychmiast. Decyduj¹c¹ rolê w powstawaniu ta-
kich moleku³ odgrywaj¹ ziarna py³u, sk¹din¹d odpowiedzial-
ne za wspomniane zjawisko ekstynkcji. Powierzchnie ziaren
pe³ni¹ rolê „serwisu randkowego”, poch³aniaj¹c energie kine-
tyczne atomów i moleku³ i umo¿liwiaj¹c im „³agodne” spo-
tkania. Byæ mo¿e ten mechanizm dzia³a równie¿ w przypadku
noœników rozmytych linii miêdzygwiazdowych. S¹ to wszak-
¿e jedynie hipotezy. Zagadka pochodzenia rozmytych linii miê-
dzygwiazdowych pozostaje nierozwi¹zana. Rozwi¹zanie jej
wymaga wspólnych wysi³ków obserwatorów, eksperymenta-
torów i teoretyków. W latach 90. ubieg³ego stulecia opraco-
wano pierwsz¹ metodê badañ widm moleku³ w fazie gazowej,
zwan¹ cavity ring down. Metoda ma przykr¹ wadê — jest bar-
dzo powolna. Dlatego na rysunku porównuj¹cym widmo ob-
serwowane z moleku³¹ kationu diacetylenu to drugie widmo
pokrywa tak w¹ski zakres d³ugoœci fal. Wydaje siê, ¿e jeste-
œmy w przededniu powstania aparatury, która nie ma tej wady
(na Uniwersytecie w Lejdzie, Holandia). Jeœli siê powiedzie
— mo¿e to oznaczaæ prze³om. Na rok 2013 zaplanowano Sym-
pozjum MUA w Noordwijk (te¿ Holandia) poœwiêcone liniom
rozmytym. Byæ mo¿e jesteœmy coraz bli¿ej rozwi¹zania tyle¿
d³ugowiecznej, co i fascynuj¹cej zagadki?
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ASTROBAZY

I NIE TYLKO
Po co te kopu³y?

pod patronatem URANII

jeœli u¿ywaj¹ teleskopów MEADE, to
wy³¹cznie tuby zawieszonej na niezale¿nym
profesjonalnym monta¿u, najczêœciej typu
„niemieckiego”.

Pan Jerzy Bobowik z Tarnobrzegu mia³
ju¿ doœæ targania ciê¿kiego teleskopu
na stanowisko i wybudowa³ w³asne
obserwatorium obok domu. Schronienie
dla jego teleskopu to wolno stoj¹ce
pomieszczenie ze zsuwanym dachem,
czêsto nazywane pawilonem typu
harwardzkiego, po polsku, moim zdaniem,
najbardziej pasuje do niego nazwa
dostrzegalnia. Jest to powa¿na alternatywa
dla budynku z kopu³¹. Obszerna
dostrzegalnia na dachu jednego
z akademików Uniwersytetu Opolskiego
œwietnie pe³ni swoj¹ rolê dydaktyczn¹,
mieszcz¹c w bezpieczny (sic!) i przyjazny
sposób nawet kilkanaœcie osób przy kilku
teleskopach na raz. Na zdjêciu z Opola
widzimy pod w³aœnie odsuwanym dachem
znów taki sam teleskop MEADE
(zamontowany paralaktycznie!)
bezpoœrednio w zasiêgu i rêki, i oka
zwiedzaj¹cego obserwatorium Staszka
Rysia. Kto nie ma tyle czasu i budowlanego
samozaparcia co pan Bobowik, schludny,
drewniany domek harwardzki mo¿e ju¿
w Polsce zakupiæ. Dobrze, ¿e znalaz³ siê
polski producent! Chcia³bym jak najwiêcej
takich otwieranych od góry „altanek” widzieæ
na polskich podwórkach, dzia³kach przy
szkolnych boiskach, a nawet na tarasach
budynków.

Czemu bowiem s³u¿¹ kopu³y
w obserwatorium astronomicznym? Przede
wszystkim izolacji termicznej i ochronie przed
wiatrem, co ma jednak znaczenie przede
wszystkim w przypadku wielkich teleskopów,
bardzo d³ugo przybieraj¹cych temperaturê
otoczenia i jednoczeœnie stanowi¹cych
pokaŸny ¿agiel. Ma³y teleskop i tak bardzo
szybko przybierze temperaturê powietrza,
a przeciwstawiæ siê drganiom wywo³anym
przez wiatr mo¿e z ³atwoœci¹ trochê bardziej
solidny monta¿. Wspó³czesne teleskopy
amatorskie i dydaktyczne maj¹ tak krótkie
tubusy, ¿e pod dopasowan¹ do niego kopu³¹
w zasadzie ju¿ nie mieszcz¹ siê ludzie
i najlepiej, jeœli pracuje w trybie robotycznym
lub pó³automatycznym. Jeœli chcemy
zbudowaæ kopu³ê przyjazn¹ do zwiedzania,
g³ówny przedmiot po¿¹dania — teleskop —
buja gdzieœ w przestworzach, dostêpnych
tylko z wysokiej drabiny. Do tego dochodzi
problem wejœcia pod sam¹ kopu³ê,
zamkniêcia pod³ogi etc. Z ilu obserwatoriów
znamy ten problem?

Kopu³a wieñcz¹ca budynek publicznego
(dawniej mówi³o siê ludowego)
obserwatorium ma jednak jedn¹ ogromn¹
zaletê — wygl¹d! Wygl¹d rozpalaj¹cy
wyobraŸniê, ¿e oto gdy znajdziemy siê po
drugiej stronie, dotkniemy tajemnicy,
odkryjemy prawdziwe niebo. Coraz g³oœniej
s³ychaæ o budowie kolejnych astrobaz,
o podobnych projektach w innych
województwach, o œrodowiskowych
inicjatywach ró¿nych szkó³ i stowarzyszeñ.
Co im poradziæ? W dalszym ci¹gu „Urania”
czeka na opisy takich niezale¿nych inicjatyw,
na ich doœwiadczenia spo³eczne, edukacyjne
i techniczne. No i na wyniki ich obserwacji:
piêkne zdjêcia, momenty zakryæ, krzywe
blasku etc.

M. M.

I tak, po kilku miesi¹cach, dotarliœmy dziœ do
dwóch bodaj najistotniejszych problemów
kujawsko-pomorskiego projektu. Pierwszy
ma charakter techniczny: czy i jak
astrobazowe teleskopy MEADE mo¿emy
ustawiæ paralaktycznie na oryginalnym
monta¿u i jak¹ za to musimy zap³aciæ cenê?
Drugi jest jeszcze powa¿niejszy, bo ma
charakter spo³eczny, czyli jak ma
rywalizowaæ praktycznoœæ z propagand¹.
Albo inaczej, czy mo¿emy budowaæ
obserwatoria bez kopu³? Alternatyw¹ jest
rozwi¹zanie niezwykle praktyczne i tanie!

Po raz kolejny korzystamy z doœwiadczeñ
praktyka. Micha³ ¯ejmo w swoim instrukta¿u
ustawienia paralaktycznego teleskopów
MEADE LX200 na oryginalnych wid³ach
i klinie dzieli siê swoj¹ wiedz¹ uzyskan¹
w obserwatorium na Wie¿y Braniborskiej
w Zielonej Górze, wyposa¿onej praktycznie
niemal identycznie (patrz tabela) jak
kujawsko-pomorskie astrobazy. Wniosek jest
trochê zatrwa¿aj¹cy — cen¹ za uzyskanie
nierotuj¹cego pola w kamerze CCD,
niezbêdnego do jakichkolwiek d³u¿szych
ekspozycji, czy to w celach
astrofotograficznych, czy np. fotometrii, jest
wy³¹czenie z zasiêgu teleskopu obszaru
nieba o promieniu oko³o 30 stopni (!) wokó³
bieguna. Wid³y MEADE’a zostawiaj¹ po
prostu za ma³o miejsca, by zmieœci³a siê tam
kamera. Mo¿e to dotyczyæ równie¿
rekomendowanej do obserwacji w innym
miejscu tego numeru, zaæmieniowej gwiazdy
AZ Cas, ciekawych obiektów
astrofotograficznych w Cefeuszu, podobnych
do prezentowanej te¿ w tym numerze
IC 1396. Teraz zrozumia³em, dlaczego
wszyscy zaawansowani amatorzy, nawet

MONTA¯ KLINA
Teleskop Meade LX200 bez klina pa-

ralaktycznego pracuje w uk³adzie wspó³-
rzêdnych horyzontalnych. Do okreœlenia
punktu, w który skierowany jest teleskop,
u¿ywane s¹ azymut oraz wysokoœæ.
Uk³ad ten jest prosty, jednak posiada
pewne wady. W ka¿dej chwili wspó³rzêd-
ne danego obiektu zmieniaj¹ siê, a tele-
skop podczas œledzenia obiektu wyko-
rzystuje obydwie osie, co powoduje tak
zwan¹ „rotacjê pola”*. Uniemo¿liwia to
wykonywanie d³ugich ekspozycji kamer¹
CCD! Dodanie klina paralaktycznego do
monta¿u zmienia uk³ad wspó³rzêdnych
horyzontalnych na uk³ad wspó³rzêdnych
równonocnych. Po³o¿enie obiektu jest
zdefiniowane poprzez deklinacjê oraz
rektascensjê. Wspó³rzêdne te s¹ nie-
zmienne w czasie. Nie wystêpuje rota-

1. Ogólny widok monta¿u

2. Podstawa klina paralaktycznego
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astrobazy i nie tylko

MEADE LX 200
Ustawienie klina paralaktycznego

cja pola, a monta¿ podczas œledzenia
obiektu porusza jedn¹ osi¹ (1). Pierw-
szym krokiem do pracy z klinem jest jego
zamontowanie. Nale¿y zdj¹æ teleskop ze
s³upa, pozostawiaj¹c na nim jednak
okr¹g³¹ podstawê zaznaczon¹ na rysun-
ku (2). Do niej nastêpnie nale¿y przy-
twierdziæ klin paralaktyczny. Jednak trze-
ba zrobiæ to tak, aby oœ zaznaczona na
rysunku ustawiona zosta³a na biegun pó³-

nocny (3). W tym celu nale¿y ustawiæ od-
powiednie pochylenie klina, które musi
odpowiadaæ szerokoœci geograficznej, na
której znajduje siê teleskop. Na tym eta-
pie ustawienia nie musz¹ byæ dok³adne.
Wystarczy dok³adnoœæ uzyskana za po-
moc¹ np. kompasu. Kiedy klin jest ju¿
zamontowany, mo¿na przytwierdziæ do
niego teleskop. Teleskop jest prawie go-
towy do pracy. Po jego w³¹czeniu nale¿y
przestawiæ ustawiania monta¿u w opro-
gramowaniu teleskopu. W tym celu
otwieramy menu „Telescope Mount”
i zmieniamy „Alt/Az” na „RA/Dec”.

Od tej chwili teleskop pracuje w trybie
wspó³rzêdnych równonocnych. Wa¿n¹
uwag¹ jest, ¿e w przypadku wykorzy-
stywania kamery CCD, teleskop nie
mo¿e spojrzeæ na gwiazdê polarn¹ i jej
okolicê. Kamera mo¿e uderzyæ w pod-
stawê ramion monta¿u. Podobnie jak
w przypadku trybu horyzontalnego
nale¿y ustawiæ granice zasiêgu tele-
skopu, jednak wyra¿on¹ w deklinacji
a nie wysokoœci nad horyzontem. Te-
raz powinno zostaæ przeprowadzone do-
k³adne ustawianie teleskopu na biegun.
Mo¿na do tego wykorzystaæ oprogramo-

wanie teleskopu, wykonuj¹c „polar align-
ment”, dziêki czemu teleskop bêdzie po-
trafi³ zniwelowaæ niedok³adne ustawianie
monta¿u na biegun. Jednak takie rozwi¹-
zanie stwarza pewne problemy. Koniecz-
ne jest ustawienie gwiazdy polarnej w po-
lu widzenia, co nie jest mo¿liwe z kamer¹
CCD. Ustawienia zostan¹ utracone
w przypadku nag³ego braku zasilania lub
wy³¹czenia teleskopu bez uprzedniego

wykonania procedu-
ry parkowania. Dla-
tego polecam wyko-
naæ ustawianie
monta¿u metod¹
dryfu z wykorzysta-
niem kamery CCD.
Jest to prosta meto-
da, dziêki której na-
wet w przypadku
utraty zasilania wy-
starczy wskazaæ te-
leskopowi jedn¹
gwiazdê i znów bê-
dzie dzia³a³ popraw-
nie.

METODA DRYFU
Po ustawieniu klina w poziomie za

pomoc¹ wbudowanej poziomicy, usta-
wiamy azymut monta¿u wzd³u¿ lokal-
nego po³udnika. Po w³¹czeniu teleskopu
i uruchomieniu kamery CCD pierwszym
krokiem jest ustawianie w polu widzenia
gwiazdy o jasnoœci oko³o 5 mag. jak naj-
bli¿ej kierunku po³udniowego oraz dekli-
nacji bliskiej 0. Nale¿y tak kierowaæ tele-
skopem, aby nasza gwiazda odniesienia
znalaz³a siê w pobli¿u krawêdzi pola wi-
dzenia po stronie wschodniej lub zachod-
niej (4).

Nastêpnie trzeba ustawiæ prêdkoœæ
przesuwania teleskopu na „Guide”, czyli
najwolniejsz¹. Rozpoczynamy ekspozy-
cjê, która posiada trzy fazy. W przyk³a-
dzie wykorzystam ekspozycjê o d³ugoœci
125 s. Im d³u¿sze bêdzie naœwietlanie,
tym dok³adniej zostanie ustawiony mon-
ta¿. Nale¿y równie¿ zadbaæ o jak naj-
lepsz¹ ostroœæ. Pierwsz¹ czêœci¹ jest na-
œwietlanie gwiazdy bez poruszania
teleskopem, 5 s jest w pe³ni wystarczaj¹-
ce. Nastêpnie przesuwamy teleskop tak,
aby nasza gwiazda pod¹¿a³a w kierunku
przeciwleg³ej krawêdzi przez 60 s (5).

3. Ustawienie klina

4. Po³o¿enie gwiazdy odniesienia

5. Przesuwanie gwiazdy odniesienia
w kierunku przeciwnej krawêdzi

6. Efekt naœwietlania

7. Monta¿ obrócony zbyt mocno

8. Idealne ustawianie azymutu monta¿u

9. Przypadek bardzo ma³ego pola CCD
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Nastêpnie zmieniamy kierunek
prowadzenia na przeciwny przez po-
zosta³e 60 s. Uzyskany efekt powinien
byæ bliski do tego uzyskanego na ry-
sunku (6). Widaæ na nim charaktery-
styczny kszta³t litery V.

 Jaœniejszy punkt uzyskany przez
pocz¹tkowe 5-sekundowe naœwietla-
nie znajduje siê poni¿ej punktu za-
koñczenia naœwietlania. Oznacza to,
¿e teleskop musi zostaæ obrócony
w kierunku wschodnim. Po niewiel-
kim obróceniu teleskopu nale¿y po-
wtórzyæ procedurê. Jeœli pocz¹tek
naœwietlania znajduje siê teraz ponad
punktem zakoñczenia (7), oznacza
to, ¿e teleskop zosta³ obrócony zbyt
mocno i trzeba obróciæ go teraz
w kierunku zachodnim. Nale¿y po-
wtarzaæ procedurê do osi¹gniêcia
jednej linii (8). Je¿eli teleskop posia-
da bardzo ma³e pole widzenia, mo¿-
na pozwoliæ, aby gwiazda opuœci³a
zdjêcie (9).

W celu ustawienia osi wysoko-
œci (nachylenie klina) nale¿y wyko-
naæ identyczn¹ procedurê, wykorzy-
stuj¹c jednak gwiazdê na wschodzie
lub zachodzie.

Reasumuj¹c, ustawianie klina pa-
ralaktycznego z teleskopem w na-
szym obserwatorium w Zielonej Gó-
rze przebiega³o tak:
1. Ustawienie poziomu za pomoc¹
wbudowanej poziomicy. W naszym
przypadku jest to trudne, gdy¿ nie
mamy regulacji poziomu, a klin jest
zamontowany na wykonanej do tego
celu na zamówienie metalowej pod-
stawie;
2. Ustawianie azymutu na S;
3. Ustawienie pochylenia W;
4. Sprawdzenie azymutu na S;
5. Sprawdzenie pochylenia na W i E.

Jeœli ustawianie zostanie dobrze
wykonane, akceptowalne zdjêcia
o czasie naœwietlania 5 min powinny
byæ bez problemów osi¹galne. Wy-
daje siê, ¿e nie ma sensu za bardzo
przejmowaæ siê minimalnymi odchy-
leniami w poziomie. Ustawianie za
pomoc¹ poziomicy powinno wystar-
czyæ w zupe³noœci, zw³aszcza ¿e nie-
stety monta¿e LX200 nie s¹ najwy¿-
szej klasy.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e z zamonto-
wan¹ kamer¹ CCD teleskop zamon-
towany paralaktycznie na klinie nie
jest wstanie zobaczyæ gwiazd z de-
klinacj¹ wiêksz¹ ni¿ oko³o 60 stopni!

Micha³ ¯ejmo
Uniwersytet Zielonogórski

Kontakt:
Obserwatorium Astronomiczne UZ
ul. Lubuska 2
65-265 Zielona Góra
Telefon: (+48) 68 328 73 60
E-mail: observ@astro.ia.uz.zgora.pl
www: http://astro.ia.uz.zgora.pl/~observ

Teleskop Meade LX200GPS-SMT 14"
• œrednica zwierciad³a — 355,6 mm
• ogniskowa — 3556 mm
• œwiat³osi³a — f/10
• rozdzielczoœæ — 0,39"
• zasiêg wizualny — 14,8 mag.
• zasiêg fotograficzny — 17,9 mag.
• zasiêg CCD — 19,8 mag.
• rozmiar k¹towy na zdjêciu

— 0,5"/piksel
• pole widzenia na CCD ST-8XE

— 8,9' ×13,3'
• pokrycie UHTC
• stabilny, wid³owy monta¿
• 15 cm przek³adnie œlimakowe na obie

osie
• wielofunkcyjny panel kontrolny
• rêczny lub elektroniczny powolny ruch

na obu osiach
• rêczny sterownik z cyfrowym wyœwietla-

czem
• ca³kowicie programowalny napêd
• system prowadzenia z wysok¹ precyzj¹
• 147 541 obiektów w wewnêtrznej bazie

danych

Detektor CCD SBIG ST-8XE
• dwa chipy CCD: Kodak KAF-1602E

oraz TI TC-237
• powierzchnia chipa: 1530 × 1020 pikseli

| 13,8 × 9,2 mm
• ca³kowita iloœæ pikseli: 1,56 mln
• rozmiar piksela: 9 × 9 µm
• studnia potencja³u (ABG): ~50,000 e–

• studnia potencja³u (NABG): ~100 000 e–

• ciemny pr¹d: 1e–/piksel/s przy 0°C
• standardowy antyblooming (NABG jako

opcja)
• zakres naœwietleñ: 0,12 — 3600 s
• rozdzielczoœæ: 10 ms
• funkcja Correlated Double Sampling
• konwersja A/D: 16 bitów
• wzmocnienie A/D: 2,3 e–/ADU
• szum sczytywania: 15 e– RMS
• mo¿liwoœæ binningu 1×1, 2×2, 3×3
• sczytywanie klatki poni¿ej ~3,7 s

Kamera LPI Meade
• powierzchnia chipa: 640×480 pikseli
 

Ko³o filtrów CFW-8
kompatybilne z kamer¹l ST-8XE
• filtry astrofotograficzne LRGB
• filtry fotometryczne Johnsona UBVRI

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu
Zielonogórskiego na Wie¿y Braniborskiej
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Dostrzegalnia
w ogródku
Dostrzegalnia
w ogródku

W przypadku amatora astrofotografii, którego ambicj¹ jest
ci¹g³y progres uzyskiwanych obrazów, w pewnym wieku do-
chodzi do etapu, kiedy to ból krêgos³upa zwi¹zany z ci¹g³ym
wynoszeniem ponadczterdziestokilogramowego ekwipunku na
pojedyncz¹, niepewn¹ w naszym chwiejnym klimacie sesjê
fotograficzn¹, a nie sprzêt i doœwiadczenie obserwatora decy-
duj¹ o jakoœci koñcowego wyniku. Wtedy zaczyna dr¹¿yæ go
myœl o budowie w³asnego obserwatorium. Sam jestem naj-
lepszym przyk³adem osoby, która podobn¹ œcie¿k¹ doœwiad-
czeñ i refleksji dojrza³a do zrealizowania takiego projektu.

Szczerze mówi¹c, pomys³ posiadania miejsca, gdzie na sta³e
pod³¹czony i skonfigurowany sprzêt jest gotowy do wykorzy-
stania ka¿dej nadarzaj¹cej siê do fotografowania chwili pogo-
dy, by³ moim marzeniem od samych pocz¹tków zajmowania
siê astrofotografi¹. D³ugo jednak przegrywa³ z potrzeb¹ ci¹-
g³ego uzupe³niania koniecznego wyposa¿enia i odsuwa³em
jego realizacjê do bli¿ej nieokreœlonej przysz³oœci.

Projekt zak³ada³ wykorzystanie mojego doœwiadczenia w bu-
dowaniu budynków w technologii kanadyjskiej oraz wykorzy-
stanie materia³ów, które pozosta³y po budowie domu zrealizo-
wanego t¹ technologi¹. Wa¿ne te¿ by³o, aby swoim wygl¹dem
obserwatorium wkomponowa³o siê w architekturê innych bu-
dynków zlokalizowanych na posesji.

Gabaryty budynku, z jednej strony limito-
wane by³y poprzez mo¿liwie optymalne wy-
korzystanie posiadanych materia³ów budow-
lanych, z drugiej zak³ada³y swobodne
wykorzystanie przysz³ego obserwatorium do
celów astrofotografii i innych obserwacji, a w
razie potrzeby przekszta³cenie w u¿yteczne po-
mieszczenie gospodarcze.

Harmonogram budowy rozpoczyna³o jesz-
cze w maju 2011 r. za³atwienie formalnoœci
zwi¹zanych z rozpoczêciem prac i zamówie-
nie materia³ów niezbêdnych do powstania obserwatorium. Naj-
d³u¿szy termin wi¹za³ siê z oczekiwaniem na realizacjê zamó-
wienia na drewno konstrukcyjne, które po przyciêciu na
wyspecyfikowane wymiary trafi³o do suszarni, a nastêpnie do
czterostronnego strugania. W miêdzyczasie, po uprawomoc-
nieniu siê zg³oszenia budowy obserwatorium, rozpoczê³y siê
prace zwi¹zane z przygotowaniem fundamentów i piera (s³u-
pa). Ca³oœæ prac zwi¹zanych z drewnian¹ czêœci¹ konstrukcji

astrobazy i nie tylko

Teleskopy:
ORION UK CT8 200/900mm
TMB 92SS 92/505mm

Korektory:
Tele Vue PARACORR Universal 1,15×
Tele Vue TRF-2008 0,8×
Baader Planetarium RCC
TS 2,5" Flattener

Kontakt na: www.astrofotki.pl

odbywa³a siê g³ównie w weekendy i z racji bardzo przyjaznej
pogody zakoñczy³a siê ju¿ w pierwszej po³owie wrzeœnia, jesz-
cze przed nowiem. Nie by³oby to mo¿liwe bez wsparcia mojej
rodziny, która na szczêœcie podziela moje zainteresowanie nie-
bem.

W wykorzystaniu obserwatorium na razie dominuje astro-
fotografia obiektów tzw. g³êbokiego nieba, jak za³¹czone tu
zdjêcie Plejad. Inne prace pojawiaj¹ siê na bie¿¹co na stronie
www.astrofotki.pl. W przysz³oœci chcia³bym równie¿ z tego
miejsca realizowaæ inne rodzaje ciekawych obserwacji zja-
wisk pojawiaj¹cych siê na dostêpnym do obserwacji niebo-
sk³onie.

Jacek Bobowik, Tarnobrzeg

WYPOSA¯ENIE:

Kamery:
SBIG ST-8300M
SBIG ST-8300C
SBIG ST-2000XCM
IMAGINE SOURCE
DBK31AF03.AS
ALLCCD 5

Monta¿e:
SKY WATCHER NEQ6 SYNSCAN
SKY WATCHER HEQ5 SYNTREK
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Jak popsuæ sobie samopoczucie

Circulos meos

Na naszych oczach rodzi siê nowa œwiecka tradycja —
indeks Hirscha. Narodowe Centrum Nauki ju¿ ¿¹da
ujawnienia w grantowych aplikacjach jego liczbowej

wartoœci nie tylko dla kierownika grantu, ale nawet dla g³ów-
nych wykonawców. O Hirscha pytaj¹ coraz czêœciej w kon-
kursach na uniwersyteckie pozycje. Ministerstwo zapowiada,
¿e sprawdzi Hirscha instytucjom — i Œwiêty Bo¿e nie pomo¿e,
jak coœ nie bêdzie gra³o. Hirsch jest tendencj¹ uniwersaln¹,
obejmuj¹c¹ coraz szersze rejony ¿ycia akademickiego. Dlate-
go, gdy pisa³em podanie o miejsce na parkingu Wydzia³u Fi-
zyki Uniwersytetu w Göteborgu, wola³em dmuchaæ na zimne
i zacz¹æ od zdania „Mój indeks Hirscha wynosi h=42”. Miej-
sca na parkingu nie dosta³em, co wywo³a³o d³ugotrwa³¹, do
dziœ jeszcze odczuwan¹, frustracjê. „Ideks-szmideks” — po-
ciesza³em siê w duchu, „ten ca³y Hirsz to zwyk³a hucpa”. Roz-
mowy ze znajomymi ujawni³y, ¿e niechêæ do Hirscha jest po-
wszechna: „gojsze kop”, „mydlenie oczu”, „knowania
imperialistów” — to by³y doprawdy naj³agodniejsze epitety.
Tylko jedna professoressa chyba nie wiedzia³a, o co chodzi,
bo na moje pytanie „Jaki jest twój indeks Hirscha, kotku?” —
odpowiedzia³a naiwnie — „32-22-32”.

Abyœcie w przysz³oœci mogli unikn¹æ podobnych nieporo-
zumieñ towarzyskich, przypomnê, w ramce obok, jak mo¿na
sobie dyskretnie sprawdziæ indeks Hirscha samemu, zanim to
zrobi Urz¹d Podatkowy.

Doœwiadczenie uczy, ¿e prawie nikt nie jest zadowolony ze
swego Hirscha i ka¿dy chcia³by go szybko poprawiæ. Nic z te-
go! To jest o wiele trudniejsze, ni¿ ktokolwiek przypuszcza,
gdy¿ oczywiste, zdawa³oby siê, metody, niestety zawodz¹:

By³ sobie kosmolog z Krakowa,
Którego nikt nie cytowa³.
Choæ ¿ona i córka najmilsza
Mszê zamówi³y za Hirscha,
Index mu ci¹gle szwankowa³.

Napisa³em „z Krakowa”, bo to by³ pierwszy rym,
jaki przyszed³ mi do g³owy, ale oczywiœcie ta rymo-
wanka nie dotyczy Krakowa ani ¿adnej rzeczy, któ-
ra jego jest. Omawia wy³¹cznie moje w³asne z Hir-
schem problemy. Bowiem jeszcze bardziej ni¿
odrzuceniem mojego podania o miejsce na parkin-
gu martwiê siê tym, ¿e mój Hirsch nie drgn¹³ ani
trochê ju¿ od z gór¹ roku. A wystarczy³oby tylko
jedno zacytowani¹tko mojej pracy napisanej
w Oxfordzie z Luciano Lobili „Are there black ho-
les in quasars?” (Nature, 1982). Ma ona numer
N = 43 na mojej Liœcie, ale by³a cytowana tylko
n = 42 razy, o jeden raz za ma³o na Hirscha h =
43. Zreszt¹ tylko dwa z piêciu moich dotychczas
opublikowanych w Nature artyku³ów „licz¹ siê do
Hirscha”, gdy¿ maj¹ N < n. Presti¿ Nature nic a nic
nie pomóg³ moim tam drukowanym pracom — zo-
sta³y szybko zupe³nie zapomniane. Powinienem
s³uchaæ przestrogi, jakiej przed laty udzieli³ mi

Fred Hoyle: „Szanuj¹cy siê uczony nigdy nie publikuje w Na-
ture!”.

Indeks Hirscha krytykowany jest z wielu powodów. Mój
kolega (h=18), znany w œwiecie teoretyk, przypomnia³ o naj-
wa¿niejszym z nich: „Tak miêdzy nami, to ja jestem wielbicie-
lem indeksu h, który pozwala na szybk¹ orientacjê na temat
jakoœci naukowej fizyków. Trzeba jednak stosowaæ ró¿n¹ mia-
rê w ró¿nych dziedzinach: fizyk z h<10 zajmuj¹cy siê od dzie-
siêciu lat teori¹ strun jest na pewno s³abeuszem, lecz ktoœ z tym
samym h zajmuj¹cy siê zaawansowan¹ fizyk¹ matematyczn¹,
mo¿e byæ w swej dziedzinie w œwiatowej czo³ówce”. Przypo-
mnê tak¿e o pewnej znacz¹cej ró¿nicy miêdzy teoretykami a ob-
serwatorami: od wielu lat publikowane s¹ wspólne prace ob-
serwacyjne ogromnych (k > 100) zespo³ów badawczych. Wielu
twierdzi, ¿e aby z sensem porównywaæ dane dotycz¹ce iloœci
zacytowañ, nale¿y dla ka¿dej publikacji obliczyæ n

0
 = n/k, gdzie

k jest liczb¹ wspó³autorów. Inspirowany t¹ ide¹ „zredukowa-
ny indeks Hirscha h

0
” wyznacza siê, buduj¹c ci¹g n

0
(1) > n

0
(2)

> n
0
(3); …; n

0
(i) > n

0
(i+1); … a nastêpnie, poszukuj¹c naj-

mniejszego wyrazu n
0
(i

*
), dla którego n

0
(i

*
) < i

*
. Definiuje to

h
0
=i

*
–1. Choæ taki sposób liczenia wydaje siê bardzo krzyw-

dz¹cy dla nale¿¹cych do (zwykle o wiele mniejszej, k’~10) pod-
grupy najbardziej aktywnych cz³onków du¿ego zespo³u, zre-
dukowany indeks Hirscha sta³ siê ju¿ doœæ popularny. Aby go
wyznaczyæ, wystarczy w punkcie (2) u¿yæ opcji Sort by norma-
lized citation count. Jako æwiczenie, sprawdŸcie proszê, ¿e mój
zredukowany indeks Hirsha wynosi h

0
=27. Zredukowany

Hirsch faworyzuje oczywiœcie prace jednoautorskie, co w moim
przypadku spotka³o trzy prace, w tym jedn¹ z Nature.
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Bohdan Paczyñski publikowa³ zwykle sam. 38 jednoautor-
skich prac Paczyñskiego i tylko 15 prac z kilkoma (k ≤2) wspó³-
autorami sk³ada siê na jego h

0
 = 53, plasuj¹cy go w œcis³ej

œwiatowej czo³ówce. Do tego wyniku kontrybuuje tak¿e napi-
sana w Warszawie praca — Micha³ Jaroszyñski, Marek Abra-
mowicz & Bohdan Paczyñski, „Supercritical accretion disks
around black holes”, (Acta Astronomica, 1980) — ale tylko
minimalnie, bo na prawie ostatnim miejscu Listy Paczyñskie-
go, z n

0
 = 56,666.

Ka¿demu, kto studiowa³ „Mechanikê”, pierwszy tom mo-
numentalnej „Fizyki teoretycznej”, napisanej przez Lwa Da-
widowicza Landaua i Ewgienija Lifszyca, znana jest legen-
darna historia klasyfikacji Landaua. Z ogromn¹ pasj¹
i zaanga¿owaniem klasyfikowa³ Landau wszystko, co by³o dla
niego wa¿ne: od urody znajomych kobiet po znaczenie osi¹-
gniêæ naukowych swoich kolegów. Przypisywa³ ich do szeœciu
„klas” w ten sposób, i¿ dokonania fizyków klasy zerowej okre-
œla³ na 5-krotnie wa¿niejsze ni¿ fizyków klasy pierwszej, 5×5-
krotnie ni¿ fizyków klasy drugiej, 5×5×5-krotnie ni¿ klasy trze-
ciej i tak dalej, a¿ do klasy pi¹tej, ostatniej. Taki
„logarytmiczny” sposób skalowania, gdzie numer klasy od-
powiada logarytmowi znaczenia, zosta³ zastosowany (z pod-
staw¹ logarytmu ~ 2,5) ponad dwa tysi¹ce lat temu przez Hip-
parcha do zdefiniowania wielkoœci gwiazdowych.

Landau nie objaœni³ algorytmu swej klasyfikacji, gdy¿ za-
pewne ¿adnego algorytmu nie stosowa³. Pos³ugiwa³ siê wy-
³¹cznie intuicj¹ opart¹ na swym g³êbokim rozumieniu ca³ej
fizyki oraz na swym w³asnym rozumieniu znaczenia wyni-
ków uzyskanych przez kolegów, których ocenia³. W zerowej
klasie umieœci³ tylko Alberta Einsteina. O klasê ni¿ej umie-
œci³ Landau innych wybitnych twórców sobie wspó³czesnych:
Nielsa Bohra, Wernera Heisenberga, Erwina Schrödingera,
Paula Diraca (i kilku innych). Dopiero w nastêpnej klasie
umieœci³ samego siebie. Jak napisa³ Lifszyc w przedmowie do
„Mechaniki”, najmniej twórczy fizycy („przypadki patologicz-
ne”) zostali zaliczeni o trzy klasy ni-
¿ej, do klasy pi¹tej. Uda³o mi siê do-
trzeæ do kopii kartki z notesu Landaua,
st¹d wiem, ¿e w rzeczywistoœci w tej naj-
gorszej klasie Landau umieœci³ dok³ad-
nie jednego (rosyjskiego) fizyka, tego
samego, który — jak twierdzi³ Richard
Feynman w swej znanej relacji z kon-
ferencji w Jab³onnej w roku 1962 — nie
zna³ wartoœci ca³ki Gaussa

Pozycje w klasach okreœlone by³y in-
dywidualnie dok³adnymi liczbami, na
bie¿¹co korygowanymi przez Lan-
daua. Einstein mia³ zawsze 0,5, a sam
Landau przez wiele lat 2,5. Dopiero
pod koniec ¿ycia przyzna³ sobie za-
szczytniejsz¹ lokatê 2,0.

Jako w niebie, tak i na ziemi — tak
w³aœnie streszczê uderzaj¹ce podobieñ-
stwo szeœciu wielkoœci gwiazdowych

Hipparcha do szeœciu klas jakoœci fizyków Landaua. Najwybit-
niejszych fizyków klasy zerowej i pierwszej jest zaledwie kilku,
podobnie jak kilka tylko widocznych jest na niebie najjaœniej-
szych gwiazd. Bardzo dobrych fizyków klasy drugiej jest tak¿e
niewielu, podobnie jak ma³o jest gwiazd bardzo jasnych. T³um-
nie obsadzone s¹ natomiast klasy trzecia i czwarta, czyli do-
brych i œrednich fizyków oraz œrednie wielkoœci gwiazdowe.
Najs³abszych gwiazd, prawie niewidocznych okiem, jest nie-

(1): WejdŸcie na serwer ADS*, wpiszcie w pole Authors
swoje nazwisko (unikaj¹c ¹, æ, ê, ³, ñ, ó, œ, ¿, Ÿ), postaw-
cie przecinek, a po nim pierwsz¹ literê imienia i kropkê.
Jeœli publikujecie w Phys.Rev. albo Class. Quantum
Grav., zaznaczcie box Physics. (2): U do³u strony za-
znaczcie kó³eczko Sort by citation count i przyciœnijcie
guzik Send Query. Po tym nast¹pi zmiana strony. Nowa
strona poka¿e Listê Zacytowañ waszych publikacji, za-
czynaj¹c od publikacji numer N=1, to znaczy od najczê-
œciej cytowanej. Dla ka¿dej waszej publikacji z Listy po-
dana jest liczba n cytuj¹cych j¹ artyku³ów. (3): Posuwaj-
cie siê w dó³ listy, a¿ znajdziecie pierwsz¹ wasz¹ publi-
kacjê o numerze N wiêkszym ni¿ jej liczba cytowañ n.
Wasz indeks Hirscha równy jest h=N–1. Serdeczne gra-
tulacje! To znaczy, ¿e co najmniej h waszych publikacji
by³o cytowanych co najmniej h razy. Ale to dopiero po-
cz¹tek zabawy — mo¿ecie przecie¿ sprawdziæ, jakiego
Hirscha ma wasz dziekan, prefekt, promotor, zarozumia³y
kolega lub profesorowie s³ynni (w zesz³ym tygodniu) ze
swych medialnych hitów. Nie sprawdzajcie natomiast
indeksu Hirscha swoich studentów i asystentów. Roœnie
on bowiem wraz ca³kowit¹ liczb¹ publikacji, czyli tak¿e
z wiekiem. Indeksy h i h0, o których mowa w tym felieto-
nie, stosuje siê tylko do oceny dojrza³ych, powiedzmy
ponad 40-letnich, uczonych. Dla m³odszych wprowadzaæ
trzeba modyfikacje. Nie ma tu miejsca, by o nich pisaæ.
* http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html

Bohdan Paczyñski (h0 = 53) publikowa³ zwykle prace jednoautorskie
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Circulos meos

przebrane mrowie, podobnie jak w¹tpli-
wych zas³ug fizyków, wtapiaj¹cych siê p³yn-
nie w ogromn¹ rzeszê profanów, którzy fi-
zyk¹ nie zajmowali siê nigdy. Ka¿dy fizyk
umieszczony jest wiêc w swojej klasie, we-
d³ug hierarchii zas³ugi — na samej górze
„niewielu wybranych”, na samym dole
„wielu powo³anych” (Mt 22,14).

Dla ¿artu zastanawia³em siê, jak mo¿-
na wykorzystaæ zredukowane indeksy Hir-
scha, aby u³o¿yæ podzia³ astrofizyków na
logarytmiczne „klasy jakoœci” , podobny
w duchu do podzia³u Landaua. Po kilku
próbach doszed³em do wniosku, ¿e rozs¹d-
ny podzia³ daje schemat oparty na pod-
stawie logarytmu 1,8573, ale wspomniana ju¿ wczeœniej pro-
fessoressa wyt³umaczy³a mi, ¿e zawsze najwa¿niejsze s¹
boskie proporcje. W kilka minut przedstawi³a gotowy sche-
mat podzia³u oparty na znanym ju¿ w Staro¿ytnoœci „z³otym
stosunku”. Jej podzia³ bardzo siê mi podoba, przedstawiam
go w Tabeli obok. Nie warto krytykowaæ jego oczywistych
niedostatków i nie mo¿na traktowaæ go ca³kiem serio. Po-
dzia³ professoressy umieszcza niektórych astrofizyków o klasê
wy¿ej lub ni¿ej, ni¿ wskazywa³yby ich rzeczywiste zas³ugi dla
rozwoju nauki. Spowodowane jest to oczywiœcie jego mecha-
niczn¹ algorytmicznoœci¹, która nie mo¿e uchwyciæ subtel-
noœci wszystkich szczególnych przypadków.

Na serio jednak mo¿na powiedzieæ, ¿e jego najistotniejszy-
mi cechami s¹ (1) hierarchia oraz (2) elitarnoœæ.Tak byæ po-
winno. Wielu bowiem s¹dzi, jak ja, ¿e hierarchia i elity stano-
wi¹ podstawê ka¿dego spo³ecznego ³adu i ca³ego urz¹dzenia
œwiata, a ich akceptacja jest pierwszym warunkiem kultury.
Wprowadzaj¹ca ³ad i harmoniê hierarchia nigdy nie jest de-
spotyczna, nikogo nie poni¿a, nikogo nie krzywdzi. Wprost prze-
ciwnie, utwierdza w wartoœci swych uczestników, gdy¿ ka¿dy
z nich realizuje w³aœciwe sobie zadania tak, jak mu na to po-

Hierarchie niebieskie i ziemskie budzi³y zawsze
ogromne zainteresowanie. Czytam teraz natchnio-
ny traktat Pseudo-Dionizego Areopagity, „Pisma Teo-
logiczne”, wydany w t³umaczeniu Marii Dzielskiej
przez Znak (2005). Ta trudna z powodu swej filozo-
ficznej zawi³oœci lektura zajê³a mi ju¿ wiêcej czasu
ni¿ przed laty pierwsze studiowanie któregokolwiek
z tomów Landaua-Lifszyca. Pseudo-Dionizy opisu-
je miêdzy innymi œcis³¹ hierarchiê anio³ów, u³o¿on¹
w trzy zastêpy po trzy chóry — od najwy¿szych w tej
hierarchii Serafinów, a¿ do najni¿szych w hierarchii
Anio³ów. Ka¿dy uczestnik tej inteligibilnej hierarchii
przekazuje wolê Boga i Boskie œwiat³o na jej bezpo-
œrednio ni¿szy stopieñ. Dla ludzi nie ma innej drogi
do Boga, jak tylko poprzez Anio³ów. Napisa³em
„Anio³ów” a nie „anio³ów”, bowiem zdaniem Pseu-
do-Dionizego, Bóg posy³a do ludzi tylko Anio³ów
w³aœnie, to znaczy anio³ów z najni¿szego w hierar-
chii chóru zastêpów.

Francesco di Giovanni Botticini, „Wniebowziêcie Najœwiêtszej Maryi
Panny”, fragment obrazu z kaplicy grobowej w San Pier Maggiore
we Florencji

Tabela. Logarytmiczna klasyfikacja „Landaua-Hirscha” Dotyczy tylko
astrofizyków po 40-ce, faworyzuje teoretyków, krzywdzi pracuj¹cych
w wieloosoboch zespo³ach, ma inne wady. Dlatego stanowczo podkreœ-
lam — nie nale¿y zbyt serio traktowaæ podanych tu zakresów h0 — to
tylko trochê wiêcej ni¿ niewinny ¿art.

VI. 4 < h0 ≤ 7 Niewybieralni na profesorów

V. 7 < h0 ≤ 11

IV. 11 < h0 ≤ 18 Wiêkszoœæ aktywnych astrofizyków

III. 18 < h0 ≤ 30

II. 30 < h0 ≤ 48 Np. Blandford, Balbus, Madau, Narayan, …

I. 48 < h0 < ∞ Np. Ostriker, Paczyñski, Rees, …

 * Jako pracownik naukowy IBL-u, J.M.Rymkiewicz opublikowa³ szereg prac
krytyczno-literackich. Jego Lista (co ustali³ mój brat Jacek, filolog) przed-
stawia siê nastêpuj¹co: jedna praca cytowana 5-krotnie, jedna praca cyto-
wana 3-krotnie, trzy prace cytowane 2-krotnie, ponad dwadzieœcia prac cy-
towanych 1-krotnie. Daje to h = h0 = 2. Kilku astrofizyków mog³oby
pozazdroœciæ poecie tego wyniku!

zwala jego w³asna natura i odpowiadaj¹cy jej stopieñ hierar-
chii. Ja sam, choæ wiem, ¿e jako obywatele jesteœmy „wolni,
równi, braterscy” i gotów jestem wiele poœwiêciæ dla szla-
chetnego idea³u obywatelskiej równoœci, wiem tak¿e z ca³¹
pewnoœci¹ o swoim miejscu w niewidzialnej, ale realnej hie-
rarchi zas³ug intelektu i przymiotów ducha. Akceptujê bez
buntu i bez zawiœci ten oczywisty fakt, ¿e s¹ Szanowni Pano-
wie Koledzy o wiele ode mnie lepsi. Podobnie, jak bez pychy
œwiadomy jestem faktu, ¿e s¹ inni Szanowni Panowie Koledzy,
którzy s¹ ode mnie znacznie gorsi. Gorsi, ale przecie¿ napraw-
dê „Szanowni” a wiêc tak¿e — szanowani. To jest naturalny
porz¹dek rzeczy, „taki jest los anio³ów”, ¿e zacytujê mego ulu-
bionego poetê, Jaros³awa Marka Rymkiewicza (h=2)*, autora
elitarnych wierszy metafizycznych o przejmuj¹cej g³êbi.

Marek Abramowicz
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poczta astro-gie³da
Do sprzedania
dwuletni teleskop
MEADE-ETX-80AT-TC
+ b.dobre okulary.
Stan b.dobry.
NIEDROGO!
Stanis³aw Kruk,
tasm50@op.pl

astro-spotkania:
Ju¿ wkrótce!
Piersze w Polsce
Szkolenia
Astrofotograficzne!

Wiêcej informacji
na temat rodzajów
szkoleñ
na stronie

www.astrocentrum.eu

ogarn¹³ mnie niepokój o losy
dzia³u: W skrócie/Rozmaitoœci,
dotycz¹cego nowinek i odkryæ
w zakresie: planety pozas³o-
neczne, mikrokwazary, najdal-
sze galaktyki, ciemna materia
i ciemna energia, utwory topo-
graficzne czy te¿ wulkanizm na
innych planetach Uk³adu S³o-
necznego (…).

Nie wiem, czy jest to spowo-
dowane reform¹ czasopisma
w kierunku bardziej przystêp-
nym dla mi³oœników astronomii
„bardziej obserwatorów”, czy po
prostu brakiem miejsca na wia-
domoœci z tego dzia³u w w/w
numerze (…). Zreszt¹ jeszcze
przecie¿ niedawno np. „Urania-
PA” 6/2011 (i to ju¿ po przejê-
ciu funkcji redaktora naczelne-
go przez M. Miko³ajewskiego)
by³a bogatsza w doniesienia
typu: „Odkryto planetê z dia-
mentu” itp. (…). Wed³ug mnie
dobrze prowadzony dzia³ Roz-
maitoœci/W skrócie bardzo
wp³ywa³ na to, ¿e chcia³o siê
mieæ dany numer „Uranii-PA” na
pó³ce, a nawet nie waham siê
powiedzieæ: upiêksza³ taki nu-
mer czasopisma (mimo ¿e na-
wet artyku³y w tym samym nu-
merze mog³y byæ „ciê¿kostraw-
ne”). Przecie¿ niezwyk³oœæ „pla-
nety z diamentu” tysi¹ce lat
œwietlnych od Ziemi mo¿e byæ
(i jest!) równie niesamowita, co
szansa zaobserwowania rzad-
kiego zjawiska, jak omawiany
obecnie tranzyt Wenus na tle
S³oñca.

Bardzo chcia³bym w¹tpiæ
w nastanie nowej, œwieckiej tra-
dycji, wg której nowinki dotycz¹-
ce odkryæ astronomicznych
a nawet astrofizycznych mia³y-
by byæ odt¹d dostêpne JEDY-
NIE w Internecie i mimo wszyst-
ko liczyæ na kontynuacjê dobre-
go prowadzenia dzia³u Rozma-
itoœci/W skrócie, przede wszyst-
kim bogatszego w doniesienia
o odkryciach, jak równie¿ no-
wych wynikach badañ (…).
Sama wzmianka o tym, ¿e to
dzieje siê „ileœ tam lat œwietl-
nych od Ziemi”, mo¿e poruszyæ
wyobraŸniê! A zebranie w jed-
nym numerze „Uranii-PA” tylu
ciekawych informacji NA-
PRAWDÊ zwiêksza atrakcyj-
noœæ czasopisma. Mam rów-
nie¿ nadziejê, ¿e w kolejnych
numerach nowej „Uranii-
-PA” bêdzie mo¿liwoœæ poczy-
tania o czarnych dziurach, kwa-
zarach, planetach pozas³onecz-
nych, ciemnej materii itp. (w for-
mie przystêpnych artyku³ów,
oczywiœcie tak, aby mi³oœnicy
astronomii „bardziej obserwato-

waniem: 54. Olimpiady i 37. Se-
minarium. Bo to s¹ w³aœnie ci
ludzie z pasj¹, których pracy nie
zauwa¿y³ Pan M. P³ócienni-
czak. Nie zauwa¿y³ te¿, ¿e dzia-
³alnoœæ popularyzatorska, któr¹
dawniej widzia³ w „Uranii”, za-
czyna siê od docierania do m³o-
dych, od zachêcania ich do
udzia³u w Olimpiadach i Semi-
nariach (…).

Pan T. Kamiñski wylicza, ile
ciekawych artyku³ów znalaz³
w nr 4 „Uranii-PA”, jednak¿e in-
teresuj¹cy go artyku³ o EE Ce-
phei dotyczy wyników pracy
wykonywanej przez wielu astro-
nomów, a w³aœnie na prezento-
wanie wyników prac w³asnych
oburza³ siê Pan M. P³ócienni-
czak. Wiêc jak tu wszystkim do-
godziæ?

Szczególnie niezrozumia³e
dla mnie jest zdanie Pana T. £a-
piñskiego, ¿e nie nale¿y pisaæ
o osobach zmar³ych! Zarówno
w dawnej „Uranii”, jak i w daw-
nych „Postêpach Astronomii”
panowa³ ten dobry zwyczaj, ¿e
po œmierci znanych profesorów
ich biogramy ukazywa³y siê na
³amach czasopism. I tak np.
o profesorze W³odzimierzu
Zonnie, profesorze Uniwersyte-
tu Warszawskiego, prezesie
PTA, znakomitym popularyza-
torze astronomii, napisano
w „Postêpach Astronomii”
w z. 2/1975, zaœ o dr. Ludwiku
Zajdlerze, redaktorze naczel-
nym „Uranii” przez 18 lat, wy-
bitnym popularyzatorze, napi-
sano w „Uranii” w z.7-8/1985.
Jeœli zatem czytelników czaso-
pisma interesuje postêp wiedzy
w jakiejœ dziedzinie, to powinni
równie¿ dowiedzieæ siê, kto tê
dzia³alnoœæ naukow¹ prowadzi,
a zw³aszcza, kto potrafi w przy-
stêpny sposób o tym opowie-
dzieæ, a raczej napisaæ.

Koñcz¹c te przyd³ugie uwa-
gi do krytycznych listów do re-
dakcji, ¿yczê Szanownej Re-
dakcji, aby otrzymywa³a jak naj-
wiêcej pozytywnych listów, jak
najwiêcej interesuj¹cych artyku-
³ów od punktualnych autorów,
i ¿eby zachowa³a du¿o si³y i en-
tuzjazmu do codziennej redak-
cyjnej pracy!

Cecylia Iwaniszewska
Toruñ, 15.09.11

* * *
Jestem czytelnikiem „Uranii-
-PA” od momentu fuzji obydwu
czasopism i zasadniczo nie
mam zastrze¿eñ co do profilu
czasopisma. Muszê jednak
przyznaæ, ¿e czytaj¹c dwa
ostatnie numery „Uranii-PA”

Pragnê przekazaæ kilka uwag
dotycz¹cych krytycznych listów
czytelników, zamieszczonych
w nr 4 i 5/2011 „Uranii-PA”.

Autorzy listów odnosz¹ siê
m.in. do napisu umieszczone-
go na stopce redakcyjnej „dwu-
miesiêcznik poœwiêcony… itd”,
ale zapominaj¹, ¿e w nastêp-
nym zdaniu jest okreœlenie
CZASOPISMO, które t³umaczy
wiele! Przecie¿ w ka¿dym cza-
sopiœmie, nie tylko naukowym,
znajduje siê szereg ró¿nych ar-
tyku³ów, ró¿nych dzia³ów, ró¿-
nych rubryk, które s¹ przezna-
czone dla ró¿nych rodzajów
odbiorców. Nikt nie s¹dzi, ¿e
akurat wszystkie dzia³y bêd¹ in-
teresowa³y ka¿dego czytelnika.

Ale je¿eli kogoœ interesuje
wy³¹cznie jakieœ zagadnienie
naukowe, to wtedy powinien
siêgn¹æ po ksi¹¿kê poœwiêcon¹
takiemu zagadnieniu. Podob-
nie, jeœli ktoœ przygotowuje siê
do obserwacji cia³ niebieskich,
to kupuje wy³¹cznie bardziej
specjalistyczny kalendarzyk
astronomiczny. A jeœli ktoœ chce
wy³¹cznie rozwi¹zywaæ krzy-
¿ówki, to równie¿ kupuje maga-
zyn specjalnie poœwiêcony
krzy¿ówkom. (…)

W stopce redakcyjnej znaj-
dujemy tak¿e informacjê, ¿e
patronat nad pismem sprawuj¹
2 towarzystwa: Polskie Towa-
rzystwo Astronomiczne i Pol-
skie Towarzystwo Mi³oœników
Astronomii, nic wiêc dziwnego,
¿e wiadomoœci dotycz¹ce dzia-
³alnoœci, konkursów, zjazdów,
imprez organizowanych przez
te towarzystwa maj¹ prawo,
a nawet obowi¹zek znaleŸæ siê
na ³amach „Uranii–PA”.

Tak by³o przecie¿ w „dawnej”
„Uranii”, czytywanej przez Pana
M. P³ócienniczaka, tak by³o
w „Postêpach Astronomii”, czy-
tywanych przez Pana T. Kamiñ-
skiego.

Pan T. £apiñski krytykuje
umieszczanie zdjêæ ze zjazdów,
konkursów, bo to s¹ „ci sami lu-
dzie”. A czy nie zauwa¿y³ Pan,
¿e Olimpiady Astronomiczne
w Chorzowie lub Seminaria
w Grudzi¹dzu wygrywaj¹ co
roku inni m³odzi ludzie? ¯e dla
tych m³odych ludzi przyjemnie
bêdzie mieæ swoje zdjêcie
z trzymanym, w³aœnie wygra-
nym teleskopem? Oczywiœcie,
otaczaj¹cy tych m³odych doro-
œli – to ci¹gle ci sami ludzie, któ-
rzy od lat zajmuj¹ siê organizo-

rzy” nie poczuli siê znów potrak-
towani troszkê gorzej – myœlê,
¿e mo¿na to zrobiæ tak, abyœmy
siê nie „pogryŸli”). Pokazanie
piêkna Wszechœwiata od stro-
ny przystêpnego opisu zjawisk
mo¿e byæ równie po¿yteczne
dla mi³oœników astronomii „bar-
dziej teoretyków” (uruchamiaj¹-
ce nawet ich wyobraŸniê, bo j¹
maj¹) i mi³oœników astronomii
„bardziej obserwatorów”, któ-
rym, jak s¹dzê – obok trzeŸwe-
go spojrzenia w niebo – wy-
obraŸni te¿ nie brakuje.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Tomecki

Bielsko-Bia³a, 20.04.12

Red.: Mamy pe³n¹ œwiadomoœæ
potrzeby dzia³u z krótkimi infor-
macjami ze œwiata astronomii.
W tym numerze przywracamy
go co prawda w wymiarze sym-
bolicznym, ale obiecujemy, ¿e
w nastêpnym postaramy siê
daæ wiecej!
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Niebo nad Polsk¹

15 czerwca
godz. 01.00

widziane z Olsztyna

01lipca
godz. 24.00

01 czerwca
godz. 02.00

15 lipca
godz. 23.00

Opr. mapy: Janusz Li¿ewski

Powy¿sza mapa przedstawia przybli¿ony wygl¹d nie-
ba nad Olsztynem odpowiadaj¹cy wybranym datom

i godzinom (w czasie urzêdowym). Niemal to samo widz¹
wszyscy obserwatorzy na terenie Polski o godzinie ró¿-
ni¹cej siê o poprawkê wynikaj¹c¹ z d³ugoœci geograficz-
nej (patrz mapka obok).

Na s¹siedniej stronie prezentujemy diagram pozwa-
laj¹cy odczytaæ warunki widocznoœci (wschody, góro-
wania, zachody) nad horyzontem w Olsztynie Ksiê¿yca
i widocznych 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 do-
by dzieñ (kolor pomarañczowy), czas wystêpowania po-
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czerwiec — lipiec 2012^ _ ` a b c d e f g h i

œwiaty 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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Maksimum XXIV cyklu
aktywnoœci s³onecznej
Maksimum XXIV cyklu
aktywnoœci s³onecznej

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

POLECAMY DO OBSERWACJI

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
Czerwcowe i lipcowe niebo to domena gwiazdozbiorów

wiosennych i letnich. Do gwiazdozbiorów wiosennych, widocz-
nych na prze³omie miesiêcy nad po³udniowo-zachodnim i za-
chodnim horyzontem nale¿¹: Lew, Ma³y Lew, Warkocz Bere-
niki, Psy Goñcze, Wolarz, Korona Pó³nocna oraz po³o¿one
nisko nad horyzontem Waga i Panna. Wyznaczany przez naj-
jaœniejsze gwiazdy Lwa (Regulus), Panny (K³os) i Wolarza
(Arktur) trójk¹t wiosenny powoli jest zastêpowany trójk¹tem
letnim. Tworz¹ go najjaœniejsze gwiazdy £abêdzia (Deneb),
Lutni (Wega) i Or³a (Altair). Te uk³ady gwiazd, tak jak Wielki
i Ma³y Wóz, s¹ nazywane asteryzmami i u³atwiaj¹ orientacjê
na rozgwie¿d¿onym niebie. £abêdŸ, Lutnia i Orze³ to gwiazdo-
zbiory letniego nieba widoczne wieczorem na prze³omie mie-
siêcy nad po³udniowo-wschodnim horyzontem. Oprócz nich
na po³udniowej czêœci nieba odnaleŸæ mo¿emy gwiazdozbio-
ry Herkulesa, Wê¿a i Wê¿ownika. Na wschód od nich znaj-
duj¹ siê: Tarcza Sobieskiego, Źrebiê, Delfin, Strza³a i Lis. Bar-
dzo nisko nad horyzontem mo¿na dostrzec czêœæ gwiazdo-
zbioru Skorpiona, Strzelca oraz Kozioro¿ca.

Wraz z nowymi gwiazdozbiorami widocznymi coraz wy¿ej
nad wschodnim horyzontem pojawiaj¹ siê kolejne ciekawe
obiekty do obserwacji, takie jak: uk³ad gwiazd Albireo w £abê-
dziu wyró¿niaj¹cy siê wyraŸnymi kolorami gwiazd, gromada
kulista gwiazd M13 w Herkulesie czy mg³awica planetarna M57
w Lutni.

S£OÑCE I KSIÊ¯YC
Na pocz¹tku czerwca S³oñce wêdruje po niebie na tle

gwiazdozbioru Byka. Przez wiêkszoœæ czerwcowych dni, w mia-
rê oddalania siê od równika niebieskiego, trwaj¹cego od rów-
nonocy wiosennej (20.03), S³oñce coraz d³u¿ej bêdzie znajdo-
waæ siê nad horyzontem. 21 czerwca d³ugoœæ dnia w Olszty-
nie wyniesie 17h06m i bêdzie to najd³u¿szy dzieñ roku. Tego
dnia o godzinie 01h09m rozpocznie siê astronomiczne lato. S³oñ-
ce przestanie oddalaæ siê od równika niebieskiego i powoli,
ponownie zacznie siê do niego zbli¿aæ, a dni staj¹ siê krótsze.
31 lipca dzieñ bêdzie trwa³ ju¿ jedynie 15h45m. W dniu przesi-
lenia letniego S³oñce przejdzie do gwiazdozbioru BliŸni¹t, w któ-
rym pozostanie do 20 lipca, kiedy to wejdzie w gwiazdozbiór
Raka. Na jego tle przemierza niebo przez resztê miesi¹ca.

Na diagramie zamieszczonym na poprzedniej stronie s¹
podane momenty kolejnych faz Ksiê¿yca w czerwcu i lipcu
(momenty perygeów i apogeów). Z diagramu mo¿na odczytaæ
równie¿ czas wschodu i zachodu Ksiê¿yca. Najlepsze warun-
ki do jego obserwacji wystêpuj¹ wówczas, gdy mo¿na dostrzec
cienie rzucane przez twory ksiê¿ycowej powierzchni. Najd³u¿-
sze cienie znajduj¹ siê przy tak zwanym terminatorze — gra-
nicy miêdzy czêœci¹ oœwietlon¹ a pogr¹¿on¹ w ciemnoœci, gdzie
promienie s³oneczne oœwietlaj¹ powierzchniê pod ma³ym k¹-
tem. Obecnoœæ Ksiê¿yca na niebie nie sprzyja jednak obser-
wacjom obiektów mg³awicowych. Najlepiej zapolowaæ na nie
w czasie tak zwanych bezksiê¿ycowych nocy, które w czerw-
cu i lipcu wyst¹pi¹ w przedostatnich tygodniach tych miesiêcy.

PLANETY
Wiosenno-letnie niebo szykuje wiele okazji na przeprowa-

dzenie ciekawych obserwacji. Nareszcie niewidoczne nieuzbro-

Przygotowanego i zakupionego do obserwacji tranzytu Wenus
sprzêtu nie nale¿y odk³adaæ do k¹ta. Warto go u¿yæ do systema-
tycznego œledzenia XXIV cyklu aktywnoœci s³onecznej, który w la-
tach 2012–2013 powinien mieæ swoje maksimum. Wiele wskazu-
je, ¿e bêdzie ono s³absze od poprzednich, a w pesymistycznych
przepowiedniach, mo¿e nawet byæ … ostatnim na wiele dekad.

Najbli¿sza nasza gwiazda — S³oñce jest systematycznie obser-
wowana przez znaczn¹ czêœæ spo³ecznoœci astronomicznej. Z do-
brym powodzeniem s¹ prowadzone obserwacje obejmuj¹ce ca³e wid-
mo fal elektromagnetycznych. Uzyskana z tych obserwacji ogromna
iloœæ informacji dotyczy zjawisk zachodz¹cych w kolejnych warstwach
atmosfery s³onecznej. Pozwala to modelowaæ zjawiska, ustalaæ zwi¹zki
zachodz¹ce pomiêdzy nimi, uœciœliæ procesy fizyczne wywo³uj¹ce te
zjawiska.

Ta ogromna iloœæ obserwacji jest ci¹gle niewystarczaj¹ca, aby-
œmy mogli powiedzieæ, ¿e o S³oñcu wiemy wszystko. Licz¹cym siê
wk³adem do tego banku informacji s¹ obserwacje wykonywane przez
amatorów, polegaj¹ce na zliczeniowych obserwacjach plam s³onecz-
nych.

Pierwsze obserwacje plam s³onecznych w Polsce prowadzone
by³y w latach 1614–1618 w Kaliszu przez oo. Jezuitów. Sporadyczne
obserwacje S³oñca wykonywa³ Jan Heweliusz w Gdañsku.

Jednak dopiero ukazanie siê w 1951 r. w „Uranii” (nr 7–8, s. 158)
artyku³u autorstwa prof. dr Jana Mergentalera z Uniwersytetu Wro-
c³awskiego, w którym zaproponowa³ on czytelnikom œledzenie zja-
wisk na S³oñcu, zapocz¹tkowa³o w Polsce systematyczne obserwa-
cje w oparciu o ruch amatorski. Na apel odpowiedzia³o 7 osób, przy-
sy³aj¹c wyniki swoich obserwacji, które po zbiorczym opracowaniu
publikowano w „Uranii” oraz kwartalniku „Acta Geophysica Polonica”.

W celu wiêkszej konsolidacji dzia³añ w 1974 r. zosta³a powo³ana
Centralna Sekcja Obserwatorów S³oñca strukturalnie zwi¹zana z Pol-
skim Towarzystwem Mi³oœników Astronomii. Koordynatorem dzia³añ
Sekcji by³ Wac³aw Szymañski.

W dniu 30 sierpnia 1981 r. odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie
TOWARZYSTWA OBSERWATORÓW S£OÑCA (TOS). Stowarzy-
szenie pod t¹ nazw¹ dzia³a do dziœ, nosz¹c imiê swojego za³o¿yciela
i pierwszego przewodnicz¹cego, Wac³awa Szymañskiego. Nasza
dzia³alnoœæ polega na okreœlaniu przez obserwatorów parametrów
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jonym okiem planety Uran i Neptun odsunê³y siê na niebie od
S³oñca na tyle, aby nad ranem nie sprawiaæ problemu obser-
wacjom teleskopowym. Uran przebywa w czerwcu i lipcu
w gwiazdozbiorze Wieloryba. Na pocz¹tku czerwca, na go-
dzinê przed wschodem S³oñca, œwieci prawie 10° nad
wschodnim horyzontem z jasnoœci¹ 6,2 mag. Natomiast Nep-
tun przebywaj¹cy w Wodniku œwieci z jasnoœci¹ 7,7 mag.
ponad 15° nad po³udniowo-wschodnim horyzontem. Z ka¿-
dym kolejnym dniem warunki do obserwacji tych planet bêd¹
siê poprawia³y.

Merkury na pocz¹tku czerwca nie bêdzie dostêpny ob-
serwacjom ze wzglêdu na ma³¹ odleg³oœæ k¹tow¹ dziel¹c¹ pla-
netê na niebie od S³oñca. Z dnia na dzieñ bêdzie odsuwa³ siê
od S³oñca na wschód i w po³owie miesi¹ca, godzinê po zacho-
dzie, mo¿na pokusiæ siê o obserwacjê planety znajduj¹cej siê
prawie 4,5° nad zachodnim horyzontem. Do 1 lipca, gdy Mer-
kury osi¹gnie maksymaln¹ elongacjê wschodni¹, bêdzie to
najlepszy okres na jego obserwacje. W kolejnych dniach w mia-
rê powtórnego zbli¿ania siê do S³oñca obserwacje Merkurego
bêd¹ coraz trudniejsze i ju¿ w pierwszej po³owie lipca jego
blask przes³oni ³una zachodz¹cego S³oñca.

Wenus to niew¹tpliwie najciekawsza planeta czerwcowych
obserwacji! Podobnie do Merkurego, w pierwszych dniach
czerwca nie bêdzie widoczna ze wzglêdu na niewielk¹ odle-
g³oœæ na niebie od S³oñca. Z dnia na dzieñ odleg³oœæ ta male-
je, a¿ do nieuchronnego przejœcia Wenus przez tarczê s³o-
neczn¹ 6 czerwca. W Olsztynie tego dnia S³oñce wzejdzie
o 04h10m i w tym momencie tranzyt bêdzie ju¿ w zaawanso-
wanej fazie, prawie trzy godziny po drugim kontakcie, czyli po
pe³nym wejœciu Wenus na s³oneczn¹ tarczê. Przejœcie Wenus
przed tarcz¹ S³oñca trwa do 06h55m. Wiêcej informacji o tran-

zycie mo¿na znaleŸæ w poprzednim i bie¿¹cym wydaniu „Ura-
nii – Postêpów Astronomii”.

Po tranzycie Wenus oddala siê od S³oñca na niebie na
zachód, w wyniku czego w ostatnim tygodniu czerwca mo¿na
próbowaæ dostrzec j¹ nad wschodnim horyzontem na godzinê
przed wschodem S³oñca. Z dnia na dzieñ warunki obserwacji
planety bêd¹ siê poprawia³y, a 9 lipca dojdzie do ciekawego
zbli¿enia Wenus (–4,2 mag.) z Aldebaranem (0,9 mag.) w od-
leg³oœci nieca³ego stopnia (55'). Piêæ stopni na po³udniowy za-
chód od tej pary bêdzie œwieci³ Jowisz (–1,6 mag.), a ~7 stopni
dalej gromada otwarta Plejady.

Zdjêcie Wenus na tle tarczy s³onecznej wykonane 8 czerca 2004 r.
w Olsztyñskim Obserwatorium przez Macieja Grzemskiego refrakto-
rem Zeiss Telementor 63/870 mm i kamer¹ Philips ToUcam-S.C.

wchodz¹cych w sk³ad aktywnoœci s³onecznej, notowaniu, archiwiza-
cji i zbiorczym opracowaniu wyników.

Okreœleniom podlegaj¹ nastêpuj¹ce czynniki aktywnoœci:
1. Liczba Wolfa (R)
2. Liczba nasilenia pochodni fotosferycznych (F)
3. Wartoœæ czynnika kwalifikacyjnego (CV)
4. Powierzchnia plam (S)
5. Wspó³rzêdne heliograficzne plam
Okreœlanie wszystkich piêciu czynników wymaga du¿o doœwiad-

czenia i wprawy.
Pocz¹tkuj¹cym obserwatorom aktywnoœci S³oñca proponujemy

na pocz¹tek okreœliæ dzienn¹ liczbê Wolfa (R).
Aby to wykonaæ, nasza luneta musi posiadaæ filtr obiektywowy,

np. z folii Mylar, lub metod¹ projekcji okularowej rzutujemy obraz S³oñca
na bia³¹, g³adk¹ kartkê papieru.

UWAGA: Brak odpowiedniego zabezpieczenia wzroku podczas
obserwacji S³oñca mo¿e spowodowaæ jego trwa³e uszkodzenie.

Zliczamy iloœæ obserwowanych grup plam s³onecznych g oraz
ogóln¹ liczbê plam we wszystkich tych grupach f i podstawiamy do
wzoru:

R = 10 g + f

W ten sposób obliczamy podstawowy czynnik aktywnoœci S³oñ-
ca: dzienn¹ liczbê Wolfa R.

Wyniki obserwacji po zakoñczeniu miesi¹ca mo¿emy przesy³aæ
poczt¹ lub e-mailem do TOS celem ich weryfikacji i zbiorczego opra-
cowania. Na ich podstawie powstaje komunikat okreœlaj¹cy stan ak-
tywnoœci naszej Dziennej Gwiazdy.

Sama metoda okreœlania aktywnoœci przy pomocy liczby Wolfa
jest bardzo prosta, lecz wymaga du¿o cierpliwoœci, gdy¿ chc¹c samo-
dzielnie zaobserwowaæ zmiany aktywnoœci w ca³ym cyklu s³onecz-
nym, trzeba poœwiêciæ temu ponad 11 lat. Zainteresowanych obser-
wacjami oraz chêtnych do wspó³pracy, zapewniam, ¿e warto!

Piotr Urbañski
Przewodnicz¹cy TOS

Towarzystwo Obserwatorów S³oñca
im. Wac³awa Szymañskiego
Osiedle Traugutta 7/10;
99-320 ¯ychlin
e-mail: tossun@interia.pl
www.tos.astrowww.pl

Obserwacja plam s³onecznych metod¹ projekcji okularowej
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Przez ca³y czerwiec i lipiec, w pierwszej po³o-
wie nocy, mo¿na obserwowaæ Marsa. Do 20 czerw-
ca bêdzie œwieci³ w Lwie, a nastêpnie w gwiazdo-
zbiorze Panny, w którym zbli¿a³ siê bêdzie na nie-
bie do Saturna. Na pocz¹tku czerwca jasnoœæ pla-
nety wyniesie 0,7 mag. i z nocy na noc bêdzie ma-
leæ do 1,3 mag. ostatniego dnia lipca. Wraz z up³y-
wem dni zmniejsza siê równie¿ wysokoœæ Marsa
nad wieczornym horyzontem. Pierwszego czerw-
ca bêdzie œwieci³ ponad 32° nad horyzontem, a 31
lipca ju¿ nieca³e piêæ stopni.

Jowisz stanie siê dostêpny obserwacjom do-
piero w ostatnim tygodniu czerwca, gdy godzinê
przed wschodem S³oñca dostrzec go mo¿na oko³o
5° nad wschodnim horyzontem, œwiec¹cego z ja-
snoœci¹ –1,6 mag. Jowisz bêdzie siê przesuwa³
w gwiazdozbiorze Byka miêdzy dwoma widoczny-
mi nieuzbrojonym okiem gromadami otwartymi: Ple-
jadami i Hiadami. 15 lipca dojdzie do zakrycia pla-
nety przez Ksiê¿yc. Zjawisko rozpocznie siê o go-
dzinie 3h47m, a zakoñczy o 4h29m. Ostatniego dnia
lipca Jowisz bêdzie œwieci³ z jasnoœci¹ –1,7 mag.
ponad 28° nad horyzontem.

Saturna mo¿na dostrzec w pierwszej po³owie
nocy przez ca³y czerwiec i lipiec. W przypadku tej
planety najlepszy czas na jej obserwacje to czerw-
cowe wieczory, gdy godzinê po zachodzie S³oñca
znajduje siê jeszcze ponad 21° nad po³udniowo-
-zachodnim horyzontem, œwiec¹c w gwiazdozbio-
rze Panny z jasnoœci¹ 0,9 mag.

29 lipca w opozycji znajdzie siê planeta kar³o-
wata Pluton. Mo¿na j¹ odnaleŸæ w gwiazdozbio-

FOTOGRAFICZNIE CZY WIZUALNIE?
Wielu obserwatorów mo¿e zadawaæ sobie pytanie, na ile obliczona
przez nich liczba Wolfa zale¿y od wielkoœci u¿ytego teleskopu, a na-
wet metody obserwacji i spostrzegawczoœci obserwatora. Oczywiœcie,
zale¿y! I dlatego w³aœnie tego typu obserwacje poddawaæ zbiorczym
opracowaniom i normalizacji do standardu miêdzynarodowego.

Sk³adanka wspó³czesnych zdjêæ S³oñca pochodzi z obserwacji,
które wykona³em refraktorem SW ED80/600 + Barlow 2× i aparatem
cyfrowym Lumix G3. Obraz zawiera oko³o 100 zdjêæ zestertowanych
(stackowanych) programem RegiStax i zmniejszonych do
50% z do³¹czonymi powiêkszeniami obszarów aktywnych
w pe³nym rozmiarze.

Spróbowa³em porównaæ zaprezentowane obserwacje fo-
tograficzne z wizualnymi wykonanymi tego samego dnia
22.04.2012, tym samym instrumentem SW ED80/600 przy
powiêkszeniu 35× z filtrem Baader Solar continuum i okula-
rem Hiperion 17mm. Liczba dostrze¿onych grup plam – 6.
Wizualnie oceni³em ³¹czn¹ iloœæ sk³adników w tych grupach
na 76. Moja „wizualna” liczba Wolfa wynios³a wiêc R

W
 =

60 + 76 = 136.
Po opracowaniu w opisany wy¿ej sposób obserwacji fo-

tograficznych dokona³em zliczenia poszczególnych sk³adni-
ków, korzystaj¹c ze zdjêæ pe³nej rozdzielczoœci w ka¿dej z ko-
lejnych grup, uzyskuj¹c nastêpuj¹c¹ iloœci plam: „1459” – 53,
„1460” – 20, „1462” – 5, „1465” – 31, „A” jeszcze bez numeru
(dwubiegunowa grupa typu C) – 10 i wreszcie „B” (plama
przy zachodnim brzegu obok grupy „1462”) – 1 plama. Ra-
zem daje to 120 plam i fotograficzn¹ liczbê Wolfa: R

F
 =

60 + 120 = 180.
Mo¿liwoœæ rozdzielenia sk³adników plam w obrêbie gru-

py daje przewagê metodzie fotograficznej, bowiem dokona-
na estymacja w programie graficznym oraz mo¿liwoœæ ogl¹-
dania powiêkszonego i stabilnego obrazu sk³adaj¹ siê na

wiêksz¹ precyzjê obserwacji. Dodam, ¿e operuj¹c tylko obrazem po-
mniejszonym do 75%, naliczy³em 110 plam, czyli tylko o oko³o 10%
mniej ni¿ na zdjêciu w pe³nej rozdzielczoœci 2272×1704 pikseli. Gru-
pa oznaczona na zdjêciu liter¹ „A” w dniu obserwacji jeszcze nie otrzy-
ma³a numeru (nazajutrz bêdzie ju¿ „1466”), a w zasadzie znikaj¹ca
na krawêdzi grupa „1463”oznaczona jest jako „B”. Numeracja obsza-
rów aktywnych pochodzi ze zdjêæ NASA/ESA z misji SOHO (SDO/
HMI) przekazuj¹c¹ codziennie aktualn¹ „pogodê” na S³oñcu (np.
www.solarmonitor.org spaceweather.com).

Jerzy £¹giewka

 Jowisz i Wenus na tle porannego nieba nad wschodnim horyzontem, 9 lipca,
godzinê przed wschodem S³oñca (Stellarium, Gimp)

Saturn i Mars na tle wieczornego nieba nad po³udniowo-zachodnim horyzontem
6 czerwca, godzinê po zachodzie S³oñca (Stellarium, Gimp)
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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/

czerwiec — lipiec 2012^ _ ` a b c d e f g h i

Spójrz w niebo — gwiazdy zmienne

AZ Cas — kampania
obserwacyjna

Wœród olbrzymiej liczby gwiazd zmiennych istnieje kilka uk³a-
dów zaæmieniowych zawieraj¹cych gwiazdy olbrzymy lub nad-
olbrzymy na orbitach na tyle szerokich, ¿e ich okresy orbitalne
mo¿na ju¿ liczyæ w dekadach. Rzadko wiêc mamy okazjê ob-
serwowaæ w nich zaæmienia, lecz gdy ju¿ do nich dochodzi, s¹
one bardzo d³ugie. Doœæ niedawno dobieg³o koñca zaæmienie
w uk³adzie ε Aur (Porb

 
= 27,1 lat). Mogliœmy je obserwowaæ w la-

tach 2009–2011. Obiekt ten to unikat w œwiecie gwiazd, w któ-
rym nadolbrzym typu F jest zaæmiewany dyskiem py³owym
o œrednicy bliskiej 8 j.a. Z obiektem tym i z wynikami poœwiê-
conej mu kampanii obserwacyjnej mo¿na siê zapoznaæ na stro-
nie http://www.hposoft.com/Campaign09.html.

Obecnie zbli¿a siê czas równie spektakularnego zjawiska
w systemie AZ Cas (mV

 
= 9,3). Ten le¿¹cy w odleg³oœci ~2 kpc,

w kierunku gwiazdozbioru Kasjopei, uk³ad podwójny zaæmie-
niowy (Porb

 
= 9,3 lat) sk³ada siê z gwiazd o masach kilkanaœcie

razy przewy¿szaj¹cych s³oneczn¹. Sk³adnik masywniejszy jest
skrajnym nadolbrzymem póŸnego typu K (Teff

 
~ 4000 K), któ-

rego œrednica mo¿e dochodziæ nawet do 1000 R¤. Jego towa-
rzysz jest gor¹c¹ gwiazd¹ Be (Teff

 
~ 21000 K) o œrednicy kilka-

dziesi¹t razy mniejszej (D ~ 30 R¤), która ca³kowit¹ moc¹
emitowanej energii dorównuje nadolbrzymowi, a w zakresie
krótkofalowym (ultrafiolet) wielokrotnie go przewy¿sza. Skut-
kiem olbrzymiej ró¿nicy rozmiarów i jasnoœci powierzchniowych
gwiazd, fotometrycznie s¹ obserwowane jedynie zaæmienia
g³ówne, gdy jest zaæmiewany sk³adnik gor¹cy. G³êbokoœci za-
æmieñ w poszczególnych pasmach bardzo siê ró¿ni¹: w pa-
œmie U osi¹ga 2,m1 i szybko spada w kierunku pasm czerwo-
nych, osi¹gaj¹c w paœmie V ju¿ tylko 0,m23. W krzywej bla-
sku U jest widoczne rozleg³e skrzyd³o objawiaj¹ce siê stop-
niowym wzrostem jasnoœci o ok. 0,m4 na przestrzeni 8 miesiê-
cy po zaæmieniu, które mo¿na interpretowaæ jako przejaw ab-
sorpcji przez otoczkê (rozleg³¹ atmosferê) nadolbrzyma — zja-
wisko analogiczne do wystêpuj¹cego w pokrewnych obiektach
typu ζ Aur.

Krzywe blasku UBVR w pobli¿u zaæmieñ i periastronu. Lini¹ przery-
wan¹ oznaczono pojaœnienia w dnach zaæmieñ oraz rozleg³e skrzy-
d³o zaæmienia atmosferycznego wystêpuj¹ce w krzywej blasku U

rze Strzelca, oko³o 17' od centrum gromady otwartej M25.
Pluton œwieci z jasnoœci¹ 14 mag., wiêc aby go dostrzec,
trzeba dysponowaæ teleskopem o aperturze przynajmniej
25 cm.

KOMETY I METEORY
Tak jak w ubieg³ych miesi¹cach, najjaœniejsz¹ komet¹

na niebie jest C/2009 P1 Garradd. Na pocz¹tku czerwca
jej jasnoœæ wyniesie prawdopodobnie oko³o 10,5 mag. i do
koñca lipca spadnie do 12,1 mag. Najlepszy czas na ob-
serwacjê komety to pocz¹tek czerwca, gdy jest jeszcze
w miarê jasna i dwie godziny po zachodzie S³oñca znajdu-
je siê ponad 23 stopnie nad zachodnim horyzontem.
W czerwcu kometa znajdowaæ siê bêdzie w Raku, a 3 lip-
ca wejdzie w gwiazdozbiór Lwa i pozostanie w nim do koñ-
ca miesi¹ca. Do obserwacji komety najlepiej wykorzystaæ
teleskop o du¿ej œwiat³osile.

W czerwcu przypada maksimum aktywnoœci doœæ sil-
nego roju Arietydów. Jego radiant znajduje siê w gwiaz-
dozbiorze Barana. Samo maksimum prawdopodobnie na-
st¹pi 7 czerwca w godzinach porannych, oko³o 7h, przez
co wiêkszoœæ zjawisk nie bêdzie widoczna. W maksimum
mo¿na dostrzec do 54 przelotów w ci¹gu godziny. 27 lipca,
oko³o 5h w maksimum aktywnoœci wejdzie rój Bootydów,
którego radiant znajduje siê w gwiazdozbiorze Wolarza.
Maksimum roju jest zmienne, ale zdarza siê, ¿e obfituje
nawet w 100 zjawisk w ci¹gu godziny.

Piotr Wychudzki, Janusz Li¿ewski
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W pobli¿u i podczas zaæmieñ w krzywych blasku partycy-
puje dodatkowe Ÿród³o œwiat³a przejawiaj¹ce siê poprzez wy-
giêcie „p³askiego” dna minimów we wszystkich barwach. Am-
plituda zjawiska silnie roœnie w kierunku ultrafioletu, a w taki
sposób dzia³a zjawisko rozpraszania. W uk³adzie AZ Cas ob-
serwujemy wiêc, prawdopodobnie po raz pierwszy, tak silny
efekt rozpraszania œwiat³a jasnej gwiazdy Be na otoczce wokó³
nadolbrzyma (efekt zas³oniêtej lampy podczas silnej mg³y).
Innym zjawiskiem, przejawiaj¹cym siê w krzywych blasku, jest
tzw. efekt elipsoidalnoœci, czyli zniekszta³cenia czerwonego
nadolbrzyma, który obserwowany „z boku” (w kwadraturach)
œwieci jaœniej ni¿ w koniunkcjach (zaæmieniach). Dodatkowo,
eliptycznoœæ i usytuowanie orbity powoduje zmiennoœæ tego
zniekszta³cenia i skrajnie asymetryczny przebieg zjawiska
z faz¹ orbitaln¹. Bardziej szczegó³owy opis zjawisk obserwo-
wanych w tym uk³adzie mo¿na znaleŸæ pod adresem: http://
www.fizyka.uni.opole.pl/konf/konf_opole4.pdf (s. 127–135).

Okazja dok³adnego zbadania tych zjawisk zdarza siê raz
na blisko 10 lat. W tym celu s¹ potrzebne fotometryczne (i spek-
troskopowe) dane obserwacyjne o dobrym pokryciu w czasie.
Przy tak d³ugich skalach czasowych — ca³e zjawisko trwaæ
bêdzie ponad 2 lata — sukces obserwacyjny mo¿e przynieœæ
jedynie zaanga¿owanie du¿ej liczby obserwatoriów w ró¿nych
lokalizacjach, uniezale¿niaj¹cych obserwacje od lokalnej nie-
pogody. W tym celu, na wzór dwóch ostatnich minimów innej
unikatowej gwiazdy zaæmieniowej EE Cep (patrz „Urania” 4/
2011 s. 154-159) zosta³a zorganizowana miêdzynarodowa
kampania obserwacyjna. Do jej obs³ugi przygotowano dedy-
kowan¹ temu stronê internetow¹: http://www.astri.uni.torun.pl/
~cgalan/AZCas. Chêtnych do udzia³u proszê o kontakt: cga-
lan@astri.uni.torun.pl. Zachêcamy do wszelkiego rodzaju ob-
serwacji, nie tylko zawodowych astronomów z ca³ego œwiata,
ale te¿ amatorów i mi³oœników astronomii. Obserwacje wizu-
alne w przypadku AZ Cas stanowi¹ prawdziwe wyzwanie ze
wzglêdu na niewielk¹ (~0,m2) g³êbokoœæ zaæmienia w zakre-
sie wizualnym. Niefiltrowane obserwacje CCD powinny ju¿ byæ
u¿yteczne do celów chronometra¿u, czyli ustalenia precyzyj-
nego momentu minimum, choæ ze wzglêdu na dominuj¹ce
w podczerwieni promieniowanie nadolbrzyma lepiej skorzystaæ
z bêd¹cego czêsto w posiadaniu amatorów filtra L (obcinaj¹-
cego strumieñ UV/IR).

Fragment nieba 15’×15’ w s¹siedztwie AZ Cas (α2000 = 01h 42m 17s;
δ = +61° 25’,3) wraz rekomendowanymi gwiazdami porównania „a”
(BD+60•‹ 303) i „b” (TYC 4031-437-1). Gwiazda „c” (TYC 4031-791-
1) zosta³a odkryta 60-cm teleskopem w Piwnicach, jako uk³ad podwój-
ny zaæmieniowy typu Algola (p³ytkie zaæmienia o g³êbokoœci ≤0,m2)
gwiazd typu B na orbicie o okresie ~6,68 doby

Najbardziej efektowne zjawisko jest oczywiœcie w barwie U,
choæ ze wzglêdu na wiêksz¹ od 2m g³êbokoœæ zaæmienia trze-

ba dysponowaæ doœæ du¿ym teleskopem i czu³¹ w tym zakre-
sie kamer¹. Jednak bardzo wielu amatorów posiada u¿ytecz-
ne w astrofotografii filtry RGB. Ró¿ni¹ siê one wprawdzie pro-
filem przepuszczalnoœci od u¿ywanych w astrofizyce pasm
Johnsona BVR, ale nie na tyle, by nawi¹zanie pomiêdzy od-
powiednimi pasmami nie by³o mo¿liwe. Jak siê ³atwo domy-
œliæ, patrz¹c na krzywe blasku, dane uzyskane w pasmach
astrofotograficznych mog¹ byæ bardzo interesuj¹ce. Mo¿e to
byæ równie¿ ciekawy test ró¿nic w systemach instrumental-
nych u ró¿nych obserwatorów. Wyniki obserwacji bêd¹ pre-
zentowane na ³amach „Uranii” i online na stronie kampanii.
Dobrej jakoœci wyniki uzyskane metod¹ fotoelektryczn¹ zo-
stan¹ wykorzystane w publikacjach naukowych, podobnie jak
wyniki uzyskiwane przez mi³oœników astronomii w ramach
poprzednich kampanii. W razie problemów z dostêpem do
sprzêtu obserwacyjnego sugerujemy kontakt z poblisk¹ pla-
cówk¹ zajmuj¹c¹ siê popularyzacj¹ astronomii. Dla przyk³a-
du, mieszkañcy okolic Olsztyna mog¹ kontaktowaæ siê z pra-
cownikami obserwatorium przy Olsztyñskim Planetarium i Ob-
serwatorium Astronomicznym, zaœ mieszkañcy województwa
kujawsko-pomorskiego mog¹ skorzystaæ z którejœ spoœród licz-
nie rozlokowanych, czternastu przyszkolnych astrobaz.

Dotychczasowe obserwacje wielobarwne wraz z datami przewidywa-
nych charakterystycznych faz zjawiska podczas kampanii 2012-2014
zgodnie z efemeryd¹ JDmid-ecl = 2432477.8 + 3403.85 × E. Zwraca
uwagê ca³kowity brak obserwacji czerwonych i niebieskich przed za-
æmieniem. Obserwowane zmiany stanowi¹ z³o¿enie efektów zapre-
zentowanych obok: (1) zaæmienia i (2) œwiat³a rozproszonego (mak-
simum w fazie ϕ = 0) oraz (3) elipsoidalnoœci z maksimum oko³o pe-
riastronu (ϕ » 0,1)

Aby pokryæ obserwacjami ca³e zjawisko, nale¿y prowadziæ
systematyczny monitoring od czerwca 2012 r. do sierpnia
2014 r. Szczególnie dotkliwy jest dotychczasowy brak wielo-
barwnych obserwacji przed zaæmieniem. Œrodek zaæmienia
ma przypaœæ na dzieñ 12 stycznia 2013 r. W zaæmieniu foto-
metrycznym mo¿na wyró¿niæ dwie fazy, których dok³adne po-
krycie obserwacjami wraz z rozpoczynaj¹cymi je i koñcz¹cy-
mi tzw. momentami kontaktów jest szczególnie wa¿ne. S¹ to:
faza wejœciowa zaæmienia charakteryzuj¹ca siê szybkim tem-
pem spadku blasku (ingres) oraz faza koñcowa, podczas któ-
rej blask szybko wzrasta (egres). Na skutek ogromnej dyspro-
porcji w rozmiarach sk³adników s¹ one zdumiewaj¹co krótkie.
Œrodek ingresu spodziewany jest na 22 listopada 2012 r., zaœ
moment œrodka egresu na 3 marca 2013 r. Spodziewana d³u-
goœæ fazy ingresu wynosi oko³o 11 dni, zaœ egres jest jeszcze
o oko³o 4 dni krótszy (z powodu wzrostu wzglêdnej prêdkoœci
sk³adników podczas zbli¿ania siê do periastronu). AZ Cas
w Polsce mo¿na obserwowaæ praktycznie przez ca³y rok, wiêc
wk³ad naszych obserwatorów do badañ tej niezwyk³ej gwiaz-
dy mo¿e byæ szczególnie znacz¹cy. Na za³¹czonej obok map-
ce pola zaznaczyliœmy rekomendowane do obserwacji CCD
gwiazdy porównania.

Cezary Ga³an, Maciej Miko³ajewski
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Obserwacje zakryæ planet przez tarczê Ksiê¿yca od
dawna nie maj¹ wartoœci naukowej. Niemniej jednak
s¹ niezwyk³ym spektaklem, który ka¿dy mi³oœnik

nieba powinien zobaczyæ a ponadto wykorzystaæ do popula-
ryzacji astronomii. W lipcu bêdzie ku temu okazja.

Nasz satelita napotka na sferze niebieskiej króla planet —
Jowisza!

Stanie siê to 15 lipca o godz. 03.40 (czasy dla Obserwato-
rium Astronomicznego im. Papie¿a Sylwestra II w Bukow-
cu). Planeta bêdzie znika³a za tarcz¹ Ksiê¿yca przy jego ja-
snym brzegu, a pojawia³a siê przy brzegu ciemnym — jest to
doskona³y moment, by uwieczniæ oba cia³a. W przypadku za-
krycia przy jasnym brzegu nie jest to ³atwe zadanie ze wzglê-
du na ró¿nice jasnoœci powierzchniowej. Jowisz wyjdzie zza
tarczy Ksiê¿yca o godz. 04.24, powoli pojawiaj¹c siê zza srebr-
nego globu. Oczywiœcie dojdzie równie¿ do serii zakryæ i od-
kryæ Gwiazd Medycejskich, jak je nazywa³ ich odkrywca Ga-
lileusz. Mowa oczywiœcie o ksiê¿ycach Jowisza. Io zniknie
najwczeœniej bo o 03.37, czyli jeszcze przez zakryciem ma-
cierzystej planety. Nastêpny w kolejnoœci zostanie zakryty
Ganimedes, nast¹pi to o godz. 03.46. Potem o 04.18 zza tar-
czy Ksiê¿yca wy³oni siê Europa a o 04.21 Io. Nieco po odkry-
ciu Jowisza Ksiê¿yc ods³oni Ganimedesa (04.31), a spektakl
zakoñczy wy³onienie siê Callisto o godz. 04.36.

Nale¿y zdawaæ sobie sprawê, ¿e podane czasy bêd¹ zbli¿o-
ne w Polsce centralnej. Naj³atwiej oczywiœcie œledziæ Jowisza
wczeœniej i kolejno obserwowaæ zjawiska. Dla tych wszyst-
kich, którzy chc¹ siê do obserwacji dobrze przygotowaæ, Sek-
cja Obserwacji Pozycji i Zakryæ PTMA (SOPiZ PTMA) przy-

gotowa³a szczegó³ow¹ efemerydê zjawiska dla 86 miejsc na
terenie naszego kraju.

Uwzglêdniliœmy w niej najwa¿niejsze miasta ka¿dego z wo-
jewództw, popularne miejsca obserwacji astronomicznych (np.
polana Kud³acze czy Roztoki Górne), obserwatoria astrono-
miczne — akademickie i niezale¿ne oraz kilka innych miejsc
wysuniêtych we wszystkich kierunkach, jak np. Kasprowy
Wierch, Hel czy Ustrzyki Górne. Zestaw efemeryd mo¿na
pobraæ z Interentu, wpisuj¹c w przegl¹darkê nastêpuj¹cy ad-
res: http://www.sopiz-ptma.astronomia.pl/efemerydy/zakry-
cie_jowisza.zip.

SOPiZ PTMA apeluje do mi³oœników astronomii o organi-
zowanie pokazów tego zjawiska — wystarczy do teleskopu
podpi¹æ kamerê internetow¹, by zjawisko w jednej chwili mog-
³o obserwowaæ wiele osób! Niech to bêdzie nasza wspólna
akcja popularyzuj¹ca astronomiê w ten wakacyjny, lipcowy
wieczór!

Jednoczeœnie SOPiZ PTMA zaprasza wszystkich zainte-
resowanych rejestracj¹ zjawisk zakryciowych do kontaktu
z koordynatorem, pisz¹cym te s³owa, pod adresem e-mail:
astromax@poczta.onet.pl.

Pawe³ Maksym
Przewodnicz¹cy SOPiZ PTMA

Ksiê¿yc po³knie króla...

czerwiec — lipiec 2012^ _ ` a b c d e f g h i

Nie przegap: 15 lipca 2012 r.
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relaks krzy¿ówka

W „Uranii–PA” nr 1/2012 zamieœciliœmy
krzy¿ów-kê, której rozwi¹zaniem jest ha-
s³o KOLOROWA URANIA. Nagrody

ksi¹¿kowe wylosowali Aleksandra Hamanowicz
z Wydmin i Krzysztof Kowalczyk z Bogucina. Na-
grody 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 lipca 2012 r. Osoby nie bêd¹ce
prenumeratorami „Uranii–PA” musz¹ do³¹czyæ do rozwi¹za-
nia kupon umieszczony w lewym górnym rogu tej strony. Pre-
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Olsztyñskie Obserwatorium po remoncie...

  1. Materia obserwowana na zdjêciach galaktyk
  2. Radziecki program kosmiczny z lat 1962–1983
  3. Zjawisko os³abienia œwiat³a zale¿ne od λ
  4. Zatopienie w krysztale lub na tle tarczy s³onecznej
  5. £omonosow wykaza³ fa³szywoœæ jego teorii
  6. Gwiazdami … nazwa³ Galileusz ksiê¿yce Jowisza
  7. Goœci³ niedawno spotkanie astronomiczne
  8. Niezbêdny przy badaniu materii miêdzygwiazdowej
  9. Spogl¹da na kule gwiazd
10. Jeden z typów monta¿u teleskopu
11. Kalendarz obowi¹zuj¹cy dziêki papieskiej reformie
12. Projekt realizowany w woj. kujawsko-pomorskim
13. Wprowadzi³ kalendarz u¿ywany w Rosji w XVIII w.
14. Wapno obserwowane przez Hartmanna w 1904 r. na 3933 Å
15. W czerwcu przypada szczyt ich aktywnoœci
16. Np. uk³ad AZ Cas
17. Miasto, w którym przeprowadzono pierwsze w Polsce obserwacje

plam na S³oñcu

S³owa kluczowe do rozwi¹zania krzy¿ówki zamieszczonej w „Uranii–PA”
1/2012: 1. Kepler, 2. Eros, 3. Trailblazer, 4. Rosetta, 5. Skorpion, 6. Giotto,
7. Sylwester, 8. Juszczakiewicz, 9. Stardust, 10. Tranzyt, 11. Potarzyca,
12. Glicyna, 13. Krasicki, 14. Philae.

numeratorzy mog¹ przesy³aæ rozwi¹zania drog¹ elektroniczn¹.
Wœród autorów poprawnych odpowiedzi rozlosujemy dwie
ksi¹¿ki o tematyce astronomicznej.
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galeriaastrofotografia amatorska

Prezentowany obok obraz ukazuje kometê
C2009 P1 Garradd w s¹siedztwie gromady
kulistej M71 w gwiazdozbiorze Strza³y
(2011.08.27, 00.05). Ni¿ej Mg³awica Krab
(M1) z wyeksponowanym pulsarem PSR
0531+21 Zdjêcie zosta³o zrobione przez tele-
skop SW BKP200/1000, sterta zawiera dwa-
dzieœcia 10-minutowych ujêæ przy ISO 800.
£¹czny czas ekspozycji to 3 godz. i 20 min.
Autorem obu zdjêæ jest Zdzis³aw Ko³tek ze
Szczecina.

W kwietniu mieliœmy rzadk¹ okazjê podziwia-
nia przejœcia Wenus na tle Plejad. Prezento-
wane wy¿ej zdjêcie wykona³ Mariusz Œwiêt-
nicki ze ¯rêcina (2012.04.03, 20.44CWE, re-
flektor Newtona 205/907+MPCC+Nikon D300
w ognisku g³ównym, eksp. 64 s, ISO 800).
Ni¿ej, tego¿ autora, wschodz¹cy Ksiê¿yc
(2012.04.09, 23.20–25 CWE, reflektor New-
tona 205/907+MPCC+Nikon D300)

Ostatni obraz przedstawia pe³niê Ksiê¿yca
w perygeum 5 maja br. nad Œwi¹tyni¹ Posej-
dona na Przyladku Sunion w Grecji. Autorem
zdjêcia jest Anthony Ayiomamitis (Takahashi
FSQ 106/f5, Canon EOS 5D Mark I, Baader
UV/IR-Cut Filter, eksp. 1/200 s, ISO 200)
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W nastêpnych numerach:
 • Genialna idea Paczyñskiego – 20 lat OGLE!
 • Gwiazda Przybylskiego
 • Spektroskopia amatorska

Urania – dwumiesiêcznikUrania – dwumiesiêcznik

Urania za 10 z³!
Cena bie¿¹cych numerów Uranii 2012 bezpoœrednio u wydawcy wynosi 10 z³. Mo¿na zamówiæ ca³y rocznik (60 z³)
lub wybrane numery (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 numery 1/1992, 2/1992, 6/2010 i 5/2011 s¹ wyczerpane.

OFERTA SPECJALNA DLA SZKÓ£
Bibliotekom szkolnym proponujemy przes³anie wszystkich dostêpnych archiwalnych numerów „Postêpów Astronomii”
oraz „Uranii” z lat 1992–2011 (oko³o 80 zeszytów) NIEODP£ATNIE za pokryciem kosztów przesy³ki. Cena przesy³ki
kurierskiej za pobraniem przy odbiorze wynosi ok. 60 z³. Zwyk³¹ poczt¹ mo¿emy przes³aæ paczkê po przelaniu na nasze
konto kwoty 30 z³. Prosimy szko³y o kontakt listowny b¹dŸ mailowy pod: urania@pta.edu.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!
 • Gwiazda Przybylskiego
 • Spektroskopia amatorska

dla szkó³, uczelni oraz mi³oœników astronomii i amatorów nocnego nieba
do nabycia w:
— ksiêgarniach EMPiK na terenie ca³ego kraju
— salonach Delta Optical (Warszawa, Al. Jana Paw³a II 19,

Gdañsk, ul. Grunwaldzka 40/9, Katowice, ul. Uniwersytecka 13)
— salonie Astrokrak – Kraków, ul. Mogilska 51
— planetariach w Chorzowie, Grudzi¹dzu, Olsztynie i Toruniu
— siedzibie PTMA w Krakowie, ul. Miodowa 13/35
— Ksiêgarni Skarbnica – Kraków, Nowa Huta, Osiedle Centrum C bl.1,

www.skarbnica.krakow.pl
— Ksiêgarni Exlibris – Legnica, ul. Z³otoryjska 23, http://exlibris.osdw.pl


