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Pierwszy rok pełnokolorowej Uranii za nami, niestety, przy okazji popadliśmy w niemałe 
opóźnienie wydawnicze, za co bardzo przepraszamy. Tym bardziej że wielu naszych 
prenumeratorów dopiero wraz z tym numerem otrzymuje kalendarz na rok 2013 i nie 

nacieszy się już w pełni zdjęciem zorzy polarnej na styczniowej karcie. Może jakąś rekompensatą 
będą wspaniałe zdjęcia, jakie zamieścimy w jednym z następnych zeszytów? Wyprawa do Norwegii 
zorganizowana przez kol. Marka Substyka już zakończona. Ekipa powróciła „z tarczą”, a ściślej 
z tysiącami zdjęć i wspaniałymi wrażeniami, a jako że mieliśmy nad nią patronat medialny, liczymy 
na obszerną relację (kilka zdjęć już widzieliśmy w internecie). 

Za nami emocje związane z tranzytem Wenus, ale jeszcze do naszej redakcji dotarło trochę zdjęć 
z tego wspaniałego wydarzenia. Publikujemy je w bieżącym numerze i równocześnie ogłaszamy… 

Rok 2013 — Rokiem Komet! 
Ostatnio jasne komety nie były łaskawe dla obserwatorów z północnej półkuli ziemskiej. Rok 

temu okładkę Uranii zdobił obraz Kasi Kurdek przedstawiający rozciągniętą na pół nieboskłonu 
kometę C/2006 P1 McNaughta, lecz zrobiony na podstawie zdjęć owej komety wykonanych 

z południowej półkuli. Teraz na okładce możemy podziwiać obraz 
kolejnej efektownej komety uwiecznionej z pokładu Miedzynarodowej 
Stacji Kosmicznej, czyli znowu nie u nas. Ostatnia bardzo jasna kometa 
dobrze widoczna z obszaru naszego kraju to chyba kometa Hale’a- 
-Boppa okrzyknięta Wielką Kometą 1997 roku.  
Była na tyle jasna, że spokojnie mogłem ją fotografować aparatem 
z ręki, przez okno, czyli nie wychodząc nawet z domu. Kto nie był 
taki leniwy jak ja, brał statyw, aparat, filtry, wężyk spustowy i ruszał 
w plener, uzyskując o wiele wspanialsze rezultaty. Przykładem niech 
będzie zamieszczona niżej fotografia wykonana przez Andrzeja 
S. Pilskiego we Fromborku, która swego czasu zdobiła rozkładówkę 

„Postępów Astronomii” i była również wydana w postaci pocztówki.
Zapowiadana sensacja na ten rok to kometa C/2012 S1 (ISON). Ma być atrakcją 

listopadowego nieba, o ile oczywiscie nie przytrafi się jej coś nieoczekiwanego. Właśnie tekstem na jej 
temat zaczynamy ten zeszyt Uranii, a jego autor Marek Kukliński już szykuje coś więcej 
o kometach do następnego numeru.
Tak więc, Drodzy Czytelnicy,  
szykujcie się już psychicznie i technicznie 
do czekających nas kometarnych wyzwań. 
Postaramy się Was wspomóc, zamieszczając 
w następnych numerach Uranii 
informacje o tym, jak obserwować 
i fotografować komety, a pierwsze próby 
będzie można już poczynić na komecie 
C/2011 L4 PanSTARS, o której warto 
poczytać w naszym kalendarzyku na luty 
i marzec. 

A może ktoś pokusi się o samodzielne wykonanie… spektroskopii komet? Sporo miejsca 
poświęcamy właśnie zagadnieniom spektroskopii amatorskiej i miło by nam było, gdybyśmy mogli 
za jakiś czas wspólnie konsumować na łamach naszego pisma owoce tych działań. Tym bardziej, 
że poprzedni Redaktor Naczelny Uranii, św. pamięci prof. Woszczyk, widmami komet był wręcz 
zafascynowany!

Na koniec drobne, aczkolwiek istotne wyjaśnienie, dlaczego ten wstępniak jest taki inny, 
pozbawiony lekkości pióra Redaktora Naczelnego? Ano tak bywa, gdy za pisanie bierze się… 
redaktor techniczny! Niestety, kol. Mikołajewski zmagać się teraz musi ze znacznie poważniejszymi 
problemami…

Jacek Drążkowski
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Krzysztof Kamiński

Astronomia w barwach tęczy
Spektroskopia — co znaczy to długie słowo? Wychodząc od zupełnych podstaw, 
autor odsłania tajniki tej bardzo skutecznej, choć wymagającej techniki obserwacji 
astronomicznych.

Krzysztof Kamiński

Spektroskopia  
w Obserwatorium Poznańskim

Kilka lat temu w Obserwatorium Astronomicznym UAM rozpoczęto obserwacje 
spektroskopowe. To istotny zwrot w długiej tradycji ośrodka poznańskiego. 
Z biegiem czasu projekt okrzepł i przybiera już całkiem konkretne kształty. Pojawiły 
się też pierwsze ważne wyniki naukowe.

W aktualnym numERZEDawno temu w… „Uranii”

  9

 14

  20 Piotr Kołaczek-Szymański

Widma z mojego podwórka

Spektroskopia od podstaw

Marek kukliński

Kometa stulecia?
Wiele komet w historii astronomii nazwano „wielkimi”. Czy odkryta we wrześniu 
2012 r. kometa C/2012 ISON również zasłuży na to miano?

  6

październik — listopad 2012  34

   40 Janusz Osarczuk

Filozofia cudu 

Kronika

Obserwacje komety 
w Ołomuńcu

Merkuriusz Polski Ekstraordynaryjny z dnia 23 
lutego 1661 r. przynosi następującą wiadomość 
o obserwacji komety, dokonanej w Ołomuńcu 
na Morawach, którą tu w tłumaczeniu z języka 
łacińskiego przytaczamy.

„Obserwacja komety, dokonana dnia 8 lutego 
1661 nad horyzontem Ołomuńca. Pojawiła się 
kometa o godz. 3 min. 40 blisko głowy Orła, 
tak że rozciągała swój ogon aż pod cienkiego 
Delfina. O godz. 5 min. 20 oglądałem przez 
kwadrant wysokość owej komety jak i Orła oraz 
zauważyłem, że Orzeł był na wysokości 18°15’, 
kometa zaś 13°17’. Była ona odległa od jasnej 
gwiazdy drugiej wielkości, którą umieszcza 
się w środku pomiędzy barkami i zwie się 
właściwie Orłem, 5° i około 20’. Poznawszy 
stąd odległość Orła od pierwszej gwiazdy 
Barana, która według niektórych liczy 267° 
i 10’, wskutek czego stała się jasna odległość 
komety, która od pierwszej gwiazdy Barana
była odległa 272° i 30’. Podobnie z szerokości 
albo odległości od ekliptyki tegoż Orła, która 
wynosi 29° i 10’, wypada odległość komety 
od ekliptyki 24° i 15’. Jeśli oglądasz ciało owej 
komety, to była ona barwy bladoczerwonej 
nie przekraczając kształtem gwiazdy trzeciej 
wielkości. Bieg albo ruch owej komety, jak 
można było obserwować przez z górą dwie 
godziny, odbywał się zawsze w tej samej 
odległości od Orła.”
Obserwację powyższą poprzedza oryginalny 
wstęp, który brzmi:

PRZESTROGA
Nie zgrzeszę pono, że opisując w tych papirach 
motus politices orbis (wydarzenia polityczne 
świata) do wiadomości też podać będę i te 

Astronomia młodych

Inkluzje!  32vt-2012
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rzeczy, które, jeśli prawda jest, co dawno 
pisano: „Et terris mutantem regna cometen” 
(i kometę zmieniającą królestwa na ziemiach), 
są illorum motuum causae secundariae 
(owych ruchów przyczynami drugorzędnymi), 
zwłaszcza, że wygodzić i uslużyć mogę tym, 
którzy podziemnemi myślami sfatygowani w 
zgórę czasem od nich się wzbijając motuum 
coelestium observatione (obserwacją ruchów 
niebieskich) cieszyć się zwykli.
Pokazała się w tych dniach kometa (po naszemu 
miotłowata gwiazda) na niebie (a najpierw tu w 
naszej okolicy cobym wiedział), obserwowano 
ją w Ołomuńcu, którą dostawszy obserwacyją, 
tu ją komunikuję.

Uwaga
Orbitę tej komety obliczał Mechain, 
obserwował kometę Heweliusz – od 3. II do 
końca marca.

Janusz Pagaczewski

NA OKŁADCE

5

Wybuch Drakonidów  57Obserwacje

Kometa C/2011 W3 Lovejoy sfotografo-
wana 22 grudnia 2011 r. nisko nad hory-
zontem z pokładu Międzynarodowej Sta-
cji Kosmicznej przez dowódcę 30. misji 
ISS Dana Burbanka. Stwierdził on, iż była 
to „najbardziej niesamowita rzecz, jaką 
kiedykolwiek widział w przestrzeni”. Czy 
w tym roku dane nam będą takie niesa-
mowitości na naszym niebie?

Źródło: NASA
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C/2012 ISON — kot w worku jaśniejszy od Księżyca?

Odkrycia nowego obiektu doko-
nali 21 września dwaj astrono-
mowie amatorzy, Vitaly Nev-

ski i Artyom Novichonok w rosyjskim 
obserwatorium Kislovodsk należącym 
do międzynarodowej sieci ISON (In-
ternational Scientific Optical Network). 
Na pięciu 100-sekundowych eks-
pozycjach wykonanych za po-
mocą 0,4-m (f/3) teleskopu San-
tel zarejestrowali słaby obiekt 
w konstelacji Raka o rozmiarach 
8 sekund kątowych. Pierwsza 
wzmianka opublikowana na stro-
nie Minor Planet Center (MPC) 
podawała asteroidalną charak-
terystykę obiektu. Dopiero na 
kolejnych zdjęciach uzyskanych 
za pomocą 1,5-m (f/8) teleskopu 
systemu Ritchey-Chretien w ob-
serwatorium Majdanak w Uzbe-
kistanie potwierdzono kometę 
o jasności 18,8 mag. i rozmiarach 
komy 9” × 11” sekund kątowych. 

Co wiemy na temat  
komety ISON?

 Dzięki jej odnalezieniu na 
starych zdjęciach z 2011/2012 r. 
udało się wyznaczyć orbitę tego obiek-
tu. Na przełomie 28/29 listopada (data 
28.11 dla półkuli zachodniej) znajdzie 
się on w peryhelium w odległości 
0,012 AU (AU jednostka astronomicz-
na równa 149 597 870 km), oznacza 
to dystans „zaledwie” 1,1 mln km od 

powierzchni naszej gwiazdy. Następ-
nie będzie zdążać w kierunku Ziemi 
i 26 grudnia osiągnie perygeum, zbli-
żając się do nas na odległość 0,43 AU. 
W chwili odkrycia kometa była oddalo-
na o 6 AU od Słońca. Poruszając się po 
parabolicznej orbicie, prawdopodobnie 

przybywa do nas z odległego zewnętrz-
nego Obłoku Oorta (odległość 30 000 
— 100 000 AU od Słońca). Wydaje się 
więc, iż będzie to jej pierwszy pobyt w 
pobliżu naszej gwiazdy i zestalona ma-
teria komety jest jeszcze w stanie „nie-
naruszonym”. Także stosunkowo duża 

jasność absolutna ok. 6 mag. Jasność 
absolutna H(0) komety, czyli blask, 
jaki miałaby w odległości 1 AU od 
Ziemi oraz 1 AU od Słońca, wskazy-
wałaby na pierwotny masywny obiekt. 
Tymczasem badacz komet John Bortle 
zauważył podobieństwo parametrów 
orbity komety ISON i Wielkiej Kome-
ty Kircha C/1680 V1 z 1680 r. „Praw-
dopodobnie to czyste spekulacje, ale 
może kiedyś te dwa obiekty stanowiły 
jedno ciało” — stwierdza badacz. Na-
leży przypomnieć, że kometa z 1680 r. 
była jedną z najjaśniejszych w XVII 
w. Jej peryhelium wypadło w punkcie 
oddalonym zaledwie o 0,006 AU od 
Słońca, zdołała przetrwać tę próbę, 
prezentując jasność –7 mag. Później 
podziwiano ją na nieboskłonie z rozle-
głym, aż 60° długości warkoczem. 

Co powyższe dane oznaczają 
dla nas w praktyce ? 

Patrząc na charakterystykę orbity 
i duże zbliżenie do Słońca, może stać 
się bardzo jasnym i zarazem spekta-
kularnym obiektem na naszym nie-
bie (w optymistycznych założeniach 
–12,6 mag., czyli jasność Księżyca 
w pełni), ale znając też nieprzewidy-
walność zachowania komet ze wzglę-
du na ich strukturę i skład (lodowy 

konglomerat pyłu, skał i gazów) 
może też okazać się wielkim 
rozczarowaniem. Internetowe 
spekulacje sięgnęły zenitu, gdy 
ktoś obdarzony dużą wyobraź-
nią napisał, iż będzie to kometa 
wszech czasów, stukrotnie prze-
wyższająca jasnością Księżyc! 
Dobrym przykładem medialnej 
euforii jest C/1973 E1 Kohoutek, 
którą prasa okrzyknęła „Kometą 
stulecia”. W marcu 1973 r. zosta-
ła odkryta jako słaby obiekt 14 
wielkości gwiazdowej w gwiaz-
dozbiorze Hydry. Po wstępnym 
wyznaczeniu jej orbity okazało 
się, że była oddalona o 5,16 AU 
od Słońca i prezentowała zaska-
kująco dużą jasność jak na tak 
odległy obiekt. Datę jej przej-
ścia przez peryhelium wyzna-
czono na koniec grudnia 1973 r. 

w niewielkiej odległości 0,141 AU od 
naszej gwiazdy. Również przewidy-
wane jej maksymalne jasności wahały 
się w przedziale od –4 mag. do nawet 
–10 mag. Niestety, kometa po zbliżeniu 
się do Słońca uległa częściowej dezin-
tegracji i wspaniały jej wygląd mogli 

 Kometa 
stulecia? 

Marek Kukliński

Wiele komet w historii astronomii nazwano „wielkimi”. 
Czy odkryta we wrześniu 2012 r. kometa C/2012 ISON również 
zasłuży na to miano? Z nadzieją oczekując „Wielkiej Komety”, 
warto jednak pamietać słowa Davida Levy: „Komety są jak koty, 
mają ogony i robią, co chcą”. 

Odkryta 21 września 2012 r. kometa C/2012 ISON. Foto-
grafia otrzymana poprzez złożenie pięciu 100-sekundowych 
ekspozycji wykonanych reflektorem 0,4 m (f/3). Rozdziel-
czość 2’’/piksel. Pozycja komety w środku zaznaczonego 
kółka. Źródło: obserwatorium ISON, Kislovodsk
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podziwiać jedynie astronauci z pokładu 
stacji kosmicznej Skylab. W tym czasie 
Kohoutek świeciła mocno jak Jowisz, 
ale z Ziemi nie było można jej obser-
wować ze względu na bliskie sąsiedz-
two Słońca i jego oślepiający blask. 
Pojawiła się na wieczornym niebie 
dopiero w pierwszych dniach stycznia 
1974 r., lecz wtedy jej jasność szybko 
malała i wkrótce potem można ją było 
obserwować tylko przez teleskopy. Ko-
lejnym przykładem jest kometa C/2010 
X1 (Elenin), którą ktoś określił mianem 
„apokaliptycznej”, ponieważ według 
tzw. „ekspertów” miała wywołać liczne 
kataklizmy na Ziemi. Jeszcze w sierp-
niu 2011 r. przed przejściem przez 
peryhelium jasność jej nagle zaczęła 
mocno spadać. Okazało się potem, że 
kometa rozpadła się najprawdopodob-
niej w wyniku zderzenia z koronalnym 
wyrzutem materii słonecznej (CME — 
coronal mass ejections). Warto przy-
toczyć tu słowa wybitnego badacza 
komet Donalda K. Yeomansa: „Kome-
ty składają się z lodu, skał, pyłu oraz 
związków organicznych i mogą mieć 
kilka kilometrów średnicy, ale są one 
kruche i luźno związane razem jak kule 
kurzu, więc nie potrzeba wiele, aby się 
rozpadły.” 

Ale powróćmy do naszej bohaterki 
i… 

Spróbujmy określić 
jej efemerydy

Na początku roku jasność komety 
będzie sukcesywnie wzrastać i osią-
gnie wielkość ok. 16 mag. W pobliżu 
11 stycznia, daty pierwszego tegorocz-

nego nowiu, zaawansowani miłośni-
cy astronomii pod ciemnym niebem 
i wyposażeni w większe teleskopy oraz 
kamery CCD mogą spróbować „zapo-
lować” na ISON; będzie wtedy przeby-
wała w gwiazdozbiorze Bliźniąt w od-
ległości 1,22° od gwiazdy Castor. Przez 
kolejne miesiące jej ruch postępuje na 
zachód, aby po dotarciu do gwiazdo-
zbioru Woźnicy zmienić kierunek na 
wschodni z powrotem do Bliźniąt i tam 
3 maja minąć planetoidę Ceres w nie-
wielkiej odległości 37ʹ, przy równo-
czesnym wzroście jasności własnej do 
poziomu ok. 15 mag. Po tym okresie 
nasz obiekt będzie przez kilka miesięcy 
w niekorzystnych warunkach obser-

wacyjnych z powodu zmniejszającej 
się odległości kątowej od Słońca. Po-
nownie będziemy mogli próbować od-
naleźć kometę w pierwszym tygodniu 
września na porannym niebie w gwiaz-
dozbiorze Raka około 2 godziny przed 
wschodem Słońca. Jednak jej mała wy-
sokość nad horyzontem, ok. 14° i sto-
sunkowo słaba jasność 12 mag. na tle 
niezbyt ciemnego nieba mogą pozwo-
lić tylko na rejestrację fotograficzną 
obiektu. Kometa fizycznie minie Marsa 
2 października w odległości zaledwie 
10,5 mln km (jako ciekawostkę podaje 
się możliwość wykorzystania czułych 
kamer na łaziku Curiosity do jej ob-
serwacji), natomiast 16 października 
na tle gwiazdozbioru Lwa, prezentując 
całkiem spory blask ok. 8—9 mag., 
znajdzie się w odległości 1° od Marsa 
i 2° od Regulusa. Będzie można ją wte-
dy zobaczyć w niewielkich lunetach, 
a być może nawet w lornetkach. Na po-
czątku listopada zaczną się bardzo do-
bre warunki obserwacyjne naszej po-
dróżniczki, która to przechodząc z Lwa 
do Panny, szybko zacznie zwiększać 
jasność (między 8.11 a 18.11 z pozio-
mu 5 mag. na 3—4 mag.). Widoczna 
cały czas na porannym niebie 18 listo-
pada znajdzie się w odległości 30’ od 
gwiazdy Spica. Jednak pomimo gwał-
townego pojaśnienia w ostatnich kilku 
dniach przed przejściem przez pery-
helium będziemy mieli problemy z jej 
obserwacją ze względu na zmniejszają-
cą się odległość od Słońca i małą wy-
sokość nad horyzontem. 28 listopada 

Odkrywcy komety: Vitaly Nevski i Artyom Novichonok w swoim obserwatorium Kislovodsk. 
Źródło: Vitaly Nevski i Artyom Novichonok

Obraz Verschuiera przedstawiający kometę z 1680 roku
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kometa znajdując się w gwiazdozbio-
rze Skorpiona, osiągnie największe 
zbliżenie do naszej gwiazdy, osiągając 
w optymistycznych założeniach warto-
ści pomiędzy –9 a –12 mag., bardziej 
realistycznych zaś około –3 mag. Za-
kładając spektakularny wariant dużej 
jasności komety, możemy próbować 
w ciągu dnia (28/29.11) pokusić się 
o jej obserwacje gołym okiem. Wy-
magało to będzie jednak skutecznego 
przesłonięcia oślepiającego blasku tar-
czy słonecznej, kiedy kometa znajdzie 
się z nią w separacji zaledwie 2—3°. 
Na początku grudnia obiekt szybko 
zacznie opuszczać bliskie sąsiedztwo 
naszej gwiazdy, poruszając się w kie-
runku Ziemi, do której zbliży się 26.12 
na odległość 0,43 AU. W tym okresie 
kometa, przechodząc na północ kolej-
no na tle gwiazdozbiorów Skorpiona, 
Wężownika i Węża, będzie powięk-
szać dystans od Słońca, przez co wa-
runki jej obserwacji powoli zaczną się 
poprawiać, niestety jasność wyraźnie 
spadnie. I już pomiędzy 3 a 7 grudnia 
wyniesie tylko od około 0 do 2 mag. 
W późniejszym czasie, to znaczy od 
15.12, kiedy będzie dużo wyżej nad 
horyzontem, rozpoczniemy jej podzi-
wianie na porannym i zachodnim nie-
bie z widocznym dobrze rozwiniętym 

warkoczem i jasnością około 3 mag. Po 
przejściu przez perygeum będzie wtedy 
widoczna wysoko w gwiazdozbiorach 
Herkulesa i Smoka, jako coraz bardziej 
słabnący obiekt (około 4 mag.) jednak 
z coraz dłuższym, miejmy nadzieję, 
ogonem gazowo-pyłowym. Na przeło-
mie 2013/2014 przesunie się ze Smoka 
do Małej Niedźwiedzicy, aby 7 stycz-
nia znaleźć się w odległości około 3° 
od Gwiazdy Polarnej. W późniejszym 
czasie zwiększające się od nas oddale-
nie komety odbije się na jej postępu-
jącym spadku jasności, jednak jeszcze 
przez długie tygodnie będzie można 
obserwować obiekt najpierw w lor-
netkach i lunetach, a już tylko potem 
w większych teleskopach. Na końcu 
opisu w/w przewidywań należy jednak 
wspomnieć, iż są one oparte tylko na 
pewnych założeniach, które ze wzglę-
du na zmienność wielu czynników 
dotyczących komet mogą ulec zasadni-
czej zmianie. 

Podsumowując…
Na razie C/2012 S1 ISON jest jesz-

cze dość daleko od Ziemi, bo około 
5 AU i mamy sporo czasu w następnych 
miesiącach na jej lepsze poznanie, któ-
re może pozwoli na dalsze doprecyzo-
wanie parametrów orbity komety (np. 

eliminując bądź potwierdzając speku-
lacje na temat podobieństwa z Wielką 
Kometą Kircha z 1680 r.), szczegółową 
rejestrację szybkości zmian jasności, 
śledzenie stopnia aktywności czy lep-
szego wyznaczenia jasności absolutnej 
obiektu. Dlatego zachęcałbym szerokie 
grono miłośników astronomii do ak-
cji monitorowania tej komety poprzez 
częste obserwacje wizualne i fotogra-
ficzne, które to szacowne czasopismo 
„Urania” będzie w miarę możliwości 
zamieszczało na swoich łamach. Z na-
dzieją oczekując „Wielkiej Komety”, 
na koniec zacytuję słowa Davida Levy: 
„Komety są jak koty, mają ogony i ro-
bią, co chcą”. 

Marek Kukliński — gdański miło-
śnik astronomii związany m.in. 
z Obserwatorium Astronomicz-
nymym im. Roberta Głębockiego 
w Gdańskich Szkołach Autono-
micznych („Urania” 6/2011 s. 277)

Droga komety C/2012 S1 ISON na tle gwiazdozbiorów. Opracowanie: Piotr Wychudzki
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Co można zrobić ze światłem 
gwiazdy? Można określić 
kierunek, z którego przybywa, 
zmierzyć, ile go do nas dociera 
albo rozszczepić w „tęczę” 
i uważnie się jej przyjrzeć. 
Ten ostatni sposób jest 
przebogatym skarbcem wiedzy 
o Wszechświecie, ale dobrać się 
do tego skarbca nie jest łatwo.

Badania astronomiczne, z wyjątkiem 
badań w obrębie Układu Słonecznego, 
zawsze ograniczają się do analizy świa-
tła lub cząstek elementarnych, które do 
nas docierają. Fale świetlne i cząstki ele-
mentarne są naszym jedynym źródłem 
wiedzy oraz jedynym testem popraw-
ności budowanych teorii o odległym 
Wszechświecie. Ze względu na olbrzy-
mie odległości do najbliższych gwiazd 
czy galaktyk raczej szybko się to nie 
zmieni. Nic więc dziwnego, że staramy 
się wydobyć z odbieranych fal i cząstek 
maksymalną ilość informacji.

Z historycznego punktu widze-
nia pierwszą informacją analizowaną 
w sposób naukowy był kierunek, z któ-
rego odbieramy fale świetlne, czyli po-
miar pozycji na niebie — astrometria. 

Spektroskopia od podstaw

Astronomia 
w barwach tęczy

Krzysztof Kamiński

Dzięki tym pomiarom odkryto m. in. 
prawa ruchu planet (prawa Keplera) 
i zmierzono odległości do najbliższych 
gwiazd metodą paralaksy rocznej. 
Oprócz kierunku możemy jednak ba-
dać również natężenie docierającego do 
nas światła, czyli wykonywać pomiary 
jasności — fotometrię. Badając jasność 
ciał niebieskich, odkryto m. in. różne 
typy gwiazd zmiennych, zmierzono od-
ległości do galaktyk, a ostatnio również 
odkryto planety pozasłoneczne metodą 
tranzytu. 

To jednak nie wszystko. Oprócz kie-
runku i całkowitego natężenia można 
jeszcze badać „skład” docierającego 
do nas światła. Każdy z nas potrafi 
intuicyjnie określić dominującą barwę 
obserwowanego źródła światła. Na-
wet gołym okiem z łatwością możemy 

dostrzec, że np. Rigel jest niebieskawy 
a Aledebaran czerwonawy. Ale jak to 
wyrazić w liczbach? W tym celu moż-
na zmierzyć natężenie światła gwiazdy 
osobno przez różnokolorowe filtry. 
W ten sposób określamy proporcje po-
między natężeniem fal, np. niebieskich, 
żółtych i czerwonych pochodzących od 
tego samego obiektu. Przestajemy więc 
analizować całkowity strumień docie-
rającego do nas światła i sprawdzamy 
poszczególne barwy osobno. Na tym 
polega fotometria wielobarwna.

Aby określić kolor gwiazdy, wystar-
czy użyć dwóch filtrów. Jednak im wię-
cej będzie filtrów, a zakresy przepusz-
czanych przez nie fal będą węższe, tym 
dokładniej zbadamy „skład” światła 
gwiazdy. I w ten sposób dochodzimy do 
analizy spektroskopowej, w której nie-

Rys. 1. Kierując równoległą wiązkę światła na pryzmat, otrzymujemy tęczę barw. Początkowo są-
dzono, że to pryzmat barwi światło. Dopiero Isaac Newton udowodnił, że światło składa się z róż-
nych barw jeszcze przed przejściem przez pryzmat. Pokazał bowiem, że wiązka światła o jednej 
barwie, która już raz przeszła przez pryzmat, drugi raz już nie daje się rozszczepić na wszystkie 
barwy tęczy. Pryzmat działa więc tylko jako separator barw, a nie barwnik światła
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zależnie bada się bardzo wąskie zakresy 
długości światła.

O ile pomiary pozycji i jasności 
obiektów niebieskich można wykony-
wać z całkiem niezłą precyzją gołym 
okiem, to pomiarów spektroskopo-
wych bez odpowiedniego przyrządu 
wykonać się nie da. Potrzebny jest do 
tego co najmniej pryzmat lub siatka 
dyfrakcyjna. Każdy promień światła 
przechodzący przez pryzmat zostaje 
zagięty tym mocniej, im krótsza jest 
fala tworząca ten promień. W ten spo-
sób pryzmat odseparowuje od siebie 

fale świetlne o różnej długości, rozkła-
da światło na „czynniki pierwsze” — 
rozszczepia je (rys. 1). Rozkład światła 
na poszczególne długości fal nazywa-
my widmem. 

Zjawisko powstawania widm spoty-
kamy na każdym kroku. Z niechcianym 
rozszczepieniem światła miał do czynie-
nia każdy, kto wykonywał kiedykolwiek 
fotografię i zauważył na niej charakte-
rystyczne kolorowe obwódki w kon-
trastowych miejscach obrazu. Powstają 
one dlatego, że soczewki obiektywu nie 
tylko odchylają, ale i rozszczepiają pa-
dające na nie światło, podobnie jak pry-
zmat. Zjawisko to nazywane jest aberra-
cją chromatyczną (rys. 2). Rozszczepić 
światło można również za pomocą tzw. 
siatki dyfrakcyjnej. Prostą siatką dyfrak-
cyjną jest np. płyta CD. Jeśli od takiej 
płyty odbije się światło słoneczne lub 
światło żarówki wolframowej, które jest 
mieszanką fal o różnych długościach, 
zobaczymy wszystkie barwy tęczy. Jeśli 
natomiast spojrzymy na odbicie w pły-
cie CD światła sodowej lampy ulicznej 
lub żarówki energooszczędnej, to zoba-
czymy, że nie składa się ono ze wszyst-
kich barw tęczy, a tylko z niektórych 
(rys. 3). Jeszcze innym sposobem na 

Linie widmowe są to wąskie fragmenty widma (zwykle o szerokości ułamka 
nanometra), w których widzimy albo wyraźny deficyt, albo nadmiar ilości 
światła w stosunku do sąsiednich fragmentów widma. Jeśli widzimy nie-
dobór światła — jest to linia absorpcyjna, gdy nadmiar — linia emisyjna. 
Linia absorpcyjna powstaje wtedy, gdy gorące źródło światła jest przesło-
nięte przez chłodniejszą materię. Materia ta pochłania wybrane długości 
fali światła i powoduje powstanie przerw w kolorach widma. Z taką sytuacją 
mamy do czynienia w gwiazdach, których stosunkowo chłodne atmosfery 
zasłaniają znacznie gorętsze wnętrze. Pod wpływem pochłoniętego świa-
tła chłodna materia się rozgrzewa i zaczyna sama emitować pochłonięte 
wcześniej długości fal. Dlatego patrząc na nią z boku, widzimy tylko jasne 
linie — emisyjne. Tak jest np. w mgławicach planetarnych. Gdybyśmy mo-
gli zobaczyć jądra gwiazd bezpośrednio, wówczas okazałoby się, że emi-
tują one widmo bez jakichkolwiek linii — tzw. widmo ciągłe.

Długości fal, na których widzimy linie, zdradzają, z jakich pierwiastków 
jest zbudowana materia, która pochłania lub emituje światło. W laborato-
riach zbadano widma najróżniejszych substancji chemicznych. Dzięki temu 
pomiar długości fali, na której obserwujemy linię w widmie obiektu astro-
nomicznego, pozwala zidentyfikować, jaka substancja jest odpowiedzial-
na za tę linię, a więc pozwala określić skład chemiczny świecącej materii. 
Współcześnie większość linii widmowych obserwowanych we Wszech-
świecie została już zidentyfikowana. Jednak są wyjątki, takie jak niektóre 
linie widmowe materii międzygwiazdowej, których od stu lat nie udaje się 
jednoznacznie powiązać z żadną substancją znaną na Ziemi.

Rysunek powyżej przedstawia przykładowe widma różnych źródeł świa-
tła. U góry laboratoryjne widma emisyjne wodoru i sodu, a poniżej widmo 
gwiazdy typu F, w którym widać linie obu tych pierwiastków. Na dole widmo 
obiektu złożonego z gorącej gwiazdy typów B (z niebieskiej strony) oraz 
chłodnego karła typu M (z czerwonej strony). Tu dodatkowo są widoczne 
żółte linie emisyjne ulicznych lamp sodowych, zarejestrowane ze względu 
na silne zanieczyszczenie nieba światłami miejskimi. (K.K.)

Rys. 2. Aberracja chromatyczna obiektywu 
fotograficznego. To, co spędza sen z powiek 
miłośnikom fotografii (również astronomicz-
nej), jest w istocie rzeczy mikrospektroskopią: 
kolorowe obwódki to bowiem skraj malutkich 
widm, powstających w każdym punkcie obra-
zu, a uwidocznionych przez jego kontrast
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rozdzielcza teleskopu to minimalna 
odległość, przy której można jeszcze 
odróżnić dwa punktowe źródła światła 
(np. gwiazdy) o tym samym natężeniu. 
Im jest mniejsza, tym więcej szczegółów 
można dostrzec przez dany teleskop. 
Widmowa zdolność rozdzielcza spek-
trografu jest to długość fali w danym 
punkcie widma (λ) podzielona przez 
minimalną odległość pomiędzy dwoma 
szczegółami w widmie (Δλ), przy której 
się jeszcze nie zlewają:

      λr = — .
      Δλ

Im większa zdolność rozdzielcza, 
tym więcej szczegółów możemy przez 
dany spektrograf  zobaczyć w widmie. 
Trzeba tylko pamiętać, że w każdym 
punkcie widma zdolność rozdzielcza 
tego samego spektrografu może być 
inna. Różnice sięgają nawet kilkudzie-
sięciu procent. To tak, jakbyśmy mieli 
teleskop, który daje doskonałą ostrość 
na środku pola widzenia, ale brzegi ob-
razu są już rozmyte. Zwykle zdolność 
rozdzielczą podaje się dla środka zakre-
su długości fal rejestrowanych w danym 
spektrografie, czasem jednak podawana 
jest wartość maksymalna. 

W przypadku, gdy używamy spektro-
grafu o niskiej zdolności rozdzielczej, 
widma gwiazd i innych obiektów astro-
nomicznych niewiele różnią się od tęczy 
widocznej gołym okiem na niebie. Wi-
dać po prostu, że większość gwiazd rów-

Rys. 3. Jedną z metod na rozszczepienie światła jest użycie siatki dyfrakcyjnej, czyli np. wypole-
rowanej płytki, na której są naniesione bardzo gęsto równoległe rysy. Płyta CD działa jak siatka 
dyfrakcyjna, gdyż na każdym milimetrze naniesionych ma 625 równoległych ścieżek z danymi. 
Za jej pomocą można określić bez zdejmowania klosza lampy, czy w środku znajduje się zwykła 
żarówka czy np. lampa sodowa, bo różne rodzaje żarówek produkują światło o różnym składzie

Rys. 4. Tęcza jest widmem o bardzo niskiej 
rozdzielczości. Podobny efekt uzyskamy za 
pomocą pojedynczego pryzmatu (pasek gór-
ny). Łącząc pryzmat z odpowiednim układem 
optycznym oraz wąską szczeliną (czyli budu-
jąc prosty spektrograf), zaczniemy dostrze-
gać pierwsze szczegóły (drugi i trzeci pasek 
od góry). Pionowe, ciemne kreski — miejsca 
w których występuje wyraźny deficyt światła 
— nazywamy widmowymi liniami absorpcyj-
nymi. Dysponując spektrografem o wysokiej 
rozdzielczości (pasek dolny), zobaczymy, że 
widocznych linii jest znacznie więcej. W wid-
mie Słońca obserwuje się wiele tysięcy linii 
widmowych, a niektóre rodzaje gwiazd mają 
ich nawet setki tysięcy. Liczba R to zdolność 
rozdzielcza spektrografu

Rys. 5. Jednym z najprostszych konstrukcyjnie spektrografów jest teleskop wyposażony w pry-
zmat obiektywowy (prawy górny róg). Pryzmat sprawia, że światło każdego obserwowanego 
obiektu jest rozszczepiane. Zamiast zdjęcia z gwiazdami (z lewej) otrzymujemy zdjęcie z widma-
mi gwiazd (z prawej)

Rys. 6. Klasyczny spektrograf szczelinowy wykorzystuje pryzmat oraz dodatkowy układ socze-
wek i szczelinę. Soczewka przed pryzmatem nazywana jest kolimatorem, gdyż sprawia, że świa-
tło za nią jest skolimowane, czyli równoległe. Soczewka za pryzmatem to obiektyw, służy do 
uzyskania ostrego obrazu widma. Bez pryzmatu i szczeliny otrzymalibyśmy po prostu fotografię 
nieba (z lewej), szczelina ogranicza nam pole widzenia do wybranego fragmentu nieba (na środ-
ku). Pryzmat powoduje, że każda barwa obrazu szczeliny dociera w inne miejsce w kamerze, 
a więc dostajemy widmo (z prawej)

rozszczepienie światła jest przepuszcze-
nie go przez chmurę drobnych kropelek 
wody. Powstającą wówczas tęczę może-
my zobaczyć nie tylko na niebie krótko 
po deszczu, ale również przy fontan-
nach lub wodospadach.

Urządzenia konstruowane specjalnie 
do rejestracji widm nazywa się spektro-
grafami. Podobnie jak dla teleskopów 
definiuje się ich zdolność rozdzielczą, 
tak dla spektrografów określa się wid-
mową zdolność rozdzielczą. Zdolność 
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nież emituje wszystkie barwy tęczy, choć 
zwykle w nieco innych proporcjach niż 
Słońce. Jeśli jednak użyjemy spektrogra-
fu o zdolności rozdzielczej co najmniej 
100 — 200, wówczas zaczniemy do-
strzegać szczegóły, które wcześniej były 
niewidoczne — linie widmowe (rys. 4), 
(ramka obok). 

W astronomii mamy zazwyczaj do 
czynienia z bardzo słabymi źródłami 
światła. Dlatego niezbędne jest połącze-
nie pryzmatu lub siatki dyfrakcyjnej z te-
leskopem. Najprostsze rozwiązanie to 
wstawienie dużego, płaskiego pryzmatu 
przed obiektyw teleskopu. Taki pryzmat 
obiektywowy nie wymaga żadnej ingerencji 
w optykę teleskopu, ale ma kilka istot-
nych wad. Po pierwsze dostaniemy rów-
nocześnie widma wszystkich obiektów 
widocznych przez teleskop, a więc jest 
ryzyko, że zleją się ze sobą na zdjęciu. Po 
drugie, pryzmat obiektywowy nie może 
być zbyt gruby, a to oznacza, że jego 
zdolność rozdzielcza jest niewielka. Po 
trzecie, jest po prostu duży, ciężki i może 
być dość drogi w przypadku teleskopów 
o dużej średnicy (rys. 5).

Nieco bardziej skomplikowane 
w konstrukcji są klasyczne spektrogra-
fy pryzmatyczne, w których pryzmat 
umieszcza się tam, gdzie zwykle wkłada-
my okular. Komplikacja polega na tym, 
że pryzmaty działają najefektywniej, gdy 
wiązka padającego na nie światła jest 
równoległa. A ponieważ światło w tele-
skopie po przejściu przez obiektyw (lub 
odbiciu od lustra głównego) jest wiązką 
skupioną, potrzebny jest jeszcze układ 
soczewek, który to skoryguje. W takim 
spektrografie umieszcza się zazwyczaj 
również przesłonę z wyciętą wąską 
szczeliną (rys. 6). W ten sposób ograni-
czamy pole widzenia teleskopu do bar-
dzo wąskiego paska na niebie (zwykle 

Rys. 9. Ogólny schemat budowy spektrografu typu échelle. W stosunku do klasycznego spektro-
grafu dodano profilowaną siatkę dyfrakcyjną (prawy górny róg) oraz zmieniono funkcję pryzma-
tu, który jest tu separatorem rzędów

Rys. 8. Widmo échelle można sobie wyobrazić jako pojedyncze, bardzo szerokie widmo, które 
zostało pocięte na fragmenty, a te zostały umieszczone jeden pod drugim. Zazwyczaj skraj wid-
ma jednego rzędu powtarza się z drugiej strony następnego, dzięki czemu mamy pewność, że 
wszystkie długości fali światła zostały zarejestrowane

Rys. 7. Z lewej: efekt zastosowania zwykłej siatki dyfrakcyjnej. Znaczna ilość światła tracona 
jest na zerowy rząd widma — czyli zwykłe odbicie nierozszczepionego światła. Z pozostałej czę-
ści światła powstają symetryczne widma niskiego rzędu. Z prawej: działanie siatki profilowanej. 
Dzięki odpowiednio wyciętym rowkom jesteśmy w stanie skierować większą część światła do 
wysokich rzędów widma. Wysokie rzędy widma mają wyższą rozdzielczość niż niskie, ale za to 
częściowo się na siebie nakładają

kilka sekund łuku). Ryzyko zlania się ze 
sobą widm kilku sąsiednich obiektów, 
jak w przypadku pryzmatu obiektywo-
wego, jest dzięki temu niemal zerowe. 
W dodatku szerokość szczeliny wpływa 
na zdolność rozdzielczą spektrografu. 
Dwa razy węższa szczelina oznacza 

dwa razy większą zdolność rozdzielczą. 
Istnieją jednak pewne ograniczenia. 
Przede wszystkim zbyt wąska szczelina 
sprawia, że bardzo mało światła przez 
nią przechodzi, więc spada zasięg obser-
wacji. Poza tym szerokość szczeliny nie 
jest jedynym czynnikiem wpływającym 
na rozdzielczość spektrografu. 

Spektrografy pryzmatyczne mają rów-
nież liczne ograniczenia. Przede wszyst-
kim pojedynczy pryzmat nie pozwala 
osiągnąć wysokiej zdolności rozdzielczej. 
W celu jej zwiększenia niezbędne jest np. 
wielokrotne rozszczepianie światła przez 
kilka kolejnych pryzmatów. Budowa-
no więc spektrografy, w których liczba 
pryzmatów dochodziła do 6. Niestety, 
tak duża ilość elementów optycznych 
oznacza też spore straty światła. Każda 
powierzchnia optyczna pryzmatu odbi-
ja bowiem pewien procent padającego 
światła (w zależności od użytej powłoki 
antyodblaskowej i długości fali), co przy 
dużej liczbie pryzmatów w spektrografie 



13Urania1/2013

Efekt Dopplera powoduje, że wszystkie fale świetlne emitowane przez po-
ruszające się ciało zmieniają swoją obserwowaną długość. Oznacza to, 
że zmianie ulega m. in. obserwowany kolor obiektu, choć prędkość ruchu 
musiałaby być zbliżona do prędkości światła, by zauważyć to gołym okiem. 
Z tej przyczyny również linie widmowe zmieniają swoją długość, czyli po-
zycję w widmie. Gdy przesunięte są w stronę barwy czerwonej, to znaczy, 
że obserwowane ciało się oddala, gdy w stronę barwy niebieskiej — ciało 
się zbliża. Jeśli wiemy, na jakich długościach fal ciało produkuje swoje li-
nie widmowe (λlab) i zmierzymy długości fal, na jakich odbieramy te linie na 
Ziemi(λobs), wówczas możemy określić prędkość ruchu ciała (v) z prostego 
równania, w którym c oznacza prędkość światła:

         λobs – λlabv = c ————
         λlab

Równanie to jest prawdziwe tylko dla prędkości znacznie mniejszych niż 
prędkość światła. Trzeba również pamiętać, że za pomocą efektu Dopplera 
mierzymy prędkości względem nas samych. Uzyskane rezultaty są więc wy-
padkową ruchu badanego ciała oraz naszego ruchu, na który składają się 
m. in. rotacja Ziemi wokół własnej osi, ruch Ziemi wokół środka masy układu 
Ziemia-Księżyc, ruch układu Ziemia-Księżyc wokół środka masy Układu Sło-
necznego, a także ruch całego Układu Słonecznego w Galaktyce, a nawet 
ruch Galaktyki w Lokalnej Grupie Galaktyk. Na szczęście potrafimy dość 
dokładnie określić wszystkie te prędkości, dzięki czemu jesteśmy w stanie 
poznać z obserwacji spektroskopowych faktyczny ruch badanego obiektu.

Dysponując spektrografem o dostatecznie dużej rozdzielczości (R > 
kilka tysięcy), możemy mierzyć prędkości radialne gwiazd i innych obiek-
tów z dużą precyzją. Przykładowo, jeśli prędkość radialna badanej gwiaz-
dy wynosi 100 km/s, wówczas linia, która w laboratorium ma długość fali 
500,00 nm, zmieni pozycję na 500,17 nm. W spektrografie o zdolności roz-
dzielczej 10000 przesunięcie to będzie ledwo zauważalne. Jeśli mamy ka-
merę CCD z pikselami o typowym rozmiarze ok. 10 μm, wówczas przesunię-
cie badanej linii widmowej będzie wynosiło zaledwie ok. 1/4 piksela.

Niestety, przesunięcie linii widmowej może również wynikać z niedosko-
nałości posiadanego instrumentu. Wystarczy zmiana temperatury otoczenia, 
by ze względu na rozszerzalność cieplną elementy spektrografu zmieniły 
swoją długość i przesunęły pozycję wszystkich linii w widmie bardziej, niż 
wynika to z prędkości radialnych badanych obiektów! Negatywnie wpływają 
również mechaniczne gięcia spektrografu, jeśli przymocowany jest do te-
leskopu i przemieszcza się wraz z nim w trakcie obserwacji. Kolejne przy-
czyny możliwych błędów to nierównomierne oświetlenie szczeliny, zmiany 
ciśnienia atmosferycznego itd. Z tych powodów przez wiele lat nie udawało 
się mierzyć prędkości radialnych z precyzją wyraźnie większą niż ±1 km/s. 
Dopiero pod koniec XX w. bariera ta została przełamana. Dzisiejsze spek-
trografy potrafią mierzyć prędkości radialne z precyzją rzędu 1 m/s, a więc 
są w stanie wykryć ruchy gwiazd z prędkością chodu człowieka! To właśnie 
głównie rozwój technik spektroskopowych umożliwił masowe odkrycia pla-
net pozasłonecznych w ostatnich latach. (K.K.)

oznacza utratę nawet kilkudziesięciu pro-
cent światła na samych pryzmatach.

Można jednak pryzmat zastąpić siatką 
dyfrakcyjną. Wówczas zdolność rozdziel-
cza zależy głównie od gęstości rys, które 
na niej naniesiono, a może ich być nawet 
kilka tysięcy na 1 mm. Pozwala to osią-
gnąć zdolności rozdzielcze przekraczające 
100 000. Ponieważ do osiągnięcia wyso-
kiej rozdzielczości wystarczy jedna siatka 
dyfrakcyjna, minimalizowane są straty 
światła. Głównie z tych względów w po-
wszechnym użyciu są obecnie spektrogra-
fy wyposażone w siatki dyfrakcyjne.

Duża rozdzielczość widma oznacza, że 
jest ono coraz szersze i bardziej szczegó-
łowe. Odbywa się to kosztem ilości świa-
tła padającego na każdy piksel i zasięg ob-
serwacji spada. Dodatkowo, przy rosnącej 
zdolności rozdzielczej coraz mniejszy 
fragment widma możemy zarejestrować 
za jednym razem, bo staje się ono szersze 
niż detektor używanej kamery.

Rozwiązaniem tego problemu jest 
spektrograf  typu échelle (fr. drabina). 
Można nim rejestrować na jednym zdję-
ciu szerokie zakresy widma o bardzo 
wysokiej rozdzielczości. Uzyskuje się 
to dzięki konstrukcji, w której używa-
ne są zarówno siatka dyfrakcyjna, jak 
i pryzmat. W spektrografie typu échelle, 
podobnie jak w spektrografach klasycz-
nych, światło z teleskopu kierowane 
jest przez szczelinę na kolimator tak, by 
powstała wiązka równoległa. Następnie 
trafia ono na tzw. profilowaną siatkę 
dyfrakcyjną, która rozszczepia je, two-
rząc kilkadziesiąt widm. Zwykłe siatki 
dyfrakcyjne najwięcej światła kierują do 
tzw. rzędu zerowego (światło nierozsz-
czepione) oraz kilku widm niskiego rzę-
du. W siatce profilowanej większa część 
światła kierowana jest do bardzo wyso-
kich rzędów widma, a tylko znikoma do 
niskich (rys. 7). Niestety wszystkie rzędy 
widma produkowane przez siatkę typu 
échelle zlewają się ze sobą i bez dodat-
kowych elementów optycznych byłyby 
bezużyteczne. Dlatego kolejny element 
spektrografu to separator rzędów, czyli 
pryzmat (lub druga siatka dyfrakcyjna), 
którego celem jest rozdzielenie nakłada-
jących się widm. Jest on ustawiony tak, 
by rozszczepiał światło mniej więcej 
prostopadle do kierunku rozszczepia-
nia siatki. W efekcie każdy rząd widma 
jest nieco odchylony od pozostałych, 
a więc na zdjęciu utworzy osobny obraz 
(rys. 8). Następnie potrzebny jest już, 
tak samo jak w klasycznych spektrogra-
fach, obiektyw, który skupi równoległe 
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Spektroskopia 
w Obserwatorium 
Poznańskim

Krzysztof Kamiński

Jeden z dotychczasowych filarów poznańskiej astronomii — astrome-
tria — stał się ostatnio domeną misji kosmicznych oraz teleskopów 
automatycznych. Dlatego u schyłku XX w., Obserwatorium Astro-
nomiczne w Poznaniu zdecydowało się dołączyć do grona ośrodków 
badawczych zajmujących się spektroskopią optyczną. Zadanie to nie 
było łatwe, gdyż dotychczasowe doświadczenia instrumentalne ogra-
niczały się jedynie do mniej skomplikowanych technicznie rodzajów 
obserwacji. 

jest podłączony do teleskopu o średnicy 
0,5 m. Przy czasie naświetlania 30 min, 
najsłabsze gwiazdy, których widma uda-
je się nim uzyskać, mają 11—12m. Na 
pierwszy rzut oka może się to wydawać 
niewiele, teleskop o tej średnicy pozwa-
la bowiem wykonywać zdjęcia gwiazd 
słabszych niż 18m. Zauważmy jednak, 
że w spektrografie światło gwiazdy jest 
„rozsmarowywane” na dziesiątki tysięcy 
pikseli, co sprawia, że na jeden piksel tra-
fia go setki razy mniej niż w przypadku 
zwykłej fotografii.

Spektrograf  został umieszczony 
w termoizolowanej skrzyni, a wszyst-
kie elementy optyczne przymocowane 
zostały do płyty granitowej o masie ok. 
200 kg, znajdującej się wewnątrz. Dzię-
ki niewielkiej rozszerzalności cieplnej 
granitu ewentualne drobne wahania 
temperatury nie zmieniają znacząco 
geometrii urządzenia. Spektrograf  od 
początku był projektowany z założe-
niem, że nie będzie podczepiany bez-
pośrednio do tubusu teleskopu, lecz 
trzymany w osobnym, klimatyzowanym 
pomieszczeniu. Jako łącznik pomiędzy 
teleskopem a spektrografem jest wyko-
rzystywany światłowód optyczny.

W celu przeprowadzenia niezbęd-
nych testów, początkowo do obserwacji 
spektroskopowych został przystosowa-

jednocześnie. Dlatego projekt ten został 
rozłożony na kilka etapów. W pierw-
szym etapie, w roku 2003, zbudowano 
spektrograf  typu échelle, który obecnie 

Budowa całkowicie nowego teleskopu 
spektroskopowego, przy ograniczonych 
środkach finansowych, jest przedsięwzię-
ciem czasochłonnym i pracochłonnym 

Rys. 10. Mapa zaplamienia powierzchni gwiazdy BO Mic, otrzymana 
dzięki obserwacjom spektroskopowym techniką tzw. mapowania 
dopplerowskiego. W technice tej bada się drobne zniekształcenia 
w kształcie linii widmowych i za pomocą odpowiednich modeli ma-
tematycznych określa, jak zaplamiona musi być tarcza gwiazdy, by 
odpowiadało to obserwowanym zniekształceniom. Średnica kątowa 
tej gwiazdy na niebie wynosi zaledwie ok. 0,09 milisekundy kątowej. 
Żadna inna współczesna technika obserwacji nie daje możliwości uzy-
skania obrazów tarczy gwiazd o tak znikomych rozmiarach kątowych. 
Zaprezentowane zostały trzy różne fazy rotacji gwiazdy, której okres 
wynosi ok. 9 godzin. Źródło: U. Wolter i in., ESO

wiązki światła i kamera CCD, żeby zare-
jestrować finalny obraz (rys. 9).

Warto zwrócić uwagę, że ta sama 
ilość światła, która normalnie tworzy 
w teleskopie obraz o średnicy kilku-kil-
kunastu pikseli, w przypadku spektro-
grafu typu échelle rozkłada się na kilka-
dziesiąt tysięcy pikseli! Z tej przyczyny 
spektrografy mają znacznie mniejszy 
zasięg niż teleskopy obrazujące.

Spektroskopia jest najbardziej szcze-
gółową analizą docierającego do nas 
światła. Przede wszystkim pozwala okre-
ślić skład chemiczny świecącego obiektu. 
Dzięki spektroskopii odkryto pierwia-
stek hel, który najpierw został dostrze-
żony spektroskopowo jako niezidentyfi-
kowane linie w widmie Słońca, a dopiero 
potem odnaleziony na Ziemi. Analiza 
spektroskopowa pozwala również mie-
rzyć prędkości radialne badanych obiek-
tów, czyli prędkości zbliżania się lub 
oddalania ciał niebieskich od nas (patrz 
ramka). Dzięki temu odkryto m. in. roz-
szerzanie się Wszechświata oraz kilkaset 
planet pozasłonecznych. Współcześnie 
wykorzystuje się obserwacje spektrosko-
powe do niezwykle zaawansowanych ba-

dań, takich jak two-
rzenie trójwymiaro-
wych modeli dysków 
materii w układach 
podwójnych gwiazd 
lub badania rota-
cji i rozkładu plam 
na tarczach bardzo 
odległych gwiazd 
(rys. 10).

Spektroskopia 
astronomiczna li-
czy sobie już prawie 
200 lat. „Staruszka” 
jest wymagająca, ale 
z biegiem czasu staje 
się jakby coraz młod-
sza i coraz bardziej 
ją kochamy. Zdradza 
nam bowiem infor-
macje o Wszech-
świecie, których ina-
czej nigdy byśmy nie 
poznali.

Od redakcji
Zagadka: jaki fragment nieba przedsta-

wiają obydwa zdjęcia na rys. 5? Wśród au-
torów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy 
3 upominki.
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ny teleskop o średnicy 40 cm, używany 
zazwyczaj do fotometrii planetoid. Póź-
niej spektrograf  został zapieczętowany 
i czekał na przeznaczony specjalnie dla 
niego teleskop aż do roku 2007. Dopie-
ro wówczas udało się wyremontować 
nieużywany pawilon obserwacyjny na 
terenie Centrum Badań Kosmicznych 
w Borówcu pod Poznaniem. Wykorzy-
stując elementy  znajdującej się w nim 
fotograficznej kamery satelitarnej, zbu-
dowano nowy, sterowany komputerowo 
teleskop. Montaż został przerobiony 
z azymutalnego na paralaktyczny, za-
montowano sterowane cyfrowo napę-
dy w obydwu osiach oraz precyzyjne 
optyczne przetworniki kąta do odczytu 
aktualnej pozycji teleskopu z rozdziel-
czością poniżej 1 sekundy łuku. Tubus 
został zaprojektowany tak, by pomie-
ścił dwa równoległe teleskopy typu 
Newtona o średnicy 50cm. W ognisku 
głównym każdego z nich znajduje się 
specjalnie zaprojektowane urządzenie 
— skrzynka odbiorcza (ang. acquisition 
box)  z ruchomym lusterkiem. Dzięki 
niemu jest możliwy podgląd obserwo-
wanego fragmentu nieba oraz skiero-
wanie 99% światła badanej gwiazdy do 

światłowodu połączonego ze spektro-
grafem. Pozostałe 1% jest kierowane do 
kamery prowadzącej, która pilnuje, by 
światło badanej gwiazdy zawsze trafiało 
centralnie do światłowodu. Jego śred-

nica odpowiada bowiem zaledwie 4,5 
sekundy łuku na niebie, a typowe cza-
sy naświetlania pojedynczego widma to 
5—30 min (rys. 1).

Ukończony w 2007 roku zestaw zo-

Rys. 1. Poznański Teleskop Spektroskopowy nr 1. Z lewej strony brązowego montażu widoczny 
jest zwinięty biały wąż ze światłowodem, który doprowadza światło z teleskopu do spektrogra-
fu. Sam spektrograf znajduje się w pomieszczeniu, którego skrawek dachu widać w lewym 
dolnym rogu. Z prawej strony widoczny jest fragment dachu pomieszczenia, gdzie znajdują się 
komputery i inne urządzenia niezbędne do sterowania teleskopem

Rys. 2. Widmo lampy halogenowej wykonane 
za pomocą PST1. Lampa taka generuje wid-
mo ciągłe, bez żadnych linii. Każdy poziomy 
pasek to jeden rząd widma, który pokrywa 
zakres długości fali o szerokości od 6 do 
12 nm. Całkowita ilość rzędów wynosi w przy-
padku tego spektrografu 64. Łącznie na jed-
nym zdjęciu można więc zarejestrować szero-
ki zakres widma — od ok. 420 nm do ponad 
900 nm. Gdyby kamera CCD była kolorowa, 
wówczas zobaczylibyśmy, że górne rzędy wid-
ma to część niebieska, centralne żółto-zielo-
na, a dolne to czerwień i bliska podczerwień. 
Widoczne w dolnych rzędach widma niejed-
norodności (ang. fringing) są spowodowane 
zastosowania kamery z detektorem oświetlo-
nym od tyłu (ang. back-illuminated)

Rys. 3. Widmo kalibracyjne lampy torowo-ar-
gonowej wykonane za pomocą PST1, na któ-
rym widać setki linii emisyjnych wygenerowa-
nych przez tę lampę. Dzięki temu, że znamy 
długość fali każdej z tych linii, możemy wyli-
czyć, jaka długość fali odpowiada każdemu 
pikselowi widma. W teorii wystarczyłoby taki 
pomiar zrobić jeden raz. W praktyce drobne 
zmiany temperatury, ciśnienia i inne czynni-
ki powodują, że w każdym momencie czasu 
danemu pikselowi odpowiada nieco inna 
długość fali światła. Z tej przyczyny widma 
kalibracyjne są wykonywane zarówno bez-
pośrednio przed widmami badanych gwiazd, 
jak i bezpośrednio po nich, a wyliczone długo-
ści fali są odpowiednio uśredniane
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stał nazwany po prostu Poznańskim 
Teleskopem Spektroskopowym nr 1 
i rozpoczął regularne obserwacje. Typo-
wa noc obserwacyjna zaczyna się od uru-
chomienia głównej kamery CCD znaj-
dującej się w spektrografie i schłodzeniu 
jej do –80°C. Jeszcze przed otwarciem 
dachu można wykonać zdjęcia korekcyj-
ne, np. tzw. „płaskie pole” (ang. flat field). 
Uzyskujemy je, wykonując widma lampy 
halogenowej skierowanej do środka tu-
busu. Lampa taka charakteryzuje się wid-
mem ciągłym bez żadnych dostrzegal-
nych linii widmowych (rys. 2) i pozwala 
określić niewielkie różnice czułości po-
szczególnych pikseli kamery. Następnie, 
po wycelowaniu teleskopu na obiekt, 
jest wykonywane widmo lampy kalibra-
cyjnej zawierającej pary toru i argonu, 
która generuje tysiące odseparowanych 
linii widmowych (rys. 3). To dzięki nim 
możemy później określić, jaka długość 
fali światła przypada w poszczególnych 
fragmentach widma gwiazdy. Lampa ta 
jest zamontowana w pobliżu ogniska 
teleskopu, a jej światło wprowadzane 
do światłowodu przy pomocy niewiel-
kiego pryzmatu. Dopiero po wykonaniu 
wszystkich tych kroków rejestrowane jest 
widmo badanej gwiazdy, a bezpośrednio 
po nim następuje rejestracja kolejnego 
widma lampy kalibracyjnej. Dzięki takiej 
procedurze obserwacji i starannej re-
dukcji widm jesteśmy w stanie zmierzyć 
zmiany prędkości ruchu gwiazd na po-
ziomie 0,04 km/s, co jest znacznie lep-
szym wynikiem niż zakładana w trakcie 
budowy precyzja rzędu 0,1—0,2 km/s.

Za pomocą PST1 wykonaliśmy pierw-
szą w Polsce detekcję planety pozasło-
necznej na podstawie niewielkich zmian 
prędkości radialnych gwiazdy τ Bootis, 
wokół której krąży planeta. (rys. 4). Za-
zwyczaj celem prowadzonych obserwacji 
są jednak gwiazdy pulsujące oraz układy 
podwójne i wielokrotne. Do tej pierw-
szej grupy zaliczamy gwiazdę γ Pegasi, 
dla której udało się zarejestrować drobne 
odkształcenie od wydawałoby się idealnie 
sinusoidalnych zmian prędkości radial-
nych. Amplituda tych odkształceń wynosi 
zaledwie ok. 40 m/s i jest jak dotychczas 
najdokładniejszym pomiarem, jaki udało 
nam się wykonać (rys. 5). Jako pierwsi 
na świecie potwierdziliśmy wcześniejsze 
przypuszczenia, że cefeida V440 Persei 
faktycznie wykonuje pulsacje w tzw. mo-
dzie harmonicznym, co ma duże znacze-
nie dla modeli budowy gwiazd. Prowadzi-
my również kampanie długookresowe,  
m.in. monitorujemy niewyjaśnione do-

tychczas zmiany amplitudy pulsacji innej 
cefeidy — Gwiazdy Polarnej. Wydaje się, 
że obserwowany w ciągu ostatnich kilku-
dziesięciu lat spadek amplitudy pulsacji tej 
gwiazdy się zatrzymał i od pewnego cza-
su jest widoczne odwrócenie tego tren-
du. Za pomocą PST1 obserwowaliśmy 
również wybuch gwiazdy nowej, a także 
liczne układy podwójne gwiazd, a nawet 
gwiazdy poczwórne, dla których jesteśmy 
w stanie dostrzec w widmach wkład od 
każdego składnika układu.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia 
i wkrótce po uruchomieniu teleskopu 
PST1 pojawiła się koncepcja drugiego 
instrumentu tej klasy. Miałby on zostać 
umieszczony w lepszym astroklimacie, 
dzięki czemu znacznie wzrosłaby ilość 
nocy obserwacyjnych. Dodatkowo byłby 
to teleskop w pełni zautomatyzowany, 
zdolny do pracy bez stałego nadzoru. Co 
najistotniejsze, nowy teleskop zostałby 
umieszczony w tak odległej strefie cza-
sowej, by możliwe stały się obserwacje 

Rys. 4. Pierwsza w Polsce detekcja planety pozasłonecznej metodą pomiaru prędkości radial-
nych dla gwiazdy τ Bootis. Kółkami są zaznaczone zmierzone za pomocą PST1 prędkości ra-
dialne gwiazdy. Przyczyną ich zmienności jest ruch gwiazdy wokół wspólnego środka masy, 
wymuszony przez orbitującą planetę o masie rzędu 4 mas Jowisza. Przesunięcia linii na wyko-
nanych przez nas widmach gwiazdy nie przekraczały 1/10 piksela. Na wykres naniesiony zo-
stał również teoretyczny przebieg zmian wyznaczony na podstawie wcześniejszych pomiarów. 
Okres obiegu planety wynosi 3,3 doby

Rys. 5. Krzywa zmian prędkości radialnych wyznaczona dla gwiazdy γ Pegasi. Zmiany te odpo-
wiadają przybliżaniu i oddalaniu się od nas powierzchni gwiazdy wywołane jej periodycznym 
kurczeniem i pęcznieniem. Czerwoną linią jest pokazana dopasowana funkcja sinus. Pulsacje 
gwiazdy odpowiadają tej funkcji z dużą dokładnością, widoczne są jednak drobne odchyłki
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na przemian za pomocą PST1 i nowego 
instrumentu. W ten sposób będzie moż-
na osiągnąć ciągłość obserwacji porów-
nywalną do teleskopów kosmicznych 
za drobny ułamek ich kosztów. Nowy 
teleskop, Poznański Teleskop Spektro-
skopowy nr 2, wraz z istniejącym PST1 
utworzyłyby razem Globalny Teleskop 
Astrofizyczny.

Budowę PST2 rozpoczęto pod ko-
niec roku 2010. W celu wykonania nie-
zbędnych testów oraz utworzenia opro-
gramowania sterującego obserwacjami, 
w pierwszym etapie postanowiłem 
umieścić teleskop w Poznaniu, a dopie-
ro później przewieźć go za ocean. Naj-
pierw, w styczniu 2011 r., została po-
stawiona nowa kopuła astronomiczna 
o średnicy 5,5 m (rys. 6). W jej pobliżu 
umieszczono stację pogodową z czujni-
kiem zachmurzenia, kamerą podglądu 
nieba typu „rybie oko” oraz dodatko-
wym wiatromierzem.

Kolejnym etapem było zbudowa-
nie nowego spektrografu. W tym celu 
do Poznania został zaproszony dr Faig 
Musajew ze Specjalnego Obserwatorium 
Astronomicznego w Rosji (znanego z te-
leskopu optycznego o średnicy 6 m), 
który zaprojektował i wykonał podsta-
wowe elementy optyczne i mechaniczne. 
Konstrukcyjnie nowy spektrograf  jest 
podobny do swego starszego brata, jed-
nak ulepszono go w wielu szczegółach. 
Rozdzielczość pozostała taka sama, uda-

ło się natomiast nieco zwiększyć zakres 
widmowy, a także ograniczyć straty świa-
tła i zwiększyć niezawodność urządzenia, 
całkowicie eliminując ruchome elementy. 
Spektrograf  wyposażono w ultraczułą 
kamerę, która przy wspomaganiu cieczą 
potrafi schłodzić matrycę CCD do tem-
peratury –100°C. Jest to możliwe dzięki 
pięciu stopniom ogniw Peltiera oraz ko-
morze próżniowej, w której zamknięto 
detektor (rys. 7—9).

W czerwcu 2011 r. dotarł do Po-
znania teleskop Planewave CDK700 
o średnicy 70 cm. Umieszczenie te-
leskopu w kopule wymagało użycia 
dźwigu, gdyż jego masa wynosi ok. 600 
kg i przysłany został przez producen-
ta niemal całkowicie zmontowany. Od 
momentu rozpakowania do pierwszego 
uruchomienia teleskopu minęło zaled-
wie kilka godzin i już w trakcie pierw-
szej nocy udało się wykonać kilka zdjęć 
pomiędzy chmurami.

Teleskop ten jest wyposażony w zy-
skujący coraz większą popularność układ 
optyczny Dalla-Kirkhama (elipsoidalne 
lustro główne i sferyczne wtórne), do-
datkowo zmodyfikowany poprzez do-
danie soczewek korekcyjnych w pobliżu 
ognisk głównych. Montaż azymutalny 
typu widłowego wyposażono w otwory 
w ramionach wideł, dzięki czemu ob-
serwator ma dostęp do dwóch ognisk 
Nasmytha po obu stronach teleskopu 
(rys. 10). Dzięki temu można np. jedno-
cześnie podpiąć do teleskopu okular i ka-
merę CCD, a później w trakcie obserwa-
cji swobodnie przełączać się z jednego 
urządzenia na drugie. Wybór pomiędzy 
nimi jest dokonywany za pomocą obro-
towego zwierciadła, znajdującego się tuż 
nad zwierciadłem głównym. Teleskop 
dodatkowo posiada układ chłodzenia lu-
stra głównego oraz czujniki temperatu-
ry. Dzięki nim może np. automatycznie 
kompensować zmiany ogniska wraz ze 
zmianami temperatury w trakcie obser-
wacji.

Rys. 6. Nowa kopuła o średnicy 5,5 m postawiona Poznaniu w celu przetestowania nowego 
teleskopu i spektrografu przed ich przewiezieniem w miejsce o lepszym astroklimacie

Rys. 7. Schemat budowy nowego spektrografu typu échelle. U góry z lewej strony znajduje się 
siatka dyfrakcyjna z otworem, przez który jest wprowadzona końcówka światłowodu. Na środ-
ku widać pryzmat oraz obiektyw (soczewka). Za obiektywem (prawy dolny róg) znajduje się 
główna kamera CCD, a u góry, z prawej strony kolimator — zwierciadło wklęsłe z centralnym 
otworem, przez który ok. 1%  światła jest kierowane do drugiej kamery CCD, wyposażonej 
w niewielki obiektyw fotograficzny. Pozwala to mierzyć ilość światła dochodzącego ze światło-
wodu w trakcie ekspozycji wykonywanej główną kamerą
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Teleskop CDK700 wyposażono 
w nowatorskie w tej klasie instrumen-
tów bezpośrednie napędy obydwu osi 
(ang. direct-drive). W tej technologii oś 
teleskopu jest połączona na sztywno 
z osią silnika, bez jakichkolwiek prze-
kładni. W ten sposób pozbyto się luzów 
przekładniowych oraz błędów śledzenia 
wynikających z nieprecyzyjnego wyko-
nania kół zębatych i ślimacznic, uży-
wanych w klasycznych konstrukcjach. 
Użycie napędów bezpośrednich ozna-
cza również, że teleskop bez zasilania 
jest zupełnie luźny i można nim obra-
cać dosłownie jednym palcem. Produ-
cent nie przewidział bowiem hamulców 
bezpieczeństwa, jak to się robi przy 
większych teleskopach. Napędy bez-
pośrednie wymagają stosowania czujni-
ków pozycji o precyzji znacznie lepszej 
niż 1 sekunda łuku. W trakcie działania 
tego typu montażu najpierw jest odczy-
tywana aktualna pozycja tubusu, następ-
nie program sterujący sprawdza, o ile 
aktualna pozycja różni się od poprawnej 
i wysyła polecenia do silników by wy-
konały odpowiednią korektę. Dzieje się 
tak ponad 10 razy na sekundę, niezależ-
nie od tego, czy teleskop śledzi obiekt, 
obraca się z maksymalną prędkością czy 
stoi nieruchomy. Dzięki temu czas reak-
cji teleskopu na jakiekolwiek podmuchy 
wiatru lub popchnięcie jest bardzo krót-
ki. Teleskop sprawia wrażenie, jakby był 

Rys. 8. Nowy spektrograf typu échelle zbudowany w marcu 2011 r. Początkowo wszystkie ele-
menty spektrografu zostały umieszczone na płycie aluminiowej, docelowo jednak, tak samo 
jak w pierwszym spektrografie, będzie to gruba płyta granitowa

sztywny tak samo jak teleskopy na kla-
sycznych montażach. W rzeczywistości 
jednak tylko silne pola magnetyczne, 
w dodatku korygowane co ułamek se-
kundy, trzymają go w zadanej pozycji. 

Już pierwsze testy teleskopu pokaza-
ły, że może on trafiać w dowolne obiek-
ty na niebie z błędami nieprzekracza-
jącymi 10’’. Jest w stanie umieścić wy-
braną gwiazdę w promieniu kilkunastu 
pikseli od środka obrazu na używanej 
przez nas kamerze (skala obrazu wyno-
siła ok. 0,4’’/piksel). Z kolei prowadze-

nie teleskopu okazało się nieco gorsze 
od oczekiwań i specyfikacji producenta. 
Testy wykazały odchylenia sięgające na-
wet 4—5’’ w ciągu jednej minuty czasu. 
Okazało się, że winne temu jest drob-
ne uszkodzenie łożyska osi azymutu 
w teleskopie, które powstało najpraw-
dopodobniej podczas transportu. Aby 
wyeliminować to uszkodzenie, niezbęd-
ny okazał się przyjazd technika, który 
rozkręcił teleskop i przez dwa dni szli-
fował tory kulek łożyska, aż zostały zli-
kwidowane wszelkie niedoskonałości. 

Rys. 9. Widmo Słońca uzyskane podczas pierwszych testów nowego spektrografu. Ciemniejsze przerwy w rzędach to w większości linie ab-
sorpcyjne Słońca. W dolnej części widać charakterystyczne, regularnie rozmieszczone pary ciemnych linii widmowych — to tzw. linie telluryczne 
— absorpcja pochodząca głównie od pary wodnej i tlenu w atmosferze ziemskiej
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Rys. 10. Teleskop CDK700 bezpośrednio po zamontowaniu pod kopułą. Widoczne jest jedno 
z ramion montażu widłowego, na osi którego znajduje się rotator pola oraz układ ogniskujący

Po tej operacji prowadzenie teleskopu 
stało się znacznie płynniejsze, a maksy-
malne całkowite błędy w ciągu 30 minut 
naświetlania nie przekraczają ±2’’, bez 
kamery prowadzącej.

Dodatkowym atutem Poznańskiego 
Teleskopu Spektroskopowego nr 2 jest 
wyposażenie go w kamerę typu EMC-
CD, która umożliwi wykonywanie ob-
razów nieba i fotometrię. Technologia 
EMCCD (ang. electron multiplying CCD) 
sprawia, że efektywny szum odczytu zo-
stał obniżony poniżej 0,1 elektronu na 
piksel. Dzięki chłodzeniu detektora do 
temperatury –60°C również prąd ciemny 
stał się zaniedbywalny. W rezultacie, przy 
krótkich czasach naświetlania wszyst-
kie negatywne efekty związane z niedo-
skonałością elektroniki są zredukowane 
praktycznie do zera. Dzięki temu kamera 
EMCCD umożliwia zliczanie pojedyn-
czych fotonów, a przez to nadaje się 
idealnie do pomiarów jasności bardzo 

słabych, a także bardzo szybko zmienia-
jących się obiektów, takich jak planetoidy 
zbliżające się do Ziemi.

W maju 2012 r. po raz pierwszy 
podłączyliśmy spektrograf  do nowego 
teleskopu i wykonaliśmy pierwsze wid-
ma testowe Arktura. Szybko okazało 
się, że koniecznych będzie wiele drob-
nych poprawek do przyjętych wcześniej 
założeń konstrukcyjnych. W szczegól-
ności niezbędna stała się przebudowa 
skrzynki odbiorczej, gdyż zakupione se-
ryjne urządzenie gubi 30—50% światła 
zebranego przez teleskop. Rozpoczęto 
również testy stabilności spektrografu, 
w ramach których są sprawdzane różne 
metody aktywnej stabilizacji temperatu-
ry w jego wnętrzu.

Dla Poznańskiego Teleskopu Spek-
troskopowego nr 2 Poznań jest tylko 
„przystankiem przesiadkowym”. Po wy-
konaniu niezbędnych prób i testów pla-
nujemy umieścić go w Obserwatorium 

Dr Krzysztof Kamiński jest adiunk-
tem w Obserwatorium Astrono-
micznym UAM w Poznaniu. Kierow-
nik projektu budowy Poznańskie-
go Teleskopu Spektroskopowego 
nr 2 oraz Globalnego Teleskopu 
Astrofizycznego. W pracy zawodo-
wej, oprócz uruchamiania nowych 
instrumentów, zajmuje się głów-
nie badaniami spektroskopowymi 
gwiazd podwójnych i pulsujących. 
Poza tym interesuje się programo-
waniem, elektroniką i modelar-
stwem zdalnie sterowanym.

Winer w Arizonie, na południu Stanów 
Zjednoczonych. Klimat tam panujący 
pozwoli wykonywać obserwacje w cią-
gu ponad 200 nocy w roku, z przewagą 
długich nocy zimowych. Różnica w cza-
sie ok. 8h umożliwi wspólne kampanie 
obserwacyjne za pomocą obydwu po-
znańskich spektroskopów. W sprzyja-
jących warunkach będzie można wyko-
nywać ponad 21 godzin obserwacji tego 
samego obiektu na dobę. Długie ciągi 
nieprzerwanych obserwacji pozwolą le-
piej scharakteryzować pulsacje różnych 
typów gwiazd. Szczególnie obiecujące 
w tej kwestii wydają się gwiazdy pul-
sujące hybrydowe, które dzięki obec-
ności różnorodnych modów pulsacji 
pozwalają wyciągać wnioski o własno-
ściach zarówno płytkich, jak i głębo-
kich warstw w ich wnętrzach. Dzięki 
przyszłym obserwacjom mamy również 
szansę odkryć nieznane wcześniej pla-
nety pozasłoneczne. Jeśli nie nastąpią 
nieprzewidziane opóźnienia, wówczas 
nowy spektrograf  powinien zacząć re-
gularne obserwacje już w 2013 r., a tym 
samym rozpocznie działalność Global-
ny Teleskop Astrofizyczny.

Strona projektu Globalny Teleskop Astro-
fizyczny: www.astro.amu.edu.pl/GTA
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Układ „grism” * — klucz 
do spektroskopii amatorskiej

Światło, jako wiązka promieni o róż-
nych długościach fal, może być roz-
szczepione na podstawowe składniki. 
W profesjonalnych spektroskopach sto-
suje się układ kolimatora i obiektywu 
wraz z odbiciową siatką dyfrakcyjną 
(por. artykuły K. Kamińskiego w tym 
numerze „Uranii”). Dzięki kolimato-
rowi na siatkę pada strumień równo-
ległych promieni, co optymalizuje jej 
działanie. Układ taki ma jednak nieba-
gatelne gabaryty i takąż cenę, co sku-
tecznie odstrasza amatorów. Nie jest 
również łatwy w obsłudze. Dlatego by 
otrzymać widmo za niższą cenę i nie 
obciążyć zanadto teleskopu, najlepszym 
wyborem jest zastosowanie transmi-
syjnej siatki dyfrakcyjnej o niewielkiej 
liczbie rys na milimetr. Zauważmy, że 
przy takim rozwiązaniu wiązka światła 
padająca na siatkę nie jest równoległa. 
Pojawiające się z tego względu przy-
krości mogą być w pewnym stopniu 
zminimalizowane, gdy zastosujemy 

pryzmat o odpowiednim kącie łamią-
cym, ustawiony przed siatką. Taki układ 
nazwano w środowisku amatorów ukła-
dem grism, od angielskich słów grating 
(siatka dyfrakcyjna) oraz prism (pry-
zmat). Zdobył on wielką popularność 
wśród amatorów spektroskopii właśnie 
ze względu na swą niską cenę oraz wiel-
ką poręczność i intuicyjne zastosowanie 
w teleskopie (rys. 1).

Musimy jednak pamiętać, że zastoso-
wanie pryzmatu przed siatką dyfrakcyj-
ną nie jest zupełnym panaceum. Wsku-
tek zainstalowania takiego elementu 
krótkofalowa część widma zostanie nie-

co zniekształcona. Taka „sztuczka” jest 
jednak warta zachodu, bowiem partie 
widma od zieleni do czerwieni zauwa-
żalnie poprawią swoją rozdzielczość. 
Pamiętajmy, że fioletowe partie widma 
są niezwykle czułe na wszelkiego ro-
dzaju ekstynkcje. Stąd też uzasadnione 
jest poświęcenie i tak już zafałszowane-
go sygnału z tej części widma na rzecz 
części o dłuższych falach.

Istnieje jeszcze jedna zaleta zasto-
sowania układu pryzmat-siatka. Kąt 
łamiący pryzmatu dobierany jest w taki 
sposób, aby po wycentrowaniu bada-
nego obiektu w teleskopie (bez zasto-
sowania siatki dyfrakcyjnej i pryzma-
tu) zielona część widma tego samego 
obiektu również znalazła się w centrum 
pola widzenia, już po zastosowaniu 
siatki. Jest to niezwykle przydatne 
udogodnienie. Po wycentrowaniu da-
nej gwiazdy nie musimy się martwić 
„polowaniem” na jej widmo, które bez 
pryzmatu przy większych ognisko-
wych może powstawać dosyć daleko 
poza początkowym polem widzenia. 

Mój sprzęt do spektroskopii
Jako elementu dyspersyjnego uży-

wam właśnie układu grism, wykonane-
go przez firmę Paton Hawksley. Składa 
się on ze szklanej siatki dyfrakcyjnej 
100 rys/mm w oprawie z gwintem 
o standardowej średnicy 1,25’’ (StarA-
nalyser 100) oraz z pryzmatu o kącie 
łamiącym 3,8° (również oferowanym 
przez tę firmę), który montuje się bezpo-
średnio przed siatką dyfrakcyjną. Całość 
przykręca się za pomocą gwintu do wy-
lotu kamery CCD. W moim przypadku 
jest to monochromatyczna kamera Me-

Widma 
z mojego 
podwórka

Piotr Kołaczek-Szymański

Przyjęło się uważać, że spektroskopia to technika wyłącznie 
dla zawodowych astronomów. Poszukiwanie planet pozasłonecznych 
czy badania najdalszych galaktyk faktycznie wymagają wielkich 
teleskopów i wyrafinowanych spektrografów. Jednak również 
amatorzy mogą osiągnąć wiele satysfakcji, obserwując widma gwiazd 
prostym i niedrogim sprzętem.

Spektroskopia amatorska

Rys. 1. Schemat typowego układu grism. Wiązka światła zebranego przez teleskop jest zała-
mywana przez pryzmat, a następnie kierowana na siatkę dyfrakcyjną, gdzie jest rozszczepiana 
w widmo, którego obraz powstaje na detektorze

Astronomia młodych

 * Być może polską kontaminacją odpowiadającą 
anglojęzycznemu zbitkowi „grism” powinna 
być pryzmatka, od pryzm(at) i (si)atka, czyli jak 
sugeruje nazwa: pryzmat z przyklejoną siatką! 
Słowo pilnie potrzebne, bo pryzmatki znajdują 
powszechne zastosowanie również w profesjo-
nalnych spektrografach (przyp. red.).
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ade DeepSkyImager III Pro z matrycą 
1360×1024 pikseli (rys. 2). Choć wid-
mo z definicji jest kolorowe, to jednak 
do fotografowania widm są wskazane 
kamery monochromatyczne ze względu 
na ich większą wydajność kwantową 
niż w przypadku kamer kolorowych. 
Dodatkowo kamery kolorowe mają filtr 
obcinający promieniowanie podczerwo-
ne i ultrafioletowe. Monochromatycz-
ne kamery takiego filtru nie posiadają, 
przepuszczając promieniowanie bliskiej 
podczerwieni, co skutkuje dłuższym 
widmem i większą ilością danych. 

Oczywiście przedstawiony wyżej 
układ nie jest zdolny samodzielnie 
zarejestrować widma gwiazdy. Jako 
obiektywu używam teleskopu Schmid-
ta-Cassegraina o średnicy zwierciadła 
głównego 285 mm z reduktorem ogni-
skowej F/6,4, w konsekwencji czego 
ogniskowa teleskopu ulega skróceniu 
z 2800 mm do 1790 mm. Redukcja taka 
jest niezbędna, bo w moim spektrografie 
nie ma szczeliny. Gwiazdy z dosyć do-
brym przybliżeniem w warunkach ama-
torskich możemy traktować jako idealne 
punkty, stąd nie ma potrzeby ograniczać 
docierającego od nich światła. Prze-
szkadzać będzie jedynie seeing, który 
powoduje rozmycie obrazu gwiazdy do 
postaci tarczki o średnicy od ok. 1’’ do 
3’’, w zależności od warunków atmosfe-
rycznych. Dlatego też uzasadnione jest 
stosowanie jak najkrótszej ogniskowej 
przy jak największej aperturze. Innymi 

słowy, potrzebujemy światłosilnego te-
leskopu, który nie stara się powiększyć 
gwiazdy, lecz zebrać jak największą 
ilość światła. W moim przypadku zmia-
na światłosiły z F/10 na F/6,4 skraca 
czas naświetlania 3-krotnie. Praktyczny 
zasięg mojego zestawu spektroskopo-
wego to ok. 9m.

Teleskop zastosowany przeze mnie 
został umieszczony na zmotoryzowa-
nym i skomputeryzowanym montażu 
paralaktycznym Celestron 
CGEM DX (rys. 3). 

Wykonywanie zdjęć widm
Przed rozpoczęciem ob-

serwacji jest istotne dokładne 
wychłodzenie teleskopu i ka-
mery CCD (szum matrycy 
wyziębionej do ok. –20°C 
staje się nieznaczny). Bardzo 
ważne jest również dokładne 
ustawienie ostrości. Okazuje 
się to niemożliwe, gdy ufamy 
jedynie swojemu wzrokowi. 
Oko nie jest w stanie roz-
różnić tak subtelnych zmian, 
a nawet minimalne rozogni-
skowanie ma duży wpływ 
na wyniki. Dlatego warto 
posłużyć się maską Bahti-
nowa, która pozwala na nie-
mal idealne ostrzenie obrazu 
metodą dyfrakcyjną (rys. 4). 
Dodatkowo metoda ta jest 
nieczuła na wpływ seeingu. 

Obecnie astrofotografowie są wypo-
sażeni w cały „arsenał” takich masek 
pod różnymi postaciami. Większość 
jednak preferuje właśnie maskę Ba-
htinowa, jako najczulszą na zmiany 
ostrości obrazu, zaś moment idealnej 
ostrości jest najprostszy do uchwyce-
nia. Maski takie są dostępne w skle-
pach ze sprzętem astronomicznym. 
Najprostszą drogą do jej zdobycia jest 
jednak własnoręczne jej wykonanie, 

Rys. 2. Układ optyczny zamontowany w ognisku teleskopu: a) reduktor ogniskowej, b) „off-axis 
guider” (po polsku „śledzik pozaosiowy” — przyp. red.), c) pryzmat kierujący część światła do ka-
mery śledzącej d) kamera śledząca, e) pryzmat, f) transmisyjna siatka dyfrakcyjna, g) kamera 
CCD rejestrująca widmo

Rys. 3. Używany przez autora teleskop, wraz ze 
spektrografem. Na obserwacje wywożony jest 
w szczere pole ok. 15 km od Gryfina

Rys. 4. Maska Bahtinowa używana przez autora. Przed 
wycentrowaniem badanego obiektu ustawiamy teleskop 
na jasną gwiazdę i przymocowujemy bezpośrednio przed 
obiektywem teleskopu maskę. Na ekranie komputera, 
który odbiera sygnał z kamery, zauważymy, że oprócz 
obrazu gwiazdy pojawia się obraz dyfrakcyjny w postaci 
trzech świetlnych promieni wychodzących z gwiazdy. Na-
szym celem jest taki dobór ostrości, aby powstały obraz 
dyfrakcyjny był jak najbardziej symetryczny, tzn. kąty po-
między poszczególnymi świetlnymi smugami muszą być 
równe. Po dokładnym zogniskowaniu teleskopu usuwa-
my maskę z obiektywu i centrujemy docelowy obiekt

Astronomia młodych
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co nie sprawia nadzwyczajnych trud-
ności — wystarczy kawałek brystolu 
i nożyk techniczny. 

Wszystkie zdjęcia warto wykony-
wać podczas górowania fotografo-
wanych obiektów. Osłabienie blasku 
gwiazdy i zniekształcenie jej widma 
przez atmosferę jest wtedy najmniej-
sze. Po wycentrowaniu widma bada-
nego obiektu i dokładnym ustawieniu 
jego ostrości rejestrujemy jak naj-
większą ilość materiału, dobierając 
czas ekspozycji w ten sposób, aby nie 
prześwietlić widma. W moim przypad-
ku, dla gwiazd o jasności 0—3m czas 
naświetlania widma wynosi około 1 s. 
Dla gwiazd 5—7m jest to już około 5 s. 
Oczywiście zebrany materiał zapisuje-
my w nieskompresowanych formatach, 
takich jak FIT czy TIFF. Chodzi o to, 
aby nie utracić znacznej ilości danych 
i subtelnych szczegółów w widmie, 
stosując takie formaty zapisu, jak JPEG 
czy PNG (rys. 5).

Kalibracja i redukcja widm 
na przykładzie Betelgezy 
(α Orionis)

Obróbkę, kalibrację widma i obli-
czanie temperatury warto na początek 
prześledzić na gwieździe chłodnej, któ-
rej widmo jest zasobne w linie. Zimą, 
kiedy warunki do fotografii są najlep-
sze, dogodnym obiektem jest Betelgeza 
(typ widmowy M2 Iab). 

Ponieważ na uzyskanych zdjęciach 
linie absorpcyjne mają szerokość rzędu 
1—2 pikseli, więc jakość zdjęcia musi 
być jak najlepsza. W tym celu dla każ-
dego obiektu powinniśmy wykonać co 
najmniej 50 zdjęć. Następnie za pomo-
cą programów stertujących, takich jak 
AviStack czy RegiStax uśredniamy wy-

konane zdjęcia, odrzucając jednocze-
śnie najgorsze. W ten sposób zwiększa-
my stosunek sygnału do szumu. Warto 
również poddać powstały obraz lekkie-
mu wyostrzeniu, aby linie widmowe 
stały się wyraźniejsze.

Tak uzyskane zdjęcie nadawałoby 
się już bezpośrednio do analizy. Jednak 
warto je jeszcze przekształcić w taki 
sposób, aby móc wyraźniej dostrzec li-
nie spektralne i tym samym dokładniej 
przyjrzeć się widmu. W tym celu otrzy-
mane zdjęcie trzeba obrócić w dowol-
nym programie graficznym o taki kąt, 
aby widmo było dokładnie równoległe 
do poziomej krawędzi zdjęcia. Posłu-
guję się programem Iris, ale może być 
każdy inny program umożliwiający 
obrót zdjęcia z dokładnością do mini-
mum 0,1°. Rys. 6 przedstawia zdjęcie 

Betelgezy po wstępnej obróbce graficz-
nej i już po obróceniu zdjęcia o odpo-
wiedni kąt.

Następnie wycinamy ze zdjęcia pa-
sek o wysokości jednego piksela (za-
wierający centrum widma) i takiej dłu-
gości, aby objąć gwiazdę i jej widmo. 
W dowolnym programie graficznym 
rozciągamy uzyskany pasek w wy-
sokości i długości. Tak otrzymujemy 
widmo gwiazdy z wyraźnie widoczny-
mi liniami spektralnymi. Porównując 
uzyskany obraz z jakimkolwiek in-
nym widmem gwiazdy typu M lub K, 
zawartym w laboratoryjnych bazach 
danych, możemy bardzo łatwo zidenty-
fikować wiele linii. Efekt tych działań 
przedstawia rys. 7.

Przyczyną olbrzymiej różnicy po-
między zdjęciami katalogowymi widm 

a otrzymanymi ama-
torsko jest oczywiście 
niska rozdzielczość 
naszego spektrografu. 
Stąd też większość li-
nii, takich jak linie ma-
gnezu czy sodu, jawi 
się w postaci pasm. 
Nie jest to jednak prze-
szkodą w wydobyciu 
z naszego widma wie-
lu informacji. 

Kolejny krok to 
utworzenie wykresu 
względnego natęże-

Rys. 5. Fragment Plejad. Typowy obraz, jaki pojawia się po zastosowaniu siatki dyfrakcyjnej. 
Widoczne są obrazy samych gwiazd oraz ich widma pierwszego rzędu. Uważne oko dostrzeże 
w niektórych widmach charakterystyczne serie linii wodoru

Rys. 6. Surowe widmo Betelgezy (średnia z ok. 80 indywidualnych zdjęć, o łącznym czasie na-
świetlania 112 s). Z lewej strony jest widoczna sama gwiazda — zerowy rząd widma. Na prawo 
od niej pierwszy rząd widma. Już na takim obrazie widać najwyraźniejsze linie absorpcyjne, przy 
czym dominuje linia tlenu atmosferycznego (prawa strona widma), leżąca na pograniczu zakre-
su widzialnego (głęboka czerwień)

Rys. 7.Widmo Betelgezy po obróbce wraz z opisanymi niektórymi liniami widmowymi i odpowiadającymi im długo-
ściami fal (tradycyjnie wyrażonymi w angstremach: 1Å=0,1 nm)

Astronomia młodych



23Urania1/2013

nia promieniowania w funkcji długości 
fali. W tym celu posługuję się progra-
mem ImageJ. W programie tym otwie-
ramy uzyskane widmo i zaznaczamy 
obszar od centrum śladu gwiazdy aż do 
końca widma, o dowolnej wysokości. 
Wysokość analizowanego obszaru zdję-
cia nie ma znaczenia, ponieważ powsta-
ło ono przez rozciągnięcie jednopikse-
lowego wiersza. Skutkiem tego jasność 
otrzymanego widma w wysokości jest 
stała. Następnie, korzystając z funkcji 
Plot Profile, program mierzy względne 
natężenie promieniowania dla każdego 
kolejnego piksela i kreśli wykres. Jest 
on jednak jeszcze nieskalibrowany. Na 
osi poziomej są odłożone kolejne nu-
mery pikseli, my zaś chcemy uzyskać 
wykres wiążący dane o natężeniu z dłu-
gością fali. Warto więc skopiować uzy-
skane dane i umieścić je w dowolnym 
programie, który umożliwi nam inge-
rowanie w wartości i ich nazewnictwo 
(np. Excel). Do kalibracji długości fal 
wystarczy nam tylko jedna linia widmo-
wa, ponieważ na zdjęciu jest widoczny 
ślad samej gwiazdy, który traktujemy 
jako odpowiadający zerowej długości 
fali. Można tak zrobić dlatego, że roz-
piętość widma na matrycy jest niezwy-
kle mała i możemy potraktować rozkład 
długości fal na detektorze jako liniowy. 

W widmie Betelgezy użyłem najwy-
raźniejszej linii tlenu atmosferycznego 
o długości fali 7593 Å. Z nieskalibrowa-
nego wykresu odczytałem, że 1150. pik-
sel odpowiada 7593 Å. 
A więc szerokość jed-
nego piksela odpowia-
da w rzeczywistości 
7593/1150 = 6,6 Å. 
Znając tę wartość, mo-
żemy przyporządko-
wać każdemu pikselo-
wi konkretną długość 
fali. Ostatecznie można 
wykreślić już skalibro-
wany wykres względ-
nego natężenia promie-
niowania od długości 
fali (rys. 8).

Wyznaczanie 
temperatury 
gwiazd 

Gwiazdę z dość do-
brym przybliżeniem 
możemy potraktować 

jako ciało doskonale czarne. Dlatego, 
wykorzystując znane prawa promienio-
wania ciała doskonale czarnego, może-
my pokusić się o wyznaczenie z nasze-
go widma temperatury gwiazdy. W tym 
celu mierzymy natężenia względne I1 
oraz I2 odpowiadające dwóm dowolnie 
wybranym długościom fal λ1 oraz λ2. 
Oczywiście pomiar natężenia wykonu-
jemy tylko w takich punktach widma, w 
których nie ma linii absorpcyjnych. Przy 
tym do pomiaru lepiej jest wybierać 
dłuższe długości fal. Odczytane z wy-
kresu widma odpowiednie natężenia 
i długości fal podstawiamy do wzoru:

gdzie C2 = hc/k
 
(c — prędkość światła 

w próżni, h — stała Plancka, k — stała 
Boltzmana).

Temperatura obliczona tą metodą jest 
określana mianem temperatury barwnej 
(stąd indeks „b”).

Zanim jednak podstawimy odczy-
tane wartości natężeń względnych, 
musimy jeszcze wziąć pod uwagę wy-
dajność kwantową użytego przez nas 
detektora. Uwzględnić musimy tak-
że charakterystykę przepuszczalności 
światła wszelkich elementów stojących 
na drodze pomiędzy obiektywem tele-
skopu a matrycą detektora (na szczęście 
takie dane są łatwo dostępne na stronach 

producentów). Dopiero po przemnoże-
niu wartości natężeń przez odpowied-
ni współczynnik, zależny od długości 
fali i odczytany z wykresu wydajności 
kwantowej kamery, możemy podsta-
wić ostatecznie uzyskane wartości do 
wzoru. Wydajność kwantowa kamery 
dyktuje nam również obszar w widmie, 
który nadaje się do pomiarów. Nie po-
winniśmy wykonywać pomiaru natę-
żenia tam, gdzie wydajność kwantowa 
jest mniejsza od 50%, gdyż mogłoby to 
zafałszować wynik. 

Pamiętać należy również o tym, że 
wybierając różne pary długości fali i ob-
liczając dla nich temperaturę gwiazdy, 
otrzymujemy zawsze nieco inne wyniki. 
Dlatego warto wykonać pomiary natę-
żeń dla kilku par długości fali (uwzględ-
niając ograniczenia podane powyżej) 
i uśredniając je, obliczyć ostatecznie 
temperaturę powierzchniową gwiazdy. 
Dla Betelgezy i jej widma otrzymanego 
przeze mnie rozumowanie takie i ob-
liczenia dają wynik 3470 K. Ogólnie 
przyjmuje się, że temperatura Betelge-
zy waha się pomiędzy 3100—3500 K 
(Betelgeza jest czerwonym olbrzymem, 
który charakteryzuje się pewną niesta-
bilnością, jest więc gwiazdą zmienną. 
Dodatkowo występujące na jej po-
wierzchni plamy, na wzór słonecznych, 
znacząco wpływają na jej średnią tem-
peraturę). 

Dla porównania warto tę samą proce-
durę powtórzyć dla jakiejś gwiazdy go-

Rys. 8 Widmo Betelgezy jako wykres względnego natężenia promieniowania w funkcji  długości fali. Charaktery-
styczny „pik” jasności o maksimum w zerze to obraz samej gwiazdy. Oznaczone są niektóre linie absorpcyjne, na 
wykresie zawsze występujące w postaci lokalnych spadków jasności w widmie ciągłym
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Kompletując sprzęt do spektrosko-
pii, warto zastanowić się nad celem 
takich obserwacji. Nie muszą to być 
jedynie gwiazdy, jak zostało to opisane 
w tym artykule. Za pomocą amator-
skiego spektroskopu jesteśmy w stanie 
uzyskiwać widma meteorów, planet 
czy nawet co jaśniejszych mgławic. 
Każde z tych zadań jest wyjątkowo 
pasjonujące i zwraca uwagę na nieco 
inne zagadnienia spektroskopii. Np. 
fotografując widma planet, możemy 
się dowiedzieć czegoś o składzie che-
micznym ich atmosfer. Stosując długie 

Piotr Kołaczek-Szymański jest obecnie studentem 
I roku astronomii na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Jako uczeń XIII LO w Szczecinie został dwukrotnie fi-
nalistą olimpiady astronomicznej, a prezentacja jego 
dokonań w dziedzinie spektroskopii (której powyższy 
artykuł jest skrótem) przyniosła mu laur zwycięzcy 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astro-
nomicznego w 2012 r.

rącej. Wybrałem Syriusza 
(α Canis Maioris, typ wid-
mowy A1 V). Jego widmo 
(rys. 9 i 10) charakteryzuje 
się silnie zarysowanymi li-
niami wodoru, co ułatwia 
kalibrację długości fal. 
Konfrontując rys. 10 z ana-
logicznym wykresem wy-
konanym dla chłodnej Be-
telgezy (rys. 8), od razu za-
uważamy całkowicie inny 
rozkład energii w widmach 
obu obiektów. Uzyskana 
przeze mnie wartość tem-
peratury barwnej Syriusza 
wynosi 10 064 K, podczas 
gdy w literaturze podaje się 
9950 K.

Obliczone przeze mnie 
temperatury są więc w obu 
przypadkach właściwe. 
Dowodzi to skuteczności 
(przynajmniej w warun-
kach amatorskich) przed-
stawionego sposobu wy-
konywania, obróbki i kali-
bracji widm oraz metody 
obliczania na ich podsta-
wie temperatur gwiazd.

Inne wcielenia 
i zastosowania 
spektroskopii amatorskiej

Stosowanie układu grism nie jest 
jedynym sposobem na uzyskiwanie 
widm gwiazdowych w warunkach 
amatorskich. Czytelnik swoją przygo-
dę ze spektroskopią może zacząć od 
jeszcze prostszej i tańszej wersji, jaką 
jest zakup foliowej transmisyjnej siatki 
dyfrakcyjnej (za ok. 10 zł) oraz pustej 
obręczy z gwintem do montażu filtrów 
astronomicznych, o standardowej śred-
nicy 1,25’’ (ok. 40 zł). Wystarczy wtedy 
umieścić zakupioną siatkę w oprawie 
do filtru i otrzymujemy coś w rodzaju 
tańszej wersji Star Analysera. Innym 
wyjściem może być również zakup 
w sklepie ze sprzętem optycznym pry-
zmatu ze szkła ołowiowego (o wyso-
kim współczynniku dyspersji) o małym 
kącie łamiącym i zastosowanie go jako 
pryzmatu obiektywowego. Możliwości 
skonstruowania swojego pierwszego 
spektroskopu, który daje się wygodnie 
i pewnie zamontować do teleskopu, jest 
naprawdę wiele. 

czasy naświetlania, uzyskujemy nowe 
możliwości, takie jak np. fotografo-
wanie widm gwiazd Wolfa-Rayeta, 
zawierających linie emisyjne obok ab-
sorpcyjnych. 

Angażując się w tę nowo powstają-
cą gałąź amatorskiej astronomii, nieco 
inaczej spojrzymy na nasze hobby, co 
wiąże się ze wzrostem świadomości 
i wiedzy na temat obserwowanych przez 
nas obiektów. Zechcemy już nie tylko je 
podziwiać czy fotografować, ale rów-
nież samodzielnie dowiedzieć się o nich 
czegoś więcej.

Rys. 10. Wykres względnego natężenia promieniowania w funkcji  długości fali dla Syriusza (dane autora)

Rys. 9. Uzyskane przez autora widmo Syriusza (góra) zestawione z laboratoryjnym widmem wodoru (dół)

Astronomia młodych Spektroskopia amatorska
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Ciekawe strony internetowe…

W obecnym roku można spodziewać się co najmniej trzech 
jasnych komet (widocznych przez lornetkę a dwie spośród nich 
może i gołym okiem). Dziś proponuję jednak spojrzenie na 
sprawę pod trochę innym kątem. Każda kometa w pewnym 
momencie znajdzie się w punkcie orbity najbliższym Słoń-
cu zwanym peryhelium. Niektóre przelatują bardzo blisko…  
Pod adresem http://sungrazer.nrl.navy.mil/index.php?p=guide 
można znaleźć wyczerpujące informacje o tym, jak korzystając 
z danych koronografów misji SOHO (chodzi o przyrządy LA-
SCO C2 i C3) szukać komet przelatujących blisko Słońca. I to 
nie tylko tych znanych. Tą drogą w ciągu trzynastu lat udało się 
już zaobserwować powyżej dwóch tysięcy komet. Kuratorem 
strony jest U.S. Naval Research Observatory. Uważny użyt-
kownik zauważy, że niektóre „ostatnie” informacje pochodzą 
jeszcze z zeszłego roku. Cały program „Sungrazing Comets” 
jest jedną z ofiar kryzysu ekonomicznego w USA. Osiągnął już 
jednak masę krytyczną, tak że jego uczestnicy pracują cały czas 
i ciągle odkrywają nowe komety. Wystarczy popatrzeć, co kry-
je się pod zakładkami „Twitter”, „TwittPic” czy „Recent Re-
ports”. Trafiają się tutaj, wcale nierzadko, polskie nazwiska.  
 (rs)

Nie widzisz komety? 
Przyjrzyj się jej, gdy 
będzie blisko Słońca

Urania w internecie
W ostatnim czasie uporządkowaliśmy obecność „Uranii” 
w Internecie, w tym w portalach społecznościowych. Oto 
krótkie zestawienie różnych naszych adresów.
Witryna Uranii: http://urania.pta.edu.pl
Sklep internetowy: http://sklep.pta.edu.pl
Facebook: http://www.facebook.com/UraniaPA
Twitter: http://twitter.com/UraniaPA
Nasza Klasa: http://nk.pl/profile/45924433

internetowy sklep „Uranii”
Od grudnia działa internetowy sklep „Uranii”, w którym 
można w prosty sposób zamówić i opłacić prenumeratę na-
szego czasopisma. Sklep obsługuje płatności przelewami on-
-line ponad dwudziestu największych banków oraz kartami 
kredytowymi. Można także złożyć zamówienie internetowo, 
a zapłacić w tradycyjny sposób (w placówkach banków lub na 
poczcie). Oprócz prenumeraty dostępne są również archiwal-
ne numery „Uranii” oraz książki wydane przez Polskie Towa-
rzystwo Astronomiczne.

Adres sklepu: http://sklep.pta.edu.pl
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Ziarna pyłu wokół UX Tauri A
Naukowcy uzyskali wyraźny obraz dysku 
protoplanetarnego otaczającego gwiazdę 
UX Tauri A. Widoczne są na nim ziarna pyłu, 
które sprawiają wrażenie pewnego etapu 
w procesie formowania się nowych planet. 
Te „zlepki” pyłowe jawią się na zdjęciu (wy-
konanym przy pomocy teleskopu optyczne-
go Subaru) jako dość duże obiekty o nie-
sferycznym kształcie. Ponadto z zebranych 
danych wynika, że zderzają się one ze sobą 
i często przylepiają do siebie — jest to pro-
ces powszechnie uważany za dobry spo-
sób, w jaki powstały planety i ich satelity. 
Cały projekt ma na celu przejrzenie pod 
tym kątem setek pobliskich gwiazd ota-
czanych przez dyski protoplanetarne lub 
ewentualne planety. UX Tau A jest stosun-
kowo młodą gwiazdą w gwiazdozbiorze 
Byka. Znajduje się w chmurze molekular-
nej — tzw. gwiazdowym żłobku, gdzie ak-
tualnie „rodzi się” wiele małomasywnych 
gwiazd. Otacza ją dysk materii, w której 
najprawdopodobniej właśnie teraz powo-
li formują się planety. Dysk ten zbadano 
w dziedzinie podczerwonej. Zmierzono 
polaryzację światła podczerwonego celem 
określenia rozkładu cząstek pyłu, na któ-
rych rozprasza się światło o tej długości 
fali. Spolaryzowane światło odbite od tych 
cząstek może nam dać cenne informacje 
na temat samego procesu powstawania 
planet — choć cząstki te stanowią na ra-
zie bardzo niewielki procent masy całego 
dysku, mogą w przyszłości rozwinąć się 
do postaci tzw. planetozymali — więk-
szych obiektów o średnicy nie większej 
niż jeden kilometr — a te z czasem mogą 
utworzyć dużo większe ciała niebieskie.  
Światło odbite od składowych dys-
ku protoplanetarnego gwiazdy UX  
Tau A jest silnie spolaryzowane, jed-
nak stopień tej polaryzacji jest silnie 
zmienny i waha się od 2 aż do 66%.  
Cząstki pyłu tworzące dyski protoplanetar-

ne pochodzą z przestrzeni międzygwiaz-
dowej, mają rozmiary rzędu zaledwie 0,1 
mikrona. Tak niewielkie obiekty, mniejsze 
niż długość rozpraszanej na nich fali świetl-
nej, mogą produkować światło odbite spo-
laryzowane w bardzo znacznym stopniu, 
niezależnie od ich lokalizacji. Jeśli jednak 
wielkość cząsteczki jest już zbliżona do tej 
długości fali, rozpraszanie przebiega nieco 
inaczej. Jednak w omawianym tu przypad-
ku sprawa jest jeszcze ciekawsza — roz-
praszanie wyglądające tak jak to, które 
teraz dostrzegli naukowcy, mogło powstać 
wyłącznie na niesferycznych obiektach py-
łowych o rozmiarach rzędu 30 mikronów, 
czyli dużo większym niż długość fali w bli-
skiej podczerwieni, wykorzystanej podczas 
obserwacji.

Elżbieta Kuligowska
Źródło: www.astronomy.com

Wega ma pas planetoid?
Wega to jedna z najjaśniejszych gwiazd 
na nocnym niebie. Najnowsze wyniki ob-
serwacji sugerują, że wokół niej znajdują 
się zbiorowiska kosmicznego gruzu, które 
mogą być odpowiednikami pasa planetoid 

i Pasa Kuipera, znanych z Układu Słonecz-
nego. Podobne cechy wykazuje także inny 
system gwiazdowy — Fomalhaut. Odkrycie 
jest efektem obserwacji za pomocą ko-
smicznych teleskopów należących do Eu-
ropejskiej Agencji Kosmicznej oraz NASA. 
Obserwacje dokonane w podczerwie-
ni za pomocą kosmicznych teleskopów 
Herschela oraz Spitzera wskazują, że wo-
kół Wegi występuje obszar kosmicznego 
pyłu i gruzu. Co więcej, wokół gwiazdy są 
dwa pasy oddzielone przerwą: wewnętrz-
ny — ciepły i zewnętrzny — chłodny. Dane 
potwierdzają też istnienie podobnych 
dwóch rozdzielonych pasów wokół innej 
gwiazdy — Fomalhaut. Konfiguracja ta 
przypomina sytuację występującą w Ukła-
dzie Słonecznym, w którym mamy główny 
pas planetoid pomiędzy Marsem a Jowi-
szem oraz Pas Kuipera za orbitą Neptuna. 
W przypadku obu gwiazd przerwa po-
między pasem wewnętrznym a zewnętrz-
nym jest proporcjonalna do istniejącej 
w Układzie Słonecznym. Pas zewnętrzny 
znajduje się około dziesięć razy dalej niż 
wewnętrzny. Przerwę pomiędzy pasami 
mogła spowodować olbrzymia plane-
ta albo kilka planet wielkości Jowisza 
i mniejszych. Do tej pory nie odnalezio-
no planet w pobliżu Wegi, ale układ Fo-
malhaut posiada jedną znaną planetę. 
Obie gwiazdy są dwukrotnie masywniej-
sze od Słońca i bardziej gorące. Zarów-
no do jednego, jak i do drugiego układu 
mamy dystans około 25 lat świetlnych. 
Oba systemy są też w zbliżonym, mło-
dym wieku. Fomalhaut może mieć 400 
mln lat, a Wega od 400 do 600 mln lat. 
W przypadku obu gwiazd w pasach może 
występować dużo więcej materii niż 
w pasie planetoid lub w Pasie Kuipera.  
Podobne cechy wykazuje także układ po-
zasłoneczny HR 8799, w którym występuje 
pas wewnętrzny i zewnętrzny oraz cztery 
planety.

Krzysztof Czart
Źródło: NASA

Artystyczna wizja pasa planetoid wokół Wegi. Źródło: NASA/JPL-Caltech

Dysk protoplanetarny gwiazdy UX Tau A rozciąga się na odległość 120 jednostek astronomicznych. 
Zdolność rozdzielcza zdjęcia to 0,1” (sekund łuku). Na lewo: obraz UX Tau A w bliskiej podczerwieni. 
Kolorem białym zaznaczono najjaśniejsze obszary. Dysk protoplanetarny jest lekko rozciągnięty 
w kierunku północ — południe (na obrazku: z góry do dołu) Na prawo: Schematyczny wykres ilustru-
jący inklinację dysku w układzie UX Tau A. Źródło: NAOJ
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kowych na sekundę. ALMA nie spełnia 
kryteriów obecności w tym rankingu, gdyż 
jest superkomputerem specjalnego za-
stosowania.

Korelator ALMA to najwyżej położony 
na świecie superkomputer. Lokalizacja 
na płaskowyżu Chajnantor, na wysokości 
5000 m n.p.m., to spore wyzwanie tech-
nologiczne dla konstrukcji komputerów. 
Na tej wysokości powietrze jest rzadkie, 
co sprawia problemy tradycyjnym syste-
mom chłodzenia urządzeń elektronicz-

nych. Dodatkowo nie można wykorzystać 
obracających się dysków twardych, gdyż  
ich głowice zapisujące/odczytujące opie-
rają się na poduszkach powietrznych, któ-
re chronią je przed uderzaniem w talerze 
dysku. Jakby tego było mało, w Chile czę-
sto występują trzęsienia ziemi, więc cały 
superkomputer musiał zostać tak skon-
struowany, aby wytrzymać wibracje przez 
nie spowodowane.

Projekt korelatora ALMA, jego budowa 
i instalacja zostały przeprowadzone przez 
amerykańskie National Radio Astronomy 
Observatory (NRAO). Istotny wkład w po-
szczególne elementy miało Europejskie 
Obserwatorium Południowe (ESO).

Sieć radioteleskopów ALMA prowadzi 
obserwacje od 2011 r. za pomocą czę-
ściowej sieci anten. W marcu 2013 r. jej 
budowa ma zostać ukończona, będzie 
wtedy dysponować 66 antenami pracu-
jącymi na falach milimetrowych i submi-
limetrowych. ALMA to projekt globalny, 
w którym współpracują Europa, Ameryka 
Północna i Azja Wschodnia. Europę repre-
zentuje Europejskie Obserwatorium Połu-
dniowe (ESO).

(kc)
Źródło: ESO

Galaktyki karłowate 
tworzą płaską strukturę 
wokół M 31
Spora część galaktyk karłowatych otacza-
jących Wielką Galaktykę w Andromedzie 
(M 31) okazuje się krążyć blisko jednej 
płaszczyzny, czyli tworzą spłaszczoną 
strukturę. Można ją porównywać do „dys-
ku”, a nawet pokusić się o stwierdzenie, 
że sposób rozmieszczenia tych galak-
tyk jest podobny do usytuowania planet 
w Układzie Słonecznym w pobliżu płasz-
czyzny ekliptyki.

Korelator ALMA w obiektywie szerokokątnym. Źródło: ESO

Zdjęcie galaktyki M 31 oraz pozycje jej galaktyk satelitarnych. Źródło: CFHT / W.M. Keck Ob-
servatory / Nature

Najwyżej położony 
na świecie superkomputer 
będzie służyć astronomii
Jeden z najpotężniejszych superkompute-
rów na świecie został w pełni zainstalowa-
ny i przetestowany na odległym, wysoko 
położonym terenie w Andach, w północ-
nym Chile. Ma 134 mln procesorów, które 
będą służyć celom astronomicznym i ob-
sługiwać obserwacje prowadzone przez 
sieć radioteleskopów ALMA.

Aby sygnały z poszczególnych anten 
sieci ALMA mogły zostać zebrane razem 
i utworzyć obraz nieba, potrzebują spe-
cjalnego komputera, zwanego korelato-
rem, który tego dokona. Anteny są od-
dalone od siebie do 16 km i to właśnie 
korelator umożliwia ich wspólną pracę 
jako jeden olbrzymi teleskop. Informacje 
zebrane przez każdą z anten muszą zo-
stać połączone z danymi z każdej pozo-
stałej anteny. 

Superkomputer będący korelatorem 
ALMA potrafi wykonywać 17 biliardów ope-
racji na sekundę (czyli 17 000 000 000 
000 000). Jest to wartość taka jak moce 
obliczeniowe najszybszych superkompu-
terów ogólnego zastosowania na świecie. 
Aktualnym rekordzistą na liście TOP 500 
jest Tytan z Cray Inc., któremu zmierzono 
17,59 biliardów operacji zmiennoprzecin-
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Odkrycie jest efektem przeglądu nieba 
Pan-Andromeda Archaeological Survey 
(PAndAS), przeprowadzonego w latach 
2008—2011 za pomocą Teleskopu Ka-
nadyjsko-Francusko-Hawajskiego (CFHT). 
Dalsze obserwacje spektroskopowe prze-
prowadzono za pomocą 10-metrowych 
teleskopów Kecka. 

Wyniki badań zaprzeczają dotych-
czasowym przypuszczeniom na temat 
zachowania galaktyk karłowatych. Duże 
galaktyki, takie jak nasza Droga Mleczna 
oraz M 31, są często otoczone mniejszymi 
galaktykami karłowatymi. Do tej pory są-
dzono, że orbity galaktyk karłowatych po-
winny być rozmieszczone losowo, okazuje 
się jednak, że prawie trzydzieści małych 
galaktyk wokół M 31 grupuje się w pobliżu 
jednej płaszczyzny.

Struktura ma średnicę 1,3 mln lat św., 
a grubość zaledwie 46 tys. lat św. Dzięki 
pomiarom spektroskopowym udało się 
ustalić także ruchy galaktyk — galaktyki 
ze struktury okrążają M 31 w tym samym 
kierunku. Naukowcy sądzą, że za takie 
rozmieszczenie obiektów musi odpowia-
dać albo sposób powstawania galaktyk, 
albo któryś z etapów ich ewolucji.

Artykuł międzynarodowego zespołu 
naukowców opisujący odkrycie ukazał się 
3 stycznia 2013 r. w czasopiśmie nauko-
wym Nature. Dodatkowo zdjęcie samej 
galaktyki ozdobiło okładkę tego periodyku.

(kc)
Źródło: CFHT/W.M.Keck Observatory/Nature

Voyager 1 na magnetycznej 
autostradzie na krańcach 
Układu Słonecznego
Amerykańska sonda kosmiczna Voyager 
1 znalazła się w nowym obszarze na krań-
cach Układu Słonecznego. Naukowcy 
z NASA przypuszczają, że jest to już koń-
cowa strefa naszego układu planetarnego 
i porównują jej własności do „magnetycz-
nej autostrady” dla naładowanych cząstek.

W obszarze „magnetycznej autostrady” 
linie pola magnetycznego Słońca łączą się 
z liniami międzygwiazdowego pola magne-
tycznego. Połączenie to umożliwia nisko-
energetycznym naładowanym cząstkom 
z wnętrza heliosfery wydostawać się na ze-
wnątrz, a wysokoenergetycznym cząstkom 
z przestrzeni kosmicznej dostawać się do 
środka. Zanim sonda Voyager 1 wkroczy-
ła w ten obszar, jej detektory wskazywały, 
że cząstki poruszają się w różnych kierun-
kach, natomiast teraz sonda obserwuje 
strumień cząstek poruszających się do 
środka i na zewnątrz Układu Słonecznego. 

Sam obszar „magnetycznej autostrady” 
nadal jednak leży w granicach heliosfery, 
bowiem kierunki linii pola magnetycznego 
nie uległy jeszcze zmianie, a według prze-

widywań teoretycznych powinno to nastą-
pić, gdy Voyager 1 znajdzie się w otwartej 
przestrzeni międzygwiazdowej. Sonda po 
raz pierwszy wleciała w obszar „magne-
tycznej autostrady” 28 czerwca 2012 r., 
przekraczając ją kilkakrotnie. Ponownie 
znalazła się w nim 25 sierpnia i od tej pory 
stale przebywa w tym obszarze.

Wcześniej, w grudniu 2004 r. sonda 
Voyager 1 wkroczyła w obszar przestrzeni 
zwany końcową falą uderzeniową (szokiem 
końcowym), czym rozpoczęła eksplorację 
płaszcza Układu Słonecznego — zewnętrz-
nej warstwy heliosfery. W tym rejonie stru-
mień cząstek wiatru słonecznego gwałtow-
nie spowolnił z prędkości naddźwiękowych 
i rozpoczęły się w nim turbulencje. Przez 
kolejne 5 lat otoczenie sondy wykazywa-
ło mniej więcej podobne właściwości, aż 
wiatr słoneczny spowolnił do zera i nastąpił 
wzrost natężenia pola magnetycznego.

Sonda Voyager 1 została wystrzelona 
z Ziemi w 1977 r. Obecnie jest najdalej 
położonym obiektem wykonanym przez 
człowieka — 18 mld kilometrów od Ziemi. 
Sygnał z sondy potrzebuje około 17 godz. 
na dotarcie do naszej planety. (kc)

Źródło: NASA

Jak w Olsztynie koniec 
świata witano
21 grudnia pod kopułą olsztyńskiego pla-
netarium miała miejsce impreza pod prze-
wrotnym tytułem „Witamy koniec świata”. 
Na wstępie prowadzący spotkanie dr Le-
szek Błaszkiewicz zmierzył się z pytaniami, 
jak to naprawdę jest z tym ,,końcem świa-
ta’’, ile ich już było i ile jeszcze przed nami? 
O tym, jak koniec świata wygląda z nauko-
wego punktu widzenia, opowiadał astro-
nom z UMK prof. Maciej Mikołajewski. 
O różnych poglądach na ten temat 
wypowiadali się również: filozof dr Ja-
rosława Strzelecki, ksiądz dr Zdzi-
sław Kieliszek oraz wydawca litera-
tury fantastycznej Wojtek Sedeńko. 
Cała czwórka wzięła udział w dyskusji pa-
nelowej, po której odbył się koncert muzy-
ki elektronicznej Roberta Letkiewicza po-
łączony z wizualizacjami przygotowanymi 
przez pracowników planetarium. Na za-
kończenie spotkania dla chętnych został 
wyświetlony film katastroficzny „2012”. 
W międzyczasie ogłoszono laureatów kon-
kursu na grafikę komputerową inspirowa-
ną tym tematem. (jd)

Voyager 1 na „magnetycznej autostradzie” – rysunek pokazuje, że na obszarze „autostrady” 
cząstki poruszają się głównie w jednym kierunku. Źródło: NASA/JPL-Caltech

Prowadzący i uczestnicy dyskusji panelowej w Olsztyńskim Planetarium. Fot. P. Wychudzki
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Nowy rekord wielkości 
wśród galaktyk 
spiralnych
Międzynarodowy zespół astronomów ze Sta-
nów Zjednoczonych, Chile i Brazylii przeana-
lizował archiwalne dane z kilku teleskopów 
i wyznaczył rozmiary galaktyki NGC 6872. 
Uzyskany wynik plasuje obiekt jako nową 
rekordzistkę wśród galaktyk spiralnych.

NGC 6872 jest galaktyką spiralną z po-
przeczką odległą od nas o 212 mln lat 
świetlnych. Odległość pomiędzy skrajnymi 
punktami jej ramion spiralnych wynosi 522 
tysiące lat świetlnych, czyli pięciokrotnie 
więcej niż wymiary Drogi Mlecznej.

Obok galaktyki NGC 6872 znajduje się 
druga, o nazwie IC 4970, która jest kilka-
krotnie mniejsza. Obie galaktyki pary od-
działują ze sobą grawitacyjnie, a niedawno 
mogło dojść między nimi do kolizji. Wska-
zują na to wyniki symulacji komputerowych 
z 2007 r. oraz zaburzenia w jednym z ra-
mion. Według symulacji komputerowych 
wykonanych przez Cathy Horellou z Onsala 
Space Observatory w Szwecji oraz Baerbel 
Koribalski z Australia National Telescope 
Facility, IC 4970 dokonała zbliżenia do 
NGC 6872 około 130 mln lat temu, po-
ruszając się po trajektorii prawie wzdłuż 
płaszczyzny dysku ramienia spiralnego, 
w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotu 
ramienia. 

Najnowsze wyniki obserwacji są zgodne 
z tymi symulacjami. Co więcej, obserwacje 
ultrafioletowe z misji GALEX wskazują na 
obecność na krańcu jednego z ramion 

spiralnych obiektu, który wydaje się być ga-
laktyką karłowatą. Mogła ona zostać utwo-
rzona w wyniku kolizji między NGC 6872 
a IC 4970. Według astronomów wielkie ga-
laktyki rosną w ciągu miliardów lat poprzez 
pochłanianie mniejszych. W tym przypadku 
mielibyśmy do czynienia z czymś zupełnie 
przeciwnym — powstaniem nowej galaktyki 
poprzez wydzielenie fragmentu większej.

W analizie uwzględniono archiwalne 
dane z Bardzo Dużego Teleskopu (VLT, na-
leżący do Europejskiego Obserwatorium 
Południowego), przeglądu nieba 2MASS 
(Two Micron All Sky Survey) oraz dwóch 
instrumentów NASA: Kosmicznego Tele-
skopu Spitzera i obserwatorium GALEX 
(Galaxy Evolution Explorer).

(kc)
Źródło: NASA

Jak wiele planet jest 
w naszej Galaktyce?
Nocą widzimy na niebie mnóstwo 
gwiazd. Ale patrząc na nie, patrzymy 
jednocześnie na miliardy obcych planet. 
Taką konkluzję można wysnuć z nowych 
badań astronomów z Caltech — wynika 
z nich bowiem, że układy planetarne są 
we Wszechświecie normą. Wnioski te wy-
snuto głównie na podstawie dokładnych 
obserwacji układu Kepler-32 — bardzo 
reprezentatywnego systemu planetar-
nego w skali Galaktyki. W samej Drodze 
Mlecznej znajduje się prawdopodobnie 
około 100 miliardów planet. To daje 
w przeliczeniu średnio jeden glob na każ-
dą jedną gwiazdę.

Zdjęcie galaktyki spiralnej NGC 6872 złożone z danych z teleskopów VLT, GALEX i Spitzer. Kółkiem zaznaczono obiekt widoczny w zakresie 
ultrafioletowym, który może być galaktyką karłowatą. Źródło: NASA Goddard Space Flight Center/ESO/JPL-Caltech/DSS

Planety w układzie Kepler-32 okrążają 
karła o typie widmowym M. Takie gwiaz-
dy stanowią mniej więcej trzy czwarte 
wszystkich gwiazd w naszej Galaktyce. 
System składa się z pięciu planet — część 
z nich została wykryta przez Kosmiczny 
Teleskop Keplera. Są one podobne roz-
miarami do Ziemi i okrążają swe „Słońce” 
w bardzo bliskiej odległości. W przypadku 
tych gwiazd niemal wszystkie znane nam 
układy wyglądają podobnie, stąd też i roz-
miary ich planet powinny być zbliżone do 
planet w tym szczególnym układzie.

Choć sam układ nie jest może wyjątko-
wy, z punktu widzenia Keplera wyjątkowa 
(i zarazem z punktu widzenia nauki bar-
dzo korzystna) jest jego orientacja prze-
strzenna. Płaszczyzny wszystkich planet 
są w nim bowiem ustawione w przestrzeni 
tak, że możemy je obserwować, gdy prze-
chodzą przed tarczą gwiazdy, zacieniając 
pewną część jej blasku. Tak właśnie widzi 
je teleskop. Analizując okresowe zmiany 
w jasności gwiazdy centralnej astrono-
mowie zdołali określić pewne ich fizyczne 
charakterystyki — rozmiary planet i ich 
okresy orbitalne. 

Skąd jednak możemy wiedzieć, jak 
wiele podobnych planet zamieszkuje Ga-
laktykę? Wcześniej wiele różnych zespo-
łów naukowych z grubsza określiło ich 
ilość na jedną planetę na gwiazdę (m.in. 
badania polskich naukowców z projektu 
OGLE), ale dzięki układowi Kepler-32 sta-
ło się możliwe wykonanie dokładniejszych 
oszacowań dla samych karłów typu M. Ob-
liczono w tym celu prawdopodobieństwo, 
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zostałby całkowicie usunięty. Samej planety 
do tej pory nie zaobserwowano, mimo prób 
jej odnalezienia za pomocą instrumentów 
podczerwonych na innych teleskopach. 
Badacze jednak nie martwią się tym, gdyż 
według nich planety powinny być nadal głę-
boko schowane w strumieniach gazu, co 
znacznie zmniejsza szanse na wykrycie.

(kc)
Źródło: ESO/Nature

Herschel zaobserwował 
tajemnicze struktury 
wokół Betelgezy
Gazowo-pyłowe obłoki, wielokrotne łuki 
i potężna poprzeczka to tylko niektóre 
struktury, o jakich istnieniu mogliśmy się 
przekonać po opublikowaniu najnow-
szych zdjęć Betelgezy wykonanych przez 
Kosmiczne Obserwatorium Herschela. 
Porównując wyniki symulacji numerycz-
nych z obserwacjami, grupa badawcza pod 
przewodnictwem prof. Leen Decin wyjaśni-
ła, jaka jest natura materii wypełniającej 
przestrzeń wokół gwiazdy znanej też jako 
Alfa Orionis.

Betelgeza jest czerwonym nadolbrzy-
mem oddalonym od nas o około 200 par-
seków. Jej rozmiary są porównywalne z or-
bitą Jowisza, a masa wynosi 10—20 mas 
Słońca. W najnowszej pracy opublikowanej 
w „Astronomy & Astrophysics” przedsta-
wione zostały dokładne obserwacje Betel-
gezy i jej okolic.

Wiadomo było, że ze względu na swoje 
późne stadium ewolucji gwiazda powinna 
posiadać silny wiatr gwiazdowy. Wiatr ten, 
pod postacią gazów i plazmy wydmuchiwa-
nych przez gwiazdę, winien napotykać ma-
terię znajdującą się w przestrzeni między-
gwiezdnej, a ich kolizja może być widoczna 
jako gęstsze regiony: obłoki o charaktery-
stycznych kształtach. Pierwszy raz w histo-
rii takie struktury zostały zaobserwowane 
w 1997 roku przez czwórkę naukowców 
(A. Noriega-Crespo, D. van Buren, Y. Cao, 

że takie układy planetarne będą mieć 
podobną orientację orbitalną w przestrze-
ni, a zatem będą mogły być w przyszłości 
łatwo wykryte przez Keplera. Wynosi ono 
mniej więcej tyle, co jedna planeta na 
blisko 100 miliardów gwiazd w Galakty-
ce. Jednakże analizy te dotyczą jedynie 
planet na ciasnych orbitach wokół karłów 
typu M — nie są tu zupełnie brane pod 
uwagę bardziej zewnętrzne planety w ta-
kich układach. Gdy wziąć pod uwagę i tę 
możliwość, może się okazać, że tak na-
prawdę bardziej realnym oszacowaniem 
jest liczba dwóch planet na każdą gwiaz-
dę tego rodzaju.

Elżbieta Kuligowska
Źródło: Caltech

ALMA obserwuje 
planetotwórcze 
strumienie gazu
Astronomowie korzystający z sieci radiote-
leskopów ALMA zaobserwowali kluczowy 
etap narodzin olbrzymich planet. Wielkie 
strumienie gazu przepływają przez prze-
rwę w dysku materii wokół młodej gwiazdy. 
Są to pierwsze bezpośrednie obserwacje 
tego typu strumieni, o których przypuszcza 
się, że są tworzone przez olbrzymie planety 
pochłaniające gaz w ramach zwiększania 
swoich rozmiarów. 

Zespół kierowany przez Simona Ca-
sassusa (Universidad de Chile, Chile) zba-
dał młodą gwiazdą HD 142527, znajdują-
cą się ponad 450 lat świetlnych od Ziemi 
i otoczoną przez dysk gazu i pyłu — pozo-
stałości obłoku, z którego powstała gwiaz-
da. Pyłowy dysk jest rozdzielony przerwą 
na części wewnętrzną i zewnętrzną. We-
wnętrzny dysk rozpościera się od gwiazdy 
do odległości odpowiadającej orbicie Sa-
turna w Układzie Słonecznym, natomiast 
zewnętrzny rozpoczyna się 14 razy dalej 
i ma rozmiar prawie dwóch dni świetlnych. 
Dysk zewnętrzny nie otacza gwiazdy jedno-
rodnie, zamiast tego ma kształt końskiej 
podkowy, spowodowany prawdopodobnie 
efektami grawitacyjnymi od olbrzymich pla-
net. Według teorii, olbrzymie planety zwięk-
szają swoje rozmiary poprzez przechwy-
tywanie gazu z dysku zewnętrznego, ze 
strumieni, które tworzą mosty w przerwie 
w dysku. Po raz pierwszy udało się takie 
strumienie zaobserwować bezpośrednio.

Przerwa w dysku pyłowym była wcze-
śniej znana, ale zespół odkrył także roz-
proszony gaz CO pozostający w przerwie 
oraz dwa gęste strumienie gazu HCO+ po-
ruszające się poprzez przerwę od dysku 
zewnętrznego do wewnętrznego. Badacze 
uważają, że są to oznaki istnienia w prze-
rwie olbrzymiej planety, która wywołuje 
oba strumienie. Gdyby w przerwie był więk-
szy obiekt (druga gwiazda), gaz rozproszony 

Po lewej: obserwacje dysku gazu i pyłu wokół gwiazdy HD 142527 wykonane za pomocą ALMA. 
Pył w dysku zewnętrznym jest pokazany na czerwono. Gęsty gaz w strumieniach przepływają-
cych przez przerwę oraz w dysku zewnętrznym oznaczono na zielono. Rozmyty gaz w centralnych 
częściach przerwy ma przypisany kolor niebieski. Włókna gazu można dostrzec w pozycjach 
wskazówek zegara dla godziny trzeciej i dziesiątej, poruszające się od dysku zewnętrznego 
w kierunku centrum. Po prawej: artystyczna wizja dysku i strumieni gazu. Źródło: ALMA (ESO/
NAOJ/NRAO)/M. Kornmesser (ESO), S. Casassus et al.

R. Dgani) dzięki zastosowaniu specjalnych 
metod obserwacyjnych na satelicie IRAS. 
Udało się wtedy znaleźć asymetryczną 
strukturę otaczającą gwiazdę oraz pewną 
niewyraźną „ścianę”. 12 lat później na no-
wym zdjęciu odnaleziono obłoczki materii 
wyrzucane bezpośrednio z gwiazdy. Był 
to pośredni dowód na istnienie konwek-
cji w górnych partiach Betelgezy i jej silny 
wpływ na formowanie się mgławicy o niere-
gularnych kształtach.

Najnowsze obserwacje z lat 2010 
i 2012 potwierdzają wnioski z wcześniej-
szych badań. „Gwiezdny kokon” okazał się 
być złożoną, wielowarstwową strukturą. Co 
więcej, między gwiazdą a kokonem rozpo-
ścierają się mniejsze obłoki. Widoczne są 
też jeszcze drobniejsze struktury tworzące 
zaczątki mgławicy, a zagadkowa prosta 
„ściana” wydaje się być brzegiem obłoku 
molekularnego, który znajduje się niedale-
ko gwiazdy.

Bartłomiej Dębski
Źródło: Astronomical Journal/Astronomy 
& Astrophysics

Złożenie zdjęć wykonanych instrumentami 
Kosmicznego Obserwatorium Herschela w la-
tach 2010 i 2012. Gwiazda centralna, Betel-
geza, jest otoczona asymetrycznymi struktura-
mi, łukowatym „kokonem” i wielką „ścianą”. 
Źródło: A&A / Decin et. al.
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DWA TRANZYTY 
Wschód Słońca 6 czerwca 2012 r. o 4h 31m 49s nad wzgórzem 
klasztornym (52,9609244N; 19,0511143E) w Trutowie, w gminie Kikół, 
ok. 30 km od Torunia. Zdjęcie uzyskano bez filtra obiektywem Nikkor 
70–300 f/4,5–5,6 VR z kamerą Nikon D90 i czasem 1/500 s. Trzynaście 
minut później szczęśliwa autorka tych zdjęć, pani Anna Karolczyk 
z Torunia, uwieczniła przepiękny tranzyt wieńczącego wieżę kościelną 
krucyfiksu, używając już maksymalnej ogniskowej 300 mm i filtru 
HOYA ND400 (ISO 200, f/16, 1/4000 s). Pierwsze zdjęcie wykonała 
o 4h 44m 47s a kolejne w odstępach 46 i 26 s. Zdumiewające są nie tylko 
zdjęcia, ale i wyjątkowo wyczerpujące informacje nt. ich uzyskania 

VT–2012

Przedstawiamy tu prawdopodobnie ostat-
nią już serię zdjęć „inkluzji” z ubiegłorocz-
nego tranzytu Wenus. Autorów wszystkich 
prezentowanych tu prac nagradzamy 
specjalnymi gadżetami — parasolkami 
z mapą nieba i logo „Uranii”

Nie wszystkim pogoda sprzyjała 6 czerwca w czasie tranzytu Wenus. Panu Franciszkowi 
Chodorowskiemu z Kolonii Księżyno (Kleosin) udało się sfotografować końcówkę zjawiska

Inkluzje!
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Chmurka, a może smuga kondensacyjna? 
Zdjęcie nadesłane do „Uranii” jako absolut-
nie pierwsze z pierwszych: 6 czerwca, godz. 
7.10! Ryszard Siwiec, Szczecin

Ptaszek uchwycony przez załogę astrobazy 
w Jabłonowie Pomorskim — Rafała Laskow-
skiego i Piotra Biegalskiego (godz. 7.19, 
SkyWatcher 250/1200). 

Obłoki o poranku sfotografowane z wieży widokowej na Górze Siemierzyckiej przez Antoniego i Marka Wantoch-Rekowskich z Bytowa  
(Sky-Watcher AZ-3, Luneta ApoBird 20-60×70, OLYMPUS E-650 podłączony do lunety adapterem T2)

Stadko ptaszków. Zdjęcie wykonane z tarasu 
obserwatorium we Włocławku przez Toma-
sza Barańskiego (Synta 8” f1200+telekon-
werter ×2, aparat Sony STL A35)

Na koniec seria zdjęć z PiOA w Grudziądzu,  
gdzie w czasie tranzytu przez taras obser-
watorium przewinęła się ponad setka miesz-
kańców i turystów. Fot. Sebastian Soberski
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PAźDZieRnik 2012

5 X — Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) świętu-
je 50 rocznicę swojego powstania. 

Nasi południowi sąsiedzi (Czesi) są członkiem tej organi-
zacji od 1 stycznia 2007. A kiedy Polska zostanie kolejnym 
członkiem ESO? 

5 X — W Australii rozpoczęła pracę pilotażowa część telesko-
pu SKA (Square Kilometre Array). Na razie to 36 12-metro-
wych anten, które będą działały jak jeden instrument.   

SKA to planowana sieć radioteleskopów o całkowitej po-
wierzchni obserwacyjnej jednego kilometra kwadratowego 
(stąd nazwa). Będzie działać w szerokim zakresie częstotliwo-
ści oraz będzie 50 razy bardziej czuły niż jakikolwiek dzisiej-
szy radioteleskop. Na ilustracji poniżej artystyczna wizja anten 
SKA.

11 X — Badacze z Uniwersytetu Yale oraz z francuskiego In-
stytutu Badań nad Astrofizyką i Planetologii ogłosili odkrycie 
skalistej egzoplanety 55 Cancri e, która składa się w jednej 
trzeciej z diamentu. 

16 X — Astronomowie z USA, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, 
wspierani przez internautów z projektu PlanetHunters.org, po-
informowali o odkryciu planety z czterema słońcami.

Dotychczas znaliśmy jedynie sześć planet w układach po-
dwójnych gwiazd. Pierwsza planeta w systemie poczwórnym 
otrzymała oznaczenie PH1 (od Planet Hunters).

16 X — Astronomowie z ESO poinformowali o znalezieniu eg-
zoplanety o masie zbliżonej do Ziemi w systemie α Centauri B.
To bardzo doniosłe odkrycie, ponieważ jest to pierwsza pla-
neta podobna do Ziemi znaleziona wokół gwiazdy podobnej 
do Słońca. Najbardziej ekscytujące jest to, że planeta znajduje 
się zaledwie 4,3 lata świetlne od Ziemi. Czy znajdziemy w tym 
układzie bliźniaczkę Ziemi? Na sąsiedniej stronie artystyczna 
wizja układu α Centauri z nowo odkryta planetą.

17 X — W Unisławiu otwarto astrobazę, jedenastą w Kujaw-
sko-Pomorskiem. 

24 X — Międzynarodowy zespół astronomów zaprezentował 
swoją pracę — największy w historii katalog centrum Drogi 
Mlecznej. 

Astronomowie pracujący w ESO przy pomocy teleskopu 
VISTA (Visible & Infrared Survey Telescope for Astronomy) 
skatalogowali 84 mln gwiazd, które znajdują się w centrum 
Drogi Mlecznej. Gdyby chcieli go opublikować drukiem, po-
wstałaby księga, która miałaby 9 m długości i 7 m wysoko-
ści. Katalog jest publicznym przeglądem nieba, co oznacza, 
że wszystkie dane są publicznie dostępne poprzez archiwum 
danych ESO.

25 X — Na terenie Rezerwatu Meteoryt Morasko w Pozna-
niu, na głębokości 220 cm znaleziono największy w Polsce 
meteoryt o wadze około 300 kg. Na rys. 3 oczyszczony okaz 
z widoczną oryginalną skorupą obtopieniową (patrz „Urania” 
nr 6/2012, str. 331).

LIsTopAD 2012

1 Xi — Międzynarodowy zespół astronomów  zaobserwował 
najodleglejszą ze znanych bardzo jasnych supernowych, na-
zwaną SN1000+2016. Przesunięcie jej widma ku czerwieni 
z = 3,9 wskazuje, że pojawiła się wkrótce po Wielkim Wybu-
chu. Poprzednia rekordzistka miała z = 2,36.
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Źródło: SKA Organisation/TDP/DRAO/Swinburne Astronomy Productions

Kronika
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5 Xi — Astronomowie z UMK otoczą opieką naukową astro-
bazy. Umowę o współpracy wynegocjowały urząd marszał-
kowski województwa kujawsko-pomorskiego i Wydział Fizy-
ki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. W jej ramach 
koordynatorzy astrobaz w semestrze letnim roku akademic-
kiego 2012/2013 rozpoczną podyplomowe studia na uniwer-
sytecie. 

6 Xi — Największy w Europie 120-metrowy radioteleskop 
stanie w Borach Tucholskich, prawdopodobnie w miejsco-
wości Dębowiec (woj. kujawsko-pomorskie). Szacunkowy 
koszt radioteleskopu „Hevelius” to ok. 350—400 mln zł. Pra-
cę miałby rozpocząć na przełomie 2016 i 2017 r. Powstanie 
też Narodowe Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicz-
nej. Do budowy teleskopu zostało zawiązane konsorcjum, na 
którego czele stanął  prof. Andrzej Kus z Centrum Astronomii 
UMK.

7 Xi — Została odkryta planeta HD 40307 g, która prawdopo-
dobnie posiada na swojej powierzchni wodę w stanie płynnym. 
Została dopisana do Habitable Exoplanets Catalog z notą 0,79 
(w tej skali 1 oznacza bliźniacze podobieństwo do Ziemi). 

8 Xi — Planetoida 2012 OB otrzymała numer 337002 i imię 
„Robertbodzon”. Nazwę zaproponowali Michał Kusiak i Michał 
Żołnowski. Robert Bodzon (1969-2012) był jednym z najbar-
dziej znanych popularyzatorów astronomii w Polsce, jednym 
z wydawców polskiego Kalendarza Astronomicznego i obser-
watorem gwiazd zmiennych. 

13 Xi — Całkowite zaćmienie Słońca było obserwowane na 
żywo z Australii dzięki społecznościowemu projektowi nauko-
wemu GLORIA (GLObal Robotic-telescopes Inteligent Array), 
w którym biorą udział również polscy naukowcy z Wydziału 
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

14 Xi — Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) poin-
formowało o dostrzeżeniu obiektu oznaczonego jako CFBD-
SIR2149, który jest prawdopodobnie swobodną (niezwiązaną 
z żadną gwiazdą) planetą o masie ok. 4-7 mas Jowisza. 

15 listopada — Galaktyka 
nazwana MACS0647-JD jest 
kandydatką na najdalszą ga-
laktykę, gdyż powstała 420 
mln lat po Wielkim Wybuchu. 
Na zdjęciu obraz tej galaktyki 
z teleskopu Hubble’a. (patrz 
„Urania” nr 6/2012, str. 332)

24 listopada — Astrobiolog 
Caleb Scharf twierdzi, że 
Wszechświat się starzeje i że 
prawdopodobnie uda mu się wyprodukować jeszcze tylko 5% 
liczby istniejących obecnie gwiazd. 95% wszystkich gwiazd, 
które obecnie obserwujemy na niebie, narodziło się w ciągu 
ostatnich 11 mld lat, a około połowa z nich powstała między 11 
a 8 mld lat temu. 

29 listopada — NASA ogłosiła, że badająca Merkurego son-
da Messenger odkryła na biegunie północnym lód i zamarznię-
tą w nim materię organiczną. 

29 listopada — Za pomocą teleskopu Obserwatorium Mc-
Donalda w Teksasie (USA) odkryto największą czarną dziurę. 
Znajduje się w galaktyce NGC 1277 w konstelacji Perseusza, 
w odległości 220 mln lat świetlnych od Ziemi. Jest 17 mld razy 
cięższa niż Słońce, ma średnicę aż 11 razy większą od orbity 
Neptuna oraz mieści w sobie aż 14% masy macierzystej ga-
laktyki i aż blisko 60% masy centralnego galaktycznego zgru-
bienia.

29 listopada — Astronomowie pod kierownictwem Nahuma 
Arava (Virginia Tech, USA) odkryli kwazar SDSS J1106+1939 
z najbardziej energetycznym wypływem, co najmniej 5 razy 
silniejszym niż jakikolwiek do tej pory zaobserwowany. Od 
kwazara wypływa rocznie strumień gazu o masie około 400 
razy większej niż masa Słońca, który porusza się z prędkością 
8000 km/s. 

Wybrał i skomentował: Paweł Z. Grochowalski

Źródło: ESO
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Jednak właśnie ten jajowaty kształt oraz 
efekt odbijania od zniekształconej gwiazdy 
światła pochodzącego od drugiego skład-
nika układu sprawiają, że krzywe blasku 
zmiennych elipsoidalnych nie są idealnymi 
sinusoidami. Kilka lat temu wybraliśmy z baz 
danych projektu OGLE ponad 1500 czer-
wonych olbrzymów, które wykazują zmien-
ność elipsoidalną. Praktycznie we wszyst-
kich przypadkach ich krzywe blasku charak-
teryzowały się naprzemiennie płytszymi 
i głębszymi minimami (rys. 3).

Krzywa blasku, którą rozważamy, nie 
wykazuje takiego zachowania (kolejne min-
ima są równe), dlatego trudno ją z czystym 
sumieniem umieścić na liście zmiennych elip-
soidalnych. Oczywiście nie można wykluczyć, 
że jest to jednak układ elipsoidalny, tylko jak-
ieś jego wyjątkowe własności sprawiają, że 
znika efekt nierównych mini-mów.

Dm: Następny wykres (rys. 4) według 
mnie należałoby interpretować tak: jest to 
układ podwójny składający się z gwiazdy 
i jakiegoś masywnego obiektu, najpewniej 
nieświecącego. Orbita owego obiektu jest 
prawie prostopadła do kierunku patrzenia. 
Płaskie dno na wykresie wydaje się być 
naturalną jasnością gwiazdy. Gwałtowne 
przyrosty i spadki jasności mogą być 
spowodowane przez towarzysza gwiazdy. 
Jego orbita wydaje się być tak silnie ekscen-
tryczna, że przechodząc przez periastron, 
siła grawitacyjna wyrywa część fotosfery 
gwiazdy, zwiększając jej widzialną powi-
erzchnię. Gdy towarzysz wyrywa materię, 
jasność gwałtownie rośnie. Następnie wyr-
wana materia rozprasza się w przestrzeni 
kosmicznej i jasność równie szybko spada. 
Silna ekscentryczność orbity i krótki okres 
orbitalny wskazują, że towarzysz musi pr-
zelatywać przez periastron z ogromną 
prędkością, przez co zapewne materia 
wyrwana z gwiazdy nie zdąża opaść na to-
warzysza (ponieważ ten szybko się oddala) 
i w większości opada ponownie na gwiazdę. 
Podobnie jak w poprzednim przypadku, dla 
określenia, czym jest towarzysz, należy 
znaleźć masę gwiazdy w celu oszacowania 
jego masy.

Kolejny wykres (rys. 5)  jest bardzo 
podobny do poprzedniego, jednak różni je 
pewien szczegół: dno nie jest płaskie, lecz 
lekko nachylone. Dodatkowo okres jest 
nieco dłuższy. Wygląda na to, że gwiazdy 
w obu tych przypadkach mają zbliżone para-
metry, ale tu towarzysz obiega ją po większej 
orbicie. Większa orbita daje mniejszą pręd-

maczenia takiego kształtu gwiazdy. Wydaje 
się, że odpowiednio masywny towarzysz 
mógłby spowodować takie odkształcenie, 
a jego ruch obiegowy powodowałby obrót 
„jajka”. Z wykresu wynika jednak, że układ 
nie jest zaćmieniowy, więc ten towarzysz 
prawdopodobnie obiega gwiazdę po orbicie 
o takim kącie nachylenia, że nie przechodzi 
on między obserwatorem a gwiazdą. A więc 
gwiazda „jajko” jest nachylona do kierunku 
patrzenia tak, że jej oś obrotu nie jest do 
niego prostopadła. Jednak biorąc pod uwagę 
znaczną zmianę jasności, można przewidy-
wać, że ten kąt jest bliski 90°. Należałoby 
jeszcze rozwiązać problem, czym jest tajem-
niczy towarzysz gwiazdy „jajka”. Z wykresu 
nie da się tego jednoznacznie stwierdzić. 
Może to być druga gwiazda, brązowy karzeł 
bądź jakieś inne masywne, nieświecące 
ciało. Obecność czarnej dziury raczej moż-
na wykluczyć. Jednak dla pewności warto 
byłoby wyznaczyć masę widzialnej gwiazdy 
i oszacować masę towarzysza. Tak czy in-
aczej orbita towarzysza ma okres 2P, czyli 
około 616 dni. Ponieważ kształt wykresu jest 
bardzo zbliżony do sinusoidalnego, można 
wnioskować, że orbita towarzysza ma niew-
ielką ekscentryczność.

Is: Proponuje Pan uznać ten obiekt 
za zmienną elipsoidalną, czyli ciasny, 
niezaćmieniowy układ podwójny, w którym 
przynajmniej jeden ze składników jest 
odkształcony od symetrii sferycznej  
w wyniku oddziaływania towarzysza. Uży-
wana powszechnie nazwa „zmienna elip-
soidalna” jest trochę niefortunna, ponieważ 
zniekształcona gwiazda nie ma tak naprawdę 
kształtu elipsoidy, ale bardziej przypomina ja-
jko, dokładnie tak jak Pan to opisał (rys. 2).

Rys. 2. Kilka klatek animacji przedstawiającej obrót układu podwójnego gwiazd, w którym jeden ze składników został zniekształcony przez 
oddziaływanie grawitacyjne towarzysza. Animacja została wykonana za pomocą programu Nightfall

W zakończeniu artykułu „Wybuchy, pul-
sacje, zaćmienia…” (Urania P.A. 5/2012 
s. 255) autor Igor Soszyński przedstawił 6 
krzywych blasku gwiazd zmiennych, których 
fizyczna interpretacja nie jest jasna, zachę-
cając Czytelników do wymyślenia własnych 
rozwiązań. W odpowiedzi nadszedł list od 
p. Damiana Mazurka z propozycjami wy-
jaśnienia zagadkowych krzywych. Poniżej 
publikujemy jego obszerne fragmenty 
(oznaczone inicjałami DM), opatrzone ko-
mentarzami prof. Soszyńskiego (IS).

Dm: Spróbuję podać fizyczną interpretację 
czterech wykresów. W pierwszym przypad-
ku (rys.1) wykres jasności jest sinusoidal-
ny. Oznacza to, że gwiazda nieustannie 
zmienia jasność. Okres zmian jasności 
jest wystarczająco duży, aby wykluczyć 
przypadek pulsacji gwiazdy. Moim zdaniem, 
najlepiej opisuje takie zachowanie gwiazdy 
jej jajowaty kształt. Można jajku przypisać 
jego górę, czyli wygląd z takiej strony, aby 
przekrój poprzeczny miał minimalne pole, 
oraz bok, gdy jego przekrój poprzeczny ma 
maksymalne pole. Gdyby gwiazda miała 
taki kształt i obracała się jak jajko położone 
na stole i wprawione w ruch rotacyjny, to jej 
blask zmieniałby się właśnie sinusoidalnie. 
Problem zatem sprowadza się do wytłu-

Echa naszych publikacji

O zagadkowych  
krzywych blasku
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Echa naszych publikacji

Rys. 3. Przykładowe krzywe blasku w pasmie I zmiennych elipsoidalnych w Wielkim Obłoku Magellana

kość orbitalną, co przekłada się na dłuższy 
czas zbliżania do periastronu. Ten czas 
wystarcza, by gwiazda została wyraźniej 
odkształcona niż w poprzednim przypad-
ku. Gdy towarzysz się zbliża, gwiazda sta-
je się elipsoidalna i rośnie powierzchnia jej 
fotosfery, stąd delikatny wzrost jasności. 
Dalej, analogicznie, materia zostaje wyr-
wana, gaśnie i gdy towarzysz się oddali do 
okolic apoastronu, gwiazda staje się znowu 
kulista, dzięki czemu powraca do minimum 
jasności. W obu przypadkach, aby jasność 
gwiazdy znacznie się zwiększyła, należało-
by założyć, że kierunek wyciągnięcia mate-
rii z gwiazdy przez towarzysza jest taki, że 
dla obserwatora materia ta bardzo szybko 
znajduje się obok gwiazdy. Taka sytuacja 
jest możliwa wtedy, gdy periastron i gwiazda 
układają się wzdłuż kierunku patrzenia (sy-
tuacja nie musi być idealna).

Is: Niestety hipotezę tę trudno byłoby 
uzasadnić teoretycznie. Dlaczego wyrwana 

materia miałaby dawać dodatkowe światło? 
Poza tym, jeżeli układ jest ekscentryczny, to 
na mocy drugiego prawa Keplera kontakt 
między gwiazdami powinien trwać krótko, 
a więc spodziewalibyśmy się, że maksi-
mum blasku będzie wąskie, a potem przez 
większość okresu jasność obiektu powinna 
być stała. Tymczasem wszystkie tego typu 
krzywe blasku, jakie znaleźliśmy w bazach 
danych OGLE, dzielą mniej więcej po równo 
czas, kiedy ich jasność jest w przybliżeniu 
stała i kiedy ich blask rośnie, a następnie 
symetrycznie maleje.

Niedawno prawdopodobną interpretac-
ję tego typu krzywych blasku zasugerował 
nam prof. Kazimierz Stępień z Obserwa-
torium Astronomicznego UW. Obiekty te 
mogłyby być tzw. osobliwymi gwiazdami 
typu widmowego A lub B (zwanymi też gwi-
azdami Ap lub Bp). Charakteryzują się one 
silnymi, dipolowymi polami magnetycznymi, 
a przy biegunach magnetycznych na powi-
erzchni tych gwiazd tworzą się plamy jaśnie-
jsze w określonych pasmach fotometryc-
znych. Jeżeli oś pola magnetycznego jest 
nachylona względem osi obrotu gwia-zdy, 
to przez połowę okresu rotacji widzimy taką 
jasną plamę, jak przesuwa się od jednego 
do drugiego brzegu tarczy gwiazdy (wtedy 
całkowita jasność obiektu w danym paśmie 
fotometrycznym rośnie i maleje), a przez 
pozostałą część cyklu plama jest ukryta po 
niewi-docznej stronie gwiazdy (wtedy jas-
ność pozostaje w przybliżeniu stała). Przy 
odpowiednim usytuowaniu plam i biegunów 
względem obserwatora możliwe jest, że 
drugi biegun magnetyczny będzie w ogóle 
niewidoczny, dlatego przez połowę okresu 
nie obserwujemy znacznych zmian jasności.

Dm: I wreszcie ostatni wykres, który spróbu-
ję zinterpretować (rys. 6). Moim zdaniem 
mamy tu do czynienia z  układem potrójnym, 
składającym się z dwóch gwiazd i ciemnego 
obiektu. Jedna z gwiazd razem z masywnym 
obiektem zachowują się bardzo podobnie do 
opisanych przeze mnie dwóch poprzednich 
przypadków. Jednak układ ten jest urozmai-
cony jeszcze o jedną gwiazdę, która tworzy 
ciasny układ zaćmieniowy z drugą gwiazdą. 
Okres orbitalny jednej gwiazdy wokół dru-
giej wynosi 0,5P, natomiast masywnego 
i ciemnego towarzysza 1P. Ten przypadek 
wyróżnia się gwałtowniejszym spadkiem 
jasności niż wzrostem. Spowodowane jest 

Szymon Kozłowski zakończył artykuł „Jedna z 1001 nocy OGLE” (Urania P.A. 5/2012 
s. 255) żartobliwym zdaniem: „Aby w pełni poznać smak [nocy w Las Campanas], należy 
ten artykuł przeczytać jeszcze 20 razy od początku.” Od jednego z Czytelników dostał 
wia-domość  ze skargą: „Artykuł w URANII jest świetny, ale nie dałem rady czytać go 
codziennie przez tyle dni”.

to tym, że gwiazdy wchodzą w fazę zaćmie-
nia i przez to na-stępuje spadek jasności. 
Warto zwrócić uwagę na pewien „skok” jas-
ności układu przed płaskim dnem. Jest on 
spowodowany tym, że gdy zaćmienie już się 
kończy, materia wyrwana z gwiazdy jeszcze 
dogasa w przestrzeni kosmicznej. Ilustruje 
to wykres (rys. 7), na którym dorysowałem 
czerwonym kolorem, jak wyglądałby spadek 
jasności bez zaćmienia. 

Is: Rzeczywiście ta krzywa przypomina 
dwie poprzednie (choć jej okres jest mniej 
więcej dziesięć razy krótszy), z tą różnicą, 
że nałożone są tu minima przypominające 
zaćmienia. Wydaje się, że faktycznie te 
minima mogą być efektem zaćmiewania się 
dwóch gwiazd (choć kształty obu „zaćmień” 
są różne, co może sprawiać spore problemy 
interpretacyjne). Natomiast Pańska interpre-
tacja szero-kiego maksimum, tak samo jak 
w poprzednich przypadkach, napotyka na 
trudności w opisie takiego zjawiska zgodnie 
z prawami fizyki.

Dm: Mam nadzieję, że spodobało się 
moje wyjaśnienie krzywych blasku. Jeśli 
chodzi o dwa pozostałe przypadki, mam 
pewną koncepcję, jak to może wyglądać, 
ale ze względu na niepewność, czy to, co 
napisałem w tym liście, nie jest stekiem 
bzdur, powstrzymam się na razie od próby 
interpretacji tamtych przypadków.

Is: Bardzo dziękuję za inspirujące próby 
wyjaśnienia zaprezento-wanych krzywych 
blasku. Gwiazdy zmienne stanowią bardzo 
liczną i różnorodną klasę ciał niebieskich 
i nawet ludzie, którzy, tak jak my, zawodowo 
zajmują się ich badaniem, mają często 
problemy z prawidłową interpretacją ob-
serwowanych zjawisk. Nie da się ukryć, że 
próby wyjaśniania nietypowych krzywych 
blasku dostarczają nam ogromnej fraj-
dy, czym choćby częściowo chciałem się 
podzielić z czytelnikami „Uranii–Postępów 
Astronomii”.

Dyskutowali:
dr hab. Igor Soszyński, profesor w Obser-
watorium Astronomicznym Uniwersytetu 
Warszawskiego,
Damian Mazurek, uczeń I LO w Lublinie, fi-
nalista LV Olimpiady Astronomicznej.
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pod patronatem URANII

konferencje  
dla nauczycieli
Sukces propagandowy projektu „astrobaza” 
jest niewątpliwy. Nic tak dobrze nie służy 
propagowaniu nauk matematyczno-przy-
rodniczych i technicznych jak astronomia. 
O realizacji podobnych projektów myślą 
samorządowcy, nauczyciele, astronomowie  
i miłośnicy astronomii w wielu innych regio-
nach i pojedynczych miejscowościach. Już 
powstało bardzo wiele szkolnych, społecz-
nych i amatorskich obserwatoriów na terenie 
całego kraju. Chcielibyśmy, by powstało 
jeszcze więcej! „Urania” te inicjatywy nie-
ustannie wspiera, mając nadzieję, że za kilka 
lat będziemy mogli wydać kalendarz z mapą 
wszystkich obserwatoriów i planetariów na 
terenie całej Polski. Mamy nadzieję, że mapa 
będzie co najmniej równie gęsto pokryta jak 
ta w Kujawsko-Pomorskiem i zawiśnie w ga-
binetach prezydenta państwa, premiera rzą-
du, ministrów edukacji, nauki i wielu innych. 
A w „Uranii”, będziemy prezentować coraz to 
nowsze szkolne i ludowe obserwatoria. 

Czego by jednak nie wybudować, ja-
kich teleskopów nie kupić i tak wszędzie 
najważniejsi są ludzie, przede wszystkim 
młodzi. Na nich natomiast nikt nie może 
lepiej oddziaływać niż ich charyzmatyczni 
nauczyciele, a rzadko co tak dodaje chary-
zmy jak obrazy nieba i tajemnice Kosmosu. 
Specjalnie dla nich w województwie kujaw-
sko-pomorskim „Urania” współorganizowała 
ponad pół roku temu, w Kruszwicy konferen-

nie Tylko

ASTRoBAZy

cję „Astrobazy — wykorzy-
stanie małych teleskopów”. 
I byli na niej przedstawiciele 
wszystkich (poza jedną) 
placówek umieszczonych na 
naszej mapie. W przyszło-
ści chcielibyśmy stworzyć 
podobne mapy dla innych 
regionów i wreszcie, dla całej 
Polski. Chcielibyśmy również 
przekazywać informacje o 
konferencjach, szkoleniach 
i warsztatach dla opiekunów 
małych obserwatoriów szkol-
nych. Jak bardzo warto w nich 
uczestniczyć, niech świadczy 
tekst uczestniczki spotkania 
w Niepołomicach.  

MMi

Paweł Maksim na konferencji w Kruszwicy zaprezentował jeden z najciekaw-
szych projektów naukowych, który mógłby być realizowany dzięki gęstej sieci 
astrobaz, czyli obserwacje zakryć gwiazd przez planetoidy. Na ekranie widzimy 
właśnie schemat ruchu cienia od światła gwiazdy, rzucanego przez asteroidę 
na tle… województwa kujawsko-pomorskiego. Rejestacja dokładnych momen-
tów zakrycia i odkrycia gwiazdy w poszczególnych astrobazach pozwoliłaby na 
precyzyjne określenie rozmiarów i kształtu planetki

Program konferencji „Astrobazy — wykorzystanie małych teleskopów”
kruszwica 25–26 maja 2012 r.

Grzegorz Karwasz (UMK Toruń) – Jak „konstruować astronomię” w astrobazach?
Krzysztof Rochowicz (UMK Toruń) – ZOO galaktyk i odkrywanie egzoplanet 

poprzez EU-HOU w Internecie
Bogdan Sobczuk (X LO Toruń) – Odkrywanie planetoid poprzez EU-HOU
Jacek Patka (CK Żagań) – Gwiezdne wrota w Żaganiu
Michał Żejmo (UZ Zielona Góra) – Projekt lubuskich astrobaz
Gracjan Maciejewski (UMK Toruń) – Fotometria w astrobazach – gwiazdy zmienne, egzoplanety
Paweł Maksym (OA Bukowiec) – Zakrycia gwiazd
Waldemar Ogłoza (UP Kraków) – Olimpiada Astronomiczna i inne konkursy astronomiczne
Sebastian Soberski (PiO Grudziądz) – Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne
Przemysław Żołądek (PKiM Warszawa) – Komety i meteory
Zbigniew Rakoczy (Kruszwica/Inowrocław) – Miłośnik astronomii w astrobazie
Eugeniusz Mikołajczak (I LO Inowrocław) – Nauczyciel w astrobazie: 

Astrofotografia amatorska I – Słońce
Przemysław Rudź (PTMA Gdańsk) – Astrofotografia amatorska II – planety Układu Słonecznego
Przemysław Rudź (PTMA Gdańsk) – Astrofotografia amatorska III – „głębokie” niebo i mgławice
Waldemar Ogłoza (UP Kraków) – Warsztaty astronomiczne dla podstawówek
Większość wymienionych poniżej wykładów jest już dostępnych w postaci prezentacji w formie plików PDF na stronie 
internetowej „Uranii”: http://www.urania.pta.edu.pl/kruszwica 
Konferencja została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-pomorskiego.

WykŁADy w niepołomicach
Edwin Wnuk – Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)
Marek Jamrozy – Dlaczego czarne dziury budzą w nas lęk?

Waldemar Ogłoza – Planeta Wenus
Bogdan Wszołek – Częstochowskie obserwacje tranzytu Wenus 

2012
Bożena Czerny – Chińska astronomia
Zdzisław Golda – Podróż na Księżyc w programie Mathematica, 

czyli orbity okresowe w ograniczonym zagadnieniu trzech ciał 
Grzegorz Michałek – Burze geomagnetyczne

Maria Tuchowska – Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 
– Interaktywne Centrum Nauki w Toruniu

Adam Blokesz – ZamKor –  Prezentacja Wydawnictwa 
i programu Stellarium

Janusz Nicewicz – Zapatrzeni w Słońce
Daniel Baludansky i Grzegorz Sęk – Słoneczny patrol na Słowacji
Tomasz Mrozek – Projekt AstroIzery
Grzegorz Żakowicz – Szkolne warsztaty astronomiczne
Tymon Kretschmer – Astronomiczne projekty społecznościowe 

– Globe At Night oraz Great World Wide Star Coun, 
czyli chrońmy nasze niebo!

Bogdan Wszołek – Astronomia Nova
Jacek i Dorota Kupras – Edukacja z World Wide Telescope
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V konferencja dla nauczycieli w Niepołomicach: 
ASTRONOMIA XXI WIEKU I JEJ NAUCZANIE

Wrócić tu za rok!
Anna Rosiak

Październik 2012 r. to czas, który pozwolił 
mi już kolejny raz zawitać do Niepoło-
mic. Okazją do tego była odbywająca się 
w dniach 19-21.10.2012 V Międzynarodo-
wa Konferencja „Astronomia XXI wieku 
i jej nauczanie — warsztaty astronomicz-
ne” zorganizowana przez Młodzieżowe 
Obserwatorium Astronomiczne (MOA) 
im. Kazimierza Kortylewskiego (www.
moa.edu.pl). Jadąc na konferencje nie mo-
głam doczekać się spotkania ze znanymi 
mi już astronomami, pracownikami MOA 
oraz stałymi bywalcami imprez organi-
zowanych przez niepołomickie obserwa-
torium. Po kilku godzinach spędzonych 
w pociągu (który okazał się być w tym 
dniu autobusem, oficjalnie nazywanym 
komunikacją zastępczą) szybka przesiad-
ka w Krakowie do busa i już po niecałej 
godzinie Zamek Królewski w Niepołomi-
cach. Udało się nie spóźnić, co biorąc pod 
uwagę warunki dojazdowe, uważam za 
niebywały sukces. 

Uroczyste otwarcie konferencji, powi-
tanie blisko 90 uczestników i już zaczyna 
się to, na co zjechało tylu nauczycieli z róż-
nych zakątków Polski — ogromna dawka 
wiedzy astronomicznej. Prezentacje, wi-
zualizacje, projekty, a wszystko to podane 
w atrakcyjnej formie i w odpowiednich 
porcjach. Przerwy pomiędzy prelekcjami 
to okazja, żeby porozmawiać z ciekawymi 
ludźmi i odświeżyć kontakty ze znajomy-
mi. Po kilku wizytach na niepołomickich 

Większość wykładów podczas Astronomii XXI wieku i jej nauczania 
odbywa się w przepięknej Sali Konferencyjnej im. Lecha Wałęsy na 
Zamku Królewskim w Niepołomicach

spotkaniach można czuć się już swobod-
niej. Zadaje się więcej pytań, docieka 
szczegółów, by jak najwięcej dowiedzieć 
się o wynikach najnowszych badań czy pro-
jektach badawczych na przyszłość. 

Z uśmiechem 
wspominam moją 
pierwszą konferen-
cję w Niepołomi-
cach. Towarzyszyło 
mi wtedy wszech-
ogarniające pytanie 
kołaczące się w gło-
wie przez kilka dni 
poprzedzających 
wyjazd. Czy tego 
rodzaju konferen-
cja jest dla mnie? 
Czy tematyka nie 
będzie dotyczyć 
bardzo wąskich działów, na których się nie 
znam? Czy mój angielski jest wystarczają-
cy, by zrozumieć wykłady odbywające się 
w obcym języku? Kiedy zobaczyłam osoby 
znane mi wówczas tylko z astronomicz-
nych czasopism lub stron internetowych, 
ostatnie pytanie: Co ja tutaj robię? Już po 
pierwszej konferencji znałam pozytywną 
odpowiedź na wszystkie te niepokojące 
pytania. To miejsce dla wszystkich, któ-
rzy — bez względu na to, czy zawodowo, 
czy amatorsko — interesują się astronomią. 
Prelekcje i wykłady to tylko część progra-
mu dla nauczycieli. Wieczorami odbywają 

się warsztaty astronomiczne — prowadzi 
je Grzegorz Sęk z MOA. Ostatnio, podczas 
nieśmiałych prób astrofotografii, swoje wa-
lory odkrywał dla nas Jowisz. 

Czas spędzony na warsztatach jest 
okazją do obcowania ze sprzętem, który 
dla większości uczących jest niedostępny 
w szkołach. Dokonywane obserwacje ana-
lizuje się później i podsumowuje. Jest oka-
zja do wymiany doświadczeń i pomysłów 
na zajęcia z młodzieżą, kółka i konkursy 
astronomiczne. Wrażenia godne polecenia! 
Najcenniejsze z punktu widzenia nauczy-
ciela są te elementy, które da się później 
bezpośrednio wykorzystać w szkole. Za-
liczyć tu można m.in. metody obserwacji 

zjawisk astronomicznych, organizacja spo-
tkań o ciekawej tematyce, doświadczenia 
wykonywane w innych szkołach. Zawsze 
też odbywają się pokazy w planetarium. 
Mimo że byłam tam już wielokrotnie, nie 
mogę nacieszyć się widokiem nieba pod 
kopułą. To fantastyczne przeżycie i warto 
go doświadczać przy każdej nadarzającej 
się okazji. Konferencja w Niepołomicach 
to jedna wielka inspiracja, trudno nawet 
wymienić, ile przydatnych informacji się 
z niej wynosi. 

Podczas ostatniej konferencji szcze-
gólnie interesujące okazały się wykłady 
nt. chińskiej astronomii. Ogromne wraże-
nie wywarła wiedza, którą posiadano już 
w dawnych czasach, a stopień zaawanso-
wania w obserwacjach astronomicznych 
był imponujący. Nieodłącznym elemen-
tem podczas naszych konferencji są rów-
nież wycieczki. Tym razem udaliśmy się 
do obserwatorium na Lubomirze. Wyjazd, 
oprócz niezapomnianego górskiego space-
ru, dostarczył wiedzy o funkcjonowaniu 
placówki i możliwościach, jakie oferuje. 
Okazało się, że to wspaniałe miejsce na 
wycieczkę z młodzieżą szkolną. Oczywi-
ście nie sposób opisać wszystkich atrakcji 
konferencji. Aby zrozumieć przyświeca-
jącą jej ideę propagowania astronomii, 
trzeba po prostu wziąć w niej udział. Już 
czekam na następną i wszystkich zaintere-
sowanych zapraszam.

WARSZTATY OBSERWACYJNE w MOA: Wieczorem, po ciekawych wykładach grupa 
w składzie: Kinga Janusz (ustawiała teleskop), Sebastian Soberski (trzymał pilota do apa-
ratu przez 2 min i 17 s), Anna Rosiak (naciskała spust pilota), Janusz Nicewicz (poprawne 
ustawienie teleskopu, podpięcie aparatu, dobór czasu i ISO, redukcja danych i zamieszcze-
nie w internecie) i inni  sfotografowała „niezwykły” obiekt na niebie. Użyliśmy teleskopu Ne-
wtona na montażu Dobsona o średnicy 254 mm i ogniskowej 1200 mm, aparat Canon EOS 
400 D. ISO 100 i 1600 i czasy ekspozycji 1/80 s i 0,5 s. Po 20 min obróbki w programach 
Registax 5.1 i Gimpie uzyskaliśmy wynik pokazany na obrazku.
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FIlOzOFIA CuDu 
— dyskusji ciąg dalszy 

Janusz Osarczuk

Na lekcjach religii (katolickiej), odbywających się jeszcze 
w parafialnych salach katechetycznych, na które uczęsz-
czałem przez kilkanaście lat, uczono mnie, iż w życiu 
chrześcijanina nie ma przypadków. Część moich ducho-
w(n)ych przewodników posuwała się nawet do absolutyza-
cji tej tezy, kwestionując jakąkolwiek ontologiczną formę 
tego bytu. Głównymi argumentami negującymi istnienie 
przypadków były: niczym nieograniczona wszechmoc 
Boga oraz zaplanowanie przez Niego każdej chwili życia 
wszystkich ludzi na ziemi.

Przypadek to zdarzenie, które może zajść, ale nie musi. 
Jeżeli stwierdzenie to sformułuje się w sposób mate-
matyczny, to — za profesorem Hellerem — można 

przyjąć, iż jest to zdarzenie, którego prawdopodobieństwo 
jest mniejsze od jedności. W tym kontekście, obserwując 
postęp kosmologii, nie sposób zaprzeczyć, iż Wszechświat 
jest „wypełniony po brzegi” przypadkami. Osoby wierzące 
w Boga nie muszą jednakże automatycznie przyjmować roli 
kontestatorów tego faktu, a już zupełnie nie powinien on od-
grywać roli ateistycznego imperatywu. Jak twierdzi profesor 
Heller w podrozdziałach „Gra hazardowa zwana życiem” 
i „Wielka Matryca” wspomnianej już książki, odpowiedź na 
pytanie „Czy wszystko to mieści się w Bożym Zamyśle dla 
Wszechświata, czyli Wielkiej Matematycznej Matrycy, której 
Wszechświat podlega?” (Michał Heller, Filozofia przypadku. 
Kosmiczna fuga z preludium i codą, Copernicus Center Press, 
Kraków 2012, s. 313) musi uwzględniać sugestię, iż istnieje 
wiele „obszarów szczególnie trudnych, bo takich, które zda-
wały się wskazywać, że pojęcie Wielkiej Matrycy załamuje

   się w konfrontacji 
z destrukcyjną siłą 
przypadku”. Jednak-
że podpowiedź ta nie 
jest prawdziwa, po-
nieważ „Przypadki 
nie są klęską Matry-
cy, lecz jej bardzo 
subtelną strategią” 
(tamże, s. 315).

Odwołując się 
do przedstawionej 
powyżej własności 
przypadku, chciał-
bym się zastano-
wić, czy pojęcie 
cudu spełnia jego 
definicję. „Wiki-
pedyczne” wy-
jaśnienie tego 
pojęcia brzmi 

Przypadek to pseudonim Boga, gdy nie chce się On 
podpisać.

Anatole France,  
właśc. François Anatole Thibault  

(1844—1924)

następująco: Cud — zjawisko paranormalne lub zdarzenie 
z różnych przyczyn nieposiadające wiarygodnego, naukowe-
go wytłumaczenia, w kontekście religijnym przypisywane in-
terwencji istot nadprzyrodzonych lub nadprzyrodzonej mocy. 
I dalej, w ujęciu religijnym: Cud — w wielu religiach okre-
ślenie niecodziennego, nieprawdopodobnego wręcz zjawiska 
lub zdarzenia, którego nie da się racjonalnie wyjaśnić przez 
odwołanie do przyczyn naturalnych, a które będąc niepoję-
tym i niewyjaśnionym przez znane człowiekowi prawa natu-
ry, uważane bywa za sprzeczne z tymi prawami i za wyraz 
ingerencji Boga lub sił nadprzyrodzonych należącej do białej 
magii.

Tak postawione zagadnienie implikuje przypisanie ze-
rowego prawdopodobieństwa pojęciu cudu. Rzekoma 
niezgodność z prawami natury stawia cud poza obrę-

bem rozważań nauki. Jedyne co na ten temat miałaby ona do 
powiedzenia, to stwierdzenie, iż takie zjawisko nie zachodzi, 
czyli nie istnieje. Czy jednak takie ekstremalne spojrzenie na 
cud jest w pełni uprawnione? Przypomnę stanowisko Jana 
Pawła II, iż nauki empiryczne i filozofia (oraz teologia) są 
związane z dwoma różnymi aspektami rzeczywistości. I tu wi-
dać po raz drugi kontakt empirii z transcendencją. Tyle że tym 
razem działanie ma kierunek odwrócony. To teologia (i reli-
gia) wpływa na fizykę. Obie bowiem funkcjonują w tej samej 
rzeczywistości, w jednej rzeczywistości. Fizyka nie powinna 
więc ignorować osiągnięć teologii czy też im zaprzeczać, na-
wet jeśli jej one nie dotyczą, nie mają dla niej zastosowania.

Czy jednak na pewno nauka nie ma nic do powiedzenia 
w kwestii cudu? Czy nie jest w stanie nawet podjąć próby 
wyjaśnienia tego problemu? Otóż sytuacja ulega radykalnej 
zmianie, gdy odrzuci się stawianie cudu poza czy też ponad 
prawami przyrody. W takich okolicznościach nauka może 
podjąć się rozszyfrowania tego zjawiska. Musi jakkolwiek 
uznać  jego egzystencję, a może to uczynić właśnie na pod-
stawie uznania „wyników badań” drugiej części wspólnej 
rzeczywistości przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych 
Kościoła Katolickiego (lub odpowiedniki tej instytucji w in-
nych religiach), która zatwierdziła już niejeden cud. Aprobata 
istnienia cudu jako zjawiska podlegającego prawom natury 
automatycznie wymusza zmianę wartości przypisywanemu 
mu prawdopodobieństwu. Już nie jest to coś o zerowym praw-
dopodobieństwie, lecz coś o prawdopodobieństwie różnym 
od zera, zazwyczaj niezwykle małym, niemniej niezerowym. 
A to oznacza, iż cud nie jest już traktowany w kategorii zda-
rzeń niemożliwych, lecz tylko w kategorii zdarzeń nieprawdo-
podobnych, ale możliwych!

Dobrym przykładem fenomenu uznawanego za cud jest 
tęcza. W Biblii jest ona symbolem przymierza pomiędzy Bo-
giem i człowiekiem, obietnicą złożoną przez Boga Noemu: 
„Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza mię-
dzy Mną a ziemią” (Pismo Święte Starego i Nowego Testamen-
tu, Redaktor odpowiedzialny ks. Kazimierz Dynarski SAC, 
Pallottinum, Poznań-Warszawa, 1980, Rdz. 9, 13). W innych 
religiach i mitologiach jej obecność jest równie powszechna 
i zazwyczaj wiąże się z jakimś działaniem sił nadprzyrodzo-
nych. Niewytłumaczalność tego, w sumie prostego, zjawiska 
fizycznego ciągnęła się przez wieki i dopiero w trzynastym 
stuleciu perski astronom Qutb al-Din al-Shirazi (1236—1311) 
lub jego student Kamal al-din al-Farisi  (1260—1320) zaczęli 
zdejmować z niego aurę niesamowitości. Na pełne wyjaśnie-
nie powstawania tego efektu optycznego, dzięki pracom Kar-
tezjusza (René Descartes, 1596—1650), trzeba było czekać 
jednak jeszcze około czterystu lat. Rozwiązanie okazało się na 
tyle proste, iż dzisiaj możemy się dziwić, że tak długo pielę-
gnowano B(b)oskość tego efektu działania przyrody.
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w całość, ale nie jest to kwestia niemożności zajścia takiego 
zdarzenia. Wystarczy tylko odpowiednio długo poczekać (co 
prawda znacznie dłużej niż obecny wiek Wszechświata), a ta-
kie zjawisko kiedyś nastąpi.

Interpretacja cudu jako zajścia zdarzenia nie niemożliwe-
go, ale jedynie niesłychanie mało prawdopodobnego (które 
w normalnych okolicznościach prawie nigdy się nie zdarza) 
może, przynajmniej częściowo, zadowalać zarówno przed-
stawicieli nauk ścisłych, jak i teologów (i filozofów) oraz 
pozwala zarówno jednym, jak i drugim „zachować twarz”. 
Pierwszym trudno jest wówczas kwestionować samą moż-
liwość zajścia takiego zdarzenia, choć nadal mogą uważać, 
iż brak jest naukowych podstaw, aby wyjaśnić tak wielką 
liczbę cudów skomasowanych w ciągu zaledwie kilku ty-
siącleci w tak niewielkim obszarze Wszechświata. Drugim 
umożliwia zachowanie wiary w to, iż czynnikiem sprawczym 
takiego zjawiska jest działanie Boskie. Kompromis ten jest 
jednak warunkowy i jedynie Ci, którzy szukają porozumienia 
i przerzucają mosty, wykazując interdyscyplinarne podejście 
do Wszystkiego, są w stanie go przyjąć. Niestety, prawdopo-
dobnie długo jeszcze będą istnieć po jednej stronie tacy jak 
Pierre Laplace (1749—1827) (skądinąd wielki umysł), który 
na pytanie Napoleona, gdzie w jego teorii mechaniki znajduje 
się Bóg, odpowiedział, iż ta hipoteza nie była mu potrzebna, 
a po drugiej strony tacy, którzy nie chcą lub nie potrafią opu-
ścić okopów fundamentalistycznego kreacjonizmu i strzelają 
bez ostrzeżenia na oślep do wszystkich, nie patrząc, czy są 
to rzeczywiści wrogowie, czy też emisariusze niosący białą 
flagę.

Czeski i francuski pisarz i eseista Milan Kundera (ur. 1929) 
napisał książkę „Nieznośna lekkość bytu” (wydaną po raz 
pierwszy w 1984 roku we Francji). Jedna z myśli zawartych 
w tej powieści dotyczy przewidywalności zdarzeń w życiu 
(Nieznośna lekkość bytu, PIW, Warszawa, 2005, s. 14). Autor 
dochodzi do konkluzji, iż przewidywalność (wraz z powta-
rzalnością) powoduje w człowieku dyskomfort. Czyż zatem, 
w takim ujęciu ludzkiej egzystencji, „Nie konieczność, ale 
przypadek ma w sobie czar?”

Janusz Osarczuk, astronom, pu-
laryzator nauki. Od ukończenia 
studiów na Uniwersytecie Wro-
cławskim (1991), ważny autor 
wielu popularnonaukowych arty-
kułów w „Postępach Astronomii” 
i „Uranii”.
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Dobrym przykładem 
fenomenu uznawanego za cud 
jest tęcza.  
W Biblii jest ona symbolem 
przymierza pomiędzy Bogiem 
i człowiekiem.

Mechanika kwantowa odarła nas z pojęcia pewno-
ści. Już kwestia kota Schrödingera pokazała, iż coś 
takiego jak zdrowy rozsądek można w mikroświe-

cie wyrzucić do kosza. Jeżeli zachodzi jakieś zjawisko, to 
jednocześnie we wszystkich możliwych wariantach swego 
istnienia, a dopiero wtedy gdy chcemy je zbadać (dokonać 
pomiaru), to spośród wszelkich potencjalnie dostępnych 
opcji realizuje się fizycznie tylko jedna (jeżeli teoria wielu 
światów jest słuszna, to każda z możliwych opcji staje się 
realna, tyle że każda w innym wszechświecie). To wybrane 
przez Naturę rozwiązanie jest zazwyczaj (choć nie zawsze) 
rozwiązaniem o wysokim stopniu prawdopodobieństwa. Tak 
właśnie działają fluktuacje kwantowe, które w skali subato-
mowej rządzą Wszechświatem. Nie ma nic pewnego, rze-
czy, obiekty, zjawiska, stany są po prostu mniej lub bardziej 
prawdopodobne.

Przedstawiony powyżej w niezwykłym skrócie obraz 
świata, jaki kształtuje mechanika kwantowa (doskonale 
zgodna z wynikami eksperymentów), jest sprzeczny z do-
świadczeniem codzienności, nielogiczny i pozbawiony 
rozsądku. Sam Einstein w liście do Bohra zarzucał mu, iż 
ten wierzy w Boga, który gra w kości. Dlatego też należy 
przyznać rację profesorowi Michałowi Hellerowi, który 
twierdzi, iż „dziś przyzwyczailiśmy się już do tego, że nasz 
zdrowy rozsądek często nie ma wiele wspólnego z rozsąd-
kiem, a jest jedynie wynikiem długotrwałych nawyków 
myślowych, opartych na niedokładnych obserwacjach” 
(Michał Heller, Początek jest wszędzie, Prószyński i S-ka, 
Warszawa, 2002, a, ss. 125—126). Zatem chcemy czy nie, 
w najgłębszej jego warstwie, światem rządzi prawdopodo-
bieństwo. W pewnym sensie można nawet powiedzieć, iż 
jesteśmy dziećmi przypadku. I nawet bulla papieska nie jest 
w stanie tego zmienić.

Wracając do Ziemi Świętej. Co łączy Jezusa Chry-
stusa z mechaniką kwantową? Z punktu widzenia 
tej ostatniej można przyjąć, iż cuda, których do-

konywał Chrystus, nie musiały łamać praw Przyrody. Jako 
Syn Boga, który — jak zauważa Heller w Filozofii przypadku 
(s. 308) — „myśli matematycznie”, Jezus z pewnością umiał 
manipulować fluktuacjami kwantowymi. To wcale jednak nie 
znaczy, iż takiej właśnie metody musiał używać. Jakkolwiek 
Jego cuda mogły być wynikiem realizacji w rzeczywistej 
przestrzeni fizycznej zdarzeń niezwykle mało prawdopodob-
nych. Coś, co wydawało się niemożliwe, wcale nie musiało 
być niemożliwe. Mogło być po prostu prawie niemożliwe, 
jednakże „prawie” robi różnicę. Jeżeli nawet zdarzenie takie 
posiadało cyfrę znaczącą dopiero na tysięcznym miejscu po 
przecinku, to już nie było niemożliwe, a jedynie niesłycha-
nie mało prawdopodobne, a to oznacza, iż teoretycznie mogło 
dojść do jego realizacji. Co prawda nikt z nas jeszcze nie do-
konał obserwacji skorup rozbitego dzbanka, które sklejają się 
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W dzień Nowego Roku 1801 sycylijski astronom 
Giuseppe Piazzi, założyciel Obserwatorium 
w Palermo, odkrył planetoidę Ceres (Ceres Fer-
dinandea1) i obserwował ją przez kilka miesięcy, 

zanim zbliżyła się na niebie do Słońca i skryła w jego bla-
sku. Miejsce jej powtórnego pojawienia można było, rzecz 
jasna, wyliczyć na podstawie obserwacji Piazziego z praw 
dynamiki Newtona. Carl Friedrich Gauss był wtedy 23-letnim 
młodzieńcem. W ciągu kilku miesięcy wytężonej pracy znacz-
nie udoskonalił metodę wyznaczania orbit i określił pozycję 
Ceres z dokładnością lepszą niż pół stopnia. Odnalezienie 
rachunkiem zagubionej na niebie planetoidy było nie tylko po-
twierdzeniem matematycznego geniuszu Gaussa, ale także 
tryumfem mechaniki nieba opartej na dynamice Newtona.

Już jako dojrzały mężczyzna, u progu ostatniej dekady 
swego życia, Gauss raz jeszcze był świadkiem takiego tryum-
fu. 23 września 1846 r. Johann Gottfried Galle i Louis d’Arrest 
odszukali nieznaną wtedy planetę Neptun w miejscu wyliczo-
nym przez Urbaina Le Verriera na podstawie obserwowanych 
zaburzeń, jakie przyciąganie niewidocznego (wtedy) Neptuna 
wywoływało w ruchu Urana. Gauss zmarł w lutym 1855 r., 
cztery lata przed innym wielkim odkryciem dokonanym przez 
Le Verriera, dotyczącym przesunięcia peryhelium Merku-
rego. Było to pierwsze zaobserwowane na niebie zjawisko 
sprzeczne z teorią Isaaca Newtona. Newton przedstawił swą 
teorię w Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, mo-
numentalnym dziele opublikowanym 5 lipca 1687 r. Jak sam 
twierdził, „stał na ramionach olbrzymów”, bowiem swe prawa 
dynamiki i grawitacji oparł na odkryciach wielkich poprzedni-
ków, głównie Galileusza (Galileo Galilei) i Johannesa Keplera. 
Galileusz zrozumiał niektóre aspekty ruchu przyśpieszonego, 
a Kepler dowiódł, na podstawie obserwacji Tychona Brahego, 
że planety poruszają się po elipsach, powiązał rozmiary elips 
z okresami obiegu i określił chwilową prędkość planety w róż-
nych punktach elipsy.

Wyobraźmy sobie kołową orbitę, od której krążąca po bar-
dzo mało spłaszczonej elipsie planeta oddala się o bardzo 
mało. Ptolemeusz i Kopernik przedstawiliby taki ruch za pomo-
cą małego epicyklu, którego środek porusza się po deferencie, 
jak na rysunku powyżej (po lewej stronie). Zapewne dla wie-
lu z Was będzie zaskoczeniem wiadomość, że także dzisiaj 
często stosuje się taki „epicykliczny” opis, a pojęcie częstości 
epicyklicznej jest ważnym elementem współczesnej dynamiki. 
Częstością epicykliczną jest wielkość ω = 2π/t, gdzie t ozna-
cza czas, w którym planeta dokonuje pełnego obiegu epicy-
klu. Czas T obiegu środka epicyklu po deferencie nazywa się 
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czasem orbitalnym, a wielkość Ω = 2π/T częstością orbitalną. 
Jeśli czasy obiegu epicyklu i deferentu są równe, t = T, to pla-
neta po jednym obiegu epicyklu wróci do tego samego punktu 
przestrzeni, a jej orbita będzie krzywą zamkniętą, a dokład-
niej — elipsą. W teorii Newtona dowodzi się, że jeśli centralne 
ciało jest kulą, to orbity planet wokół niego mają koniecznie 
częstość epicykliczną równą orbitalnej, ω = Ω, co oznacza, że  
t = T, a więc także, iż orbity są zamkniętymi elipsami.

To właśnie odkrył Le Verrier — że droga Merkurego wo-
kół Słońca nie jest zamkniętą elipsą, a przesunięcie peryhe-
lium nie daje się wyjaśnić w teorii Newtona. Przeprowadzona 
przez niego analiza ogromnego materiału obserwacyjne-
go (z lat 1697–1848) wykazała, iż peryhelia kolejnych orbit 
Merkurego przesuwają się względem siebie tak, jak poka-
zuje rysunek powyżej (po prawej). Na rysunku spłaszczenie 
orbity Merkurego oraz przesunięcie peryhelium są bardzo 
przesadzone; rzeczywiste spłaszczenie i przesunięcie byłyby 
bowiem zupełnie niezauważalne w skali rysunku. W rzeczy-
wistości przesunięcie wynosi 575

„ (sekund łuku) na stulecie, 
czyli około 1/3 średnicy Księżyca na niebie. Spowodowane 
jest ono głównie przyciąganiem innych planet, ale ten dobrze 
rozumiany efekt całkowicie zgodny z teorią Newtona wyjaśnia 
(jak wyliczył Le Verrier) tylko 532

„
 na stulecie. Pozostałe 43

„
 

na stulecie nie dawało się wyjaśnić w teorii Newtona2. W cią-
gu stulecia Merkury obiega Słońce 415,17 razy, co oznacza, 
że przesunięcie peryhelium na jedną orbitę Merkurego wynosi 
Δφ = 0,1

„
. Wielkość tę można wyrazić przez różnicę częstości 

epicyklicznej i orbitalnej, 

 Δφ =  2π (ω – Ω) / Ω.

Przez prawie 30 lat nikt nie potrafił wytłumaczyć fizycznej 
przyczyny przesunięcia peryhelium Merkurego o 0,1

„
 na or-

bitę. Le Verrier wysunął przypuszczenie, iż wewnątrz orbity 
Merkurego krążą nieodkryte z powodu bliskości Słońca małe 
ciała (albo nawet mała planeta Wulkan), powodujące zakłóce-
nia. Zagadkę wyjaśnił dopiero Albert Einstein w pracy z 18 li-
stopada 1915 r.3 Obliczył wartość Δφ wynikającą z jego nowej 
teorii grawitacji, to znaczy ogólnej teorii względności. W ogól-
nej teorii względności, przeciwnie niż w teorii Newtona, dla 
orbit wokół kulistego ciała jest koniecznie ω ≠ Ω. Nierówność 1 Ceres jest rzymską boginią wegetacji i urodzaju (odpowiedniczką greckiej 

Demeter). Drugi człon nazwy zaproponowany przez Piazziego, „Ferdinan-
dea”, nawiązywał do imienia króla Sycylii Ferdynanda III. Z czasem został 
opuszczony z powodów politycznych. W niemieckiej tradycji planetoidę Ceres 
nazywano „Hera”.

Giuseppe Piazzi, Carl Friedrich Gauss, Urbain Le Verrier i Albert Einstein

Jeśli ω ≠ Ω, to orbita nie 
jest krzywą zamkniętą

Jeśli ω ≠ Ω, to orbita nie jest krzywą zamkniętą. Można 
ją sobie wyobrazić jako powoli precesującą elipsę, to 
znaczy elipsę, której peryhelium stale się przesuwa.

 2 Le Verrier początkowo określił różnicę na 38
„
.

3„Erklarung der Perihelionbewegung der Merkur aus der allgemeinen Relativitat-
stheorie”, Sitzungsber. preuss. Akad. Wiss., vol. 47, No.2, pp. 831–839, 1915.
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metryczne podstawy ogólnej teorii względności Einsteina. Já-
nos Bolyai, jeden z odkrywców szczególnej odmiany geometrii 
nieeuklidesowej, poprosił swego ojca Wolfganga, przyjaciela 
Gaussa z lat studiów, o przedstawienie Gaussowi do oceny 
swej pracy. Gauss tak odpowiedział przyjacielowi: „Wszystko, 
co odkrył twój syn, ja także wcześniej odkryłem, zastanawiając 
się nad tym tematem przez ponad trzydzieści lat”. 

Pedantyczny i wymagający Gauss nie opublikował wielu 
uzyskanych wyników. Jego dewizą było pauca sed matura 
— mało, ale dojrzale. Przypuszczam, że mógł on przewidzieć 
efekt przesunięcia peryhelium Merkurego odkryty przez Le 
Verriera i wytłumaczony przez Einsteina jako efekt krzywi-
zny. Gauss wiedział, że w zakrzywionej przestrzeni przyśpie-
szenie grawitacyjne równe jest GM/r~2, a odśrodkowe V2/R 
oraz że r~ ≠ R. Stąd już tylko krok do wyprowadzenia newto-
nowskiego wyrażenia na przesunięcie peryhelium w ruchu 
wokół kulistego ciała, 

∆φ = 2π {[(dR/dr ̃) (r 3̃/R3)]1/2 – 1}.

Nie wiem, czy wzór ten był wcześniej publikowany. Wy-
prowadziłem go niedawno podczas kilkudniowej rekonwa-
lescencji w szpitalu MSWiA w Warszawie po operacji, którą 
przeprowadził Dr Andrzej Otto. Później, Maciej Wielgus z Po-
litechniki Warszawskiej policzył, iż gdyby newtonowski fizyk 
wyznaczył eksperymentalnie r~ i R, mierząc przyśpieszenie 
grawitacyjne i odśrodkowe, to po wstawieniu tych wielkości 
do mojej szpitalnej formuły uzyskałby poprawną wartość 
Δφ100 = 43

„
 na stulecie.

Marek Abramowicz

częstości epicyklicznej ω i orbitalnej Ω powoduje, jak już wy-
jaśniliśmy wyżej, że orbity planet nie mogą być zamkniętymi 
krzywymi. Przypominają precesujące elipsy z przesuwają-
cym się peryhelium. Powodem, iż ω ≠ Ω, jest krzywizna cza-
soprzestrzeni. W teorii Einsteina obecność materii zakrzywia 
geometrię czasoprzestrzeni, materia natomiast porusza się 
po liniach (tzw. „geodezyjnych”) precyzyjnie wyznaczonych 
przez zakrzywioną geometrię. Materia mówi geometrii, jak 
się zakrzywiać, a zakrzywiona geometria mówi materii, jak 
się poruszać. Wyliczona przez Einsteina wartość Δφ zgadza-
ła się idealnie z wartością obserwowaną.

Abraham Pais, autor cenionej biografii Einsteina, napisał, 
że „to odkrycie było najsilniejszym przeżyciem emocjonalnym 
w życiu naukowym Einsteina, a może również w całym jego 
życiu. Natura przemówiła do niego”. Pais przytacza w swej bio-
grafii fragmenty listów Einsteina, świadczące o intensywności 
tego przeżycia. W liście do Paula Ehrenfesta Einstein napisał: 
„Przez kilka dni nie posiadałem się z radości i podniecenia”. 
Adriaanowi Fokkerowi zwierzył się: „to odkrycie spowodowało, 
że dostałem palpitacji serca”, a Johannesowi de Haasowi po-
wiedział: „poczułem, jakby coś się we mnie zerwało”4.

Na rysunku powyżej zdefiniowane są trzy „promienie” 
koła: promień geodezyjny r* jest odległością od środka do ob-
wodu, promień obwodowy r~ jest długością obwodu podzielo-
ną przez 2π, a promień krzywiznowy R jest miarą zakrzywie-
nia5. W przestrzeni euklidesowej (niezakrzywionej) wszystkie 
trzy promienie są równe, r* = r~ = R, natomiast w zakrzywionej 
przestrzeni te trzy promienie są różne. Teoria Newtona zosta-
ła sformułowana w przestrzeni euklidesowej, ale jej podsta-
wowe równania (grawitacji i ruchu) stosują się także w prze-
strzeni zakrzywionej. W szczególności, przyśpieszenie gra-
witacyjne kulistego ciała o masie M wyraża się przez promień 
obwodowy i wynosi GM/r~2, a przyśpieszenie odśrodkowe 
w ruchu ze stałą prędkością V wyraża się przez promień 
krzywiznowy i wynosi V2/R. Gauss dopuszczał możliwość, 
iż nasza przestrzeń jest zakrzywiona i zamierzał ustalić 
jej krzywiznę przez zmierzenie kątów w wielkim trójkącie 
(o bokach 69 km, 84 km oraz 106 km) utworzonym przez 
szczyty gór Brocken, Hoher Hagen i Großer Inselsberg, co 
wspomina reprodukowana tu pamiątkowa tablica. 

On także zasugerował Bernhardowi Riemannowi temat 
jego słynnej rozprawy habilitacyjnej, która sformułowała geo-
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Promień geodezyjny r*, obwodowy r~ i krzywiznowy R

 4„Pan Bóg jest wyrafinowany… Nauka i życie Alberta Einsteina”, Abraham Pais 
(tłumaczenie Piotra Amsterdamskiego), Prószyński i S-ka, Warszawa, 2001.
 5 Należy odróżniać krzywiznę linii od krzywizny powierzchni i przestrzeni. Linia 
jest zakrzywiona, jeśli jadąc wzdłuż niej samochodem musimy skręcić kierow-
nicę. Na płaskiej (niezakrzywionej) powierzchni wszystkie koła są zakrzywione 
— ich krzywizna jest tym większa, im mniejszy jest rozmiar koła. Na zakrzywionej 
powierzchni globu równik jest niezakrzywionym kołem. Jego promień krzywizny 
jest nieskończony, R = ∞, a więc krzywizna równa jest zeru, 1/R = 0.

Tablica na szczycie góry Brocken upamiętniająca pomiary Gaus-
sa wykonane w latach 1821–1825 na zamówienie Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych Królestwa Hanoweru w ramach triangulacji 
tego kraju. Więcej (ciekawych) informacji na temat pomiarów 
Gaussa: http://de.wikipedia.org/wiki/Gaußsche_Landesaufnahme

Autor tego felietonu wyprowadza wzór na przesunięcie peryhe-
lium Merkurego w szpitalu MSWiA w Warszawie we wrześniu 
2012. Zdjęcie: Henryka Kozicka
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Powyższa mapa przedstawia przybliżony wygląd nieba nad Toruniem odpowiadający wybra-
nym datom i godzinom (w czasie urzędowym). Niemal to samo widzą wszyscy obserwa-
torzy na terenie Polski o godzinie różniącej się o poprawkę wynikającą z długości geogra-
ficznej (patrz mapka obok).

Na sąsiedniej stronie prezentujemy diagram pozwalający odczytać warunki widoczności w To-
runiu nad horyzontem Księżyca i widocznych gołym okiem planet (wschody, górowania, zachody). 
Odpowiedni moment odczytujemy z osi poziomej w dniu wskazanym na osi pionowej. Linie wscho-
du i zachodu Słońca oraz linie świtu i zmierzchu astronomicznego wyodrębniają z każdej doby: 
dzień (kolor pomarańczowy), czas występowania poświaty słonecznej (jasnobłękitny) oraz porę 
nocy wolnej od rozproszonego światła słonecznego (ciemnoniebieski). Odczytane z diagramu przy-
bliżone czasy są podane dla Torunia w czasie urzędowym. Przybliżonego przeliczenia momentów 
wschodów, górowań i zachodów dla innych miast można dokonać, dodając do wartości odczytu 
poprawki na długość geograficzną (mapka Polski). 

Niebo nad Polską 
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      kalendarz astronomiczny

1 marca   
godz. 22.00

Opracowanie mapy 

Janusz Liżewski

widziane z Torunia



45Urania1/2013

luty — marzec 2013     



46 Urania 1/2013

miejscu mgiełkę. To groma-
da otwarta Żłóbek (M44) 
znana od czasów prehi-
storycznych. Około półtora 
stopnia na północ i południe 
od gromady położone są jed-
ne z głównych gwiazd Raka: 
Asellus Borealis i Asellus 
Australis, czwarta i trze-
cia co do jasności w Raku. 
8,5° na południe od M44 
znajduje się kolejna groma-
da otwarta M67. Ta nie jest 
już tak jasna jak Żłóbek 
i przy całkowitym blasku 7 mag. do jej obserwacji konieczny 
jest teleskop. Jeśli wzniesiemy wzrok jeszcze wyżej i spojrzymy 
niemal w zenit, natrafimy na gwiazdozbiór Rysia. Położony jest 
między Wielką Niedźwiedzicą a konstelacją Woźnicy. Ryś to 
jeden z gwiazdozbiorów wprowadzonych na niebo przez Jana 
Heweliusza w 1690 r. Najjaśniejszą gwiazdą Rysia jest α Lyn. 
To olbrzym około 270 razy większy od Słońca i świecący pra-
wie 9 tys. razy silniej. Jednak dzielący go od nas dystans około 
220 lat św. sprawia, że na niebie jawi się jako obiekt o jasności 
3,10 mag. W większych miastach tak słabe gwiazdy nie są już 
widoczne. Jednym z najciekawszych obiektów tej konstelacji 
jest układ potrójny 12 Lyn. Składają się na niego gwiazdy o ja-
sności 5,4 mag., 6 mag. i 7 mag. Dwie pierwsze są oddalone od 

      kalendarz astronomiczny

Pod diagramem wyszczególniono najciekawsze konfigu-
racje planet i Księżyca oraz inne zjawiska. Podane w czasie 
urzędowym momenty tych zjawisk nie zależą od położenia nad 
horyzontem, a więc zachodzą jednocześnie niezależnie od miej-
sca obserwacji.

Gwiazdozbiory
Przełom lutego i marca to również przełomowy okres na roz-

gwieżdżonym niebie. W tym czasie około godziny 22.00 niebo 
niemal na dwie równe strefy dzielą między siebie gwiazdozbio-
ry zimowe i wiosenne. Tę „granicę” między niebem zimowym 
a letnim tworzą gwiazdozbiory Rysia, Raka i Hydry, które w tym 
czasie układają się na lokalnym południku. Na zachód od nich 
jeszcze w pierwszej połowie nocy są widoczne konstelacje góru-
jące o tej porze na przełomie grudnia i stycznia, bogate w jasne 
i kolorowe gwiazdy. Na wschodzie są obecne te trochę mniej 
jasne, ale nie mniej ciekawe, które w najdogodniejszej wieczo-
rowej porze znajdą się za kilka miesięcy. W marcu i lutym, gdy 
noc jest jeszcze względnie długa i ciemna, warto skupić uwagę 
na konstelacjach złożonych ze słabych gwiazd, których ustawie-
nie jest w tym okresie szczególnie korzystne. Zacznijmy więc 
od tych już wspomnianych. Wystarczy zwrócić się dokładnie na 
południe i unieść spojrzenie na wysokość 60° (trzykrotną od-
ległość między opuszkami kciuka i małego palca wyciągniętej 
przed siebie i rozczapierzonej dłoni), aby patrzeć dokładnie na 
centralną część gwiazdozbioru Raka. Jeśli będziemy poza mia-
stem, niemal natychmiast powinniśmy dostrzec właśnie w tym 

NGC 2537 Łapa Niedźwiedzia 
w świetle ultrafioletowym (NASA/
GALEX)

Rysunki gwiazdozbiorów wykonane przez Jana Heweliusza, przedstawiające Rysia, Małego Lwa, Raka i Hydrę (Cyfrowa Biblioteka Narodowa)
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Polecamy do obserwacji

 
W centrum gwiazdozbioru Raka pomiędzy dwoma jednymi z naj-
jaśniejszych gwiazd tej konstelacji znajduje się ciekawy obiekt 
mgławicowy — Praesepe (Żłóbek). Obserwowany nieuzbrojonym 
okiem jawi się jako mgiełka o jasności 3,1 mag. i znany jest od 
czasów starożytnych. Uwzględniony został przez Hipparcosa w jego 
katalogu gwiazd jako „Mała Chmurka” lub „Mglista Gwiazda”. 
Również Ptolemeusz odnotował jego położenie w swym „Alma-
geście”. Grecy i Rzymianie widzieli w nim żłób, z którego jadły 
dwa osły: Asellus Borealis (γ Cnc, 4,7 mag., 158 l.św.) i Asellus 
Australis (δ Cnc, 3,9 mag., 136 l.św.), znajdujące się na północ 
i południe od M44 i stanowiące czwartą i trzecią co do jasności 
gwiazdy Raka. Nazwa owej mgiełki w centrum Raka wiąże się 
z legendą opowiadającą o bitwie między greckimi bogami Dio-
nizosem i Sylenem a Tytanami, którzy rządzili światem jeszcze 

przed Zeusem. Dionizos i Sylen brali udział w bitwie, jadąc na 
osłach. Ponoć ryczenie zwierząt tak przestraszyło Tytanów, że 
bogom udało się wygrać walkę. W nagrodę za swoją pomoc osły 
zostały umieszczone na niebie przy żłobie. Istnieją zapisy mówiące 
o posługiwaniu się Praesepe oraz γ i δ Cancri przy przewidywaniu 
pogody. Aratos z Sykionu (260 r. p.n.e.) radził, jak interpretować 
obserwacje tych obiektów w sposób następujący:

Patrz na Żłóbek. Słabą mgiełkę na północy (…) poniżej Raka. 
Obok niej znajdują się dwie słabo lśniące gwiazdy, nie bardzo 
daleko od siebie, ale i też nie blisko, widoczne w odległości na 
szerokość wyciągniętego przed siebie łokcia, jedna na północ, 
a druga na południe. Nazywane są Osłami, a pomiędzy nimi 
jest Żłóbek. (…) Jeśli Żłóbek ciemnieje, a obie gwiazdy pozostają 
niezmienione, zwiastuje to deszcz. Ale jeśli Osioł Północny świeci 
niemrawo przez słabą mgłę, podczas gdy Osioł Południowy świeci 
jasno, spodziewaj się wiatru z południa: lecz gdy odwrotnie, Połu-
dniowy Osioł jest zachmurzony, a Północny jaśnieje, spodziewaj 
się wiatru północnego.

Twórcy legendy o osłach, starożytni Grecy, widzieli Praesepe 
jedynie jako mgiełkę niedaleko centrum Raka. Po raz pierwszy 
przez teleskop spojrzał na M44 Galileusz, tak ją opisując: Mgławi-
ca zwana Praesepe, nie jest jedną gwiazdą, ale nagromadzeniem 
więcej niż 40 małych gwiazd. 

luty — marzec 2013     

Praesepe

siebie na niebie jedynie o około 2’’, a dwie ostatnie o 9’’, więc 
do ich obserwacji niezbędna jest bardzo dobra pogoda i duże 
powiększenie. W centrum gwiazdozbioru znajduje się słaba, 
o jasności jedynie 12 mag. i zajmująca niewielki obszar na nie-
bie 2,5’ galaktyka karłowata Łapa Niedźwiedzia (NGC 2537), 
zawdzięczająca swą nazwę charakterystycznemu kształtowi 
ukazanemu na ilustracji obok. 

Z Rysiem graniczy kolejny słaby gwiazdozbiór wprowadzo-
ny przez Heweliusza — Mały Lew. Znajduje się po wschodniej 
stronie Rysia, zaraz pod łapami Wielkiej Niedźwiedzicy. Nie ma 
tu wielu obiektów dostępnych obserwacjom nieuzbrojonym 
okiem. Bez teleskopu czy lornetki widocznych jest w obrębie 
Małego Lwa zaledwie 20 gwiazd, z których najjaśniejszą jest 46 
LMi o jasności 3,8 mag., a i tak niedaleko jej do czwartej wielko-
ści gwiazdowej. Sama gwiazda odległa jest od Układu Słonecz-
nego o 100 lat św. i przy średnicy 18 razy większej niż Słońce 
świeci 180 razy silniej niż ono. Być może właśnie dzięki ubogie-
mu tłu gwiazdowemu tej konstelacji 17 lipca 1936 r. astronom 
amator Władysław Lis, na stacji obserwacyjnej Lubomir, gołym 
okiem odkrył kometę. Później nazwana została kometą 1936III 
Kaho-Kozik-Lis, gdyż równolegle jej obserwacji dokonali Japoń-
czyk Sigeru Kaho i astronom rosyjski polskiego pochodzenia, 
pracujący w Aszchabadzie, Stefan Kozik. W gwiazdozbiorze tym 
jest jednak obiekt niezwykle ciekawy, ale dla cierpliwego obser-
watora. To R LMi, miryda, zmieniająca jasność w zakresie od 6 
do 13 mag. z okresem 372 dni. 

Wróćmy na chwilę go gwiazdozbioru Rysia. Na rysunkach 
J. Heweliusza jest przedstawiany w taki sposób, że jego ogon 
znajduje się po stronie Wielkiej Niedźwiedzicy a pysk przy Ży-
rafie — następnym słabym gwiazdozbiorze. Żyrafa to wpraw-
dzie już konstelacja okołobiegunowa, ale jeśli odnajdzie się na 
niebie Rysia, to warto od razu spróbować odszukać Żyrafę. To 
najsłabszy z dotychczas wspomnianych układów gwiazd. Najja-
śniejsza gwiazda Żyrafy, β Cam, świeci z jasnością 4 mag. W po-
godną, pozamiejską noc dostrzec tu można jeszcze 49 gwiazd 
bez wykorzystania sprzętu optycznego. Ciekawym obiektem 
zauważalnym już przez lornetkę jest gromada otwarta NGC 
1502 o jasności 5,7 mag., licząca 50 składników, z których 
15 najjaśniejszych tworzy charakterystyczny trójkątny kształt. 
Kolejnym widocznym tu obiektem mgławicowym jest położona 

przy granicy z Rysiem i Wielką Niedźwiedzicą galaktyka spiral-
na NGC 2403. Odległa jest od Ziemi o 8 mln lat świetlnych i na 
niebie zajmuje obszar 23’×12’. Przy jasności 8,2 mag. nie jest 
idealnym obiektem dla obserwacji przez lornetkę, ale już nie-
wielki teleskop nie powinien mieć problemów z jej ukazaniem. 
W 2004 r. w NGC 2403 obserwowano jedną z najbliższych po-
zagalaktycznych supernowych. 

Dokładnie pod gwiazdozbiorem Raka jest położony wspo-
mniany na początku gwiazdozbiór Hydry. W jego granicach 
znajduje się więcej jaśniejszych gwiazd niż w przypadku Żyrafy, 
ale może być trudny do zlokalizowania ze względu na o wiele 
mniejszą wysokość nad horyzontem. Hydra to najdłuższa kon-
stelacja. Jej szerokość nie przekracza 5°, ale jej długość jest 
bliska 100°. Ze 130 gwiazd dostrzegalnych tu gołym okiem 
tylko jedna — Alphard — otrzymała nazwę własną. Jej jasność 
to 1,9 mag. i jest to najjaśniejsza gwiazda konstelacji Hydry. 
Na tak dużym obszarze musi trafić się więcej obiektów wartych 
obserwacji. Należy do nich między innymi miryda R Hya (3,5 —   
— 10,9 mag.), gromada otwarta M48 (5,5 mag.), gromada kuli-
sta M68 (7,8 mag.), galaktyka spiralna M83 (7,6 mag.) nieste-
ty podobnie do M68 o mocno ujemnej deklinacji, przez co nie 
wschodząca wysoko nad horyzont, a także mgławica planetar-
na NGC 3242 (9 mag.) tak zwany „Duch Jowisza”.

Słabe gwiazdozbiory odnaleźć na niebie można o każdej 
porze roku i z pewnością co pewien czas będziemy o nich przy-
pominać.

Słońce i Księżyc
Na początku lutego Słońce świeci w gwiazdozbiorze Kozio-

rożca, a Księżyc jest widoczny w drugiej połowie nocy. W tym 
czasie po obu stronach Słońca na niebie, w odległościach nie 
większych niż 13°, znajdują się Merkury i Wenus. Wraz ze 
Słońcem wędrującym w kierunku Wodnika Wenus będzie się 
do niego zbliżała, a Merkury oddalał, co w połowie miesiąca 
zaowocuje dobrymi warunkami do jego obserwacji. W drugim 
tygodniu lutego w pobliżu Słońca znajduje się również Księżyc, 
który fazę nowiu przejdzie 10 II o 8.20. Przez następne kilka 
dni będzie można polować na tak zwany młody Księżyc, który 
w postaci wąskiego sierpa z dnia na dzień coraz wyżej wznosi 
się nad zachodnim horyzontem po zachodzie Słońca. Następ-
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nego dnia po nowiu, 11 II, przy bardzo dobrych warunkach 
atmosferycznych, nisko na zachodnim niebie może udać się 
zaobserwować młody Księżyc (–6 mag.) 8° nad horyzontem 
w towarzystwie Merkurego (–0,7 mag.) położonego około dwa 
stopnie niżej. Niedaleko będzie również Mars, ale jego mała 
jasność (1,4 mag.), łuna zachodu i niewielka wysokość nad ho-
ryzontem (3,5°) mogą uniemożliwić obserwacje. 16 II Słońce 
z gwiazdozbioru Koziorożca przejdzie do Wodnika. Dzień póź-
niej, o 21.31, Księżyc znajdzie się w pierwszej kwadrze, a Mars 
i Wenus zbliżą się jeszcze bardziej na niebie do Słońca. 25 II 
o 21.26 Księżyc znajdzie się w pełni i tej nocy wzejdzie nad ho-
ryzont w czasie zachodu Słońca. Świecił wówczas będzie na tle 
konstelacji Sekstansu. Nad nią znajduje się gwiazdozbiór Lwa 
z najjaśniejszą jego gwiazdą — Regulusem (1,35 mag.). Dzięki 
całonocnej obecności Księżyca nad hory-
zontem będzie można obserwować, jak 
w wyniku ruchu po wokółziemskiej orbicie 
zgodnym z rotacją Ziemi wokół własnej 
osi, przesuwając się na tle gwiazd, zwięk-
sza swą odległość od Regulusa z około 8° 
wieczorem do około 13° nad ranem. 

Na początku marca, tak jak na począt-
ku lutego, Księżyc będzie widoczny w dru-
giej połowie nocy. 4 marca ponownie ujrzy-
my jedynie w połowie oświetlony Srebrny 
Glob, gdy o 22.53 znajdzie się w ostatniej 
kwadrze. Od teraz, z nocy na noc widać co-
raz mniejszą oświetloną część jego tarczy. 
Mniej więcej 10 marca Księżyc przestanie 
być widoczny, po czym 11 III o 20.51 po-
nownie znajdzie się w nowiu. Następnego 
dnia Słońce przejdzie z Wodnika do Ryb 
i coraz dłużej utrzymywać się będzie nad 
horyzontem, wydłużając dzień i tak już za-
uważalnie w marcu dłuższy od najkrótsze-
go w roku. Tegoroczna marcowa pierwsza 
kwadra Księżyca (19 III 18.27) wypada na 
dzień przed równonocą wiosenną, przypa-
dającą na 12.02 20 III. 

Początek wiosny Słońce spędzi w gwiazdozbiorze Ryb, w któ-
rym pozostanie do połowy kwietnia. Wraz z nadejściem wiosny 
wzrasta ilość bezchmurnych nocy i dni. W tym roku obserwacyj-
ną uwagę warto zwrócić szczególnie na Słońce, które ma osią-
gnąć maksimum swej aktywności. 

Planety
Luty to najlepszy w 2013 r. czas na obserwacje Merkurego 

w godzinach wieczornych. Już od połowy stycznia planeta ta od-
dala się na niebie od Słońca na wschód. Na początku lutego bę-
dzie jeszcze zbyt nisko nad horyzontem, aby ją dostrzec, ale już 
8 dnia tego miesiąca może udać się wypatrzyć Merkurego pra-
wie 4° nad horyzontem w towarzystwie Marsa. Planety dzielić 
będzie na niebie jedynie 15’! Niestety bardzo trudno je dostrzec 

Używając dużych teleskopów, można dostrzec około 300 
gwiazd należących do gromady. W 1769 r., 4 marca, Charles Mes-
sier sklasyfikował ten obiekt jako gromadę gwiazd i nadał jej numer 
katalogowy 44. W swym katalogu opisywał ją mniej więcej tak: 
Gołym okiem widoczna jest w Raku mgławica: jest to nic innego 
jak gromada wielu gwiazd, które stają się bardzo dobrze widoczne 
przy pomocy teleskopu. Gwiazdy gromady nie dają się rozdzielić 
gołym okiem z powodu ich niewielkiej odległości od siebie.

M44 to tak zwaną gromada otwarta. Obiekty tego typu tworzą 
najmłodsze gwiazdy w naszej Galaktyce. Gwiazdy gromady po-
wstawały z tej samej chmury materii, mniej więcej w tym samym 
czasie. Często na zdjęciach gromad otwartych widoczne są de-
likatne obłoki gazu, spowijające gwiazdy, będące pozostałością 
po pierwotnym obłoku. M44 ma swoją „kuzynkę” — gromadę 
otwartą o nazwie Hiady. Jest ona częścią gwiazdozbioru Byka — 
tworzy początek jego rogów. Podobny kierunek ruchów własnych 
gwiazd tych gromad i ich wiek wskazuje na wspólne pochodzenie 
z jednego obłoku materii istniejącego od 700 do 800 mln lat temu.

Ze względu na sztuczne oświetlenie Praesepe nie jest dostrze-
galna gołym okiem w mieście. Jeśli użyjemy lornetki lub będziemy 
poza miastem, z pewnością ją zobaczymy. Za pomocą teleskopu 
powinniśmy zaobserwować około 25 najjaśniejszych gwiazd 
gromady o jasnościach z zakresu 8—6 mag. Widoczne wówczas 

Jaśniejsze od planet! 
ISS i Iridium

Warto pamiętać o tym, że nawet w mieście może być doskonale widoczna Między-
narodowa Stacja Kosmiczna (ISS). Gdy przelatuje na wysokości prawie 400 km nad 
Ziemią, w sprzyjających warunkach może świecić z jasnością nawet –8 mag., czyli 
o wiele jaśniej niż Wenus. Obserwować ją można już krótko po tym, jak wzejdzie nad 
południowo-zachodni horyzont. Wschodząc coraz wyżej, stopniowo zwiększa swoją 
jasność aż do momentu górowania. Wówczas po Księżycu jest najjaśniejszym obiek-
tem na niebie. Następnie kierując się ku północno-wschodniemu horyzontowi, z wolna 
słabnie. 

W zależności od pory nocy można zaobserwować ciekawe zjawisko wejścia ISS 
w cień Ziemi. Objawia się to bardzo szybkim spadkiem jej jasności aż do całkowitego 
zaniku, gdy jeszcze jest wysoko nad horyzontem.

Poza przelotami Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ciekawym doświadczeniem 
może być obserwacja tak zwanych błysków Irydium. Satelity Irydium to flota kilkudzie-
sięciu satelitów służących do komunikacji głosowej i przesyłu danych. Wyposażone 
są w trzy anteny odbijające światło z niewielkimi stratami. Jeśli antena takiego satelity 
będzie ustawiona pod odpowiednim kątem względem Słońca i obserwatora na Ziemi, 
puścić do niego może swoistego „zajączka”, który widoczny może być nawet w ciągu 
dnia. 

Za pomocą strony internetowych, takich jak http://www.heavens-above.com lub 
http://www.calsky.com znaleźć można informację o tym, kiedy w danym miejscu na 
Ziemi dostrzec można taki błysk. Warto jest wówczas jak najlepiej ustawić swój zega-
rek, ponieważ momenty błysków podawane są z sekundową dokładnością, a same 
pojaśnienia nie trwają dłużej niż kilka sekund.

Położenie Praesepe na tle gwiazdozbioru Raka zaznaczono zielo-
nym okręgiem (Stellarium, GIMP)
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z powodu łuny zachodzącego 
Słońca i ich niewielkiej jasności. 
Mars świeci wówczas z jasno-
ścią zaledwie 1,4 mag. i jedyną 
wskazówką jego położenia będzie 
w tym czasie Merkury świecący 
niemal jak obiekt –1 wielkości 
gwiazdowej. Najłatwiej odnaleźć 
Merkurego w połowie miesiąca, 
gdy znajdzie się najdalej od Słoń-
ca na niebie w tak zwanej mak-
symalnej wschodniej elongacji. 
Jego jasność co prawda spadnie 
do –0,3 mag., ale nadal względ-
nie łatwo (jak na tę planetę) moż-
na go odnaleźć około godziny po 
zachodzie Słońca, 7,5° nad po-
łudniowo-zachodnim horyzontem 
(dokładniej WSW). Po maksymal-
nej elongacji z 16 lutego Merkury 
zmniejsza wysokość nad horyzon-
tem. Zbliża się wówczas do Ziemi w przestrzeni i na niebie do 
Słońca. To sprawi, że coraz mniejszy oświetlony obszar planety 
zwrócony będzie w naszą stronę i w ostatnich dniach miesiąca 
jej jasność spadnie do 2 mag., przez co stanie się niedostrzegal-
na. W tym czasie planeta zbliży się na minimalną odległość do 
Słońca, 0,3 j.a., osiągając peryhelium 17 lutego. Na początku 
marca Merkury przejdzie na zachodnią stronę nieba, mijając 
Słońce na niebie (4 III) pomiędzy nim a Ziemią w przestrzeni 
(tzw. koniunkcja dolna). Teraz z kolei systematycznie oddala się 
od Słońca na zachód i widoczny mógłby być nad wschodnim ho-
ryzontem przed wschodem Słońca. Niestety mimo dążenia do 
maksymalnej zachodniej elongacji 31 III, planety dostrzec się 
nie uda. Na początku marca spowodowane to będzie zbyt małą 
odległością kątową od Słońca, w drugiej połowie miesiąca zbyt 
małą (jedynie kilkustopniową) wysokością nad horyzontem go-
dzinę przed wschodem, a pod koniec marca Merkury wschodzi 
jedynie pół godziny przed Słońcem. Tak dobre warunki widocz-
ności planety jak w lutym nastaną dopiero w październiku, ale 
wówczas szukać jej trzeba przed wschodem Słońca. 

Wenus w lutym i marcu jest niewidoczna z powodu małej 
odległości kątowej od Słońca. 28 marca minie na niebie Słońce 
w koniunkcji górnej (znajdzie się po jego przeciwnej stronie niż 
Ziemia w Układzie Słonecznym). Od tego dnia będzie zwiększa-
ła odległość od Słońca na niebie po wschodniej stronie i pod 
koniec maja stanie się widoczna jako Gwiazda Wieczorna.

Marsa podobnie do Merkurego może udać się dostrzec go-
dzinę po zachodzie Słońca, nisko nad południowo-zachodnim 
(dokładniej WSW) horyzontem. Obserwacje utrudnia jednak 
łuna zachodu i niewielka jasność planety 1,4 mag. Po spotka-
niu z Merkurym 8 lutego obniżał będzie swoją wysokość nad 
horyzontem i już w drugiej połowie miesiąca stanie się niedo-
strzegalny. W okres lepszej widoczności Mars wejdzie dopiero 
w lipcu, więc początek lutego to ostatni moment na obserwacje 
tej planety przed jej wielomiesięczną absencją.

Luty i marzec to wciąż bardzo dobre miesiące na obserwa-
cje Jowisza. Wprawdzie od opozycji z grudnia ubiegłego roku 
Jowisz góruje coraz wcześniej po zachodzie Słońca i coraz szyb-
ciej zachodzi za horyzont, ale dzięki temu w lutym we wczesnej 

Merkury i Jowisz na południowo-zachodnim niebie 16 lutego, godzinę po zachodzie Słońca

obiekty mogą delikatnie różnić się kolorem gdyż wśród nich znaj-
dziemy gwiazdy o różnych temperaturach powierzchniowych. Ko-
lory te będą widoczne wyraźniej gdy wykona się zdjęcie gromady.

Poza kolorowymi gwiazdami w M44 znajdziemy również gwiaz-
dy zmienne lub podejrzane o zmienność, m.in. TX Cancri leżącą 
na obrzeżach gromady. Jest to zmienna zaćmieniowa o jasności 
około 10 mag. Blask tej gwiazdy zmienia się o około 0,4 mag. 
z okresem około 9 godzin. Preasepe, jak i inne gromady otwarte, 
może być wykorzystana do wyznaczania odległości w naszej 
Galaktyce. Okazuje się bowiem, że jeśli dokładnie wyznaczyć na 
niebie kierunki ruchów własnych gwiazd należących do gromady, 
ich przedłużenia przecinają się we wspólnym obszarze nieba — 
tzw. punkcie zbieżności. Znając odległość kątową gromady od 
tego punku i prędkość radialną choćby jednej gwiazdy, można 
obliczyć odległość do gromady (jest to tak zwana metoda gromad 
ruchomych). Badania prowadzone przez Europejską Agencję 
Kosmiczną za pomocą pozaatmosferycznego Obserwatorium 
Hipparcos pozwoliły wyznaczyć odległość do gromady na 577 lat 
świetlnych oraz jej wiek na 730 mln lat. Sama gromada rozciąga 
się w przestrzeni na około 10 lat świetlnych.

Piotr Wychudzki

Praesepe (NOAO/AURA/NSF).
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porze nocy będzie w najlep-
szej pozycji do obserwacji, gdy 
w dwie godziny po zachodzie 
Słońca góruje na wysokości 
prawie 58°! Tarcza planety 
w tym czasie będzie miała 
średnicę 43’’ i już przez kilku-
centymetrowe teleskopy uda 
się zaobserwować jowiszowe 
księżyce i chmury, a przez 
te o średnicy większej niż 
7—8 cm nawet Czerwoną Pla-
mę. Warto pamiętać, że przez 
teleskopy o średnicy około 
10 cm bez problemu uda się 
dostrzec cień galileuszowych 
satelitów na jowiszowej tar-
czy! Przygotowując się do ta-
kiej obserwacji, warto wspo-
móc się programami potra-
fiącymi przewidzieć położenie 
tych obiektów względem planety (np. Stellarium, AstroJaWil). 
Jowisz przez najbliższe miesiące nadal wędruje po niebie na 
tle gwiazdozbioru Byka. Świecił tam będzie z jasnością około 
–2 mag. niemal jako „drugie oko” mitycznego wcielenia Ze-
usa. W czasie tej wędrówki nie napotka ciekawych obiektów 
mgławicowych, a jedynie oddala się od widocznych nieuzbro-
jonym okiem gromad otwartych Hiad i Plejad. W lutym dojdzie 
do ciekawego spotkania Jowisza z Księżycem ze wspomnia-
nymi gromadami w tle i czerwonym Aldebaranem o jasności 
0,8 mag. 18 II godzinę po zachodzie Słońca po północno-za-
chodniej stronie Księżyca w odległości około 3° świecił będzie 
Jowisz, a w kierunku południowym około 3° zobaczymy Alde-
barana. Do podobnego spotkania dojdzie 17 marca. Wówczas 
nad zachodnim horyzontem około 21.00 Jowisz od Księżyca 
dzieli około 4,5° na wschód, a Aldebaran w odległości prawie 
5° będzie świecił po stronie południowej.

Saturn na początku lutego wschodzi kilkanaście minut 
przed pierwszą w nocy i góruje dwie godziny przed wschodem 

Słońca. Świeci w gwiazdozbiorze Wagi z jasnością 0,7 mag. na 
początku miesiąca, 0,6 mag. na początku marca i 0,5 mag. 
pod koniec marca. Z roku na rok coraz lepiej widoczne stają 
się pierścienie planety wraz z Przerwą Cassiniego, którą przy 
dobrych warunkach ukazać potrafią teleskopy już o średnicy 
obiektywu 8 cm (warto tu jednak posłużyć się teleskopem co 
najmniej 10 cm). Przez taki teleskop nie będzie również pro-
blemem dostrzeżenie Tytana (9,1 mag.) — największego księ-
życa Saturna i jedynego w Układzie Słonecznym posiadającego 
gęstą atmosferę i powierzchniowe zbiorniki cieczy (metanu). 
3 II godzinę przed wschodem Słońca, nad południowym hory-
zontem, w odległości 4,5° Saturna spotka Księżyc ponad dobę 
przed ostatnią kwadrą. Do ponownego spotkania dojdzie 2 III 
nad południowo-zachodnim horyzontem, ale tym razem obiek-
ty dzielić będzie większa odległość, prawie 6,5°.

Widoczność najdalszych planet Układu Słonecznego, Ura-
na i Neptuna, pogarszała się przez ostatnie miesiące i nadal 

będzie się pogarszać. Urana 
za pomocą teleskopu można 
próbować odnaleźć na po-
czątku lutego dwie godziny 
po zachodzie Słońca prawie 
24° nad południowo-zachod-
nim horyzontem. Świeci tam 
w gwiazdozbiorze Ryb z ja-
snością 6,24 mag. Z dnia na 
dzień zbliża się do Słońca, 
obniżając wysokość nad hory-
zontem i na przełomie miesię-
cy jego obserwacja przestanie 
być możliwa. Przynajmniej 
do czerwca niemożliwe bę-
dzie dostrzeżenie Neptuna, 
który świeci słabiej od Urana 
z jasnością 7,8 mag, i na po-
czątku lutego, godzinę po za-
chodzie Słońca znajduje się 
jedynie 3° nad horyzontem. 
W ostatnim tygodniu lutego 
(21 II) Neptun przejdzie na 
zachodnią stronę nieba i sys-
tematycznie będzie zwiększał 
odległość kątową od Słońca.

Kometa C/2011 L4 PanSTARS na tle gwiazdozbioru Ryb i Andromedy w marcu i kwietniu 2013 r. Biało-
czarne koła oznaczają kolejne położenia komety. Żółto-czarne koło oznacza moment przewidywanej 
maksymalnej jasności na 10 III.

Kometa C/2011 L4 PanSTARS 20.03.2013 nad północno-zachodnim horyzontem godzinę po zachodzie 
Słońca (Stellarium, GIMP)
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Spójrz w niebo – gwiazdozbiory

Wielka Niedźwiedzica
Wielka Niedźwiedzica jest jednym z najdawniej nazwanych 

gwiazdozbiorów. Ludy Eurazji, jak i Ameryki Północnej, dostrzegały 
w tej konstelacji kształt niedźwiedzia. Można zatem domniemy-
wać, że gwiazdozbiór ten musiano nazwać jeszcze przed znik-
nięciem lądowego połączenia pomiędzy Syberią i Alaską, czyli co 
najmniej 15 000 lat temu! Konstelacja ta widnieje też na fladze 
stanowej Alaski oraz fladze plemienia Czirokezów. 

W naszym kręgu kulturowym nazwa gwiazdozbioru nawiązuje 
do greckich mitów o uwiedzionej przez Zeusa nimfie Kallisto (gr. 
Kalliste — najpiękniejsza). Nimfa Kallisto była ulubienicą bogini 
łowów Artemidy, ale za romans z Zeusem została przemieniona 
w niedźwiedzicę przez zazdrosną boginię. Zeus, widząc męczarnie 
swej oblubienicy, umieścił ją na firmamencie. Jednakże zazdrosna 
żona Zeusa Hera uprosiła bogów, by niedźwiedzica nie mogła się 
kąpać w oceanie i przez cały czas bez odpoczynku wędrowała 
w kółko po niebie. 

Jest też pewien polski wkład w ten gwiazdozbiór. W 1690 r. 
Jan Heweliusz umieścił obok Niedźwiedzicy gwiazdozbiór Psów 
Gończych. Wyobraża on dwa charty: Charę i Asteriona, należące 
do Wolarza, które atakują niedźwiedzicę. To podobno Asterion 
chwycił niedźwiedzicę za ogon i wyciągnął go do takiej długości. 

Wielka Niedźwiedzica jest gwiazdozbiorem okołobiegunowym. 
Na szerokościach geograficznych, na których leży Polska, nie 
zachodzi on nigdy, a więc może być obserwowany przez cały rok. 
Asteryzm Wielkiego Wozu jest chyba najlepiej rozpoznawanym 
układem gwiazd na niebie. Spotyka się też takie nazwy, jak: Czer-
pak, Pług, Wielki Rondel czy Wielka Chochla. W marcu, w połowie 
nocy znajdziemy go w zenicie. Tworzy go siedem jasnych gwiazd: 
Alioth (1,75 mag.), Dubhe (1,8 mag.), Alkaid zwana też Benet-
nash (1,85 mag.), Mizar (2,2 mag.), Merak (2,35 mag.), Phekda 
(2,45 mag.) i Megrez (3,3 mag.), układających się w charakte-
rystyczny kształt, który może kojarzyć się z wozem opatrzonym 
w długi dyszel. Pięć gwiazd Wielkiego Wozu (poza Dubhe i Alkaid) 
przynależy do luźnej gromady, zwanej też czasem gromadą rucho-
mą Wielkiej Niedźwiedzicy, które charakteryzują się podobnymi 
zwrotami i wartościami prędkości ich ruchów własnych. Ocenia 
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Więcej informacji:

OLSZTYŃSKI MIESIĘCZNIK ASTRONOMICZNO- 
-ASTRONAUTYCZNY
http://www.planetarium.olsztyn.pl/kalendarz/

ALMANACH ASTRONOMICZNY  
TOMASZA ŚCIĘŻORA
http://regulus.astrohobby.pl/

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

Komety i meteory
Ciekawym obiektem do obserwacji zarówno wizualnych, 

jak i fotograficznych może okazać się kometa C/2011 L4 
PanSTARS. Jeśli niektóre z przewidywań jej jasności się 
potwierdzą, w marcu może być widoczna nieuzbrojonym 
okiem wieczorami, nad zachodnim horyzontem. Kometa 
została odkryta 6 czerwca 2011 r., 1,8 m teleskopem prze-
glądu PanSTARS, operującego na Hawajach. Wówczas znaj-
dowała się w odległości około 7,6 j.a. od Słońca i jej jasność 
wynosiła około 18 mag. Wyznaczenie orbity C/2011 L4 
PanSTARS pokazało, że najbliżej Ziemi znajdzie się 5 mar-
ca (1,1 j.a.), a niedługo potem, w dniach 8—12 III, osiągnie 
maksimum blasku. Różne modele przedstawiają osza-
cowania jej jasności maksymalnej od –0,5 do –5,0 mag. 
W peryhelium kometa znajdzie się 10 marca w odległości 
0,3 j.a. od Słońca. 

Warunki obserwacji komety nie będą dobre. Na począt-
ku marca zachodzi niemal w tym samym czasie co Słońce. 
Nad horyzontem w godzinę po zachodzie Słońca, gdy łuna 
słoneczna jest już dużo mniejsza, obecna będzie dopiero 
od 10 marca. W okresie maksymalnej jasności przesuwa 
się na niebie na granicy gwiazdozbiorów Wieloryba i Ryb. 
W tym czasie nie wzniesie się nad horyzont na wysokość 
większą niż 4° i jej obserwacje będą niezwykle trudne. 
Na szczęście podczas maksymalnego zbliżenia do Słońca 
szybko przemykać będzie na tle konstelacji. W ciągu doby 
pokona ponad 2,5°, dzięki czemu przez kolejne 10 dni 
wzniesie się na tyle wysoko nad horyzont, aby udało się 
ją dostrzec nawet w łunie zachodzącego Słońca. 20 mar-
ca, przy jasności –2,8 mag. (pesymistyczna wersja: 1,32 
mag.) powinna być widoczna prawie 12° nad północno-za-
chodnim horyzontem (WNW). Przez resztę miesiąca nadal 
zwiększać będzie wysokość do około 16° 31 marca, podró-
żując już na tle gwiazdozbioru Andromedy. Jednocześnie 
szybko spada jej jasność. Jednak do końca miesiąca, poza 
miastem, może udać się ją dostrzec nieuzbrojonym okiem. 
Obserwacjom przez lornetki i niewielkie teleskopy dostęp-
na będzie przynajmniej do wakacji (w lipcu odległa tylko 
12° od zenitu!).

Luty i marzec to miesiące pozbawione aktywnych rojów 
meteorowych. Najobfitsze z dających się wyróżnić spoza me-
teorowego tła (ZHR=4) to α-Centaurydy i γ-Nominidy z około 
sześcioma przelotami w ciągu godziny. Niestety ich radianty, 
znajdując się na tle gwiazdozbiorów południowych, nie są 
widoczne z szerokości geograficznych Polski.

Piotr Wychudzki

Wg Jacka Drążkowskiego prawdziwą przyczyną nienaturalnie długich 
ogonów Wielkiej i Małej Niedźwiedzicy jest potwornie wielka odległość 
od Ziemi do gwiazd, dokąd zaciągnął je (za ogony!) Zeus. Czyżby staro-
żytni Grecy już wiedzieli to, co jako pierwszy oszacował Kopernik?
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się, że gromada ma średnicę około 30 lat 
św., a jej centrum leży około 80 lat św. od 
Słońca. Wśród gwiazd Wielkiego Wozu 
szczególnie interesująca jest Mizar leżąca 
w miejscu przegięcia dyszla. Stanowi ona 
układ wizualnie podwójny gwiazd: Mizara 
A (2,3 mag.) i Mizara B ( 4 mag.), odległych 
o kąt wystarczająco duży (15’’), aby bez 
trudu można było go rozdzielić przy po-
mocy małego amatorskiego teleskopu lub 
lornetki. Kąt ten przekłada się na dystans 
liniowy między składnikami około 380 AU. 
Mizar był pierwszym znanym przypadkiem 
układu wizualnie podwójnego. Podwójność 
stwierdził w 1617 r. Benedetto Castelli 
i powiadomił o tym fakcie Galileusza, który 
w tydzień później wykonał potwierdzającą 
obserwację. W 1890 r. Edward Pickering 
odkrył, że Mizar A jest układem spektro-
skopowo podwójnym gwiazd obiegających 
się z okresem 20 dni. Tu historia niejako 
się powtórzyła — ponownie to Mizar był 
pierwszym obiektem, w którym stwierdzo-
no podwójność gwiazdy, tym razem metodą 
spektroskopową. Kilkanaście lat później, 
w 1908 r. stwierdzono, że Mizar B jest także układem podwójnym 
spektroskopowo. W tym momencie Mizar stał się pierwszym 
znanym układem poczwórnym gwiazd. Zaś wynikiem ostatnich lat 
jest fakt, że leżąca w pobliżu Mizara w odległości kątowej prawie 
12’ gwiazda Alkor (A5V, 4 mag.) ma gwiazdowego towarzysza 
w postaci czerwonego karła i jednocześnie podejrzewa się, że 
układ Alkora jest związany grawitacyjnie z Mizarem, obiegając go 
na orbicie o promieniu około 1 roku świetlnego.

Kilkanaście stopni pod dyszlem Wielkiego Wozu można od-
naleźć jedyną jasną gwiazdę konstelacji Psy Gończe. Gwiazda 
Cor Caroli (1,75 mag.), co z łacińskiego oznacza Serce Karola, 
została tak nazwana na cześć któregoś z angielskich królów 
z dynastii Stuartów — Karola I lub Karola II. Według najbardziej 
popularnej wersji nadanie tej nazwy ma być związane z faktem 
rzekomego zaobserwowania znacznego pojaśnienia gwiazdy 29 
maja 1660 r., w dniu „Restauracji Stuartów”, gdy Karol II wkroczył 
do Londynu. Cor Caroli także jest układem podwójnym o znacz-
nym stopniu kątowej separacji 18’’. W skład układu wchodzą 
dwie gwiazdy o jasnościach około 2,9 mag. oraz 5,6 mag. Słabiej 
świecący składnik systemu, oznaczany jako α CVn, jest zwyczajną 
gwiazdą ciągu głównego typu F0V nieco masywniejszą (~1,7 
krotnie) i znacznie gorętszą (Teff ≈ 8000 K) od Słońca. Składnik 
główny systemu, α CVn, jest już jednak bardzo interesującym 
obiektem: to gorąca (Teff ≈ 10000 K) gwiazda typu A0 o bardzo 
osobliwym składzie chemicznym atmosfery obfitującym w ciężkie 
pierwiastki, takie jak rtęć, europ i krzem. Jest to zarazem gwiazda 
zmienna wykazująca zmiany blasku o amplitudzie kilkunastu 
setnych magnitudo i zmiany w natężeniach emisyjnych linii 
widmowych z okresem 5,47 dni, który utożsamiany jest z okre-
sem rotacji gwiazdy. Gwiazda ta posiada zarazem bardzo silne 
pole magnetyczne, kilka tysięcy razy przewyższające natężenie 
pola magnetycznego Ziemi, które odpowiada za powstawanie 
anormalnie dużych plam na jej powierzchni. Zmiany ekspozycji 
tych plam na obserwatora skutkiem rotacji gwiazdy są przyczyną 
obserwowanej zmienności. α CVn jest protoplastą dla całej klasy 
gwiazd zmiennych. I tak np. w dyszlu Wielkiego Wozu możemy 
znaleźć bliźniaczą gwiazdę zmienną o nazwie Alioth, u której 
jednak nie zaobserwowano towarzysza, a jej pole magnetyczne 
jest o rząd wielkości słabsze niż u α CVn.

Gwiazdozbiory Wielkiej Niedźwiedzicy i Psów Gończych leżą na 
niebie z daleka od wstęgi Drogi Mlecznej, w pobliżu północnego 
bieguna galaktycznego, który znajduje się w sąsiadującym z nimi 
gwiazdozbiorze Warkocza Bereniki. Kierując wzrok na te gwiazdo-
zbiory, patrzymy wysoko ponad płaszczyzną Galaktyki, około której 
koncentruje się rozproszona materia międzygwiazdowa. Światło 
docierające do nas z tych kierunków nie napotyka więc na swej 
drodze zbyt dużych ilości ośrodka międzygwiazdowego w postaci 
gazów i pyłów, bardzo wydajnie pochłaniających i rozpraszających 
promieniowanie z zakresu widzialnego. Z powodu silnie osłabia-
jącego światło działania ośrodka międzygwiazdowego, patrząc 
w kierunku pasa Drogi Mlecznej, niemal nie obserwuje się galaktyk 
(aby obserwować galaktyki w tych kierunkach, trzeba sięgnąć do 
zakresów promieniowania, dla których ośrodek międzygwiazdowy 
jest bardziej przezroczysty, jak np. daleka podczerwień lub zakres 
radiowy). W gwiazdozbiorach Wielkiej Niedźwiedzicy oraz Psów 
Gończych znajdziemy bardzo dużą ich ilość. Galaktyk jaśniej-
szych niż około 10 mag. byłoby już prawie 20, dlatego też tutaj 
zaprezentujemy tylko kilka tych bardziej znanych reprezentantek 
katalogu Messiera.

Najlepiej rozpoznawanymi galaktykami Wielkiej Niedźwiedzi-
cy jest bodajże para położonych blisko siebie obiektów, którym 
Messier nadał numery 81 i 82 w swoim katalogu. Galaktyka (NGC 
3031) nazywana jest też często galaktyką Bodego, od nazwiska 
Johanna Bodego, autora pierwszej udokumentowanej jej obser-
wacji w 1774 r., zaś galaktyka M 82 (NGC 3034) ze względu na 
swój kształt obserwowany w zakresie widzialnym otrzymała nazwę 
własną Cygaro.

Obydwie galaktyki leżą w odległości około 12 mln lat św. w bar-
dzo niedużym od siebie oddaleniu, jedynie około sto kilkadziesiąt 
tysięcy lat św. Galaktyka M 81 to duża spirala o rozmiarze kątowym 
około 27’ i o jasności integralnej 6,9 mag. Jest ona członkiem 
grupy galaktyk łączącej kilka dość dużych galaktyk spiralnych, 
do której należy też M 82 oraz ponad 20 mniejszych nieregu-
larnych i eliptycznych galaktyk. M 81 dominuje znacząco masą 
i jasnością, toteż cała grupa została ochrzczona jej nazwą. M 82 
jest galaktyką spiralną z poprzeczką widzianą niemal na krawędź 
o ponad 2-krotnie mniejszym rozmiarze kątowym od M 81 (11’) 
i jasności 8,4 mag. Do roku 2005, w którym odkryto w tej galaktyce 

Rysunek gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy wykonany przez Jana Heweliusza
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2 spiralne ramiona, klasyfikowana była jako galaktyka nieregu-
larna. Bliskość tych dwu galaktyk na niebie może mieć związek 
z bardzo dużą aktywnością gwiazdotwórczą obserwowaną w M 82. 
Prawdopodobnie przed kilkuset milionami lat doszło do dużego 
zbliżenia między obiema galaktykami. Olbrzymie siły pływowe wy-
wołane oddziaływaniem masywnej sąsiadki (M 81) spowodowały 
przed około 200 mln lat napływ masy do centrum M 82, inicjując 
procesy tworzenia się gwiazd na niespotykaną skalę. Szacuje się, 
że prędkość formowania się gwiazd w tej galaktyce jest ponad 
10 razy wyższa niż w Drodze Mlecznej. Kilka lat temu w rejonach 
aktywności gwiazdotwórczej w M 82 odkryto obecność około 200 
młodych, masywnych gromad gwiazd. Masywne gwiazdy kończą 
szybko swe ewolucje jako gwiazdy supernowe, zaś „za życia” są 
źródłem silnych wiatrów gwiazdowych. W wybuchach i w wiatrach 
gwiazdy wyrzucają olbrzymie ilości gazu i pyłu w postaci obłoków 
rozciągających się na dziesiątki tysięcy lat świetlnych. Wyrzucany 
pył jest silnym źródłem promieniowania podczerwonego. W pod-
czerwieni jest to najjaśniejsza galaktyka na niebie.

Kolejną dobrze rozpoznawaną galaktyką gwiazdozbioru Wiel-
kiej Niedźwiedzicy jest M101 (NGC 5457), nazywana też Wia-
traczkiem. Jest to jasna (7,9 mag.) galaktyka typu SAB o bardzo 
dobrze rozwiniętej strukturze spiralnej ze słabym jądrem i słabo 
zaznaczoną poprzeczką. Zajmuje na niebie dość duży obszar, 
porównywalny z tarczą Księżyca w pełni — jej rozmiary kątowe 
to 29’×27’. Przy odległości około 21 mln lat św. odpowiada to 
średnicy liniowej prawie 180 mln lat św. Na zdjęciu widać, że 
galaktyka jest wyraźnie asymetryczna — jej ramiona są mniej 
zwinięte po jednej stronie. Taka budowa jest wynikiem kolizji 
z inną galaktyką w przeszłości, co doprowadziło dodatkowo do 
wzmocnienia fal gęstości w galaktycznym dysku, kompresji gazów 
i pyłów międzygwiazdowych oraz zapoczątkowania tworzenia 
się gwiazd na dużą skalę. Ze względu na dużą ilość młodych 
masywnych i ekstremalnie jasnych gwiazd w ramionach tej ga-
laktyki obserwuje się tam także duże ilości (około 3000) jasnych 
obszarów HII. Jasne masywne gwiazdy szybko ewoluują i kończą 
jako supernowe, więc może właśnie dlatego w galaktyce M 101 
obserwowano dotychczas dużą liczbę aż 4 tego rodzaju zjawisk 
na przestrzeni ostatnich 102 lat. Ostatnia supernowa SN 2011fe 
wybuchła w lecie zeszłego roku. Podobnie jak było w przypadku 
M 81, galaktyka Wiatraczek także stanowi grawitacyjne centrum 
dla jej „własnej” grupy galaktyk.

M 108 jest galaktyką spiralną z poprzeczką (typ SB) o jasności 
10,7 mag., która wydaje się nie mieć w ogóle zgrubienia central-
nego. Widoczna jest niemal na krawędź, bo nachylona jest do linii 
widzenia pod kątem około 75°. Odnajdziemy ją około 1,5° na 
południowy wschód od gwiazdy Merak. Rozmiar kątowy tej galak-
tyki wynosi 9’×2’, co przy odległości 46 mln lat św. przekłada się 
na rozmiar liniowy 120 tys. lat św. Szacuje się, że masa galaktyki 
wynosi 125 mld mas Słońca. W centrum znajduje się superma-
sywna czarna dziura o masie dwudziestu kilku milionów mas 
Słońca. Galaktyka ta posiada około 300 gromad kulistych gwiazd. 
Dotychczas zaobserwowano w niej jedną tylko supernową w stycz-
niu 1969 r., która osiągnęła jasność 13,9 mag. Galaktyka ta leży 
w pobliżu, w odległości mniejszej niż 1° od mgławicy Sowa, więc 
dwa te obiekty bywają często uwieczniane na wspólnych zdjęciach.

W Wielkiej Niedźwiedzicy poza galaktykami nie znajdziemy zbyt 
wielu obiektów rozciągłych innych typów. Jednak gwiazdozbiór 
ten zawiera jedną dobrze znaną mgławicę planetarną, którą od-
najdziemy w odległości 2,3° na południowy-wschód od gwiazdy 
Merak. Mgławica planetarna Sowa (M 97) uformowała się około 
6000 lat temu. Centralną gwiazdą mgławicy jest biały karzeł o ma-
sie 0,7 mas Słońca. Masa mgławicy jest około 5-krotnie mniejsza. 
To jedna z bardziej złożonych mgławic planetarnych. Jej wygląd 
jest interpretowany w ten sposób, że patrzymy na cylindryczną, 

nieco sferyczną powłokę bez biegunów (rozrzedzona w centrum, 
wzdłuż osi symetrii), tak że otwory na końcach cylindra odpowia-
dają oczom sowy. Mgławica ma rozmiar kątowy nieco ponad 3’, 
a jej jasność wynosi 12 mag.

Cezary Gałan, Maciej Grzemski

M 101 (NASA/HST)

M82 (NASA/HST)

M81 (NASA/HST)
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Odkrywajmy 
zakrycia!
Po tym, jak w ostatnim numerze „Uranii–PA” zapoznaliśmy się 
z typami zjawisk zakryciowych i z ich istotą, którą jest rejestracja 
zjawiska w czasie wzorcowym, pora na kilka słów odnośnie meto-
dologii obserwacji. Po roku 2000 w zakryciach zaczęła dominować 
metoda obserwacyjna wykorzystująca rejestrację za pomocą szyb-
kich kamer CCD o dużej czułości. Wcześniej obowiązywały metody 
wizualne. Opierały się one początkowo na estymacji czasu zakry-
cia poprzez jednoczesną obserwację i słuchanie sygnałów czasu 
wzorcowego. Używało się też rejestratorów audio, pozwalających 
wraz z sygnałem wzorcowym zapisać np. naciśnięcia klucza wy-
wołujące dźwięk oznaczający zakrycie lub wręcz głos obserwatora 
mówiącego np. „hop” w chwili zakrycia. Potem metody rozwinęły 
się. Powstały odbiorniki czasu wzorcowego, które pozwalały za 
pomocą impulsów elektrycznych wywoływanych przez sygnał 
czasu uruchomić bieg stopera elektronicznego równo z czasem 
wzorcowym. W każdej z metod wizualnych był jednak pewien 
bardzo niepewny i trudny do przewidzenia czynnik… człowiek. 
Zmęczenie, temperatura, pozycja przy okularze i wiele innych 
zmiennych znacząco wpływało na jakość obserwacji wizualnych. 
Dlatego też metoda eliminująca negatywny wpływ człowieka na 
wynik pomiaru była prawdziwym błogosławieństwem. Mimo iż CCD 
odebrało zakryciom nieco romantyczności, a wielu obserwatorów 
zaprzestało obserwacji, nie ma obecnie możliwości pójścia w in-
nym kierunku. Na dzień dzisiejszy jedynie wizualne obserwacje 
zakryć planetoidalnych mogą mieć znaczenie, ale o charakterze 
pomocniczym i to w sytuacji, gdy np. w danym rejonie pasa za-
krycia nie ma innych obserwacji. Z doświadczenia przy redukcji 
danych z obserwacji zakryć planetoidalnych mogę powiedzieć, że 
niestety obserwacje wizualne przepadają na etapie wstępnego 
sortowania danych. Dla pocieszenie warto jednak dodać, że 
miałem prawdziwą przyjemność opracowywać zakrycie przez 
planetoidę Alphonsina, gdzie wizualne obserwacje wykonane 
przez kolegów z Hiszpanii były jedynymi pozytywnymi rezultatami 
w południowej części pasa, pozwalając tym samym na przynaj-
mniej szacunkowe określenie rozmiaru Alphonsiny w danej fazie. 

Wiemy więc jedno — jeśli chcemy, by nasz wysiłek obserwa-
cyjny przynosił owoce, musimy zainwestować w zestaw 
elektroniczny do rejestracji zakryć. Można pomyśleć, no 

tak, wydatki, ale czym one są przy tym, ile potrafi kosztować astro-
fotograficzna kamera CCD? Lubię ładne kolorowe zdjęcia, ale…

Wiele lat testów i doświadczeń wypracowało swoiste stan-
dardy rejestracji. Możemy przedstawić zatem typowy zestaw do 
rejestracji momentów zakryć: kamera video CCD Watec 120N+ 
(w roku 2013 będzie ona zastąpiona przez nowy model, który już 
jest dostępny na rynku dalekowschodnim) lub Mintron MTV12V6 
HC-EX, do tego potrzebny jest inserter czasu wzorcowego i re-
jestrator, np. kamera zapisująca strumień video na kasetach 
miniDV lub komputer z kartą video (a najlepiej oba te urządzenia 
pracujące równolegle).

Dlaczego akurat taki zestaw? Wymienione kamery CCD mają 
znakomitą czułość przy jednoczesnej możliwości wewnętrznej 
integracji obrazów nawet do 10 s. Oczywiście w zakryciach dąży 
się do zapisu jak najszybszego; niemniej w przypadku zakryć przez 

Przykładowe kilka klatek z nagrania tuż po zakryciu. Widoczny czas 
z insertera i pozycja geograficzna

Sekcja obserwacji Pozycji i Zakryć zaprasza

      kalendarz astronomiczny
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planetoidy czy księżyce planet dopuszcza się zapis min. 4 fps (fps 
= frames per second = klatek na sekundę). Jakie są możliwości 
takich kamer? Kamera Watec 120N+ z teleskopem Schmidta 
o średnicy 10” (f/6,4, czyli z reduktorem ogniskowej)  pozwala — 
przy dobrej pogodzie, niebie klasy podmiejskiej (zasięg w zenicie 
ok. 5 mag.) i gwieździe pow. 15° nad horyzontem — rejestrować 
spokojnie zakrycia gwiazd do 12 mag. przy zapisie 25 fps (czyli 
PAL). Przy czym podkreślmy, że zasięg jest nieco większy, jednak 
gwiazdy ok. 12 mag. nadają się do dalszej redukcji — ich obraz jest 
na tyle wyraźny, by przy późniejszym odczycie, kiedy to mierzymy 
obraz gwiazdy na każdej z klatek nagrania, dało się odczytać 
z dużą dokładnością czas zakrycia. Innymi słowy, w przypadku 
słabszych gwiazd stosunek sygnału do szumu jest już niekorzystny 
i fałszuje wynik odczytu. Istnieją na rynku kamery nieco czulsze 
niż Watec 120N+ (np. Watec 902 H Ultimate czy niektóre modele 
kamer CCTV firmy Samsung i Sony), jednak nie mają one moż-
liwości dłuższego naświetlania oraz przy zapisie PAL wykazują 
większy szum. Tak jak wspomniano wcześniej, są już na rynku 
nowsze kamery, jednak na razie w świecie zakryć trwają testy ich 
przydatności. Szczególnie obiecująca jest kamera firmy Raptor, 
która została stworzona typowo to rejestracji słabych zjawisk przy 
dużej rozdzielczości czasowej. Obserwatorzy dużo sobie obiecują 
po nowej kamerze Watec — już trzeciej kamerze tej firmy od po-
czątku do końca stworzonej do rejestracji dynamicznych zjawisk 
astronomicznych. Testy trwają.

Inną sprawą jest wybór tak zwanego insertera. Inserter jest 
urządzeniem, które „stempluje” każdą klatkę zapisywanego ob-
razu czasem wzorcowym. Pozwala to na dokładny odczyt czasu 
wystąpienia zjawiska. Insertery często mają możliwość dodania 
np. napisu lub położenia geograficznego (jeśli źródłem czasu 
jest GPS). Na tę chwilę obserwatorzy w Europie mają możliwość 
zakupu produkcji niemieckiej i polskiej. Niemieckie insertery 
zostały przed laty opracowane przez zakryciowca — prof. Hansa 
Helmuta Cuno. Obecnie profesor przekazał ich produkcję jednemu 
ze swoich studentów prowadzących firmę astronik.de.  Insertery 
są bardzo proste w obsłudze i dostępne jako insertery czasu 
GPS lub DCF 77. Zaletą insertera GPS jest globalny zasięg i niska 
wrażliwość na zakłócenia. 

W SOPiZ PTMA od zawsze istniała silna tradycja związana 
z rozwojem technologii obserwacyjnej. Pierwsze inster-
tery w SOPiZ wyprodukował kol. Janusz Wiland — obec-

nie Prezes PTMA Warszawa. Instertery te wyróżniała możliwość 
wprowadzenia własnego napisu, co ułatwiało identyfikację nagra-
nia, szczególnie gdy jednej nocy rejestrowało się kilka zjawisk. 
Obecnie tradycję polskich 
inserterów kontynuuje 
kol. Tomasz Wężyk. Jego 
inserter wyróżnia dosko-
nała antena GPS i wiele 
dodatkowych funkcji. Do 
tego obsługa funkcji może 
być dokonywana poprzez 
proste oprogramowanie na 
komputerze. Wszystkie trzy 
insertery są bardzo dobre. 
Obserwatorium w Bukow-
cu posiada wszystkie trzy 
urządzenia i każdemu służy 
odpowiedzią na nurtujące 
pytania. 

Co do zapisu obserwacji, 
to poleca się, by zapisywać 
je jednocześnie na dwa 

źródło poprzez aktywny rozdzielacz sygnału z kamery CCD. 
W Obserwatorium w Bukowcu zapisu dokonuje się jednocześnie 
na kamerę SONY VX 2100E, która działa w trybie magnetowidu, 
zapisując sygnał na kasecie cyfrowej miniDV oraz równolegle na 
dysku komputera poprzez prostą kartę video i darmowy program 
VirtualDub.

Oczywiście istnieją inne niż wideo metody obserwacji zakryć. 
Niemniej jednak są one albo trudniejsze, albo droższe do wprowa-
dzenia w warunkach amatora, który sam kompletuje swój sprzęt. 
Profesjonalne obserwatoria włączające się w obserwacje zakryć 
w znakomitej większości używają zestawów obserwacyjnych 
identycznych lub podobnych do opisanych wyżej.

Tak w skrócie przedstawia się temat rejestracji zakrycia od 
strony technicznej. Wydaje się to skomplikowane, jednak po 
pierwszej obserwacji wszystko staje się jasne. Sprzęt to jedno. 
Podejście do obserwacji i ich wykonanie to kolejny krok. O nim 
jednak w kolejnym numerze „Uranii–PA”.

Tymczasem pochylmy się wspólnie nad tym, co ciekawego 
czeka na zakryciowców w najbliższym czasie. Przypomnijmy 
tylko, że zakrycia gwiazd przez Księżyc każdy winien policzyć 

indywidualnie dla swojego miejsca obserwacji za pomocą darmo-
wych, dostępnych w internecie programów WinOccult lub LOW. 
Skupmy się, jak zwykle, na najciekawszych zjawiskach zakryć 
planetoidalnych. 

Pierwsze ciekawe zjawisko zajdzie za sprawą planetoidy 16913 
1998 EK9. W dniu 14 lutego 2013 r., między godziną 02.17 
a 02.20 UT zakryje ona  gwiazdę TYC 1979–01130–1 o jasności 
9,8 mag. Nie jest to łatwe zjawisko głównie za sprawą planetoidy 
— ta jest dość mała, a baza danych astrometrycznych, na których 
oparto efemerydę, jest dość skromna. Asteroida zakryje gwiazdę 
maksymalnie na ok. 1 sekundę. Obserwacja ta jest jednak bar-
dzo interesująca ze względu na jasną gwiazdę, a jednocześnie 
ewentualne pozytywne zakrycie miałoby niezwykłą wartość! Ze 
względu na południkowy przebieg pasa oraz dość niską dokład-
ność efemerydy obserwacje warto podejmować w całym kraju.

Kolejne zjawisko jest atrakcyjne głównie z powodu dość dużej, 
potencjalnej jakości efemerydy. Mowa o zakryciu, do którego doj-
dzie 8 marca 2013 r. w godz. 16.54—16.57 UT. Zakryta zostanie 
gwiazda TYC 2408–00018–1 o jasności 11 mag. Sprawczynią 
będzie planetoida 469 Argentina. Przewidywany maksymalny czas 
zakrycia to aż 9 sekund. Obserwacje warto podejmować w całym 
województwie warmińsko–mazurskim oraz pomorskim, w pół-
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nocno-wschodniej części 
Zachodniopomorskiego 
oraz w północnej części 
Kujawsko-Pomorskiego 
oraz Mazowieckiego. 

Nieco ponad 24 go-
dziny po zakryciu 469 
Argentina cień planetoidy 
padnie nieco bardziej na 
południe. Tym razem bę-
dzie to cień ciała o nume-
rze 343 i nazwie Ostara. 
Planetoida zakryje gwiaz-
dę TYC 1887–01677–1 
o jasności 9,2 mag. Stanie 
się to dokładnie 9 marca 
w godz. 19.24—19.27 
UT. Planetoida jest sto-
sunkowo mała — ma za-
ledwie 22 km, zakryje 
gwiazdę na maksymalnie 
2 sekundy. Obserwacje 
należy podejmować na 
północnym Podkarpaciu, 
Lubelszczyźnie, na ziemi 
świętokrzyskiej, w pół-
nocnej Małopolsce, na 
ziemi łódzkiej, północnym 
Śląsku, północnej Opolsz-
czyźnie, północnej części 
Dolnego Śląska, południo-
wej Wielkopolsce i całej 
ziemi lubuskiej.

Podane we wszystkich 
przypadkach czasy zakryć 
są sugerowanym czasem 
rejestracji. W rzeczywisto-
ści zakrycie winno wystą-
pić mniej więcej pośrodku 
podanych przedziałów obserwacji. Warto jednak rozpocząć 
rejestrację nieco przed i kontynuować ją przez kilka minut po 
podanych czasach.

Wiosna przyniesie nam jedno bardzo ciekawe zjawisko, 
na obserwację którego zapowiadają się w SOPiZ PTMA 
obserwatorzy spoza naszego kraju. O tym jednak w na-
stępnym numerze!

Paweł R. Maksym
Przewodniczący SOPiZ PTMA
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Obserwacje

działach godzinnych dla każdego dnia i godziny w miesiącu. 
Na rys. 1 zostały przedstawione zliczenia dla miesiąca paź-
dziernika 2012 r. Ilości zliczeń reprezentuje skala widoczna po 
prawej stronie każdego kolorogramu. Na każdym z wykresów 
łatwo zauważalna jest dobowa zmienność ilości meteorów spo-
radycznych związana ze zmianami położenia na niebie źródeł 
sporadycznych, w szczególności apeksu. Na wszystkich czte-
rech wykresach w oczy rzuca się seria czerwonych pól odpo-
wiadająca dacie 8 października. Dla 3 obserwatorów najwyższa 
aktywność dotyczy godziny 16 UT, dla jednego 17 UT. Jakże 
podobny widok do zeszłorocznego, kiedy to około godziny 
21 UT podobnie intensywny i krótkotrwały pik był widoczny na 
wszystkich wykresach.

RMOB nie jest jedynym radiowym projektem tego typu. 
W Europie znajdują się też 2 specjalne radary meteorowe pod-
ległe pod niemiecki instytut IAP. Jeden z nich zlokalizowany 
na wyspie Rugia w miejscowości Juliusruh wykazał delikatny 
wzrost aktywności około godziny 16 UT.  Drugi z radarów znaj-
dujący się w Andenes w Norwegii i pracujący na częstotliwości 
32,55 MHz pokazał wspaniały pik aktywności dla tego samego 
momentu (rys. 2). Około 16 UT rejestrowano ponad 30 odbić 
radiowych na minutę.

Z biegiem czasu przychodziły kolejne wieści ze świata. Bill 
Cooke z NASA raportował o tysiącu odbić radiowych na godzi-
nę. Zaznaczył przy tym, że na tym samym zestawie radiowym 
rok wcześniej zaobserwowano niższą aktywność, a w roku 
2005 (dla ZHR=100) aktywność radiowa była pięciokrotnie 
mniejsza. Do boju wkroczyli też wreszcie obserwatorzy wizu-
alni. Ci najbardziej doświadczeni, znany z tegorocznych Perse-
idów Aleksandr Maidik z Ukrainy oraz Jakub Koukal z Czech, 
który w życiu spędził jakieś kilka tysięcy godzin pod niebem. 
Pierwszy z nich obserwował w niezbyt korzystnych warunkach, 
przy widoczności zaledwie +4,9m.  Liczba meteorów była jednak 
tak duża, że przeszedł on na zliczenia w przedziałach 10-minu-
towych. Co to znaczy dla obserwatora, może przybliżyć fakt, że 
ostatnim razem stosowałem takie przedziały w roku 2002 pod-
czas pamiętnego wielkiego maksimum Leonidów. Obserwacje 
Maidika przypadały na godzinę zbliżoną do momentu maksi-
mum i po przeliczeniu na ZHR dały wartości przekraczające 
600, dwukrotnie większe niż dla zeszłego roku. Około godziny 

Wieczór 8 października 2012 r. nie zapowiadał niczego 
szczególnego. Ten i ów spośród obserwatorów PKiM 
pamiętał o rocznicy wyprawy na maksimum Drakoni-

dów, kiedy to zła pogoda pognała nas w 3-dniową tułaczkę aż 
do Włoch. Wtedy to 3 samochody wyładowane obserwatorami 
i sprzętem dotarły w dolinę rzeki Pad, gdzie po obu jej stronach 
zorganizowano tymczasowe stacje video. Przy silnym świetle 
księżycowym i widoczności około +5,5m przeprowadzono ob-
serwację wybuchu, który nieco rozczarował.  ZHR osiągnął co 
prawda wartość 300, co na pozór oznacza aktywność 3 razy 
wyższą niż podczas typowego maksimum Perseidów. Rozkład 
jasności meteorów był jednak bardzo niekorzystny, zdecydo-
wana większość meteorów miała jasności słabsze od +3m, co 
zresztą dla Drakonidów jest dość typowe. Po drugie, samo 
maksimum było bardzo ostre i krótkotrwałe. Przez kilka minut 
meteory pojawiały się jeden za drugim, rozchodząc się promie-
niście z radiantu, po czym na niebie zapadła cisza. Oglądaliśmy 
więc zdjęcia sprzed roku, kiedy nagle na meteorowych grupach 
dyskusyjnych buchnęła wiadomość — Drakonidy aktywne, 
kto żyw, niech biegnie pod niebo! Popatrzyłem na chmury za 
oknem — bez szans. Pierwszy rzut oka więc na dostępne sys-
temy radiowe, które obok obserwatorów wizualnych są najszyb-
sze w reagowaniu na nietypowe sytuacje na niebie. Szybki rzut 
oka na kolorowe wykresy tworzone przez obserwatorów sieci 
RMOB dał potwierdzenie — jest wybuch!

RMOB (Radio Meteor Observatory) jest ogólnoświatowym 
projektem skupiającym miłośników radiowych obserwacji me-
teorów. Dysponują oni różnym sprzętem i często prowadzą ob-
serwacje w dość różnych pasmach — telewizyjnych, FM bądź 
nawet z wykorzystaniem dedykowanych nadajników. Dane ze 
wszystkich stacji systemu są obrabiane wspólnym oprogramo-
waniem i wyświetlane na stronie w postaci tzw. kolorogramów. 
Kolorogram przedstawia ilość zliczeń meteorowych w prze-

Rys. 1. Wybuch Drakonidów 2012 widoczny na wykresach sieci RMOB

Wybuch Drakonidów

Rys. 2. Ilość odbić radiowych zarejestrowana przez stację radarową 
Andenes (czerwona linia)

Pracownia komet i Meteorów informuje
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mum wystąpi 8 października o godzinie 15.37 UT przy spodzie-
wanej aktywności ZHR=0,2. Podsumowując — 8 października 
2012 r. w godzinach 15—17 UT mamy szansę na nieco wyższą 
aktywność Drakonidów, najprawdopodobniej jednak nie zoba-
czymy nic interesującego”.

Najwyraźniej strumień 1959 trafił tam, gdzie trzeba, dając 
aktywność na poziomie setek meteorów na godzinę. Na po-
dziw zasługuje fakt, że Michaił Masłow mimo niedoszacowania 
aktywności trafił z momentem maksimum co do godziny. Za-
interesowanych przewidywaniami tego niedocenianego dotąd 
badacza odsyłam na stronę http://feraj.narod.ru/Radiants/Pre-
dictions/predicteng.html.

Wystąpienie maksimum w roku 2012 będzie miało swoje 
konsekwencje. Dane z tego wybuchu trafią znów na warsztat 
teoretyków, gdzie posłużą do uściślenia wiedzy o strumieniu 
pochodzącym od komety 21/P Giacobini-Zinner. Być może 
wymodelowany od nowa strumień w niedalekiej przyszłości 
powróci, dając potężny deszcz meteorów. Tymczasem zapra-
szam wszystkich do przeprowadzania prostych obserwacji wi-
zualnych. Obserwatorzy leżący w śpiworach pod nocnym nie-
bem są jak wartownicy. Reagują natychmiast, gdy dzieje się coś 
nieprzewidzianego i podnoszą na nogi cały meteorowy świat. 
Tylko tym, którzy obserwują w sposób systematyczny, dane 
jest zobaczyć niespodziewane wybuchy aktywności opisywane 
później przez literaturę.

Przemysław Żołądek

18UT do obserwacji przystąpił kolega zza południowej granicy 
obserwujący w znacznie lepszych warunkach. W jego wypad-
ku uzyskane ZHR-y przekraczają nieznacznie 100, a z biegiem 
czasu szybko spadają. Uzyskany wykres aktywności wygląda 
dość brzydko, ale bez wątpienia mówi, że we wczesnych godzi-
nach wieczornych miał miejsce duży wybuch aktywności roju 
Drakonidów. W kolejnych godzinach do obserwacji przystępo-
wali inni obserwatorzy, notowali oni jednak już niewielkie ilości 
meteorów. Między innymi obserwacje podjęło dwóch obserwa-
torów PKiM. Krzysztof Polakowski z okolic Trójmiasta raporto-
wał, że w szczelinach pomiędzy chmurami pojawiają się co jakiś 
czas słabe Drakonidy. Dariusz Dorosz, który rozpoczął obser-
wacje nieco później, nie zaobserwował już żadnej aktywności 
ze strony Drakonidów, przypadkiem jednak fotografując jasny 
meteor sporadyczny.

W kolejnych dniach rozpoczęto poszukiwania Drakonidów 
na kamerach sieci PFN. Ze względu na pogodę i bardzo małe 
jasności nie udało się jednak zarejestrować zbyt wiele. Podob-
nie też u naszych południowych sąsiadów — kamery zareje-
strowały stosunkowo niewiele, być może jednak będzie moż-
liwe uzyskanie kilku dobrej jakości orbit, które w przypadku tak 
niespodziewanego maksimum mogą powiedzieć bardzo dużo 
o jego istocie i pochodzeniu.

Po niespodziewanym wybuchu rodzi się pytanie — co się 
tak naprawdę stało? Czemu nikt z wielkich modelarzy nie 
opublikował efemeryd, po których bralibyśmy urlopy i je-

chali gdzieś pod czarne niebo? Okazuje się, że nie wszystko 
jeszcze wiemy o rojach meteorów oraz ich ewolucji. Większość 
tych, którzy na co dzień zajmują się modelowaniem rojów dla 
roku 2012, nie znalazła nic interesującego. Jedynym, który miał 
przysłowiowego nosa, okazał był Michaił Masłow z Rosji. Na 
swojej stronie napisał on: „(…) W roku 2012 dwa strumienie 
znajdą się w okolicach orbity ziemskiej —  strumienie z roku 
1959 oraz z roku 1966. Sytuacja przypomina tę z roku 1999, gdy 
odnotowano ZHR zbliżony do 10—15. Dla roku 2012 przewidy-
wania są znacznie gorsze. Bliższy nam strumień z 1959 roku 
przejdzie w odległości 0,00121 AU od orbity ziemskiej, co jest 
odległością dość dużą, co więcej jest to strumień silnie spertur-
bowany podczas przejścia w pobliżu Ziemi w roku 1992. Mak-
simum aktywności ze strumienia 1959 wystąpi 8 października 
o godzinie 16.22 UT, spodziewana jest aktywność na poziomie 
ZHR=0,5 przy bardzo małej jasności meteorów. Strumień 1966 
przejdzie w odległości 0,00416 AU od orbity ziemskiej, maksi-

Rys.3. Aktywność roju Drakonidów na podstawie obserwacji wizualnych. Źródło: http://www.imo.net

Fot. 1. Jasny meteor z roju Drakonidów zarejestrowany 9.10.2012 
o godzinie 00.02 UT w stacji bolidowej PFN42 Błonie

Obserwacje
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Książki 
nadesłane

 nie tylko teleskopy

Wielokrotnie w ostatnich latach miałem przyjemność 
wręczać lub wysyłać „Uranię” w bibliotekom szkolnym, 
astrobazom, miłośnikom astronomii, laureatom olimpiad 
i konkursów. Starałem się podkreślać, że w każdym szanują-
cym się obserwatorium równie ważna jak kopuła z teleskopem 
jest biblioteka! Jako redaktor „Uranii” otrzymuję również 
wiele książek z prośbą o recenzję. Tych złych, np. wydawa-
nych własnym sumptem „ogólnych teorii wszystkiego”, nie 
wyrzucam, bo zaklęta w nich dusza autorów pokazuje, jak 
wąska i niebezpieczna może być granica między szlachetną 
pasją a chorym uzależnieniem. Tych dobrych, fascynujących 
i znakomitych w gronie redakcji i przyjaciół nie nadążamy 
czytać, a co dopiero recenzować. Może wśród Czytelników 
znajdą się chętni do podzielenia się dłuższą refleksją, zabaw-
ną polemiką, konstruktywną krytyką lub nieusypiającym 
zachwytem na temat tych dzieł?

MMi

Najprawdopodobniej jest to pierwsza pol-
ska monografia o muzeach nauki w Pol-
sce i na świecie. Unikatowy przewodnik 
dla nauczycieli po wystawach interaktyw-
nych, planetariach i innych placówkach 
dedykowanych upowszechnianiu fizyki, 
astronomii i innych nauk przyrodniczych.

Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, Toruń 2012

Przemysław Rudź, znany popularyzator 
astronomii a także kompozytor i wyko-
nawca muzyki elektronicznej, pięknym 
językiem potrafiący połączyć elementy 
upowszechniania wiedzy z praktyką 
poradnika. 

Samo Sedno Edgard, Warszawa 2011

Tytuł zapożyczony z kultowej książki 
P. Kuligowskiego. Najbardziej praktyczny 
poradnik miłośnika astronomii na rynku, 
zawierający m.in. wieloletnie efemery-
dy najciekawszych zjawisk na niebie. 
W przygotowaniu nowe wydanie! 

AstroCD – Sylwia Substyk, 2010

Próba napisania nowoczesnego po-
ręcznika (nazewnictwo autorów) współ-
czesnej fizyki i astronomii łączącego 
historyczne i najnowsze zdobycze wiedzy 
oraz media. Książka przeznaczona dla 
ambitnych uczniów i nauczycieli szkół 
ponadgimnazjalnych.

Wydawnictwo Naukowe UMK,  
Toruń 2012

Kolejna, niezwykle starannie wydana 
książka laureata Medalu Włodzimierza 
Zonna. Wyczerpująca monografia dla 
historyka nauki, fascynująca lektura dla 
miłośnika astronomii, najlepsze możliwe 
pokłosie Roku Jana Heweliusza.

Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012

Dziewięć artykułów wybitnych specjali-
stów nt. różnych aspektów występowania 
życia we Wszechświecie. Pierwsza 
książka na ten temat w języku polskim.

Wydawnictwo Naukowe  
Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006

Materiały z sesji naukowej w dniu 29 
października 2004, zredagowane przez 
pierwszego powojennego Redaktora 
Naczelnego… „Uranii”, Adama Strzał-
kowskiego.

Polska Akademia Umiejętności,  
Kraków 2012

Interesująca opowieść archeologa o po-
szukiwaniach grobu Mikołaja Kopernika 
będąca nieformalną i osobistą odpo-
wiedzią na zarzuty i polemiki dotyczące 
identyfikacji szczątków astronoma. 

Wydawnictwo Adam Marszałek,  
Toruń 2010

Biblioteka, czyli...
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Poczta ZAPROSZENIA
zloty, obozy, konkursy,  

spotkania, wykłady, wystawy
Cykl wykładów „Spotkania z astronomią”, CAMK 
Warszawa, ul. Bartycka 18, poniedziałki godz. 
17.00; program: https://www.camk.edu.pl/pl/
outreach/wyklady-popularne 

* * * 

Do wypożyczenia wystawa astrożartów Jacka Drąż-
kowskiego – 14 plansz 70×70 cm o charakterze edu-
kacyjnym. Dla szkół i instytucji do 3 miesięcy 
nieodpłatnie.  Centrum Hewelianum tel.: (+48 58) 
300 08 42 wew.38 

* * * 

53 oprawione plansze A3 z rysunkami (1992-2009) 
Jacka Drążkowskiego – lekcja astronomii i fizyki 
na wesoło! Dla szkół i instytucji wyłącznie koszty 
transportu. Przyjazd astronoma na lekcję pokazową. 
Informacja urania@pta.edu.pl 

* * * 

Szkolenie Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć PTMA 
(SOPiZ) kontakt astromax@poczta.onet.pl 

* * * 

Medal Zonna za popularyzację astronomii, kandy-
datury zgłaszane przez członków PTA, Zarząd Gł. 
PTMA lub placówki astronomiczne należy kierować 
na wiceprezes@pta.edu.pl zgodnie z regulaminem 
http://pta.edu.pl/node/7 

* * * 

13. grudnia 2012 r. podopieczni 
Krajowego Funduszu na rzecz 
Dzieci dokonali obserwacji aste-
roidy 4179 Toutatis. Obserwa-
cje były dokonywane w ramach 
warsztatów astronomicznych. 
Zdjęcia wykonaliśmy za pomo-
cą 90-cm teleskopu Schmidta- 
-Cassegraina. Nad sterowaniem 
teleskopem czuwali pracownicy 
Centrum dr Cezary Gałan i mgr 
Grzegorz Nowak. Ja oraz moi 
koledzy mieliśmy okazję samo-
dzielnie sterować teleskopem. 
Wszyscy byliśmy bardzo zado-
woleni z przebiegu obserwacji 
i otrzymanych danych, które póź-
niej użyliśmy do zidentyfikowania 

asteroidy. Wykonaliśmy także 
film, na którym można było zoba-
czyć ruch asteroidy. Toutatis jest 
to mała asteroida z grupy Apolla. 
W trakcie obserwacji jej odle-
głość od Ziemi była równa prawie 
7 milionów kilometrów (około 18 
odległości Ziemia–Księżyc).

Kamila Ulatowska
uczestniczka warsztatów  

(kl II ZST, podopieczna  
Planetarium w Grudziądzu)

Red.: Zainteresowanych działal-
nością funduszu zachęcamy do 
odwiedzenia strony http://fun-
dusz.org/program-pomocy-wy-
bitnie-zdolnym

Red.: 21 grudnia ur. po „Witaniu 
Końca Świata” (patrz s. XX) pod 
planetaryjną kopułą, udaliśmy się 
samochodem do lokalu, gdzie 
miało być jeszcze drobne spotka-
nie towarzyskie. Nie znając jed-
nak zawiłości olsztyńskich ulic, 
szybko pobłądziliśmy. Z opresji 
wybawił nas  spotkany na koń-
cu jednej z osiedlowych uliczek 
tubylec… zajęty akurat fotogra-
fowaniem Księżyca. Po krótkiej 
wymianie zdań okazało się, że 
również był w planetarium, gdzie 
dostał okazowy numer „Uranii”. 
Za naszą namową obiecał przy-
słać do redakcji efekt tej pierw-
szej astrofotograficznej sesji…

Witam serdecznie. W nawiązaniu 
do rozmowy z dnia 21.12.2012 
roku, która miała miejsce w Olsz-
tynie – dotyczyła dojazdu do ulicy 
Stara Warszawska.

Przesyłam w załączniku naj-
lepsze zdjęcie Księżyca, które 
udało mi się wykonać tamtego 
wieczoru. Zdjęcie wykonane przy 
użyciu aparatu Canon EOS 40D, 
a obiektyw to Falcon 800 mm F8. 
Jak widać, warunki atmosferycz-
ne dały trochę o sobie znać, nie 
dało się lepiej wyostrzyć. Przy 
bardziej właściwej pogodzie, 
ostrość na pewno będzie lepsza. 
Astrofotografia jak i sam Ko-
smos od dawna są moją pasją, 
aczkolwiek od niedawna mam 
możliwość robienia takich zdjęć. 

Wiązało się to głównie z braka-
mi sprzętowymi. W najbliższym 
czasie chciałbym wyposażyć się 
w odpowiednią optykę, która po-
zwoli wykonywać mi zdjęcia, któ-
re zaspokoją moje oczekiwania 
co do jakości.

Pozdrawiam
Piotr Paweł Stępień

Ogólnopolski  
Konkurs  
Astronomiczny 
„Astrolabium”  
dla  
klas III gimnazjum  
oraz I i II liceum, 
info/zgłoszenia  
http:// 
astrolabium.edu.pl
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Do numeru 6/2012 dołączyliśmy ankietę 
dla Czytelników w formie papierowej, moż-
na ją także wypełniać w Internecie (http://
urania.pta.edu.pl/ankieta). Otrzymaliśmy 
już sporo ankiet od Czytelników w różnym 
wieku, na przykład od 12-latka, ale też i od 
93-latka. Dziękujemy za wszystkie i prosi-
my o jeszcze więcej! Szczególnie ciekawe 
są dołączane do ankiet uwagi, które po-
kazują spore zróżnicowanie oczekiwań. 
Wśród uczestników ankiet, którzy nadeślą 
je do końca lutego 2013 r. i podadzą dane 
adresowe, rozlosujemy 10 nagród-niespo-
dzianek. Ankiety można też wypełniać ano-
nimowo. Poniżej prezentujemy fragmenty 
niektórych z otrzymanych do tej pory ko-
mentarzy (tytuły nad komentarzami pocho-
dzą od redakcji). Ponieważ są to fragmenty 
ankiet, a nie listy do redakcji, nie podpisuje-
my ich nazwiskami.

„urania” w ramach 
śniadania?
„Urania” to moja obowiązkowa lektura od 
wielu lat! Jestem od niej uzależniony! :-) 
Jaka by nie była – zawsze kupię (nawet 
kosztem jedzenia) [;-) – przyp. redakcji]. 
Jeżeli jednak mogę coś dodać od siebie 
– to chciałbym, aby w „Uranii” było więcej 
artykułów wysoce profesjonalnych – nawet 
kosztem relacji z imprez czy tematów typo-
wo amatorskich. Coś takiego, co jest w cza-
sopismach naukowych typu „Astronomical 
Review”… Wiem, że nie byłyby one dla 
wszystkich zrozumiałe – ale… Druga spra-
wa: chciałbym, aby w „Uranii” były też po 
dwa tematy opisane dogłębnie w artykułach 
typowo popularnonaukowych, podobnie jak 
to jest w „Astronomy” czy „Sky&Telescope”. 
W takim przypadku – byłbym w stanie za-
płacić za prenumeratę więcej!

Ł.D., nauczyciel,39 lat  
(czytelnik „Uranii” od 21 lat)

Podawajcie bibliografię 
i opisujcie książki
„Uranię” zacząłem czytać po zobaczeniu 
reklamy czasopisma w Delcie. Najbardziej 
interesuje mnie kosmologia. W latach 80. 
ubiegłego wieku byłem studentem PAT-u 
w Krakowie, gdzie chodziłem na wykłady 
i seminaria ks. prof. Hellera. Państwa cza-
sopismo pomogło mi odświeżyć dawne za-
interesowania. Moja ocena „Uranii” jest bar-
dzo dobra. Sądzę, że byłoby dobrze, gdyby 
w tym czasopiśmie bardziej zachęcano do 
dalszego pogłębiania wiedzy w omawia-
nych tematach, podając odpowiednie pozy-
cje bibliograficzne. Sądzę, że w większym 
niż dotychczas stopniu powinny być sygna-
lizowane ciekawe książki z tematyki czaso-
pisma, pojawiające się aktualnie na rynku 
księgarskim.

J.M., nauczyciel akademicki, 56 lat 
(czytelnik od 2 lat)

kto zyskał, a kto stracił?
Dużo się zmieniło na plus dla astroamato-
rów, ale nie wiem, czy osoby z poziomem 
naukowym nie straciły na tym. Życzę powo-
dzenia w dalszej działalności tak wspania-
łego czasopisma jak i elastyczności doboru 
materiałów zamieszczanych „Uranii”, tak 
byście Państwo działali po wieki, a może 
i nawet dłużej. 

Serdecznie pozdrawiam 
J.K., astroamator, 45 lat 

(czytelnik od 5 lat)

Musi być regularna,  
ale i zmienna
Regularna – to w zasadzie podstawa ist-
nienia na rynku. Jeśli już dopuszcza się 
kilkudniowe opóźnienia, to kilkutygodniowe 
czy wręcz miesięczne są niedopuszczal-
ne. Zmienna zależnie od sytuacji na rynku 
i w nauce, miesięcznik, mniej filozofii i reli-
gijnego podejścia do astronomii i kosmolo-
gii, uzupełniona zawartością na jej stronie 
(np.: galerie, pliki do pobrania, programy, 
tutoriale, materiały dla popularyzatorów 
i nauczycieli itp.). Nie powinna preferować 
szczególnych środowisk czy grup. Powinna 
być bardzo neutralna. To jest coraz wyraź-
niejszy trend w środowiskach miłośniczych 
i astronomicznych. Po części jest związany 
z komercjalizacją rynku astronomicznego. 
Zatraca to sens ruchu miłośniczego i popu-
laryzacji nauki jako takiej. Być może warto 
pomyśleć o otwarciu współpracy z rynkiem 
zagranicznym. Może z jakimś pismem lub 
autorami artykułów. Mogłoby to złagodzić 
konkurencję i próby wyparcia pisma z ryn-
ku. Myślę, że warto popularyzować techniki 
obserwacji astronomicznych nastawionych 
na określony cel, efekt – organizacja akcji 
obserwacyjnych jak VT2012, ale o mniej-
szej skali i częstszych a krótszych. Wdro-
żenie czytelników do korzystania z baz da-
nych upublicznionych zasobów informacji 
(SIMBAD i inne) z praktycznym ich wyko-
rzystaniem. Dałoby to też szansę tym bez 
sprzętu, czy nie mających chęci wchodze-
nia w zagadnienia techniki obserwacji, do 
prowadzenia analiz i opracowania danych 
w różny ciekawy sposób (badania gwiazd 
zmiennych, poszukiwanie obiektów, pomia-
ry fotometryczne).

J.P., rencista,47 lat,  
(czytelnik od 37 lat)

Wyjdźcie poza szkoły
Moim zdaniem „Urania” mogłaby być trochę 
bardziej skierowana również poza szkoły. 
Treści często odnoszą się bądź związane 
są z edukacją jako taką, czy to na pozio-
mie podstawowym, czy też uniwersyteckim. 
Momentami zdaje się, że to pismo nie jest 
do mnie kierowane, a szkoda. O czasopi-
śmie dowiedziałem się przypadkowo w em-

piku, a nie na przykład na jakimś portalu 
astronomicznym.

J.W., 35 lat (czytelnik od roku)

Więcej astronomii 
amatorskiej
W moim odczuciu w piśmie powinno się 
pojawić więcej artykułów z zakresu astrono-
mii amatorskiej, szczególnie takiej w której 
astronom amator może dużo wnieść po-
przez swoje obserwacje (gwiazdy zmien-
ne, zakrycia). Więcej powinno się pojawić 
informacji o nadchodzących zjawiskach 
astronomicznych, od tych podstawowych 
po bardziej nietypowe i słabiej znane, np. 15 
lutego 2013 r. przelot asteroidy 2012 DA14, 
który będzie można obserwować przez lor-
netkę, a może być okazją do obserwacji 
zjawisk zakryciowych (zależnie od lokalizacji 
obserwatora). Ważny jest też dział „Astrono-
mia dla początkujących”, w którym można 
by popularyzować wiedzę o podstawowych 
zjawiskach astronomicznych, technikach ich 
obserwacji oraz efemerydach, lub podawać 
miejsca, gdzie można je znaleźć.

S.K., 35 lat (czytelnik od ponad 10 lat)

Czarno-biało  
czy kolorowo?
Jest zdecydowanie lepiej niż np. 2 lata temu, 
ale szata graficzna jest bardzo pstrokata.

G.K., 39 lat (czytelnik od 24 lat)

Wersja czarno-biała na zwykłym papierze 
(nie odbijającym światła) była lepsza. Nie-
które teksty mogą sprawić kłopot czytelni-
kom mniej zaawansowanym.

n.n., 31 lat (czytelnik od 12 lat)

Ideału nie ma, ponieważ oczekiwań są ty-
siące… Kolor – to strzał w dziesiątkę, choć 
daleko jeszcze do „Sky and Telescope” lub 
„Astronomy”, ale i cena pisma musiałaby 
wzrosnąć. 

A.P., 40 lat (czytelnik od 8 lat)

jak dogodzić wszystkim?
Dobrym rozwiązaniem jest wszystkiego po 
trochu, niekoniecznie w jednym numerze. 
Nie rezygnujcie z prezentowania prac pol-
skich astronomów, bez względu na stopień 
trudności zagadnień.

M.C., 53 lata  
(czytelnik z przerwami od 35 lat)

Czasopismo to dociera do wielu czytelni-
ków, o różnych kierunkach zainteresowań, 
dlatego dogodzić wszystkim nie idzie. Ży-
czyłbym sobie więcej ścisłych (fachowych) 
artykułów z zakresu kosmologii.

A.M., 46 lat (czytelnik od 21 lat)

Zapraszamy Czytelników do dlaszego wypeł-
niania naszych ankiet i wyrażania opinii w formie 
elektronicznej: http://urania.pta.edu.pl/ankieta

Ankieta Czytelników „uranii”

Poczta
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relaks krzyżówka

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamiesz-
czonej w „Uranii–PA” 5/2012: 
1. Abramowicz, 2. Barbarka, 3. Helikonia, 4. Astrolabium, 
5. Fabricius, 6. Jowisz, 7. Cefeidy, 8. Tranzyt, 9. Getyn-
ga, 10. Katowice, 11. Curiosity, 12. Udalski, 13. Pegaz, 
14. Leonidy, 15. Clavius, 16. Andromeda, 17. Ficek.
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A MIAŁA BYĆ 
TAKA ŚLICZNA...

 1. Na końcu dyszla Wielkiego Wozu
 2. 11 stycznia była tam widoczna kometa ISON 
 3. Pais, autor cenionej biografii Einsteina
 4. Nimfa na niebie uwiedziona przez Zeusa
 5. Jego symbolem jest w Biblii tęcza
 6. Do tego stanu ma docelowo trafić Poznański  Teleskop 

Spektroskopowy 2
 7. Zjawisko wykorzystywane przy konstrukcji  spektrografów
 8. Zajmuje się obserwacjami zakryć gwiazd 
 9. Inna nazwa Wielkiego Wozu
10. Można nim rejestrować szerokie zakresy widma
11. Jego serce jest w Psach Gończych
12. Sprawczyni zakrycia gwiazdy 8 marca
13. Nanosi ramkę z dokładnym czasem na zapis obserwacji
14. Astronomiczny projekt na Kujawach
15. Mgławica Żłóbek
16. Zrzesza obserwatorów komet i meteorów
17. Ma tam stanąć nowy polski radioteleskop
18. Dowiódł, że planety poruszają się po elipsach
19. Miejsce spotkań i warsztatów dla nauczycieli astronomii
20. Miejscowość z obserwatorium astrogeodynamicznym  

Centrum Badań Kosmicznych
21. Jedna z jaśniejszych gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy
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21Dla uważnych czytelników tego zeszytu „Uranii” znalezienie 
słów pomocniczych potrzebnych do rozwiązania nowej krzyżówki 
nie powinno stanowić problemu.  Na rozwiązania czekamy do końca 
marca 2013 r. Osoby nie będące prenumeratorami „Uranii–PA” muszą 
dołączyć do rozwiązania kupon umieszczony w lewym górnym rogu 
tej strony. Prenumeratorzy mogą przesyłać rozwiązania drogą elek-
troniczną. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi rozlosujemy dwie 
książki o tematyce astronomicznej.

W „Uranii–PA” nr 5/2012 zamieściliśmy krzyżówkę, 
której rozwiązaniem jest hasło WAKACJE Z GWIAZDA-
MI. Nagrody książkowe wylosowali Anna Kaczmarczyk 

z Częstochowy i Marcin Rutkowski z Gdańska. 
Nagrody zostaną wysłane pocztą.

Oby nie było tak...
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W następnych numerach:
—  Dlaczego nie było KOŃCA ŚWIATA
—  Wspomnienia z Roku Heweliusza
—  Jak znaleziono największy polski meteoryt
—  Gwiazdy Przybylskiego i Smaka z Krzemińskim
—  Jak obserwować komety

OFERTY SPECJALNE 
DLA Szkół, ObSERWATORióW i STOWARzYSzEń  

AmATORSkiCh, ODDziAłóW PTmA iTP.
Proponujemy NIEODPŁATNE przesłanie wszystkich dostępnych archiwalnych 
numerów „Postępów Astronomii” oraz „Uranii” z lat 1992–2011 za pokryciem 
kosztów przesyłki w wysokości 30 zł. Aktualnie oferta obejmuje około 50 numerów 
archiwalnych w tym niemal komplet roczników 2001–2008.

Bieżące numery Uranii do nabycia w: 
— sklepie internetowym Uranii (http://sklep.pta.edu.pl)
— księgarniach EMPiK na terenie całego kraju
— salonach Delta Optical (Warszawa, Al. Jana Pawła II 19, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 40/9, Katowice, 

ul. Uniwersytecka 13)
— salonie Astrokrak – Kraków, ul. Mogilska 51
— planetariach w Chorzowie, Grudziądzu, Olsztynie i Toruniu
— siedzibie PTMA w Krakowie, ul. Miodowa 13/35
— Księgarni „Skarbnica” w Krakowie (www.skarbnica.krakow.pl) oraz „Exlibris” (http://exlibris.osdw.pl)

PRENUmERAtA ROCzNA NA kOLEJNE 6 NumERóW kOSzTuJE TYLkO 60 zł
(dłuższa – na 12 numerów – 120 zł). Prenumeratę (oraz inne zamówienia) można opłacić na konto Polskiego Towarzy-
stwa Astronomicznego nr 44 1160 2202 0000 0000 5530 5241 lub elektronicznie: http://urania.pta.edu.pl/prenumerata
Prosimy o dokładne podanie adresu, na który ma być wysłane pismo, oraz numeru „Uranii”, od którego ma być realizowana 
prenumerata. Kalendarze „Mistrzowie astrofotografii 2013” będą dodawane do prenumeraty aż do wyczerpania nakładu.
Na pojedyncze numery kolorowej „Uranii” od roku 2012 obowiązuje cena detaliczna 
11,90 zł (liczba ograniczona).
 Z początkiem roku 2013 dostępne numery archiwalne „Postępów Astronomii” z lat 
1991–1997 oraz „Uranii” z lat 1998–2011 do nabycia w cenie 5 zł za zeszyt. Aktualna 
lista numerów wyczerpanych i bibliofilskich na stronie internetowej http://urania.pta.
edu.pl
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PRENumERATA 2013 DLA CzłONkóW PTmA zA POłOWę CENY! 
Członkom Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii proponujemy prenumeratę „Uranii” na rok 2013 w kwocie 
30 zł przy wysyłce na adres oddziału i 40 zł przy wysyłce na adresy indywidualne. O dokonywanie wpłat wraz prosimy 
skarbników lub prezesów oddziałów. Na adres urania@pta.edu.pl prosimy o przesłanie imiennej listy prenumeratorów 
wraz z adresem zbiorowym i adresami indywidualnymi do wysyłki.

Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: 
DYSTRYBUCJA, MARKETING, NUMERY ARCHIWALNE I INFORMACJE O PRENUMERACIE:

urania@pta.edu.pl     tel. 698 556161
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