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Mija 30 lat od momentu, kiedy to po raz pierwszy spojrzałem w gwiazdy 
oczami początkującego amatora. Przez te lata przeszedłem chyba 
wszystkie etapy stawania się dojrzałym miłośnikiem astronomii: obserwacje 
przydomowe, fora internetowe, obozy, zloty i spotkania lokalne, wycieczki, 

wyprawy zagraniczne czy własne publikacje. Sam czasami się zastanawiam, co jeszcze mnie 
spotka. Co roku myślę, że już nic nowego nie zdarzy się i co roku się dziwię, że można 
jeszcze tak dużo na polu amatorskiej astronomii zdziałać.

Z Uranią współpracuję od dłuższego już czasu, zamieszczając na jej łamach artykuły 
i relacje z naszych wypraw. Zawsze było tu dla mnie miejsce i zawsze mogłem liczyć na 
publikację naszych osiągnięć.

W 2012 roku mój przyjaciel Janusz Wiland zaproponował mi założenie Oddziału 
PTMA. Ponieważ już wtedy, jako grupa forum AstroCD, realizowaliśmy w gruncie rzeczy 
cele statutowe PTMA, udało się nam w marcu tegoż roku ustanowić Katowicki Oddział 
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Od tego momentu nasze poczynania, 
dzięki właśnie Uranii–Postępom Astronomii, są widoczne również dla Czytelników.

Nawet nie zauważyłem momentu, w którym z miłośnika stałem się popularyzatorem 
astronomii. Zobaczyłem jednak, że swoją działalnością udaje mi się zachęcać do 
realizowania astronomicznych marzeń wiele osób. Dlaczego więc tego nie kontynuować?

Związałem się mocno z PTMA i z Uranią–Postępami Astronomii. Z ramienia Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii chciałbym reprezentować je na łamach czasopisma. 
Moim celem, jako zastępcy Redaktora Naczelnego, będzie dbałość o odpowiedni 
wizerunek PTMA i pomoc Redakcji w zapewnieniu wysokiego standardu publikowanych 
w naszym dwumiesięczniku treści. Wszak wyróżnienie, jakie Urania–Postępy Astronomii 
odebrały z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Leny Kolarskiej-Bobińskiej oraz 
Prezesa Polskiej Agencji Prasowej, Lidii Sobańskiej, zobowiązuje!

Na początek udało mi sie pozyskać do współpracy 
Jana Desselbergera (na zdjęciu obok), wieloletniego 
popularyzatora astronomii na wielu polach. Stąd zauważalna 
zmiana w dziale Kalendarz astronomiczny, z którego nową 
wersją można zapoznać się już w tym numerze. Mam 
nadzieję, że forma działu oraz zakres podawanych w nim 
informacji będą czytelne i nie mniej interesujące niż 
dotychczas. 

Pana Jana dobrze znają radiosłuchacze z terenu całej 
Polski, jako prowadzącego od blisko 25 lat popularną 
audycję Gwiaździarnia Pana Jana oraz niedzielne felietony 
astronomiczne pod nazwą Gwiezdna Pogodynka w Radiu 
Katowice. Od 35 lat związany z chorzowskim planetarium, 
jest autorem (wcześniej współautorem) wielu wydań corocznego afiszowego kalendarza 
Planetarium Śląskiego. Jest również autorem kilku wersji tablic astronomicznych. 

Liczę też na większe zaangażowanie członków lokalnych oddziałów PTMA. Piszcie, 
przysyłajcie zdjęcia, niech inni zobaczą, co robicie. Łamy „Uranii” stoją dla Was otworem!

Marek Substyk

dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba
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Dawno temu w… „Uranii” W AKTUALNYM NUMERZE

sierpień — wrzesień 2014  6Kronika

14 Marek Muciek

Rok z życia klasycznej nowej
W sierpniu 2013 r. w Delfinie wybuchła jasna nowa. Przez kilka dni była 

widoczna gołym okiem i przyciągnęła uwagę wielu obserwatorów, również 
amatorów. Ich proste, ale systematyczne obserwacje pozwalają wyciągnąć 
ważne wnioski.

4

Łukasz Płotkowski, Piotr Sosnowski, Tadeusz Smela

SOWA — największy polski 
amatorski teleskop

Marzeniem każdego miłośnika astronomii jest spojrzenie przez wielki te-
leskop. Jeśli jest to niemożliwe, trzeba go zbudować. Takiego właśnie zada-
nia podjęła się czwórka pasjonatów astronomii ze Szczecina.

  10

Dawno temu w… „Uraniiˮ 4

22 Łukasz Fajfrowski, Maciej Zapiór

Słoneczna ósemka  
zamknięta w puszce

Autorom, jako pierwszym w świecie udało się sfotografować analemę me-
todą solarygraficzną. Artykuł jest pełną emocji opowieścią o wysiłkach, 
które doprowadziły do tego sukcesu.

Przeczytane w Nature i Science 
Zawartość przestrzeni międzygalaktycznych 20

100 lat Uranii

Kolejne historyczne numery dostępne w internecie  8

„Cicer cum caule”  
— ale nie Tuwima…

Osobliwy satelita
Jest nim Explorer VI, który — oprócz 
planet — jest jedynym ciałem niebieskim 
o ruchu „mieszanym”, tj. na przemian 
prostym (od zachodu na wschód) i wstecznym 
(od wschodu na zachód). Wszystkie jego 
poprzedniki, okrążając Ziemię wielokrotnie 
w ciągu doby, wyprzedzały kątowo jej ruch wirowy 
dokoła osi, wskutek czego przesuwały się na tle 
gwiazd zawsze ruchem wstecznym; wschodziły 
na zachodzie, zachodziły na wschodzie, jak Fobos 
dla obserwatora marsyjskiego. Do tego zdążyliśmy 
się już przyzwyczaić. Tymczasem Explorer VI 
wyłamuje się z tej reguły. Orbita jego jest 
wyjątkowo rozległa i sięga w apogeum do pułapu 
42 480 km. Skutek tego jest taki, że na częściach 
orbity bliższych Ziemi, niż 35 800 km Explorer VI 
biegnie ruchem wstecznym, lecz w odległości 
35 800 km pozornie się zatrzymuje, stając się 
przez chwilę tzw. satelitą stacjonarnym. Następnie, 
gdy tę odległość przekroczy, zawraca i biegnie 
ruchem prostym.
Opisana zmiana kierunku pozornego ruchu 
satelity dochodzi do skutku dwukrotnie w czasie 
jego obiegu dokoła Ziemi, trwającego 12h46m4 
czyli realizuje się cztery razy na dobę. U planet 
podobne zmiany kierunku biegu na tle gwiazd 
odbywają się w rytmie rocznym. Z tak osobliwym 
ciałem niebieskim, jak Explorer VI, nie mieliśmy 
dotychczas do czynienia. Ciekawe byłoby 
wykreślenie na mapie nieba tej ogromnych 
rozmiarów kątowych pozornej pętli satelity.
J. Gadomski

Oto kilka autentycznych odpowiedzi 
egzaminacyjnych z różnych kierunków 
studiów:
1) Czym planety różnią się od gwiazd? Gwiazdy 
spadają na Ziemię a planety nie.
2) Ile razy do roku bywa pełnia Księżyca? Dwa 
razy, na Wielkanoc i na Boże Narodzenie.

Almanach astronomiczny na rok 2015  13

Nie tylko teleskopy…

Wykadruj Lofoty 28

Ciekawe strony internetowe: 

Świat nie tylko fizyki… 30

Odkryją planety?  32

Polska podpisała umowę z ESO  31

Tytuł „Popularyzator Nauki”  
dla „Uranii – Postępów Astronomii”   9
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NA OKŁADCE

5

Wschód Księżyca nad ruinami 13-wiecznego 
zamku Fyllon na wyspie Euvoia (Grecja). 
Zdjęcie zostało wykonane 10 sierpnia 2014 r. 
z odległości ponad półtora kilometra od zamku 
w godz. 20.38 – 20.45 UT+3. 
Użyty sprzęt: Canon EOS 5D Mark I  
+ Takahashi FSQ 106/f5
Eksp. 1/25 – 1/50 sec, ISO 100. 
Fot. Anthony Ayiomamitis

kalendarz astronomiczny:  styczeń – luty 2015

Niebo nad Polską  50

Poczta  48

Krzyżówka   58

Astrożarty Jacka D.  58

Astrofotografia amatorska: Mgławice Laguna i Ślimak 59

Spis treści rocznika 2014 (tom LXXXV) 56

Spójrz w niebo — asteryzmy: Kaskada Kemble'a 45

W skrócie

Światło zodiakalne w innych układach planetarnych  32
Nowe polskie obserwatorium astronomiczne w Chile  32
Jubileusz prof. Hurnika  34
Otwarcie obserwatorium w Truszczynach  34
PTMA w Niepołomicach  35
Odkrycie pierwszych między gwiazdowych cząstek  35
Czy XMM-Newton zarejestro wał sygnał ciemnej materii?  36
Gwiezdna matrioszka: czy po 40 latach  
udało się wreszcie odkryć obiekt Thorne-Żytkow?  36
Od Kopernika do OGLE, czyli polska astronomia w Chile 37

I Ogólnopolski Konwent Heliofizyczny HELCON 2014 48
Raport: wrzesień — październik 2014  49

Obserwator Słońca

Circulos meos 

     GRO J1655-40: najpiękniejszy dzień w Paryżu 46

XLI Ogólnopolskie Młodzieżowe  
Seminarium Astronomiczne  42

Młodzi badacze

Astronomia i muzyka

A gwiazdy płoną dalej… 44

Szkoła astropejzażu (2)

Sprzęt w fotografii nocnej 38

„Astronomia i badania kosmiczne w edukacji”  
— podsumowanie konferencji  40
VII Międzynarodowa Konferencja  
„Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”  41

PTMA

3) Jak się wyznacza odległości gwiazd? Mierzy się 
czas, jaki upływa od chwili, gdy światło opuszcza 
gwiazdę, do chwili przyjścia jego na Ziemię. 
Dzieląc to przez 300 000 km/sek otrzymujemy 
odległość.
4) Co Pan może powiedzieć o warkoczach 
komet? Warkocz komety stanowi jej siłę 
napędową.
5) Jakie jest nachylenie ekliptyki do płaszczyzny 
równika? W czasie równonocy 0°, w czasie 
przesileń 23°,5.
W. Zonn

W maju i czerwcu 1959 r., po raz pierwszy użyto 
Księżyca do przesłania przez Atlantyk depeszy 
radiowej. Sygnały (alfabet Morse’a, częstość 
201 Mhz) zostały nadane przez radioteleskop 
w Jodrell Bank (Anglia) i po odbiciu 
od powierzchni Księżyca odebrane przez 
25-metrowy radioteleskop w Sagamore Hills 
(stan Massachusetts, USA).
A. Wróblewski

Jeden z Czytelników z największą powagą 
zapytuje, dlaczego w „Uranii” nie zamieszczono 
żadnej wzmianki o pewnej obserwacji Księżyca. 
Otóż według tygodnika japońskiego „Mainichi” 
(numer nie znany): „W dniu 29 września 1958 r., 
względnie w nocy z 29 na 30 IX 1958, uczony japoński 
dr Kenzaburo Toyoda, profesor uniwersytetu w Meiji, 
w trakcie obserwowania przez teleskop Księżyca dokonał 
nader ważnej i interesującej obserwacji. Zauważył on 
mianowicie dwa wyrazy — PYAX i JWA, widoczne 
poniżej Mare Serenitatis, nieco w lewo od Mare 
Tranqulitatis. Litery były czarne, łatwo dostrzegalne. 
Słowa te widziało przez teleskop dwóch innych świadków. 
Stary profesor był zdumiony. Jest on przekonany, że słowa 
te muszą posiadać jakieś znaczenie”.
Czytelnik prosi, aby wiadomość tę podać 
w sposób poważny, bez złośliwych komentarzy. 
Tak też czynimy.
A.Wróblewski

Wszystkie fragmenty pochodzą z „Uranii” 3/1960. 
Pisownia oryginalna.

II etap LVII Olimpiady Astronomicznej. Zadanie 3  43



6 Urania 6/2014

Kronika

SIERPIEŃ 2014
6 VIII — Po 10 latach podróży europejska 
sonda Rosetta dotarła do komety 67P/Czu-
riumow-Gierasimienko (lub Churyumov-
-Gerasimenko, jeśli ktoś nie lubi polskiej 
pisowni) i zrównała z nią krok. Dzięki temu 
będzie jej towarzyszyć i pilnie obserwo-
wać jej rosnącą aktywność aż do przejścia 
przez peryhelium za rok, a pewnie jeszcze 
dłużej (fot. 4-km jądra komety obok). 

7 VIII — W 2012 r. w galaktyce NGC 1309 
wybuchła supernowa SN 2012Z, należąca 
do słabo rozumianego typu Iax, tzw. „mini- 
supernowych”. Przypominają one super-
nowe typu Ia, ale są od nich 10–100 razy 
słabsze. Teraz, na zdjęciach tej galaktyki 
wykonanych przez teleskop Hubble’a kilka 
lat wcześniej, znaleziono obiekt, który wy-
buchł jako SN 2012Z. Okazał się układem 
podwójnym. Jednym składnikiem jest biały 
karzeł, drugim zaś gwiazda, która odrzuci-
ła wodorową otoczkę, odsłaniając helowe jądro. Odkrycie to 
potwierdziło wcześniejsze domysły teoretyków.

8 VIII — Zaproponowano możliwe wyjaśnienie tzw. „zjawisk 
przejściowych bogatych w wapń”. Są to wybuchy przypomi-
nające supernowe, ale od nich słabsze i krótsze (czas trwania 
rzędu tygodni). Nawet połowę wyrzucanego materiału może 
stanowić wapń. Pojawiają się zawsze na odległych obrze-
żach macierzystych galaktyk. Wszystkie te własności da się 
wyjaśnić, przyjmując, że jest to efekt zlania się w jeden obiekt 
składników układu podwójnego: białego karła i gwiazdy neu-
tronowej. Układ taki pierwotnie znajdował się bliżej centrum 
galaktyki, do momentu wybuchu masywnego składnika jako 
supernowej. W jego wyniku powstała gwiazda neutronowa, 
a cały układ został „wykopany” na dalekie peryferia, gdzie 
po pewnym czasie oba składniki się łączą, dając „zjawisko 
przejściowe bogate w wapń”.

12 VIII — Na Io czynnych jest ok 150 wulkanów. Ale wybuch, 
który nastąpił 29 VIII 2013 r., nawet jak na tamtejsze warunki 
był niezwykły — wyzwolił energię 20 TW, czyli był 10 tys. razy 
silniejszy od wybuchu islandzkiego wulkanu Eyjafjallajökull 
w 2010 r.

19 VIII — Chińska rakieta Długi Marsz 4B wyniosła na orbitę 
drugiego polskiego satelitę naukowego Heweliusz. Jest on 
szóstym i ostatnim elementem międzynarodowej flotylli BRI-
TE, przeznaczonej do badania jasnych gwiazd (por. „Urania” 
5/14, s. 22).

20 VIII — Supernowa SN 2014J, która w styczniu wybuchła 
w M82, okazała się zaskakująco cicha na falach radiowych 
i rentgenowskich. Rodzi to podejrzenie, że do wybuchu nie 
doszło w sposób przyjęty za typowy dla supernowych rodza-
ju Ia. W modelu tym biały karzeł „tyje” kosztem materii kra-
dzionej z obiegającej go gwiazdy tak długo, aż osiąga masę 
krytyczną ok. 1,4 M


, przy której nie jest w stanie podtrzymać 

własnego ciężaru. Konsekwencją jest zapaść, a następnie 
wybuch. Ale wtedy przestrzeń wokół tego układu powinna 
być pełna materii, w którą uderzając, ekspandująca otoczka 
powinna narobić sporo radiowego i rentgenowskiego hałasu. 
To nie nastąpiło. Czy coś wymiotło teren przed wybuchem? 
A może SN 2014J powstała w wyniku zlania się dwóch bia-
łych karłów (rys. obok)?

28 VIII — Kolejny ważny wynik badań supernowej SN 2014J, 
najjaśniejszej supernowej typu Ia od 28 lat. W widmie pro-
mieniowania γ zaobserwowano linię kobaltu 56Co, który jest 
produktem rozpadu 56Ni. Pozwoliło to oszacować, że pod-
czas wybuchu 56Ni powstał w ilości ok. 0,6 masy Słońca. 
Potwierdza to teoretyczne przypuszczenia na temat super-
nowych tego typu.
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29 VIII — Wokół gwiazdy NGC 
2547-ID8, podobnej do Słoń-
ca, ale liczącej sobie dopiero 
35 mln lat, zaobserwowano 
dysk pyłowy, którego pół roku 
wcześniej nie było. Najwyraź-
niej doszło tam do zderzenia 
i rozbicia w drobny mak dwóch 
tamtejszych planetoid, co jest 
częścią procesu prowadzącego 
do powstawania skalistych pla-
net. (por. „Urania” 5/2014 s. 44)

WRZESIEŃ 2014
4 IX — Od dawna jesteśmy 
świadomi faktu, że Galakty-
ka wraz z sąsiadkami (M31, 
M33 i wiele mniejszych) leży 
na skraju większej struktury, 
zwanej Lokalną Supergroma-
dą. Wyobrażaliśmy sobie, że 
jej centrum stanowi gromada 
galaktyk w Pannie, a rozmiary wynoszą ok 100 mln lat św. 
Tymczasem nowa analiza ruchów własnych tysięcy galaktyk 
pokazuje, że cała Lokalna Supergromada jest skrajną czę-
ścią znacznie większego tworu — zbiorowiska ok 100 tys. 
dużych galaktyk, rozległego na co najmniej 500 mln lat św. 
Nazwano go Laniakea (po hawajsku „bezmierne niebiosa”).

7 IX — Planetoida 2014 RC minęła Ziemię w odległości zale-
dwie 40000 km. Odkryta tydzień wcześniej, ma rozmiary po-
dobne do meteorytu Czeliabińskiego (ok. 20 m). Przy okazji 
zmierzono jej okres wirowania, który okazał się rekordowy:  
tylko 16 s. Musi więc być solidną bryłą, a nie kupą luźnego 
gruzu.

9 IX — W 1993 r. w M81 pojawiła się supernowa SN 1993J, 
należąca do rzadkiego typu IIb. Podobnie jak jej bardziej 
pospolite koleżanki typu II była efektem ostatecznej zapaści 
masywnej gwiazdy, ale znacznie uboższa od nich w wodór. 
Skąd ta osobliwość? Podejrzewano, że miała ona towarzysz-
kę, która jeszcze przed wybuchem odarła ją z wodorowej 
otoczki. Po 21 latach poszukiwań nareszcie znaleziono tę 
towarzyszkę-złodziejkę, potwierdzając przypuszczenia.

12 IX — Po miesiącu regularnej pracy kosmiczne ob-
serwatorium Gaia (por. „Urania” 4/2013 s. 6) odkryło 
swą pierwszą supernową, oznaczoną jako Gaia14aaa.

17 IX — Obserwacyjnie udowodniono, że w wyniku 
zderzenia galaktyk często powstają galaktyki z gazo-
wym dyskiem (spiralne lub soczewkowate), a nie tylko 
eliptyczne, jak sądzono przez długie lata. (por. „Ura-
nia” 5/14 s. 46)

18 IX — Wyjaśniła się tajemnica ultrazwartej galakty-
ki karłowatej M60-UCD1 (fot. obok), która ma masę 
140 mln M

 (mas Słońca), ale rozmiary gromady kuli-
stej. W jej centrum odkryto czarną dziurę o masie 20 
mln M


 (15% masy całej galaktyki, 4 razy więcej niż 

centralna dziura Drogi Mlecznej). Przy okazji rozwią-
zano zagadkę pochodzenia tej i jej podobnych ultra-
zwartych galaktyk karłowatych. Prawdopodobnie nie-
gdyś była to normalna, spora galaktyka. Miała jednak 
pecha przejść zbyt blisko potężnej M60, która okradła 
ją z większości gwiazd, pozostawiając samo jądro.

18 IX — GOODS-N-774 (dla przyjaciół Sparky) jest galaktyką 
odległą od nas o 11 mld lat św., więc oglądamy ją w chwili, 
gdy Wszechświat miał zaledwie 3 mld lat. Właściwie jest ją-
drem dopiero powstającej galaktyki — to pierwsza okazja, 
by zbadać galaktykę w tak wczesnej fazie ewolucji. Jej wła-
sności są niezwykłe. Ma masę porównywalną z masą Drogi 
Mlecznej (1011 M


), ale średnicę 15 razy mniejszą i tworzy 

nowe gwiazdy w tempie 90 M

/rok (obecnie w Galaktyce: 

ok. 1 M

/rok).

22 IX — Sonda MAVEN weszła na orbitę wokół Marsa i prze-
słała pierwsze ultrafioletowe zdjęcia górnych warstw jego at-
mosfery (fot. wyżej, kolory sztuczne). Widać na nich rozległą 
chmurę atomowego wodoru i znacznie ciaśniejszą otoczkę 
atomowego tlenu (tlen, jako cięższy, jest silniej grawitacyjnie 
związany z planetą). Oba gazy powstają w wyniku dysocjacji 
pary wodnej i CO2, obecnych w atmosferze Marsa.

24 IX — Na orbitę wokół Marsa dotarł pierwszy indyjski sate-
lita tej planety — Mars Orbiter Mission.

Wybrał i skomentował: Marek Muciek
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100 lat Uranii

Tym razem prezentujemy 
archiwalne numery „Ura-
nii” z lat osiemdziesiątych. 
Wszystkie można w postaci 

skanów przeglądać w naszym porta-
lu w formie plików w formatach PDF 
oraz DjVu. Cyfrowe Archiwum Uranii 
jest dostępne nieodpłatnie pod adresem 
www.urania.edu.pl/archiwum.

W latach osiemdziesiątych „Urania” 
ukazywała się jako miesięcznik, przy 
czym często numer lipcowo-sierpnio-
wy był łączony. Podobnie jak w latach 
poprzednich, miała zeszytowy format 
A5, druk czarno-biały oraz 32 strony 
w numerze.

Do roku 1982 redaktorem naczel-
nym był Ludwik Zajdler, natomiast 
w roku 1983 kierowanie redakcją prze-
jął Krzysztof Ziołkowski, który pełnił 
tę funkcję aż do momentu połączenia 
się „Uranii” z „Postępami Astronomii”.

Sprawdźmy, co zawierał numer 
1/1980. Okładkę zdobi ilustracja Sa-
turna i sondy Pioneer 11, która we 
wrześniu 1979 r. przeleciała w pobliżu 
Saturna. Zdjęcia nadesłane przez sondę 
znalazły się natomiast na wewnętrznej 

stronie okładki. Zamieszczono także fo-
tografie z sondy Voyager 2, która w lip-
cu 1979 r. minęła Jowisza. Treść numeru 
otwierają natomiast dwa artykuły, jeden 
na temat chemicznej struktury i ewolu-
cji Galaktyki, a drugi przedstawiający 
badania skał księżycowych i wnętrza 
naturalnego satelity Ziemi. Potem na-
stępuje krótka kronika najnowszych 
badań astronomicznych, raporty z ob-
serwacji, kronika PTMA i opis nowości 
wydawniczych. Numer kończy dość 
obszerny kalendarzyk astronomiczny.

Wyszukajmy nieco ciekawostek 
z kolejnych lat. W „Uranii” nr 1/1986 
znajdziemy artykuł zatytułowany „Czy 
Pluton jest pełnoprawną planetą”, co 
dobitnie wskazuje, że kontrowersje, 
skutkiem których było odebranie Plu-
tonowi miana planety przez Międzyna-
rodową Unię Astronomiczną w 2006 r., 
trwały od dawna. Mamy też inny temat 
planetarny w tym samym numerze, ale 
dotyczący planet pozasłonecznych. 
Współcześnie znamy bardzo dużo pla-
net krążących wokół innych niż Słońce 
gwiazd. Pierwszy taki układ planetar-
ny odkrył polski astronom Aleksander 

Wolszczan, ale wiele prób wykrycia 
planet pozasłonecznych podejmowano 
już w latach wcześniejszych. Notatka 
w „Uranii” nr 1/1986 dotyczy dysku 
wokół gwiazdy Beta Pictoris, ale ma 
bardzo sugestywny tytuł: „Planety wo-
kół Beta Pictoris?”

„Uranie” z lat osiemdziesiątych za-
wierają też coś przydatnego dla współ-
czesnych miłośników komputerów, 
niezależnie od postępu technicznego, 
jaki dokonał się w tej dziedzinie. W la-
tach 1984–1986 publikowano cykl opi-
sujący algorytmy obliczania różnych 
astronomicznych wielkości. Polecamy 
lekturę wszystkim próbującym swoich 
sił w programowaniu.

W „Uraniach” z tego okresu znaj-
dziemy także Kącik Olimpijczyka, 
w którym były publikowane zadania 
z olimpiad astronomicznych, a także ich 
rozwiązania. Tradycję tę redakcja kon-
tynuuje do dzisiaj, dzięki czemu czaso-
pismo stanowi nieocenioną pomoc dla 
kolejnych pokoleń uczniów przygo-
towujących się do udziału w szkolnej 
olimpiadzie astronomicznej.

Krzysztof Czart

Kolejne historyczne numery 
dostępne w internecie

„Urania” — lata osiemdziesiąte w cyfrowym archiwum

Cyfrowe Archiwum Uranii
W internecie są dostępne zeskano-
wane archiwalne numery naszego 
czasopisma. Skanowanie zostało 
dofinansowane przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Obecnie archiwum obejmuje kom-
plet numerów z lat 1922–1989. Cy-
frowe Archiwum „Uranii” ma adres 

www.urania.edu.pl/archiwum.

U R A N I Astts ilquariu3

M IE S IĘ C ZN IK

PO LSK IEG O  TOW ARZYSTW A M IŁ O Ś N IK Ó W  AST RO N O M II

R O K  LI  S T Y C Z E Ń  1 980 NB 1
Z A K Ł A D  N A R O D O W Y  I M I E N I A  O S S O L I Ń S K I C H  

W Y D A W N i ę m a TB p L S K I E J  A K A D E M I I  N A U K

Me Aquarius U R A N I A
M IE S IĘC ZN IK

PO LSK IEG O  TOW ARZYSTW A M IŁ O Ś N IK Ó W  AST RO N O M II

ROK LVII  S T Y C Z E Ń  1986 Nr 1
Z A K Ł A D  N A R O D O W Y  I M I E N I A  O S S O L I Ń S K I C H  

W Y D A W N I C T W O  P O L S K I E J  A K A D E M I I  N A U K

URANI A
M IE S IĘC ZN IK

PO LSK IE G O  T OW ARZYSTW A M IŁO ŚN IK Ó W  AST RO N O M II

ROK LIII CZERW IEC -LIP IEC  1982 Nr 6 -7
Z A K Ł A D  N A R O D O W Y  I M I E N I A  O S S O L I Ń S K I C H  
W Y D A W N I C T W O  P O L S K I E J  A K A D E M I I  N A U K



9Urania6/2014

Z wielką satysfakcją pragnę 
poinformować, że w ponie-
działek 8 grudnia, podczas 
uroczystej gali w hotelu In-

tercontinental w Warszawie, z rąk pani 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go Leny Kolarskiej-Bobińskiej oraz 
pani Prezes Polskiej Agencji Prasowej 
Lidii Sobańskiej odebrałem przyznane 
przez kapitułę nagrody „Popularyzator 
Nauki 2014” pod przewodnictwem pre-
zesa PAN, prof. Michała Kleibera WY-
RÓŻNIENIE SPECJALNE dla Redak-
cji „Uranii–Postępów Astronomii”.

W uzasadnie-
niu podkreślono 
m.in. ponad 90-let-
nią służbę „Uranii” 
w przekazywaniu 
treści astronomicz-
nych szerokim rze-
szom społeczeństwa. 
Chciałbym podzięko-
wać i wszystkim P.T. 
Redaktorom i Współ-
pracownikom Redak-
cji z czasów mojego 
kierowania „Uranią” 
w latach 2012–2014. 
Każdy z Was ma 
swoją cząstkę przy-
czyniającą się do tego 
sukcesu.

Niezwykłym zbiegiem okoliczno-
ści, przyznanie nagrody zbiegło się 
z wydaniem „Uranii”, prezentującym 
już na okładce jeden z poszukiwa-
nych, legendarnych zeszytów „Uranii” 
z roku 1920, a także jej zmartwych-
wstaniem po pożodze wojennej w 1945 
roku. W ten sposób udało się przedłu-
żyć historię „Uranii” o dwa lata, czy-
niąc z niej jednego z liderów spośród 
najdłużej ukazujących się tytułów po-
pularyzujących astronomię na świecie*.

Z tej perspektywy nie można nie od-
dać honorów kilku pokoleniom redak-
torów i współpracowników „Uranii” 
podczas jej blisko stuletniej historii, 

Tytuł „Popularyzator Nauki”  
dla „Uranii – Postępów Astronomii”

poczynając od późniejszych profeso-
rów Jana Mergentalera, Felicjana Kę-
pińskiego i nastoletnich entuzjastów 
astronomii, którzy wkrótce zrzeszyli 
się w przyszłym PTMA i będą wraz 
z zawodowymi astronomami przez 
całe dekady strzec wysokiego pozio-
mu czasopisma. Nie sposób nie wspo-
mnieć Profesora Stefana Piotrowskie-
go, założyciela wydawanych przez 
PTA, o 40 lat młodszych od „Uranii”, 
„Postępów Astronomii”, a także moje-
go poprzednika, Andrzeja Woszczyka, 
który podjął się ryzyka fuzji obydwu 

czasopism. To Ich praca i pasja prze-
prowadziła „Uranię” przez te 10 hi-
storycznie wyboistych dekad i z Nimi 
również chciałbym podzielić się dzi-
siejszym sukcesem, w szczególności 
z Adamem Strzałkowskim, Andrzejem 
Kajetanem Wróblewskim i Krzyszto-
fem Ziołkowskim z „Uranii”, a także 
Tomaszem Kwastem z „Postępów 
Astronomii” i pomysłodawczynią ich 
nowej formy (którą przejęła dzisiej-
sza „Urania”) Bożeną Czerny. Ale 
nie byłoby dzisiejszej nagrody, gdyby 
nie rzesza znakomitych Autorów, że 
wspomnę tylko swojego mentora od 
najmłodszych lat, Włodzimierza Zon-
na. Wszystkim dziękuję, gratuluję i de-
dykuję dzisiejszą nagrodę!

Żadne czasopismo nie mogłoby 
przetrwać bez Czytelników. Wielu 
nam wiernie towarzyszy i znosi per-

manentne opóźnienia od 1945 roku. To 
Członkowie Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii i Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego, in-
nych stowarzyszeń, klubów i fundacji 
działających na rzecz astronomii oraz 
niezrzeszonych entuzjastów własnych 
obserwacji i amatorów ambitnej lektu-
ry. Mam nadzieję, że wytrwają z „Ura-
nią” kolejne sto lat!

Na uroczystość wybraliśmy się we 
troje: Bożena Czerny, która kandydaturę 
„Uranii” zgłosiła, Krzysztof Czart, który 
jako dziennikarz PAP konkurs od deka-

dy śledzi, i ja, jako 
„wysokiej rangi re-
prezentacja pisma”, 
czego domagali się 
organizatorzy. Nie 
do końca dowierzali-
śmy, że rzeczywiście 
zostaniemy wyróż-
nieni, więc trzymali-
śmy sprawę w tajem-
nicy. I rzeczywiście, 
nie obyło się bez 
emocji, gdy w kate-
gorii „media”, w któ-
rej byliśmy nomino-
wani, nagrodę otrzy-
mał (i słusznie) Piotr 
Cieśliński z „Gazety 
Wyborczej”. 

Nasze wyróżnienie zostawiono na 
finał całego wieczoru. Powiedziałem 
wtedy do licznej publiczności: — Jako 
astronom czuję się spełniony! Dziś je-
stem szczęśliwy, że dzięki „Uranii”, 
po latach własnych badań, mogę po-
dziwiać osiągnięcia i odkrycia swoich 
kolegów i dzielić się tym zachwytem 
z rodakami. Polska astronomia jest 
wspaniała! 

Z wrażenia, okazało się, że zna-
lazłszy się w metropolii, nie umiemy 
jeździć windą: zobaczyliśmy całą ścia-
nę przycisków na 45 pięter w górę i 5 
pięter pod ziemię i ani śladu… parteru. 
Mogliśmy się przynajmniej poczuć jak 
w Hollywoodzie… Szczęśliwe udało 
się wysiąść na pierwszym piętrze i ze 
statuetką popularyzatorskiego „Osca-
ra” chyłkiem ruszyliśmy na schody. 

Maciej Mikołajewski

Lidia Sobańska, Lena Kolarska-Bobińska i Maciej Mikołajewski w momencie odbioru 
wyróżnienia. Fot. Paweł Supernak/PAP
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* Dzięki dociekliwości Andrzeja Kajetana Wró-
blewskiego dowiedzieliśmy się, że do dzisiejszych 
czasów przetrwały tylko trzy tytuły: L’astronomie, 
Paryż, 1887; Journal of the British Astronomical As-
sociation, Londyn, 1890; Urania, Warszawa, 1920
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go na jesiennym zlocie miłośników 
astronomii w Zatomiu. Ostateczna 
decyzja zapadła pod koniec września 
2012 r. na jachcie Sowa, podczas 
niedzielnego żeglowania po Zalewie 
Szczecińskim (stąd nazwa teleskopu).

No i się zaczęło. Grzebanie w sieci, 
długie rozmowy na Skypie, studiowa-
nie świetnej książki Davida Kriege’a 

SOWA 
— największy polski  
amatorski teleskop

Łukasz Płotkowski
Piotr Sosnowski
Tadeusz Smela

Marzeniem każdego miłośnika astronomii jest spojrzenie przez wielki teleskop.  
Jeśli jest to niemożliwe, trzeba go zbudować. Takiego właśnie zadania podjęła się czwórka 
pasjonatów astronomii ze Szczecina.

24 cale pasjonatów astronomii ze Szczecina

i Richarda Berry’ego The Dobsonian 
Telescope. Tworząc założenia projek-
towe, braliśmy pod uwagę możliwości 
przetransportowania tego teleskopu 
samochodem oraz wygodę obserwacji 
w warunkach polowych. Wybór padł 
na konstrukcję kratownicową z mon-
tażem Dobsona. 

Plany
Jesienią 2012 r. grupka miłośników 

astronomii ze Szczecina: Henryk Ko-
walewski, Łukasz Płotkowski, Piotr 
Sosnowski i Tadeusz Smela podjęła 
decyzję o wspólnej budowie dużego 
teleskopu Newtona. Pomysł powstał 
z inincjatywy Henryka Kowalewskie-
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Projektowanie
Podczas projektowania najważniej-

szych elementów teleskopu bardzo 
przydatny był dla nas program PLOP, 
którym zaprojektowaliśmy punkty 
podparcia lustra głównego. Najwięcej 
wiedzy uzyskaliśmy z książki Davida 
Kriege’a i Richarda Berry’ego. Autorzy 
tej książki opisali obrazowo i precy-
zyjnie wszystkie zagadnienia związane 
z projektowaniem i budową teleskopu 
w warunkach amatorskich: wyliczenia 
i optymalizacja parametrów optycznych 
teleskopu (wymiary lustra wtórnego, 
odległość ogniska od lustra wtórnego, 
parametry wyciągu itp.), dobór materia-
łów, wskazówki wykonawcze itp.

W styczniu 2013 r. rozpoczęliśmy 
kompletowanie elementów. Wyko-
naniem lustra zajął się nasz znajomy 
Stefan Płocieniak. Uzgodniliśmy, że 
będzie to lustro o średnicy 600 mm 
i ogniskowej 2600 mm.

Budowa
Kratownicowa konstrukcja naszego 

teleskopu została wykonana z rurek 
aluminiowych, a drewniana obudo-
wa celi oraz klatki lustra wtórnego ze 
sklejki wodoodpornej. Celę podtrzy-
mującą lustro główne wykonano ze 
stali. Wszystkie elementy wycięliśmy 
na precyzyjnych obrabiarkach CNC.

W końcu czerwca 2013 r. rozpo-
częliśmy etap składanie całości. Mie-
rzenie, wiercenie, docinanie, skręca-
nie, szlifowanie, malowanie. Wszyst-
kie otwory mogłyby być wycięte na 
CNC, ale nie pomyśleliśmy, żeby je 
wprowadzić na rysunki. Do wyzna-
czenia długości rurek zbudowaliśmy 
prowizoryczną konstrukcję łączącą 
skrzynie lustra głównego z klatką lu-
stra wtórnego. 

Pierwsze testy
Wysokiej jakości optyka teleskopu 

(dokładność wykonania lustra głównego 
1/9 λ) w połączeniu z korektorem komy, 
małą obstrukcją centralną i dobrymi 
okularami daje w całym polu widzenia 
niesamowite ostre i bardzo kontrastowe 
obrazy. Sprawdził się również projekt 
mechaniczny, chociaż konstrukcja jest 
ciężka, jednak poruszanie teleskopem 
podczas wyszukiwania okazało się 
miękkie i płynne, nie sprawia żadnych 
trudności. Lustro wtórne, okular i szu-
kacz są podgrzewane, co znacząco pod-
wyższa komfort obserwacji w naszych 
polskich wilgotnych warunkach.

W praktyce
Teleskop służy głównie do ob-

serwacji obiektów głębokiego nieba 
oraz wizualnych obserwacji gwiazd 

zmiennych. Wykorzystujemy go rów-
nież do publicznych pokazów nieba 
dla mieszkańców naszego regionu. 
W marcu 2014 r. w ramach zorgani-

Malowanie i szlifowanie w wykonaniu Henryka Kowalewskiego

Tadeusz Smela i Łukasz Płotkowski przygotowują elementy metalowe

Pierwsze techniczne światło — Piotr Sosnowski ogląda Księżyc
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zowanego przez szczeciński oddział 
Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii wydarzenia  „Zaćmienie 
Słońca na Jowiszu” i maju 2014 r. 
„Planeta w kapeluszu i perły wio-
sennego nieba” zgromadziliśmy po 
600–700 osób. Do Sowy stała długa 
kolejka chętnych. 

Jedyna rzecz, którą po wybudo-
waniu byśmy zmienili, to wybór po-
włok ochronnych lustra głównego. Ze 
względu na koszty zdecydowaliśmy się 
na tańszą powłokę z fluorku magnezu, 
jak się okazało, związku bardzo wrażli-

Autorzy Łukasz Płotkowski, Piotr Sosnowski i Tadeusz Smela to członkowie 
szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. 
Miłośnicy astronomii oraz żeglarstwa.
http://www.astro-foto.pl/index.php/obserwacje-wizualne/sowa
http://www.sowa.szczecin.pl 

wego na wilgoć. Teraz zdecydowaliby-
śmy się na dwutlenek krzemu.

Podsumowanie
Chcielibyśmy zachęcić miłośni-

ków astronomii do podejmowania po-
dobnych wyzwań. Budowa teleskopu 
w grupie przyjaciół pogłębia relacje 
i daje wiele satysfakcji, a i cel, jakim 
jest posiadanie i możliwość prowadze-
nia obserwacji przez duży teleskop, jest 
o wiele łatwiej dostępny.

Szczegóły techniczne:

— średnica lustra głównego: 600 mm
— ogniskowa: 2600 mm (z korektorem 

komy Tele Vue Paracorr: 3000 mm)
— średnica lustra wtórnego: 101,6 mm
— światłosiła: 1/4,33 (z korektorem 1/5)
— obstrukcja centralna: 16,9%
— waga: ok. 73 kg
— koszt budowy: ok. 12 000 zł

Niecałe dwa miesiące po zakończe-
niu budowy zmarł nasz serdeczny ko-
lega Henryk Kowalewski, współtwórca 
i współbudowniczy teleskopu. To była 
dla nas ogromna strata.
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Kolejka do teleskopu podczas wiosennych pokazów nieba na Wałach Chrobrego w Szczecinie

Pokazy dla publiczności
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Nie tylko teleskopy…

„Almanach Astronomiczny” powstał 
w 2008 r. jako elektroniczna kontynu-
acja wydawanego przez Polskie Towa-
rzystwo Miłośników Astronomii w la-
tach 1992–2007 „Kalendarza Astro-
nomicznego”. W założeniu almanach 
miał stanowić podstawową pomoc 
naukową zarówno dla szerokiego gro-
na miłośników astronomii, jak również 
studentów astronomii i nauk pokrew-
nych. Wkrótce okazało się jednak, że 
krąg odbiorców jest znacznie szerszy 
— dane zawarte w almanachu wyko-
rzystują również biolodzy, żeglarze i, 
co ciekawe, misjonarze. Potrzeby od-
biorców almanachu oraz możliwości 
wydania elektronicznego sprawiły, że 
wydawnictwo to w kolejnych latach 
ewoluowało — poszczególne efeme-
rydy są aktualizowane w ciągu roku, 
pojawiają się nowe rozdziały, a po-
cząwszy od 2014 r. większość map, 
ilustracji i wykresów jest barwnych. 
Do 2014 r. wydawcą almanachu był 
Klub Astronomiczny „Regulus”, od 
2015 r. jest nim Polskie Towarzystwo 
Astronomiczne.

Almanach w zamierzeniu Autora, 
obejmować ma całokształt problema-
tyki obserwacyjnej. W „Almanachu 
Astronomicznym na rok 2015” można 
znaleźć m.in. szczegółowe efemerydy 
Słońca, Księżyca i planet, zarówno 

Almanach Astronomiczny  
na rok 2015

podstawowe (jak np. ich współrzędne 
równikowe), jak również poszerzone 
(np. współrzędne prostokątne Słońca 
czy też tabele do obserwacji fizycznych 
szczegółów na powierzchni wybranych 
ciał niebieskich). Podane są również 
efemerydy planet karłowatych, kilku-
dziesięciu jaśniejszych planetoid oraz 
najjaśniejszych komet — dla tych 
klas obiektów załączono mapy ich tras 
na niebie. Jako nowość w niniejszym 
wydaniu pojawiły się dane na temat li-
bracji Księżyca. 

Podany jest również spis wszystkich 
znanych rojów meteorów, z zaznacze-
niem rojów aktywnych oraz wyróż-
nieniem rojów, których obserwacja 
jest pożądana. Szczegółowo opisane 
i zilustrowane są wszystkie widoczne 
na Ziemi zaćmienia Słońca i Księżyca. 
Oddzielny dział stanowią tabele i dia-
gramy ułatwiające obserwacje natural-
nych satelitów Jowisza, Saturna, Urana, 
Neptuna i (dla ambitnych) Plutona. Po-
dane są także efemerydy kilkudziesięciu 
gwiazd zmiennych zaćmieniowych, jak 
również cefeid, gwiazd typu RR Lyr 
i miryd. Zjawiska zakryciowe są re-
prezentowane przez efemerydy zakryć 
jasnych gwiazd przez Księżyc, podane 
dla 12 miast w Polsce, a także prognozy 
potencjalnie widocznych z terenu Polski 
zakryć gwiazd przez planetoidy. 

Almanach kończy rozdział „Tabele 
pomocnicze”, w którym można znaleźć 
m.in. tabelę zawierającą dane o kilku-
dziesięciu gwiazdach podwójnych, 
pozwalającą określić zarówno warunki 
obserwacyjne, jak również jakość uży-
wanego sprzętu optycznego. Potencjal-
ne warunki obserwacyjne dla danego 
miejsca pozwala też określić raport 
o stanie zanieczyszczenia świetlnego 
w Polsce, oparty na badaniach prowa-
dzonych przez Autora „Almanachu”. 
Na końcu wydawnictwa znajdują się 
tabele zawierające aktualne dane o pla-
netach i ich naturalnych satelitach.

Sam almanach jest umieszczony 
na stronie internetowej w dwu wersjach 
— w postaci pojedynczego, niezmien-
nego pliku PDF — jest to odpowiednik 
dawnego „Kalendarza Astronomiczne-
go”, jak również w postaci bloków te-
matycznych. Bloki te w ciągu roku są 
aktualizowane w miarę pozyskiwania 
nowych danych — dotyczy to w szcze-
gólności efemeryd komet oraz gwiazd 
zmiennych długookresowych (miryd). 
Dzięki temu „Almanach Astronomicz-
ny” zachowuje aktualność w ciągu roku.

Autor ma nadzieję, że almanach jest 
pozycją spełniającą oczekiwania użyt-
kowników, jednak liczy na uwagi, któ-
re pozwolą na jego dalszy rozwój. 

Tomasz Ściężor

„Almanach Astronomiczny 
na rok 2015” jest dostępny 
do pobrania za darmo z por-
talu „Uranii”: 
www.urania.edu.pl/almanach
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Nova Delphini 2013 oczami amatorów

Marek Muciek

W połowie sierpnia 2013 r. wszystkie media rozkrzyczały się astronomiczną wiadomością: 
na niebie pojawiła się nowa gwiazda, widoczna gołym okiem! Po paru dniach wrzawa ucichła. 
Od tamtej pory jednak Nova Delphini 2013, obecnie bardziej znana jako V339 Delphini,  
nie przestaje być obiektem zainteresowania obserwatorów.

Rok z życia  
klasycznej nowej 

Wydaje się, że ta nieoczekiwana sława 
jest skutkiem czasu i miejsca wybu-
chu. W sierpniu politycy rozjechali się 
na wakacje i znudzeni dziennikarze 
zajęli się niebem. A Delfin rzuca się 
w oczy każdemu, kto w letni wieczór 
wyjdzie choćby do ogrodu (rys. 1).

Czy taka rzadkość?
Wybuch nowej klasycznej, a z tym 

właśnie mamy do czynienia, już od 
dawna przestał być zjawiskiem nie-
zwykłym. W Drodze Mlecznej odkry-
wa się je przeciętnie raz na miesiąc 
i widziano ich już ok. 500. Pojawia-
ją się również w innych galaktykach, 
zwłaszcza w M31, w której co roku 
znajdujemy po 20 nowych — więcej 
niż w Galaktyce, choć przecież są 
o wiele słabsze. Wynika to z faktu, że 
nowe trzymają się płaszczyzny dysku 
galaktycznego (dotychczas ani jedna 
z 500 nowych nie wybuchła w Wielkiej 
Niedźwiedzicy, Smoku czy Pegazie, 
za to w maleńkiej Tarczy aż 18). M31 
widzimy jak na dłoni. Tymczasem 
dysk naszej własnej Galaktyki oglą-
damy z boku, przez zasłonę pyłu mię-
dzygwiazdowego, który osłabia blask 
każdej gwiazdy z grubsza o 1 mag. na 
każdy kiloparsek jej odległości. Efekt 
tego widać na rys. 2. Znając rozmiary 
Galaktyki i typową jasność absolutną 

Rys. 1. Promień lasera wskazuje położenie Nowej Delfina 2013 na pograniczu Delfina i Liska. 
Na drabinie autor. Obserwatorium w Niedźwiadach k. Szubina, sierpień 2014 r. Fot. Karol Wenerski
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nowych, można oszacować, że mak-
simum ich rozkładu po jasnościach 
obserwowanych powinno znajdować 
się w okolicach 12m. Tymczasem jest 
ono ok. 8m. Oznacza to, że większość 
dalszych nowych umyka naszej uwa-
dze. Nic dziwnego! Łatwo policzyć, 
że nowa, która wybuchłaby po prze-
ciwnej stronie centrum Galaktyki, 
w odległości 8 kpc od niego, miałaby 
(przy uwzględnieniu absorpcji światła 
przez pył międzygwiazdowy) jasność 
ok. 24m. Dostrzeżenie takiego świa-
tełka w mrowiu Drogi Mlecznej jest 
chyba trudniejsze od znalezienia igły 
w stogu siana. Szacuje się, że w rze-
czywistości w Galaktyce wybucha ok. 
40 nowych klasycznych rocznie.

Nowe dostrzegalne gołym okiem 
też nie są specjalną rzadkością. Rysu-
nek 3 ujmuje wszystkie nowe, które 
wybuchły za życia autora, osiągając 
blask co najmniej 6m. Było ich 21 — 
przeciętnie co 3 lata. Z wyjątkiem No-
wej Cygni 1975, chyba żadna z nich 
nie osiągnęła sławy V339 Del. A za-
sługuje na nią chociażby RS Ophiuchi 
— nowa powrotna, powtarzająca wy-
buchy dość regularnie co kilkanaście 
lat. Już po Nowej Delfina pojawiła się 
jaśniejsza od niej Nova Centauri 2013. 
Mało kto o niej słyszał, bo miała pecha 
zabłysnąć na niebie południowym.

Odkrycie i co było przedtem
Nową w Delfinie dostrzegł 14 VIII 

2013 r. o godz. 14.01 UT japoński ama-
tor Koichi Itagaki. Odkrył ją 18-cm 
teleskopem, wyposażonym w kamerę 
CCD bez filtrów. Miała wówczas ja-
sność 6,8m. Większość nowych nadal 
odkrywają miłośnicy, mimo współ-
czesnych automatycznych przeglądów 
nieba. Itagaki jest emerytowanym 
przedsiębiorcą, właścicielem prywat-
nego obserwatorium, w którym trudni 
się poszukiwaniem zjawisk przejścio-
wych. V339 Del była już jego szóstą 
nową galaktyczną. Oprócz tego odkrył 
dotychczas 5 nowych w M31, 1 nową 
karłowatą, 3 komety i 91 superno-
wych.

Po doniesieniu Itagaki zaczęto po-
szukiwać jakiegoś obiektu w miejscu 
wybuchu na zdjęciach wykonanych 
wcześniej. Okazało się, że 14 godzin 
przed odkryciem V339 Del miała jesz-
cze jasność 17,1m, a na starszych obra-
zach prezentuje się jako obiekt 17,6m. 
Największy blask 4,5m osiągnęła 
16 VIII około południa. W ciągu ok. 

2,5 dnia pojaśniała więc 
o 13m, czyli ok. 170 000 
razy!

 Co się stało?
Zjawisko nowej kla-

sycznej występuje w ukła-
dach kataklizmicznych. 
To specyficzny typ cia-
snych układów podwój-
nych (rys. 4). Składnikiem 
wtórnym, czyli mniej ma-
sywnym, jest zwyczajna 
gwiazda, z reguły typu M, 
bo takich jest najwięcej. 
Składnikiem głównym jest 
biały karzeł — gwiazda, 
która wszystko w swoim 
życiu ma już za sobą. W ty-
powym przypadku wypali-

Rys. 2. Rozkład nowych galaktycznych wg największej 
obserwowanej jasności. Źródło: U. Munari, 2012, JAAVSO, 
40, 582

Rys. 3. Jasne nowe ostatniego 60-lecia. Zwróćmy uwagę na nową powrotną RS Ophiuchi, która 
w tym czasie wybuchła 4-krotnie, za każdym razem osiągając widoczność gołym okiem

Rys. 4. Wizja artystyczna typowego układu kataklizmicznego. Biały karzeł, będący składni-
kiem głównym układu, znajduje się w środku jasnego owalu dysku akrecyjnego. Jest niewi-
doczny na rysunku z powodu swoich małych rozmiarów. Źródło: NASA/CXC/M.Weiss
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ła cały wodór i hel w środku, po czym 
odrzuciła wodorowo-helową otoczkę. 
Pozostał sam węglowo-tlenowy rdzeń 
— to, co kiedyś było centralnym „pie-
cem” gwiazdy.

Obie gwiazdy są tak blisko siebie, 
a grawitacja białego karła tak silna, że 
odziera on swą sąsiadkę z zewnętrz-
nych warstw wodorowo-helowej 
otoczki. Materia ta spada na białego 
karła po spirali, tworząc dysk akrecyj-
ny, tym gorętszy, im bliżej powierzch-
ni białego karła (zwyczajna zamiana 
energii potencjalnej na kinetyczną).

Biały karzeł to twór osobliwy. Ma 
masę rzędu 1 masy Słońca, ale roz-
miary Ziemi. Daje to gęstość rzędu 
tony na cm3. Gdyby udało nam się 
wepchnąć do naparstka całego słonia, 
to dostalibyśmy grudkę o podobnej 
gęstości. Materia tworząca białego 
karła to gaz, ale tak gęsty gaz ma bar-
dzo szczególne własności. To gaz zde-
generowany. Słowo „degeneracja” nie 
ma tu żadnych konotacji moralnych. 
Oznacza tyle, że materia ma dwie 
ciekawe własności. Po pierwsze, taki 
gaz jest znakomitym przewodnikiem 
ciepła. Po drugie (i ważniejsze), obo-
wiązuje w nim niezwykłe równanie 
stanu. W zwykłym gazie (doskona-
łym) ciśnienie p jest powiązane z jego 
gęstością ρ i temperaturą T:

p ~ ρΤ

Wzrost temperatury powoduje 
wzrost ciśnienia. To powoduje roz-
prężanie (jeśli nie ma sztywnych ścia-
nek), co wiąże się z ochładzaniem, 
więc ogranicza wzrost temperatury. 
Gdy chcemy polecieć balonem, pod 
powłoką rozpalamy ogień. Powietrze 
się ogrzewa, jego ciśnienie rośnie, 
więc się rozpręża, nadając powłoce 
coraz bardziej okrągły kształt. Rzed-
nie przy tym i w końcu unosi nas do 
góry. W przypadku gazu zdegenero-
wanego elektronowo (a taki właśnie 
jest w białych karłach) ciśnienie zale-
ży wyłącznie od gęstości elektronów 
ρe i wcale nie zależy od temperatury:

p ~ ρe

Gdyby w naszym balonie był taki 
gaz, to jego ogrzewanie, owszem, spo-
wodowałoby wzrost temperatury, ale 
ciśnienie nie zmieniłoby się ani odro-
binę. Nie byłoby rozprężania i po-
włoka nawet by nie drgnęła. W końcu 
zapewne by spłonęła, nie uniósłszy się 
nawet na milimetr.

Znalazłszy się w takich warunkach, 
przybyły ze składnika wtórnego wo-
dór na powierzchni białego karła sam 
staje się zdegenerowany. Spadając do 
tak głębokiej „studni grawitacyjnej”, 
rozgrzewa się do milionów K. Z cza-
sem jest go też coraz więcej i jest coraz 
gęstszy. Ten proces akumulacji trwa 
od kilkunastu lat w przypadku nowych 
powrotnych (jak RS Oph czy T Pyx) 
do setek czy może nawet tysięcy lat. 
W końcu jednak temperatura i ciśnie-
nie na powierzchni białego karła osią-
gają takie wartości, że rozpoczyna się 
spalanie wodoru. Jakieś pierwsze 4 
protony przełamują barierę elektrosta-
tycznego odpychania i łączą się, two-
rząc jądro helu. Wydziela się przy tym 
energia, która ułatwia to samo zadanie 
innym protonom. Po chwili „płonie” 
już cała powierzchnia białego karła. 
Ciśnienie ani drgnie. Nie ma rozprę-
żania, więc cała powstająca energia 
idzie na wzrost temperatury. Zamiana 
wodoru w hel następuje w cyklu CNO, 
którego wydajność nieprzytomnie 
ostro zależy od temperatury — rośnie 
z jej 20. potęgą! To oznacza, że 2-krot-
ny wzrost temperatury zwiększa tem-
po spalania milion razy! Mamy więc 
dodatnie sprzężenie zwrotne: spalanie 
wodoru zwiększa temperaturę, która 
przyspiesza tempo spalania, co jesz-
cze bardziej podnosi temperaturę, 
w wyniku czego wodór pali się jeszcze 
szybciej… Strach pomyśleć, do czego 
by doszło, gdyby nie istniała granica 
tego szaleńczego pędu — temperatura 
Fermiego. Przy ok. 350 mln K dege-

neracja elektronowa zostaje przeła-
mana. Znów zaczyna obowiązywać 
normalne równanie stanu. Ciśnienie, 
dostosowując się do panującej tempe-
ratury, gwałtownie wzrasta. Następuje 
raptowne rozprężanie, czyli wybuch. 
Temperatura spada i po chwili wyga-
sa wodorowy piec. Jest właściwie po 
wszystkim.

Cały ten proces, od momentu zapło-
nu wodoru do wybuchu, trwa zaledwie 
1–2 minuty, a więc krócej, niż zajmuje 
lektura powyższego jego opisu.

Otrzymawszy tak potężnego „kop-
niaka”, materia zebrana wokół białe-
go karła nie ma innego wyjścia, jak 
uciekać. I to szybko! Średnie tempo 
ekspansji otoczki jest rzędu 103 km/s. 
W przypadku V339 Del zmierzono 
600–700 km/s, czyli średnica pęcznie-
jącej bani (o ile ma symetrię sferycz-
ną) rośnie w tempie ⅓ j.a. na dobę. To 
przekracza prędkość ucieczki. Ozna-
cza to, że otoczka dostała bilet w jed-
ną stronę, będzie rozszerzać się, sty-
gnąć i rozrzedzać aż do całkowitego 
rozwiania się w przestrzeni między-
gwiazdowej.

Czego można oczekiwać?
Gdybyśmy mogli przewidzieć mo-

ment wybuchu nowej i w odpowied-
nim czasie skierowali na nią wszystkie 
teleskopy świata, to… i tak nic byśmy 
nie zobaczyli. Początkowo bowiem 
ekspandująca kula ognista jest maleń-
ka, a bardzo gorąca. Większość energii 
emituje w dziedzinie rentgenowskiej 
i miękkich promieniach γ. Dopiero po 

Rys. 5. Schematyczna krzywa blasku nowej, z możliwymi komplikacjami (cienkie niebieskie 
linie). Opis w tekście
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kilkunastu godzinach, a czasem paru 
dniach, ochładza się do temperatury 
rzędu 10 000K i wtedy zaczyna ja-
śnieć w świetle widzialnym.

Rozpoczyna się spektakl nowej, 
której ogólny przebieg pokazuje rys. 5. 
Rozmaitość kształtów krzywych blasku 
nowych jest ogromna, ale można wy-
różnić w nich dwa okresy. Początkowy 
wzrost jasności (o 8m – 16m) i następu-
jący zaraz po nim dość szybki spadek 
to faza otoczki optycznie grubej. Potem 
tempo spadku blasku wyraźnie zwalnia 
— to faza otoczki optycznie cienkiej, 
zwana też fazą nebularną.

W fazie otoczki optycznie grubej 
ognista kula jest nieprzezroczysta. 
Z zewnątrz nie widać układu podwój-
nego z białym karłem i nowa wyglą-
da po prostu jak puchnąca i stygnąca 
gwiazda. Moc jej promieniowania L 
określa wówczas prawo Stefana-Bolt-
zmanna:

L = 4πR2σT4

gdzie R to promień otoczki, T — jej 
temperatura, a σ — stała Stefana-Bolt-
zmanna (σ = 5,67×10–8 Wm–2K–4). Ja-
sność nowej — jej wzrost, późniejszy 
spadek, możliwe zahamowanie tego 
spadku, a nawet pojawienie się wtór-
nego maksimum, są efektem subtelnej 
gry pomiędzy tempem wzrostu pro-
mienia i spadku temperatury.

W fazie nebularnej otoczka staje się 
przezroczysta. Ultrafioletowe promie-
niowanie białego karła przenika ją całą 
i to ono właśnie pobudza mgławicę do 
świecenia. Na początku tej fazy czasem 
pojawiają się nieregularności. Mogą 
przybierać kształt „pulsacji”, niekiedy 
nawet jakby okresowych, których natu-
ra nie jest znana. Mogą też zdarzać się 
okresy silnego na kilka magnitudo, ale 
tymczasowego osłabienia blasku. Ich 
przyczyną są kondensujące wówczas 
w mgławicy ziarna pyłu — mikronowe 
drobiny sadzy lub krzemionki. Pochła-
niają one silnie światło widzialne (co 
wiemy z codziennego doświadcze-
nia), wypromieniowując je jako pod-
czerwień. Dlatego gdy na wizualnej 
krzywej blasku pojawia się dół, to na 
podczerwonej obserwujemy górkę. Po 
pewnym czasie chmura pyłu rzednie 
i blask nowej powraca do swego nor-
malnego, powolnego spadku.

Jak to było z V339 Delphini?
Dzięki położeniu Delfina na nie-

bie, V339 Del była łatwym celem dla 

wszystkich mieszkańców Ziemi, od 
Spitzbergenu po Ziemię Ognistą. Trze-
ba było być szczególnym leniem, żeby 
mając choć odrobinę pogody w sierp-
niowe wieczory 2013 r. i choć trochę 
znając niebo, choć raz nie spróbować 
jej odnaleźć. A jeśli do tego posiadło 
się banalnie prostą umiejętność okre-
ślania jasności gwiazd, to nie sposób 
było oprzeć się chęci oceny jej blasku. 
A ten zmieniał się w oczach.

Obserwatorzy gwiazd zmiennych 
mają praktyczny zwyczaj przesyłania 
swych wyników do ogólnoświato-
wej bazy danych, prowadzonej przez 
Amerykańskie Stowarzyszenie Obser-
watorów Gwiazd Zmiennych (AAVSO 
— American Association of Variable 
Star Observers). Umieszczone w kon-
tekście rezultatów innych obserwato-
rów ich wyniki nabierają głębszego 
sensu. Ponieważ Nową Delfina 2013 
choć krótko śledzili chyba wszyscy, 
więc spis jej obserwatorów w AAVSO 
jest swoistą „listą obecności” na tym 
rynku. 

W bazie AAVSO znajduje się już 
prawie 75 000 pomiarów blasku V339 
Del, wykonanych przez 532 obserwa-
torów, w tym 25 z Polski. Część z nich 
przedstawiają rys. 6 i 8. Dla przejrzy-
stości obrazu uwzględniają one tylko 
obserwacje wizualne, choć amatorzy 
obserwowali również kamerami CCD 
zaopatrzonymi w filtry U, B, V, R, I, 
a nawet lustrzankami.

Spójrzmy najpierw na rys. 6, przed-
stawiający krzywą blasku V339 Del od 
odkrycia do 60 dni po maksimum. Po 
początkowym błyskawicznym wzro-
ście do maksimum, w średnim tempie 
1 mag./dobę, następuje niemal rów-
nie szybki spadek, ale trwający tylko 
1 dzień. Potem pojawia się krótkie pla-
teau — jasność nowej pozostaje stała 
przez ok. 2 dni. To jakby nieudana pró-
ba zbudowania wtórnego maksimum. 
Wreszcie, 3 dni po maksimum rozpo-
czyna się systematyczny, choć lekko 
falisty spadek, z paroma krótkimi przy-
stankami po drodze. Średnie tempo 
tego spadku wynosi 0,1 mag./dobę.

Co nam to mówi?
Rysunek 6, efekt skromnych ama-

torskich wysiłków, pozwala wycią-
gnąć parę wniosków. Po pierwsze, 
możemy sklasyfikować ten obiekt. 
Tradycyjnie, choć raczej sztucznie, 
nowe dzieli się na szybkie, wolne 
i bardzo wolne. Jeśli spadek blasku 
o 3m od maksimum zajmuje mniej niż 
100 dni, to jest szybka (typ NA). Je-
śli więcej niż 150 dni, to wolna (typ 
NB). U nowych bardzo wolnych (NC) 
maksimum trwa latami. Nowej Delfi-
na 2013 spadek o 3m zajął 27 dni. Była 
więc zdecydowanie szybka.

Po drugie, i ciekawsze, możemy 
w przybliżeniu określić jej położenie 
w Galaktyce. Kierunek już znamy. Jej 
współrzędne galaktyczne wynoszą: 

Rys. 6. Krzywa blasku Nowej Delfina 2013 w okresie pierwszych 2 miesięcy, skonstruowana 
z prawie 5000 obserwacji, wyłącznie wizualnych, zebranych przez AAVSO. Każda kropka jest 
średnią wyników uzyskanych w ciągu 1 doby (czerwone) lub 0,1 doby (brązowe). Na każdą 
składa się co najmniej 10, a w większości wypadków kilkadziesiąt lub nawet ponad 100 ob-
serwacji
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długość galaktyczna l = 66°, szero-
kość galaktyczna b = –6°. Potrzebu-
jemy jeszcze odległości. Znajdziemy 
ją z równania wiążącego jasność ob-
serwowaną m z jasnością absolutną M 
i odległością d wyrażona w parsekach:

m – M = 5log(d) – 5 + A

Tutaj A oznacza absorpcję między-
gwiazdową — tę część światła gwiaz-
dy (wyrażoną w magnitudo), którą 
pochłania pył międzygwiazdowy, 
znajdujący się pomiędzy nią a nami. 
Dla obiektów bliskich lub leżących 
z dala od Drogi Mlecznej, ten składnik 
się zwykle pomija. Tutaj nie możemy 
sobie na to pozwolić. Nasza nowa leży 
na skraju Drogi Mlecznej i nie spo-
dziewamy się, żeby była obiektem bli-
skim. Nie ma sposobu, żeby wartość A 
wyznaczyć dokładnie, ale możemy ją 
w przybliżeniu oszacować. Jeśli przy-
jąć, że absorpcja międzygwiazdowa 
rośnie z grubsza o 1 mag. z każdym 
kiloparsekiem odległości, to nasze 
równanie przyjmuje postać:

m – M = 5log(d) – 5 + 0,001d

Pozostaje kwestia, skąd wziąć M? 
Nie mamy dobrego klucza do tego pro-
blemu, ale mamy wytrych — statysty-
kę. Ta pokazuje, że w chwili gdy blask 
po maksimum spada o 2m, wszystkie 
nowe mają podobną jasność absolut-
ną, wynoszącą –5,5m. Zatem w naszym 
wypadku, tzw. moduł odległości, czyli 
różnica m – M = 6,5 m – (–5,5 m) = 12m. 
Wstawiając to po lewej stronie naszego 
równania, znajdujemy, że nasza nowa 
znajduje się w odległości ok. 1350 pc, 
czyli 4400 lat św.

Teraz możemy nanieść pozycję 
naszej nowej na „mapę” Galaktyki, 

najlepsze dostępne jej wyobrażenie 
(rys. 7). Okazuje się, że nie znajduje 
się ona w jakimś przypadkowym miej-
scu, gdzieś pomiędzy ramionami, ale 
w Ostrodze Oriona, tej samej, w której 
leży Słońce.

Warto jeszcze raz podkreślić, że 
ten interesujący wniosek wywiedli-
śmy wyłącznie z prostych obserwacji 
amatorskich, bez jakiegokolwiek od-
wołania do wyników profesjonalnych 
badań tego obiektu.

Na rysunku 6 nie widać jeszcze 
ostrego załamania krzywej blasku, 
które oznaczałoby przejście od fazy 
otoczki optycznie grubej do cienkiej. 

To nastąpiło 64 dni po maksimum, 
ok. 19 X 2013 r. Jest to wyraźnie wi-
doczne na rys. 8. Średnie tempo spad-
ku jasności zmalało wtedy z ok. 0,1 
mag./dobę do trochę więcej jak 0,1 
mag./miesiąc.

Przejście do fazy nebularnej trwa 
dłużej niż chwilę. Ładnie to widać 
w widmach nowej. Amatorzy coraz 
częściej z powodzeniem uprawiają 
sztukę spektroskopii, również w Pol-
sce („Urania” 1/2013 s. 20). Rysu-
nek 9 przedstawia dwa amatorskie 
widma, pięknie ilustrujące proces 
„nebularyzacji” otoczki. Bardzo wy-
raźne są linie wodoru (Hα − Hδ). 

Ale dostrzegamy również 
linie neutralnego i 2-krot-
nie zjonizowanego tlenu 
(astronomowie piszą: OI 
i OIII) oraz 1-krotnie zjo-
nizowanego azotu (NII), 
których oznaczenia ujęto 
w nawiasy klamrowe. To 
tzw. linie nebularne, zwane 
tak, bo są charakterystycz-
ne dla mgławic, zwłaszcza 
planetarnych. Fizycy na-
zywają je też „wzbronio-
nymi”, bo choć potrafią 
przewidzieć ich istnienie 
teoretycznie, to nie są 
w stanie zaobserwować ich 
w laboratoriach. Występu-

Rys. 7. Miejsce Nowej Delfina 2013 (żółta gwiazdka) w Galaktyce. Żółte kółko oznacza pozycję 
Słońca. Koncentryczne kręgi są w odległości 5000 lat św. od siebie. (źródło obrazu Galaktyki: 
NASA)

Rys. 8. Krzywa blasku V339 Del od odkrycia 14 VIII 2013 r. do 18 XI 2014 r. Zaznaczono ok. 6000 indywi-
dualnych obserwacji wizualnych, wykonanych przez 435 obserwatorów. Źródło: www.aavso.org
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Tekst powyższy 
pierwotnie został 
wygłoszony na XVIII 
Ogólnopolskim Zlocie 
Miłośników Astronomii 
w Niedźwiadach, 
w sierpniu 2014 r. Został 
spisany i przysposobiony 
do druku na wyraźne 
życzenie niektórych 
słuchaczy, co stanowi 
jedyne usprawiedliwienie 
dla jego pojawienia się 
w „Uranii”, której autor 
jest redaktorem.

Rys. 10. Krzywa blasku Nowej Orła 1918 (V603 Aql), najjaśniejszej obserwowanej nowej wszech cza-
sów. W maksimum osiągnęła blask –0,5m, prześcigając Wegę. Po 20 latach powróciła do swej jasności 
sprzed wybuchu i od tamtej pory słabnie w tempie 0,44 mag./wiek. Źródło: www.aavso.org

ją bowiem wyłącznie w warunkach 
bardzo wysokiej próżni, nieosiągal-
nej na Ziemi, za to całkiem zwyczaj-
nej w mgławicach.

Przyjrzyjmy się teraz, jak zmie-
nia się widmo pomiędzy 8 IX a 22 X 
2013 r. Zwróćmy zwłaszcza uwagę na 
wzajemną relację pomiędzy linią Hβ 
a [OIII] 500,7 nm. O ile na wcześniej-
szym widmie Hβ zdecydowanie góru-
je nad linią [OIII], to na dolnym jest 
już odwrotnie. Moment, gdy te dwie 
linie są sobie równe, przyjmuje się 
umownie za początek fazy nebularnej. 
Nastąpiło to ok. 19 X 2013 r.

Co będzie dalej?
Istnieje teoretyczna możliwość, 

że V339Del wybuchnie ponownie. 
Ale nie liczmy na to, że stanie się to 
za naszego życia. Raczej pęczniejąca 
i rzednąca otoczka będzie nadal powo-
li ciemniała, bez większych wydarzeń. 
Tego uczą nas przykłady dawniejszych 
nowych klasycznych (rys. 10). Choć 
niespodzianki nie są wykluczone. Na 
przykład Nova Persei 1901 (GK Per), 
wiele lat po wybuchu zaczęła zacho-
wywać się jak nowa karłowata, dość 
regularnie, co parę lat jaśniejąc o 2–3 
mag. na parę miesięcy.

Możemy natomiast doczekać dnia, 
kiedy mgławica utworzona przez 
Nową Delfina 2013 da się sfotografo-
wać. Już we wrześniu 2013 r., udało 
się interferometrem CHARA utwo-
rzyć obraz powstałego bąbla. Był lek-
ko asymetryczny i 43 dni po maksi-
mum miał średnicę 0,0012″. Jeśli tak 
dalej pójdzie, może już za kilkanaście 
lat zdolność rozdzielcza najwięk-
szych teleskopów pozwoli zobaczyć 
coś rozmytego. Jednak nie należy 

Rys. 9. Dwa amatorskie widma V339 Del, ilustrujące przejście do fazy nebularnej. Zauważmy 
zmianę proporcji pomiędzy liniami Hβ a [OIII] 500,7 nm oraz zanik widma ciągłego — „tła”, 
z którego wyrastają linie widmowe. Na spodzie wygląd dolnego widma „prosto z kamery” i opis 
użytego sprzętu. 
Autor: Jim Ferreira, źródło: http://www.lafterhall.com/Spectroscopy_Nova-Delphini-2013.html

oczekiwać widowiskowego obiektu. 
Ale przecież… wkrótce nasze niebo 
zapewne ozdobi kolejna jasna nowa.
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Tym razem skupimy się na przestrzeni 
pomiędzy galaktykami, czyli jakby „próż-
ni” w rozkładzie materii we Wszechświe-
cie. Chociaż próżni wcale niekoniecznie 
pustej, a jak wskazują najnowsze bada-
nia — być może nawet dość zatłoczonej 
gwiazdami.

Na obraz naszego Wszechświata 
składają się przede wszystkim galaktyki. 
Mimo że zdajemy sobie sprawę, iż prócz 
galaktyk jest jeszcze sporo innych ele-
mentów składowych Wszechświata, ta-
kich jak promieniowanie czy ciemna ma-
teria i energia, jednak w praktyce często 
o nich zapominamy. A więc nasz „men-
talny” Wszechświat to skupiska materii, 
które nazywamy galaktykami, i ogromne 
obszary przestrzeni międzygalaktycznej. 
Co znajduje się w tej przestrzeni, najczę-
ściej ignorujemy, a gdyby zapytać o to tzw. 
miłośnika astronomii, zapewne usłyszeli-
byśmy, że między galaktykami jest próż-
nia, czyli nic ciekawego. 

W rzeczywistości próżnia, tak jak rozu-
mieją to pojęcie fizycy, jest zasadniczym 
elementem konstytuującym Wszechświat 
— mając zdefiniowaną próżnię można 
odtworzyć całą fizykę. Jeżeli dodać, że 
można zdefiniować różne rodzaje próżni, 
to nic nie stoi na przeszkodzie, aby okre-
ślić także różne rodzaje wszechświatów. 
Istnieje bardzo zgrabne podsumowane tej 
sytuacji — monografia o próżni składa się 
z dwu tomów, tom pierwszy „Pompy i ma-
nometry”, tom drugi „Kwantowa teoria 
pola”. Większość fizyków i astronomów, 
nie mówiąc już o specjalistach z innych 
dziedzin, nie tylko że nie wychodzi poza 
tom pierwszy, to jeszcze jest nieświadoma 
istnienia tomu drugiego. Dodajmy, że ten 
ostatni w wersji przydatnej dla astrono-

Zawartość przestrzeni międzygalaktycznych
mii, czyli uwzględniającej OTW, nie dość, 
że jeszcze nie został napisany, ale jak na 
razie nie widać nadziei na jego powstanie 
w najbliższych latach.

Ponieważ przestrzeń międzygalaktycz-
na to większość przestrzeni Wszechświa-
ta, warto by coś o zawartości tej przestrze-
ni wiedzieć. Tak się składa, że pod koniec 
2014 r. w Science i Nature ukazały się 
artykuły rzucające nieco światła na za-
wartość przestrzeni międzygalaktycznej. 
Artykuły nie skupiają się na naturalnej za-
wartości przestrzeni międzygalaktycznej, 
a na tym, co zostało w trakcie ewolucji 
wyrzucone z galaktyk. Poniżej spróbujemy 
z grubsza omówić opublikowane wyniki. 

7 listopada w Science (vol. 346, 
s. 732) ukazała się praca M. Zemco-
wa i piętnastu innych autorów (głównie 
z USA, ale również z Dalekiego Wschodu 
— Japonia, Korea, Tajwan) dotycząca ani-
zotropii promieniowania podczerwonego 
przychodzącego z obszarów międzygalak-
tycznych. Pomiary wykonano w wyniku ba-
dań „rakietowych” (dwa loty suborbitalne 
w 2010 i 2012 roku). Użyto dwu stosun-
kowo niewielkich, bo 11 centymetrowych 
teleskopów o polu widzenia 2 × 2 stopnie, 
obrazujących w pasmach w centrum w 1,1 
i 1,6 µm. Jak zawsze, aby coś z pomiaru 
wyciągnąć, trzeba było dokonać pewnej 
obróbki „surowych” danych. Promienio-
wanie przychodzące z obszarów między-
galaktycznych może mieć bardzo różne 
pochodzenie. W szczególności może 
przychodzić zarówno z dosyć bliskich, jak 
i z bardzo odległych źródeł. W końcu foton 
nie ma w sobie zakodowanego pochodze-
nia. Przynajmniej tak jest z pojedynczym 
fotonem — zarejestrowany foton może być 
zarówno wynikiem rozproszenia światła 
słonecznego na pyle międzyplanetarnym 

(światło zodiakalne), jak i fotonem wyemi-
towanym w trakcie kolapsu czarnej dziury 
w odległości odpowiadającej przesunięciu 
ku czerwieni rzędu kilkunastu. Oczywiście 
w tym ostatnim przypadku będzie to foton 
odpowiednio „wydłużony”, choć tego, czy 
foton został „wydłużony”, czy też urodził 
się jako „krótszy”, stwierdzić nie można. 
Jednak już większy kawałek widma powi-
nien ujawnić pewne informacje o pocho-
dzeniu światła. Kłopot z tym, że po pierw-
sze, światło pochodzące z przestrzeni 
międzygalaktycznych jest słabe, a po dru-
gie, fotony pochodzące z wszystkich moż-
liwych źródeł przychodzą jednocześnie. 
Trzeba więc usunąć (uwzględnić) ze zmie-
rzonego widma znane, a nieinteresujące 
nas źródła. Podobnie należy usunąć świa-
tło słabych źródeł punktowych, np. nieod-
ległe gwiazdy albo odległe galaktyki. Po 
uwzględnieniu znanych „zanieczyszczeń” 
można spróbować zinterpretować to, co 
pozostało. Autorzy pracy mierzyli korelacje 
jasności w sąsiednich punktach — rzeczy-
wiście bliskich punktach, bo np. korelacje 
wynikające z istnienia odległych galaktyk 
tła odpowiadają kątom rzędu minuty. Uzy-
skane korelacje spróbowano dopasować 
do modelu „źródła”. Wynik okazał się do-
syć zadziwiający. Udało się wykluczyć jako 
słabo pasujące do zmierzonych korelacji 
odległe (z > 7) galaktyki czy czarne dziu-
ry kolapsujące w odległościach z > 12, 
a które to źródła tego typu korelacji były 
wcześniej sugerowane. Według autorów 
najlepiej do pomiarów pasują zwykłe 
gwiazdy, konkretnie gwiazdy wyrzucone 
z macierzystych galaktyk w okresie od-
powiadającym przesunięciu ku czerwieni 
od z = 1 do z = 3. Musiałoby ich jednak 
być bardzo dużo. Komentator Science 
(S.H.Moseley, Science v. 346 s. 696) za-

tytułował komentarz „Druga 
połówka Wszechświata?” — 
gwiazd tworzących tło promie-
niowania pochodzące z prze-
strzeni międzygalaktycznych 
powinno być mniej więcej tyle 
samo co gwiazd w galakty-
kach. 

Rzecz wydaje się realna. 
Po pierwsze, uważa się, że 
ewolucja galaktyk w dużej 
mierze polega na ich zderze-
niach. W wyniku tych zderzeń 
galaktyki się łączą. Jednak 
znaczna część, według po-
miarów Nemcova około poło-
wy, zostaje wyrzucona w prze-
strzeń międzygalaktyczną. 
Warto tu zauważyć, że ten 
los przepowiada się i Słoń-

Światło tła w podczerwieni po usunięciu wszystkich znanych galaktyk. Obserwacje z eksperymentu CIBER. 
Źródło: NASA/JPL-Caltech

μm μm
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cu — w wyniku zderzenia Mlecznej 
Drogi z M 31 Słońce prawdopo-
dobnie zostanie wyrzucone z po-
wstałej w ten sposób „Androgi” 
i rozpocznie życie „bezdomnej 
gwiazdy”. Jak by jednak nie było, 
wydaje się, że przeoczono połowę 
gwiazd Wszechświata. Niewiary-
godne a jednak chyba prawdziwe. 
Na szczęście niewiele to zmienia 
w bilansie składu Wszechświata: 
gwiazdy to w ogóle ułamek procen-
ta jego masy, a więc podwojenie tej 
wartości pozostaje nadal niewielką 
wartością.

W grudniu tego samego roku 
pojawiła się w Nature (J.E. Geach 
i ośmiu innych autorów z Europy 
i USA; Nature v. 516, s. 68) pra-
ca dotycząca pochodzenia gazu 
międzygalaktycznego. Konkretnie: 
badano bardzo zwartą galaktykę 
SDSS J0905+57 znajdującą się 
w odległości odpowiadającej z = 
0,712. Galaktyka wykazuje bar-
dzo intensywną „gwiazdogenezę”, 
przy czym aktywność ta pochodzi 
ze skrajnie małego obszaru o pro-
mieniu szacowanym na 94 pc, 
czyli porównywalnej do rozmiarów 
mgławicy Tarantula. Jasność tego 
obszaru w podczerwieni wynosi 
nieco ponad 1039 W, co odpowia-
da gwiazdogenezie w ilości 260 M


 (mas 

Słońca) na rok. Ze wspomnianego obsza-
ru obserwuje się wypływ gazu o prędko-
ści zbliżonej do prędkości 2500 km/s 
(maksymalne przesunięcie ku błękitowi 
w stosunku do „spoczynkowego” położe-
nia obszaru). Wypływający gaz odpowia-
da masie 80 ±25 M


 na rok. Ilość materii 

we wspomnianym obszarze oszacowano 
na 3,1 ±0,6 ×109 M


. Zakładając, że 

średnia prędkość tego gazu to około 
1000 km/s, można obliczyć, że przy 
tych parametrach cały zapas tej materii 
zostanie rozrzucony w obszarze rzędu 
10 kpc w ciągu 10 mln lat. Warto zwrócić 
uwagę, że stosunek materii unoszonej 
wspomnianym wiatrem do ilości materii 
wiązanej w gwiazdach jest tego same-
go rzędu. Autorzy pracy szacują, że ṀW /
ṀG = 0,3

, 
gdzie ṀW i ṀG to odpowiednio 

materia unoszona poza obszar i materia 
wiązana w gwiazdy w jednostce czasu. 

Jest oczywiste, że przy wymienionych 
wyżej wartościach prędkości, znacznie 
przekraczających normalne prędkości 
w galaktykach, materia ta zostaje usu-
nięta z galaktyki i rozrzucona w prze-
strzeni międzygalaktycznej. Pozostaje 
znalezienie mechanizmu generującego 
ten wypływ. Autorzy pracy oceniają parcie 
promieniowania tworzących się gwiazd 
na 4 × 1030 N przy pojedynczym zderze-

niu (F = L/c, gdzie L jest jasnością bolo-
metryczną, a c prędkością światła). Jak 
uważają, wystarcza to do uzyskania opi-
sanych parametrów, a trzeba pamiętać, 
że w grubym optycznie ośrodku wartość 
ta może być nawet większa. Tak więc 
wygląda na to, że gwiazdogeneza jest 
w sposób naturalny przerywana, gdy od-
bywa się zbyt szybko — promieniowanie 
z obszarów gwałtownej gwiazdogenezy 
„wydmuchuje” poza ten obszar mate-
rię gazową, przerywając tworzenie się 
gwiazd. W pewien sposób wyjaśnia to 
sytuację. Z teorii kosmologicznych (ba-
riogeneza) wynika, że około 3% materii 
powinno być surowcem do tworzenia się 
gwiazd. Jak zauważa komentator Natu-
re (P.F. Hopkins Nature v. 516, s. 44), 
z własności grawitacji wynika, że prawie 
cała ta materia powinna skupić się w ga-
laktyki, a następnie utworzyć gwiazdy. 
W rzeczywistości w galaktykach znajduje 
się 10 do 20% tej ilości „zwykłej” materii. 
Tym samym mechanizm zaproponowany 
przez Zemcova, niezależnie od tego, że 
został znaleziony w jednej i dość szcze-
gólnej galaktyce, może być standardo-
wym i powszechnym mechanizmem przy 
gwiazdogenezie. Dodatkowo wskazuje 
na możliwość istnienia w przestrzeni 
międzygalaktycznej znacznej ilości sto-
sunkowo chłodnego gazu. 

Można jednak dodać, że źródłem 
promieniowania wydmuchującego gaz 
z centrów galaktyk nie muszą być młode 
gwiazdy — może nim być również akrecja 
na czarne dziury. Wprawdzie takiej ak-
tywności w SDSS J0905+57 nie widać, 
ale, jak wiadomo, czarne dziury są dość 
„humorzaste” i często przerywają swoją 
aktywność, więc nie można wykluczyć, 
że obserwowany wypływ gazu może być 
skutkiem niedawnej aktywności chwilo-
wo uśpionej czarne dziury. Jednak uzy-
skaliśmy jakieś informacje o przyczynach 
niewielkiej ilości gwiazd w galaktykach. 
Z jednej strony ciśnienie promieniowania 
mogło ograniczyć powstawanie gwiazd, 
a z drugiej znaczna część gwiazd mogła 
zostać z galaktyk usunięta w trakcie ich 
zlewania się. Można dodać, że jest do-
syć prosty sposób przekonania się, czy 
to ostatnie jest prawdą. Oczywiście poje-
dynczych, nawet bardzo jasnych gwiazd 
w przestrzeni międzygalaktycznej nie zo-
baczymy, bo są na to zbyt słabe. Jednak 
ewolucja masywniejszych gwiazd powin-
na prowadzić do supernowych, a te ostat-
nie powinny być już widoczne. Tym samym 
warto spróbować poszukać supernowych 
w przestrzeni międzygalaktycznej. Ich 
znalezienie powinno wiele wyjaśnić. 

Jerzy Kuczyński

Mgławica Tarantula (30 Doradus, NGC 2070) — jeden z najaktywniejszych obszarów z procesami 
powstawania gwiazd (jako przykład „gwiazdogenezy”). Znajduje się w sąsiedniej galaktyce: Wielkim 
Obłoku Magellana. Zdjęcie zostało wykonane za pomocą Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Źródło: 
NASA, ESA, D. Lennon i E. Sabbi (ESA/STScI), J. Anderson, S. E. de Mink, R. van der Marel, T. Sohn, 
N. Walborn (STScI), N. Bastian (Excellence Cluster, Munich), L. Bedin (INAF, Padua), E. Bressert (ESO), 
P. Crowther (University of Sheffield), A. de Koter (University of Amsterdam), C. Evans (UKATC/STFC, 
Edinburgh), A. Herrero (IAC, Tenerife), N. Langer (AifA, Bonn), I. Platais (JHU) oraz H. Sana (University 
of Amsterdam)
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Słoneczna 
ósemka  
zamknięta w puszce

Łukasz Fajfrowski
Maciej Zapiór

Jeżeli z tego samego punktu na Ziemi będziemy codziennie, o tej samej godzinie zegarowej 
rejestrować pozycję Słońca, to w ciągu roku powstanie krzywa zamknięta w kształcie 
niesymetrycznej ósemki. Nazywamy ją analemą*. 

O fotografowaniu analemy

Skąd ta ósemka? Przesunięcie „góra 
— dół” znajduje wyjaśnienie w na-
chyleniu osi obrotu Ziemi względem 
płaszczyzny ekliptyki. W lecie Słońce 
znajduje się znacznie wyżej niż w zi-
mie o tej samej porze. Wyjaśnienie 
przesunięcia „lewo — prawo” czy ra-
czej „wschód — zachód” jest już bar-
dziej skomplikowane. 

Nasze zegarki wskazują czas stre-
fowy średni. To, że jest on strefowy 
(czyli południka 15°E zimą i 30°E 
latem), nie ma znaczenia. Ważny jest 
przymiotnik „średni”. To miara odle-
głości od południka tzw. „słońca śred-
niego” — teoretycznego punktu, który 
jednostajnie przesuwając się po rów-
niku niebieskim, obiega go w ciągu 
roku. Tymczasem prawdziwe Słońce 
porusza się po ekliptyce nachylonej do 
równika pod kątem 23,5°. Już z tego 
powodu „słońce średnie” i prawdzi-
we tylko 4 razy w roku przechodzi-
łyby przez południk jednocześnie: 
w dniach przesileń i równonocy, ale 
jest dodatkowa komplikacja. Orbi-

ta Ziemi nie jest okręgiem, ale elipsą 
i zgodnie z II prawem Keplera jej pręd-
kość liniowa na orbicie nie jest stała. 
W peryhelium (w pierwszych dniach 
stycznia) porusza się najszybciej, zaś 
w aphelium (w pierwszych dniach 
lipca) najwolniej. Odbiciem tego na 
niebie jest niejednostajny bieg Słońca 
po ekliptyce. Złożenie obu tych efek-
tów powoduje, że czas prawdziwy 
biegnie niejednostajnie — zegary sło-
neczne mogą spieszyć się lub późnić 
nawet do 16 minut. Różnicę pomiędzy 
czasem prawdziwym (wskazywanym 
przez zegary słoneczne) a średnim 
(zegarkowym) nazywamy „równa-

niem czasu” (rys. niżej), a analema jest 
jego odbiciem na niebie.

Gdyby więc orbita Ziemi była okrę-
giem i oś jej obrotu była prostopadła do 
płaszczyzny orbity, to analema byłaby 
pojedynczym punktem. Gdyby oś obrotu 
była nachylona pod pewnym kątem do 
płaszczyzny orbity (tak, jak jest), ale or-
bita Ziemi wciąż była okręgiem, to ana-
lema byłaby symetryczną ósemką. Kie-
dy połączymy fakt nachylenia osi obrotu 
Ziemi i eliptycznego kształtu jej orbity, 
to w rezultacie dostaniemy wielką, asy-
metryczną ósemkę na sferze niebieskiej. 
Jej rozpiętość w pionie wynosi 47°, zaś 
w poziomie niecałe 8°. 

 * W greckim oryginale tego słowa występuje 
podwójne „µµ”. Jednak dla Autorów nie jest 
to słowo odświętne, lecz codzienne, dziesiątki 
razy odmieniane przez wszystkie przypadki. 
Dlatego je spolonizowali, zgodnie z duchem 
naszego języka pomijając jedno „m”. I niech tak 
zostanie. Przecież już dawno to samo zrobiliśmy 
np. z łacińską „summą”. (przyp. red.)
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Przygotowania
Na pomysł, żeby sfotografować 

analemę metodą solarygraficzną (patrz: 
„Urania” 3/2013, s. 20) wpadliśmy je-
sienią 2012 r. Było coś ekscytującego 
w tym, że mniej więcej tylu samo ludzi 
stąpało po powierzchni Księżyca, co 
z sukcesem sfotografowało analemę 
(w latach 2013–2014 nastąpił swoisty 
wysyp zdjęć analem na całym świecie). 
Dodatkowo nikt wcześniej nie zrobił 
tego metodą solarygraficzną. Przypo-
mnijmy krótko: rolę kamery spełnia tu 
jakikolwiek szczelny pojemnik, w któ-
rego boku robimy maleńki otworek — 
to nasz „obiektyw”. Wewnątrz, naprze-
ciwko otworka umieszczamy czarno-
-biały papier fotograficzny. Mocujemy 
„kamerę”, odsłaniamy otworek i… po 
pewnym czasie wyjmujemy ze środka 
gotowe zdjęcie, nie wymagające żad-
nej obróbki chemicznej. Po szczegóły 
odsyłamy do wspomnianego artykułu 
w „Uranii”.

Wydało nam się to na tyle ambitnym 
wyzwaniem, że zaczęliśmy intensyw-
nie szukać sposobu automatycznej re-
jestracji tego zjawiska. Automatycznej, 
gdyż ręczne otwieranie i zamykanie 
przesłony nie wchodziło w grę z powo-
du obowiązków zawodowych i zwy-
czajnego braku czasu. 

Wkrótce podzieliliśmy się zadania-
mi: Maciek, obok głównej idei wymy-
ślił sekwencję naświetlań, zbudował 
kamerki i zrealizował konstrukcję me-
chaniczną układów. Zajął się też obrób-
ką graficzną otrzymanych negatywów. 
Łukasz był odpowiedzialny za elektro-
niczną część projektu: zbudował układ 
sterujący przesłonami, opracował algo-
rytm programu mikrokontrolera (nie-
wielkiego procesora), a po wyjeździe 
Maćka w maju 2013 r. na staż podok-
torski, prawie przez rok doglądał reali-
zacji projektu.

Na ostateczny pomysł konstrukcji 
układów sterujących wpadliśmy po 
kilku miesiącach poszukiwań, prób 
i błędów. Po drodze odrzuciliśmy kil-
ka mniej udanych koncepcji. Jedna 
z pierwszych prób polegała na zasto-
sowaniu zwykłego mechanizmu zega-
rowego. Zamiast wskazówek użyliśmy 
ich „dopełnienia”, tzn. nałożyliśmy na 
oś zegara ciemną tarczę ze szczeliną. 
Rejestracja obrazu następowała w mo-
mencie, gdy szczelina znalazła się na 
wprost otworka kamery; takie ustawie-
nie trwało ok. 5 minut. Wkrótce zbu-
dowaliśmy dwie kamerki z opisanym 

mechanizmem i ustawiliśmy je na bal-
konie. Prawie natychmiast ujawniły się 
problemy związane z takim rozwiąza-
niem. Po pierwsze, trudności związane 
z precyzyjnym korygowaniem czasu. 
Po drugie, w jednej kamerce tarcie 
między tarczą a korpusem powodo-
wało duże opóźnienia, a ostatecznie 
doprowadziło do zatrzymania tarczy. 
Dodatkowo w tym układzie niemoż-
liwe byłoby doświetlanie zdjęcia rano 
i wieczorem — do tego zagadnienia 
powrócimy w dalszej części tekstu.

Ostatecznym powodem rezygnacji 
z takiego rozwiązania był fakt, że pod-
czas jednej wietrznej nocy odleciały 
obie tarcze. Należało zatem znaleźć 
inne rozwiązanie.

Jak to działa?
Zdjęcia rejestrowaliśmy jednocze-

śnie trzema kamerami. Jeśli chodzi 
o mechanikę, to poszliśmy dwiema 
drogami. W jednej z kamer otworek 
otwierało i zamykało specjalne ramię 
poruszane elektromagnesem. W dwóch 
pozostałych użyliśmy obrotowej 
tarczy, solidnie zamocowanej na osi 
silnika krokowego (wymontowanego 
ze starej drukarki), przymocowanego 
na szczycie puszki. Pierwsza metoda 
jest dużo łatwiejsza w realizacji, jednak 
jest mniej elastyczna i bardziej energo-
chłonna.

Pozostało rozwiązać problem 
sterowania takim urządzeniem o zadanej 
porze. Na pomoc przyszła elektronika. 

Użyliśmy dostępnych w sklepach wy-
łączników programowalnych. 

W pierwszym rozwiązaniu owe 
wyłączniki podawały prąd na elek-
tromagnes, który odsłaniał otworek 
kamerki. Po ustaniu przepływu prądu 
sprężyna odciągała ramię do pierwot-
nej pozycji.

Dużo ciekawsze z punktu widzenia 
elektroniki było sterowanie drugim 
układem. W największym skrócie wy-
glądało to następująco: o zadanej go-
dzinie wyłącznik programowalny po-
dawał prąd, który „budził” mikrokon-
troler i silnik. Mikrokontroler zaczynał 
realizować program, czyli podawał 
sygnały sterujące silnikiem najpierw 
w lewo, a po niecałej minucie w pra-
wo. Program mikrokontrolera został 
napisany w asemblerze i wgrany za po-
mocą programatora. 

Wyłączniki programowalne nie oka-
zały się rozwiązaniem idealnym, po-
nieważ gubiły ok. 5 s na tydzień i nale-
żało je ręcznie synchronizować, mniej 
więcej raz na 10 dni.

W dwóch kamerkach zdecydowali-
śmy się rejestrować analemę trzy razy 
dziennie przez ok. 60 s. Wybraliśmy 
godziny: 10.30, 12.00, i 13.30. Gdy-
byśmy naświetlali tylko w opisanych 
momentach czasu, wówczas zarejestro-
wałyby się tylko analemy i nic więcej, 
a nam zależało również na uwiecznie-
niu widoku, który byłby sceną fotogra-
fowanego spektaklu. Należało zatem 
doświetlić obraz, ale w taki sposób, 
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aby nie przeszkadzało to we właściwej 
rejestracji.

Postanowiliśmy zatem doświetlać 
zdjęcia od godziny 6.00 do 8.00, a na-
stępnie wieczorem od 16.00 do 18.00. 
Gwarantowało to, że Słońce nie wej-
dzie w kadr, ale będzie go doświetlać 
z tyłu i boku. Oczywiście ta metoda jest 
skuteczna jedynie od wiosny do jesie-
ni. Mimo to zyskaliśmy wiele cennego 
światła.

W trzeciej kamerce zastosowaliśmy 
naświetlanie bez przerwy aż do godziny 
11.00. Następnie do godziny 12.00 za-
mykaliśmy przesłonę. Ponownie otwie-
raliśmy ją o godz. 12.00 na jedną minu-
tę. Zamykaliśmy ją potem do godziny 
13.00, po czym następowało otwarcie 
aż do późnych godzin wieczornych.

Zastosowanie silników krokowych 
wymagało wymyślenia nowego sposo-
bu montowania puszek: zrealizowali-
śmy to za pomocą metalowych obejm 
przymocowanych do poręczy barierki 
balkonowej (fot. niżej).

Realizacja
Podczas realizacji projektu przez 

cały rok posługiwaliśmy się czasem 
zimowym. Gdybyśmy w trakcie ekspe-
rymentu przeszli na czas letni, to część 
analemy przesunęłaby się o 15°.

Mimo wszystkich przygotowań, 
urzeczywistnienie naszego przedsię-
wzięcia nie było proste. Po drodze cze-
kało na nas kilka przeszkód. Szczegól-
nie zapadło nam w pamięć lutowanie 
przewodów przy silnikach i elektroma-
gnesie w temperaturze ok. –10°C, przy 
świetle latarki rowerowej. Nie należało 
to do przyjemności. Jednak 15 lutego 
2013 r. byliśmy już gotowi — układy 
ruszyły. Niestety pogoda kompletnie 

nam nie sprzyjała. Przez całą drugą po-
łowę lutego niebo było całkowicie za-
chmurzone. Zdecydowaliśmy się więc 
przesunąć start projektu na 1 marca, bo 
wtedy Słońce po raz pierwszy wyszło 
zza chmur.

Inną przeszkodą był upadek jednej 
z puszek na podłogę balkonu podczas 
mocowania. Na szczęście upadła na 
blokadę silnika. Blokada wzięła na sie-

bie całą energię uderzenia i pękła. Za to 
ocaliła silnik i puszkę. Blokadę udało 
się błyskawicznie wymienić.

Dużym problemem było znalezie-
nie dobrego wzorca czasu, z powodu 
wspomnianego „dryfu” wyłączników 
programowalnych. Na szczęście już 
kilka dni po starcie udało się zsynchro-
nizować komputer z serwerem czasu. 
Od tej pory godzina komputerowa była 
dla nas momentem odniesienia.

Po kilku dniach okazało się, że mo-
ment obrotowy silnika jest na tyle duży, 
iż przesłona ślizga się na osi. Skoro 
tarcie nie wystarczało, przykleiliśmy 
przesłonę do osi. Zanim się to wydało, 
minęło kilka dni, stąd kilka ciągłych li-
nii na jednym ze zdjęć.

Układy pracowały już ponad 4 mie-
siące, gdy pojawiło się ogłoszenie ze 
spółdzielni mieszkaniowej o remoncie 
balkonów i wymianie barierek. Padł 
na nas blady strach, gdyż kamerki 
umieściliśmy właśnie na barierce. Każ-
de poruszenie kamerek oznaczałoby 
przedterminowy koniec projektu. Przez 
28 lat nic z barierkami nie robiono 
i akurat wtedy, kiedy przeprowadzali-
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śmy eksperyment, spółdzielnia zainte-
resowała się nimi. Na szczęście po wi-
zycie fachowca okazało się, że barierki 
są w porządku i projekt ocalał.

Późną jesienią popsuł się jeden z wy-
łączników programowalnych. Wyszło to 
na jaw po kilku dniach. Podczas week-
endu (akurat była wyjątkowo ładna 
pogoda) Łukasz wychodził na balkon 
i otwierał, a następnie zamykał przesło-
nę jednej z kamerek o zadanej godzinie. 
Zaraz po niedzieli udało się kupić nowy 
wyłącznik i projekt ruszył dalej.

W pierwszej dekadzie grudnia prze-
szedł orkan Ksawery. Aby zwiększyć 
bezpieczeństwo kamerek i zmniejszyć 
prawdopodobieństwo ich poruszenia, 
dodatkowo wzmocniliśmy mocowanie. 
Kamerki przetrwały.

Emocje
Po każdej takiej przygodzie na-

stępowała nerwowa wymiana listów 
pocztą elektroniczną. Łukasz kilka razy 
był bliski załamania, na szczęście Ma-
ciek, który dzięki dużej odległości nie 
był tak mocno z tym związany emocjo-
nalnie, wydobywał Łukasza z „dołka” 
i dawał mu zastrzyk energii.

Równie denerwujące było ocze-
kiwanie w niepewności na rezultaty. 
Odliczanie kolejnych miesięcy. Oczy-
wiście najbardziej dłużył się ostatni 
miesiąc, zaś ostatnie dni i godziny, 
a zwłaszcza minuty, były istną tortu-
rą. Niezapomniane było również tych 
kilka chwil podczas otwierania puszek 
drżącymi rękami. Do samego bowiem 
końca nie mogliśmy być pewni rezul-
tatu. Po drodze mogło wystąpić wiele 
niespodziewanych czynników, które by 
zniweczyły cały nasz roczny wysiłek.

Po otwarciu puszek ulga i poczucie 
spełnienia były nie do opisania.

Aby nie siedzieć z założonymi ręka-
mi, pod koniec realizacji przedsięwzię-
cia zaczęliśmy budować stronę inter-
netową, mającą opisać nasze przygody 
i zaprezentować nasze osiągnięcie. 
Można ją znaleźć pod adresem: www.
analemma.pl

Sukces!!!
Jeśli coś ma się nie udać — nie uda 

się, głosi prawo Murphy’ego. Właśnie 
dlatego skonstruowaliśmy trzy niezależ-
ne układy rejestrujące i otrzymaliśmy 
trzy różne zdjęcia. Z tych trzech najlep-
sze okazało się zdjęcie prezentowane 
na s. 23. Widać na nim trzy analemy 
eksponowane o godzinach 10.30, 12.00 

i 13.30. Niestety dwie pierwsze nie są 
w pełni widoczne z powodu ograniczo-
nego pola widzenia kamery solarygra-
ficznej. Podobny problem miał autor 
pierwszej zarejestrowanej analemy na 
świecie, Dennis di Cicco w 1978 roku 
(Sky & Telescope, 1979). Na szczęście 
zdecydowaliśmy się naświetlać trzy 
analemy w ciągu dnia i całkowicie 
widać tę z 13.30. Pozostałe dwa zdjęcia 
(fot. na s. 24 i wyżej) są trochę gorszej 
jakości. Nie mają wysokiego kontrastu 
i wyrazistych kolorów. 

Po publikacji zdjęć reakcja mediów 
i internetu przerosła nasze oczekiwa-
nia. W największym skrócie były to: 
publikacja jednego ze zdjęć na portalu 
internetowym Astronomy Picture of the 
Day (20 III 2014 r.), notatki prasowe 
(m.in. w New Scientist) i internetowe 
na różnych portalach (m.in. The World 
at Night) oraz różne informacje radio-
we, prasowe i telewizyjne. W końcu 
zaś, jako przysłowiowa wisienka na 
torcie — „Urania”.

Mgr Łukasz Fajfrowski (na zdjęciu po 
prawej) jest fizykiem. Pracuje w Mię-
dzynarodowym Laboratorium Silnych 
Pól Magnetycznych i Niskich Tempera-
tur PAN we Wrocławiu, gdzie zajmuje 
się pomiarami własności transpor-
towych i magnetycznych ciał stałych. 
Solarygrafią para się od dwóch lat.

Dr Maciej Zapiór (po lewej) w styczniu 
2013 r. ukończył studia doktoranc-
kie na Uniwersytecie Wrocławskim, 
w trakcie których badał przestrzenne 
ruchy materii w protuberancjach sło-
necznych. Obecnie przebywa na stażu 
w Hiszpanii, na Uniwersytecie Wysp 
Balearskich w Palma de Mallorca. So-
larygrafią zajmuje się od 9 lat.
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Zjawiska zakryciowe, stacje bolidowe, astrometria i foto-
metria — z takimi zagadnieniami zmierzą się uczniowie, 
uczestnicy kolejnego projektu systemowego pn. „Odkrywa-
my planety — zajęcia z kompetencji kluczowych” realizo-
wanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Tym razem 
300 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w re-
gionie weźmie udział w innowacyjnych zajęciach z astrono-
mii i kompetencji kluczowych. Najaktywniejsi mają szan-
sę zwiedzić Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych 
w Darmstadt w Niemczech.

Ambitny plan
Formuła projektu polega na organizacji zajęć dodatkowych 
z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 
(matematyka, fizyka, astronomia) i naukowo-technicznych 
(informatyka, optyka). Zajęcia te będą realizowane na pod-
stawie 4 specjalistycznych programów obserwacyjnych, ta-
kich jak np. obserwacje aktywności Słońca. Zajęcia prowa-
dzone z wykorzystaniem infrastruktury Astrobaz pozwolą 
na ciekawe spotkania z „żywą” astronomią.

Łączenie z Chicago
W ramach projektu powstaną tzw. Astroteamy, czyli 
10-osobowe zespoły uczniów, którymi będą się opiekować 
nauczyciele. Dla tych drugich przewidzieliśmy kurs z zakre-
su ww. 4 specjalistycznych programów obserwacyjnych. 
Planowana jest także stała współpraca jednego z Astro-
teamów z grupą uczniów skupionych wokół Planetarium 
Adlera w Chicago. To efekt wizyty Dyrektor Planetarium 
Michelle Larson na tegorocznej, trzeciej już edycji Astrofe-
stiwalu w Golubiu-Dobrzyniu. Uczniowie będą mieli także 
możliwość nieograniczonego dostępu do specjalistycznej 
obserwacyjnej platformy e-learningowej stworzonej spe-
cjalnie na potrzeby niniejszego projektu. Wystarczy tylko 
zalogować się, aby o dowolnej porze uzyskać dostęp m.in. 
do interesujących wyników obserwacji i badań. Uczestni-
kom projektu zostanie także zapewniony transport oraz 
smaczny prowiant na miejscu realizacji zajęć.

Odkryją planety?

Fot. Zbigniew Rakoczy, Kruszwica
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 
Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Poddziałanie 9.1.2, Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Darmstadt czeka
Najaktywniejsi uczniowie w nagrodę wyjadą do Darmstadt w Niemczech, gdzie znajduje się Europejskie Centrum 
Operacji Kosmicznych (European Space Operations Centre — ESOC). Tam będą m.in. mogli kontrolować lot satelity. 
Efektem udziału szkoły w projekcie będzie wypracowanie lub zmodyfikowanie w czasie trwania projektu programu 
rozwoju placówki w taki sposób, aby program ten, po pierwsze, kompleksowo odpowiadał na zdiagnozowane po-
trzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze uczniów, po drugie zaś, by zawierał niezbędną informację o syste-
matycznej i ciągłej realizacji innowacyjnych zajęć dodatkowych z zakresu przedmiotów objętych projektem po jego 
zakończeniu. Powstałe w ten sposób programy rozwoju kompleksowo i trwale przyczynią się do jakościowych zmian 
w funkcjonowaniu szkół.

Przedsięwzięcie realizuje Wydział Projektów Edukacyjnych 
i Stypendiów w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu w ramach poddziałania 9.1.2 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Monika Sanocka, Katarzyna Maszewska, Jarosław Przybył
Departament Edukacji i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Fot. Adam Trzciński, Zławieś Wielka
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Na początku lipca 2014 r. grupa 
z Młodzieżowego Obserwato-
rium Astronomicznego w Nie-

połomicach wybrała się za koło pod-
biegunowe na wyprawę, której celem 
było odwiedzenie najbardziej wysunię-
tych na północ skrawków kontynental-
nej Europy. 

Przez cały pobyt mieliśmy możli-
wość przeżycia nietypowego dla nas 
dnia polarnego oraz realizować zapla-
nowane warsztaty fotograficzne. 

Naszym głównym celem była Arkty-
ka (głównie Lofoty i Nordkapp). Szefem 
wyprawy był Pan Mieczysław Janusz 
Jagła, nauczyciel MOA i prezes PTMA.

5 lipca przekroczyliśmy koło polar-
ne (66°33’39”N). Przekroczenie koła 
polarnego w Norwegii zwieńczała 
symboliczna brama, która wyglądem 
przypominała zorzę polarną. Od tego 
dnia Słońce nie chowało się już w ca-
łości za horyzont. Życie w ciągu dni 

polarnych rozregulowało nasze organi-
zmy i musieliśmy spać w specjalnych 
nakładkach na oczy. Chodząc na późne 
wieczorne spacery, traciliśmy rachubę 

czasu i obserwowaliśmy życie w Ark-
tyce, kiedy nie zachodzi Słońce przez 
całą dobę. 

Na kole polarnym zatrzymaliśmy 
się w Centrum Koła Podbiegunowego, 
gdzie obejrzeliśmy projekcję filmu opo-
wiadającego o życiu za kołem podbiegu-
nowym i zjawisku dnia i nocy polarnej. 
Na pamiątkę przekroczenia tego punk-
tu zrobiliśmy grupowe zdjęcie i każdy 
z uczestników dostał pieczątkę wbitą do 
paszportu oraz stosowny certyfikat.

Archipelag Lofoty zachwycił nas 
przepięknymi krajobrazami, które 
zmieniały się metr po metrze. Malow-
nicze, bordowe drewniane domki ideal-
nie podkreślały norweskie widoki. 

Dowiedzieliśmy się, że obecnie ze 
względów bezpieczeństwa wprowa-

Wykadruj 
Lofoty
Lofoty to archipelag na Morzu Norweskim u wybrzeży 
Norwegii, ciągnący się na długości ponad 100 km. Od około 
27 maja do 17 lipca panuje tutaj dzień polarny, którego 
doświadczyła grupa z Niepołomic.

dzono zakaz budowy takich domów, 
gdyż często zdarzały się w nich po-
żary. W każdej zatoczce obserwowa-
liśmy proces przygotowywania przy-
smaku Skandynawii, czyli suszonych 
olbrzymich dorszy, wiszących na spe-
cjalnie przygotowanych drewnianych 
płotach. Było to dla nas najlepsze 
miejsce na planowany plener fotogra-
ficzny. Przejeżdżając przez Arktykę, 
spotykaliśmy stada chłodzących się 
na płatach śniegu reniferów. Były ich 
tysiące. 

W połowie naszej podróży nastąpił 
punkt kulminacyjny wyprawy, czyli 
zdobycie miejsca najdalej wysunięte-
go na północ w Europie — Nordkapp 
(71°10’21”N).

W przeciwieństwie do całej po-
dróży, na Nordkappie zgod-
nie z przewidywaniami po-

goda nie dopisała. Towarzyszyła nam 
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mgła i silny, porywisty, zimny wiatr. 
Spotkaliśmy tu wielu zagranicznych 
turystów, w tym m.in. Azjatów, którzy 
razem z nami czekali do północy, aby 
zobaczyć niezachodzące Słońce. 

Drewniany domek, w którym noco-
waliśmy, był położony w miejscowości 
Kamøyvær. Przywitał nas miłą polską 
obsługą oraz pojawiającymi się za 
oknem reniferami.

W drodze powrotnej przez Finlan-
dię wstąpiliśmy do Rovaniemi, aby 
zobaczyć się z św. Mikołajem. Tam 
zrobiliśmy grupowe zdjęcie, poroz-
mawialiśmy z nim i poprosiliśmy go 
o pamiątkowe naklejki. Korzystając 
z okazji, wysłaliśmy pocztówki do 
bliskich, które przyjdą do adresatów 
dokładnie w dniu 6 grudnia.

Przejeżdżając przez Laponię, mo-
gliśmy zaobserwować odmienny 
w stosunku do Norwegii krajobraz fiń-
skiej tajgi. Ostatnim punktem naszej 
wyprawy była Szwecja i jej stolica 
Sztokholm, którą odwiedziliśmy wraz 
z przewodnikiem.

Wracając do Polski promem, wresz-
cie mogliśmy się wyspać bez klapek na 
oczach, gdyż w nocy za oknem było 
w końcu ciemno.

Wyjazd był dla nas bardzo 
udany, chętnie byśmy go 
jeszcze powtórzyli i zatrzy-

mali się w niektórych miejscach nieco 
dłużej, by móc napawać się pięknymi 
widokami. Ogółem przejechaliśmy 
ponad 5,5 tys. km, w tym przejazd 
podmorskim tunelem na wyspę Ma-
geroya oraz przepłynęliśmy ponad 
1,5 tys. km promami. Wróciliśmy 
zmęczeni, ale pełni wrażeń. Zebrany 
materiał fotograficzny i filmowy bę-

dziemy opracowywać w czasie zajęć 
w MOA.

Nasza wyprawa była przygotowa-
niem do wyjazdu na Spitsbergen, gdzie 
20 marca 2015 roku nastąpi całkowite 
zaćmienie Słońca.

Głównymi sponsorami wyprawy 
było Miasto i Gmina Niepołomice oraz 
PZU SA.

Monika Bajer, Joanna Pałka
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Ciekawe strony internetowe…

Świat nie tylko fizyki…
Dziś trochę nietypowy adres (http://physicsworld.com) 
związany przede wszystkim z fizyką, ale astronomia 
zajmuje też całkiem sporo miejsca. Dostęp do treści 
portalu jest trójpoziomowy: dla gości, dla osób 
zarejestrowanych oraz członków Institute of  Physics. Sam 
proces rejestracji jest prosty i po jego przeprowadzeniu 
mamy odblokowany dostęp do znacznie większej ilości 
informacji niż na poziomie pierwszym. Jednak nadal część 
informacji nie jest dostępna. Trzeci poziom jest płatny 
(trzeba być członkiem Institute of  Physics, tutaj istnieje 
szereg możliwości) i umożliwia m.in. dostęp do bardzo 
dobrego miesięcznika popularyzującego fizykę i nauki 
pokrewne (Physics World). Jednak niekiedy mamy dostęp 
do wybranych numerów czy zeszytów tematycznych już 
z poziomu drugiego.

Zatrzymajmy się więc na drugim poziomie 
(po rejestracji). Bezpośrednio mamy dostęp 
do pojawiających się praktycznie codziennie nowych 
informacji (Headlines). Nagłówki prowadzą do całkiem 
niekiedy rozbudowanych, kompetentnie napisanych 
tekstów. Wiele z nich dotyczy aktualnych prac naukowych, 
które ukazały się w dobrych czasopismach. Osoby mające 
zainstalowane czytniki RSS mogą korzystać z agregowanej 
informacji — portal oferuje kilka możliwości, sam 
codziennie korzystam z wybranych spisów treści.

Komu nie wystarczą „Headlines” może przejść 
do zakładki „In Depth” — prowadzi ona do tekstów 
omawiających wybrane zagadnienie w znacznie bardziej 
rozbudowanej formie — są to właściwie artykuły na dany 
temat. Informacje w obydwu zakładkach można 
filtrować — astronomia pojawi się nam wtedy w całej 
krasie. Możemy też czytać recenzje wybranych 
książek. Są one na tyle obszerne, że nawet bez 
dostępu do recenzowanej pozycji można wiele 
się dowiedzieć. Z poziomu drugiego dostępne są 
również multimedia (jednak dłuższe wykłady mogą 
oglądać jedynie członkowie IoP), ale i tak to, co 
zostaje, też jest godne uwagi. Za to 
podkasty pojawiające się obecnie 
mniej więcej raz na miesiąc dostępne 
są bez ograniczeń, podobnie jak 
blogi.

Myślę, że tych kilka informacji 
wystarczy, aby zachęcić naszych 
Czytelników do pożytecznego 
„marnowania czasu” w ramach 
buszowania po zakamarkach 
portalu (w tym również po części 
archiwalnej).

Roman Schreiber
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28 października 2014 r. odbyła się 
w Warszawie uroczystość bardzo ważna 
dla polskiej astronomii, można by rzec: 
podjęto strategiczną decyzję. W głów-
nej roli wystąpiły dwie osoby: prof. 
Lena Kolarska-Bobińska, Minister Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. 
Tim de Zeeuw, Dyrektor Generalny 
ESO, którzy podpisali umowę o przystą-
pieniu naszego kraju do Europejskiego 
Obserwatorium Południowego (ESO), 
jednej z czołowych organizacji na świe-
cie zajmujących się badaniami Wszech-
świata z powierzchni Ziemi. Moment 
składania podpisu uwieczniły kamery 
dwóch ogólnopolskich stacji telewizyj-
nych, a świadkami tego historycznego 
momentu była około dziesięcioosobowa 
delegacja astronomów z różnych insty-
tucji oraz licznie zgromadzeni dzienni-
karze największych mediów.

Po uroczystościach w ministerstwie 
nastąpiła druga część — sesja nauko-
wo-informacyjna w budynku CAMK 
PAN, w której uczestniczyło kilkadzie-
siąt osób: dyrektorzy instytutów astro-
nomicznych, astronomowie, politycy 
i przedstawiciele mediów. W jej trakcie 
można było poznać najistotniejsze in-
formacje na temat ESO oraz największe 
polskie osiągnięcia naukowe na polu 
astronomii w ostatnich latach. Podczas 
swojej prezentacji na temat ESO, Dy-
rektor Generalny tej instytucji, zwraca-
jąc się do zgromadzonych, kilkakrotnie 
podkreślał: od teraz to także Wasze te-
leskopy.

Jednak aby teleskopy rzeczywiście 
były polskie, potrzebna jest jeszcze 
zgoda parlamentu i podpis Prezydenta 
RP. Redakcja „Uranii” ma nadzieję, że 
proces ten przebiegnie jak najszybciej, 
a dopilnowanie tego obiecała Pani Mi-
nister podczas rozmowy z astronomami 
przed rozpoczęciem oficjalnej części 
uroczystości.

Umowa jest korzystna dla Polski, ale 
także dla ESO. Można nawet przewrot-
nie stwierdzić, że dzięki decyzji naszego 
kraju powstanie największy teleskop 
optyczny na świecie — prawie 40-me-
trowy European Extremely Large Tele-
scope (E-ELT). Oto bowiem w nieco po-
nad miesiąc po decyzji Polski, w dniu 3 
grudnia, Rada ESO zatwierdziła dalszy 
etap realizacji projektu E-ELT. Zgodnie 
z wcześniejszymi ustaleniami, decyzja 
mogła zostać podjęta po zapewnieniu 
źródeł finansowania na co najmniej 
90% kosztów pierwszego etapu budo-
wy teleskopu E-ELT. Wpisowe i rocz-
ne składki przewidywane dla Polski 
zapewniły brakującą w budżecie sumę 
— budowa może teraz ruszyć na dobre. 
Zapewne ESO by sobie w jakiś sposób 
poradziło bez Polski (gdyby przykłado-
wo Brazylia wreszcie zdecydowała się 
na ratyfikację umowy akcesyjnej, którą 
podpisała w 2010 r.), ale dzięki nasze-
mu krajowi wszystko może iść zgodnie 
z harmonogramem.

Udział w ESO to w pierwszym rzę-
dzie korzyści naukowe, ale także nieco 
mniej oczywiste: gospodarcze i wize-

runkowe. Data przystąpienia do ESO 
była ważna pod względem maksyma-
lizacji korzyści gospodarczych dla Pol-
ski, bowiem główne kontrakty na bu-
dowę E-ELT mają zostać rozstrzygnięte 
w 2015 r. Jeśli nasz kraj zdąży z raty-
fikacją umowy, to polskie firmy będą 
miały szanse wziąć udział w przetargach 
i skorzystać na zamówieniach od ESO.

Gdy w przyszłej dekadzie teleskop 
E-ELT rozpocznie obserwacje, to kto 
wie, może ktoś z czytających niniejszy 
numer „Uranii” dokona przy jego po-
mocy przełomowego odkrycia w bada-
niach Kosmosu?

Krzysztof Czart

Europejskie  
Obserwatorium  
Południowe (ESO)
ESO to jedna z wiodących na świecie 
organizacji zajmujących się badania-
mi Wszechświata z powierzchni Zie-
mi. Posiada wielkie obserwatoria na 
półkuli południowej, na terenie Chile. 
Obecnie realizuje też nową, olbrzy-
mią inwestycję na ponad miliard euro 
– budowę teleskopu E-ELT o średnicy 
39,2 metra oraz reprezentuje Euro-
pę w globalnej sieci radioteleskopów 
ALMA. 
Witryna ESO: http://www.eso.org
Seria filmów ESOcast: 
http://www.eso.org/esocast
Przydatne dla przemysłu: 
http://eso-industry.pta.edu.pl

Udział w ESO jest bardzo ważny 
szczególnie dla młodego pokolenia 
naukowców. Daje perspektywy rozwo-
ju i dostęp do najlepszych instrumen-
tów na świecie na zasadach takich, ja-
kie mają nasi koledzy w rozwiniętych 
krajach Europy Zachodniej. 

prof. dr hab. Kazimierz Stępień, 
Obserwatorium Astronomiczne  

Uniwersytetu Warszawskiego

Dzięki udziałowi w ESO naukowcy 
mogą bardziej skupić się na meryto-
rycznej kwestii badań, a mniej mar-
twić się np. o zdobycie środków na 
wyjazd na obserwacje wielkimi tele-
skopami zlokalizowanymi na półkuli 
południowej. W krajach członkow-
skich ESO pokrywa koszty dojazdu 
i pobytu naukowców w swoich obser-
watoriach, wystarczy tylko w ramach 
konkursu na projekty naukowe otrzy-
mać czas obserwacyjny. 

prof. dr hab. Marek Sarna,  
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja 

Kopernika PAN w Warszawie
Dyrektor Generalny ESO prof. Tim de Zeeuw oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. 
Lena Kolarska-Bobińska podpisują umowę o wstąpieniu Polski do Europejskiego Obserwato-
rium Południowego (ESO). Fot. ESO

Polska podpisała umowę z ESO
Wielkie teleskopy na półkuli południowej staną się niedługo 
częściowo polską własnością
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W skrócie www.urania.edu.pl

Światło zodiakalne w innych 
układach planetarnych

Naukowcy z międzynarodowego ze-
społu badawczego zaobserwowali światło 
zodiakalne wokół dziewięciu pobliskich 
gwiazd. Na zasadzie analogii do termi-
nu „egzoplanety” (planety pozasłonecz-
ne), zjawisko to można określić mianem 
„światła egzozodiakalnego”.

Światło zodiakalne występuje w na-
szym Układzie Słonecznym. Można je 
zobaczyć na niebie tuż po zmierzchu 
albo krótko przed świtem jako poświatę 
w pobliżu Słońca w rejonie bliskim eklip-
tyki. Aby je dostrzec, musimy być w ciem-
nym miejscu, które nie jest rozświetlone 
lampami oraz nie powinien być widoczny 
Księżyc. Światło zodiakalne jest efektem 
odbicia światła słonecznego od cząstek 
pyłu znajdujących się w przestrzeni mię-
dzyplanetarnej.

Mając dobrze poznany przykład takie-
go zjawiska z naszego układu planetar-
nego można przypuszczać, że podobnie 
dzieje się w innych systemach. I rzeczy-
wiście, światło egzozodiakalne obserwo-
wano już wcześniej. Jednak najnowsze 
obserwacje dotyczą zjawiska wywołanego 
nie tylko pyłem związanym z procesem 
powstawania planet, ale także pyłem 
utworzonym względnie niedawno w wy-
niku kolizji pomiędzy planetozymalami 
– obiektami podobnymi do planetoid i ko-
met, obecnymi we wczesnej fazie ewolucji 
systemu planetarnego.

Naukowcy z międzynarodowego zespo-
łu badawczego przeprowadzili obserwacje 
w podczerwieni za pomocą interferometru 
VLTI, który znajduje się w Obserwatorium 
Paranal w Chile i należy do Europejskiego 
Obserwatorium Południowego (ESO). Do 
obserwacji wybrano 92 gwiazdy, a celem 

projektu było badanie światła egzozodia-
kalnego w okolicach tzw. „stref życia”, 
czyli obszarach wokół gwiazd, w których 
istnieją warunki umożliwiające występo-
wanie na powierzchni planet wody w sta-
nie ciekłym.

W przypadku dziewięciu gwiazd udało 
się zarejestrować światło egzozodiakal-
ne, przy czym jest to bardzo ekstremalna 
wersja naszego rodzimego światła zo-
diakalnego, nawet tysiąc razy jaśniejsza. 
Według badaczy oznacza to, iż najprawdo-
podobniej występowanie słabszego świa-
tła zodiakalnego jest dość powszechne 
w układach planetarnych. Jeśli tak jest, 
może to rodzić problemy przy dokładnych 
badaniach planet pozasłonecznych po-
dobnych do Ziemi, gdyż światło egzozo-
diakalne będzie przeszkadzać w wyłuska-
niu słabego światła planety. 

Krzysztof Czart

Artystyczna wizja światła zodiakalnego widzianego z powierzchni planety pozasłonecznej. Źró-
dło: ESO/L. Calçada

Obserwatorium Polonia w San Pedro de Atakama

Nowe polskie obserwatorium 
astronomiczne w Chile

Okazuje się, że nie tylko polska astro-
nomia profesjonalna kieruje się w stro-
nę Chile (za sprawą podpisania umowy 
o wstąpieniu Polski do ESO). 12 grudnia 
w okolicy miejscowości San Pedro de 
Atacama w Chile swoją działalność roz-
poczęło nowe polskie amatorskie obser-
watorium astronomiczne. Obserwatorium 
Polonia (kod MPC-W98), bo taką nazwę 
nadali mu inicjatorzy, będzie w dużej 
mierze służyło do szerokiego przeglądu 
nieba celem detekcji znanych i nieodkry-
tych jeszcze planetoid NEO oraz komet. 
Właścicielami instrumentu są Marcin Gę-
dek i Michał Żołnowski. W skład zespołu 
wchodzi także Michał Kusiak, który wraz 
z Michałem Żołnowskim współodkrył w la-
tach 2012–2014 kilkaset planetoid we 
włoskim zdalnie sterowanym obserwato-
rium Rantiga.

W środku obserwatorium został za-
montowany astrograf Takahashi FSQ106 
z wydajną kamerą CCD o rozdzielczości 
4k × 4k pikseli. Jedno zdjęcie obejmuje 
obszar nieba 4×4 stopnie z zasięgiem ob-
serwacyjnym +19 do +19,5 magnitudo. 
W najbliższych miesiącach w obserwato-
rium dodatkowo zostanie zainstalowany 
astrograf o dłuższej ogniskowej. Jak za-
powiadają właściciele, w ciągu jednego 
miesiąca Polonia ma objąć swoim zasię-
giem ponad 50% powierzchni południo-
wej półkuli nieba, jednocześnie wykorzy-
stując doskonałe warunki obserwacyjne 
gwarantujące około 300 pogodnych nocy 
w ciągu roku.

Obserwatorium jest częścią większego 
kompleksu automatycznych teleskopów 
opisanego na stronie www.spaceobs.com.

Michał Kusiak
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demii Nauk. Oba powstają dzięki środkom unijnym 
jako tzw. Mały Projekt w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Otwarcie Obserwatorium w Truszczynach 12 
listopada uświetnili swą obecnością m.in. prof. 
Maciej Mikołajewski — wiceprezes Polskiego Towa-
rzystwa Astronomicznego, pani poseł Elżbieta Ge-
lert, starosta działdowski Marian Janicki, Tomasz 
Węgrzynowski — obecny wójt Gminy Rybno, prezes 
firmy Delta Optical pan Grzegorz Matosek. Licznie 
przybyli miłośnicy astronomii, przyjaciele i miesz-
kańcy Truszczyn i okolic.

(jd)

W skrócie www.urania.edu.pl

Jubileusz prof. Hurnika
6 października 2014 r. w Instytucie Ob-

serwatorium Astronomiczne UAM w Po-
znaniu odbyła się niecodzienna uroczy-
stość — Jubileusz 95 Urodzin Profesora 
Hieronima Hurnika, byłego wieloletniego 
kierownika obserwatorium.

Życzenia, przede wszystkim zdrowia, 
złożył w imieniu swoim i pracowników 
dyrektor Instytutu, prof. Edwin Wnuk, 
a w imieniu PTA prezes, dr hab. Agniesz-
ka Kryszczyńska. Odczytano też nadesła-
ne życzenia, między innymi od jednego 
z pierwszych wypromowanych przez Pro-
fesora Hurnika doktorów, prof. Stanisława 
Oszczaka.

W gronie rodziny oraz byłych i obec-
nych pracowników Instytutu (w tej liczbie 
kilku ostatnich wypromowanych przez 
Profesora doktorów), przy kawie i urodzi-
nowym torcie, przypomniano najważniej-
sze fakty z kariery naukowej Profesora 
i Jego dorobek.

Jubilat w obszernym wystąpieniu po-
dzielił się wspomnieniami i anegdotami 
z ponad 65 lat pracy zawodowej. Odbył się 
też przegląd archiwalnych zdjęć z różnych 
ważnych chwil w życiu naukowym Profeso-
ra i Instytutu.

Piotr A. Dybczyński

Otwarcie obserwatorium 
w Truszczynach

Rozległe tereny Warmii i Mazur, choć 
mocno związane z osobą Mikołaja Ko-
pernika i bogate w obszary względnie 
ciemnego nieba, nie obfitują w miejsca 
obserwacji astronomicznych. Dlatego bar-
dzo cenne są inicjatywy Fundacji Nicolaus 
Copernicus próbujące zmienić ten stan. 
Z inicjatywy prezesa tej fundacji a nasze-

go redakcyjnego współpracow-
nika, Roberta Szaja, właśnie 
powstało nowe obserwatorium 
w Truszczynach (gmina Rybno, 
pow. działdowski), a kolejne bu-
dowane jest w Kurzętniku (pow. 
nowomiejski). Są to małe obiek-
ty, pozbawione rozbudowanego 
zaplecza, z 3,2-m kopułami, 
ładnie zaprojektowane i wybu-
dowane na bazie lokalnych ma-
teriałów: kamienia polnego i ce-
gły. Docelowo mają służyć nie 
tylko obserwacjom miłośniczym, 
ale i brać udział w naukowych 
projektach dzięki współpracy 
z prof. Arkadiuszem Olechem 
z Centrum Astronomicznego Mi-
kołaja Kopernika Polskiej Aka-

Szacowny Jubilat przyjmuje życzenia z rąk prezes PTA

Obserwatorium w Truszczynach krótko po oficjalnym otwarciu

Tymczasowe wyposażenie obserwatorium. Jak widać, 
podest przygotowano pod znacznie większy instrument.  
Fot. Jacek Drążkowski
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Największym tworem znalezionym w zebranym przez sondę Stardust pyle międzygwiezdnym 
była ta 35-mikronowa dziura wyprodukowana przez pył podróżujący tak szybko, że został od-
parowany po zderzeniu z sondą. Pozostałe dwa prawdopodobne ziarna pyłu międzygwiazdo-
wego musiały podróżować wolniej, przez co zachowały się w formie nienaruszonej po miękkim 
lądowaniu w warstwie aerożelu. Źródło: UC Berkeley/Andrew Westphal

PTMA w Niepołomicach 
W dniu 27 września 2014 roku został 

reaktywowany Oddział Niepołomicki Pol-
skiego Towarzystwa Miłośników Astrono-
mii. Historia Oddziału sięga lat 60. ubie-
głego wieku, kiedy to fotograf Zdzisław 
Słowik, aktywny działacz PTMA, założył 
Stację Obserwacyjną Oddziału Krakow-
skiego PTMA w Niepołomicach i dopro-
wadził do wybudowania obserwatorium. 
W latach 70. ubiegłego wieku stację ob-
serwacyjną przekształcono w ośrodek 
pracy pozaszkolnej i wtedy zmalała licz-
ba członków PTMA, którzy przenieśli się 
z Niepołomic do Oddziału Krakowskiego. 
Próby reaktywowania Oddziału Niepoło-
mickiego podejmowano kilkakrotnie. Po 
tegorocznej reaktywacji Oddział liczy 32 
osoby. Jest to głównie młodzież w wieku 
od 16 do 21 lat. 

Artur Sosnal

Odkrycie pierwszych  
międzygwiazdowych cząstek

Siedem rzadkich, mikroskopijnych czą-
stek pyłu międzygwiazdowego datowane-
go na same początki Układu Słoneczne-
go znalazło się wśród próbek zebranych 
przez naukowców, którzy badali ładunek 
przywieziony na Ziemię w roku 2006 
przez sondę kosmiczną NASA — Stardust. 
W przypadku potwierdzenia tego doniesie-
nia cząstki te będą pierwszymi próbkami 
współczesnego pyłu międzygwiazdowego.

Naukowcy zajmowali się przeczesywa-
niem przywiezionego na Ziemię aerożelu 
od czasu powrotu sondy. Te siedem od-
krytych cząstek pochodzi najprawdopo-
dobniej spoza naszego układu, mogły one 
też powstać w eksplozji supernowej wiele 
milionów lat temu i zmienić się potem na 
skutek ekspozycji na ekstremalne warun-
ki środowiskowe. Zdaniem naukowców są 
to najbardziej trudne do zbadania cząstki, 
jakie kiedykolwiek trafiły do naszych labo-
ratoriów, a wyniki dotychczasowych prac 
nad nimi są imponujące.

Misja Stardust rozpoczęła się 
w 1999 r., sonda wróciła na Ziemię 15 
stycznia 2006 r., docierając do ośrodka 
Utah Test and Training Range, 130 km 
na zachód od Salt Lake City. Pojemnik 
zbiorczy o nazwie Stardust Sample Return 
Canister został następnie przetranspor-
towany do Johnson, gdzie kolektory były 
przechowywane w celu przeprowadzenia 
badań naukowych. Wewnątrz pojemnika 
znajduje się zasobnik zawierający złapa-
ne w Kosmosie cząstki zawieszone w ae-
rożelu krzemionkowym. Zebrano je, gdy 
sonda przeleciała w odległości około cią-
gu 240 km od komety (styczeń 2004). Po 
przeciwnej stronie zasobnika znalazły się 
z kolei międzygwiezdne cząsteczki pyłu 
zebrane przez sondę podczas jej 7-letniej 
podróży przez przestrzeń kosmiczną.

Naukowcy ostrzegają, że przed osta-
tecznym werdyktem na temat natury 
zebranych cząstek mogących pochodzić 
z przestrzeni międzygwiezdnej trzeba 

jeszcze wykonać dodatkowe badania. Ale 
jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, 
cząstki te mogą pomóc wyjaśnić pocho-
dzenie i mechanizmy ewolucji pyłu mię-
dzygwiazdowego. Są one znacznie bar-
dziej zróżnicowane pod względem składu 
chemicznego i struktury niż oczekiwano. 
Mniejsze z nich różnią się znacznie od 
tych większych, a oba te typy wydają się 
mieć różne historie. Wiele dużych cząstek 
można opisać jako „puszyste”, nieco po-
dobne do płatka śniegu.

Dwie z cząstek o długości zaledwie 
2 mikrometrów zostały odkryte przez 
grupę naukowców w ramach pewnej „ini-
cjatywy obywatelskiej” na Uniwersytecie 
Kalifornijskim w Berkeley. Wolontariu-
sze zeskanowali ponad milion obrazów, 
co okazało się bardzo przydatne w tym 
kosmicznym poszukiwaniu igły w stogu 
siana. Trzeci ze śladów, odtwarzający kie-
runek ruchu wiatru gwiazdowego podczas 
przelotu sondy, najprawdopodobniej mu-
siał zostać pozostawiony przez cząstecz-
kę poruszającą się tak szybko — z prędko-
ścią ponad15 km/s — że aż wyparowała. 
Woluntariusze zdołali powiązać te ślady 
z innymi śladami 29 cząstek, które mu-
siały zostać zrzucone z sondy do jej kolek-
torów.

Cztery kolejne cząstki znaleziono w fo-
lii aluminiowej pomiędzy płytkami kolekto-
ra. Choć folia ta nie była pierwotnie prze-
znaczona na powierzchnię zbierającą pył, 
międzynarodowy zespół naukowcy kiero-
wany przez fizyka Rhonda Strouda z Na-
val Research Laboratory przeszukał ją 
i znalazł cztery zagłębienia wyłożone ma-
teriałem składającym się z pierwiastków 
pasujących do profilu pyłu międzygwiaz-
dowego. Trzy z tych czterech cząstek, 
o rozmiarach kilku dziesiątych części mi-
krometra, zawierały związki siarki, jakie 
niektórzy astronomowie uważają za nigdy 
nie występujące w takim pyle. Zespół 
planuje kontynuować dokładne badania 
pozostałych 95 procent folii i ewentualnie 
znaleźć wystarczające ilości nowych czą-
stek, mogące przyczynić się do lepszego 
zrozumienia różnorodności i pochodzenia 
pyłu międzygwiazdowego.

Pył tego typu produkują przede wszyst-
kim supernowe, czerwone olbrzymy i inne 
silnie wyewoluowane gwiazdy. To one rów-
nież generują pierwiastki ciężkie, w tym 
węgiel, azot i tlen niezbędny do życia. 
Dwie z nowo odkrytych cząstek, które na-
zwano Orion i Hylabrook, przejdą dalsze 
badania w celu ustalenia zawartości izo-
topów tlenu w ich składzie. Jeśli zostałyby 
one znalezione, będzie to jeszcze silniej-
szy dowód na „pozasłoneczne” pochodze-
nie zebranych cząstek pyłu. 

Elżbieta Kuligowska
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Czy XMM-Newton zarejestro-
wał sygnał ciemnej materii?

Astronomowie, analizując dane rentge-
nowskie zebrane przez satelitę XMM-New-
ton należącącego do Europejskiej Agencji 
Kosmicznej, odkryli zmiany w natężęniu 
promieniowania, które może pochodzić od 
ciemnej materii. Wykryty sygnał naukowcy 
przypisują oddziaływaniu aksjonów, hipote-
tycznych cząstek ciemnej materii, z ziem-
skim polem magnetycznym.

Mianem ciemnej materii określa się 
substancję, która stanowi ponad 85% 
materii całego Wszechświata. Nadano 
jej przydomek ciemna, dlatego że swoją 
obecność manifestuje jedynie za pomocą 
przyciągania grawitacyjnego, skutecznie 
unikając bezpośredniego wykrycia. Zatem 
jeżeli niniejsze odkrycie się potwierdzi, bę-
dzie to wielki przełom!

Aksjony zostały zaproponowane jako 
wyjaśnienie anomalii w dziedzinie fizyki 
zajmującej się badaniem oddziaływania 
silnego, czyli jednego z czterech podsta-
wowych sił w naturze. Te nienaładowane 
lekkie cząstki miałyby powstać w jądrze 
Słońca i następnie swobodnie wydostać 
się przez kilometry gorącej plazmy sło-
necznej na zewnątrz do przestrzeni ko-
smicznej. Niektóre z nich dotarłyby do 
Ziemi, gdzie natrafiłyby na pole magne-
tyczne, z którym oddziałując produkowa-
łyby fotony o energiach odpowiadających 
promieniowaniu X. Najprawdopodobniej 
właśnie te fotony udało się zarejestrować.

Grupa badaczy odkryła, że kiedy sa-
telita XMM-Newton przelatywał przez 
silne pole magnetyczne po słonecznej 
stronie Ziemi, widział wówczas większy 
sygnał rentgenowski niż będąc po drugiej 
stronie planety. Odejmując znane źródła 
promieniowania X, to sygnał tła powinien 
być w miarę stały, niezależnie od tego, 
gdzie znajduje się satelita. Zanim jednak 
nadwyżkę sygnału naukowcy przypisali 
aksjonom, postarali się również jak najle-
piej uwzględnić efekt związany z oddzia-
ływaniem wiatru słonecznego z ziemskim 
polem magnetycznym. Nadwyżka sygnału 
jednak pozostała!

Podobną nadwyżkę sygnału udało się 
również wstępnie zarejestrować na po-
kładzie Teleskopu Kosmicznego Chandra, 
satelity rentgenowskiego należącego do 
NASA. Jednak aby to potwierdzić, koniecz-
ne jest zebranie większej ilości danych 
oraz ich szczegółowa analiza.

Naukowcy zaangażowani w projekt 
również podchodzą do odkrycia powścią-
gliwie. „Odkryliśmy niezwykły sygnał, który 
nie potrafimy wyjaśnić konwencjonalnymi 
metodami, a biorąc pod uwagę aksjony, 
możliwe jest jego wytłumaczenie” — ko-
mentuje Andy Read, współautor badań. 

nie opisany teoretycznie. Jego nazwa to 
„obiekt Thorne-Żytkow”, w skrócie TŻO 
(ang. Thorne-Żytkow Object). Nazwa po-
chodzi od nazwisk autorów wspomnianej 
pracy teoretycznej, Kipa Thorne’a i Anny 
Żytkow, którzy w swoim artykule opisali 
nietypowy układ podwójny gwiazdy neu-
tronowej wchłoniętej przez czerwonego 
nadolbrzyma. W wyniku tego powstaje eg-
zotyczna gwiazda, która w swojej powłoce 
posiada gwiazdę neutronową. Układ ten 
produkuje energię głównie w wyniku re-
akcji termojądrowych w jądrze olbrzyma, 
tak jak zwykle dzieje się to w gwiazdach. 
Dodatkowo, około 5% energii uwalniane 
jest przez grawitacyjny spadek materii na 
gwiazdę neutronową. Po kilkuset latach 
jądro olbrzyma oraz gwiazda neutrono-
wa połączą się i powstanie wówczas albo 
większa gwiazda neutronowa, albo czar-
na dziura.

„Jednak to jest tylko hipoteza, a więk-
szość hipotez niestety się nie potwierdza” 
— dodaje.

Artykuł opisujący odkrycie został opu-
blikowany 19 października br. na łamach 
czasopisma Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society.

Z niniejszym odkryciem wiąże się 
niestety smutna wiadomość: kierownik 
badań, George Fraser z Uniwersytetu Le-
icester, zmarł dwa dni po tym, jak pracę 
wysłano do czasopisma.

Hubert Siejkowski

Gwiezdna matrioszka: czy po 
40 latach udało się wreszcie 
odkryć obiekt Thorne-Żytkow?

Na łamach czasopisma MNRAS na-
ukowcy donoszą o odkryciu pierwszego 
obiektu, który w latach 70. został jedy-

Aksjony (oznaczone na niebiesko), które powstały we wnętrzu Słońca, mogą zmienić się 
w ziemskim polu magnetycznym (oznaczonym kolorem czerwonym) w fotony rentgenowskie 
(oznaczone kolorem pomarańczowym). Źródło: University of Leicester

Artystyczna wizja TŻO, gwiazda neutronowa (biała kula) we wnętrzu czerwonego nadolbrzyma. 
Źródło: JPL/NASA.
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TŻO to fascynujące obiekty i wyjątko-
wy stan w ewolucji układu podwójnego 
gwiazd, ale także miejsce, gdzie zacho-
dzą nowe, niezbadane dotąd zjawiska 
i procesy fizyczne. Jest jednak jeden 
poważny problem z tego typu układami: 
wiele z nich przypomina po prostu typo-
wego czerwonego nadolbrzyma. Jedyny 
wskaźnik, że czerwony nadolbrzym za-
wiera w sobie gwiazdę neutronową, to 
nadwyżka litu oraz innych metali ciężkich 
w widmie gwiazdy. Poszukiwanie TŻO jest 
niezwykle żmudnym zadaniem, niczym 
szukanie igły w stogu siana.

Po ponad 40 latach poszukiwań w koń-
cu udało się znaleźć taki obiekt! Naukow-
cy z Uniwersytetu Kolorado przeprowadzili 
przegląd w Drodze Mlecznej oraz w obu 
Obłokach Magellana gwiazd, na które 
wcześniejsze pomiary wskazywały, że są to 
czerwone nadolbrzymy. Łącznie wykonano 
62 bardzo dokładne widma gwiazd, które 
przeanalizowano pod kątem poszukiwa-
nia charakterystycznych dla TŻO anomalii. 
W jednym przypadku, w widmie gwiazdy 
znanej jako HV 2112 z Małego Obłoku Ma-
gellana, pojawiła się nietypowa nadwyżka 
litu, molibdenu oraz rubidu. Pierwiastki te, 
w szczególności w takiej ilości, które wykry-
to w HV 2112, są wskazaniem, że to nie 
jest zwykły czerwony nadolbrzym, a kandy-
dat na pierwszego reprezentanta TŻO. Nie-
które cechy zarejestrowanego widma nie 
zostały przewidziane przez modele TŻO, 
ale naukowcy tłumaczą to faktem, że mo-
dele te są już dość stare i nie uwzględnia-
ją ostatnich odkryć oraz ulepszeń modeli 
konwekcji w gwieździe.

Odkrycie pierwszego obiektu typu TŻO, 
o ile zostanie potwierdzone przez dalszą 
analizę teoretyczną, będzie stanowić 
ogromny krok naprzód, a HV 2112 stanie 
się archetypem nowego rodzaju obiektów. 
TŻO dostarczą nam nowych informacji na 
temat ewolucji masywnych układów po-

dwójnych. Co więcej, wnętrze tych gwiazd 
jest zupełnie inne od zwykłych gwiazd, 
a zatem mogą tam zachodzić dotąd nie-
zbadane procesy, jak np. nowy typ syntezy 
jądrowej ciężkich metali. TŻO to ciekawe 
laboratoria astrofizyczne, w których bę-
dzie można sprawdzać poprawność no-
wych modeli oraz teorii.

Hubert Siejkowski 

Od Kopernika do OGLE, czyli 
polska astronomia w Chile

Pod takim tytułem 4 października w Ho-
telu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim 
odbyło się spotkanie z dr. Radosławem 
Poleskim, członkiem zespołu badawczego 
OGLE. Zgromadzeni goście mogli nie tylko 
dowiedzieć się, co robią polscy astrono-
mowie w obserwatorium Las Campanas 
w Chile i na czym polega projekt OGLE, ale 
przede wszystkim mogli usłyszeć, PO CO 
to robią. Wszak pytanie o to, czy jesteśmy 

Stosunki ilości pierwiastków widocznych w próbce czerwonych nadolbrzymów. Ciemno szara linia oznacza przewidywania teoretyczne, a czarne 
punkty obserwacje typowych gwiazd. Punkty zaznaczone na czerwono odbiegają znacznie od normy i to właśnie one przedstawiają dane dla 
HV 2112. Źródło: astrobites.org

samotni we Wszechświecie, czy też tylko 
jednym z przejawów inteligentnych istnień, 
należy do tych podstawowych, najbardziej 
nurtujących ludzkość! 

Spotkaniu towarzyszył wernisaż wysta-
wy zdjęć autorstwa Ewy Zegler-Poleskiej, 
żony astronoma. Na kilkudziesięciu uka-
zanych fotogramach można było podzi-
wiać nie tylko samo obserwatorium, ale 
także zachwycające kolorami dzienne 
i nocne pejzaże pustyni Atacama oraz nie-
liczną tam florę i faunę.

Czasowa zbieżność z ogłoszeniem 
odkrycia pierwszej planety pozasłonecz-
nej typu Urana dokonanego przez zespół 
OGLE sprawiła, iż wydarzenie miało swój 
ciąg dalszy na spotkaniu w listopadzie, 
podczas którego przeprowadzono rozmo-
wę z głównym odkrywcą via internet, na-
tomiast pani Ewa zaprezentowała przygo-
towane specjalnie na tę okazję montaże 
timelapsów. 

(jd)

Teleskop Warszawski w Chile i niebo południowe na jednym ze zdjęć Ewy Zegler-Poleskiej
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Szkoła astropejzażu (2)

Niezbędne minimum to oczywiście 
aparat fotograficzny. I tak naprawdę, 
jeśli ktoś się bardzo uprze, to sam aparat 
bez żadnych dodatkowych akcesoriów 
z powodzeniem wystarczy, aby się 
wybrać na nocne, fotograficzne łowy. 
Oczywiście korzystanie z samego apara-
tu nie będzie miało za wiele wspólnego 
z komfortem. A w nocy, jak to w nocy, 
jest ciemno. Chcąc robić nieporuszone 
zdjęcia, będziemy się musieli przed 
każdym ujęciem rozglądać za miejscem, 
w którym możemy nieruchomo posta-
wić aparat. Tym sposobem dochodzimy 
do drugiej, niezbędnej przy fotografii 
nocnej rzeczy, czyli statywu.

Niezbędne minimum
Aparat i statyw. Tak, to naprawdę 

wszystko, co będzie nam potrzebne, by 
móc spróbować swoich sił, fotografując 
nocne kadry, i to zarówno ujęcia miej-
skich świateł, jak i słaby blask gwiazd 
na jakimś odludziu. Nic też nie będzie 
stało na przeszkodzie, aby spróbować 
uwiecznić wschód Księżyca czy równie 
widowiskowe koniunkcje planet. To na-
prawdę spora ilość tematów, do których 
wystarczy wspomniane minimum. Oczy-
wiście nie każdy aparat pozwoli nam na 
pełną swobodę. O tym w „komórce” 
możemy raczej zapomnieć. Podobnie 
nie każdy statyw będzie się sprawdzał 
w każdych warunkach. Na pewno każ-
dym sprzętem należy próbować. Bez 
tego nie poznamy jego ograniczeń.

Dodatki
Jest jeszcze jedna rzecz, bez której 

wprawdzie można się często obejść, 
która jednak tak bardzo ułatwia nocne 
fotografowanie, że nie sposób o niej nie 
wspomnieć. Mowa oczywiście o pilocie 
lub wężyku. Oba te urządzenia pozwa-
lają na wyzwolenie migawki w naszym 
aparacie bez dotykania go. Dzięki temu 

Sprzęt w fotografii nocnej
Aby zacząć przygodę z fotografią nocną, będziemy oczywiście 
potrzebowali odpowiedniego sprzętu. „Sprzęt w fotografii nocnej” 
— prawda, że brzmi bardzo profesjonalnie? Na szczęście pod tym 
pojęciem nie kryje się nic niezwykłego, czego nie moglibyśmy 
znaleźć w szafce każdego fotoamatora.

będziemy się mogli cieszyć nieporu-
szonymi kadrami bez konieczności 
używania samowyzwalacza w aparacie. 
A jeśli nasz aparat nie posiada wbudo-
wanego interwałometru, to wężyk lub 
pilot będą też niezbędne do wykonania 
fotografii typu startrails, czyli do zare-
jestrowania śladów pozornego ruchu 
gwiazd na niebie.

Zaczynamy
Jak widać, nie taki diabeł straszny. 

Fotografia nocna sprzętowo nie jest 
szczególnie wymagająca. Przynajmniej 
na początku. Oczywiście apetyt rośnie 
po każdym udanym plenerze. Każdy 
kolejny kadr to nowe doświadczenie 
i inspiracja do kolejnych wyzwań. To 
też pytania: Jak zrobić to lepiej? Dla-
czego się nie udało? Co zrobiłem źle? 
Często odpowiedź jest prosta. Brak 
doświadczenia i wiedzy. Czasem jest 
to po prostu zwykły brak znajomości 
swojego sprzętu i wynikających z niego 
ograniczeń. Żeby osiągnąć jakiś cel, 
niestety będzie niezbędne wyposażenie 
się w dodatkowe akcesoria czy nawet 
wymiana całego sprzętu. 

Zanim jednak do tego dojdzie, wyko-
rzystajmy maksymalnie to, co posiada-
my. W tym celu wystarczy tylko zrobić 
pierwszy krok i przełamać strach przed 
ciemnością.

Kontrola ekspozycji
Dobry aparat do nocnych kadrów 

powinien dawać fotografującemu pełną 
swobodę w doborze parametrów ekspo-
zycji. W warunkach nocnych automaty-
ka aparatu zupełnie nie zdaje egzaminu. 
Dlatego bez możliwości manualnego 
ustawienia czasu naświetlania, wartości 
przysłony oraz czułości jesteśmy z góry 
na przegranej pozycji. Podobnie jest 
z ustawieniem ostrości. O ile jeszcze 
w warunkach miejskich, gdy jest sporo 
źródeł światła, autofokus może działać 
tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, to 
w wielu przypadkach manualne ustawie-
nie ostrości będzie jedynym wyjściem.

Tryb „bulb”
Kluczowym parametrem dla nocnych 

kadrów jest czas naświetlania. Ekspo-
zycje o długości od kilku sekund do 
nawet kilkunastu minut nie są niczym 
niezwykłym. Dlatego kolejnym wymo-
giem, który musi spełniać aparat, jest 
możliwość ustawienia nieograniczonego 
czasu naświetlania, czyli fotografowania 
w tzw. trybie „bulb”.

Zdalne wyzwalanie
Fotografowanie w trybie „bulb” 

wiąże się z koniecznością dwukrotnego 
naciśnięcia spustu migawki. Pierw-
sze wyzwolenie rozpoczyna proces 
naświetlania, drugie go kończy. Aby 
zatem uniknąć drgań aparatu, musimy 
skorzystać z rozwiązania, które umoż-
liwi nam zdalne wyzwolenie migawki. 
W grę wchodzą dwa najpopularniejsze 
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rozwiązania: wyzwalacz na kablu, 
czyli tzw. wężyk lub pilot działający na 
podczerwień. Możliwość współpracy 
z jednym z tych urządzeń jest kolejnym 
wymogiem, który musi spełniać aparat.

Długie naświetlanie
Bardzo ważną rzeczą, na którą war-

to zwrócić uwagę, to sposób, w jaki 
aparat będzie się zachowywał podczas 
długiego naświetlania. W nocy, podczas 
dłuższych niż standardowe ekspozycji, 
praktycznie zawsze będzie widoczny 
wpływ nagrzewającej się elektroniki. 
W zależności od warunków atmosfe-
rycznych, zastosowanych parametrów 
oraz konstrukcji aparatu szum termicz-
ny może być mniejszy bądź większy. 
W skrajnych wypadkach może nam 
nawet uniemożliwić wykonanie zdjęcia.

Niektóre aparaty lepiej odprowadzają 
ciepło, a niektóre zupełnie sobie z tym 
nie radzą. Zazwyczaj większe i bardziej 
masywne konstrukcje sprawują się 
lepiej. Mniejsze aparaty, ze względu 
na bardzo duże upakowanie elektroniki 
w stosunkowo małym opakowaniu, 
dużo gorzej znoszą dłuższe ekspozycje. 
W efekcie matryca potrafi paskudnie 
zaświecić w rogach peł-
ną paletą odcieni fioletu 
(fot. wyżej).

To, jak zachowują się 
konkretne konstrukcje, 
można zobaczyć na por-
talu Optyczne.pl. W każ-
dym z testowanych przez 
portal aparatów spraw-
dzane jest zachowanie 
sprzętu w trakcie naświe-
tlania długości 3 minut 
przy różnych ustawie-
niach czułości ISO. Dla 
przykładu, Nikon D80 
wyposażony w matry-
cę CCD zupełnie nie 
nadaje się do fotografii 
nocnej. Zdecydowanie 
lepiej zachowuje się jego 

następca, Nikon D90, w któ-
rym zamontowano matryce 
CMOS. Widać, że nie ma 
on problemów z dłuższymi 
czasami.

Wysokie ISO
Kolejną rzeczą, na którą 

należy zwrócić uwagę, to 
jakość obrazowania na wyż-
szych czułościach.

Dobra jakość na wyższych czuło-
ściach jest niezbędna, jeśli myślimy 
o kadrach, na których gwiazdy są punk-
tami. Jeśli więc marzymy o ujęciach 
Drogi Mlecznej wykonanych ze staty-
wu, to jakość na wysokich ISO powinna 
być dla nas kluczowa. Gdy ograniczymy 
się tylko do ujęć miejskich i fotografii 
typu startrails, możemy łagodniej spo-

glądać na szumy na wyższych 
czułościach.

Podsumowując
Aparat do fotografii nocnej 

musi umożliwiać:
• Manualne ustawienie para-
metrów
• Fotografowanie w trybie 
bulb
• Zdalne wyzwolenie migawki
• Długie ekspozycje bez du-

żych szumów termicznych
•  Dobrą jakość na wysokich czuło-

ściach.
Ideałem jest sprzęt, który pozwala na 

ustawienie jak największej ilości para-
metrów poprzez przełączniki na obudo-
wie, bez wchodzenia do menu sprzętu. 
Takie rozwiązanie jest szalenie wygodne 
i ma ogromne znaczenie w nocy. Każde 

wejście do menu aparatu powoduje 
konieczność patrzenia na wyświetlacz, 
który, gdy jest ciemno, jest bardzo jasny, 
więc po każdej zmianie któregoś z para-
metrów musimy ponownie przyzwycza-
jać nasz wzrok do ciemności.

Wybór
Wiemy już, jakich funkcji potrzebuje-

my w aparacie. Teraz pozostaje kwestia, 
jaki to powinien być aparat. Wybór jest 
praktycznie ograniczony do:
— zaawansowanego kompaktu,
— bezlusterkowca,
— lustrzanki.

Kolejność, w jakiej zostały wymie-
nione, nie jest przypadkowa. Najmniej 
przyjazny w fotografii nocnej będzie 
aparat kompaktowy. Największe możli-
wości i komfort użytkowania da nam lu-
strzanka. Dodatkowo, wizjer optyczny, 
w jaki wyposażone są aparaty z lustrem, 
jest jak na razie najlepszym rozwiąza-
niem do kadrowania nocą.

Oczywiście kompaktem jak i bez-
lusterkowcem będziemy mogli także 
fotografować nocą, do czego gorąco 
namawiam.

Piotr Potępa
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PTMA

W sobotę 8 listopada br. w Cen-
trum Badań Kosmicznych PAN od-
była się konferencja „Astronomia 
i badania kosmiczne w edukacji”. 
Było to pierwsze wydarzenie łączą-
ce tematykę zarówno badań, jak 
i eksploracji przestrzeni kosmicz-
nej, skierowane do wszystkich śro-
dowisk zajmujących się edukacją 
w tych dziedzinach: naukowców, 
nauczycieli przedmiotów ścisłych, 
stowarzyszeń, studenckich kół na-
ukowych oraz popularyzatorów 
nauki. Honorowy patronat nad wy-
darzeniem objął Minister Edukacji 
Narodowej.

Konferencja została zorganizowana 
przez Centrum Badań Kosmicznych 
PAN oraz Polskie Towarzystwo Mi-
łośników Astronomii. Zasadniczym 
celem wydarzenia była wymiana do-
świadczeń dotyczących metod i sposo-
bów popularyzacji astronomii wśród 
uczestników pracujących w różnych 
środowiskach, nie tylko naukowych. 
Duża część dyskusji dotyczyła imple-
mentacji w procesie nauczania wiedzy 
o celach i sposobach prowadzenia ba-
dań kosmicznych.

Największe zainteresowanie wzbu-
dziły referaty omawiające nowe formy 
i narzędzia edukacyjne: doskonałym 
przykładem może być tu projekt Pan 
Stanisław przedstawiony przez Panią 
Annę Rzepę z Gimnazjum nr 1 w Lę-
borku. Bardzo dobrze przyjęto także 
wystąpienia młodych pasjonatów Ko-
smosu współpracujących z Centrum 
Badań Kosmicznych PAN: gimnazja-
listów — Mateusza Zarembę i Adama 
Kitę oraz licealistę — Józka Dobro-

wolskiego. Wśród prelegentów byli 
także znani i lubiani popularyzatorzy 
nauki: dr Tomasz Rożek, Karol Wój-
cicki, Janusz Wiland i Jacek Kupras. 
Warto podkreślić, że wszystkie refe-
raty były interesujące i świetnie przy-
gotowane — każdy z nich ukazywał 
problem popularyzacji nauk ścisłych 
z innej perspektywy, tak jak odmienne 
są środowiska, z których wywodzą się 
mówcy.

W czasie przerw pomiędzy kolejny-
mi wystąpieniami można było zakupić 
książki dr. Tomasza Rożka, a nawet 
podyskutować z autorem i otrzymać 
jego autograf. Prezentowana była 
także książka Roberta Szaja i Prze-
mysława Rudzia pt. „Wszechświat 
dla wszystkich. Podstawy astronomii 
i astrofizyki”, która jest pierwszym 
wydanym w tak dużym nakładzie 
podręcznikiem dla osób niewidomych 
i niedowidzących.

Uczestnicy konferencji mogli rów-
nież zobaczyć laboratoria Centrum 
Badań Kosmicznych PAN. Pod opie-
ką mgr. inż. Janusza Grzybowskiego 
zwiedzający oglądali miejsca, gdzie 
powstawały i były testowane m.in. 
pierwsze polskie satelity naukowe 
Lem i Heweliusz, wyrzutnik Dragon, 
penetratory Kret, Chomik czy pene-
trator kometarny MUPUS, będący 
jednym z przyrządów misji Rosetta.

Organizacja konferencji przebiegła 
bardzo sprawnie m.in. dzięki pomocy 
Fundacji Edukacji Astronomicznej, 
która zapewniła pomoc wolonta-
riuszy – uczniów Gimnazjum nr 96 
w Warszawie. Młodzież prowadziła 
rejestrację uczestników i pomagała 
w działaniach organizacyjnych. Jed-

nym z ich ważniejszych zadań była 
także prezentacja i tłumaczenie sposo-
bu działania średniowiecznego zegara 
astronomicznego, którego replikę wy-
konał Pan Krzysztof Piasecki z PTMA 
o/Warszawa.

Program jednodniowej konferen-
cji był bardzo bogaty i zróżnicowany. 
Największą liczbę wystąpień przygo-
towali organizatorzy, przedstawiały 
one m.in. wyjątkową ofertę edukacyj-
ną obydwu instytucji, skierowaną do 
szkół i nauczycieli oraz do szerokiej 
publiczności (pikniki i festiwale na-
uki, konkursy). W konferencji uczest-
niczyło ponad 100 osób z całej Polski. 
Ze względu na ogromną liczbę zgło-
szonych referatów czas prezentacji 
musiał zostać ograniczony do 10–15 
minut. Wyjątkiem były sesja V, zawie-
rająca dłuższe wystąpienie Pana Ro-
berta Szaja, dotyczące sposobów po-
zyskiwania środków finansowych na 
edukacyjne projekty astronomiczne.

Konferencja zebrała entuzjastyczne 
opinie. Ponieważ zarówno prelegenci, 
jak i uczestnicy dyskutowali o potrze-
bie kontynuacji spotkań w podobnej 
formule, organizatorzy planują kolej-
ną edycję w 2015 roku.

Paweł Z. Grochowalski
Ryszard Gabryszewski

Komitet Organizacyjny Konferencji
Centrum Badań Kosmicznych PAN

Materiały pokonferencyjne zawierają-
ce streszczenia, prezentacje, nagrania 
i opatrzone indeksami można znaleźć 
na stronach Sekcji Popularyzacji 
Astronomii PTMA:
www.spa.ptma.pl/wyklady/konferen-
cja_2014.html

„Astronomia i badania kosmiczne w edukacji”  
— podsumowanie konferencji
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W skrócie

VII Międzynarodowa  
Konferencja „Astronomia  
XXI wieku i jej nauczanie” 

W dniach 17–19 października 2014 r. 
odbyła się w Młodzieżowym Obserwato-
rium Astronomicznym w Niepołomicach 
konferencja pt. „Astronomia XXI wieku i jej 
nauczanie”. Przy okazji był to też jubileusz 
50-lecia istnienia MOA. W konferencji 
wzięło udział wiele znakomitości ze świa-
ta astronomii. Swoje wykłady przedstawili 
m.in. prof. dr hab. Bożena Czerny, dr hab. 
Agnieszka Janiuk, prof. dr hab. Piotr Życki, 
prof. dr hab. Stanisław Zoła, prof. dr hab. 
Piotr Flin, dr Waldemar Ogłoza, dr Henryk 
Brancewicz, mgr Robert Bury, dr Bogdan 
Wszołek, dr hab. Maciej Mikołajewski, 
mgr Tymon Kretschmer, prof. dr hab. Je-
rzy Kreiner, mgr Mieczysław Janusz Jagła, 
Aleksander Trębacz, dr hab. Paweł Jo-
chym. Przez dwa dni odbyło się w sumie 
15 prelekcji o tematyce astronomicznej, 
astrofizycznej i popularyzatorskiej. Wzięli 
w niej udział astronomowie, nauczyciele, 
popularyzatorzy oraz członkowie Polskie-
go Towarzystwa Miłośników Astronomii, 
a także przyjaciele Młodzieżowego Ob-
serwatorium Astronomicznego i goście ze 
Słowacji i Ukrainy. Wieczorem odbył się 
piknik dla uczestników konferencji, a za-
interesowani mogli obejrzeć pokaz w tam-
tejszym planetarium.

W sobotę 18. rozpoczęła się uroczy-
sta sesja z okazji 50-lecia MOA, podczas 
której mgr Tymon Kretschmer omówił po-
czątki astronomii w Niepołomicach oraz 

przedstawił sylwetki ludzi związanych 
z rozwojem obserwatorium i planetarium. 
Uczestnicy konferencji i zaproszeni goście 
zostali również zapoznani z projektem roz-
budowy MOA i makietą przyszłego obser-
watorium. Każdy z uczestników otrzymał 
w prezencie książkę pt. „50 lat astronomii 
w Niepołomicach” wydaną z okazji Jubi-
leuszu Młodzieżowego Obserwatorium 
Astronomicznego.

Trzeciego dnia została zorganizowana 
wycieczka do Obserwatorium Astrono-
micznego im. Królowej Jadwigi w Rzepien-
niku Biskupim, dra Bogdana Wszołka. 
W Obserwatorium znajduje się radiotele-
skop RT-9 o średnicy 9 m, który dr Wszo-
łek odzyskał z Psar, gdzie ta i inne anteny 
czekały na zniszczenie. Była to jedyna 

antena, którą udało się odratować i od-
kupić. Razem z synem rozmontowali ją 
i zawieźli do Rzepiennika, aby tam ją usta-
wić. Oprócz radioteleskopu na terenie 
znajduje się kopuła z 50-cm teleskopem. 
W przyszłości powstaną kopuły z 25-cm 
i 100-cm teleskopami. Na czerwiec 
2015 r. jest planowane oficjalne otwarcie 
obserwatorium.

Na miejscu dr Wszołek opowiedział 
nam o tym, jak własnymi rękami budo-
wali obserwatorium i sprowadzali sprzęt. 
Była to niezapomniana wizyta, możliwość 
poznania wspaniałego pasjonata i popu-
laryzatora astronomii, który wybudował 
własne obserwatorium astronomiczne. 
Oby jak najwięcej takich ludzi! 

Agnieszka Nowak, Józef Wydmański

9-m antena uratowana przed zniszczeniem po likwidacji Centrum Satelitarnego w Psarach. 
Obecnie działająca jako radioteleskop w obserwatorium Bogdana Wszołka w Rzepiennikach
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Młodzi badacze

XLI Ogólnopolskie 
Młodzieżowe 
Seminarium 

Astronomiczne
KONKURS NA UCZNIOWSKI 

REFERAT Z ZAKRESU 
ASTRONOMII I ASTRONAUTYKI

pod patronatem Uranii

NAJLEPSZE PRACE OPUBLIKUJEMY W URANII!

Odkryj nam swój Wszechświat na OMSA 

Wzorem ubiegłych lat Komitet Organizacyjny Ogólno-
polskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-
-Astronautycznego im. Profesora Roberta Głębockiego 
zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia 
udziału w konkursie na referat z zakresu astronomii i astro-
nautyki. Autorzy najlepszych referatów wezmą udział 
w Finale OMSA w Planetarium i Obserwatorium Astro-
nomicznym w Grudziądzu w dniach 19–21 marca 2015 r. 
Nagrody dla laureatów stanowią teleskopy, sprzęt elektro-
niczny, książki, a nawet wyjazd na ESO Camp w Alpach 
Włoskich. Najważniejszą jednak wygraną jest sam udział 
w Seminarium i możliwość spotkania rówieśników o takiej 
samej pasji — pasji poznawania Wszechświata. Konkurs 
jest w zasadzie adresowany do młodzieży szkół ponadgim-
nazjalnych, choć zdarzają się również młodsi finaliści.

Patronat merytoryczny nad przebiegiem konkursu i se-
minarium sprawują Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, a pa-
tronat medialny „Urania – Potępy Astronomii”.

Uczestnicy finałowego Seminarium w Grudziądzu, 
są typowani podczas etapów wojewódzkich Konkursu. 
W poszczególnych województwach będą się one odbywać 
od 16 lutego do 6 marca. Konkurs wojewódzki, podobnie 
jak finał, polega na wygłoszeniu referatu z zakresu astro-
nomii, astronautyki. Czas trwania referatu to maksymalnie 
15 minut. Trzeba też przygotować wersję pisemną referatu. 
Pisemna praca powinna mieć objętość od 4 do 10 stron for-
matu A-4, czyli od 7200 do 18 000 znaków. Referaty mogą 
mieć zarówno charakter własnej pracy obserwacyjnej lub 
teoretycznej, jak również prelekcji i artykułu przeglądowe-
go lub monografii. 

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ NA KONKURS?

Kontakt do organizatorów w danym wojewódzwie 
znajduje się na stronie internetowej:
www.grudziadz.planetarium.pl/omsa/wojewodzkie

Prosimy wszystkie kuratoria, ośrodki metodyczne, placów-
ki doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół i nauczycie-
li o włączenie się w organizację konkursu na terenie swoich 
województw. Szukajcie na swoim terenie astronomów, na 
pewno pomogą w ocenie prac i referatów. Jeżeli na Wa-
szym terenie Konkurs nie będzie zorganizowany, lub nie 
możecie dotrzeć do organizatorów, prosimy autorów prac 
lub ich nauczycieli o kontakt z organizatorami. 

Agnieszka Zbanyszek, 
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne 
Al. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn;  
tel. 89 5334951; fax 89 533 49 84
e-mail: omsa@grudziadz.planetarium.pl

Sebastian Soberski
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne  
w Grudziądzu,
ul.Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz,  
tel. 56 465 83 84, fax. 56 465 83 83
e-mail: omsa@grudziadz.planetarium.pl

Bieżące informacje i inne szczegóły:  
http://www.grudziadz.planetarium.pl/omsa
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Δm = 2,5 log (2l / I) = 2,5 log(2) ≈ 0,75.

0,75 jest więc maksymalną wartością amplitudy zmian bla-
sku, jaką może osiągnąć układ dwóch identycznych gwiazd.

Drugie zaćmienie trwa tyle samo czasu oraz ma identyczny 
kształt jak pierwsze, będzie jednak płytsze.

Aby zaznaczyć gwiazdy na diagramie HR, musimy wyzna-
czyć ich temperatury oraz jasności absolutne. Znamy odległość 
od układu, możemy więc wyznaczyć jasność absolutną (M) każ-
dego ze składników, pamiętając, że odległość D należy podać 
w parsekach. 

D = 68 pc (1 pc ≈ 3,26 lat świetlnych)
M = m + 5 – 5log(D)

M1 = 4,59 mag.
M2 = 4,04 mag.

Korzystając z poprzednio wyprowadzonych wzorów, możemy 
również wyznaczyć stosunek temperatur obu składników:

T2 /T1 = 4√10(0,4Δm) – 1 = 1,13.

Składniki układu podwójnego znajdują się na ciągu głównym, 
nie możemy jednak określić ich dokładnego położenia, dopóki 
nie wyznaczymy bezpośrednio temperatury jednego ze skład-
ników. Linie na rysunku pokazują, gdzie mogą znajdować się 
poszczególne gwiazdy wchodzące w skład układu podwójnego.

Aleksandra Hamanowicz

Kącik olimpijczyka

Gwiazda zmienna zaćmieniowa, odległa od nas o d = 222 lata 
świetlne, wykazuje w jednym z minimów spadek jasności o Δm = 
1,05 magnitudo, do poziomu m1 = 8,75 magnitudo. Kształt tego 
minimum przedstawiono na rys. 1, który jest fragmentem krzywej 
jasności.

Zachowując tę samą skalę, wykreśl na rys. 1 kształt drugiego 
minimum jasności tego układu. (My ograniczymy się do znale-
zienia jasności układu w drugim minimum). Na schematycznym 
diagramie Hertzsprunga-Russella (rys. 2) zaznacz położenia 
składników tej gwiazdy zaćmieniowej.

W rozwiązaniu przyjmij, że składniki obiegają środek masy po 
okręgach oraz pomiń wpływ ekstynkcji międzygwiazdowej.

Krzywa blasku i wygląd zaćmień daje nam informacje o geo-
metrii rozpatrywanego układu. Na rys. 1 widzimy, że zaćmienie 
ma jeden, dobrze określony moment minimum i strome zbocza 
podczas wchodzenia i wychodzenia z zaćmienia. Oznacza to, 
że gwiazdy układu mają jednakowe promienie — występuje tyl-
ko jeden moment, w którym cała tarcza jednej gwiazdy znajduje 
się na tle drugiej. Gdyby gwiazdy miały różne promienie, 
zaobserwowalibyśmy zjawisko tzw. płaskiego dna, w którym 
jasność minimalna utrzymuje się dłużej.

Dzięki amplitudzie jasności możemy określić względną tem-
peraturę gwiazd. Temperatura warunkuje jasność układu, a co 
za tym idzie, głębokość obserwowanych zaćmień. 

mcont = m1 – Δm

gdzie mcont oznacza jasność pomiędzy zaćmieniami (continuum).
Jasność układu jest największa (i stała), gdy na jasność ukła-

du składa się całkowite promieniowanie obu gwiazd — jest to 
jasność mcont.

Wyznaczmy głębokość drugiego minimum Δm2, korzystając 
ze wzoru Pogsona:

m1 – mcont = Δm = 2,5 log (lcont / I1)

gdzie Icont = I1 + I2
i rozpisując natężenia jako 

I = σT44πR2

uzyskujemy związek temperatur powierzchniowych i jasności 
gwiazd.

Δm = 2,5 log (1 + (T2 / T1)
4)

Analogicznie, dla drugiego minimum

Δm2 = 2,5 log (1 + (T1 / T2)
4)

Przekształcając, otrzymujemy ostatecznie wzór:

100,4Δm
Δm = 2,5 log (—————)100,4Δm – 1

Podstawiając wartości liczbowe, otrzymujemy głębokość dru-
giego minimum 

Δm2 = 0,52 mag.

Wartość m2 można już łatwo wyznaczyć:

mcont = m1 – Δm
mcont = m2 – Δm2

m2 = m1 + Δm2 – Δm
m2 = 8,2 mag.

Czy obie gwiazdy mogą mieć takie same temperatury po-
wierzchniowe?

Wykażemy, że dla tak dużej różnicy jasności w minimum jest 
to niemożliwe. Przy dwóch jednakowych gwiazdach otrzymuje-
my zgodnie ze wzorem Pogsona:

II etap LVII Olimpiady Astronomicznej. Zadanie 3

Rys. 1

Rys. 2
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Można by rzec, iż stara gwar-
dia twórców kosmicznej mu-
zyki trzyma się mocno. Co 
prawda twórca kompozycji 

kojarzących się kiedyś jednoznacznie 
z kultowym serialem telewizyjnym „Ko-
smos Carla Sagana”, Vangelis Papa-
tanasiu, nie rozpieszczał nas ostatnio 
nowymi dziełami, a jego nowa muzy-
ka stworzona na zamówienie ESA do 
misji Rosetty nie powala. Kompozycje 
udostępnione w internecie, niestety, nie 
zrobiły na mnie żadnego wrażenia. To 
już nie ten geniusz i emocje, jakie ema-
nowały z „Mythodei” — dzieła uświet-
niającego misję NASA „Mars Odyssey 
2001”. Ponad dekadę temu twórczość 
Greka znacząco wybijała się ponad 
nieznacznie wyróżniającą się produkcję 
niemieckiego zespołu Tangerine Dream 
„Mars Polaris” poświęconej misji sondy 
Mars Polar Lander. Teraz to właśnie 
ekipa Edgara Froese wręcz zalewa fa-
nów potokiem kolejnych smakowitych 
albumów. Co ciekawsze, nie można im 
absolutnie zarzucić zastępowania jako-
ści ilością! 

W czerwcu tego roku Edgar Froese 
gościł z zespołem w Warszawie. Wizy-
ta i koncert zbiegły się z siedemdzie-
siątymi urodzinami mistrza syntezato-
rów, a ten nie daje za wygraną i wciąż 
tworzy. Co więcej, ku wielkiej uciesze 
wiernych słuchaczy, wyraźnie wraca 
do korzeni! Wielbicieli jego twórczości 
z lat siedemdziesiątych mile zaskoczył 
powrót do grania w trzyosobowym skła-
dzie i tylko na syntezatorach. Fragmen-
ty najnowszej płyty „Mala Kunia”, jakie 
można było ostatnio usłyszeć na ante-
nie Polskiego Radia, brzmią bardzo za-
chęcająco i choć album nie nawiązuje 
do tematyki astronomicznej, a raczej 
jest opisem australijskich impresji, to 
zapewne będzie dobrym tłem niejed-
nej nocnej sesji pod gwiazdami. Hm… 
a czy przypadkiem święta góra abory-
genów Uluru nie była przez wielu uwa-
żana za obiekt nie z tej ziemi? I gdy do 
tego jeszcze dorzucimy pamiętną sce-
nę z filmowego eposu opowiadającego 
o początkach amerykańskiego progra-
mu kosmicznego „Pierwszy krok w Ko-
smos”, gdy iskry z ogniska rozpalonego 
na australijskim pustkowiu unoszą się 
w górę, przed iluminator kapsuły Apol-
lo… już jesteśmy w Kosmosie. 

Znacznie bliżej interesującej nas 
tematyki sytuuje się wydana również 

A gwiazdy płoną dalej…

Astronomia i muzyka

w tym roku druga część cyklu „Chan-
dra. The Phantom Ferry”. Już same 
tytuły utworów przykuwają uwagę miło-
śnika astronomii: Aldebaran, Capricor-
nus, Apus, Auriga, Columba, Cygnus, 
Centaurus,  Monocerus… Tak, tak, to 
przecież nazwy dobrze nam znanych 
konstelacji gwiezdnych! 

Po pierwszą część „Chandry” się-
gnąłem kilka lat temu zaintrygowany 
okładką płyty. Lata spędzone w cie-
niu toruńskich radioteleskopów zrobiły 
swoje. Zobaczyłem czaszę sporej an-
teny i zacząłem się zastanawiać, która 
to? Ostatecznie wyszło na to, że chyba 
to tylko wizja artysty. Ale tytuł też jakoś 
znajomo się kojarzył… Chandra jak or-
bitalne obserwatorium rentgenowskie,  
Chandra jak słynny astrofizyk Chandra-
sekhar, wreszcie Chandra to po hindu-
sku Księżyc. Po wczytaniu się w okrop-
nie maleńką czcionką wydrukowany 
tekst w dołączonej książeczce, okazało 
się, że tytułowa Chandra to jeszcze co 
innego.

„Chandra” Edgara Froese to mu-
zyczna ilustracja opowieści z gatunku 
science fiction o spotkaniu z przedsta-
wicielem pozaziemskiej inteligencji. Je-
śli wierzyć informacji w stopce, bazuje 
na manuskrypcie znalezionym w bazie 
wojskowej na Grenlandii w 1977 roku.   
Akcja rozgrywa się na dalekiej mroź-
nej północy w pobliżu miasta Thula. 
Lodowo-pustynna sceneria znajduje 
piękne odbicie w ambientowo mrocz-
nej muzyce niczym z horroru. Carlos, 
operator anteny biorącej udział w pro-
gramie nasłuchu Wszechświata na fa-
lach radiowych, bezposrednio spotyka 
się z istotą, która próbuje przekazać 
mu świadomość zagrożenia czyhają-
cego na ludzkość bezwiednie dążącą 
do samozagłady przez działania wbrew 
Naturze. Zainteresowani szczegółami 
niech jednak sami zmierzą się z prozą 
Edgara. 

Inny weteran berlińskiej szkoły ko-
smische musik, kiedyś także członek 
zespołu Tangerine Dream, Klaus Schul-
ze, również nie próżnuje. Co prawda 
nie wydaje tyle nowości, co Edgar, za 
to pieczołowicie odświeża dawne na-
grania. Właśnie czekam cierpliwie na 
przesyłkę od Mikołaja. To dwupłytowy 
album z zapisem koncertów z 1977 
roku. Tytuł albumu: „Stars Are Burning”.

Jacek Drążkowski



45Urania6/2014 45Urania5/2014

Układ ten jest mniej znany od 
Wieszaka (patrz „Urania” 4/2014), 
choć jego wygląd wcale nie jest 

mniej atrakcyjny, a nawet chyba nieco 
bardziej zaskakujący.

Na asteryzm, usytuowany 
w południowej części gwiazdozbioru 
Żyrafy (bezpośrednio nad Perseuszem) 
składa się około 20 składników gwiazd, 
z których najjaśniejszym jest SAO 12969 
o jasności +4,95 mag. Cały układ tworzy 
długą na 2,4° linię i tylko jeden składnik 
jest wyraźnie przesunięty, na odległość 
10’ od niej. 

W pobliżu Kaskady Kemble’a 
znajduje się gromada otwarta NGC 
1502, o jasności całkowitej +6,9 mag 
i rozmiarach kątowych 8’, do której 
dojdziemy przedłużając 2,5-krotnie 
w kierunku wschodnim odcinek łączący 
dolne gwiazdy charakterystycznego 
kształtu litery „W” w gwiazdozbiorze 
Kasjopei: Shedir – α Cas (+2,24 mag) 
i Ruchba – δ Cas (+2,66 mag). 

Warto pamiętać, ze Kaskadę Kemble’a 
możemy obserwować każdej pogodnej 
nocy. Tak jak i wszystkie inne obiekty 
znajdujące się w tym gwiazdozbiorze 
nigdy nie zachodzą na naszym niebie. 
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Kaskada Kemble'a

Żyrafa

Perseusz

Tym bardziej w okresie zimowym, mamy 
unikalną okazję na fotografowanie go 
wysoko nad horyzontem. W centralnej 
Polsce asteryzm wznosi się po północy 
nawet na 80° ponad horyzont.

Marek Substyk

Autorem poniższego zdjęcia jest Janusz 
Zaparty (26-28 października 2014 r., 
Fastron 5s, Canon 550D z obiektywem 
200 mm).
Mapka nieba została wygenerowana 
w programie „Periapsis”.

Polecamy do obserwacjiAsteryzmy

Kaskada Kemble’a
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Circulos meos

Byłem w Paryżu wiele razy, na długo i na krótko, 
w różnych porach roku, najczęściej wczesną jesie-
nią, ale także w święto 14 Lipca oraz kilkakrotnie 
w feerii świateł i zakupów tuż przed Bożym Naro-

dzeniem. Przyjeżdżałem z różnych powodów, zwykle sam, 
do pracy, a przy innych okazjach z moim z lekka sfrancu-
ziałym bratem (który jako aktor grał na francuskich sce-
nach), z dorosłą córką, ze studentami, z żoną na roman-
tyczne weekendy. Uwielbiam Paryż. Może nawet bardziej 
niż Gdańsk mojego szczęśliwego dzieciństwa. Może nawet 
bardziej niż Małą Stranę w magicznej Pradze, gdzie kilka 
lat temu mieszkałem całe pół roku w eleganckiej garsonie-
rze na Kępie. Ludmila, moja młoda sąsiadka, miała tam na 
parterze swój prywatny gabinet lekarski. To ona wykryła 
i trafnie zdiagnozowała śmiertelną chorobę mego wieku 
męskiego, a potem od razu wysłała na operację do Szwecji. 
Dlatego żyję. 

Wspomnienia wszystkich moich paryskich wizyt splątały 
się i zeszły w jeden obraz. Już nie wiem, co było dwa, a co 
dwadzieścia lat temu. Jazdy metrem i autobusami, space-
ry w Luksemburgu, innych parkach, znane ulice i bulwary, 
miłe kolacje u Jean-Pierreʼa i Agnieszki, twarze przyjaciół, 
odwiedzane wystawy, ulubione hotele i restauracje trwają 
w mej pamięci razem, wszystkie obok siebie, wszystkie 
poza czasem, jako wieczne paryskie „teraz”. Ale przecież 
jeden szczególny dzień pamiętam zupełnie odrębnie i ostro, 
minuta po minucie.

W maju 2001 roku przyjechałem do Paryża z Göteborga, 
gdzie kierowałem katedrą astrofizyki na Chalmers, aby omó-
wić z Jean-Pierreʼem Lasotą pewne szczegóły naszej pra-
cy na temat adafów, optycznie cienkich czarnodziurowych 
dysków akrecyjnych, w których chłodzenie zdominowane 
jest przez adwekcję. Jean-Pierre jest profesorem w słynnym 
paryskim Instytucie Astrofizyki na bulwarze Arago, miesz-
czącym się tuż obok historycznej siedziby Obserwatorium 
Paryskiego. Odrębność tych astronomicznych instytucji ma 
ciekawą (i symboliczną) historię. Przez należący do Obser-
watorium park przechodzi, utrwalony w marmurze, południk 
paryski, będący jedną z głównych architektonicznych osi 
miasta. Dobrze pamiętam moje zdumienie z dzieciństwa 
tym, że w pięknym Atlas général Vidal-Lablache: Histoire et 
géographie z 1894 roku, który często oglądałem w domowej 
bibliotece mojego ojca, zerowy południk biegnie na wszyst-
kich mapach nie przez Greenwich, ale właśnie przez Paryż 
tak, jak to kreślili XIX-wieczni francuscy kartografowie. 

Jean-Pierre umieścił mnie w tym samym biurze, w któ-
rym pracował przejeżdżający przez Paryż Włodek Kluźniak, 
profesor astrofizyki z Warszawy. Z Włodkiem spotkałem się 
przypadkiem przed rokiem, podczas konferencji na Krecie. 
Organizatorzy przygotowali nam piękną niespodziankę — 
zwiedzanie pałacu w Knossos. Wybraliśmy się tam wyna-
jętym autobusem; podróż trwała ponad dwie godziny. Wło-
dek i ja spędziliśmy je na rozmowie o tajemniczym wtedy 
zjawisku „QPO”, to znaczy szybkich, prawie okresowych 

zmianach rentgenowskich jasności ciasnych układów po-
dwójnych, złożonych z normalnej gwiazdy i gwiazdy neu-
tronowej albo z normalnej gwiazdy i czarnej dziury. Ja wie-
działem o QPO bardzo mało, Włodek był tym zjawiskiem 
zafascynowany i wszystko mi dokładnie wytłumaczył. 

Jaques Hadamard opisał w Psychologii odkryć mate-
matycznych jak jego mistrz, Henri Poincaré, rozmyślają-
cy przez wiele tygodni nad pewnym trudnym problemem, 
wpadł na pomysł rozwiązania nagle, w olśnieniu, gdy wsia-
dał do autobusu. Włodek i ja doznaliśmy chyba podobnego 
autobusowego olśnienia, bowiem po dwugodzinnej inten-
sywnej rozmowie mieliśmy w głowach pierwszy prowizo-
ryczny szkic teorii QPO, gdy w Knossos wysiadaliśmy z au-
tobusu. Trudne i zawiłe matematyczne detale policzyliśmy 
później, po powrocie z Krety, ale już w drodze do Knos-
sos zrozumieliśmy, że zjawisko QPO spowodowane jest 
nieliniowym, parametrycznym rezonansem (typu Mathieu) 
pomiędzy modami oscylacji dysków akrecyjnych w bardzo 
silnym polu grawitacyjnym gwiazdy neutronowej albo czar-
nej dziury. Najprawdopodobniej, ale niekoniecznie, mody 
te odpowiadają oscylacjom epicyklicznym. Pomysł oparty 
był na rzetelnej matematyce, wynikającej wprost z funda-
mentalnych własności silnego pola grawitacyjnego w jego 
einsteinowskim opisie. Był tylko jeden problem. Nasza teo-
ria przewidywała, iż mody oscylacji QPO w czarnodziuro-
wych źródłach powinny występować w bliźniaczych parach, 
o częstościach tworzących wymierne stosunki: 3:1, 3:2 
albo 3:5. Takich par jednak nie obserwowano; w tym cza-
sie nikt o czarnodziurowych bliźniaczych parach QPO ani 
nie słyszał, ani nawet nie myślał. Na przykład, co jest osią 
opowiadanej tu historii, w czarnodziurowym źródle GRO 
J1655-40 znano pojedyncze QPO o częstości 300 Hz. Na 
ten mankament, którego byliśmy oczywiście świadomi, 
zwrócił także uwagę recenzent naszej pracy, posłanej do 
Physical Review Letters. Nieopublikowana praca czekała 
więc w redakcji na ostateczne wyjaśnienie problemu bliź-

GRO J1655-40:  
najpiękniejszy dzień w Paryżu

Południk paryski w ogrodzie Obserwatorium przy bulwarze Arago
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Circulos meos

niaczych par. Z powodu tej zwłoki, prawie nikt na świecie 
nie wiedział jeszcze wtedy o Włodka i mojej rezonansowej 
teorii QPO. Jean-Pierre, któremu o niej opowiedzieliśmy, 
był bardzo sceptyczny. Zgadzał się z nami, że obserwacyj-
na nieobecność drugiej częstości może być spowodowana 
mniej fundamentalnymi szczegółami procesu modulacji 
promieniowania przez oscylacje, ale zarzucał, że nie zna-
my fizycznego mechanizmu oscylacji i że wyprowadzamy 
wnioski jedynie z abstrakcyjnej, matematycznej teorii ma-
łych drgań. Taki był stan rzeczy w maju 2001 roku, kiedy 
spotkałem się, znowu przypadkiem, z Włodkiem w Paryżu.

Włodek przyleciał do Paryża tylko na dwa dni, przejaz-
dem do USA. Planował „jutro”, to znaczy w piątek 4 maja 
2001, spotkać się Dorotą Rosińską, z którą prowadził ba-
dania nad teorią szybko rotujących gwiazd neutronowych. 
W sobotę leciał już do USA. Dorota od kilku lat pracowała 
w zespole Eryka Gourgoulhona w podparyskim Meudon. 
Zaproponowałem, że też pojadę do Meudon, spotkam się 
tam ze swoimi kolegami, a w drodze powrotnej do Instytutu 
na Arago, w pociągu i metro, będziemy mieli czas na prze-
dyskutowanie naszych problemów z teorią QPO. Mieszkali-
śmy w Paryżu w różnych hotelach i do Meudon musieliśmy 
jechać osobno z takim wyliczeniem, aby dotrzeć tam w po-
rze lunchu. Plan udał się znakomicie. Na lunchu spotkaliśmy 
wszystkich, z którymi chcieliśmy rozmawiać, i ułożyliśmy 
plan dnia, którego ostatnim punktem było spotkanie nas obu 
z Erykiem Gourgoulhonem, już dość późnym popołudniem. 

Pod koniec tego spotkania, Eryk wspomniał o właśnie 
przeczytanej w preprintowym archiwum najnowszej pracy 
Toda Strohmayera, w której Tod donosił o odkryciu przez 
siebie drugiego QPO w czarnodziurowym źródle GRO 
J1655-40. Mnie zamurowało z emocji, ale Włodek, zawsze 
spokojny i opanowany, zapytał rzeczowo: — Czy pamię-
tasz, jaka jest ta nowa częstość? — Eryk pamiętał, on za-
wsze wszystko dokładnie pamięta. — Tak, 450 Hz. — Wy-
mieniliśmy z Włodkiem szybkie spojrzenie. To było nasze 
bliźniacze QPO! Teraz odkryte 450 Hz i poprzednio znane 
300 Hz są bowiem w stosunku 3:2. Tod znalazł więc piękne 
potwierdzenie naszej wymyślonej w autobusie do Knossos 
teorii. — Czy możesz, Eryku, wydrukować nam tę pracę? 
Będziemy mieli co czytać w pociągu — poprosił jeszcze 
Włodek. Eryk wydrukował, jeszcze chwilę porozmawialiśmy 
o gwiazdach neutronowych, pożegnaliśmy Eryka i ruszyli 
krótkim spacerem na stację kolejową w Bellevue, aby jak 
najszybciej wsiąść do paryskiego pociągu. 

Na stację prowadzi bezpośrednio od bramy Obserwa-
torium Paris-Meudon, wysadzana czterema rzędami plata-
nów, śliczna Avenue du Château. Ale jeszcze przed bramą 
skręciliśmy na mały żwirowany placyk na wysokim szczy-
cie stromej kamiennej skarpy nad rue Terre Neuve. Rozta-
cza się stamtąd jeden z najpiękniejszych widoków świata. 
Widać cały Paryż i to tak blisko, że odróżnia się pojedyncze 
samochody na mostach. W samym środku jak śnieg białe 
Sacré Coeur, nieco z boku szare wieże La Défense, potem 
odnajdywane bez wysiłku Notre Dame, Luwr, złoto kopuły 
Inwalidów, a wszystko przepasane niby wstęgą elegancko 
powyginaną Sekwaną. Staliśmy z Włodkiem w milczeniu, 
chłonąc ten znany widok, teraz uplastyczniony długimi cie-
niami późnego popołudnia. Byliśmy zachwycająco szczę-
śliwi. Wymyślona przez nas w autobusie do Knossos teoria 
potwierdziła się wspaniale przez rzeczywiste obserwacje. 
Dla takich chwil i wzruszeń zostaje się przecież fizykiem! 
Jakże piękny był Paryż u naszych stóp, jak słodkie było 
życie! 

— Zróbmy tak — powiedział Włodek. — W Paryżu pój-
dziemy najpierw na dobrą kolację. Nie będziemy się spie-
szyć. Potem wrócimy do Instytutu, przed północą napiszemy 
krótką pracę i od razu poślemy do Astronomy & Astrophysics. 

Na kolację poszliśmy do jednej z restauracji mieszczą-
cych się przy słynnej gastronomicznej rue Daguerre, poło-
żonej kilka minut nieśpiesznego spaceru od Instytutu Astro-
fizyki. Zgodnie z planem, po kolacji wróciliśmy do pracy. 
Sprawdziliśmy najpierw dokładnie, że ani Tod Strohmayer, 
ani nikt inny, nie zauważył, iż stosunek częstości w bliź-
niaczej parze QPO w GRO J1655-40 wynosi 3:2. To było 
nasze własne, oryginalne odkrycie. Napisaliśmy więc o nim 
krótką pracę i przed północą posłaliśmy do A&A. Praca zo-
stała szybko zaakceptowana i wydrukowana pod tytułem 
A precise determination of black hole spin in GRO J1655-40 
jeszcze w tym samym roku, w 374 tomie Astronomy & Astro-
physics Letters. Po dziesięciu latach jest jedną z najczęściej 
na świecie cytowanych prac dotyczących teorii QPO. Rezo-
nans 3:2 jako wyjaśnienie fenomenu QPO stał się wiodącą 
hipotezą. Rozwijaliśmy ją z wieloma współpracownikami — 
głównie Paolą Rebusco z MIT, Michalem Bursą i Jiřim Ho-
rákiem z Pragi, a także całym zespołem kierowanym przez 
Zdĕnka Stuchlíka w śląskiej Opavie. Pomogli nam bardzo 
długimi rozmowami nasi lojalni konkurenci, Shoji Kato z Kio-
to i Bob Wagoner ze Stanfordu. Przede wszystkim jednak 
teoria umocniła się dzięki obserwacjom i ich starannej 
analizie dokonywanej przez najlepszych ekspertów; Didier 
Barreta z Tuluzy, Gabo Töröka z Opavy, a zwłaszcza przez 
Rona Remillarda z MIT. Ron w przekonywujący sposób ar-
gumentuje, że bliźniacze oscylacje QPO nie są częstościami 
harmonicznymi jednej oscylacji, lecz dwiema odrębnymi si-
nusoidalnymi oscylacjami w rezonansie.

Marek Abramowicz

QPO w rezonansie 3:2 występują nie tylko w układach podwójnych 
z czarnymi dziurami, ale także w supermasywnych czarnych dziurach. 
Rysunek pochodzi z pracy The universal scaling of the 3:2 twin-pe-
ak QPO frequencies revisited napisanej przez Xin-Lin Zhou, Weimin 
Yuan, Hai-Wu Pan oraz Zhu Liu i właśnie przyjętej do druku w The 
Astrophysical Journal Letters. Jest to uzupełniona nowymi punktami 
obserwacyjnymi wersja rysunku z pracy The Importance of Discove-
ring a 3:2 Twin-Peak QPO in an Ultraluminous X-Ray Source, or How 
to Solve the Puzzle of Intermediate-Mass Black Holes; Marek Abra-
mowicz, Włodek Kluźniak, Jeff McClintock i Ron Remillard, The Astro-
physical Journal Letters, 604, L63-L65 (2004). Ukośne linie pokazują, 
że częstości czarnodziurowych QPO są odwrotnie proporcjonalne do 
masy czarnej dziury, co zgadza się z naszą „autobusową” teorią. Róż-
ne linie odpowiadają różnym prędkościom rotacji czarnej dziury
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W dniach 11-12.10.2014 w Obserwatorium Astrono-
micznym Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie 
odbył się I Ogólnopolski Konwent Heliofizyczny 

HELCON, zorganizowany przez Futurologiczne Koło Nauko-
we 42, działające w strukturach Wydziału Fizyki i Astronomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. W Konwencie wzięło udział 
czworo członków Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, z trzech 
Oddziałów – Krakowskiego (Agnieszka Nowak), Poznańskie-
go (Łukasz Wojtyniak, Tadeusz Figiel) oraz Warszawskiego 
(Janusz Bańkowski). W trakcie trwania Konwentu mieliśmy 
okazję obejrzeć z bliska znajdujący się w Obserwatorium ko-
ronograf o średnicy obiektywu 53 cm, a także przyjrzeć się 
z bliska pracy astronomów heliofizyków. 

Po obserwatorium oprowadzał nas prof. Paweł Rudawy 
z UWr, który prze kilka godzin w sposób niezwykle interesują-
cy opowiadał nam o koronografie, Słońcu oraz metodach pra-
cy. Pokazał nam także jak można wykonywać zdjęcia Słońca 
oraz protuberancji i wybuchów tym urządzeniem. Mogliśmy 
własnoręcznie wykonać takie fotografie. Zaprowadził nas 
także do pomieszczenia, w którym znajduje się spektrograf 
MSDP, gdzie mogliśmy na własne oczy zobaczyć linie widma 
absorpcyjnego pierwiastków chemicznych występujących na 
Słońcu. 

Po zwiedzeniu obserwatorium wróciliśmy do budynku, 
w którym odbywały się prelekcje. Tutaj był ciąg dalszy rewe-

I Ogólnopolski  
Konwent Heliofizyczny  

HELCON 2014

ZAPROSZENIA
zloty, obozy, konkursy,  

spotkania, wykłady, wystawy

9-18 marca 2015 r.  
Wyprawa PTMA na Wyspy Kanaryjskie 
(Obserwatorium Teide) 
http://www.astrocd.pl/forum

18-22 marca 2015 r. 
10. zlot użytkowników forumastronomiczne.pl  
w Zatomiu 
http://www.forumastronomiczne.pl

Wykłady popularne w cyklu 
„Spotkania z Astronomią”, CAMK 
w Warszawie, ul. Bartycka 18, 
w okresie od października do czerwca, 
w poniedziałki o godzinie 17.00

https://www.camk.edu.pl/pl/outreach/

Odczyty popularnonaukowe w Olsztyńskim 
Planetarium, Al. Piłsudskiego 38, 
od października do końca kwietnia  
w piątki o godzinie 17.00

http://planetarium.olsztyn.pl/pl/odczyty.html

Warsztaty CLOUDY 
3–9 maja 2015, Warszawa
Instalacja i praktyczne ćwiczenia wykorzy-
stania programu CLOUDY dla astronomów.

https://www.camk.edu.pl/pl/archiwum/2014/10/07/
cloudy-workshop/

O zbliżających się wydarzeniach możesz nas informo-
wać pod adresem: m.substyk@urania.edu.pl

Dziękuję bardzo za bardzo ładne 
opracowanie mojego artykułu o sate-
litach BRITE, który ukazał się właśnie 
w „Uranii” 5/2014. Niestety na samym 
końcu artykułu, pod moim zdjęciem, 
pojawił się błąd: Nie jest prawdą, że 
mam najwyższą liczbę cytowań spo-
śród żyjących polskich astronomów, 
bo tu absolutnym rekordzistą jest pan 
Jerzy Krzesiński z Krakowa, uczestnik 
projektu Sloan, z liczbą cytowań sięga-
jącą 18 tysięcy (ja mam mniej niż po-
łowę tego). Natomiast prawdą jest, że 
ta najwyższa liczba w moim przypadku 
dotyczy znormalizowanych cytowań, 
tzn. w przeliczeniu na jednego autora. 
To bardzo ważna różnica, więc bardzo 
proszę o umieszczenie odpowiedniej 
poprawki drukiem.

Swoją drogą stosunkowo łatwo 
można zrobić tabelkę liczb publikacji 
i cytowań polskich astronomów na 
dzięń dzisiejszy w oparciu o dane ADS. 
Może ktoś opracowałby mały artykuł na 
ten temat ograniczając się na przykład 
do 20 najczęściej cytowanych? A może 
nie wszyscy byliby szczęśliwi widząc te 
liczby? Nie wiem... To tylko taka suge-
stia do rozważenia.

Sławek Rucinski

Red. No tak, chochlik schował słowo 
„znormalizowanych”. Przepraszamy 

Poczta

liderów obydwu klasyfikacji, Jurka 
Krzesińskiego (o którym nie tak dawno 
pisaliśmy przy okazji jego artykułu), no 
i oczywiście naszego Mistrza Popula-
ryzacji w dawnym „Młodym Techniku”, 
autora artykułu, Sławka Rucińskiego. 
Ranking cytowań polskich astronomów 
i instytucji szykował niedawno zmarły 
Janusz Gil. Rozmawialiśmy o takiej pu-
blikacji w „Uranii” przy okazji któregoś 
ze spotkań w sprawie budowy w Bo-
rach Tucholskich 100-m radiotelesko-
pu. Na razie musimy jednak ochłonąć 
z szoku po śmierci Janusza. (MMi)

* * *
W szczytnym celu umieszczenia jak 
najwięcej materiału w „Uranii” dochodzi 
do zbytniej minimalizacji ilustracji co 
czasami powoduje nieczytelność opisu 
tejże. Proszę o nie przesadzanie w tej 
kwestii, jeśli jest zdjęcie, ilustracja – 
niech będzie czytelna!

W raporcie „Słoneczników” od po-
czątku roku jest błąd dni – tu też zaszła 
zbyt duża minimalizacja, kolory się zle-
wają, a i część liczb w niebieskiej części 
jest tak sobie widoczna.

Krzysztof Socha

Red. Dziękujemy za cenną i słusz-
ną uwagę. Będziemy pilniej uważać 
na czytelność ilustracji. (JD)
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lacyjnych opowieści Profesora. Przed-
stawił nam wykład na temat Słońca, 
procesów powstawania i sposobów 
obserwacji plam słonecznych, protu-
berancji ect. Drugą prelekcję popro-
wadził dr Sylwester Kołomański, na te-
mat Słońca i meteorów jako narzędzia 
kosmochemii. Po prelekcji przyszedł 
czas na dyskusje. Ponieważ Organi-
zatorzy to studenci astronomii, a my 
pasjonaci – amatorzy, dyskusje były 
wyjątkowo ciekawe i owocne. Okaza-
ło się, że zarówno my – amatorzy, jak 
i studenci astronomii – możemy się od 
siebie wiele nauczyć.

Drugiego dnia również było kilka 
prelekcji. Przeprowadzili je: Tadeusz 
Figiel (SOS PTMA), mówił o pro-
gramie SOLARIS dla SOS PTMA, 
Dominik Gronkiewicz o Projekcie  
F-Chroma – amatorska fotografia słoneczna w służbie nauce 
oraz Łukasz Dudka o radiowych obserwacjach Słońca.

Podsumowując – I Konwent Heliofizyczny wypadł bardzo 
korzystnie. Nawiązaliśmy kontakty ze wspaniałymi ludźmi, 
pasjonatami Słońca i astronomii tak jak my, a do tego bardzo 

otwartymi i serdecznymi. Liczymy zatem na kolejne spotka-
nie i następny Konwent oraz mamy nadzieję utrzymywać ze 
sobą kontakt. 

Agnieszka Nowak
Zdjęcia Łukasz Wojtyniak

Raport
wrzesień – październik 2014

Obserwator Słońca

Uśredniona liczba Wolfa w miesiącu wrześniu wyniosła R = 94,21. 
Plamotwórcza aktywność SN = 107,45. Swoje raporty przysłało 
11 obserwatorów. ogółem przeprowadzono 147 obserwacji dla R 
i 118 obserwacji dla SN.

Jak wszyscy wiemy miesiąc październik był niewątpliwie miesiącem 
grupy AR 2192. Była to chyba największa grupa jaką obserwowa-
no od ponad 20 lat. 19 października udało mi się zmierzyć ogólną 
powierzchnię tej grupy. Na tarczy o średnicy 30 cm. Grupa rozpo-
ścierała się w obszarze o szer. 14,8 mm i wys. 19,4 mm. To dało mi 
powierzchnię około 215 740 km2. Rozmiary kątowe plamy = 95,7”, 
średnica plamy = 68 671 km, czyli 5,4 średnic Ziemi!

Grupa o której mowa wygenerowała rozbłysk klasy X.
Średnia miesięczna liczba Wolfa w październiku wyniosła 67,72 

a średnia SN 72,64.
Swoje raporty przysłało 11 obserwatorów. ogółem przeprowadzo-

no dla R 96 obserwacji, a dla SN 67 obserwacji.
Tadeusz Figiel

Grupa AR 2192  
na zdjęciu z 24.10.2014

Niebieska kropka obrazuje 
rozmiar kuli ziemskiej

Obserwatorzy:
Nowak Agnieszka 5
Moskal Kinga 2
Skorupski Piotr 9
Bańkowski Janusz 26
Grudniewski Piotr 2
Burda Alex 17
Zagrodnik Jerzy 26
Sidor Monika 22

Zakharov Yuri 3
Jimenez Francisco 24
Figiel Tadeusz 13
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Niebo nad Polską 
      kalendarz astronomiczny

Niebo w styczniu i lutym 2015
Styczeń i luty to dwa w pełni zimowe miesiące niemal najdłuższych nocy 

i najkrótszych dni. Wprawdzie już pierwszy dzień stycznia jest w centrum Polski 
o 7 minut dłuższy od najkrótszego dnia w roku, jednak dopiero od tej daty za-
czyna przybywać dnia nie tylko wieczorem, ale również rano. Do końca lutego, 
na krańcach północnych dzień wydłuża się już o 3 h i 20 min, zaś na południu 
o 2 h 40 min.

Wciąż jeszcze, w ciągu długich zimowych nocy, możemy obserwować gwiaz-
dozbiory wszystkich czterech pór roku. Słońce wędruje przez nisko położone re-
jony ekliptyki, obejmujące 2/3 znaku Koziorożca, cały znak Wodnika i 1/3 Ryb, 
co w naszych czasach odpowiada drodze od połowy gwiazdozbioru Strzelca do 
połowy Wodnika i tylko tych konstelacji zodiakalnych w styczniu i lutym nie zaob-
serwujemy. Najlepsze za to są warunki obserwacji — i tak uprzywilejowanych, bo 
usytuowanych wysoko — gwiazdozbiorów po przeciwnej stronie ekliptyki, a więc 
zwłaszcza Bliźniąt i Raka. Właśnie ten obszar, obejmujący również kilka niżej 
położonych, bogatych w jasne gwiazdy konstelacji — Byka, Woźnicę, Małego Psa, 
Wielkiego Psa i najefektowniejszy zimowy gwiazdozbiór Oriona, możemy w tych 
miesiącach obserwować najdłużej (patrz mapka).

Tuż po zmierzchu, ponad północno-zachodnim horyzontem, nawet z końcem 
lutego zobaczyć można gwiezdne pozostałości dawno minionego lata, Wegę 
z gwiazdozbioru Lutni i Deneba z Łabędzia — dwie najwyższe gwiazdy Trójkąta 
Letniego. W ślad za nimi podąża Jesienny Kwadrat, na który składają się trzy 
jasne gwiazdy Pegaza: Markab, Scheat i Algenib wraz z Sirrah, pierwszą z trzech 
najjaśniejszych gwiazd Andromedy. W tym samym czasie w południowo-wschod-
niej stronie nieba są niemal w komplecie gwiazdozbiory zimowe, w końcu lutego 
górujące już krótko po zmierzchu. Sześć najjaśniejszych gwiazd zimowych kon-
stelacji — Rigel z Oriona, Aldebaran z Byka, Kapella z Woźnicy, Kastor z Bliźniąt 
i Procjon z Małego Psa, wraz ze wschodzącym jako ostatni Syriuszem z Wielkie-
go Psa — układa się w kolejną charakterystyczną figurę geometryczną — Zimowy 
Sześciokąt. Przed świtem, gdy na południowym wschodzie zaczynają kryć się Wschody i zachody Słońca i planet

wschód

południe

zachód

1 stycznia ok. godz. 23
16 stycznia ok. godz. 22

1 lutego ok. godz. 21
15 lutego ok. godz. 20

1 marca ok. godz. 19

Wygląd południowej strony 
nieba w centrum Polski
(19°E / 52°N)
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pod horyzontem wiosenne konstelacje, znaczone najjaśniejszy-
mi gwiazdami Lwa, Panny i Wolarza — Regulusem, Spiką i Ark-
turem, układającymi się w Trójkąt Wiosenny, nad wschodnim 
horyzontem widnieje znów, tym razem w całości, Trójkąt Letni. 

Warto zwrócić uwagę na kilka ciekawych obiektów zimo-
wego nieba. To przede wszystkim dwie dobrze widoczne go-
łym okiem otwarte gromady gwiazd w Byku — Plejady i Hiady. 
Pośród około 500 gwiazd Plejad (M45) wyróżnia się 10, swym 
rozkładem przypominających dziecięcy wózek. Najjaśniejsze 
gwiazdy mniej licznej (około 300 gwiazd) gromady Hiady wraz 
z Aldebaranem układają się w kształt łba Byka. Z kolei 4° po-
niżej Pasa Oriona nawet gołym okiem można dostrzec jaśniej-
szą plamkę Wielkiej Mgławicy Oriona (M42), dobrze widoczną 
przez jasny teleskop. To najbliższy nam obszar gwiazdotwórczy 
o kątowych rozmiarach 2–3-krotnie większych od Księżyca. Po-
między Betelgezą w Orionie a Procjonem, w konstelacji Jedno-
rożca, 1,5° na wschód od gwiazdy ε Mon, za pomocą teleskopu 
dostrzec można jedną z najpiękniejszych mgławic, NGC 2237 
o nazwie Rozeta, na długo naświetlanych zdjęciach przypo-
minającą rozwinięty, czerwony kwiat róży, rozświetloną przez 
gromadę młodych gwiazd w centrum. Widoczna tylko przez 
teleskop mgławica Krab (M1) przy końcu dolnego rogu Byka, 
1,1° na północny zachód od gwiazdy ζ Tau, to pozostałość po 
wybuchu supernowej sprzed 960 lat.

Na kolejnych stronach opisano oraz zestawiono chronolo-
gicznie w tabelkach ważniejsze zjawiska astronomiczne stycz-
nia i lutego. Wszystkie momenty podano w obowiązującym 
w tych miesiącach w Polsce czasie zimowym środkowoeuropej-
skim (CET).

Planety
Tym razem nocnego nieba pierwszych dwóch miesięcy roku 

nie ozdabiają nazbyt licznie jasne planety. Jedynym wyjątkiem 

Galileuszowe
księżyce Jowisza

Jasności planet Położenia i wygląd planet
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Jowisz

jest Jowisz, zaś pozostałe planety goszczą ponad horyzontem 
jedynie króko po zmierzchu lub wschodzą krótko przed świtem. 

Taką sytuację możemy jednak uznać za normalną w przy-
padku Merkurego, który każdego roku 6–7 razy oddala się na 
wschód lub zachód od Słońca, nie zawsze jednak na tyle, by 
dał się zaobserwować na — już lub jeszcze — w miarę ciemnym 
niebie. Dzięki dwóm takim sytuacjom — elongacjom Merkure-
go: 14 stycznia na wschód i 24 lutego na zachód od Słońca, 
w połowie stycznia będzie on zachodził 100 minut po Słońcu, 
a w połowie ostatniej dekady lutego wschodził 60 minut przed 
naszą dzienną gwiazdą. Rozpoczynając swą tegoroczną trasę 
na tle gwiazd we wschodnich rejonach gwiazdozbioru Kozioroż-
ca, przez 3 tygodnie (od 21 stycznia do 11 lutego) poruszając 
się ruchem wstecznym, Merkury zakreśli szeroką pętlę plane-
tarną w zachodniej połowie Koziorożca. Mimo znacznej jasności 
Merkurego w tych dniach są jednak bardzo trudne warunki ob-
serwacyjne. Na lepsze musimy poczekać do połowy maja. 

Dobiega końca długi czas nie najlepszej widoczności Wenus, 
przez większość ubiegłego roku pojawiającej się na nie więcej 
niż 2 h przed wschodem Słońca. Od listopada, nieśmiało po-
wróciwszy na wieczorne niebo, z początkiem stycznia zachodzi 
jeszcze 1,5 h po Słońcu, ale czas ten systematycznie się wydłu-
ża, poprzez 1 h 15 min z końcem lutego do 4 h i 5 min w pierw-
szej połowie maja. Jeszcze lepsze będą warunki widoczności 
Wenus w drugiej połowie roku na porannym niebie, gdy będzie 
wschodzić nawet 4 h 40 min przed Słońcem. Teraz, wędrując od 
zachodnich rejonów gwiazdozbioru Strzelca, przez Koziorożca 
i Wodnika do południowych Ryb, coraz bardziej oddala się na 
wschód od Słońca, po drodze mijając bardzo blisko (poniżej 1°) 
kolejno: 10 stycznia Merkurego, 1 lutego Neptuna i 22 lutego 
Marsa — szczegóły w tabelkach. Choć nie musi to być łatwe wy-
zwanie, warto w tych dniach spróbować obserwacji Wenus i jej 
najbliższego sąsiada, przy czym dla dostrzeżenia Neptuna mu-
simy już skierować tam teleskop. Wenus, choć cały czas niemal 
w minimum swej jasności (od –3,9 do –4,0 magnitudo w końcu 
lutego), nawet jeszcze na tle wieczornej łuny dostrzeżemy go-
łym okiem. 

Mars gościł na wieczornym niebie przez 3/4 ubiegłego roku, 
obecnie stopniowo skraca czas swej widoczności, by w czerw-
cu całkowicie zniknąć z nocnego nieba. Ale od lipca ponownie 
pojawi się, krótko przed świtem, do końca roku widoczny już 
przez 1/3 nocy. Na razie Czerwona Planeta zachodzić będzie 
3,5–2,5 h po Słońcu. Choć jest umiarkowanie jasny (1,1–1,3 

magnitudo), nietrudno będzie dostrzec Marsa, wędrującego 
od wschodnich rejonów konstelacji Koziorożca, przez Wodni-
ka, również do południowych Ryb, gdzie po drodze spotka się 
z Wenus. Wcześniej, 20 stycznia także on minie w odległości 
niespełna 1/4° Neptuna. 

Bez wątpienia, planetarnym bohaterem omawianego okre-
su jest największa planeta Układu Słonecznego, druga pod 
względem jasności — Jowisz. Od 8 grudnia do 8 kwietnia, po-
ruszając się ruchem wstecznym na pograniczu konstelacji Lwa 
i Raka, w połowie tego okresu, 6 lutego znajdzie się po przeciw-
nej stronie naszej planety niż Słońce, czyli w opozycji. Związane 
z tym największe zbliżenie z Ziemią (650,2 tys. km) skutkuje 
największymi kątowymi rozmiarami świetlistej tarczki Jowisza 
na naszym niebie (45,4’’) i największą jasnością (–2,6m). To jed-
nocześnie czas całonocnej widoczności planety, od zachodu aż 
po wschód Słońca goszczącej ponad horyzontem. Z początkiem 
stycznia Jowisz wschodzi jeszcze 3 h po zmierzchu, ale nawet 
z końcem lutego zachodzi dopiero o świcie.

Przed nami więc najlepszy czas nie tylko na obserwacje sa-
mej planety, ale również jej satelitów, zwłaszcza tych najwięk-
szych i najjaśniejszych — galileuszowych księżyców Jowisza. 
Przejścia księżyców przed tarczą Jowisza (tranzyty), przejścia 
ich cieni, chowanie się za tarczą lub w cieniu planety, okresowo 
również wzajemne zakrycia satelitów, należą do ciekawszych 
obserwacji teleskopowych, ukazujących ciągłe zmiany ich poło-
żenia. W śledzeniu księżyców Jowisza pomocny może być dia-
gram na drugiej stronie kalendarza.

Ostatnia z planet dobrze widocznych gołym okiem, Saturn, 
szybko zwiększa czas swojej porannej widoczności. Z począt-
kiem stycznia wschodzący krótko po godz. 4.00, z końcem lu-
tego będzie już na niebie przed 1.00, górując tuż przed wscho-
dem Słońca. Niemal dwukrotnie bardziej niż Jowisz oddalony 
od Ziemi, Saturn niemrawo porusza się na tle gwiazd, na pogra-
niczu konstelacji Wagi i Skorpiona. Zanim w połowie marca i on 
rozpocznie ruch wsteczny, już z końcem lutego pozornie niemal 
zatrzymuje się przed zmianą kierunku. W miarę zbliżania się do 
majowej opozycji, Saturn powoli zwiększa swą jasność, na razie 
jednak zaledwie z 0,5 na 0,4 magnitudo. 

Uran, teoretycznie w idealnych warunkach dostrzegalny go-
łym okiem (5,8m), praktycznie jednak wymaga dobrej lornetki 
lub teleskopu oraz dokładnej znajomości pozycji na tle gwiazd. 
Oczywiście najlepiej, gdy góruje w pełni nocy. W styczniu warun-
ki są jeszcze w miarę sprzyjające, ale pod koniec lutego Uran 
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zachodzi już około 20.30. Lepiej poczekać na najkorzystniejszy 
dla obserwacji Urana czas jego opozycji, w połowie paździer-
nika. Jeszcze gorsza jest obecnie sytuacja Neptuna, w najbliż-
szych tygodniach całkowicie znikającego z nocnego nieba — 
jego opozycja dopiero z początkiem września.

Księżyc
Najszybszy „biegacz” naszego nieba, każdej doby średnio po-

konujący dystans ponad 13°, wschodząc, górując i zachodząc 
około godziny później niż dnia poprzedniego. Obiegając niebo 
w tym tempie, na jedno okrążenie potrzebuje średnio 27,327 
doby (miesiąc gwiazdowy), a więc znacznie mniej niż miesiąc 
kalendarzowy. W tym czasie odwiedza wszystkie gwiazdozbiory 
na swej drodze, kolejno mijając każdą z planet, a także Słoń-
ce. Żadna planeta nie zmienia też, jak Księżyc, równie szybko 
i często swojego wyglądu. Do tego jednak nie ogranicza się róż-
norodność sytuacji związanych z naszym naturalnym satelitą. 

Eliptyczna orbita Księżyca sprawia, że kolejne fazy Księżyca 
przypadają to w bliższej, to dalszej odległości od Ziemi. Najko-
rzystniej, jako najjaśniej błyszczący pełną i największą kątowo 
tarczą, wyglądałby, gdyby pełnia zbiegła się w czasie z pery-
geum, czyli największym zbliżeniem do Ziemi. Taka zbieżność 
zdarza się co niespełna 14 miesięcy, a więc nie każdego roku. 

W styczniu, a zwłaszcza w lutym, mamy zgoła przeciwną 
sytuację, ponieważ perygeum zbiega się tym razem z nowiem, 
a pełnia wypada w pobliżu apogeum, czyli największego od-
dalenia Księżyca od Ziemi. Jednak już pod koniec września 
będziemy mogli oglądać największą możliwą tarczę Księżyca 
w pełni (33,5’), zwłaszcza że wrześniowe peryhelium będzie 
najbliższym w całym bieżącym roku

Jeszcze jeden, wolniej zmienny czynnik, tym razem wpływają-
cy na wysokość księżycowej wędrówki po niebie, wiąże się z na-
chyleniem orbity naszego satelity do płaszczyzny ziemskiej orbity 
okołosłonecznej, a zwłaszcza z systematycznym przesuwaniem 
się (ze wschodu na zachód) księżycowych węzłów, czyli punktów, 
w których Księżyc dwukrotnie każdego miesiąca przecina na nie-
bie pozorną drogę Słońca na tle gwiazd — ekliptykę. Jedno pełne 
okrążenie ekliptyki przez węzły trwa około 18,6 lat i w takim cza-
sie cyklicznie zmienia się zarówno maksymalna, jak i minimalna 
wysokość górowania Księżyca. Oczywiście najwyżej oglądamy 
kulminujący Księżyc, gdy pokonuje najwyższe odcinki Zodiaku — 
obecnie niemal dokładnie na pograniczu gwiazdozbiorów Byka 
i Bliźniąt, zaś najniżej — po przeciwnej stronie nieba, blisko grani-

1 0.00 odległość Ziemia–Słońce: 0,9833 au
1 0.00 równanie czasu E = –3 min 09,9 s
1 1.00 data juliańska: JD 2 457 023,5
3 maksimum roju Kwadrantydy; ZHR = 120
3 18.51 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +18°39’
4 7.36 Ziemia w peryhelium, 147,096 mln km od Słońca
4 23.35 początek 2159 obrotu Słońca
5 5.53 pełnia Księżyca
5 6.10 maks. szerokość ekliptyczna Księżyca, β = 5°00’S
8 6.07 koniunkcja Księżyca 4,9°S z Jowiszem 
9 19.18 apogeum Księżyca, 405 414,7 km od Ziemi

10 10.43 Słońce wstępuje w znak Wodnika (λ = 300°)
10 20.14 zbliżenie –3,9m Wenus i 0,6m Merkurego na 39’ 
12 16.33 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 193°29’
13 10.47 ostatnia kwadra Księżyca
14 21.30 maks. elongacja Merkurego, 18,9°E od Słońca
16 13.10 koniunkcja Księżyca 1,8°N z Saturnem 
18 7.15 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –18°35’
19 10.44 maks. szerokość ekliptyczna Księżyca, β = 5°02’N
20 7.27 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Koziorożca
20 1.08 Mars w bliskiej koniunkcji 13’N z Neptunem
20 14.14 nów Księżyca
21 17.04 Merkury rozpoczyna ruch wsteczny
21 17.12 koniunkcja Księżyca 2,9°N z Merkurym
21 21.07 perygeum Księżyca, 359 650,6 km od Ziemi
22 2.44 koniunkcja Księżyca 5,4°N z Wenus
22 23.26 koniunkcja Księżyca 3,7°N z Neptunem
23 3.09 koniunkcja Księżyca 3,8°N z Marsem
25 11.23 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 12°14’
25 12.26 bliska koniunkcja Księżyca 35’N z Uranem
27 5.49 pierwsza kwadra Księżyca
29 18.34 opozycja planetoidy (3) Juno, 1,336 au od Ziemi
30 12.45 koniunkcja dolna Merkurego ze Słońcem (3,5°N)
31 2.00 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +18°31’

Ważniejsze wydarzenia stycznia 2015
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Księżyca. W Polsce będziemy mieli szczęście po raz pierwszy 
od 4 lat oglądać pierwsze z nich, jednak tylko jako częściowe. 
Obszar widoczności, zwłaszcza całkowitej fazy, zaćmień Słońca 
jest bardzo ograniczony, natomiast zaćmienia Księżyca można 
oglądać z około połowy powierzchni Ziemi. Kwietniowe będzie 
niestety miało miejsce na antypodach, podczas naszego dnia. 
O nich więcej w kolejnym numerze.

Powszechnym zjawiskiem są oczywiście zakrycia przez 
Księżyc napotykanych licznie gwiazd. Jednak jedynie zakrycia 
jaśniejszych gwiazd stanowią atrakcję, nie tylko dla amatorów 
astronomii, a takie zdarzają się już znacznie rzadziej. Spośród 
różnego rodzaju zjawisk zakryciowych naukowe znaczenie 
mają zwłaszcza obserwacje brzegowych zakryć gwiazd przez 
Księżyc, jak również zakrycia gwiazd przez planety i ich księżyce 
oraz przez planetoidy. 

Ograniczymy się jednak głównie do zakryć jasnych gwiazd, 
dokonywanych przez Księżyc. W najbliższym czasie na uwagę 
zasługuje tylko jedno takie zjawisko, w samym środku omawia-
nego okresu; inne dotyczą niezbyt jasnych gwiazd. Dwie doby 
przed nowiem, 1 lutego wieczorem, oświetlony prawie w 96% 
Księżyc zakryje na 72 minuty 3,6m gwiazdę λ Gem w konste-
lacji Bliźniąt. W centrum Polski zakrycie nastąpi o godz. 19.44 
przez ciemną krawędź tarczy. Moment odkrycia, z jasnej strony, 
będzie już znacznie trudniejszy do uchwycenia. Do obserwacji 
zakryć konieczna jest przynajmniej lornetka lub jeszcze lepiej 
amatorski teleskop, co pozwoli nam w miarę dokładnie uchwy-
cić sam moment zakrycia, różny, nawet jeśli obserwacje prowa-
dzimy jedynie z innych rejonów Polski.

Gwiazdy zmienne
Spośród kilku typów gwiazd o zmiennej w czasie jasności, 

różniących się mechanizmem powstawania zmian, okresami 
i, wyrażonymi w magnitudo, zakresami tych zmian, zwrócimy 
uwagę na trzy ich popularne rodzaje.

Gwiazdy zaćmieniowe typu Algola (β Persei) to układy po-
dwójne, gdzie jasna gwiazda ciągu głównego i mniejszy, ciem-
niejszy składnik, obiegając wspólny środek masy, wskutek 
wzajemnych zaćmień — na przemian jaśniejszego składnika 
przez ciemniejszy i odwrotnie — wywołują dwa wyraźne minima 
jasności: główne (głębsze) i wtórne (płytsze). Okres zmienności 
Algola wynosi 2,8674 doby, a w minimum głównym jego ja-
sność spada z 2,1m do 3,4m. Momenty minimów Algola w oma-

cy Wężownika ze Strzelcem. Jednak te dwie wysokości, w zależ-
ności od położeń węzłów, mogą w różnych momentach owego 
18,6-letniego cyklu różnić się nawet o ±5,15°, czyli wartość na-
chylenia toru Księżyca do ekliptyki.

Od dłuższego czasu mamy niekorzystny pod tym względem 
układ. Gdy pod koniec listopada tego roku węzeł zstępujący 
znajdzie się w punkcie Barana, wówczas w najwyżej położo-
nym punkcie Raka (usytuowanego właśnie na pograniczu Byka 
i Bliźniąt) Księżyc osiągnie największe oddalenie na południe 
od ekliptyki, w centralnej Polsce górując 56° nad horyzontem, 
podczas gdy jeszcze 9,3 roku wcześniej, w połowie roku 2006 
mógł wznieść się o 10° wyżej.

W styczniu i lutym nastąpi w sumie 14 zbliżeń Księżyca z mi-
janymi systematycznie planetami. Szczególnie bliskie będą 
dwie koniunkcje z Uranem, 25 stycznia i 21 lutego. Jeśli to od-
ległość mniejsza niż około 15’, równa połowie kątowej średnicy 
Księżyca, wówczas pewne jest, że gdzieś na Ziemi widoczne bę-
dzie zakrycie planety. Ale nawet przy większej odległości, 35,4’, 
w jakiej Urana minie Księżyc podczas styczniowej koniunkcji, 
dojdzie do takiego zakrycia, które na dodatek byłoby widoczne 
z południowo-wschodniego skrawka Polski, gdyby nie fakt, że 
będzie to miało miejsce w samym środku dnia, kiedy oświe-
tlony w 1/3 Księżyc 5 dni po pełni możemy dostrzec na pogod-
nym niebie, ale Urana z pewnością nie. Choć podobne zbliżenia 
w marcu i kwietniu będą jeszcze bliższe (nawet 2’), z terenu Eu-
ropy zakrycia nie będą widoczne. Przy niewielkiej w porównaniu 
z planetami odległości Księżyca od Ziemi istotne znaczenie ma 
kąt, pod jakim na Księżyc i odległą planetę patrzymy z różnych 
punktów Ziemi, co jest również powodem ograniczonej widocz-
ności całkowitych zaćmień Słońca — zresztą też będących za-
kryciami… Słońca przez Księżyc w nowiu.

Zakrycia i zaćmienia
Mimo stosunkowo dużej powierzchni księżycowej tarczy 

zakrycia planet przez Księżyc nie są zbyt częstym zjawiskiem. 
Zazwyczaj dwukrotnie w roku, gdy nów lub pełnia Księżyca 
mają miejsce w pobliżu któregoś z dwóch księżycowych wę-
złów, mamy do czynienia z pojedynczym lub raczej serią 2–3 
zaćmień, na przemian Słońca lub Księżyca, o różnym stopniu 
zjawiska. W bieżącym roku z pierwszą taką serią będziemy 
mieli do czynienia już niedługo: 20 marca całkowite zaćmienie 
Słońca i w dwa tygodnie później również całkowite zaćmienie 
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styczeń — luty 2015     

wianym okresie, w porze jego widoczności na niebie, zebrano 
w tabelce:

styczeń luty

  5,    5.55 13,  20.22   2,  22.05 22, 23.48
  8,    2.44 28,    4.27   5,  18.54 25, 23.37
10,  23.33 31,    1.16 20,    2.59

Cefeidy (klasyczne), których prototypem jest gwiazda δ Ce-
phei, to pulsujące gorące nadolbrzymy, z okresem od kilku dni 
do kilku miesięcy cyklicznie zmieniające swą objętość i, co za 
tym idzie, temperaturę powierzchniową oraz jasność. Jasność 
δ Cephei oscyluje w zakresie od 3,5m do 4,4m w okresie 5,3663 
dni. Jej maksima, możliwe do zaobserwowania w styczniu i lu-
tym, zawiera tabelka:

styczeń luty

  3,    4.16 19,   6.39  8,  17.48 25,  20.10
13,  21.51 30,   0,13 15,   2.36

Mirydy, to długokresowe gwiazdy zmienne, których proto-
typem jest Mira w Wielorybie (ο Ceti). To czerwone, pulsujące 
olbrzymy, również cyklicznie, z niezbyt stabilnymi okresami po-
wyżej 100 dni, zmieniające swą objętość, co powoduje zmiany 
jasności. W omawianym okresie możemy zaobserwować kilka 
przykładowych maksimów gwiazd typu Mira Ceti:

styczeń luty

  6, R UMa 7,5m 28, R Boo 7,2m   6, T Dra  9,6m

17, R Gem 7,1m 14, RS Vir 8,1m

Opracował Jan Desselberger

Ważniejsze wydarzenia lutego 2015
1 0.00 odległość Ziemia–Słońce: 0,9852 au
1 0.00 równanie czasu E = –13 min 26,7 s
1 1.00 data juliańska: JD 2 457 054,5
1 7.20 maks. szerokość ekliptyczna Księżyca, β = 5°04’S
1 7.44 początek 2160. obrotu Słońca
1 18.35 Wenus w bliskiej koniunkcji 47’S z Neptunem 
4 0.09 pełnia Księżyca
4 6.30 koniunkcja Księżyca 5,0°S z Jowiszem 
6 7.26 apogeum Księżyca, 406 156,4 km od Ziemi
6 19.19 Jowisz w opozycji do Śłońca, 4,346 au od Ziemi
8 18.10 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 190°51’

11 15.58 Merkury powraca do ruchu prostego
11 17.45 minimum równania czasu: E = –14 min 11,3 s
12 4.50 ostatnia kwadra Księżyca
13 1.31 koniunkcja Księżyca 2,1°N z Saturnem 
14 18.17 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –18°24’
15 15.32 opozycja planetoidy (8) Flora, 1,286 au od Ziemi
15 17.55 maks. szerokość ekliptyczna Księżyca, β = 5°09’N
16 18.05 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Koziorożca
17 5.59 koniunkcja Księżyca 3,4°N z Merkurym
19 0.47 nów Księżyca
19 0.50 Słońce wstępuje w znak Ryb (λ = 330°)
19 8.29 perygeum Księżyca, 357 000,7 km od Ziemi
19 11.48 koniunkcja Księżyca 3,6°N z Neptunem
21 0.29 koniunkcja Księżyca 2,0°N z Wenus
21 1.27 koniunkcja Księżyca 1,5°N z Marsem
21 17.06 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 10°15’
21 23.03 bardzo bliska koniunkcja Księżyca 18’N z Uranem
22 6.12 Wenus w bliskiej koniunkcji 25’S z Marsem
25 18.14 pierwsza kwadra Księżyca
26 5.54 Neptun w koniunkcji ze Słońcem
27 8.20 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +18°20’
28 10.01 maks. szerokość ekliptyczna Księżyca, β = 5°13’S
28 15.51 początek 2161. obrotu Słońca

Więcej informacji:

MAGAZYN ASTRONOMICZNY
http://www.planetarium.olsztyn.pl/

ALMANACH ASTRONOMICZNY  
TOMASZA ŚCIĘŻORA 
http://www.urania.edu.pl/almanach

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

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA” 
4/2014: 1. PERLMUTTER, 2. SKORPION, 3. VANDERSON, 4. HEWELIUSZ, 
5. EYAFJALLAJÖKUL, 6. SIDINGSPRING, 7. OPPORTUNITY, 8. WIRIALI-
ZACJA, 9. BRANDENBURGER, 10. PAPADOPOLI, 11. SAMARKANDA, 12. 
CZASOPRZESTRZEŃ, 13. ANDROMEDA, 14. NOVICHONOK, 15. JOWISZ, 
16. HORYZONT. 
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Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek. 
Na rozwiązania czekamy do końca lutego 2015 r. Osoby nie będące 
prenumeratorami „Uranii–PA” muszą dołączyć do rozwiązania kupon 
umieszczony w lewym górnym rogu tej strony. Prenumeratorzy mogą 
przesyłać rozwiązania drogą elektroniczną na adres: urania@urania.
edu.pl. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi rozlosujemy dwie 
książki o tematyce astronomicznej.

W „Uranii–PA” nr 4/2014 zamieściliśmy krzyżówkę, której 
rozwiązaniem jest hasło MODEL STANDARDOWY. 
Nagrody w postaci płyt z muzyką Przemysława Rudzia 

wylosowali Sławomir Chojnacki ze Żnina i Jacek Włodarczyk 
z Rudy Śląskiej. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

  1. Nie jedna była tej jesieni

  2. Ubiegłoroczna była klasyczna

  3. Dobra miejscówka na oglądanie całkowitego  
zaćmienia Słońca w 2015 r.

  4. Nieliniowa, parametryczna przyczyna zjawiska QPO

  5. Zespołowy odkrywca planet pozasłonecznych

  6. Specyficzna metoda fotografowania Słońca

  7. Może być astronomiczny

  8. Archipelag na Morzu Norweskim

  9. Światło rozproszone na pyle międzyplanetarnym

10. Sieć radioteleskopów w Chile

11. Łowca cząstek międzygwiazdowych

12. W nim ukazał się artykuł pod red. Zemcowa

13. Lekkie cząstki bez ładunku

14. Obserwatorium w San Pedro na pustyni Atacama

15. Miasto dumne z Sowy

16. Tam jest Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych

17. Jeden z autorów koncepcji TŻO

Rysunek do tekstu  
M. Mućka na s. 12.
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Mgławice astrofotografia amatorska

59Urania4/2014

Gwiazdozbiór Strzelca i przylegające do niego obszary to jeden 
z bardziej atrakcyjnych rejonów nieba — widok w stronę centrum 
Galaktyki. Okolica ta jest wypełniona całą kolekcją pięknych 
mgławic i gromad gwiazd, których różnorodność może przypra-
wiać o zawrót głowy. Dla obserwatorów z Polski ma ona jedną 
wielką wadę. Wznosi się nisko nad horyzontem, co wprowadza 
spore zaburzenia atmosferyczne, w dodatku okno obserwacyj-
ne przypada na miesiące letnie, których krótkie noce skracają 
czas ekspozycyjny. Mimo to, warto wyczekać noc z niebem 
dobrej jakości i podjąć próbę sfotografowania tych obszarów. 
Jednym z najciekawszych eksponatów Strzelca jest mgławica 
M 8 Laguna wraz z gromadą otwartą NGC 6530 (zdjęcie niżej). 
Wielki obłok gazu, który w swym wnętrzu skrywa cztery razy 
więcej nadolbrzymów niż słynna mgławica Oriona, widzimy z od-
ległości 5800 lat świetlnych. Parametry: 2014.07.19-20.22:39-
00:32CWE. Reflektor Newtona 205/907+MPCC+Nikon D300, 
w ognisku głównym teleskopu. Eksp.15×250 s, ISO1600.

Jednym z ładniejszych eksponatów w olbrzymiej kolekcji obiektów 
mgławicowych naszego nieba jest mgławica NGC 7293 Ślimak  
(zdjęcie obok). Przy swojej deklinacji –20°, w południowej Pol-
sce wznosi się zaledwie 19° nad horyzontem. Na tej wysokości 
w naszej strefie klimatycznej ziemska atmosfera powoduje 
często spore degradacje obrazów, przez co obiekt ten jest 
rzadziej u nas fotografowany. Ślimak jest jedną z najbliższych 
mgławic planetarnych, mającą rozmiar 2,5 roku świetlnego, 
widoczną z odległości 700 lat świetlnych. Tak  umierają 
gwiazdy o masie podobnej do Słońca. W ostatnim spazmie 
swej ewolucji odrzucają one zewnętrzną warstwę, odsłaniając 
supergorące jądro przekształcające się w zdegenerowaną 
gwiazdę zwaną białym karłem. Wiek mgławicy oceniamy na 
11 tys. lat. Parametry: 2014.08.28-29.22:51-01:26CWE. Re-
flektor Newtona 205/907+MPCC+Nikon D300. Exp.1×145 s, 
27×230 s, ISO1600. Doskonałe warunki meteo.

Mariusz Świętnicki

Ślimak i Laguna



60 Urania 6/2014

ROCZNA PRENUMERATA URANII — TYLKO 60 ZŁ
Roczna prenumerata „Uranii”, obejmująca 6 numerów dwumiesięcznika, kosztuje tylko 60 zł. Można także zamawiać 
prenumeratę przedłużoną (12 kolejnych numerów) w cenie 120 zł. Prenumerata zagraniczna jest 100% droższa.

Prenumeratę oraz zamówienia numerów poprzednich można opłacić na konto Polskiego Towarzystwa Astrono-
micznego nr 44 1160 2202 0000 0000 5530 5241 lub elektronicznie: http://www.urania.edu.pl/prenumerata. Prosimy 
o dokładne podanie adresu, na który ma być wysłane pismo, oraz numeru „Uranii”, od którego ma być realizowana 
prenumerata.

Kupujący prenumeratę zyskują niższą cenę „Uranii” (rabat 22%) oraz dodatkowe bonusy: specjalne dodatki, które 
co pewien czas dołączamy (np. płyty CD/DVD, gadżety, kalendarz astrofotografii).

Uwaga! Przy zamawianiu prenumeraty rabat na książkę Prof. Smaka (cena 25 zł zamiast 39,90 zł). Ważne do 
końca lutego 2015 r. (lub do wyczerpania zapasów książki). Zniżka tylko przy łącznej wpłacie z prenumeratą.

PRENUMERATA 2015 DLA CZŁONKÓW PTMA ZA POŁOWĘ CENY!
Podobnie jak w roku ubiegłym, członkom Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii proponujemy prenumeratę 
na rok 2015 za połowę ceny (30 zł), przy wysyłce na adres oddziału, albo zwiększoną o 10 zł (40 zł) przy wysyłce na 
adres indywidualny. O dokonywanie wpłat prosimy skarbników lub prezesów oddziałów. 

Na adres urania@urania.edu.pl prosimy o przesłanie imiennej listy prenumeratorów wraz z adresem zbiorowym 
i adresami indywidualnymi do wysyłki. 

PRENUMERATA SPONSOROWANA DLA SZKÓŁ 
50% TANIEJ — TYLKO 30 ZŁ!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne oferują prenumeratę dwumie-
sięcznika URANIA – POSTĘPY ASTRONOMII dla szkół i bibliotek szkolnych

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy: www.urania.edu.pl
Informacje: urania@urania.edu.pl, tel. 698 55 61 61
„Urania” – jeden z najstarszych astronomicznych tytułów na świecie – oprócz  

popularyzacji astronomii proponuje specjalne materiały dla nauczycieli fizyki,  
geografii, informatyki i przyrody:

  • Informacje o regionalnych i ogólnopolskich konkursach i stypendiach dla młodzieży
  • Artykuły dydaktyczne doświadczonych pedagogów
  • Doświadczenia szkolnych kół astronomicznych
  • Rozwiązania zadań z Olimpiady Astronomicznej
  • Najlepsze prace z Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego

Skorzystaj z dotacji – zgłoś swoją szkołę!
Wystarczy wpłacić 30 zł na konto:

Millenium S.A.  nr 44 1160 2202 0000 0000 5530 5241
Właściciel konta: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa
Tytuł wpłaty: „Urania” – prenumerata sponsorowana dla szkół.
Prosimy o precyzyjne podanie adresu szkoły, na który ma być wysyłane czasopismo oraz numeru NIP, jeśli ma 

być wystawiona faktura.

DLA  
PRENUMERATORÓW  

— KALENDARZ  
ASTRONOMICZNY 2015

W PREZENCIE
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