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Termin nadsyłania dokumentacji przedłużony do 30 kwietnia 2016

KONKURS „URANII” 2015/2016
„Nasza szkolna przygoda z astronomią”

Konkurs przeznaczony jest dla szkół, które prenumerują 
w bieżącym roku „Uranię–Postępy Astronomii”, w tym 
również w ramach dofinansowania otrzymanego z Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Skorzystać 
z dofinasowania może każda szkoła, wystarczy wypełnić 
formularz zgłoszeniowy na stronie www.urania.edu.pl/
prenumerata

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu dokumen-
tacji dowolnej, związanej z astronomią aktywności całej 
szkoły lub dowolnego zespołu albo grupy uczniów danej 
placówki. Przykładami aktywności dzieci i młodzieży mogą 
być pokazy nieba, regularne obserwacje, prace badaw-
cze, organizacja astropikniku lub astrofestiwalu, spektakl 
teatralny, film popularnonaukowy, poszukiwania astrono-
micznych artefaktów w okolicy itp. Dopuszczalne formy 
pracy konkursowej to dokumentacja działalności w postaci 
albumu, pokazu multimedialnego, filmu lub pisemnego ra-
portu. Jedna szkoła może przedstawić wiele różnych rodza-
jów aktywności i kilka form jej dokumentacji, które będą 
oceniane jak całokształt. Szkołę może zgłosić do konkursu 
nauczyciel-opiekun, samorząd szkolny, uczeń lub grupa 
uczniów za wiedzą dyrekcji szkoły. Do nadesłanej dokumen-
tacji należy dołączyć wypełniony formularz konkursowy. 

Redakcja „Uranii” spośród swoich współpracowników 
powoła jury konkursu, które będzie w ocenie nadesłanej do-
kumentacji brało pod uwagę (1) merytoryczną wartość i po-
prawność działalności uczniów, (2) stopień zaangażowania 
społeczności szkolnej w realizację projektu, (3) oddziaływa-
nie popularyzatorskie w środowisku lokalnym, (4) pomysło-

wość i oryginalność przestawionych aktywności, (5) jakość 
i wyczerpujący charakter nadesłanej dokumentacji.

Na nagrody chcemy przeznaczyć w sumie do 10 tys. 
złotych. Ponieważ w konkursie mogą brać udział wszelkie-
go rodzaju szkoły o różnym stopniu wyposażenia (np. po-
siadające własne obserwatoria), nagrodzone szkoły będą 
same wybierały nagrody, wskazując na potrzebny im sprzęt 
obserwacyjny za ok. 3 000 zł — I miejsce, ok. 2 000 zł — 
miejsce II i ok. 1 000 zł — miejsce III, rezerwując pozostałą 
kwotę na ewentualne Grand Prix i wyróżnienia w konkur-
sie. Główne nagrody, za zgodą dyrekcji szkół, podobnie jak 
w poprzedniej edycji, będą wręczane osobiście przez przed-
stawiciela Redakcji. 

Postanowiliśmy przedłużyć termin nadsyłania doku-
mentacji z aktywności szkoły do kwietnia 2016 r., ponie-
waż będzie on lepiej pasował do pracy szkół w trybie roku 
szkolnego a nie kalendarzowego. Jednocześnie do Kon-
kursu dopuszcza się szkoły, które będą miały wykupioną 
prenumeratę sponsorowaną w wysokości 30 zł: a) na rok 
2015; b) na rok 2016 (w przypadku braku dotacji MNiSW 
gwarantujemy 5 zeszytów); c) na rok szkolny 2015/2016 
(numery 5/2015–3/2016). O nadsyłanie dokumentacji pro-
simy w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia (stem-
pel pocztowy) na adres: „Urania”, CA UMK, ul. Gagarina 11,  
87-100 Toruń z dopiskiem „Szkolna przygoda z astronomią”. 
Szczegółowy regulamin konkursu i formularz konkursowy 
znajduje się na stronie www.urania.edu.pl/konkursy.

Wszelkie zapytania odnośnie konkursu można kierować 
do Sekretarza Redakcji redakcja@urania.edu.pl lub bezpo-
średnio do Redaktora Naczelnego: tel. 509 44 17 17

Grand Prix 2014 — Gimnazjum w Pokoju wraz z nagrodami: refraktorem 12 cm 
(z montażem i napędem paralaktycznym) i 8” Newtonem na montażu Dobsona

I miejsce w roku 2014 — Gimnazjum w Porąbce Uszew-
skiej w kosmicznej scenografii i nagrodą na pierwszym 
planie:  teleskopem Newtona 15 cm na montażu para-
laktycznym

II  Miejsce  2014  —  Zespół  Szkół  w  Brzeszczach:  nagroda Maksutow 
z montażem VIRTUOSO. Na wielu uczniów czekały nagrody pozaregula-
minowe — prenumerata „Uranii” i „czapka niewidka — Urania”, a na na-
uczycieli pamiątkowe „parasole–planetarium URANIA”

Spotkania w nagrodzonych  szkołach kończyły  się  oglądaniem 
meteorytów i protuberancji na Słońcu
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Wszechświat jest ogromny, ale świat — bardzo mały! A już ludzi na nim można 
na palcach dwóch dłoni zliczyć… Sami znajomi albo znajomi znajomych, wszyscy 
związani z upowszechnianiem astronomii. W połowie grudnia spotkaliśmy się 

w gościnie u wicepremiera Jarosława Gowina w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Wszyscy byli trochę spięci, poza nami, nominowaną do Tytułu „Popularyzator Nauki 2015” 
ekipą telewizyjnego programu ASTRONARIUM. Jako doświadczony, ubiegłoroczny laureat, 
kiedy tytuł otrzymywała URANIA, wiedziałem już, że jego przyznanie — przy całkowitym 
zachowaniu tajemnicy — wiąże się z siedemdziesięcioma telefonicznymi i mailowymi 
zapytaniami „czy aby na pewno będziemy mieli odpowiednio wysokiej rangi reprezentację”, 
a w imponderabiliach uwagi „by ewentualna przemowa nie zajęła więcej niż jedną minutę!” 
Tym razem tylu telefonów i maili nie było, więc spokojnie mogliśmy się rozejrzeć za innymi 
nominowanymi kolegami. 

Wśród kolegów i znajomych oczywiście prym wiódł czochraty fryz Karola Wójcickiego 
— Tytuł w kategorii „Popularyzator Indywidualny, Animator Popularyzacji” — więc 
mogliśmy sobie wreszcie osobiście podziękować za uwolnienie z kajdanów patentu Nocy 
Spadających Gwiazd, którą Karol dla tysięcy warszawiaków od lat organizuje podczas 
maksimum Perseidów. Jakże miło wśród innych nominowanych było spotkać współodkrywcę 
komety Polonia, współpracownika i autora „Uranii”, Michała Kusiaka. Z kolei autor z tego 
numeru, Piotr Nawalkowski, reprezentował swoje Stowarzyszenie POLARIS — OPP 
nominowane w kategorii „Instytucji Pozanaukowych”. Może ciemność Sopotni Wielkiej… 
oświeci resztę Polski w którejś z kolejnych edycji. Tym razem Tytuł w tej kategorii odebrało 
Centrum Nauki EXPERYMENT z Gdyni, gdzie jednym z autorów fantastycznych wystaw 
ze świata optyki jest Krzysztof  Horodecki, pomysłodawca i założyciel obserwatorium 
astronomicznego w Gdańskich Szkołach Autonomicznych. 

Szczególną satysfakcję sprawił mi Tytuł w kategorii „Instytucje Naukowe” dla Centrum 
Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie! Osobą, która powołała Centrum 
do życia, jest oczywiście jeden z naszych najznakomitszych P.T. Kolegów, Michał Heller! Pod 
auspicjami Centrum działa fenomenalne wydawnictwo, Copernicus Center Press. To nie tylko 
wznawiane i nowe książki księdza profesora, ale wiele innych związanych z CKBI autorów, 
a nade wszystko tłumaczenia najważniejszych intelektualnie książek na świecie. Nagroda 
przypomniała mi, że trochę zaniedbaliśmy ostatnio promocję tych książek w „Uranii”. 

Kilka lat temu nominację do Nagrody uzyskał tzw. Instytut B-61, kreujący inspirowane 
nauką wydarzenia, stanowiące specyficzną mieszaninę spektaklu teatralnego, piosenki 
aktorskiej, performance’u i koncertu estradowego. To autorskie dzieło astronoma, mojego 
byłego magistranta, grane w… pociągu na stacjach od Tallina do Lizbony. W grudniu, 
w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu — dzień wcześniej również we Włocławku — 
wystartowała „Misja na Gwiazdkę”. Dotychczasowa słowotwórcza inwencja w regionie 
raczej kazałaby oczekiwać jakiejś „astro-wigilii” lub „astro-choinki”, więc pełen złośliwej 
pasji na pierwszy ogień wziąłem, wypiekającego na ulicy pierniki, samego Kujawsko-
Pomorskiego Marszałka: „Coś tu poza tymi gwiazdkami nie widzę kosmicznych pierników?”. 
Nie doceniłem przeciwnika: „Jak to? Tu są księżyce, tu słoneczka, komety, tu ufoludki, to 
oczywiście rakieta (rybka) i rakieta trzystopniowa (choinka), a tu mamy… Wielkie Wybuchy!”. 
Dałem za wygraną i pożarłem „Wielki Wybuch” — pysznego, niestety, piernikowego 
grzybka! Wewnątrz budynku setki rodzin! Zwiedzają instalacje, odwiedzają prowadzone przez 
znanego ze zdjęć w „Uranii” Marka Nikodema dmuchane planetarium. Coś mi to wszystko 
przypomina! Jakby B61, jakby „Ewolucja Gwiazd”, ale dla grzecznych 
dzieci… Okazało się, że współmistrzynią 
ceremonii jest Olga Marcinkiewicz, zawodowy 
animator kultury. Kiedyś wybawiła mnie 
od pewnej samobójczej misji w mieście, potem 
wymyśliła SKYWAY, festiwal światła będący dziś 
promocyjną lokomotywą Torunia. Pierwsze dwie 
edycje były ściśle astronomiczne, ale jak odeszła, jakoś o tym zapomniano. Na kreatywności 
Janka i Olgi pewnie wiele jeszcze będzie można zbudować. Tym razem uświadomili nam, 
że święto Trzech Króli, to tak naprawdę nasze święto, Trzech Astronomów! A nadworny 
artysta Instytutu, Dominik Smużny, przyodział ich w godne naszych czasów „korony”.  
No bo to Kujawsko-Pomorskie! Lubię tu być:  
https://www.youtube.com/watch?v=6_at4ztKUkY!

06 stycznia        Maciej Mikołajewski 
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Dawno temu w… „Uranii” W AKTUALNYM NUMERZE

październik — listopad 2015  6Kronika

20 Lidia Kosiorek

Olsztyńska Akademia Dzieci
W każdym większym mieście istnieje uniwersytet trzeciego wieku. Czemu 
nie pierwszego? Taka właśnie „akademia”, której nie tylko słuchacze, ale 
i wykładowcy nie zdawali jeszcze nawet testu szóstoklasisty, od lat działa przy 
olsztyńskim planetarium.

4

Tomasz Kardaś

Mistrz światła 
Autor znakomitej biografii Alberta A. Michelsona opowiada o dokonaniach 
amerykańskiego noblisty (rodem ze Strzelna) na polu astronomii.

  8

Dawno temu w… „Uraniiˮ 4

Ciekawe komety w roku 1931
Prof. Van Biesbroeck donosi o ciekawych 
zmianach, jakie zauważył w wyglądzie komety 
1927 11 Schwassmann-Wachmann. którą 
obserwuje już podczas trzeciej jej opozycji, 
licząc od roku odkrycia. Mianowicie 11.II.1931 
kometa była niezwykle jasna (13m5), gdy miesiąc 
przedtem miała jasność tylko 17m5. To tak 
znaczne (40-krotne) pojaśnienie komety nie 
trwało długo, gdyż na zdjęciu, dokonanem 
21.II.1931 r. wykazała ona blask 16m. Przyczyną 
tych zmian było prawdopodobnie nie 
promieniowanie Słońca, od którego odległość 
w tym czasie była prawie stała i wynosiła 7 jedn. 
astronom., lecz raczej pewne zmiany wewnętrzne 
w samej komecie. Kometa ta jest dla narzędzi 
obserwatorium Yerkes’a dostępna podczas każdej 
opozycji w czasie jej, 16 lat trwającego, obiegu 
naokoło Słońca.
Ten sam obserwator 12.III.1931 dokonał zdjęcia 
komety 1927 IV Stearns’a w postaci bladej 
plamki świetlnej o średnicy niewielu sekund łuku, 
o jasności 17m do 18m, Obserwacja powyższa 
miała miejsce 4 lata po odkryciu komety. Jeszcze 
nigdy nie udawało się dotychczas sfotografować 
komety z tak wielkiej odległości, która wynosi 11 
jednostek astronomicznych.

Gwiazdy zmienne odkryte w r. 1931
W r. 1931 odkryto ogółem 873 gwiazd zmiennych. 
tak że ilość ich w katalogu R. Pragera osiągnęła 
liczbę 5461. W stosunku do r. 1930 przyrost ten 
wynosi 19%. Z podanej liczby gwiazd olbrzymią 
ich większość odkryto przy pomocy fotografji; 
jedynie 14 wykryto wizualnie. Dla dwóch 
konstelacyj ilość kombinacyj dwóch wielkich liter 
alfabetu łacińskiego, używanych do oznaczania 
gwiazd zmiennych w obrębie gwiazdozbioru 
została wyczerpana. Ponadliczbowe gwiazdy 
zmienne są obecnie oznaczone literą V oraz 
numerem porządkowym, poczynając od 335. 
W ten sposób ostatnia gwiazda zmienna odkryta 
w gwiazdozbiorze Strzelca w r. 1931. nosi 
nazwę: V363 Sagittarii, zaś analogiczna gwiazda 
w gwiazdozbiorze Wężownika: V437 Ophiuchi.

J. G. (Kronika astronomiczna), Urania 1, 1932, 

16 Armand Budzianowski, Tomasz Ciepielowski

Kosmos, łączność radiowa  
i szkolne lekcje

Okazja dla polskich szkół na niecodzienny projekt edukacyjny dla uczniów: 
rozmowa na żywo z astronautą lub kosmonautą przebywającym w czasie 
połączenia w przestrzeni kosmicznej transmitowana na falach radiowych. 
O łączności radioamatorskiej i jej wykorzystaniu w ramach projektu ARISS 
do kontaktu ze stacją ISS.

Ciemne niebo

Bioastronomia ciemnego nieba 29
Czy prawie 100 latarni zgasi światło nad Ostrowikiem? 30

26 Józef Gawłowicz

Szerokość geograficzna  
z kulminacji Słońca

Współczesna technika pozwala na określenie pozycji dowolnego punktu 
na powierzchni Ziemi bez spoglądania na niebo. Nie zawsze tak było. Jak 
np. określić szerokość geograficzną statku na półkuli południowej, gdzie nie 
widać Gwiazdy Polarnej...?

Astronawigacja

Nature i Science 
Bliskie badania odległego Wszechświata 24
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NA OKŁADCE

Przelot  Międzynarodowej  Stacji  Kosmicznej 
(ISS) na tle tarczy Księżyca sfotografowany 20 
grudnia  2015  r.  o  godz.  16.08  UT w  Pyrzowi-
cach przez Marka Substyka. Na  s. 66 opisuje 
on  program  wyliczający  momenty  podobnych 
zjawisk widocznych z określonego miejsca
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Kosmiczna „czkawka” pobliskiej czarnej dziury 15

Radioteleskop LOFAR będzie jeszcze większy 42
Na niebie będzie gwiazda Copernicus  42
Astronomowie szukają planety wokół gwiazdy Proxima Centauri 44
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Maksimum 24 cyklu słonecznego  60
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Raport: listopad — grudzień 2015   61

Obserwator Słońca

Kącik olimpijczyka

 Szkoła astropejzażu

Fragmenty sprawozdania  
z działalności Oddziału 

Warszawskiego P. T. P. A.  
za rok 1931

Niezależnie od prac objętych akcją Oddziału 
członkowie Zarządu zajmowali się propagandą 
popularyzacyjną przez radio i w prasie, 
Ponadto b. prezes Oddziału Warszawskiego. 
in. Z. Chełmoński, przetłumaczył z angielskiego 
książkę astronoma kanadyjskiego C. A. Chanta 
p. t. „Cuda Wszechświata”, wydaną przez 
księgarnię Trzaski, Everta i Michalskiego. W ten 
sposób naszej ubogiej literaturze astronomicznej 
przybyło nowe dzieło, umożliwiające zapoznanie 
się z dalekiemi światami.
Bibljoteka Oddziału prenumeruje wydawnictwa 
zagraniczne ,,Weltall”, „Die Sterne”, 
,,L’Astronomie” oraz wymienia ,,Uranję” 
z pokrewnemi stowarzyszeniami zagranicznemi, 
otrzymując wzamian ich publikacje, jak „Rise 
Hvezd”. „Russkij Astronomiczeskij Kalendar”, 
Rocznik Obserwatorium w Tacubaya w Meksyku, 
z krajowych zaś „Przyrodę i Technikę” oraz 
„Mathesis Polską”.
W celu rozbudzenia zainteresowania 
do astronomji wśród młodzieży Zarząd zwracał 
się do szeregu osób z propozycją współpracy 
przy prowadzeniu kół szkolnych. O ile szkoły 
męskie nie podjęły inicjatywy w tym kierunku, 
o tyle podkreślić należy zainteresowanie 
wśród młodzieży żeńskiej, o czem świadczy, 
że już w trzech gimnazjach powstały kołka 
astronomiczne, a mianowicie w gimn. im. 
Słowackiego. w gimn. p. Łabusiewicz-Majewskiej 
i gimn. p. Statkowskiej.

M. Białęcki, Kierownik Obserwatorjum, Urania 1, 
1932
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Kronika

PAŹDZIERNIK 2015
7 X — Choć słaby i chylący się ku końcowi, 24. 
cykl aktywności słonecznej uraczył nas zorzą po-
larną (fot. obok) widoczną nawet w południowej 
Polsce (zob. „Urania” 6/2015 s. 66).

8 X — AU Microscopii jest młodą gwiazdą otoczo-
ną gazowo-pyłowym dyskiem protoplanetarnym. 
Znamy już sporo takich dysków, ale ten okazał się 
niezwykły. Z jednej strony gwiazdy gładki, z dru-
giej jest mocno pofalowany. Co więcej, fala ta od-
dala się od gwiazdy i to z szybkością tym większą, 
im dalej od gwiazdy, w zewnętrznych częściach 
przekraczając prędkość ucieczki (fot. niżej). Mło-
de gwiazdy bywają wybuchowe, więc może całe to zamie-
szanie spowodował jakiś silny wyrzut materii z gwiazdy? 

16 X — Opublikowano wstępne opracowanie pierwszej partii 
danych, nadesłanych przez próbnik New Horizons, zebra-
nych podczas jego przelotu koło Plutona 14 VII br. (por. „Ura-
nia” 4/2015, s. 14, s. 17). Najbardziej zaskakujące wyniki:
— Na znacznych obszarach Plutona w ogóle nie ma krate-
rów (zdjęcie niżej). Zostały więc pokryte świeżym materia-
łem nie dawniej niż 100 mln lat temu, a może nawet całkiem 
ostatnio. Skąd wzięła się potrzebna na to energia? Przecież 
nie ze Słońca, nie z pływów i nie z wnętrza.

— Dostrzeżono coś, jakby wydmy. Skąd wydmy, skoro at-
mosfera jest zdecydowanie zbyt rzadka, by wiał wiatr?

— Nie odkryto żadnych nowych księżyców Pluto-
na. A zatem znana nam od pewnego czasu piątka 
(Charon, Nix, Hydra, Styks i Cerber) to już komplet?

17 X — Satelita Kepler, poszukując planet poza-
słonecznych, znalazł przy okazji mnóstwo gwiazd 
zmiennych. Wśród nich prawdziwą zagadkę: obiekt 
KIC 8462852 (przezwany już „gwiazdą Tabby”), 
zwykłą gwiazdę typu F3V, w której nic ciekawego 
dziać się nie powinno. I zazwyczaj nic się nie dzie-
je. Ale niekiedy, całkowicie nieregularnie, jej blask 
przygasa nawet o ponad 20%. Trwa to czasem kil-
ka dni, a czasem kilkadziesiąt (zob. „Urania” 6/15 
s. 43). Nie znamy żadnego powodu, dla którego 
ta gwiazda miałaby się tak zachowywać, dlatego 
przyczyna musi znajdować się poza nią. Być może 
jedna z komet krążących wokół niej rozpadła się 

w nieregularną chmurę komet, pochłaniających jej blask. 
A może… bardzo zaawansowana cywilizacja, zamieszkują-
ca jedną z okolicznych planet, potrzebując mnóstwa ener-
gii „obstawiła” gwiazdę gigantycznymi kolektorami światła. 
Hmm…, wykluczyć tego nie można…

19 X — W Borówcu k. Kórnika otwarto drugą (po Bałdach 
— zob. „Urania” 6/2015 s. 6) polską stację systemu LOFAR, 
europejskiej sieci radioteleskopów, pracujących na niskich 
częstotliwościach.

22 X — Biały karzeł WD 1145+017 to kolejny ciekawy kwia-
tek z ogródka satelity Kepler. Nie tylko jest pierwszą gwiazdą 
tego gatunku, o której na pewno wiemy, że ma planetę. Pla-
neta ta co 4,5h defiluje przed tarczą gwiazdy (jej orbita jest 
więc bardzo ciasna), osłabiając jej blask. Ale zjawisko to nie 
jest symetryczne, jak to zwykle bywa (czerwona linia na ry-
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sunku) — po szybkim spadku następuje powolny powrót do 
normalności (czarne kropki i niebieska linia). Wygląda na to, 
że planeta jest właśnie rozszarpywana przez siły pływowe 
i wlecze za sobą ogon pylistego gruzu.

31 X — Obok Ziemi, w odległości zaledwie 486 tys. km, śmi-
gnął obiekt 2015 TB145 — ciało całkiem spore, bo o średnicy 
ok. 600 m (jego radarowy portret obok). Jest prawie czarne 
(albedo 6%), co razem z jego bardzo wydłużoną i nachyloną 
orbitą sugeruje, że to wypalona kometa.

31 X — Nad Polską rozbłysł potężny bolid. Zaświecił jaśniej 
niż Księżyc w pełni i pozostawił po sobie smugę dymu, utrzy-
mującą się przez kilkadziesiąt minut. Analiza obserwacji ze-
branych przez Polską Sieć Bolidową pokazała, że to meteor 
z roju Taurydów Południowych, a więc niegdyś był częścią 
komety 2P/Encke („Urania” 6/2015 s. 52).

LISTOPAD 2015
10 XI — Planeta karłowata Eris (obecnie 96 j.a. od Słońca) 
nie jest już najdalszym znanym ciałem Układu Słoneczne-
go. Ten tytuł należy teraz do obiektu o tymczasowej nazwie 
V774104, odkrytego w odległości 103 j.a. Jego jasność (24m) 
pozwala się domyślać, że ma średnicę kilkuset km. To na 
razie wszystko, co o nim wiemy. Na pierwsze przybliżenie 
orbity trzeba poczekać rok.

11 XI — Na górze Las Campanas w Chile uroczyście zain-
augurowano budowę Wielkiego Teleskopu Magellana (Giant 
Magellan Telescope). Gdy za 6 lat (i 0,5 mld USD) ujrzy 
pierwsze światło, będzie największym teleskopem optycz-
nym na świecie. Siedem 8,4-m luster, na wspólnym monta-
żu i ze wspólnym ogniskiem utworzy zwierciadło o średnicy 
27 m (choć z niecałkowicie wypełnioną aperturą), dające ob-
razy 10-krotnie ostrzejsze niż kosmiczny teleskop Hubble’a.

11 XI — W marcu br. planetoidzie 493 Griseldis na kilka dni 
wyrósł „ogon”. Wydaje się, że właśnie zaobserwowaliśmy 
bezpośredni skutek kolizji dwóch planetoid. Niestety, sam 
moment uderzenia przegapiliśmy. Podobne zjawiska wyda-
rzyły się w 2010 r. planetoidom P/2010 A2 i 596 Scheila.

13 XI — Gdyby nie chmury, mieszkańcy Sri Lanki mie-
liby niezwykłe widowisko — jasny bolid, widoczny go-
łym okiem niemal w południe. Tak widowiskowo spłonął 
w atmosferze obiekt WT1190F, odkryty miesiąc wcze-
śniej. Zjawisko zostało przewidziane zawczasu i obser-
wowane z samolotu. Tym razem nie był to meteoroid, 
lecz dzieło człowieka. Ten efektowny błysk okazał się 
ostatnim aktem misji Apollo 10, która 46 lat temu pozo-
stawiła w okolicach Księżyca zbędny moduł. Właśnie 
powrócił na rodzinną Ziemię.

13 XI — Satelita Fermi, rejestrujący promieniowanie γ, 
znalazł pierwszego pulsara pozagalaktycznego świe-
cącego w tym zakresie widma. PSR J0540—6919 
znajduje się w Wielkim Obłoku Magellana. Od dawna 
znane było jego świecenie w innych dziedzinach wid-
ma, od fal radiowych po rentgena, ale po raz pierwszy 
zarejestrowano pochodzące od niego pulsy γ. Okazało 
się przy tym, że w tym zakresie jest najsilniejszym pul-
sarem na niebie, 20-krotnie przewyższając dotychcza-
sowego rekordzistę — słynnego pulsara w mgławicy 
Krab. Tę potęgę zawdzięcza swemu wciąż szybkiemu 
wirowaniu (20 razy na sekundę), które z kolei jest skut-
kiem jego młodości (ok. 1700 lat).

13 XI — Znany od 20 lat jako źródło rentgenowskie biały ka-
rzeł RX J0439.8−6809 okazał się najgorętszą gwiazdą tego 
typu. Temperatura powierzchni wynosi aż 250 000 K. Gdy ok. 
tysiąca lat temu rozpoczynała się ta faza jej ewolucji, musiała 
być jeszcze gorętsza — ok. 400 000 K. Na początku swe-
go żywota, na ciągu głównym, gwiazda ta musiała być ok. 
5-krotnie masywniejsza od Słońca.

23 XI — Księżyc Marsa Fobos znany jest z dużego krate-
ru Stickney, zajmującego 1/6 jego obwodu (z prawej strony 
na zdjęciu niżej). Jak to się stało, że uderzenie, które dopro-
wadziło do jego powstania, nie rozbiło całej bryły? Ta i inne 
wskazówki prowadzą do wniosku, że Fobos nie jest litą ska-
łą, lecz raczej miękkim skupiskiem luźnego gruzu, z wierz-
chu tylko przykrytego warstwą pyłu. Tymczasem powoli, ale 
stale księżyc ten opada na Marsa. Za 20–40 mln lat zbliży 
się na tyle, że zostanie rozerwany. Większe bryły spadną 
na powierzchnię planety, a reszta utworzy pierścień (raczej 
ciemny, bo pyłowy). Szkoda, że tego nie dożyjemy.

Wybrał i skomentował Marek Muciek
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Michelson i jego wkład w rozwój astronomii

Mistrz 
światła
Albert Abraham Michelson, urodzony 19 grudnia 1852 r. w kujawskim Strzelnie, wybitny naukowiec, 
niezrównany eksperymentator, dla rozwoju astronomii zrobił bardzo wiele. A mimo to, np. w „Historii 
astronomii” M. Hoskina, wspomniany jest tylko raz, wyłącznie w kontekście próby wykrycia eteru. 

Tomasz Kardaś

Całe naukowe życie od 1878 r. aż 
do 1931 r. mierzył prędkość światła. 
Między innymi spektroskopia, me-
trologia i konstrukcja przyrządów 
optycznych niezbędnych do bada-
nia widm, doprowadziły go do Na-
grody Nobla z fizyki w 1907 r. Co 
dla astronomów znaczy znajomość 
wartości prędkości światła oraz jego 
skład widmowy, nie musimy nikogo 
uświadamiać. Właściwie o otacza-
jącym nas świecie wszystkiego do-
wiadujemy się na podstawie docie-
rającego do nas światła, a Michelso-
na nie bez kozery nazywano Master 
of Light.

Od Strzelna do Chicago
Samuel i Rozalia (z domu Przy-

łubska) Michelsonowie z trójką małych 
dzieci: Pauliną, Joanną i najstarszym 
3,5-letnim Albertem opuścili Strzelno 
w 1856 r. i po niezwykle trudnej podró-
ży przez Nowy Jork i Panamę dotarli 
do Kalifornii. Rodzina Michelsonów 
utrzymywała się ze sprzedaży narzędzi 
i materiałów potrzebnych poszukiwa-
czom złota i srebra.

Albert po ukończeniu szkoły śred-
niej w San Francisco postanowił kształ-
cić się dalej. Ponieważ tylko w szkole 

wojskowej nauka była bezpłatna, wy-
brał Akademię Morską w Annapolis. 
Wstąpił do niej w 1869 r., a ukończył 
w 1873 r. To tam po raz pierwszy ze-
tknął się z obserwacjami astronomicz-
nymi, bowiem kadeci mieli do dyspo-
zycji w pełni wyposażone obserwato-
rium astronomiczne. 

Po odbyciu dwuletniej służby 
na morzu zatrudniono go w macie-
rzystej Akademii Morskiej na stano-
wisku wykładowcy fizyki i chemii. 
Przełożony polecił mu, aby dla zain-

teresowanych kadetów powtórzył 
pomiar prędkości światła metodą 
J. Foucaulta. Eksperyment na tyle 
się udał, że postanowiono wysłać go 
na dalszą naukę do Europy, głównie 
do Berlina. Jego podróż po europej-
skich ośrodkach naukowych trwała 
w latach 1880–1882. Właśnie pod-
czas studiów doktoranckich w Ber-
linie zbudował swój interferometr, 
który dzisiejsi astronomowie nazy-
wają „nadzieją XXI wieku”.

Po powrocie z Europy nie wró-
cił już do Akademii Morskiej, ale 
w maju 1882 r. został dyrektorem 
wydziału fizycznego w Case School  
of Applied Science w Cleveland. 
To tam wspólnie z E. Morleyem 
wykonał w 1887 r. słynny ekspery-

ment, który wykazał, że hipotetyczny 
eter, rzekomo potrzebny do propagacji 
światła, nie istnieje. Doświadczenie to, 
jedno z najważniejszych w historii fi-
zyki, zdaniem wielu stało się impulsem 
do sformułowania Szczególnej Teorii 
Względności. Także z Morleyem opra-
cował metodę wzorcowania metra przy 
pomocy interferometru. 

W 1889 r. zakończył współpracę 
z Morleyem i przeniósł się do Clark 
University w Worcester. Tam też zbyt 

Rys. 1. Albert Abraham Michelson — marzec 1915 r.
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długo nie zagrzał miejsca. W 1892 r., 
objął katedrę fizyki na nowo powsta-
łym uniwersytecie w Chicago, z któ-
rym związał się już do końca swojej na-
ukowej działalności (z przerwą w cza-
sie I wojny światowej, gdy powrócił do 
służby w marynarce wojennej — nobli-
sta w stopniu komandora porucznika!).

Pomiar średnic galileuszowych 
księżyców Jowisza

Podczas swoich wojaży edukacyj-
nych w Paryżu zetknął się z sugestia-
mi Hippolyte’a Fizeau, jak zmierzyć 
średnice gwiazd. Nie wiemy, czy Mi-
chelson dotarł do notatek wykonanych 
ołówkiem przez Fizeau w 1851 r., ilu-
strujących ideę tego pomiaru (rys. 2), 
bowiem zostały one opublikowane do-
piero w lipcu 2014 r. Już pobieżna ana-
liza tych rysunków uderza podobień-
stwem do zestawu eksperymentalnego, 
który Michelson zbudował w 1890 r. 
Pierwsze próby takich pomiarów zosta-
ły wykonane w 1874 r. przez Edouarda 
Stephana, dyrektora obserwatorium 
astronomicznego w Marsylii. Stepha-
nowi nie udało się zmierzyć średnic 
gwiazd. Skonstatował tylko, że muszą 
być poniżej 0,158” i dlatego przy po-
mocy dostępnej mu wówczas aparatury 
ich pomiar jest niemożliwy. Nic tak nie 
mobilizowało Michelsona jak stwier-
dzenie, że czegoś nie da się zmierzyć.

6 marca 1890 r. Michelson pisał do 
Morleya: Rozpocząłem prace nad za-
stosowaniem metod interferencyjnych 
do pomiarów astronomicznych i jestem 

przekonany, że będę 
mógł zmierzyć śred-
nice [gwiazd] z do-
kładnością od 1 do 
2 procent, chociaż 
teleskopy zaledwie 
widzą powierzch-
nię. Pisząc ten list, 
miał już wstępnie 
przeanalizowany 
problem, bowiem 
lutowy numer The 
American Journal 
of Science zamie-
ścił jego artykuł pt. 
Measurement by 
light-waves. Pełną 
teoretyczną analizę 
problemu przedsta-
wił w fundamen-
talnej pracy zaty-
tułowanej On the 
Application of In-
terference Methods 
to Astronomical 
Measurements (O zastosowaniu metod 
interferencyjnych w pomiarach astro-
nomicznych), opublikowanej w lipcu 
1890 r. O jej znaczeniu świadczy fakt, 
że jest to najczęściej cytowana praca 
Michelsona poświęcona astronomii. 
Artykuł ten jest bardzo długi, choć nie 
najdłuższy w jego dorobku, ale co naj-
ważniejsze naszpikowany matematyką 
jak żadna inna jego wcześniejsza i póź-
niejsza praca. Zadaje to kłam twierdze-
niom niektórych, że Michelson miał 
problemy z matematyką wyższą. Taka 

analiza matematycz-
na była niezbędna 
do wykazania, że 
metoda interferen-
cyjna zastosowana 
przez niego jest fan-
tastycznym narzę-
dziem do pomiarów 
astronomicznych. 
Na wstępie napisał, 
że połączenie tele-
skopu i refraktome-
tru (takiej nazwy 
pierwotnie używał; 
określenia interfe-
rometr użył dopiero 
w 1897 r.) może dać 
od 10 do 50 razy 
dokładniejszy obraz 
gwiazdy niż w trady-
cyjnym teleskopie. 
Następnie opisał ze-
staw symulacyjny, 

w którym zasadniczą częścią był układ 
szczelin z możliwością regulowania 
odległości między nimi. Źródło świa-
tła umieścił 10 metrów przed układem 
tych szczelin i następnie oglądał prążki 
interferencyjne. Zauważył, że gdy mię-
dzy szczelinami była odległość 0,08 
mm, to nastąpiło pierwsze wygaszenie 
fal, a kolejne przy odległości 0,14 mm. 
W dalszej części pracy rozważył cztery 
przypadki obrazu otrzymywanego przy 
pomocy refraktometru i teleskopu, gdy 
źródłem światła są: 
— jednolicie świecąca szczelina,
— jednolicie świecący krążek (tarcza),
— niejednolicie świecące źródło,
— podwójne źródło światła. 

Analiza tego czwartego przypadku 
była najdłuższa, ale zarazem najbogat-
sza w wykresy, tabele i obliczenia. Na-
stępnie przedstawił na rysunkach dwa 
różne schematy połączenia teleskopu 
z refraktometrem. Widzimy tam dwa 
rozstawione na odległości b zwiercia-
dła, odbijające światło gwiazdy i skie-
rowujące je do teleskopu (rys. 3). Pod 
koniec pojawił się wzór, który zawierał 
związek między średnicą kątową poje-
dynczej gwiazdy α, odległością między 
zwierciadłami b i długością fali padają-
cego światła λ: 

α = 1,22 λ/b
Odległość między zwierciadłami 

b jest tak dobierana, by jasne prążki 
jednego układu pokryły się z ciemny-
mi prążkami drugiego. Znając zatem 

Rys. 3. Schemat interferometru gwiazdowego Michelsona

Rys. 2. Kartka z notatnika Hippolyte’a Fizeau, ze szkicem przypomi-
nającym przyszły interferometr gwiazdowy Michelsona (ze zbiorów 
archiwum francuskiej Académie des Sciences)
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długość fali światła i mając wyzna-
czoną odległość b, możemy wyliczyć 
średnicę kątową gwiazdy. Z drugiej 
strony możemy ją również wyliczyć ze 
związku:

α = D/L
Tu D to średnica liniowa gwiazdy, 

a L to jej odległość od Ziemi. Porów-
nując te dwa wzory, otrzymujemy wzór 
na obliczenie średnicy gwiazdy:

D = 1, 22 λ L/b
Jest to bardzo ciekawy wzór. Wyni-

ka z niego, że stosunek długości światła 
wysyłanego przez gwiazdę do jej śred-
nicy jest równy stosunkowi pewnej od-
ległości między lustrami znajdującymi 
się na Ziemi i odległości do tej gwiazdy 
z dokładnością do czynnika o wartości 
1,22! Proszę zauważyć, jak mała jest 
długość fali w stosunku do średnicy 
gwiazdy lub odległość między zwier-
ciadłami a odległością do gwiazdy. To 
przecież są wielkości trudno porów-
nywalne, różniące się o wiele rzędów 
wielkości! A jednak to działa, bo jest 
tam ten wspaniały refraktometr. Naj-
ciekawsze są cztery wnioski, jaki wy-
ciągnął Michelson z tej analizy:
— opisana metoda się sprawdza,
— daje lepsze wyniki niż metody do-
tychczas stosowane,
— można ją zastosować do pojedyn-
czych świecących obiektów,
— ale również do gwiazd podwójnych. 

Teraz te przewidywania teoretyczne 
poparte symulacjami należało spraw-
dzić w rzeczywistości na prawdziwym 
obiekcie astronomicznym, przy pomo-
cy teleskopu uzbrojonego w refrak-
tometr. W sierpniu 1890 r. Michelson 
połączył refraktometr z 15-calowym 
teleskopem w obserwatorium w Cam-
bridge (Massachusetts). Jednak ten 
układ doświadczalny do października 
nie dawał pożądanych efektów. Dopro-
wadziło to Michelsona do przekonania, 
że z pomiarów na wschodnim wy-
brzeżu Stanów Zjednoczonych nic nie 
wyjdzie i postanowił zmienić miejsce 
eksperymentu. 

11 kwietnia 1891 r. napisał list do 
Edwarda Holdena z Lick Observa-
tory na Mount Hamilton w Kalifor-
nii, w którym donosił adresatowi, że 
wszystko jest gotowe do przeprowa-
dzenia pomiarów, problemem są tylko 

niekorzystne warunki atmosferyczne. 
Dlaczego zwrócił się do Holdena? Otóż 
w Kalifornii przez wiele dni w roku pa-
nują korzystne warunki do obserwacji, 
a po wtóre na Mount Hamilton znajdo-
wał się największy wówczas teleskop 
ze zwierciadłem o średnicy 36 cali 
(91,5 cm). 

Holden odpowiedział bardzo szyb-
ko. Był tak zainteresowany tymi po-
miarami, że nie tylko udostępnił Mi-
chelsonowi teleskopy obserwatorium 
(12-calowy i 36-calowy), ale obiecał 
skierować do pomocy kilku swoich 
asystentów. 

Na Mount Hamilton Michelson 
planował wykonać pomiary średnic 
księżyców Jowisza w lipcu 1891 r. Do 
tego czasu z Holdenem wymieniali ko-
respondencję, w której Michelson pro-
sił o wymiary 12-calowego teleskopu, 
jego masę itd., wszystko po to, aby nie-
zbędne rzeczy przygotować na miejscu 
w Worcester, a na Mount Hamilton 
tylko je zamontować. Najpierw chciał 
spróbować na mniejszym teleskopie, 
a gdy pomiary będą obiecujące, plano-
wał przenieść się na 36-calowy. W li-
ście z 29 kwietnia 1891 r. Michelson 
objaśniał Holdenowi w prostych sło-
wach, co i jak zamierza zmierzyć. Po-
czątkowo zamiar był taki, aby pomiary 
średnic planet i ich księżyców potrakto-
wać jako sprawdzenie metody, poprzez 
porównanie wyników tych pomiarów 
ze znanymi skądinąd. Dopiero po ta-
kim sprawdzeniu Michelson planował 
zmierzyć średnice jasnych gwiazd i to 
traktował jako główny swój cel. 

Zestaw na Mount Hamilton był po-
dobny do tego w Cambridge. Nieste-
ty, na pogodzie Michelson znów się 
zawiódł. Z trzech tygodni, które tam 
spędził, tylko trzy noce były na tyle 
pogodne, że mógł prowadzić pomiary, 
ale tylko podczas jednej pogoda była 
idealna. Relację z przebiegu pomia-
rów znajdujemy w artykule pt. Mea-
surement of Jupiter’s satellites by in-
terference (Pomiar satelitów Jowisza 
poprzez interferencję). Cóż dowiaduje-
my się z tego sprawozdania? Pomiary 
średnic kątowych wykonano 2, 3, 6 i 7 
sierpnia 1891 r., choć tylko 7 sierpnia 
była dobra pogoda do obserwacji. Po-
miary dla wszystkich satelitów Jowi-

sza wykonywali: Michelson (A.A.M), 
Engelmann (ENG.), Struve (St.) i Ho-
ugh (Ho.), a 7 sierpnia na teleskopie 
36-calowym również profesor Burn-
ham (Bu.). Wyniki poszczególnych 
badaczy trochę różnią od siebie, ale 
jako ostateczne przyjęto wyniki Mi-
chelsona. I tak dla Io otrzymano śred-
nicę kątową 1”02, dla Europy 0”94, 
Ganimedesa 1”37, a dla Kallisto 1”31 
(patrz tabela poniżej).

Michelson oszacował, że błąd nie 
powinien przekraczać 10%. Wyni-
ki te były na tyle interesujące, że po 
wykonaniu niezbędnych instrumen-
tów optycznych przez firmę Warner & 
Swasey i umocowaniu ich na 36-calo-
wym teleskopie planowano pomierzyć 
jeszcze średnice małych satelitów czy 
planetoid i gwiazd. Ale na planach się 
skończyło. 

Badanie widm różnych 
pierwiastków

W następnym roku Michelson po-
stanowił skorzystać z zaproszenia 
do Międzynarodowego Biura Miar 
i Wag pod Paryżem, aby zbadać, ile 
długości wybranej fali świetlnej mieści 
się na słynnym wzorcu metra w Sèvres. 
Po rozpoczęciu przygotowań w Sèvres 
udał się na konferencję do Edinburga, 
gdzie wygłosił wykład pt. On the Ap-
plication of Interference Methods to 
Spectroscopic Measurements (O zasto-
sowaniu metod interferencyjnych w po-
miarach spektroskopowych). Na jego 
podstawie powstał jeden z ważniej-
szych artykułów, jaki napisał Michel-
son, opublikowany we wrześniu 1892 r. 
Michelson zauważył, że linie wid-
mowe nigdy nie są dokładnie mono- 
chromatyczne. Zaobserwował linie 
podwójne, potrójne a czasem jeszcze 
bardzie skomplikowane. Obserwując 
widma pierwiastków, widział zamiast 
wąskich, ostrych linii pewne kontury. 
Przeanalizował zatem rozkłady natęże-
nia światła wewnątrz danego konturu. 
Natężenie to przyjmowało maksimum 
w środku konturu, a po jego obu stro-
nach stopniowo malało. Michelson 
zauważył, że szybkość spadku natę-
żenia od środka konturu jest różna dla 
różnych linii widmowych. Wobec tego 
wprowadził parametr, który charakte-
ryzował szybkość tego spadku. Jest to 
tzw. szerokość połówkowa linii wid-
mowej. Zdefiniował ją jako odległość 
między dwiema takimi długościami 

Satelita A.A.M. ENG. ST. Ho. Bu.
Io

Europa
Ganimedes

Kallisto

1,02
0,94
1,37
1,31

1,08
0,91
1,54
1,28

1,02
0,91
1,49
1,27

1,11
0,98
1,78
1,46

1,11
1,00
1,78
1,61
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fal po obu stronach środka linii wid-
mowej, dla których odpowiadające im 
natężenie jest równe dokładnie połowie 
natężenia maksymalnego linii — tego 
w samym środku konturu. Parametr 
ten okazał się doskonałym narzędziem 
do porównywania różnych linii wid-
mowych. Michelson przeanalizował 
dwie linie wodoru, jedną tlenu, pięć 
sodu, dwie cynku, trzy kadmu, jedną 
talu i cztery rtęci. Zauważył, że szero-
kość połówkowa zależy między innymi 
od temperatury (sprawdził to dla wodo-
ru) i ciśnienia (też dla wodoru) w ten 
sposób, że gdy oba parametry rosną, 
to kontur linii widmowej się rozszerza, 
a gdy ciśnienie i temperatura spadają, 
to zmniejsza się też szerokość połów-
kowa. Te obserwacje doprowadziły 
go do kilku wniosków. Najważniejszy 
z nich był ten, że szerokość linii wid-
mowej zależy od temperatury, czyli 
od termicznego ruchu cząsteczek emi-
tujących lub absorbujących światło, 
który wskutek efektu Dopplera powo-
duje przesunięcie częstotliwości emito-
wanego światła. Michelson zauważył, 
że ten problem był już analizowany 
w oparciu o rozkład Maxwella przez 
Lorda Rayleigha i jego obserwacje 
na dość licznym materiale badawczym 
to potwierdzają. Na końcu też wspomi-
nał, że kolejną ważną przyczyną wpły-
wającą na szerokość linii widmowych 
jest przyjęty przez Michelsona model 

cząsteczki emitującej światło jako kla-
syczny oscylator harmoniczny tłumio-
ny. Energia wysyłana w postaci światła 
przez cząsteczkę w tym modelu zanika 
w sposób wykładniczy i nie jest to pro-
mieniowanie monochromatyczne, co 
wpływa na szerokość linii widmowej. 
Michelson stwierdził też, że do wzor-
cowania standardu metra najbardziej 
nadaje się czerwona lina kadmu. 

Badania Słońca
2 listopada 1894 r. George Ellery 

Hale zwołał nieformalne spotkanie 
w hotelu przy 5. Alei w Nowym Jorku 
w sprawie powstania nowego periody-
ku naukowego poświęconego astrofi-
zyce i spektroskopii. Tak powstał The 
Astrophysical Journal. Pierwszy nu-
mer tego czasopisma otwierał artykuł 
Michelsona. Jego treścią była analiza 
obrazu widma słonecznego otrzymy-
wanego za pomocą przyrządu skon-
struowanego przez Hale’a. Chodzi 
o spektrohelioskop, który Hale zbu-
dował w latach 1889–1894, niezależ-
nie od francuskiego astronoma Henri 
Deslandresa, który uczynił to w 1892 
r. Michelson wspomniał na począt-
ku tego artykułu o obu naukowcach. 
Przyrząd ten niejako wytwarza nam 
sztuczne zaćmienie Słońca, przez co 
pozwala obserwować widmo światła 
korony słonecznej i obserwować zja-
wiska w niej zachodzące, np. protube-

rancje. Działa w ten sposób, że światło 
słoneczne po przejściu przez szczelinę 
pada na rozszczepiający je pryzmat lub 
siatkę dyfrakcyjną, a w miejscu, gdzie 
powstaje widmo, umieszcza się dru-
gą szczelinę, wybierającą z otrzyma-
nego widma bardzo wąski przedział, 
zawierający linię wodoru lub zjoni-
zowanego wapnia. Michelson poddał 
analizie fizycznej obraz tego widma 
w spektrohelioskopie Hale’a. Porów-
nywał kolejno jakość otrzymywanego 
widma, jeżeli w spektrohelioskopie 
światło rozszczepiał pryzmat, później 
szereg pryzmatów a na końcu siatka 
dyfrakcyjna. Z jego obliczeń wynika-
ło, że siatka dyfrakcyjna o 400 liniach 
na jednym milimetrze daje takie samo 
rozszczepienie widma jak 10 pryzma-
tów, a siatka o 800 liniach/mm zastą-
pi 7 pryzmatów. Na koniec przytoczył 
porównanie siatki o 1200 liniach/mm 
z trzema pryzmatami. 

W następnym tomie tego pisma 
ukazał się drugi artykuł Michelso-
na, w którym zastanawiał się on nad 
związkiem między jasnością obiektu 
a jasnością obrazu w teleskopie w za-
leżności od odległości kątowej świecą-
cego obiektu od środka pola widzenia 
teleskopu. Michelson przez wiele lat 
współpracował z redakcją tego niezwy-
kle szacownego czasopisma, szczegól-
nie przy wydawaniu pierwszych 14 
tomów. 

Postać A.A. Michelsona warta jest bliższego poznania. Zachęcamy do 
lektury napisanej przez Autora artykułu książki „Od początku było światło. 
Rzecz o Albercie Abrahamie Michelsonie”, wydanej w 2014 r. nakładem 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu. To unikat w skali światowej! Na ponad 
700 stronach autor zawarł znakomicie udokumentowany, szczegółowy opis 
drogi życiowej i naukowej bohatera. Znajdziemy tam również liczne anegdoty 
i ciekawostki ze świata fizyki i astronomii przełomu XIX i XX w. — świata, 
w którego centrum Michelson znajdował się przez ponad pół wieku. A był 
to przecież czas rewolucyjnych przemian w nauce.

W konkursie im. Jana Walerego Jędrzejewicza na najlepszą książkę 
historyczną, książka została uhonorowana wyróżnieniem. Jest dostępna 
np. w księgarni internetowej wydawnictwa.

A jeśli w czasie wiosennych i letnich wędrówek znajdziemy się w okolicach 
Inowrocławia, warto wstąpić do Strzelna — miejscowości rodzinnej A.A. 
Michelsona. Co prawda od jego narodzin minęło już ponad 160 lat, więc 
nie znajdziemy tam pamiątek po nobliście, ale na budynku biblioteki przy 
rynku jest tablica jemu poświęcona, ufundowana przez Polskie Towarzystwo 
Fizyczne w 1963 r.

Będziemy również mogli zwiedzić poświęcone mu muzeum, którego 
otwarcie (również staraniem Autora artykułu) planowane jest na maj 2016 r. 
Znajdziemy je w budynku liceum. Będziemy mogli tam zobaczyć wszystkie 
jego prace naukowe i ponad 500 artykułów o nim. Mnóstwo oryginalnych 
zdjęć Michelsona, jego rodziny i przyrządów, które dostarczył Steve Michel-
son, wnuk młodszego brata Alberta A. Michelsona, Charlesa. Można wreszcie 
zobaczyć na filmie samego Michelsona i posłuchać nawet jego głosu. Nadto 
medale, widokówki, znaczki i komiksy z Michelsonem. 
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W październiku 1913 r. ukazał się 
niewielki artykuł Michelsona na te-
mat okresowości występowania plam 
na Słońcu. Impulsem do napisania tego 
artykułu była praca na ten temat Hisashi 
Kimury. Aby ustosunkować się do wy-
ników otrzymanych przez Kimurę, Mi-
chelson wykorzystał swój kolejny cie-
kawy przyrząd, analizator harmonicz-
ny, do znalezienia ewentualnego sta-
łego okresu tych zmian. Porównywał 
zarówno amplitudę, jak i okresowość 
występowania plam w latach od 1750 
do 1850 r., od 1800 do 1900 r. oraz od 
1750 do 1910 r. W konkluzji wyraził 
swój sceptycyzm wobec tego, że ten 
okres mieści się w granicach od 11,11 
do 11,33 lat, jak sugerował Kimura. 
Jego zdaniem w dłuższym przedziale 
czasowym okres ten zmienia się i nie 
jest stały. 

Pomiar średnic gwiazd
Największy astronomiczny sukces 

Michelson miał jeszcze przed sobą. 
Nastąpił on na przełomie 1919 i 1920 
roku. Prawie trzydzieści lat upłynęło 
od momentu, kiedy na Mount Hamil-
ton zmierzył średnice księżyców Jo-
wisza. Teraz wrócił do myśli zastoso-
wania tej samej metody, ale tym razem 
do pomiaru średnic odległych gwiazd. 
Najbardziej odpowiedni instrument 
do tego zadania od 1917 r. znajdował 
się na Mount Wilson — 100-calowy 
teleskop Hookera (rys. 4) był wówczas 
największym teleskopem na świecie. 
Szczyt Mount Wilson znajduje się 
1742 m n.p.m., w górskim paśmie San 
Gabriel, w pobliżu Pasadeny, na pół-
nocny wschód od Los Angeles. W Pa-
sadenie dodatkowo znajdowały się 
wielkie zakłady optyczne, dobrze wy-
posażone w różne potrzebne sprzęty. To 
miejsce idealnie nadawało się do obser-

wacji astronomicznych. Miało bardzo 
stabilne warunki atmosferyczne, za-
równo ze względu na małą amplitudę 
temperatur, jak i łagodne wiatry przez 
znaczną część roku. Przede wszystkim 
zaś rocznie ponad 300 pogodnych nocy 
z czystym, bezchmurnym niebem.

Michelson w liście do Hale’a z 8 
maja 1919 r. napisał, że otrzymał infor-
macje, iż Carnegie Institution zatwier-
dziło dotację na zmierzenie średnic 

gwiazd na Mount Wilson. Podstawy 
teoretyczne tego pomiaru zostały już 
przez niego opisane we wspomnianej 
pracy z 1890 r. Teraz, mając do dyspozy-
cji tak duży teleskop i swój niezawodny 
interferometr, mógł ponownie spróbo-
wać. Sam teleskop, nawet 100-calowy, 
byłby bezsilny. Tarcze nawet wielkich 
gwiazd, ze względu na ich ogromne od-
dalenie od Ziemi, jawią się nam tylko 
jako świecące punkty. Co zatem zlecił 
Michelson wykonać, aby zrealizować 
swój zamiar? Otwór wejściowy tubusa 
teleskopu przykryto nieprzezroczystym 
materiałem, a na nim położono stalo-
wy dźwigar o ponadsześciometrowej 
długości. Na jego przeciwległych koń-
cach umieszczono dwa płaskie, okrągłe 
zwierciadła o średnicy 152 mm każde, 
pod kątem 45° do kierunku ku obser-
wowanej gwieździe. Odległość pomię-
dzy tymi zwierciadłami można było 
zmieniać. Identyczne dwa zwierciadła 
ustawiono na dźwigarze w pobliżu wlo-
tu do tubusa, w odległości 114,2 cm 
od siebie. Odbijały one światło w kie-
runku głównego zwierciadła telesko-

Rys. 4. 100-calowy (średnica zwierciadła głównego 2,5 m) teleskop Hookera na Mt. Wilson w Ka-
lifornii (kartka pocztowa z 1930 r.). Oddany do użytku 2 listopada 1917 r., do 1948 r. pozostawał 
największym teleskopem na świecie

Rys. 5. Oryginalny interferometr gwiazdowy Michelsona, który był zainstalowany na teleskopie 
Hookera (Muzeum na Mount Wilson, fot. B. Mollier)
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pu o ogniskowej 40,48 m i dalej już 
typową drogą do okularu (rys. 5). Po 
skierowaniu teleskopu na obserwowa-
ną gwiazdę wiązki światła z obu krań-
cowych zwierciadeł nakładały się na 
siebie, dając charakterystyczne prążki. 
Gdy zwierciadła rozsuwano, rozkład 
prążków się zmieniał. Czyniono to do-
póty, dopóki nie natrafiono na taką od-
ległość, przy której prążki zanikały. Tę 
właśnie odległość należy wstawić jako 
„b” do wzoru przedstawionego przez 
Michelsona w pracy z lipca z 1890 r., by 
obliczyć średnicę kątową obserwowa-
nej gwiazdy. Znając ten kąt i odległość 
gwiazdy od Ziemi, można obliczyć 
średnicę liniową gwiazdy. 

Po skonstruowaniu instrumentu i za-
instalowaniu go na teleskopie 60-calo-
wym (na 100-calowym będzie gotowy 
dopiero 1 września 1920 r.) Michelson 
wrócił do Chicago, a J.A. Anderson 
i F.G. Pease zajęli się testowaniem me-
tody. Na początek wypróbowali ją na 
Kapelli, gwieździe podwójnej, prze-
prowadzając obserwacje 30 grudnia 
1919 r., 13, 14, 15 lutego, 15 marca i 23 
kwietnia 1920 r. Otrzymali średnią od-
ległość kątową składników tego ukła-
du 0,05249”, co dawało ich odległość 
od siebie 130,924 mln km (obecnie 
przyjmowana wartość: 0,05647”). 

Michelson zaprezentował te wy-
niki po raz pierwszy podczas posie-
dzenia Narodowej Akademii Nauk 
w Waszyngtonie 26 kwietnia 1920 r., 
podając nieco inną odległość między 
składnikami: 83,277 mln km. Co cie-
kawe, oddzielne artykuły Andersona 
i Michelsona ukazały się w dwóch ko-
lejnych numerach Contributions from 
the Mount Wilson, Observatory. Oba 
się doskonale uzupełniają, Anderson 
zamieścił świetne zdjęcia prążków in-
terferencyjnych i mnóstwo ciekawych 
szczegółów technicznych, natomiast 
Michelson więcej uwagi poświęcił 
aspektom czysto teoretycznym. Nieste-
ty, nie dowiadujemy się, w jakiej od-
ległości znajdowały się podczas testu 
zewnętrzne zwierciadła. Tylko w ostat-
nim zdaniu Michelson wyraził nadzie-
ję, że będzie można je rozsunąć nawet 
na odległość 18–20 stóp (5,5–6,1 m), 
co znacznie zwiększy możliwości te-
leskopu.

W owym czasie ani Michelson, Hale, 
ani inni astronomowie nie do końca 
zdawali sobie sprawę, jakie napraw-
dę rozmiary mają gwiazdy. Zastana-
wiano się, od której gwiazdy zacząć: 

Syriusza, Antaresa czy Betelgezy. Co 
prawda H.N. Russell i A.S. Eddington 
oszacowali teoretycznie średnice kilku-
nastu gwiazd. Eddington podał, że we-
dług jego obliczeń Betelgeza ma śred-
nicę 0,051”, Antares 0,043”, Aldebaran 
0,022”, Arktur 0,020”, Pollux 0,013” 
a Syriusz 0,007”. Pewności jednak nie 
było, należało to sprawdzić. Michelson 
postanowił najpierw zmierzyć średnicę 
Betelgezy, później kolejno Antaresa, 
Aldebarana i Arktura.

Latem 1920 r. Michelson powrócił 
na Mount Wilson i 10 lipca rozpoczął 
kolejne próby pomiarów. Jednak pierw-
szej nocy nie uzyskał pozytywnych re-
zultatów. Następnej nocy postanowił 
skierować teleskop na Wegę. Wybrał 
ją, ponieważ była to jedna z pierw-
szych gwiazd, dla których zmierzono 
paralaksę i znano jej teoretyczną śred-
nicę: około 3,6 razy większa od Słoń-
ca. Niestety i tym razem nie udało się 
zaobserwować momentu zniknięcia 
prążków interferencyjnych. Dokona-
no więc pewnych poprawek, zarówno 
w ustawieniu luster, jak i przez wsta-
wienie dodatkowych kompensatorów 
w pobliżu okularu, w celu wyrównania 
ścieżek promieni świetlnych. Ponowne 
obserwacje Wegi rozpoczęto 6 sierp-
nia 1920 r. Zakończyły się one pełnym 
sukcesem 8 sierpnia. Przy rozsunięciu 
zwierciadeł na odległość 7 stóp Mi-
chelson i współpracownicy zobaczyli 
po raz pierwszy prążki interferencyj-
ne. Dopiero jednak 17 października 
1920 r., już przy pomocy teleskopu 

Hookera, udało się uzyskać zanikanie 
prążków interferencyjnych podczas 
obserwacji α Andromedy i Aldebara-
na, przy odległości 6 stóp między ze-
wnętrznymi lustrami. Po rozsunięciu na 
odległość 7 stóp znikały również prążki 
dla Betelgezy. Zestaw działał i można 
było próbować rozsuwać zwierciadła 
na coraz większe odległości.

Po tym pierwszym sukcesie Mi-
chelson musiał opuścić Mount Wilson, 
a dalsze obserwacje kontynuowali An-
derson i Pease. 12 grudnia ogromne 
doświadczenie Andersona, związane 
z jego wcześniejszymi obserwacjami 
Kapelli, pozwoliło im zaobserwować 
wygaszenie prążków interferencyjnych 
przy przesuwaniu elementów kompen-
sacyjnych dla Polluksa, ale niestety nie 
przy przesuwaniu zewnętrznych skraj-
nych zwierciadeł. Pełny sukces nastąpił 
następnej nocy, 13 grudnia 1920 r., gdy 
uzyskali piękne, pomarańczowe i czar-
ne zerowe prążki dla Betelgezy, o czym 
natychmiast zawiadomili telegraficz-
nie Michelsona. Od 14 do 17 grudnia 
zmierzono również średnice Procjona, 
α Ceti, Aldebarana i Polluksa.

Michelson osobiście poinformował 
amerykański świat naukowy o tych 
wynikach podczas konferencji na Uni-
wersytecie w Chicago 29 grudnia 1920 
r. Podał, że przy średniej długości fali 
świetlnej 575 nm średnica kątowa 
Betelgezy wynosi 0,047”, co pozwo-
liło mu obliczyć średnicę liniową tej 
gwiazdy: 436 mln km (nieco mniej niż 
średnica orbity Marsa), przy szacowa-

Rys. 6. Pierwsza strona The New York Timesa z 30 grudnia 1920 r. z notatką o pomiarze średnicy 
Betelgezy przez Michelsona. Tytuł głosi: „Olbrzymia gwiazda równa 27 mln naszych Słońc”
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Tomasz Kardaś (na zdjęciu po lewej) jest emerytowanym nauczycielem fizyki, au-
torem kilkudziesięciu artykułów z zakresu dydaktyki i historii fizyki. Za zaprojek-
towanie i zbudowanie oryginalnej pracowni fizycznej otrzymał nagrodę redakcji 
„Fizyki w Szkole”. Oprócz nauczania młodzieży w strzeleńskim liceum, całe życie 
poświęcił zgłębianiu życiorysu i dokonań A.A. Michelsona i popularyzowaniu jego 
sylwetki. Jest autorem kilkunastu artykułów, popularyzujących postać tego wiel-
kiego fizyka w czasopismach polskich i amerykańskich, oraz dwóch książek.

nym błędzie około 10% (dziś otrzymu-
je się wartości od 0,042” do 0,069”). 
Promień tej gwiazdy okazał się około 
300 razy większy od promienia Słońca, 
co daje objętość 27 mln razy większą. 

Ta liczba zadziałała na wyobraźnię 
wielu zwykłych ludzi i stąd prasa na-
tychmiast podchwyciła ten temat. Naj-
większy i bardzo prestiżowy dziennik 
The New York Times zamieścił artykuł 
30 grudnia, było to najobszerniejsze 
doniesienie na ten temat. Artykuł roz-
poczęto już na pierwszej stronie — du-
żymi literami, wytłuszczoną czcionką 
(rys. 6). Na drugiej stronie zamiesz-
czono rysunek ilustrujący rozmiar Be-
telgezy porównany ze średnicą orbity 
Marsa. Niezwykle rzadko zdarza się, 
aby odkrycie naukowe wywołało taki 
rezonans w całym społeczeństwie. 
Na cześć tej wielkiej gwiazdy pisano 
wówczas wiersze. Jeden z takich wier-
szy, zatytułowany Inhabitants of Betel-
geuse (Mieszkańcy Betelgezy), zamie-
ścił miesięcznik Popular Astronomy. 

W maju 1921 r. w The Astrophysical 
Journal ukazał się napisany wspólnie 
z F.G. Pease artykuł Michelsona na te-
mat tych pomiarów. Sprawozdanie jest 
bardzo precyzyjne, zawiera dokładne 

schematy całej aparatury, zdjęcia inter-
ferometru nałożonego na 100-calowe-
go Hookera, a także zdjęcia korekto-
rów, które założono na jego okular. Ta 
pionierska praca znalazła się na liście 
100 najbardziej fundamentalnych ar-
tykułów opublikowanych na łamach 

The Astrophysical Journal, zestawionej 
z okazji 100-lecia tego czasopisma. 

Sukces sprowadził na Michelsona 
kolejny deszcz nagród i zaszczytów. 
Jego metodzie wróżono świetlaną 
przyszłość w astronomii. Nie mylono 
się, bowiem jej tryumf trwa do dzisiaj. 

Perfekcyjnie wyostrz swoje zdjęcia, w pełni kontroluj ekspozycje 

w lustrzance albo pozbądź się uporczywej rosy z obiektywów - to tylko 

niektóre z propozycji w naszej ofercie.
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Przegląd XXL — polowanie  
na gromady galaktyk

Gromady to ogromne zbiory 
galaktyk, które zawierają oprócz 
nich samych duże ilości gorącego 
gazu o temperaturze tak wysokiej, 
że emituje on promieniowanie rent-
genowskie. Struktury te są przydat-
ne dla astronomów, bowiem na ich 
budowę i ewolucję teoretycznie 
powinna mieć duży wpływ ciemna 
materia i ciemna energia — niewi-
dzialne składniki Wszechświata.

Zespół składający się z ponad 
100 astronomów rozpoczął nowe 
poszukiwania gromad galaktyk 
w roku 2011. Choć silne promie-
niowanie rentgenowskie, które po-
kazuje ich położenia na niebie, jest 
pochłaniane w ziemskiej atmosfe-
rze, bez trudu wykrywają je obser-
watoria orbitalne, takie jak teleskop XMM-
-Newton. Z tego też powodu naukowcy 
zdecydowali się połączyć przegląd nieba 
na falach rentgenowskich — XMM-New-
ton survey — z obserwacjami optycznymi 
nieba prowadzonymi przez Europejskie 
Obserwatorium Południowe (ESO) i inne 
teleskopy naziemne. Wynik takich połą-
czonych obserwacji przyniósł olbrzymie 
ilości nowych danych. Znany jest on dziś 
jako przegląd XXL.

Głównym celem tego nowatorskiego 
przeglądu było zebranie reprezentatywnej 
próbki około 500 gromad galaktyk leżą-
cych w odległości odpowiadającej takie-
mu momentowi w historii Kosmosu, gdy 
liczył on sobie mniej więcej połowę swego 
obecnego wieku. Astronomowie przypusz-
czają, że przegląd XXL da im niebawem 
wiele nowych, ciekawych rezultatów, ale 
już teraz, w swych początkach, przyniósł 
on kilka spektakularnych odkryć.

Należy do nich między innymi znale-
zienie pięciu nowych supergromad — czyli 
gromad gromad galaktyk. Dotychczas 
znano ich tylko kilka, a najsłynniejszą 
z nich jest ta, w której leży nasza Droga 
Mleczna — czyli Laniakea. Inne ciekawe 
„znalezisko” to zaobserwowanie groma-
dy XLSSC-116, która leży około 6 mld lat 
świetlnych od nas i świeci niezwykle ja-
sno. Po raz pierwszy mamy technologicz-
ne możliwości dokładnego zbadania tak 
jasnego świecenia dyfuzyjnego w odległej 
gromadzie galaktyk.

Dane zebrane w przeglądzie XXL posłu-
żyły także do dodatkowego potwierdzenia 
wcześniejszych obserwacji zdających się 
sugerować, że na dużych odległościach 
od nas jest mniej gromad, niż wynikało-
by to z przewidywań dla parametrów ko-
smologicznych wyliczonych na podstawie 
obserwacji nieba Teleskopem Placka. Na-

ukowcy nie wiedzą jeszcze, dlaczego tak 
jest, ale wierzą, że w wyjaśnieniu tego fak-
tu może pomóc skompletowanie pełnej 
próbki gromad galaktyk w ramach XXL. 
Ma to mieć miejsce około 2017 r.

Elżbieta Kuligowska

Kosmiczna „czkawka” 
pobliskiej czarnej dziury

Zespół astronomów korzystający z da-
nych otrzymanych z teleskopu Chandra 
odnalazł dowody na wybuchy superma-
sywnej czarnej dziury znajdującej się 
w centrum małej galaktyki NGC 5195. 
Łączy się ona z dużą galaktyką spiralną 
NGC 5194, znaną również jako galaktyka 
Wir. Obydwie stanowią układ Messier 51, 
który leży w odległości około 26 mln lat 
świetlnych od Ziemi. 
Supermasywna czar-
na dziura znajdująca 
się w NGC 5195 jest 
jedną z najbliższych 
nam, jednocześnie 
będących w trakcie 
gwałtownych wybu-
chów. Na podstawie 
danych z teleskopu 
Chandra, Eric Schle-
gel z University of 
Texas w San Anto-
nio wraz ze swoimi 
współpracownikami, 
wykrył dwa łuki emi-
sji rentgenowskiej 
blisko centrum NGC 
5195. Astronomo-
wie uważają, że owe 
łuki są pozostałością 
dwóch ogromnych 
wybuchów, podczas 
których czarna dziu-

ra wyrzuciła materię na zewnątrz, do ga-
laktyki. Zdarzenie to mogło mieć duży 
wpływ na jej obecny wygląd.

Nad zewnętrznym łukiem rentgenow-
skim astronomowie zaobserwowali cien-
ki region emisji stosunkowo chłodnego 
gazu wodorowego, w obrazie optycznym 
0,9-metrowego teleskopu Kitt Peak Natio-
nal Observatory. Obserwacja ta może su-
gerować, że gaz emitujący promieniowa-
nie X wypchnął gaz wodorowy z centrum 
galaktyki. Takie zdarzenie, gdzie super-
masywna czarna dziura wpływa na swo-
ją macierzystą galaktykę, astronomowie 
nazywają sprzężeniem zwrotnym (ang. 
feedback).

Właściwości gazu wokół łuków w NGC 
5195 sugerują, że ten zewnętrzny „ze-
pchnął z drogi” wystarczającą ilość mate-
rii, aby mógł się rozpocząć proces powsta-
wania nowych gwiazd. Naukowcy sądzą, 
że owo sprzężenie zwrotne uniemożliwia 
galaktykom zbytnie rozrastanie się i jed-
nocześnie może pozwalać na powstawa-
nie niektórych gwiazd. Proces ten pokazu-
je, że czarne dziury nie tylko niszczą, ale 
też coś tworzą.

Astronomowie uważają, że wybuchy 
supermasywnej czarnej dziury w ga-
laktyce NGC 5195 mogą być wywołane 
przez oddziaływanie mniejszej galaktyki 
z większą towarzyszącą galaktyką spiral-
ną, wskutek czego do czarnej dziury do-
starczana jest duża ilość gazu. Energia 
generowana przez materię opadającą 
na czarną dziurę doprowadza do powsta-
nia wybuchu. Zespół szacuje, że potrzeba 
od 1 do 3 mln lat dla zewnętrznego oraz 
od 3 do 6 mln lat dla wewnętrznego łuku, 
aby mogły osiągnąć obecne położenie.

Agnieszka Nowak

Południowe  pole  przeglądu  XXL.  Gdyby  nanieść  je 
na niebo, obszar ten miałby rozmiary stu Księżyców 
w  pełni.  Czerwone  okręgi  zaznaczają  pozycje  gro-
mad  galaktyk  odkrytych w  ramach  tego  przeglądu. 
Źródło:  ESA/XMM-Newton/XXL  survey  consortium/
(S. Snowden, L. Faccioli, F. Pacaud)

M 51 w świetle widzialnym oraz rejon czarnej dziury i łuki widziane 
w promieniach rentgenowskich. Źródło: X-ray: NASA/CXC/Univ of Te-
xas/E.Schlegel i inni; Optyczne: NASA/STScI
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Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) nad Ziemią. 
Zdjęcie wykonano 20 lutego 2010 r. z wahadłowca 
Endeavour w ramach misji STS-130. Źródło: NASA

Szansa na rozmowy uczniów z astronautami 
za pomocą fal radiowych

Kosmos,  
łączność radiowa  
i szkolne lekcje

Armand Budzianowski, Tomasz Ciepielowski

„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona” — powiedział prawdo-
podobnie Albert Einstein. Słynny inżynier i wynalazca Nikola Tesla marzył o tym, aby przekazywać 
energię bezprzewodowo. Prace ludzi takich jak Augusto Righi, Nikola Tesla, Andrew Carnegie, Tho-
mas Alva Edison, Guglielmo Marconi, Reginald Aubrey Fessenden, James Maxwell, Oliver Lodge, 
Aleksandr Popow doprowadziły w końcu do odkrycia przesyłania informacji bezprzewodową drogą ra-
diową. Senator Marconi nie wynalazł radiowej transmisji bezprzewodowej. Jest to dzieło wielu autorów 
— jednak składając znane wynalazki, uczynił tę technikę użyteczną praktycznie, tworząc działające 
systemy łączności dalekiego zasięgu.
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Polskie początki 
Próby związane z falami radiowymi 
były również prowadzone w Polsce. 
Pierwszą próbną audycją w historii 
polskiej radiofonii była emisja na fali 
385 m przygotowana przez Polskie To-
warzystwo Radiotechniczne w lutym 
1925 r. W tym samym roku w Paryżu, 
dzięki zaangażowaniu wielu Polaków, 
powstała międzynarodowa organizacja 
IARU (International Amateur Radio 
Union), natomiast 22 lutego 1930 r. po-
wstał Polski Związek Krótkofalowców 
(PZK). W latach 1934–1935 członkiem 
władz PZK był inż. Stanisław Man-
czarski (później profesor) — twórca 
patentu „Sposób telewizyjnego prze-
syłania obrazów za pośrednictwem 
drutu i radja” zgłoszonego w 1929 r. 
W 1935 r. inż. Manczarski za swoją 
działalność otrzymał tytuł Członka Ho-
norowego PZK. 

Na świecie wiele osób pracowało 
nad eksperymentalnym poznaniem fal 
radiowych, budowano nowe odbiorni-
ki i urządzenia nadawczo-odbiorcze, 
tworzono anteny (prof. Hidetsugu Yagi 
i Shintaro Uda). Z punktu widzenia 
astronomii to Karl Jansky i Grote Re-
ber (krótkofalowiec o znaku W9GFZ) 
zaobserwowali zakłócenia radiowe po-
chodzenia pozaziemskiego. Pionierem 
radioastronomii w Polsce był prof. Ta-
deusz Banachiewicz, który w 1954 r. 
prowadził radiowe obserwacje Słoń-
ca i jego zaćmienia w paśmie 90 cm. 
Po śmierci Banachiewicza badania 
wstrzymano, jednak dzięki zaangażo-
waniu prof. Stefana Manczarskiego 
ponownie od 1956 r. rozpoczęto sta-
łe obserwacje Słońca na pasmach 47 
i 94 cm. Domyślano się, że fala radio-
wa odbija się od warstw otaczających 
Ziemię i nie jest w stanie „wydostać 
się w przestrzeń kosmiczną”. Wiedza 
w tej dziedzinie jednak nie zmieniała 
się. Przełomem okazał się eksperyment 
radiowy w październiku 1957 r. zwią-
zany ze Sputnikiem 1. 

Służba radiokomunikacyjna 
amatorska

Współcześnie radioamatorzy mają 
dostępnych w Polsce 26 pasm radio-
wych od setek kiloherców do setek gi-
gaherców. Są to zazwyczaj pasma elek-
tromagnetyczne, na wykorzystanie któ-
rych nie było pomysłu i nie pokrywają 
się z tymi zakresami, na których pro-
wadzone są obserwacje Wszechświata 
przez astronomów. Każde z tych pasm 

radioamatorskich ma inną specyfikę. 
Rozchodzenie się fal radiowych (pro-
pagacja) zależy od wielu czynników, 
m.in. od aktywności Słońca, a tym sa-
mym od pory dnia i roku. Są pasma, 
na których można prowadzić łączności 
o określonych porach dnia, są też takie, 
które pozwalają na pracę przez całą 
dobę. Są pasma radiowe, na których 
rozmawia się głównie lokalnie, i takie, 
które służą do łączności dalekiego za-
sięgu, czyli w slangu krótkofalarskim 
— DX. W przypadku tych drugich 
może się okazać, że stacje A i B pracują 
w niewielkiej od siebie odległości, np. 
na dwóch krańcach Warszawy i wza-
jemnie się nie słyszą, natomiast obie 
doskonale mogą rozmawiać z tym sa-
mym korespondentem odległym o set-
ki czy tysiące kilometrów.

Obecnie już wiemy, że fale radiowe 
mogą odbijać się od różnych warstw 
atmosfery Ziemi. Zjawisko to krótko-
falowcy wykorzystują do zwiększenia 
zasięgu radiowego poza swój hory-
zont. Czasami zamiast warstw atmo- 
sfery wykorzystują zorze i meteory. 
Radioamatorzy wykorzystują te zja-
wiska do komunikacji, astronomowie 
natomiast do obserwacji rojów mete-
orowych lub pomiarów zorzy.

Z falą radiową jest jak z puszcza-
niem kaczek na wodzie. Gdy jest odpo-
wiedni kąt, to kamień wielokrotnie od-
bije się, natomiast w niesprzyjających 
warunkach szybko przeniknie do dru-

giego ośrodka. Z oddziaływaniem fal 
radiowych na warstwy wokół Ziemi 
jest podobnie, a doświadczeni radio-
operatorzy wiedzą, kiedy i w którym 
kierunku ustawić swoje anteny, aby 
uzyskać najlepszy efekt.

Najważniejszym elementem stacji 
jest antena (a nie duża moc, jak zazwy-
czaj myślą początkujący radioama-
torzy), która odpowiednio uformuje 
wiązkę radiową. Wyobraźmy sobie 
zadanie, że żarówką żarową o mocy 
40 W chcemy, nie ruszając się z miej-
sca, oświetlić bardzo mocno jakiś 
ciemny punkt w pokoju, na przykład 
dziurkę od klucza, a na drodze pomię-
dzy dziurką a żarówką nie ma żadnych 
przeszkód. Zamiast zwiększać moc 
żarówki, wystarczy zastosować lustra 
odpowiednio skupiające światło z ża-
rówki na dziurce od klucza. Przyciem-
ni się wówczas ogólne oświetlenie po-
mieszczenia, ale cel oświetlenia obiek-
tu osiągniemy. W podobny sposób 
działają anteny radiowe, zwiększając 
stosunek sygnału pożądanego z dane-
go kierunku (lub w danym kierunku) 
do szumu tła. Obecna wiedza pozwala 
na analizowanie widma promienio-
wania różnych obiektów we Wszech-
świecie oraz na wytwarzanie i kształ-
towanie fal elektromagnetycznych 
o konkretnym kierunku (nadawanie 
i odbieranie), a także na przesyłanie 
informacji drogą radiową w dowolny 
punkt Ziemi.

Astronauta NASA, Gregory (Reid) Wiseman KF5LKT, podczas radiowej rozmowy przez amator-
ską radiostację satelitarną, przez którą w drugiej połowie 2015 r. przeprowadził 14 szkolnych 
łączności ARISS ze szkołami w USA, Japonii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Malezji, Kuwejcie, Buł-
garii i Kanadzie. Źródło: NASA
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Przepuszczalność ziemskiej atmosfery dla amatorskich pasm radiowych

EME
Od kilkudziesięciu lat można więc 

tak ukształtować wiązkę radiową, aby 
wykorzystać powierzchnię Księżyca 
jako naturalnego satelitę telekomu-
nikacyjnego Ziemi. Są to tak zwane 
łączności Earth–Moon–Earth (EME). 
Warto dodać, że Polacy w 2012 r. 
w paśmie 23 cm w ramach Global-
nego Miesiąca Astronomii i dzięki 
współpracy z prof. Lechem Mankie-
wiczem (PAN) i Danielą de Paulis 
nadali w stronę Księżyca ponad 70 
obrazów nadesłanych ze świata, ale 
głównie namalowanych przez dzieci 
z Polski, a współpracujący z polskimi 
radioamatorami radioteleskop CAM-
RAS w Holandii odebrał odbite od po-
wierzchni Księżyca obrazy.

Radio na orbicie
Czy możemy sobie obecnie wyobra-

zić jakiekolwiek operacje w przestrze-
ni kosmicznej bez radiokomunikacji, 
która pozwala przesyłać nam dźwięk, 
obraz i dane?

„Wizja” Nikoli Tesli bezprzewodo-
wego przekazywania energii elektrycz-
nej też zaczyna być wprowadzana ko-
mercyjnie w życie (ładowarki bezprze-
wodowe). Jak widać, radioastronomia 
i radiokomunikacja są bardzo do siebie 
zbliżone. Nadal na ziemi jest wielu pa-
sjonatów fal radiowych — kiedyś krót-
kofalowców, a obecnie radioamatorów, 
którzy nieustannie prowadzą prace eks-
perymentalne w ramach swojego hob-
by. Kto wie, może doprowadzą znów 
do nowych odkryć? Ich pasja jest tak 
wielka, że swoje amatorskie radiosta-

cje i możliwość komunikacji wszędzie 
ze sobą zabierają. Tak kiedyś zrobili 
kosmonauci i astronauci, zabierając 
ze sobą w przestrzeń kosmiczną ręczne 
radia do komunikacji amatorskiej. Pa-
sja ta pochłonęła wielu radioamatorów, 
którzy jako wolontariusze od lat pra-
cowali w ramach projektów lub grup 
roboczych, m.in. MIREX, SAREX, 
a obecnie ARISS, czyli Amateur Radio 
on the International Space Station. 

ARISS jest organizacją non-pro-
fit, która współpracuje z agencjami 
kosmicznymi w ramach umieszcza-
nia i wykorzystania na orbicie sprzętu 
radioamatorskiego do prowadzania 
łączności głosowych, cyfrowych oraz 
przesyłania obrazu. Praca wolontariu-
szy w ramach ARISS koncentruje się 
na budowaniu i umieszczeniu na po-
kładzie Międzynarodowej Stacji Ko-
smicznej (ang. ISS, pl. MSK) sprzętu 
radioamatorskiego, satelitów ARISS 
oraz przygotowywaniu i realizacji pro-
jektów przy wykorzystaniu tego sprzę-
tu. Mało tego, sprzęt ten dzięki klubom 
radioamatorskim może być również 
„oddany” do używania przez ludzi nie 

posiadających pozwolenia radiowego 
w amatorskiej służbie komunikacyjnej. 
W ramach projektu szkolnych łączno-
ści ARISS zainteresowane szkoły i or-
ganizacje młodzieżowe mogą zgłaszać 
się do przeprowadzenia edukacyjnych 
rozmów z astronautą przebywającym 
w czasie połączenia na pokładzie Mię-
dzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. 
Najbliższy termin zgłoszeń otwiera się 
1 lutego 2016 r.

Porozmawiajmy
Rozmowa na żywo z astronautą lub 

kosmonautą przebywającym w czasie 
połączenia w przestrzeni kosmicz-
nej jest transmitowana w pasmach 
radiowej służby amatorskiej pomię-
dzy szkołą a Międzynarodową Stacją 
Kosmiczną znajdującą się na orbi-
cie okołoziemskiej. Jest to na pewno 
duże przeżycie dla wielu uczniów. 
Przygotowanie do takiego wydarzenia 
stanowi dla szkoły duży i długotermi-
nowy projekt edukacyjny. Trzeba się 
więc uzbroić w cierpliwość i czekając 
na termin łączności systematycznie 
pracować z uczniami. Przygotowania 
do rozmowy z astronautą otwierają 
nowe możliwości na lekcjach fizyki, 
chemii, geografii, matematyki, języka 
angielskiego etc. 

Od kilku lat działa Polska Agen-
cja Kosmiczna zajmująca się rozwo-
jem polskiego sektora kosmicznego 
w przemyśle, edukacji i badania na-
ukowych. Uczniowie, którzy uczest-
niczą w projekcie ARISS, mają moż-
liwość osobistego udziału w technicz-
nych przygotowaniach do łączności. 

Logo ARISS
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Dr  Armand  Budzianowski  jest  pra-
cownikiem Narodowego Centrum Ba-
dań  Jądrowych  oraz  krótkofalowcem 
o  znaku  radioamatorskim:  SP3QFE. 
Od pięciu lat jest mentorem ds. szkol-
nych łączności ARISS w Europie.

Mają możliwość poznania w praktyce 
sprzętu najwyższej technologii do pro-
wadzenia komunikacji satelitarnej. Są 
to na pewno interesujące spotkania 
z technologią, która być może zachęci 
młodych adeptów do dalszej edukacji 
o kierunkach politechnicznych, inży-
nieryjnych i eksploracji Kosmosu.

Łączność z Międzynarodową Stacją 
Kosmiczną wymaga przygotowania. 
Idea jest prosta, jednak należy przygo-
tować się do łączności precyzyjnie i za-
dbać o szczegóły. ISS to obiekt, który 
porusza się z prędkością 28 tys. km/h, 
czyli około 7–8 km/s. W przypadku 
odbioru telewizji satelitarnej — sateli-
ty są geostacjonarne — antena „patrzy” 
w stały punkt nieba. Stacja kosmiczna 
to obiekt, który pojawia się nad hory-
zontem w różnych miejscach (w Polsce 
pomiędzy północnym zachodem a po-
łudniem), a jego orbity są rzadko powta-
rzalne. Czas połączenia jest ograniczo-
ny czasem przelotu stacji w zasięgu sta-
cji naziemnej i może dochodzić do 10 
minut. Aby uzyskać najlepszy efekt, 
należy dysponować systemem anteno-
wym o kierunkowej charakterystyce 
i dużym wzmocnieniu do odbieranego 
sygnału. Anteny te muszą poruszać się 
synchronicznie z przemieszczającym 
się po orbicie ISS i dodatkowo precy-
zyjnie „trafiać” w stację kosmiczną. Dla 
niektórych orbit stacja może przemiesz-
czać się nawet o 4,5 stopnia w ciągu 
1 sekundy! Dodatkowym utrudnieniem 
(który może znacznie wydłużyć czas 
połączenia radiowego) jest korygowa-
nie efektu Dopplera przez stację na-
ziemną jednocześnie na częstotliwości 
nadawczej i odbiorczej.

Własny projekt edukacyjny
Szkoła zainteresowana udziałem 

w takiej kosmicznej rozmowie po-
winna najpierw opracować związane 
z Kosmosem działania edukacyjne, 
które będzie realizowała przez rok 
lub dłużej w ramach przygotowania 
uczniów do łączności, a następnie 
opisać je we wniosku składanym do 
Amateur Radio on the International 
Space Station (ARISS). Zgłoszenia do-
konuje się za pomocą formularza do-
stępnego do pobrania na stronie http:// 
www.ariss-eu.org/school-contacts. 
Po wypełnieniu formularz należy wy-
słać e-mailem do ARISS. Najbliższy 
termin przyjmowania wniosków dla 
Europy, w tym dla Polski, rozpoczął się 
1 lutego 2016 r. i zakończy 30 kwiet-

ARISS DLA SZKÓŁ

Zadaj pytanie  
astronaucie w Kosmosie

Od 1.02 do 30.04.2016 r. polskie szkoły, we współpracy z radioamatorami, 
mogą zgłaszać do projektu ARISS własne wnioski edukacyjne, w ramach 
których w 2017 r. będzie okazja do przeprowadzenia kosmicznych telekon-
ferencji pomiędzy uczniami a astronautami przebywającymi na stacji ISS 
przelatującej w trakcie rozmowy nad naziemną amatorską stacją radiową.

Więcej informacji: http://ariss.pzk.org.pl oraz http://www.ariss-eu.org/ 

Kontakt: koordynator.ariss@gmail.com

nia 2016 r. Termin ten dotyczy ko-
smicznych rozmów przeprowadzanych 
w okresie od lutego do czerwca 2017 r.

Możliwe są dwa rodzaje kontaktu 
z astronautami. Kontakt bezpośredni, 
w którym amatorzy krótkofalarstwa 
organizują w szkole stację do kontak-
tu z ISS przelatującą nad szkołą. Dru-
gi rodzaj to telemost: ARISS posiada 
sieć dedykowanych stacji naziemnych 
przeznaczonych do tego zadania i po-
krywających zasięgiem cały świat. 
Stacjami tymi zarządzają doświadczeni 
radioamatorzy. Kontakt ze szkołą jest 
ustanawiany w momencie, gdy stacja 
ISS przelatuje nad naziemną stacją 
ARISS. Sygnał pomiędzy szkołą a sta-
cją ARISS jest przekazywany telefo-
nicznie. Przy opcji telemostu szkoła 
nie płaci za połączenie telefoniczne 
z naziemną stacją radiową. Statystyki 
z ubiegłych lat wskazują, że możli-
wych jest od 20 do 30 szkolnych łącz-
ności ARISS w ciągu roku w regionie 
europejskim. 

Szczegóły udziału w ARISS są wyja-
śnione na stronie projektu, razem z wy-
maganiami technicznymi i organizacyj-
nymi dla szkoły. Od kilku lat PZK wraz 
ze Stowarzyszeniem Krótkofalowców 
i Radioamatorów „Delta” organizuje 
ogólnopolskie konferencje dla nauczy-
cieli i uczniów. Ich celem jest przeka-
zanie wiedzy na temat przygotowania 
programu edukacyjnego oraz wniosku 
o łączność z astronautą. Przedstawia-
ne są też możliwości współpracy szkół 
i radioamatorów z innymi stowarzysze-
niami i fundacjami w celu realizacji pro-
jektu edukacyjnego przygotowującego 
do łączności z astronautą, np. miniSAT.

Dzięki uczestnikom, którzy zreali-
zowali łączność ARISS, te coroczne 
konferencje są też forum wymiany 
doświadczeń. Zachęcamy nauczycieli 
i radioamatorów do zainteresowania 
się udziałem swoich szkół w tym cie-
kawym projekcie i współpracy z krót-
kofalowcami.

■

Tomasz  Ciepielowski  (znak  radio-
amatorski SP5CCC). Inżynier elektro-
nik, krótkofalowiec i pasjonat historii 
ruchu  radioamatorskiego  w  Polsce. 
Autor książki  „Lwowski Klub Krótko-
falowców. Zarys Dziejów.”
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Planetarium jak uniwersytet

Olsztyńska 
Akademia 
Dzieci
Kilka razy w roku sala projekcyjna Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego prze-
obraża się w akademicką salę wykładową. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo wykłady to u nas co-
dzienność, zdumiewający jest tylko wiek wykładowców i słuchaczy — 6 do 12 lat!

Lidia Kosiorek

Olsztyńska Akademia Dzie-
ci (OAD) przy Olsztyńskim 
Planetarium i Obserwatorium 
Astronomicznym jest jedną 

z filii Polskiej Akademii Dzieci (PAD). 
Pomysłodawczynią i założycielką PAD 
jest dr Agata Hofman — pracownik na-
ukowy Instytutu Psychologii Uniwer-
sytetu Gdańskiego, mama piątki dzieci, 
która razem z mężem Maciejem zajmu-
je się edukacją swoich dzieci w domu. 
I to z jakimi sukcesami! PAD to pierw-
szy w skali światowej uniwersytet 
prowadzony przez dzieci — dla dzie-
ci. To one wybierają interesujące ich 
zagadnienia i zakres treści, jakie chcą 
zawrzeć w swoich wykładach, a doro-
śli pomagają im tylko w wyborze wia-
rygodnych źródeł informacji naukowej 
oraz w kwestiach technicznych — na 
przykład w przygotowaniu prezentacji 
multimedialnej. 

W Polsce jest coraz więcej propozy-
cji zdobywania wiedzy, skierowanych 
do dzieci — niestety odpłatnie. Udział 
w wykładach PAD jest bezpłatny. 
Opiekunowie słuchaczy nie płacą za 
naukę, dorośli i mali wykładowcy nie 
pobierają honorariów. To uniwersytet 
bez księgowej. Jego działalność jest 

wspierana przez instytucje macierzyste 
i pracę wolontariuszy, tak jak w Olsz-
tyńskim Planetarium i Obserwatorium 
Astronomicznym.

Po raz pierwszy zetknęłam się z Pol-
ską Akademią Dzieci wiosną 2013 r. Za-
uważyłam w sieci zaproszenie do wy-
głoszenia wykładów na Politechnice 
Gdańskiej, skierowane do dzieci w wie-
ku 6–12 lat. W kołach astronomicznych 
istniejących przy Planetarium mieliśmy 
wielu uczestników, dla których przygo-
towanie wykładu byłoby wielką frajdą. 
I tak, z trójką świetnie przygotowanych 
wykładowców „w krótkich spoden-
kach”, pojechałam do Gdańska na IV 
Międzynarodową Konferencję PAD. 
W sekcji astrofizyki prof. Lecha Man-
kiewicza Maciej Cygański (9 lat) i Woj-
tek Cygański (7 lat) wygłosili wykład 
na temat ewolucji gwiazd, a Daniel So-
kulski (lat 12) o testowaniu hipotez po-
wstania Układu Słonecznego. Gościem 
specjalnym był prof. Arvind Gupta 
z Uniwersytetu w Bombaju — wyna-
lazca, popularyzator nauki i ekspert 
UNESCO. Zademonstrował, jak za po-
mocą niezwykle prostych, powszechnie 
dostępnych materiałów można wyko-
nać niemal każde doświadczenie. Jego 

strona internetowa warta jest polece-
nia nauczycielom i pasjonatom nauki: 
www.arvindguptatoys.com. W drugiej 
części spotkania odbywały się wykłady 
w sekcjach; słuchacze mogli wybierać 
interesujące ich zagadnienia. Wszyst-
kiego ciekawa, krążyłam po salach i ko-
rytarzach wielkiego gmachu. Panowała 
tam niezwykła atmosfera — działo się 
coś wzniosłego. Oczywiście zdumiewa-
jące było to tylko dla dorosłych, bo dla 
dzieciaków było normalką! Na zakoń-
czenie, w pięknym atrium politechniki 
organizatorzy poczęstowali wszystkich 
pizzą i „fontannami czekolady”.

W Olsztyńskim Planetarium posta-
nowiliśmy dać szansę udziału w tak 
zorganizowanym uniwersytecie rów-
nież dzieciom z Olsztyna i okolic. Licz-
bę studentów, jaką mogliśmy przyjąć 
ograniczała tylko liczba miejsc w sali 
projekcyjnej planetarium — 160. Uro-
czystość inauguracji roku akademic-
kiego została objęta honorowym patro-
natem prezydenta Olsztyna. Otworzyły 
ją i prowadziły oczywiście dzieci. Mali 
studenci odśpiewali hymn „Gaudeamus 
Igitur” — by poznać studencką trady-
cję i brzmienie łaciny, a przede wszyst-
kim, aby nadać spotkaniu podniosły 
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charakter. Wszyscy studenci otrzymali 
indeksy. Większość wykładowców sta-
nowili „absolwenci” kół astronomicz-
nych prowadzonych w Olsztyńskim 
Planetarium. Ich wykłady nie dotyczy-
ły jednak wyłącznie astronomii, lecz 
również innych dziedzin nauki. Wy-
kład inauguracyjny „W świecie strasz-
nych jaszczurów” wygłosiła 7- letnia 
Lena Tasak. Sprawiała wrażenie, jakby 
miała już sporą rutynę w realizacji tego 
typu zadań. Dziewięcioletni Kacper 
Wiśniewski opowiedział o własnych 
badaniach aktywności Słońca. Na pod-
stawie obserwacji plam słonecznych 
w olsztyńskim obserwatorium zobra-
zował dzieciom, w jakim tempie obra-
ca się Słońce. Zasypany gradem pytań 
odpowiadał „jak z dubeltówki”. Oczy-
wiście wzbudził podziw rówieśników 
i otrzymał wielkie brawa. Dla odmiany 
nastroju Marika Miotk (8 lat) przed-
stawiła budowę skrzypiec i nastrojo-
wą grą zademonstrowała, czym jest 
„dusza skrzypiec”. Po tym wykładzie 
konferansjerzy: Wiktoria Grzegorczyk 
i Daniel Sokulski udzielili głosu jedy-
nemu dorosłemu wykładowcy. Dr hab. 
Tomasz Kwiatkowski z Instytutu Ob-
serwatorium Astronomicznego UAM 
w fantastyczny sposób uczył i zabawiał 
dzieciaki wykładem „O pryszczatym 
Księżycu i kakaowych kraterach”. 
Tomkowi bardzo dziękuję za bezintere-
sowne poświęcenie nam swojego czasu 
i gratuluję talentu dydaktycznego!

Choć dzieciaki nie przejawiały naj-
mniejszych oznak zmęczenia, prze-
ciwnie — pytaniom nie było końca, 

zgodnie z planem nastąpiła przerwa 
na słodki poczęstunek i obejrzenie 
prac w Galerii Sztuki Współczesnej 
BWA. Po przerwie studenci obejrzeli 
seans astronomiczny „Ziemia, Księżyc 
i Słońce”, a po nim wysłuchali jesz-
cze trzech krótkich wykładów. Maciej 
Cygański, lat 9, z wielką swobodą 
i wspaniałym doborem słów objaśniał 
„Jak działa ewolucja”, a siedmioletni 
Wojtuś Cygański, z poczuciem hu-
moru opowiadał o „Mojej przygodzie 
z Mikołajem Kopernikiem”. Na zakoń-
czenie nasz student — erudyta, 12-let-
ni Daniel Sokulski wygłosił wykład 
„Ziemia. Nieznana historia. Część 1: 
Początki legendy”. A co z następnymi 
częściami? Daniel zaproponował, by 
słuchacze sami poszukali jej w pole-
canych książkach. Z treści późniejszej 

korespondencji wynika, że wielu z nich 
to zrobiło… I o to przecież chodziło! 
Wykładowcy mogli podzielić się swo-
ją wiedzą i swoimi pasjami, a to zain-
spirowało słuchaczy do przemyśleń 
typu: „o czym ja mógłbym przedstawić 
wykład podczas następnego spotkania 
Akademii”. I tak dzieci zdobywały od-
wagę i wiarę w to, że mogą być twór-
cze, a nawet w przyszłości podjąć pracę 
naukową. 

Przedstawiłam dla przykładu prze-
bieg pierwszego spotkania Olsztyń-
skiej Akademii Dzieci w październiku 
2013 r. Wykłady prowadzone są już od 
ponad dwóch lat i wciąż towarzyszy im 
nie mniejszy entuzjazm studentów-słu-
chaczy i studentów-wykładowców oraz 
zachwyt rodziców nad umiejętnościa-
mi dzieci. Zapraszani goście pozostają 
pod wrażeniem wiedzy, sposobu prze-
kazu, bogatego słownictwa i swobody 
wypowiedzi dzieci. Inicjatywa cieszy 
się poparciem władz miasta. Spotka-
nia odbywają się 4 razy w roku. Na 
każdej „konferencji naukowej” wygła-
sza wykład 4–5 dzieci i jeden dorosły 
wykładowca — najczęściej pracownik 
naszego planetarium lub Uniwersyte-
tu Warmińsko-Mazurskiego. Ostatnio 
do bezinteresownych działań na rzecz 
dzieci dołączył Instytut Rozrodu Zwie-
rząt i Badań Żywności Polskiej Aka-
demii Nauk w Olsztynie. Naukowcy 
z PAN-u również prowadzą wykłady 
dla OAD i udostępniają nam swoją salę 
wykładową. 

Po każdej konferencji zgłasza się co-
raz więcej dzieci, które chcą studiować 
z nami i wygłosić wykład. O tym, jak 
wielkie jest zainteresowanie, świadczy 
fakt, że po ogłoszeniu zapisów na ko-

Lena Tasak prowadzi wykład inauguracyjny. Fot. Robert Orłowski

Po każdym wykładzie jest wiele pytań. Fot. Robert Orłowski
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lejny rok akademicki limit miejsc zo-
staje wyczerpany w ciągu dwóch dni. 
Wykłady potwierdzają, że 7-latki (to 
przeciętny wiek naszych studentów), 
mają sporą wiedzę, są jej żądne i impo-
nują im ci, którzy się nią dzielą. Polska 
Akademia Dzieci daje im szansę zdo-
bywania wiedzy w gronie rówieśników 
i to w najlepszy z możliwych sposo-
bów — promuje naukę poprzez zabawę 
w studiowanie. Jest przecież mnóstwo 
dzieci, które już w tym wieku owład-
nięte są pasją badacza. Do nich wła-
śnie skierowana jest nasza propozycja. 
Gdy przeprowadziliśmy sondaż wśród 
studentów, o czym chcą wysłuchać 
wykładów, najczęstsze odpowiedzi 
brzmiały: „o Wszechświecie”, „o ro-
botach”, „wykład, gdzie będą fajne do-
świadczenia z chemii”. A zatem wśród 
zainteresowań dzieci prym wiodą na-
uki ścisłe. Jak to się dzieje, że potem 
uczniowie nie wybierają już tych nauk 
jako kierunku studiów? Odpowiedź 

Lidia  Kosiorek  jest  astronomem; 
pracuje w Olsztyńskim Planetarium 
i  Obserwatorium  Astronomicznym. 
Jest  koordynatorem  Olsztyńskiej 
Akademii Dzieci przy OPiOA.

sama się nasuwa. Zainteresowania 
dzieci kształtują się bardzo wcześnie, 
a w szkole astronomii, fizyki i chemii 
uczy się dopiero podczas dalszych lat 
edukacji (i to w coraz węższym zakre-
sie!), a zatem wtedy, gdy zaintereso-
wania zostały już ugruntowane. Dla-
tego edukacja, jaką proponuje Polska 
Akademia Dzieci, z pewnością sprzyja 
rozwojowi zainteresowań w kierunku 
zgodnym z potrzebami rynku pracy. 
Co więcej, nasi studenci zdobywają 
cenne przeświadczenie o tym, że na-
uka to nie tylko szkolny obowiązek, ale 
także przyjemność i wspaniała przygo-
da, a inwestycja w naukę jest najlepszą 
z możliwych na całe życie. Przekaz 
wiedzy od dziecka do dziecka niezwy-
kle silnie motywuje do jej zdobywania.

Więcej informacji o OAD zna-
leźć można na naszym blogu:  
http://padolsztyn.blogspot.com. Przed-
stawiona forma pracy z dziećmi daje 
organizatorom i wspierającym ich 

wolontariuszom dużą satysfakcję. Za-
chęcam do podjęcia tego typu pracy 
edukacyjnej. Sprzyjające warunki do 
takiego przedsięwzięcia mają nie tylko 
ośrodki naukowe i planetaria, ale rów-
nież placówki szkolne i opiekuńcze, 
czy też nauczyciele prowadzący koła 
zainteresowań. Niewielkim nakładem 
kosztów, choćby tylko na nagrody dla 
wykładowców, można zorganizować 
np. szkolną akademię dzieci. Rzecznik 
Praw Dziecka Marek Michalak powie-
dział: Powołanie Polskiej Akademii 
Dzieci jest pomysłem istotnie wizjoner-
skim. Sztuką jest bowiem dostrzeżenie 
potencjału dziecka na samym początku 
jego naukowego rozwoju. (…) Czło-
wiek uczy się przez całe życie, nieko-
niecznie od starszych, z pewnością 
od mądrzejszych. 

Polska Akademia Dzieci jest obję-
ta patronatem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. Za swoje dokonania 
zdobyła główną nagrodę w IX edycji 
konkursu Popularyzator Nauki 2013, 
organizowanym przez PAP i MNiSW 
w kategorii „instytucja pozanaukowa”. 
Jak wiemy, w tym samym konkursie 
wyróżnienie specjalne za rok 2014 
otrzymała redakcja naszego czasopi-
sma „Urania – Postępy Astronomii”. 

Gdy wysłałam zdjęcia z naszej in-
auguracji redaktorowi czasopisma 
„Planetarian”, doktorowi Dale Smith, 
ten odpowiedział mi: The future is in 
good hands! I ja też tak myślę! 

■
„Nasze zęby” — wykład Hani i Adama Gears. Fot. Robert Orłowski

Sala projekcyjna planetarium nadaje niepowtarzalny klimat spotkaniom. Fot. Robert Orłowski
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przeczytane w nature i Science

Kosmologia, czyli nauka o Wszechświecie, z zasady wyma-
ga badania bardzo odległych obiektów. Po prostu najistot-
niejsze zdarzenia w naszym Wszechświecie wydarzyły się 
na początku jego istnienia, a to oznacza, że aby je badać, 

trzeba obserwować bardzo odległe obiekty. Z zasady, bo w niektó-
rych przypadkach da się tego uniknąć — albo w naszym otoczeniu 
przetrwały obiekty charakterystyczne dla wczesnego Wszechświa-
ta, albo, co częstsze, mechanizmy działające bliżej współczesno-
ści są bardzo podobne czy wręcz identyczne z tymi spodziewa-
nymi we wczesnym Wszechświecie. W rzeczywistości ta ostatnia 
sytuacja jest wręcz kluczem do badań kosmologicznych. W końcu 
zasadą umożliwiającą wszelkie badania astronomiczne jest za-
łożenie, że prawa fizyczne obowiązujące na Ziemi są identyczne 
z tymi działającymi w Kosmosie. Zasada zasadą, ale w różnych 
zakątkach i momentach we Wszechświecie są często zupełnie 
różne warunki i w praktyce znalezienie w pobliżu układu realizują-
cego warunki, o których można sądzić, że odpowiadają interesu-
jącym nas układom z przeszłości, nie jest łatwe. Nie jest łatwe, ale 
też nie jest niemożliwe. A jeżeli się uda, to korzyści są ogromne. 
Przede wszystkim obserwacja bliższych obiektów oznacza dużo 
więcej światła do dyspozycji. Tym samym łatwiejsze, dokładniejsze 
i tańsze badania (mniejsze teleskopy i czasy ekspozycji). Do tego 
umożliwia badania tego samego rodzaju światła, które nas intere-
suje. Warto bowiem pamiętać, że przesunięcie ku czerwieni rzędu 
kilku oznacza, że światło wyemitowane jako nadfiolet przychodzi 
do nas jako daleka podczerwień, często poza obszarem przejrzy-
stości atmosfery. Dlatego warto szukać takich układów.

Pod koniec 2015 i na początku 2016 roku ukazało się w Na-
ture i Science kilka artykułów relacjonujących takie właśnie ba-

Bliskie badania odległego Wszechświata
Badania kosmologiczne kojarzą się nam z obserwacjami dalekich krańców Wszechświata. Ale naukowcy próbują znaleźć obiekty 
znajdujące się bliżej, które mogłyby w pewnym stopniu odpowiadać warunkom panującym w dawnych etapach ewolucji Wszech-
świata.  Trwają  też poszukiwania gwiazd  trzeciej populacji — hipotetycznego pierwszego pokolenia gwiazd we Wszechświecie. 
Potencjalne kandydatki na nie są czasem wskazywane wśród niezwykle ubogich w metale gwiazd.

dania. Zanim spróbujemy się z nimi zapoznać, przypomnijmy, 
jak według standardowego obrazu wygląda historia pierwszych 
kilkuset milionów lat istnienia Wszechświata. Otóż na początku 
Wszechświat był bardzo ciepły. Na tyle, by wyprodukowany w pier-
wotnej nukleosyntezie wodór był zjonizowany. Jednak Wszech-
świat szybko stygł i w końcu nastąpiła rekombinacja — elektrony 
połączyły się z protonami i powstał neutralny wodór. Jednak około 
dwusetnego miliona lat zaczęły powstawać gwiazdy i galaktyki. 
Wszechświat nadal stygł, ale tak około czterechsetnego miliona 
lat międzygalaktyczny wodór stał się znowu zjonizowany. O tym 
ostatnim przekonuje nas fakt, że obecnie właśnie taki wodór sta-
nowi większość barionowej masy Wszechświata. Oczywiście coś 
musi go zjonizować. Może, a przynajmniej powinno, dokonać tego 
promieniowanie pierwszych gwiazd — ogromnych, jasnych i go-
rących gwiazd trzeciej populacji. I to zjawisko zwane rejonizacją, 
wraz z powstaniem gwiazd, stanowi „ostatnie globalne zjawisko 
w historii Wszechświata”. Rejonizacja to jednak dość poważny pro-
blem. Obserwowane w zbliżonym czasie („zet” w okolicach sze-
ściu) stosunkowo niewielkie i ciemne galaktyki wysyłają zbyt mało 
światła, by zjonizować większość międzygalaktycznego wodoru. 
Do tego próba zmierzenia promieniowania jonizującego wodór, 
czyli tzw. promieniowania z kontinuum Lymana (promieniowania 
o energii większej lub równej 13,6 eV), wydaje się z góry skaza-
na na niepowodzenia. Fotony o tej energii, napotykając neutralny 
wodór, ulegają dość szybko absorpcji, po prostu jonizując pozo-
stałe jeszcze atomy neutralnego wodoru. Zbyt daleko więc nie do-
lecą. D.K. Erb, komentujący takie badania (Nature z 14 stycznia 
2016 r., t. 529 s. 159) twierdzi, że w najlepszym przypadku można 
się spodziewać zarejestrowania promieniowania z kontinuum Ly-

Artystyczna wizja obiektu 
CR7 — najjaśniejszej galaktyki 
we wczesnym Wszechświecie.  
CR7 to skrót od COSMOS Redshift 7. 
Inspiracją dla skrótu były inicjały 
Cristiano Ronaldo, słynnego 
piłkarza, który posługuje się także 
pseudonimem CR7.  
Źródło: ESO/M. Kornmesser
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mana wyemitowanego w okresie 1,6 — 2 
mld lat po Wielkim Wybuchu, czyli dużo 
później od czasu rejonizacji. I nawet 
wówczas nie ma żadnej gwarancji, że 
rejestrujemy te właśnie fotony. Identycz-
ne własności będą miały fotony dużo 
mniej energetyczne, ale wyemitowane 
odpowiednio później. To ostatnie z po-
wodu przesunięcia ku czerwieni — foton 
wyemitowany z energią około 14 eV reje-
strowany na Ziemi jest identyczny jak fo-
ton wyemitowany z energią 7 eV, ale przy 
dwukrotnie mniejszym „z”. Dlatego próba 
poszukania możliwie bliskiej galaktyki, 
która umożliwiłaby zbadanie mechani-
zmu rejonizacji, wydaje się być bardzo 
uzasadniona. 

Doniesienie o takim odkryciu poja-
wiło się w Nature z 14 stycznia 2016 r. 
(Y.I. Izotow i in. — w sumie siedmioro au-
torów; właśnie to doniesienie komentuje D.K. Erb) i dotyczy galak-
tyki karłowatej J0925+1403 zwanej czasem Zielonym Groszkiem. 
Galaktyka ma przesunięcie ku czerwieni 0,301, co odpowiada 
odległości 930 Mpc dla modelu kosmologicznego H0 = 67,1 km/
sMpc, ΩΛ = 0,682, Ωm = 0,318 i ma jasność około 20,7 mag. 
Jak widać, nie jest to bardzo blisko i bardzo jasno, jednak w tym 
problemie to raczej korzystne parametry. Sama galaktyka jest 
niewielka i raczej zwarta. Ma rozmiar kątowy (promień półświa-
tła) 0,2 sekundy kątowej, co się przekłada na około kiloparseka 
rozmiaru liniowego (przy wspomnianym modelu). Zielony Groszek 
wykazuje intensywną gwiazdogenezę oszacowaną na 52,2 masy 
Słońca na rok. Gwiazdogeneza zachodzi w dwu różnych, choć 
bliskich sobie, obszarach i dotyczy znacznej części masy galakty-
ki. Całkowita masa powstałych w ciągu 2,6 ± 0,2 My (czyli nowo 
powstałych) gwiazd to około (2,4 ± 0,3)×108 M

¤
 przy całkowitej 

masie gwiazd Zielonego Groszku około (8,2 ± 0,7)×108 M
¤.. Tym 

samym Zielony Groszek to bardzo zwarta i bardzo intensywnie 
tworząca nowe gwiazdy galaktyka. Może więc dość dobrze odda-
wać warunki, jakie panowały w galaktykach tworzących pierwsze 
pokolenie gwiazd. Tym bardziej że metaliczność tej galaktyki jest 
raczej niewielka (około 0,2 słonecznej), a wśród nowo powstałych 
gwiazd jest sporo bardzo gorących typu O, emitujących duże ilości 
promieniowania należącego do kontinuum Lymana. Problemem 
jest, jaki procent tego promieniowania opuszcza galaktykę i tym 
samym może mieć udział w jonizacji wodoru międzygalaktyczne-
go. Bo oczywiście obszary gwiazdogenezy są zanurzone w obło-
kach gazu i zaledwie niewielki procent wyprodukowanego w mło-
dych gwiazdach wysokoenergetycznego promieniowania może 
galaktykę opuścić. W wyniku analizy widma i po uwzględnieniu 
odpowiednich poprawek autorzy omawianej pracy oszacowali, że 
strumień energii emitowanej w zakresie kontinuum Lymana wyno-
si około 4,4 × 10–16 erg/(s cm2 Å). Natomiast strumień opuszcza-
jący tę galaktykę wynosi około 3,43 × 10–17 erg/(s cm2 Å). Z ilorazu 
tych wielkości widać, że galaktykę opuszcza około 7,8% produko-
wanego promieniowania mogącego jonizować wodór. Konkret-
nie około 3,86 × 1053 fotonów na sekundę. Uwzględniając czas 
trwania gwiazdogenezy otrzymujemy liczbę 3,6 × 1067 mogących 
zjonizować wodór międzygalaktyczny. Ta liczba odpowiada masie 
zjonizowanego wodoru około 40 razy większej od całkowitej masy 
Zielonego Groszka. Wydaje się więc, że galaktyki tego typu mogą 
odpowiadać za rejonizację Wszechświata. Jeżeli leżą wystarczają-
co blisko siebie, to obszary jonizacji wynikające z promieniowania 
tych galaktyk mogą się nakładać i w efekcie dostaniemy obser-
wowany fakt — jonizację ośrodka międzygalaktycznego. Jakiś krok 
w kierunku wyjaśnienia zjawiska rejonizacji został więc wykonany, 
choć… pamiętajmy, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, a galaktyki 
inne niż Zielony Groszek emitują znacznie mniej promieniowania 
z odpowiedniego zakresu. A dokładniej, dotychczas zbadane ga-

laktyki (D.E. Erb) emitują w międzygalaktyczną przestrzeń od jed-
nego do trzech procent tego typu promieniowania, czyli raczej zbyt 
mało, by zjonizować większość wchodzącego w grę wodoru.

Łatwo zauważyć, że powyżej opisany problem w dużej mierze 
obraca się wokół pierwszego pokolenia gwiazd. Ich własności 
i moc promieniowania (czyli w praktyce rozkład mas) ma zasadni-
czy wpływ na barionową materię międzygalaktyczną. 15 stycznia 
2016 r. ukazał się w Science (t. 351 s. 211) krótki tekst podsu-
mowujący poszukiwania śladów gwiazd III populacji. Wydaje się, 
że w szybkim tempie zbliżamy się do uzyskania bliższych informa-
cji o tych gwiazdach. I znowu chodzi o materię międzygwiezdną. 
Kilka lat temu O’Meara (Science 02.12. 2011 s. 1245) donosił 
o znalezieniu chmur gazu składających się wyłącznie z wodoru. 
W zeszłym roku D. Sobral i in. (ośmiu autorów z Portugalii, Holan-
dii, Szwajcarii, USA i Francji) zamieścił w sieci 4 czerwca 2015 r. 
preprint (http://arxiv.org/abs/1504.01734;2015), warto dodać: 
prawie natychmiast zaakceptowany do publikacji w APJ, w którym 
sugeruje, że gwiazdy te udało się zarejestrować. A konkretnie: 
zaobserwowano bardzo jasny obiekt CR7 (COSMOS Redshift 7, 
skrót podobno na cześć Cristiano Ronaldo). Obiekt wykazuje 
przesunięcie ku czerwieni 6,604 i ma jasność 1037,93 W (około  
2 ×1010 promieniowania Słońca) w okolicach linii alfa Lymana. 
Właściwie w obiekcie prawie nic nie widać poza tą linią z nadfio-
letu. To ostatnie oczywiście w układzie spoczynkowym CR7, bo 
na Ziemi to daleka podczerwień. Poza tym udało się znaleźć je-
dynie linie zjonizowanego helu świadczące, że obiekt jest bardzo 
gorący. Powinien więc też zawierać linie zjonizowanych metali. 
Niczego takiego jednak nie stwierdzono, więc pojawia się silna 
sugestia, że chodzi o gwiazdy III populacji.

Wydaje się więc, że może już niedługo będziemy o tych gwiaz-
dach wiedzieć więcej. Choć najlepiej byłoby je zobaczyć gdzieś 
blisko. To ostatnie wymagałoby spełnienia jednego z dwu warun-
ków. Albo musiałaby przetrwać* w niezmienionym stanie jakaś 
chmura pierwotnego gazu po to, by „pierwotne pozbawione me-
tali gwiazdy” mogły z niej powstać „prawie współcześnie”. Druga 
możliwość to istnienie gwiazd III populacji o bardzo małych ma-
sach umożliwiających przetrwanie do czasów współczesnych. Pod 
koniec ubiegłego roku coś takiego zasugerowano w Nature (26 
listopada 2015 r., s. 484), pisząc o ekstremalnie ubogich w me-
tale gwiazdach (nawet jedna dziesięciotysięczna wartości słonecz-
nej) w centrum (bulge) naszej Galaktyki. To niewątpliwie bardzo 
ciekawy artykuł i na dodatek odpowiadający tytułowi tego tekstu 
lecz… około połowy autorów to Polacy, więc może sami o tym coś 
w „Uranii” napiszą.

Jerzy Kuczyński

 * Oczywiście mogłaby też powstać współcześnie. Ale to wymagałoby współczesnego 
mechanizmu tworzenia wodoru, czego chwilowo kosmologia raczej nie strawi!

Artystyczna wizja galaktyk pod koniec ery rejonizacji. Źródło: ESO/M. Kornmesser



26 Urania 1/2016

U progu wielkich odkryć 
geograficznych, kiedy po-
suwający się w kierunku 
równika żeglarze portugal-

scy donieśli, że nie mogą obserwować 
już Gwiazdy Polarnej, zaczęto używać 
drugiego sposobu określania pozycji: 
szerokość z kulminacji Słońca. 

W samo południe, na nieznanej sze-
rokości geograficznej okrętu obserwa-
tor zmierzył wysokość Słońca, która 
wynosi 50°. Aby obliczyć szerokość 
geograficzną, na której jest okręt, nale-
ży tę wysokość odjąć od kąta prostego, 
otrzymując 40°. I tutaj równoleżnik 
czterdziesty (nie zaznaczony na rysun-
ku) jest astronomicznym kołem pozy-
cyjnym — wszyscy znajdujący się na 
nim obserwatorzy w południe zmierzą 
taką samą wysokość Słońca. Ten spo-
sób pomiaru Słońca ma miejsce tylko 
dwa razy w roku — podczas pozosta-
łych dni należy jeszcze uwzględnić od-
chylenie Słońca na północ lub południe 
(zwane deklinacją), ale to tylko jedno 

Szerokość 
geograficzna 
z kulminacji 
Słońca Józef Gawłowicz

Astronawigacja, najstarsza córa astronomii, była od starożytności do lat 70. ubiegłego wieku głównym 
sposobem prowadzenia okrętu po obszarach wodnych Ziemi w warunkach oderwania się od lądu. 
Sceneria tego działu nawigacji jest urzekająca. Oto ciemny aksamit olbrzymiej kopuły nieba skrzące-
go się gwiezdnym pyłem. Na jego tle rozsypane klejnoty migocących w nieskończonej dali gwiazd. 
Dookoła bezmiar oceanu i pusta linia widnokręgu. Samotny okręt, odległy o setki i tysiące mil od lądu, 
podąża do celu. Prowadzi go człowiek według tych właśnie gwiazd… Jak? Czy można to opisać języ-
kiem prostym, zrozumiałym i jednocześnie wystarczająco ścisłym?

dodatkowe działanie arytmetyczne. 
Stworzono do tego celu tablice dekli-
nacyjne Słońca — najstarsze Abraha-
ma Zacute (1060 r.), ulepszone Alfon-
syńskie (1252 r.) oraz Pruskie (1551 r.) 

opracowane zgodnie z teorią koperni-
kańską. Dzisiejszy Morski Rocznik 
Astronomiczny zawiera kolumnę do-
kładnych wartości deklinacji na każdą 
minutę pomiaru w ciągu całej doby. 

Rys. 1. Szerokość geograficzna wyznaczona z pomiaru wysokości Słońca nad horyzontem

Astronawigacja (2)
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Opisane w poprzednim numerze 
astrolabium, chociaż tak znaczące 
i piękne, zmieniało właścicieli, gdyż 
było datowane, ale nie było sygnowa-
ne. Według dzisiejszej wiedzy zacho-
wało się w światowym muzealnictwie 
jeszcze tylko jedno niemal identyczne 
astrolabium Arseniusa tej klasy (dato-
wane na 1554 r., aktualnie w zbiorach 
Museo Archeologico w Mexico City). 
Słynny warsztat w Louvain, otwarty 
przez Gaspara a Myrica rozwinął się 
znacząco pod kierunkiem profesora 
Gemmy Frisiusa (1508–1555). Gem-
ma zaadoptował znany w średnio-
wieczu rzut stereograficzny saphaea 
arzachelis opracowany w Hiszpanii 
Muzułmańskiej przez Ibn-az-Zarqellu 
z Toledo w XI wieku (prawdopodob-
nie ze źrodeł ptolemejskich), znany 
dziś jako astrolabum catholicum lub 
jako rzut Gemmy. W tymże warszta-
cie wielki Gerard Mercator, twórca 
mapy morskiej i jeden z uniwersalnych 
umysłów XVI wieku wykonywał in-
strumenty według projektów Gemmy. 
Po przeprowadzce Mercatora w roku 
1552 do Duisburga szwagier Gemmy 
mistrz Gualterius Arsenius objął warsz-
tat w Louvain, a wykonywane przezeń 
astrolabia, globusy, zegary słoneczne, 
Laski Jakuba i sfery armilarne były 
sprzedawane w całej Europie i są dzi-
siaj wielkimi rarytasami muzealnymi 
i kolekcjonerskimi. 

Miałem przyjemność oglądać wspo-
mniane astrolabium z 1554 r. podczas 
rejsów szkolnym czternastotysięczni-
kiem w 1966 r. do Vera Cruz, gdy by-
łem kierownikim praktyk studenckich, 
a kapitan tej jednostki Józef Miłobędz-
ki (najwybitniejszy intelektualista pol-
skiej floty, tłumacz Conrada i pisarz) 
poznał mnie z ówczesnym bożyszczem 
artystów Ameryki Południowej, mala-
rzem Dawidem Alfaro Siqueirosem. 
Z nim właśnie odwiedziłem stolicę 
Meksyku i kustosza Ignatio Bernala, 
który pozwolił to słynne astrolabium 
oglądać. 

W tych seansach brał także udział 
najwybitniejszy polski powieściopi-
sarz historyczny Teodor Parnicki, któ-
ry postanowił wówczas opuścić Mek-
syk i wrócić na stałe do Polski, gdzie 
miał duże grono czytelników. Parnicki 
przypomniał, że w 1554 r. miał miej-
sce ślub Marii Tudor z Filipem II, więc 

Rys. 2. Awers astrolabium perskiego

to późniejsze o dwa lata astrolabium 
z herbami Tudorów i Królów Katolic-
kich mogło być planowane jako pre-
zent ślubny dla królewskiej pary, ale 
z powodu opóźnienia (taki instrument 
wykonywano ręcznie kilkanaście mie-
sięcy) zostało prezentem z okazji wy-
niesienia Filipa II na tron Niderlandów 
Hiszpańskich. Podobnego zdania był 
ekspert, nieodżałowanej pamięci Alain 
Brieux, który przygotował wspomnia-
ną, niezwykłą aukcję paryską.

Dla porównania pokazujemy per-
skie fascynujące astrolabium, które 
poszło pod młotek na tej samej au-
kcji, podczas której sprzedano opisane 
astrolabium europejskie. 

Ażurowa rete wyróżnia się spośród 
tego typu map nieba pięknymi moty-
wami kwiatowymi, których zakończe-
nia są oznaczone nazwami 22 gwiazd 

a ekliptyka ozdobiona diamencikami 
na początku każdego znaku zodiaku 
(nazwy znaków zodiakalnych są wy-
grawerowane na obwodzie ekliptyki). 

Zewnętrzny pierścień korpusu jest 
bardzo dokładnie podzielony na pię-
ciostopniowe, ponumerowane sektory. 
Na stylizowanym trójkącie zawiesze-
nia wygrawerowano ozdobnie wersety 
z Koranu.

W dolnej połowie rewersu, pod 
„prostokątem cienia” widnieje sygna-
tura twórcy: „Dzieło Abd al-Ghafura” 
a na tzw. trójkącie zawieszenia, u góry 
datowanie: „W sto dziewięćdziesiątym 
ósmym roku hidży” (tj. w 1783/4). Pod 
płytką rete znajdują się wymienne płyt-
ki dla różnych szerokości geograficz-
nych obserwatora. 

Na zakończenie pokażemy zasady 
konstrukcji astrolabium aktualne dla 
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Rys. 5. Konstrukcja płytki „rete”

Rys. 4. (poniżej) Astrolabium rozłożone. Od góry: przetyczka w kształ-
cie głowy konia, alidada, płytka rete, płytki szerokościowe, korpus 
i trzpień służący do spięcia instrumentu dla obserwacji. Konstrukcja 
płytki  rete nadaje  jej charakter  retro, gdyż przypomina tarcze sta-
rych zegarów wieżowych

obu instrumentów — europejskiego 
i perskiego (rys. 4 i 5).

Astrolabia zapewniały dokładność 
pomiaru zaledwie do ½ stopnia, czy-
li do 30 mil morskich. Pomimo ich 
niewątpliwej urody szukano sposobu 
na zwiększenie dokładności pomiaru, 
aby statki nie wpadały na podwod-
ne skały czy osiadały na mieliźnie. 
O tych próbach powiemy w następ-
nym odcinku.

■

Astronawigacja (2)

Rys. 3. Rewers astrolabium perskiego
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W numerach 4/2015 i 5/2015 
„Uranii” ukazał się dwuczę-
ściowy artykuł „Ciemne niebo 

cz.1 — podstawy fizjologii” i „Ciemne 
niebo cz.2 — biochemia nocy” autorstwa 
pań Krystyny Skwarło-Sońty i Krystyny 
Zużewicz. Nasi czytelnicy mogą zadawać 
sobie pytanie, czemu artykuł biologiczny 
pojawił się w czasopiśmie astronomicz-
nym? Czyżby redakcja miała problem ze 
zdobyciem odpowiedniej ilości artyku-
łów o tematyce astronomicznej? 

Z pewnym opóźnieniem, chcemy 
uspokoić naszych czytelników, że artykuł 
ten opublikowaliśmy nieprzypadkowo 
i nie z braku innych możliwości. Chce-
my, aby na łamach „Uranii” pojawiały 
się artykuły dotyczące „ciemnego 
nieba”, zanieczyszczenia światłem. To 
jeden z najpoważniejszych problemów 
współczesnej astronomii, zarówno tej 
profesjonalnej, jak i miłośniczej. Nie jest 
to jednak problem czysto astronomiczny. 
Zanieczyszczenie światłem to nie tylko 
rozjaśnione nocne niebo. Jest to forma 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego 
o zasięgu globalnym i interdyscyplinar-
nym. Ta interdyscyplinarność jest jed-
nocześnie utrudnieniem i ułatwieniem 
na drodze do redukcji zanieczyszczenia 
światłem. Trudność polega na koniecz-

ności prowadzenia badań naukowych 
w wielu dziedzinach, jeśli chcemy w pełni 
zrozumieć, jak sztuczne światło w nocy 
wpływa na nas i nasze otoczenie. A uła-
twienie? Astronomowie w staraniach 
o ciemne nocne niebo nie są osamot-
nieni. Nie tylko oni potrzebują ciemności 
w nocy. Potrzebuje jej każdy człowiek 
i otaczające go środowisko. Dzięki temu 
astronomia zyskuje wsparcie np. biologii 
i medycyny. 

Oczywiście współczesny człowiek nie 
chce żyć bez sztucznego świata. Ono jest 
nam potrzebne (również najbardziej za-
palonym obserwatorom nocnego nieba). 
Rozwiązanie problemu zanieczyszczenia 
światłem nie polega na całkowitym 
zaprzestaniu używania sztucznego świa-
tła. Rozwiązaniem jest racjonalne jego 
wykorzystanie, minimalizujące skutki 
negatywne i maksymalizujące pozy-
tywne. I tu znajdujemy dalszych sprzy-
mierzeńców redukcji zanieczyszczenia 
światłem — architekturę, urbanistykę, 
a nawet technikę oświetleniową. Ma-
jąc takie wsparcie, możemy skutecz-
nie chronić tak ważne dla astronomii 
ciemne niebo. Jak pokazują pozytywne 
przykłady, również z Polski, działania na 
rzecz „ciemnego nieba” nie są walką 
z wiatrakami. Przykładów takich nie ma 

jeszcze wystarczająco dużo, ale może być 
ich więcej. Każdy z nas może coś zrobić 
dla „ciemnego nieba”. Wystarczy odro-
binę wytrwałości i wiedzy, dzięki którym 
przekonamy nasze otoczenie, że zanie-
czyszczenie światłem jest poważnym, ale 
racjonalnie rozwiązywalnym problemem. 
Przeszkodą tu może być jednak fakt, że 
wciąż brakuje artykułów popularnych 
na temat zanieczyszczenia światłem, 
szczególnie pisanych w języku polskim. 
„Przegryzanie się” przez naukowe teksty 
opisujące np. wpływ światła nocą na or-
ganizm człowieka jest dla niebiologa 
czasochłonne i bardzo trudne. Jednak 
taka wiedza może dać nam dodatkowe, 
ważne argumenty, kiedy np. zechcemy 
przekonać samorząd lokalny do wymiany 
oświetlenia na przyjazne człowiekowi 
i nocnemu niebu. Z tego powodu chce-
my na łamach „Uranii”, w dziale Ciemne 
Niebo, zamieszczać również ciekawe 
artykuły nieastronomiczne dotyczące 
zanieczyszczenia światłem i napisane 
językiem popularnonaukowym. 

Mamy nadzieję, że dając Wam, dro-
dzy Czytelnicy, „dawkę” ciekawej wiedzy 
i pozytywnych przykładów działań (ta-
kich jak opisany w tym numerze przypa-
dek obserwatorium w Ostrowiku), uda 
nam się zachęcić Was do starań o „ciem-
ne niebo”. 

Sylwester Kołomański

Bioastronomia ciemnego nieba
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Ostrowik — ważne miejsce 
dla polskiej astronomii

Stacja Obserwacyjna Obserwato-
rium Astronomicznego Uniwersytetu 
Warszawskiego w Ostrowiku działa 
nieprzerwanie od 1952 r. Jej zasad-
niczym wyposażeniem jest teleskop 
w systemie optycznym Cassegraina 
o średnicy lustra równej 60 cm, wy-
produkowany w NRD-owskich zakła-
dach Carl Zeiss Jena i zamontowany 
w roku 1973 pod 5-metrową kopułą 
na szczycie trzypiętrowej wieży. Stacja 
w Ostrowiku znajduje się w odległo-
ści 32 km w linii prostej od centrum 
Warszawy tuż przy drodze krajowej 
numer 17 w kierunku Lublina. Do ob-
serwatorium można zatem bardzo 
łatwo i wygodnie dotrzeć. Niestety 
bliskość rozrastającej się Warszawy 
i przylegających gmin, ale przede 

Czy prawie 100 latarni zgasi gwiazdy  
nad Ostrowikiem?

Ciemne niebo uratowane?

Rozbudowa drogi Warszawa – Lublin może przyczynić się do po-
gorszenia jakości nieba nad Stacją Obserwacyjną w Ostrowiku. 
Dzięki współpracy miłośników astronomii i zawodowych astrono-
mów sytuacja nie jest jednak beznadziejna. 

wszystkim plany rozbudowy drogi 
krajowej do rangi drogi ekspresowej, 
mogą drastycznie pogorszyć jakość 
nieba nad tym obserwatorium.

Ostrowik jest intensywnie wy-
korzystywany do celów naukowych 
oraz dydaktycznych przez pracowni-
ków oraz studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego. Stąd obserwowano 
sławne nowe klasyczne drugiej połowy 
XX w., które zabłysły w gwiazdozbio-
rze Łabędzia, takie jak Nova Cygni 
1975 oraz Nova Cygni 1992. To stąd 
śledzono przebieg zmian jasności 
licznych gwiazd nowych karłowatych. 
Również gromady gwiazdowe (otwar-
te, ale także i kuliste) były częstym 
przedmiotem badań. W ostatnim 
czasie rozpoczęto obserwacje gwiazd 
supernowych ogłaszanych w ramach 
misji kosmicznej Gaia oraz wszelkich 

słabych obiektów przejściowych, które 
pojawiają się na niebie dostępnym 
z Ostrowika. Wyniki wykonywanych 
obserwacji publikowane były w posta-
ci artykułów w periodykach o zasięgu 
międzynarodowym, takich jak Acta 
Astronomica czy Astronomy & Astro-
physics. Ostrowickie obserwatorium 
jest chlubą warszawskiej astronomii. 
Aby nadal dobrze spełniało swoją 
rolę, niezbędne jest utrzymanie jak 
najlepszych warunków do prowadze-
nia badań. Przede wszystkim zachodzi 
konieczność zachowania możliwie 
ciemnego nieba poprzez zmniejsze-
nie do absolutnego minimum liczby 
sztucznych źródeł światła w okolicy.

„Świetlana” przyszłość 
obserwatorium?

Teleskop w Ostrowiku znajduje się 
niespełna 400 m od obecnej drogi 
krajowej do Lublina. Według aktu-
alnych planów Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) 
rozbudowa tej drogi do klasy drogi 
ekspresowej nastąpi po stronie obser-
watorium. Jednak nie to wpłynie tak 
dramatycznie na pogorszenie jakości 
nieba w okolicy, jak budowa węzła 
„Ostrów” w odległości zaledwie 1 km 
od teleskopu. Według planów oświe-
tlenia na węźle, najbliższa latarnia 
spośród blisko stu miałaby znajdować 
się zaledwie około 600 m od serca ob-
serwatorium. Na etapie opracowania 
Koncepcji Programowej zaproponowa-
no trzy warianty układu jezdni węzła 
„Ostrów”. W każdym z nich jakaś jezd-
nia, czy to jezdnia dla ruchu lokalnego, 
czy też jezdnie główne trasy ekspreso-
wej miałyby biec wiaduktem. Umiesz-
czenie lamp wysoko na wiaduktach 
drastycznie rozświetliłoby okolicę. Aby 
znacząco zmniejszyć ilość emitowa-
nego światła, na przyszłym wiadukcie 
i nasypie prowadzącym do tego wia-
duktu oraz na końcach pasa włączają-
cego po stronie Stacji Obserwacyjnej 
nie powinny być instalowane żadne 

Z mapy zanieczyszczania światłem wynika, że obecnie niebo nocne nad Ostrowikiem jest już około 
4-krotnie jaśniejsze od nieba naturalnego. Są to wciąż dobre warunki obserwacyjne, ale dalszy wzrost 
poziomu zanieczyszczenia światłem w Ostrowiku stanowi poważne zagrożenie dla obserwacji astro-
nomicznych. Mapa przedstawia model zanieczyszczenia światłem dla okolic Warszawy. Skala barwna 
opisuje poziom jasności nocnego nieba w zenicie względem jasności naturalnego nieba w bezchmur-
ną i bezksiężycową noc. Model został opracowany przez Davida Lorenza i dostępny jest pod adresem 
djlorenz.github.io/astronomy/lp2006
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lampy. Optymalnym rozwiązaniem 
byłoby obniżenie słupów pozostałych 
lamp oraz instalacja odpowiednich 
opraw i źródeł światła o niskiej tem-
peraturze barwowej. Zmniejszenie 
natężenia oświetlenia powinno także 
dotyczyć planowanej kładki pieszo-
-rowerowej nad trasą ekspresową 
w okolicach bramy do obserwatorium.

Wspólne starania zawodowców 
i miłośników o ciemne niebo

Dnia 20 września 2014 r. Obserwa-
torium Astronomiczne Uniwersytetu 
Warszawskiego wraz ze Stowarzysze-
niem POLARIS — OPP w ramach Pro-
gramu Ciemne Niebo złożyło wspólnie 
wniosek o modyfikację planów oświe-
tlenia węzła „Ostrów” wg standardów 
stosowanych przez International 
Dark-Sky Association, a także zgod-
nie z normami CIE 150:2003 i PN-EN 
12464-2. Za wzór zaproponowanych 

rozwiązań mających na celu redukcję 
zanieczyszczenia sztucznym świa-
tłem wskazaliśmy m.in. oświetlenie 
drogi S79 w pobliżu lotniska Chopina 
w Warszawie. To przykład, który po-
kazuje, iż można stosować obniżone 
słupy czy oprawy zapewniające ogra-
niczenie ucieczki światła powyżej 
linii horyzontu (ULOR* = 0%) nie tylko 
punktowo, ale i na całym odcinku dro-
gi ekspresowej włącznie ze zjazdami. 
To samo dotyczy ekranów dźwięko-
chłonnych, które mogą być stosowane 
także do zatrzymania bocznej ucieczki 
światła w pobliżu obserwatorium. 

W 2015 r. GDDKiA pracowała 
nad analizą zaproponowanych roz-
wiązań, przedstawiając wariant do 
zatwierdzenia przez Komisję Oceny 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) 
przy Generalnym Dyrektorze Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Komisja podjęła 
pomyślną dla nas uchwałę. Obecnie 
inwestycja jest na etapie opracowy-
wania Projektu Budowlanego. Pod 
koniec stycznia 2016 r., w oddziale 
GDDKiA w Lublinie została podpisa-
na umowa z wykonawcą zarówno 
na opracowanie projektu, jak i wy-

konania całej inwestycji, która doce-
lowo ma ruszyć w kwietniu 2017 r.

W rezultacie najnowszych kon-
sultacji z wybranym już inżynierem 
kontraktu uzyskaliśmy informację, iż 
interesy środowisk związanych z astro-
nomią zostały dostrzeżone przez GDD-
KiA i wszystko zmierza ku dobremu 
rozstrzygnięciu tej sprawy. Jeśli tak 
się stanie, będzie to prawdopodobnie 
pierwsza tak duża inwestycja drogowa 
w Polsce, w której świadomie zostaną 
uwzględnione zasady ochrony ciem-
nego nieba. Jest to więc przykład, 
że można, a nawet trzeba działać 
na rzecz ochrony naturalnej ciemności 
nocy — przynajmniej w otoczeniu ob-
serwatoriów astronomicznych czy też 
tzw. parków ciemnego nieba, do czego 
gorąco zachęcamy wszystkich pasjo-
natów jak i zawodowych astronomów. 
Porady w tym zakresie można znaleźć 
na stronie www.ciemneniebo.pl.

Paweł Pietrukowicz (Obser-
watorium Astronomiczne Uni-
wersytetu Warszawskiego)

Piotr Nawalkowski  
(Stowarzyszenie POLARIS – OPP)

 * Upward Light Output Ratio (ULOR) — współ-
czynnik opisujący, jaka część strumienia świetl-
nego emitowanego z  oprawy oświetleniowej 
jest kierowana do górnej półprzestrzeni. Dla 
przykładu ULOR=20% oznacza, że 20% z całe-
go światła wysyłanego z  oprawy trafia do góry 
(„w niebo”), a 80% w dół („do ziemi”).

Obserwatorium w Ostrowiku w styczniu 2016 r. Fot. Paweł Pietrukowicz
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W Chorzowie 
wyznaczono południk 
019° E
Południk lokalny jest jednym z podsta-
wowych pojęć w astronometrii i geodezji. 
Najbardziej znanym południkiem świata 
jest południk „zero”, przechodzący przez 
teren Królewskiego Obserwatorium Astro-
nomicznego w dzielnicy Londynu — Gre-
enwich.

Od listopada 2015 r. także mieszkańcy 
Chorzowa mogą cieszyć się z „posiadania 
własnego południka”. Z inicjatywy i na 
podstawie pomiarów terenowych przepro-
wadzonych przez dr. inż. Mirosława Dan-
cha ze Śląskiego Oddziału Polskiego To-
warzystwa Miłośników Astronomii w cho-
rzowskim Parku Śląskim wyznaczono linię 

południka lokalnego 19 stopni długości 
geograficznej wschodniej. Jej uroczyste 
udostępnienie odwiedzającym park odbyło 
się w sobotę, 28 listopada 2015 r.

W ramach promocji władze Parku Ślą-
skiego zadecydowały o wbudowaniu w na-
wierzchnię jednej z alei parkowych, przez 
którą przebiega południk 019°E, szyny ko-
lejowej (pomalowanej jaskrawym kolorem) 
oraz ustawienia obok niej tablicy informacyj-
nej o treści: „Przechodniu, stoisz w miejscu, 
przez które przebiega 19 południk długości 
geograficznej wschodniej. Linia południka 
została wyznaczona przez Śląski Oddział 
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astro-
nomii dla upamiętnienia 50-lecia utworzenia 
oddziału oraz 60-lecia Planetarium i Obser-
watorium Astronomicznego im. Mikołaja 
Kopernika”.

Intencją pomysłodawcy było nie tyl-
ko utworzenie ciekawostki turystycznej, 
ale także popularyzacja wiedzy o roli po-
łudników w astronomii i geografii, a tak-
że w pomiarach czasu. Więcej informacji 
związanych z 19 południkiem można zna-
leźć na oficjalnej stronie projektu: 

www.facebook.com/Poludnik019E/
Mirosław Danch

W Łodzi otwarto 
nowe planetarium
Planetarium powstało w kompleksie EC1 
Łódź — budynkach dawnej elektrowni, 
działającej od 1907 do 2000 r. Budynki 
wyremontowano i dostosowano do funk-
cjonowania jako przyszłe Centrum Nauki 
i Techniki. Łódzki odpowiednik Centrum 
Nauki Kopernik rozpocznie działalność 
w 2017 r., ale już od teraz widzowie mogą 
przychodzić na seanse w nowoczesnym 
planetarium. Testowy pokaz odbył się 12 
września 2015 r. w ramach imprezy popu-
larnonaukowej SpiN-Day, a oficjalna inau-
guracja nastąpiła 8 stycznia 2016 r. i od tego 
momentu Planetarium EC1 w Łodzi jest już 
dostępne dla wszystkich widzów. Dodatko-
wo, 23 stycznia 2016 r., odbyły się specjal-
ne pokazy dla pracowników planetariów, 
popularyzatorów nauki i naukowców, aby 
nawiązać ściślejszą współpracę z innymi 
placówkami w Polsce.

Kopuła planetarium ma średnicę 18 m, 
a ekran sferyczny znajdujący się pod nią 
rozciąga się na 14 m. Pod kopułą może 
usiąść 110 widzów, na fotelach rozmiesz-
czonych w stylu kinowym (czyli nie do-
okoła, jak w planetariach dawnych typów, 
tylko w rzędach o różnej wysokości, podob-
nie jak w salach kinowych). Planetarium 
dysponuje najnowocześniejszym systemem 
projekcyjnym o rozdzielczości 8K.

Placówka pochwaliła się, że w ciągu 
pierwszych dwóch tygodni od uruchomie-
nia systemu rezerwacji za jego pomocą 
zarezerwowano 21300 miejsc na pokazy 
i projekcje. 

Krzysztof Czart

Część budynku EC1 Wschód, w którym znajduje się nowe planetarium w Łodzi. Fot. K. Czart
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Dziękujemy wszystkim miłośnikom fo-
tografowania nocnego nieba za udział 
w pierwszej edycji AstroCamery, 
obejmującej łącznie 5 konkursów 
ogłoszonych i rozstrzygniętych w la-
tach 2011–2015, z czego ostanie dwa 
o charakterze międzynarodowym pod 
patronatem European Southern Ob-
servatory (ESO).

Z przyjemnością informujemy, że spo-
śród zdjęć nagrodzonych i wyróżnio-
nych we wszystkich konkursach wy-
bierzemy najciekawsze i stworzymy 
z nich album astrofotograficzny oraz 
wystawę podróżującą. 

Międzynarodowy  
konkurs astrofotograficzny 

Podróż wystawy będzie można śle-
dzić na naszej stronie internetowej 
(www.hewelianum.pl). 

W dalszym ciągu zachęcamy wszyst-
kich astrofotografów i nie tylko do 
kolekcjonowania zdjęć niepowtarzal-
nych zjawisk astronomicznych. Już 
w najbliższym czasie spodziewamy 
się tranzytu Merkurego na tle tarczy 
Słońca (9 maja 2016) oraz zaćmienia 
Słońca — tym razem niewidoczne 
z obszaru Polski: 9 marca 2016 (cał-
kowite, widoczne np. z terytorium In-
donezji) lub 1 września 2016 (obrącz-
kowe, aby je zobaczyć, należy udać się 
na wycieczkę do Afryki Środkowej — 

Gabon, Zair, Kongo, Tanzania, Północ-
ny Mozambik lub Madagaskar)! 

Jeśli ktoś lubi obserwować niebo 
z własnego podwórka, na sfotografo-
wanie czekają tysiące niesamowitych 
obiektów, których jury AstroCame-
ry nie miało jeszcze okazji podziwiać 
na swoich obradach. 

Życzymy udanego astrofotografowa-
nia! Z kolejną edycją międzynarodo-
wego konkursu AstroCamera powra-
camy 28 stycznia 2018 r.!

Organizatorzy i Jury konkursu 
AstroCamera

Wyniki konkursu  
AstroCamera 2015!

Miejsce 1, kat. Obiekty Głębokiego Nieba.
Autor Rolf Wahl Olsen



34 Urania 1/2016



35Urania1/2016

M
ie

jsc
e 

2,
 k

at
. O

bi
ek

ty
 G

łę
bo

ki
eg

o 
N

ie
ba

Au
to

r D
om

in
ik

 W
oś



36 Urania 1/2016

Miejsce 1, kat. Obiekty Układu Słonecznego
Autor Gerald Rhemann

Miejsce 3, kat. Obiekty Głębokiego Nieba
Autor Oleg Bryzgalov
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Miejsce 3, kat. Obiekty Głębokiego Nieba
Autor Álvaro Ibáñez Pérez
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Miejsce 3, kat. Obiekty Układu Słonecznego
Autor Eduard Garcia Ribera

Miejsce 3, kat. Obiekty Układu Słonecznego
Autor Kai Nang Lau
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Miejsce 1, kat. Astrokrajobraz
Autor David Lane

Miejsce 2, kat. Astrokrajobraz
Autor Maciej Winiarczyk
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100 lat Uranii

Część Czytelników dopytuje 
się od jakiegoś czasu o elek-
troniczną wersję „Uranii”. 
Spełniamy to życzenie i wła-

śnie udostępniliśmy cyfrową „Uranię”. 
Od teraz można mieć wiele numerów 
naszego czasopisma cały czas pod 
ręką, przykładowo na swoim smartfo-
nie. Numery w wersji elektronicznej są 
identyczne w treści i wyglądzie z wer-
sją papierową. Są to pliki w formacie 
PDF. Dystrybucja wersji elektronicznej 
odbywa się za pomocą sklepu Google 
Play. Ten sposób umożliwia wygodny 
dostęp w różnych krajach, przez 24 h 
na dobę, na urządzeniach bardzo wielu 
kategorii: komputerach stacjonarnych, 
laptopach, tabletach, smartfonach, tele-
wizorach smart tv itp.

Elektroniczna wersja „Uranii” 
Na tablety, smartfony i komputery

Sposób dostępu do „Uranii” jest 
różny w zależności od systemu opera-
cyjnego na urządzeniu. Najprościej jest 
na urządzeniach z systemem Android, 
które stanowią zdecydowaną więk-
szość tabletów i smartfonów użytko-
wanych w Polsce. Wystarczy wybrać 
ikonkę „Sklep Play” i w sposób ana-
logiczny jak w przypadku wszystkich 
innych programów, filmów czy książek 
wpisać po prostu „urania” w polu wy-
szukiwania. Można ewentualnie przed 

wyszukiwaniem przejść 
do kategorii „rozrywka” 
albo „książki”.

Z kolei na wszystkich 
urządzeniach z innymi 
systemami operacyjny-
mi do pobrania „Uranii” 
jest potrzebna przeglą-
darka internetowa oraz 
konto Google. Jeśli ktoś 
nie posiada konta Go-
ogle (np. Gmail), może 
w każdym momencie je 
założyć, jest ono bez-
płatne. W przeglądarce 
internetowej wchodzimy 
na stronę https://play.
google.com i w polu 
wyszukiwania wpisuje-
my „urania”. Następnie 
aby nabyć dany numer, 
trzeba się zalogować na 
konto. Aby móc doko-
nać płatności, należy do 
konta przypisać kartę 
płatniczą. 

Warto zwrócić uwagę, 
że wersji elektronicznej 
„Uranii” nie da się za-
prenumerować (Google 
nie udostępnia jak na 
razie takiej usługi), moż-
na jedynie kupować po-
jedyncze numery. Czyli 

gdy ukaże się kolejny numer, nie znaj-
dzie się on automatycznie na naszym 
koncie, tylko trzeba dokonać nowego 
procesu zakupu.

Nie da się ukryć, że rozpoczęcie 
elektronicznej dystrybucji „Uranii” to 
krok ryzykowny. Dlatego mamy proś-
bę do Czytelników o wsparcie wobec 
zagrożeń nielegalnego rozpowszech-
niania treści cyfrowych („piractwa”). 
Jeśli napotkacie osobę, która w ten 
sposób postępuje, uświadomcie jej lub 
jemu, że czyni źle, działa na niekorzyść 
całej społeczności miłośników astrono-
mii w Polsce i czy na pewno chce, aby 
„Urania” zniknęła z rynku prasy i prze-
stała się ukazywać. Prosimy zwrócić 
uwagę, że płatne są jedynie numery 
„Uranii” z ostatnich lat, natomiast bar-
dzo wiele numerów archiwalnych udo-
stępniamy za darmo.

(kc)

„Uranię” elektroniczną można 
kupić na stronie 

https://play.google.com, 
a w urządzeniach z systemem 
Android można wybrać ikonkę 
„Sklep Play”.

„Urania” w aplikacji Książki Play na smartfonie

W wersji elektronicznej udostęp-
niamy także dwie książki: „Nowe 
opowiadania starego astronoma” 
(odpłatnie) oraz „Almanach Astro-
nomiczny 2016” (za darmo).

Widok okna sklepu Google Play z „Uranią” — na tablecie



41Urania1/2016

100 lat Uranii

Gdzie mogę kupić „Uranię” elektroniczną?
W sklepie Google Play (https://play.google.com). Wymaga 
to posiadania (lub założenia) konta w Google (np. Gmail), 
a płatności obsługiwane są za pomocą kart płatniczych.

Jaki system operacyjny musi mieć moje urządzenie?
Dowolny. Co prawda sklep Google Play służy przede 
wszystkim użytkownikom tabletów, smartfonów i innych 
urządzeń z systemem Android, ale można z niego korzystać 
także z urządzeń pracujących pod kontrolą innych syste-
mów operacyjnych (np. Windows, Linux czy iOS) — trzeba 
wtedy zalogować się poprzez przeglądarkę internetową.

Czy mogę czytać „Uranię” na kilku swoich urządze-
niach?
Tak. Zakup jest przypisany do konta Google. „Uranię” 
można przeczytać na różnych swoich urządzeniach (np. 
tablecie, smartfonie, laptopie, komputerze stacjonarnym), 
wystarczy zalogować się na nich na swoje konto Google.

Czy „Urania” elektroniczna jest płatna?
Tak, numery z najnowszych lat są płatne (numery od 2012 
roku, czyli tzw. „Urania kolorowa”). Natomiast archiwum 
starszych numerów „Uranii” jest udostępnione bezpłatnie, 
zarówno w naszym portalu (www.urania.edu.pl/archiwum), 
jak i poprzez systemy Google Play i Google Books.

Czy mogę rozpowszechniać kupiony numer „Uranii” 
elektronicznej?
Nie. „Urania” chroniona jest prawami autorskimi, nie wol-
no jej (ani jej fragmentów) rozpowszechniać bez zgody 
wydawcy. W ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego 
można zakupioną wersję elektroniczną udostępnić do 
przeczytania osobom ze swojego najbliższego kręgu, np. 
siostrze, bratu, rodzicom czy osobom, z którymi mieszkamy, 
natomiast udostępnianie wielu osobom lub zamieszczanie 

w internecie jest zabronione i może rodzić prawne oraz 
finansowe konsekwencje dla osoby, która tak postępuje.

Czy jako prenumerator wersji papierowej dostanę wer-
sję elektroniczną za darmo lub ze zniżką?
Nie. Aktualnie nie mamy możliwości technicznych, aby 
tak zrobić.

Ile kosztuje wersja elektroniczna?
Obecnie tyle samo co wersja papierowa. Przy czym ceny 
i możliwość kupienia „Uranii” poza Polską mogą się różnić 
w zależności od kraju (aktualnie można nabywać w krajach 
Unii Europejskiej).

Chcę pobrać numer bezpłatny, ale Google domaga się 
podania danych karty płatniczej
Takie są wymogi systemu Google Play — my nie mamy 
na to wpływu. Google wymaga przypisania karty do konta, 
jeśli chce się pobrać treść z kategorii książki, filmy lub 
muzyka, nawet jeśli jest to treść darmowa. Przypominamy, 
że bezpłatne numery archiwalne „Uranii” można też pobrać 
ze strony www.urania.edu.pl/archiwum, gdzie nie trzeba 
podawać jakichkolwiek danych.

Czy „Urania” będzie udostępniona też w innych sie-
ciach dystrybucji prasy elektronicznej?
Nie wykluczamy takiej możliwości, ale zależy to w szcze-
gólności od popularności tej formy sprzedaży oraz od 
warunków oferowanych przez inne sieci dystrybucji.

Czy „Urania” elektroniczna posiada zabezpieczenia 
DRM?
Numery płatne — tak, numery bezpłatne — nie. W szcze-
gólności istnieje ograniczenie liczby stron, które można 
skopiować albo wydrukować.

Wyjaśnienie najczęstszych wątpliwości

Sklep Google Play z „Uranią” w przeglądarce internetowej
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W skrócie www.urania.edu.pl

Radioteleskop LOFAR będzie 
jeszcze większy
International LOFAR Telescope (ITL), czyli 
krócej mówiąc LOFAR, to międzynarodo-
wa sieć radioteleskopów zainaugurowana 
w 2010 r. w Holandii. W projekcie brało 
do tej pory udział sześć krajów: 38 stacji 
znajduje się w Holandii, 6 w Niemczech, 
3 w Polsce, 1 we Francji, 1 w Szwecji i 1 
w Wielkiej Brytanii, przy czym każda ze 
stacji to nie pojedynczy instrument, a wie-
le elementów odbiorczych. Projektem kie-
ruje holenderski instytut ASTRON.

Do projektu dołączyła właśnie Irlan-
dia, gdzie zostanie wybudowana jedna 
stacja. Budowę zaplanowano na rok 
2016 w okolicy zamku w miejscowości 
Birr. Irlandczycy wydadzą na budowę 
około 1,9 mln euro, w tym 1,4 mln euro 
z grantu od Science Foundation Ireland 
(SFI), a resztę ze środków uzyskanych 
od prywatnych sponsorów i od instytutów 
naukowych. Irlandzkie konsorcjum dla 
sieci LOFAR będzie mieć nazwę I-LOFAR 
(od Ireland LOFAR).

Dzięki budowie stacji w Irlandii wzro-
sną możliwości całej sieci, bowiem zwięk-
szy się maksymalna odległość pomiędzy 
antenami do około 2000 km. LOFAR 
obserwuje Kosmos w zakresie niskich 
częstotliwości radiowych (od 10 do 240 
MHz) i działa na zasadzie interferometru, 
dlatego bardzo istotne jest szerokie roz-
mieszczenie anten. Przy obserwacjach 
interferometrycznych obserwuje się je-
den obiekt na niebie jednocześnie wie-
loma teleskopami, co daje rozdzielczość 
odpowiadającą teleskopowi o średnicy 
równej odległości pomiędzy skrajnymi 
antenami. Z kolei im więcej teleskopów 
(odbiorników) w sieci, tym większą czu-
łość można uzyskać.

W ramach projektu LOFAR naukowcy 
chcą obserwować wczesne fazy ewolucji 
Wszechświata, dokonywać przeglądów 
galaktyk, a także badać nieco bliższe zja-
wiska, m.in. pogodę kosmiczną. Polskie 
stacje LOFAR znajdują się w Bałdach, Bo-
rówcu i Łazach. 

Krzysztof Czart

Wybrano nazwy dla pozasłonecznych 
układów planetarnych!

Na niebie będzie gwiazda 
Copernicus 

Międzynarodowa Unia Astronomiczna 
ogłosiła wyniki ogólnoświatowego plebi-
scytu NameExoWorlds na wybór nazw 
dla 19 pozasłonecznych układów pla-
netarnych (gwiazd i ich planet). Polaków 
ucieszy wiadomość, że jedna z gwiazd 
z wieloma planetami otrzyma nazwę 

Rozmieszczenie stacji LOFAR w Europie. Źródło: LOFAR

Copernicus, od Mikołaja Kopernika, naj-
słynniejszego polskiego astronoma.

Międzynarodowa Unia Astronomicz-
na (IAU) jako jedyny podmiot na świecie 
jest uprawniona do nadawania oficjal-
nych nazw obiektom w Kosmosie. Do tej 
pory planety pozasłoneczne miały jedynie 
oznaczenia generowane w taki sposób, że 
do nazwy (oznaczenia) gwiazd dodawano 
kolejne litery alfabetu, zaczynając od b, pi-
sane małą literą. Przykładowo 51 Pegasi b 
to planeta okrążająca gwiazdę 51 Pegasi. 
Na dodatek tylko najjaśniejsze gwiazdy 
miały nazwy słowne, zazwyczaj wywodzą-
ce się ze starożytności.

IAU postanowiła posłuchać głosów 
społeczeństwa z całego świata i pozwolić 
internautom zagłosować na nazwy dla 19 
układów planetarnych (14 gwiazd i 31 pla-
net). Zorganizowała w tym celu plebiscyt 
NameExoWorlds. W pierwszej fazie kluby 
astronomiczne, organizacje, instytucje 
czy planetaria z różnych krajów mogły 
zgłaszać propozycje nazw wraz z uzasad-
nieniami. Nazwy musiały spełniać pewne 
ogólne kryteria nazewnictwa obiektów 
w Kosmosie. Takie propozycje napłynęły 
z 45 krajów i były to łącznie 274 nazwy. 
W drugim etapie plebiscytu zbierano gło-
sy od internautów — zagłosować mógł 
każdy chętny. Nadeszły 573 242 głosy. 
Potem Grupa Robocza ds. Nazw Planet 
i Księżyców przeanalizowała wszystkie 
nazwy, które wygrały w plebiscycie i z jed-
nym wyjątkiem je zaakceptowała. Wyjąt-
kiem jest nazwa dla gwiazdy tau Boötis, 
która okazała się nie spełniać kryteriów. 
IAU zapowiedziała przeprowadzenie 
nowego głosowania na nazwę dla tego 
obiektu.

W plebiscycie mamy wątki polskie. 
Po pierwsze do nazwania wybrano układ 
planetarny pulsara PSR 1257+12, 
z planetami odkrytymi przez polskiego 
astronoma prof. Aleksandra Wolszcza-
na. Od tej pory sam pulsar będzie miał 

alternatywną nazwę Lich, a jego planety: 
Draugr, Poltergeist, Phobetor. 

Drugim polskim wątkiem jest „Coper-
nicus” od Mikołaja Kopernika, czyli naj-
bardziej znanego na świecie polskiego 
astronoma, który żył w XV/XVI w. Taką 
nazwę będzie mieć gwiazda 55 Cancri, 
z kolei jej planety otrzymają imiona innych 
wielkich naukowców, m.in. Galileusza.

Prezentujemy pełen spis nowych nazw 
dla pozasłonecznych układów planetar-
nych. Kompletna lista wyników plebiscytu 
została ogłoszona na stronie internetowej 
http://nameexoworlds.iau.org

Artystyczna wizja planety 51 Pegasi b  (Dimi-
dium).  Źródło:  ESO/M.  Kornmesser/Nick  Ri-
singer (skysurvey.org)

Obraz  pyłowego  pierścienia  wokół  gwiazdy 
Fomalhaut uzyskany za pomocą sieci radiote-
leskopów ALMA. Nałożono go na zdjęcie z Ko-
smicznego  Teleskopu Hubble’a  (kolor  niebie-
ski). Źródło: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO). Zakres 
widzialny: NASA/ESA Hubble Space Telescope
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Nazwy gwiazd i planet pozasłonecznych wybrane w ramach plebiscytu NameExoWorlds

Obiekt Rodzaj Nazwa Znaczenie nazwy
14 Andromedae gwiazda Veritate Od łac. „veritas”, czyli „prawda”. W tej formie oznacza „tam, gdzie jest prawda”.
14 Andromedae b planeta Spe Od łac. „spes”, czyli „nadzieja”. W tej formie oznacza „tam, gdzie jest nadzieja”.
18 Delphini gwiazda Musica „Muzyka” po łacinie.
18 Delphini b planeta Arion Półmityczny poeta i muzyk w starożytnej Grecji. Według legendy, uratował życie na 

morzu dzięki delfinom, które przyciągnęła jego gra na kitarze.
42 Draconis gwiazda Fafnir W mitologii nordyckiej Fafnir był krasnoludem, który zamienił się smoka
42 Draconis b planeta Orbitar Słowo wymyślone w ramach hołdu dla lotów kosmicznych i operacji na orbicie.
47 Ursae Majoris gwiazda Chalawan Król krokodyli z tajskiej opowieści ludowej.
47 Ursae Majoris b planeta Taphao Thong Jedna z dwóch sióstr związanych z opowieścią o Chalawanie.
47 Ursae Majoris c planeta Taphao Kaew Jedna z dwóch sióstr związanych z opowieścią o Chalawanie.
51 Pegasi gwiazda Helvetios W łacinie oznacza „helwecki” i odnosi się do celtyckiego plemienia mieszkającego 

w średniowieczu w Szwajcarii 
51 Pegasi b planeta Dimidium W łacinie oznacza „połowa”, co ma odniesienie do masy planety równej co najmniej 

połowie masy Jowisza.
55 Cancri planeta Copernicus Od Mikołaja Kopernika, najsłynniejszego polskiego astronoma (1473–1543).
55 Cancri b planeta Galileo Od Galileusza, włoskiego astronoma i fizyka (1564–1642).
55 Cancri c planeta Brahe Tycho Brahe (1546–1601) — astronom duński
55 Cancri d planeta Lippershey Hans Lipperhey (1570–1619)  — niemiecko-holenderski optyk, jeden z pierwszych 

wynalazców teleskopu.
55 Cancri e planeta Janssen Zacharias Janssen (ok. 1580 – ok. 1630) — holenderski optyk, któremu przypisywane 

jest wynalezienie mikroskopu. 
55 Cancri f planeta Harriot Thomas Harriot (ok. 1560–1621) — angielski astronom i matematyk. Z jego imieniem 

związany jest pierwszy rysunek Księżyca wykonany na podstawie obserwacji 
teleskopem.

Ain (ε Tauri) gwiazda Ain (*) Pozostaje dawna nazwa gwiazdy.
Ain b (ε Tauri b) planeta Amateru Japońska nazwa dla sanktuariów związanych z Amaterasu, boginią Słońca.
Edasich (ι Draconis) gwiazda Edasich (*) Pozostaje dawna nazwa gwiazdy.
Edasich b (ι Draconis b) planeta Hypatia Grecka astronom, matematyczka i filozofka.
ε Eridani gwiazda Ran Nordycka bogini morza, która wywołuje fale i łapie żeglarzy w sieci.
ε Eridani b planeta AEgir Mąż Ran, nordycki bóg oceanu.
Errai (γ Cephei) gwiazda Errai (*) Pozostaje dawna nazwa gwiazdy.
Errai b (γ Cephei b) planeta Tadmor Starożytne semickie imię oraz współczesna arabska nazwa dla miasta Palmyra, 

znajdującego się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Fomalhaut (α Piscis Austrini) gwiazda Fomalhaut (*) Pozostaje dawna nazwa gwiazdy.
Fomalhaut b (α Piscis Austrini b) planeta Dagon Semickie bóstwo często przedstawiane jako półczłowiek i półryba.
HD 104985 gwiazda Tonatiuh Aztecki bóg Słońca.
HD 104985 b planeta Meztli Aztecka bogini Księżyca.
HD 149026 gwiazda Ogma W mitologii celtyckiej bóstwo elokwencji, pisania i wielkiej siły fizycznej.
HD 149026 b planeta Smertrios Gaelickie bóstwo wojny.
HD 81688 gwiazda Intercrus Oznacza „pomiędzy nogami”, w odniesieniu do pozycji gwiazd w gwiazdozbiorze 

Wielkiej Niedźwiedzicy.
HD 81688 b planeta Arkas W greckiej mitologii syn nimfy Kallisto, zamienionej po śmierci w gwiazdozbiór 

Wielkiej Niedźwiedzicy.
μ Arae gwiazda Cervantes Miguel de Cervantes Saavedra (1547–1616) — słynny hiszpański pisarz.
μ Arae b planeta Quijote Don Kichot, tytułowa postać powieści Cervantesa.
μ Arae c planeta Dulcinea Dulcynea, fikcyjna postać z powieści Cervantesa, dama serca Don Kichota. 
μ Arae d planeta Rocinante Koń Don Kichota z powieści Cervantesa.
μ Arae e planeta Sancho Sancho Pancha, postać z powieści Cervantesa, giermek Don Kichota.
Pollux (β Geminorum) gwiazda Pollux (*) Pozostaje dawna nazwa gwiazdy.
Pollux b (β Geminorum b) planeta Thestias Nazwisko patronimiczne (na podstawie imienia ojca) Ledy i Altei, córek Testiosa. 

Leda była matką Kastora i Polluksa. 
PSR 1257+12 gwiazda Lich Licz, fikcyjna istota nieumarła kontrolująca innych nieumarłych za pomocą magii.
PSR 1257+12 b planeta Draugr Istota nieumarła z mitologii nordyckiej.
PSR 1257+12 c planeta Poltergeist Złośliwy duch, który swoją obecność ujawnia hałasowaniem.
PSR 1257+12 d planeta Phobetor Bóstwo w greckiej mitologii odpowiedzialne za nocne koszmary.
υ Andromedae gwiazda Titawin Osada w Maroku wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, kiedyś był to 

ważny punkt kontaktu pomiędzy dwiema cywilizacjami (hiszpańską i arabską).
υ Andromedae b planeta Saffar Ibn al-Saffar nauczał arytmetyki, geometrii i astronomii w XI wieku w Kordobie 

w Andaluzji.
υ Andromedae c planeta Samh Ibn al-Samh był w XI wieku astronomem i matematykiem w Kordobie.
υ Andromedae d planeta Majriti Al-Majriti był matematykiem, astronomem i nauczycielem w X/XI wieku w Andaluzji.
ξ Aquilae gwiazda Libertas Łacińskie określenie dla słowa „wolność”. Orzeł (gwiazdozbiór, w którym znajduje się 

gwiazda) bywa przyjmowany jako symbol wolności.
ξ Aquilae b planeta Fortitudo Łacińskie określenie oznaczające „hart ducha” — siłę emocjonalną i psychiczną 

w obliczu przeciwności. 

Źródło: IAU
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Astronomowie szukają 
planety wokół gwiazdy 
Proxima Centauri

Naukowcy rozpoczęli niedawno kam-
panię obserwacyjną, w ramach której 
chcą znaleźć planetę okrążającą gwiazdę 
Proxima Centauri, czyli najbliższą gwiezd-
ną sąsiadkę naszego Słońca. Odległość 
do tej gwiazdy to 4,2 roku świetlnego. 
Europejskie Obserwatorium Południowe 
(ESO) poinformowało, że poszukiwaniom 
planety będzie towarzyszyć akcja popula-
ryzacji nauki nazwana Pale Red Dot.

Kampania wystartowała w połowie 
stycznia i potrwa do kwietnia 2016 r. 
Obserwacje prowadzone są za pomocą 
3,6-metrowego teleskopu ESO w Obser-
watorium La Silla w Chile i spekrografu 
HARPS — jednego z najdokładniejszych 
instrumentów pozwalających na pomia-
ry prędkości radialnych linii widmowych. 
Taką metodą spektroskopową odkryto 
już wiele planet: gdy planeta okrąża 
gwiazdę, powoduje to, że gwiazda rów-
nież się porusza na skutek oddziaływa-
nia grawitacyjnego planety, czyli zbliża 
się i oddala od nas. Taki ruch powoduje, 
że długość fali, na której obserwowana 
jest dana linia w widmie, zmienia się. 

Gdy gwiazda się od nas oddala, linie 
przesuwają się w stronę fal dłuższych 
(czyli w stronę koloru czerwonego), a gdy 
się zbliża, wtedy mamy przesunięcie 
w stronę fal krótszych (w stronę koloru 
niebieskiego). Jeżeli przesunięcia wy-
kazują okresowość, może to świadczyć 
o obecności innego obiektu w pobliżu 
gwiazdy, np. planety.

Dodatkowo uzyskiwane będą obserwa-
cje z dwóch sieci teleskopów optycznych 
rozmieszczonych w różnych miejscach 
na świecie: Burst Optical Observer and 
Transient Exploring System (BOOTES) 
oraz Las Cumbres Observatory Global Te-
lescope Network (LCOGT).

ESO zapowiada, że wszystkie zebrane 
dane zostaną upublicznione pod koniec 
roku. Aktualnie natomiast można na bie-
żąco śledzić postępy kampanii poszuki-
wawczej. Zamieszczane są informacje 
na blogu oraz w mediach społecznościo-
wych. Nikt z naukowców biorących udział 
w projekcie nie wie, czy poszukiwania za-
kończą się sukcesem, ale pragną podzie-
lić się swoją pasją badawczą i pokazać, 
jak przebiega proces badań naukowych.

Kampanię nazwano Pale Red Dot, 
czyli „blada czerwona kropka”. Ma to 
nawiązywać do terminu Pale Blue Dot, 

czyli „błękitna kropka”, kojarzonego 
ze słynnym zdjęciem wykonanym przez 
sondę Voyager 1 w 1990 r. Z krańców 
Układu Słonecznego sonda sfotografo-
wała Ziemię, widoczną jako mała niebie-
ska kropka. Terminu tego użył także Carl 
Sagan w książce pt. „Błękitna Kropka: 
wizja przyszłości ludzkości w kosmosie”. 
W przypadku potencjalnej planety przy 
gwieździe Proxima Centauri naukowcy 
przypuszczają, że jeśli istnieje, to może 
wydawać nam się nieco czerwona, bo-
wiem gwiazda jest czerwonym karłem 
i wypromieniowuje większość energii 
w zakresie podczerwieni.

Witryna internetowa projektu ma ad-
res www.palereddot.org, a na na Twitterze 
można śledzić bieżące wiadomości pod 
hashtagiem #PaleRedDot.

Krzysztof Czart

Kosmiczne grudy 
na celowniku teleskopu 
Compact Array CSIRO 

Astronom Keith Bannister, autor nie-
dawno opublikowanego w Science ar-
tykułu, uważa, że w cienkim gazie zale-
gającym pomiędzy gwiazdami w naszej 
Galaktyce istnieją pewne specyficzne 

Położenie Słońca i gwiazd Proxima Centauri oraz Alfa Centauri A i Alfa Centauri B. Źródło: ESO / Pale Red Dot. Źródło: ESO/Pale Red Dot
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PTMA

Mamy za sobą kolejny wyjazd Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. 
Tym razem celem był CERN. Wycieczka odbyła się w dniach 2–6 października 
2015 r. i wzięło w niej udział 20 członków m.in. z częstochowskiego, katowickie-
go, krakowskiego oraz warszawskiego oddziałów PTMA. Wszystko rozpoczęło 
się w Niepołomicach, skąd wyruszyliśmy autokarem o godz. 7.00. Pierwszą dłuż-
szą przerwę mieliśmy w Czechach. Po obiedzie ruszyliśmy w dalszą drogę aż 
do Austrii, naszego miejsca noclegowego w Seefeld, 20 km od Insbrucka. Ponie-
waż Niemcy wprowadziły kontrolę paszportową na granicy, przejazd trochę nam 
się wydłużył i do hotelu dotarliśmy w późnych godzinach wieczornych. Po kolacji 
wszyscy rozeszli się do pokoi, gdyż już rano czekała nas dalsza droga. Jakież 
było zaskoczenie uczestników, gdy wstając rano zobaczyli za oknem piękne, 
ogromne Alpy.

3 października przybyliśmy do Lucerny, by zwiedzić to piękne miasto. Prze-
szliśmy obok Jeziora Czterech Kantonów, do Altstadt i na słynny, ponad 600-letni 
drewniany most Kapellbrucke. Stamtąd udaliśmy się do Berna, miasta, w którym 
mieszkał i pracował Albert Einstein. Odwiedziliśmy dom Einsteina i zobaczyliśmy 
wieżę zegarową w bliskim sąsiedztwie byłego Urzędu Patentowego, w którym fi-
zyk pracował i gdzie w 1905 r. opracował szczególną teorię względności. Na noc-
leg pojechaliśmy do szwajcarskiego Saint Maurice.

Trzeciego dnia udaliśmy się do miasteczka Zermatt, skąd wyjechaliśmy 
na górę Gornergrat, na której na wysokości 3089 m n.p.m. znajduje się stacja 
badawcza z dwiema kopułami, w których są umieszczone: 1,5-metrowy teleskop 
podczerwony oraz 3-metrowy radioteleskop. W stacji jest prowadzony projekt 
SONTEL — Solar Neutron Telescope at Gornergrat, służący do wykrywania wy-
sokoenergetycznych neutronów pochodzących ze Słońca. Ponieważ w tym cza-
sie obserwatorium nie było czynne, nie mieliśmy możliwości go zwiedzić. Jednak 
piękny widok na Alpy zrekompensował nam w pełni ten fakt. Tym razem nocleg 
mieliśmy we francuskim miasteczku Thonon-les-Bains.

Nadszedł czwarty dzień wycieczki i wyjazd do CERN-u. Najpierw w siedzibie 
CERN wysłuchaliśmy blisko godzinnej prelekcji na temat samej organizacji, jej 
działalności i badań. Potem przejechaliśmy do Francji, gdzie mieliśmy spotka-
nie z Piotrem Traczykiem, pracownikiem CERN. Wraz z dwoma innymi pracow-
nikami pokazali nam detektor CMS (Compact Muon Solenoid) działający przy 
Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC). Zjechaliśmy windą aż 100 m pod ziemię, 
gdzie za ścianą o grubości 10 m znajdował się Large Hadron Collider. Ponieważ 
urządzenie działa, nie mogliśmy zobaczyć go z bliska. Jednak wszędzie dało się 
wyczuć działające siły. Telefony, kamery i inne urządzenia elektroniczne po prostu 
wariowały.  

I tą swoistą wisienką na torcie zakończyliśmy swoją przygodę ze Szwajcarią. 
Do Polski wróciliśmy nazajutrz w nocy, po drodze zwiedzając krótko Legnicę.

Podsumowując: wyjazd możemy zaliczyć do bardzo udanych. Przejechaliśmy 
w sumie ponad 3500 km przez 6 krajów, odwiedzając przy okazji kilka miaste-
czek. W kwietniu kolejna wyprawa PTMA, tym razem do Islandii https://www.fa-
cebook.com/wyprawy.ptma

Agnieszka Nowak

W kręgu Wielkiego Zderzacza Hadronów

Grupa na tle Obserwatorium Astronominczego na górze Gornergrat w Alpach
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struktury — kosmiczne „grudki”. Zmienia 
to dość poważnie naszą obecną wiedzę 
o międzygwiezdnym środowisku gazowym 
Drogi Mlecznej.

Bannister i jego koledzy opisują prze-
łomowe obserwacje jednej z takich „gru-
dek”, które pozwoliły im na pierwsze 
oszacowanie jej kształtu. Obserwacje te 
były możliwe dzięki nowatorskiej technice 
zastosowanej w sieci Compact Array CSI-
RO we wschodniej Australii.

Astronomowie wpadli na pierwsze śla-
dy tych tajemniczych obiektów już 30 lat 
temu, gdy odebrali fale radiowe pochodzą-
ce z jasnego i odległego kwazara. Fale te 
gwałtownie zmieniały swoją jasność. Na-
ukowcy szybko zorientowali się, że takie 
ich zachowanie było dziełem niewidzialnej 
„atmosfery” naszej Galaktyki, na którą 
może się składać gaz naładowanych elek-
trycznie cząstek, wypełniający przestrzeń 
pomiędzy gwiazdami. Zagęszczenia w tym 
gazie działają niczym soczewki optyczne, 
w zależności od kształtu skupiające lub 
rozpraszające fale radiowe, dzięki czemu 
one same wydają się nam wzmocnione 
lub osłabione na przestrzeni dni, tygodni 
lub miesięcy.

Efekt ten był jeszcze do niedawna nie-
zwykle trudny do wykrycia. Obecnie poma-
gają w tym nowoczesne radioteleskopy 
z CSIRO Compact Array.Anteny wycelo-
wano w kwazar o nazwie PKS 1939-315, 
położony w gwiazdozbiorze Strzelca. Uda-
ło się zarejestrować efekt istnienia takiej 
soczewki, trwający aż rok. Astronomowie 
uważają, że soczewki te mają typowe 
rozmiary orbity Ziemi i leżą około 3000 
lat świetlnych od niej, czyli 1000 razy da-
lej niż najbliższa nam gwiazda, Proxima 
Centauri. Do tej pory nie wiedzieliśmy 
nic na temat ich kształtów, jednak zespół 
Bannistera wykazał, że zaobserwowana 
soczewka mogła przyjąć formę podobną 
do solidnej grudy ziemi lub wygiętej bla-
chy - zależnie od kąta, pod jakim ją widzi-
my. Aby lepiej ocenić ten kształt, potrzeba 
dużo więcej obserwacji.

Co ciekawsze, okazało się, że taka 
sama zmienność kwazara nie jest obser-
wowana na długościach światła widzial-
nego. Oznacza to, że takie soczewki nie 
mogły zostać wykryte w innych, wcześniej-
szych projektach poszukiwań zgrubień 
w gazie międzygwiazdowym.

Czym jednak są te soczewki? Jedną 
z propozycji są obłoki chłodniejszego 
gazu, które zbierają się razem pod wpły-
wem swojej własnej grawitacji. Oznacza to 
jednak, że takie obłoki musiałyby stano-
wić znaczną część masy naszej Galaktyki. 
Nie wiadomo też na razie, jak dokładnie 
takie niewidzialne soczewki miałyby po-
wstawać.

Elżbieta Kuligowska

orion.pta.edu.pl
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W odróżnieniu od fotografii 
ruchu gwiazd tym razem 
będzie nam zależało na tym, 

aby pokazać nieboskłon, mniej więcej 
w takiej formie, w jakiej widzimy go 
w rzeczywistości. Gwiazdy i planety 
mają mięć formę punktów rozświetla-
jących niebo nad naszymi głowami. 

Takie podejście do fotografii wy-
maga zdecydowanie mniej czasu niż 
ma to miejsce w przypadku kręcenia 
tzw. „wirówek”. Jednak, jak to zwykle 
bywa, są też minusy. Główny to wy-
magania sprzętowe, a w szczególności 
jakość matrycy, jaką dysponuje nasz 
aparat. Wprawdzie zdjęcia zrobimy 
każdym aparatem, to jednak te z lep-
szymi sensorami dają dużo większe 
możliwości.

Kiedy z gwiazd robią się kreski
To, czy uda nam się sfotografować 

gwiazdy w formie punktów, czy bę-
dziemy rejestrować ich ślady w formie 
łuków, zależy od kilku czynników.

Kluczowym parametrem jest czas 
naświetlania zdjęcia. To głównie 
od tego, ile czasu pozostawimy otwar-
tę migawkę, zależy, jaką formę będą 
miały gwiazdy na zdjęciu. Drugim 
kluczowym czynnikiem jest kąt ob-
razowania naszego obiektywu. Im bę-
dzie on szerszy, tym mniej zauważal-
ny będzie ruch gwiazd w kadrze. Nie 
bez znaczenia jest również obszar nie-
ba, w który wycelujemy nasz aparat. 
Przy tym samym czasie naświetlania 
rejestrowane ślady będą zdecydowa-
nie dłuższe, gdy będziemy fotogra-
fować okolice równika niebieskiego, 
niż gdybyśmy robili zdjęcie okolicom 
Gwiazdy Polarnej. W końcu pozostaje 
kwestia rozmiaru odbitki oraz pozio-
mu naszej tolerancji. W małym forma-

Fotografia gwiazd  
w formie punktów  
na niebie (cz. 1)
Fotografia gwiazd w formie punktów jest kolejnym rodzajem zdjęć 
astropejzażowych  po  fotografii  startrails,  na  której  zestawiamy 
rozgwieżdżone niebo z obiektami na Ziemi. 

cie czy rozmiarze internetowym mniej 
będą doskwierały lekkie przecinki niż 
w przypadku dużoformatowych wy-
druków.

Pora na konkrety.

Sprzęt do fotografii gwiazd
Do fotografowania gwiazd będą 

potrzebne:

Aparat
Musi umożliwiać pełną kontrolę 

nad parametrami ekspozycji. Im mniej 
obrazująca na wysokich czułościach 
matryca, tym lepiej. O szczegółowych 
wymaganiach mogliście już przeczy-
tać w osobnym wpisie.

Statyw
Praktycznie każdy trójnóg powi-

nien się sprawdzić. Jedyny wymóg, 
jaki musi spełniać, to stabilne utrzy-

manie aparatu wraz z obiektywem. 
Możliwość dociążenia i poprawienia 
przez to stabilności jest mile widziana.

Obiektyw
Druga po aparacie kluczowa rzecz 

w fotografii gwiazd. Zdecydowanie 
używamy najkrótszej ogniskowej, 
jaką posiadamy. Im szerszy kąt widze-
nia obiektywu, tym dłużej będziemy 
mogli naświetlać. Nie bez znaczenia 
jest też światłosiła szkła. Oczywiście 
im jaśniejsze, tym lepsze.

Latarki
O latarce zawsze warto pamiętać. 

Zalecam wyposażenie się w dwie 
sztuki, z czego jedna powinna pozwa-
lać na zamontowanie na głowie. Dzię-
ki temu będziemy mieć wolne ręce, 
a korzystając z drugiej latarki, bez 
problemu ustawimy ostrość.

Gwiazdy nad Kitzbüheler Horn. Nikon D700, 35 mm, eksp. 25 s, F/4,0, ISO 800



47Urania1/2016

Szkoła astropejzażu

Przelot  ISS wraz z podążającym za nią statkiem transportowym ATV-5. Nikon D700, 14 mm, 
eksp. 10 s, F/4,0. ISO 1600

Pilot lub wężyk (opcjonalnie)
Wykorzystywane do zdalnego wy-

zwalania migawki.

Ciepłe ubrania i termos
To takie oczywiste rzeczy, jednak 

bardzo często o nich zapominamy. 
W nocy jest zdecydowanie chłodniej 
niż w dzień, tym bardziej jeśli chwilę 
postoimy w bezruchu przy statywie. 
W zimie zwróćmy szczególną uwagę 
na rękawiczki. Sprawdźmy przed wyj-
ściem z domu, czy będziemy w nich 
w stanie obsługiwać aparat.

Kiedy i gdzie  
fotografujemy gwiazdy

Na obiekty na niebie niekoniecznie 
musimy polować podczas smolistej 
nocy. Są takie, które możemy do-
strzec, gdy niebo wciąż ma kolor nie-
bieski. Oczywiście są też takie kadry, 
dla których będziemy unikać nawet 
blasku Księżyca.

O zmierzchu
Pierwszymi obiektami, jakie mo-

żemy fotografować, gdy jeszcze nie 
jest ciemno, są planety. O zmierzchu 
możemy je z powodzeniem zestawić 
w kadrze z oświetlonymi obiektami 
takimi, jak chociażby miejskie budyn-
ki. Te bardzo jasne punkty uwiecznio-
ne w odpowiednim momencie na wie-
czornej lub porannej zorzy potrafią 
być niezwykle widowiskowe. Zwłasz-
cza jeśli uda się nam upolować jakąś 
koniunkcję Jowisza lub Wenus.

W świetle Księżyca
Jasna rozświetlona światłem na-

szego satelity noc nie powinna być 
przeszkodą w fotografii gwiazd. 
Oczywiście nie będziemy w stanie za-
rejestrować tyle, co podczas ciemnej 
nocy. Jednak bez problemu będziemy 
mogli pokazać najjaśniejsze z nich 
tworzące całe konstelacje. Gdy na 
niebie króluje Księżyc, musimy zwró-
cić szczególną uwagę na kadr i to, 
co w nim umieścimy. Powinniśmy 
zadbać o prawidłową kompozycję, 
bo blask srebrnego globu może spra-
wić, że nasz pierwszy plan będzie 
idealnie naświetlony i nie uda nam się 
niczego ukryć pod osłoną nocy. Dlate-
go też bardzo dobrze jest zadbać o od-
powiedni kadr jeszcze w dzień.

Gwiazdy w bezksiężycową noc. Nikon D700, 20 mm, eksp. 30 s, F/4,5, ISO 3200

Bezksiężycowa noc
Ciemna, bezksiężycowa noc to ide-

alna pora na fotografowanie słabszych 
obiektów na niebie, takich jak ko-
mety, zorze polarne, roje meteorów, 
a w szczególności pokazywanie piękna 
Drogi Mlecznej. Aby to osiągnąć, wy-
bieramy ciemne miejsca z dala od miast 
i zanieczyszczenia światłem, jakie wy-
twarza człowiek. Im ciemniejsze miej-
sce znajdziemy, tym więcej gwiazd 
będziemy w stanie pokazać na zdjęciu. 

Jest to szczególnie ważne, gdy planu-
jemy fotografować Drogę Mleczną. 
Bez pomocy Księżyca lub bez użycia 
dodatkowego źródła światła raczej 
nie uda nam się poprawnie naświetlić 
pierwszego planu na zdjęciu. W takich 
warunkach dobrze jest się rozejrzeć 
za kadrem, który będzie zbudowany 
w oparciu o kontury przedmiotów.

W następnym odcinku skupimy się 
na ustawieniach ekspozycji.

Piotr Potępa
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Spacerkiem po Księżycu (4)

Tym razem omówię bardzo ciekawy re-
gion Księżyca znajdujący się na połu-
dniowym wschodzie Srebrnego Globu: 
kratery Janssen, Fabricius, Metius, 
Lockyer, Steinheil, Watt oraz kilka in-
nych interesujących obiektów. Obszar 
ten nie zajmuje dużej powierzchni, 
jednak jest dość gęsto „upakowany” 
tworami pouderzeniowymi. Najlepsze 
warunki do jego obserwacji mamy 1–3 
dni po pełni a także 2–3 dni po no-
wiu. Księżyc jest wtedy oświetlony 
w ok. 90% – 80% (cień po wschodniej 
stronie) oraz ok. 20% – 30% (cień 
po zachodniej stronie). 

Najbardziej charakterystycznym 
i jednocześnie największym kraterem 
w tych okolicach jest Janssen. Jego 
nazwa pochodzi od Pierre Janssena 
(1824–1907), słynnego francuskiego 
astronoma, który zajmował się bada-
niem widma słonecznego. To właśnie 
on jako pierwszy odkrył technikę 
obserwacji protuberancji (wybuchów) 
słonecznych bez konieczności wystą-
pienia całkowitego zaćmienia Słońca 
oraz jako pierwszy sfotografował 
granulacje słoneczną. Krater ten ma 
190 km średnicy i 2,9 km głębokości. 
Jest bardzo starym tworem, mocno 
zdegradowanym przez wiele mniej-
szych i późniejszych „impaktów”. Jego 
zewnętrzna ściana jest zniszczona 
w wielu miejscach, ale pomimo tego 
widać jego pierwotny zarys krawędzi. 
Tworzy ona charakterystyczny kształt 
sześciokąta, który przy odpowiednim 
oświetleniu rzuca się wyraźnie w oczy. 
Fantastycznie prezentuje się jego za-
chodnie zbocze, które w „krytycznym 
oświetleniu” rzuca szybko zmienia-
jący się cień. Niezwykle ciekawym 
obiektem wewnątrz Janssena jest 
grupa rowów tektonicznych o nazwie 
Rimae Janssen. Ich średnica wynosi 
ok. 114 km, bez problemu można je 
zaobserwować nawet niezbyt dużym 
teleskopem, a przy dobry seeingu 

Janssen zasłynął badaniami widma słonecznego, 
Fabricius odkrył pierwszą gwiazdę zmienną, Lockyer 
założył i był pierwszym redaktorem „Nature”, Steinheil 
produkował teleskopy, a Watt skonstruował maszynę 
parową. Choć żyli w różnych miejscach i czasach, 
na Srebrnym Globie znaleźli się bardzo blisko siebie…  

Janssen i sąsiedzi
warto dokładnie przyjrzeć się ich 
strukturze. 

W północno-wschodniej stronie 
Janssena leży inny duży krater — 
Fabricius, nazwany na część Davida 
Fabriciusa (1564–1617), holender-
skiego astronoma i teologa, odkrywcy 
zmienności Miry Ceti. Jego średnica 
wynosi ok. 78 km a głębokość ok. 
2,5 km. Powstał najprawdopodobniej 
w okresie eratosteńskim, 3,2–1,1 mld 
lat temu. Posiada wiele centralnych 
szczytów rozciągających się w kierunku 
północno-wschodnim o maksymalnej 
wysokości 0,8 km. Obiekt ten świetnie 
prezentuje się w teleskopach, szczegól-
nie tych większych, gdy możemy zasto-
sować duże powiększenia. Wschodnie 
zbocze krateru rzuca niesamowity cień 
na wzniesienia i powoli je „pochłania”. 

Tuż obok Fabriciusa, przy północ-
no-wschodniej krawędzi leży Metius. 
Jego nazwa pochodzi od Adriaana 
Adriaanszoona nazywanego Metiu-
sem. Był on holenderskim astronomem 
i geometrą żyjącym na przełomie XVI 
i XVII w. Nazwa Metius pochodzi od 
holenderskiego słowa „meten”, co 
dokładnie oznacza mierzyć, zmierzyć. 
Jest to krater o średnicy ok. 88 km 
i głębokości ok. 3 km. Nie wyróżnia 
się z otoczenia, dno ma stosunkowo 
płaskie z kilkoma małymi szczytami 
centralnymi, wał również jest niewielki. 

Kolejny ciekawy obiekt to Lockyer, 
leżący na południowo-zachodniej kra-
wędzi Janssena. Nazwę swą zawdzię-
cza Sir Josephowi Norman Lockyerowi 
(1836–1920), angielskiemu astrono-
mowi, który razem z Pierre Jansse-
nem odkrył gazowy hel. Anglik został 
również zapamiętany jako założyciel 
i pierwszy redaktor naukowego cza-
sopisma Nature. Lockyer nie jest zbyt 
dużym kraterem, jego średnica wynosi 
ok. 34 km a głębokość ok. 3,8 km. 
Jego dno jest płaskie, i nie posiada 
żadnych większych struktur. 

Na południowy-wschód od Jansse-
na leży Steinheil, nazwany na cześć 
Carla Augusta von Steinheila (1801– 
–1870), niemieckiego astronoma, 
fizyka, wynalazcy i inżyniera. Był zało-
życielem firmy produkującej telesko-
py, spektroskopy i fotometry. Obiekt 
ten ma ok. 67 km średnicy i ok 3 km 
głębokości. Ze względu na położenie 
wydawać się może, że ma kształt 
owalny, jednak to złudzenie optycz-
ne, w rzeczywistości jest okrągły. 
Jego ściana wewnętrzna jest szersza 
po stronie południowo-zachodniej, 
dno płaskie i nie posiada żadnego 
szczytu. Powstał najprawdopodobniej 
w okresie nektariańskim ok. 3,92–3,85 
mld lat temu. 

Od południowej strony Steinheil 
graniczy z kraterem Watt. Jego nazwa 
pochodzi od Jamesa Watta (1736– 
–1819), słynnego szkockiego wyna-
lazcy, inżyniera i chemika. Wpisał 
się na stałe w kartach historii dzięki 
ulepszeniom maszyny parowej, które 
zapoczątkowały rewolucję przemysło-
wą na całym świecie. Średnica tego 
krateru wynosi ok. 66 km, a jego kra-
wędzie są ostro zarysowane z wyjąt-
kiem północnej, która została całkowi-
cie „przykryta” przez Steinheila. 

Na północny-wschód od Metiu-
sa znajduje się Rheita. Nazwę swą 
zawdzięcza Antoninowi Maria Sirek 
z Reity, siedemnastowiecznemu astro-
nomowi i optykowi, którego pochodze-
nie nie jest do końca znane. Najbar-
dziej prawdopodobna wersja zakłada, 
że był Czechem. Ma on ok. 70 km 
średnicy i ok. 4,3 km głębokości. Jego 
brzegi są bardzo dobrze zachowane 
i charakteryzują się nieregularną kra-
wędzią przypominającą tarasy. Dno 
krateru jest bardzo płaskie i posiada 
centralny szczyt. Na południowy-
-wschód od niego rozciąga się Vallis 
Rheita, dolina księżyca o łącznej 
długości ok. 445 km. W najszerszym 
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Obok zdjęcie z 23 kwietnia 
2015 r. (faza Księżyca ok. 29%) 

wykonane teleskopem Schmidta-
-Cassegraina 280/2800, 

kamerka Point Grey Blackfly 
IMX249, filtr pomarańczowy 

570 nm. Posadzone 
na montażu Losmandy G11

miejscu ma ona ok. 30 km, 
a w najwęższym ok. 10 km 
szerokości. Jest to druga 
co do długości dolina po 
widocznej stronie Księżyca. 
Została ona dość mocno 
zniszczona przez uderzenia 
wielu meteorytów. 

Adam Tomaszewski

Zdjęcie z 31 października 2015 r. 
(faza Księżyca ok. 82%)  

wykonane teleskopem Schmidta- 
-Cassegraina 280/2800 z soczewką 

Barlowa ×1,5 GSO, kamerka 
Point Grey Blackfly IMX249, filtr 

pomarańczowy 570 nm. Posadzone 
na montażu Losmandy G11



50 Urania 1/2016

CYRQLARZ No 215 Biuletyn Pracowni Komet i Meteorów

Kalendarz meteorowy 2016

Pierwsze półrocze
Pierwsze półrocze to okres o małej aktywności meteorowej. 

Oprócz aktywnych rojów Kwadrantydów ze stycznia i Lirydów 
z kwietnia niewiele dzieje się aż do maja. Również w tym okre-
sie aktywność meteorów sporadycznych jest względnie niska. 

Pod koniec stycznia na niebie półkuli południowej zawita-
ją α-Centaurydy. Rój ten nie zachwyca swoją aktywnością. 
Z obserwacji w latach 1988–2007 wyznaczono ZHR = 6 zja-
wisk na godzinę (ilość meteorów widziana przy założeniu, że 
radiant znajduje się w zenicie i panują dobre warunki do obser-
wacji). Dawniej, w latach 1974 i 1980 obserwowano wzmożo-
ną aktywność, która wynosiła nawet do 30 zjawisk na godzinę. 
Aktywność na 2016 rok nie jest do końca znana. Rój aktywny 
będzie między 21 stycznia a 21 lutego. Maksimum spodzie-
wamy się 8 lutego o godzinie 18:30 UT. Radiant znajduje się 
w gwiazdozbiorze Centaura, niewidocznego z terenu Polski.

Pierwszy kwartał zamyka kolejny rój półkuli południowej – 
γ-Normidy. Jego aktywność bywa zwykle bardzo niska. Anali-
za danych z lat 1988 – 2007 pozwoliła określić ZHR na 6 zja-
wisk na godzinę. Obserwacje od roku 1999 sugerują możliwy 
krótkotrwały pik aktywności pomiędzy 7 a 17 marca 2016 r. 
Normidy, jak większość rojów półkuli południowej, nie są do-
brze zbadanym strumieniem. Możemy mieć do czynienia ze 
wzmożoną aktywnością, ale równie dobrze ZHR może być tak 
niski jak w latach poprzednich.

Kwiecień, to miesiąc zwykle kojarzony z Lirydami, gdyż 
jest to drugi w tym roku po styczniowych Kwadrantydach rój, 
którego aktywność jest stała i można wyróżnić go na tle mete-
orów sporadycznych. Ciałem macierzystym jest kometa That-
chera C/1861 G1. Meteory z tego roju możemy obserwować 
od 16 do 25 kwietnia, zaś najwyższą aktywność osiągną 22 
kwietnia około 6:00 UT rano. ZHR może sięgać do 18 zjawisk 
na godzinę. Niestety w noc maksimum obserwatorom będzie 
towarzyszył Księżyc w pełni, co znacznie obniży ilość obser-
wowanych zjawisk.

W ciągu całego roku na półkuli północnej i południowej można zaobserwować aktywność około 700 
rojów meteorowych. Przeważająca większość z nich, to prawdopodobnie pozostałości po rojach ak-
tywnych w dawnych latach. Zostały one odkryte na podstawie analizy danych wideo z kilku lub kilkuna-
stu lat, a ich aktywność wynosi od 1 do 2 zjawisk na godzinę. Roje te nie są więc żadną atrakcją i nie 
wyróżniają się na tle meteorów sporadycznych. W niniejszym opracowaniu przedstawiam wybrane 
roje meteorowe, których aktywność może zaciekawić wszystkich miłośników nocnego nieba. Zwracam 
uwagę, przedstawiam w tym tekście przewidywania. Czas pokaże, czy były słuszne. 

Jeszcze w trakcie trwania Lirydów na nocnym niebie uak-
tywni się rój η-Akwarydów, który związany jest ze słynną ko-
metą Halleya. Meteory widoczne są głównie ze strefy równi-
kowej i półkuli południowej. Udaje się je jednak obserwować 
również z Polski. Zjawiska z tego roju często bywają bardzo 
długie i jasne, są więc świetnymi obiektami do obserwacji wi-
zualnych. Akwarydy można obserwować od 19 kwietnia do 28 
maja. Maksimum wystąpi prawdopodobnie 5 maja około go-
dziny 20:00 UT. ZHR wyniesie około 40 zjawisk na godzinę. 
Możliwe są skoki aktywności sięgające nawet do 85 meteorów 
w ciągu godziny. Musimy jednak mieć świadomość, że przy ni-
sko położnym nad horyzontem radiancie ilość zjawisk będzie 
znacznie niższa. Warto również pamiętać, że to maksimum jest 
bardzo szerokie. W oparciu o dane z lat 1984–2001 wykazano, 
że ZHR na poziomie 30 utrzymuje się pomiędzy 3 a 10 maja. 

Razem z Akwarydami na nocnym niebie będziemy gościć 
η-Lirydy. To słabo zbadany rój związany z kometą C/1983 H1 
IRAS-Araki-Alcock, aktywny od 3 do 14 maja, zaś maksimum 
nie jest jasno określone. Przyjmuje się, że powinno wypaść 
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8 maja, jednak według najnowszych analiz wideo maksimum 
może przesunąć się na 10 maja. ZHR jest bardzo niski i wyno-
si zaledwie 3 zjawiska na godzinę.

Wartym uwagi rojem są również Arietydy powstałe praw-
dopodobnie z asteroidy 1566 Ikar, której z kolei źródłem jest 
kometa należąca do komet muskających Słońce. Swoją ak-
tywność Arietydy wykazują pomiędzy 22 maja a 2 lipca, zaś 
maksimum przypada na 7 czerwca. ZHR może sięgać aż 50 
meteorów na godzinę. 

Miejsce, z którego zdają się wylatywać Arietydy, znajduje 
się w gwiazdozbiorze Barana. Niestety trudno jest je obser-
wować, gdyż radiant znajduje się blisko Słońca. Najlepszym 
wyjściem są obserwacje radiowe. 

Drugi kwartał zamykają Bootydy Czerwcowe, rój powią-
zany z kometą 7P/Pons-Winnecke. Bootydy nie mają stałej 
aktywności, do roku 1998 były raczej zapomniane. Dopiero 
wybuch aktywności sięgający 100 zjawisk na godzinę przy-
wrócił je na listę obserwowanych rojów. Kolejny wybuch, choć 
mniej spektakularny, miał miejsce w 2004 r.

Bootydy są aktywne od 22 czerwca do 2 lipca. Maksimum 
wypada 27 czerwca o 3:00 UT. Jak dużo zjawisk uda się za-
obserwować, dowiemy się dopiero w czerwcu. ZHR określany 
jest od 0 do 100 meteorów na godzinę. Prędkość, z jaką wpa-
dają w atmosferę, wynosi zaledwie 18 km/s. Każdy tak wolny 
meteor jest pięknym zjawiskiem na niebie. Radiant znajduje 
się w gwiazdozbiorze Wolarza.

Roje wakacyjne
Pierwsza połowa lipca jest okresem umiarkowanej ak-

tywności meteorowej. Od 7 do 13 lipca na niebie można ob-
serwować Pegazydy Lipcowe. Ciałem macierzystym praw-
dopodobnie jest kometa C/1979 Y1. Maksimum aktywności 

występuje 9 lipca, a ZHR wynosi 3 meteory na godzinę. Ra-
diant znajduje się w gwiazdozbiorze Pegaza.

Wartym uwagi, lipcowym rojem są Zeta Cassiopeidy –od-
kryte dzięki analizie danych sieci PFN. Aktywny jest między 11 
a 17 lipca. Jego aktywność może sięgać do 10–15 meteorów 
na godzinę. Radiant znajduje się w pobliżu miejsca, z którego 
wylatują Perseidy. 

Mniej więcej od połowy lipca zaczynają się uaktywniać trzy 
roje meteorów, które mimo małej aktywności bardzo ładnie 
komponują się z królującymi na letnim niebie Perseidami. 

Od około 3 lipca do 15 sierpnia na niebie można podzi-
wiać wolne i jasne meteory z roju α-Kaprikornidów. Maksimum 
przypada w nocy z 30 na 31 lipca, kiedy będziemy mogli ob-
serwować do 5 zjawisk na godzinę.

Od 15 lipca uaktywniają się Piscis Austrinidy, które są ro-
jem słabo zbadanym. Być może wynika to z faktu, że noce lipco-
we są krótkie, a to nie sprzyja prowadzeniu obserwacji. Maksi-
mum przypada 28 lipca, a ZHR wynosi 5 meteorów na godzinę. 
Ostatnie zjawiska z tego roju są obserwowane do 10 sierpnia.

Rojem, który swoją aktywność ma między 12 lipca a 23 
sierpnia, są δ-Akwarydy. Podwyższonej aktywności można spo-
dziewać się między 26 a 31 lipca, a ich maksimum przypada 
w nocy z 30 na 31 lipca. ZHR sięga 16 meteorów na godzinę.

Od połowy lipca swoją aktywność rozpoczynają Perseidy. 
Bez wątpienia jest to najlepiej rozpoznawalny rój meteorowy. 
Ciepłe noce oraz utrzymująca się wysoka aktywność powo-
dują, że każdego roku mnóstwo osób spędza noce pod roz-
gwieżdżonym niebem. 

Perseidy swoje istnienie zawdzięczają komecie 109P/
Swift-Tuttle. Pierwszych meteorów możemy wyglądać już 17 
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lipca, zaś ostatnie możemy zaobserwować 25 sierpnia. Maksi-
mum jest bardzo szerokie i trwa od 11 do 13 sierpnia. Według 
modelu Mikhaila Maslova i Esko Lyytinena w 2016 roku Zie-
mia przejdzie przez część strumienia, który został przesunięty 
wskutek grawitacyjnych sił Jowisza. W rezultacie ZHR może 
sięgać nawet 150 – 160 zjawisk na godzinę. Wyraźny wzrost 
aktywności będzie zauważalny już 11 sierpnia od godziny 
22:30UT. Według obliczeń Jeremiego Vaubaillona w najgęst-
szą część strumienia Ziemia wejdzie 12 sierpnia o godzinie 
0:00 UT i potrwa to do 4:00 UT.

Obserwacje warto zacząć już na początku sierpnia. Do-
świadczenie pokazuje, że Perseidy potrafią generować piękne 
bolidy, nie tylko w maksimum, ale także na kilka nocy przed 
jego wystąpieniem.

Wraz z nadejściem największej aktywności Perseidów 
na niebie pojawiają się Kappa-Cygnidy. Jest to słabo aktyw-
ny rój utrzymujący się od 3 do 25 sierpnia. Jego maksimum 
wypada 17 sierpnia, a ZHR wynosi zaledwie 3 sztuki na go-
dzinę. Mała prędkość wchodzących w atmosferę meteoroidów 
sprawia, że są to bardzo miłe dla oka obiekty. 

Na kilka dni po Perseidach na moment pojawiają się Au-
rygidy. Ten rój przyniósł kilka niespodziewanych wybuchów 
w latach 1935, 1986 i 1994 i 2007.

Aktywność Aurygidów trwa od 28 sierpnia do 5 września. 
Maksimum przypada na 31 sierpnia o godzinie 19:00 UT. 
Przewidywana aktywność wynosi 6 zjawisk na godzinę. Ra-
diant znajduje się w konstelacji Woźnicy. 

Oprócz wspomnianych wyżej Aurygidów na początku 
września, między 5 a 21, na niebie widoczne będą również 
Wrześniowe Perseidy, które nieraz zaskoczyły wybuchem 
aktywności. Według obliczeń Esko Lyytinena kolejny wybuch 
aktywności nie wystąpi przed rokiem 2040. Maksimum wypa-

da 9 września około godziny 4:00 UT. ZHR wyniesie 5 zjawisk 
na godzinę.

Obserwacje jesienne i zimowe
Na początku października (od 6 do 10) uaktywni się znany 

ze swoich ostatnich wybuchów rój Drakonidów. Swoje pocho-
dzenia zawdzięcza komecie 21P/Giacobini-Zinner. Charakte-
ryzuje się raczej ciemnymi zjawiskami, dostrzegalnymi pod 
dobrym niebem.

W 2011 r. nastąpił wybuch Drakonidów, a ich aktywność 
sięgała 300 zjawisk na godzinę. Rok później kompletnie nie-
spodziewanie okazało się, że w noc maksimum, 8 paździer-
nika poleciało ich znacznie więcej. ZHR sięgał wtedy 350 zja-
wisk na godzinę. W roku 2016 nie spodziewamy się niczego 
specjalnego, ale jak wiemy, Drakonidy potrafią zaskakiwać.

Wraz z Drakonidami na nocnym niebie będą się pokazy-
wały meteory należące do kompleksu związanego z kometą 
2P/Encke. Pierwsze Taurydy Południowe zauważalne po-
winny być już od połowy września. Ich maksimum przypada 
10 października. Jest to słaby rój, którego ZHR wynosi do 5 
zjawisk na godzinę, ale znany jest z bardzo jasnych i efektow-
nych bolidów. Wypatrywać ich będziemy mogli aż do 20 listo-
pada. W trakcie trwania ich aktywności, od 20 października 
pojawią się również Taurydy Północne, których maksimum 
przypada na 12 listopada. Radianty obu rojów znajduje się 
w gwiazdozbiorze Byka. 

Jednym z bardziej rozpoznawalnych rojów na jesiennym 
niebie są z pewnością Orionidy. Jest to kolejny strumień nale-
żący do komety 1P/Halley, a obserwować go można od 2 paź-
dziernika do 7 listopada. Maksimum przypada 21 października, 
a obserwować wtedy możemy do 20 – 30 zjawisk na godzinę. 
Orionidy potrafią popisywać się pięknymi bolidami.
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Ostatni miesiąc roku, to czas tzw. Zimowych Perseidów. 
Geneza Geminidów nie jest do końca znana. Przypuszcza-
my, że pochodzą one od planetoidy 3200 Phaethon. Aktyw-
ność Geminidów przypada między 7 a 17 grudnia, zaś swoje 
maksimum osiągają 14 grudnia. Ich intensywność sięga nawet 
100–120 zjawisk na godzinę. 

Rok 2016 zamykają Ursydy – rój należący do komety 8P/
Tuttle, który w przeszłości wyróżniał się całkiem wysoką ak-
tywnością. W latach 1945 i 1986 ZHR sięgał 100 meteorów 
na godzinę, a ostatnia wzmożona aktywność miała miejsce 
w 2008 r. Wtedy obserwowano około 30 zjawisk na godzinę. 
Ursydy będą rozświetlały nasze niebo w drugiej połowie grud-
nia. Ich maksimum wystąpi 22 dnia tego miesiąca, około go-
dziny 9:00 UT. Przewidywany ZHR to 10 zjawisk na godzinę.

Niżej zamieszczam tabelkę ze spisem wszystkich opisa-
nych rojów. Wszystkim obserwatorom życzę pogodnego nieba 
i wielu niezapomnianych bolidów.

Przemysław Żołądek

ZHR – Zenitalna Liczba Godzinna – liczba meteorów, które można 
zaobserwować pod ciemnym niebem, o zasięgu granicznym gwiazd 
równym 6,5 mag oraz radiantem znajdującym się idealnie w zenicie. 
Nie powinniśmy się spodziewać, że podczas obserwacji zobaczymy 
tyle zjawisk, ile jest wskazanych w tabeli.
V – prędkość, z jaką meteoroidy wchodzą w atmosferę.
R – współczynnik masowy roju określający stosunek meteorów o ja-
sności m do ilości meteorów o jasności m+1. Jeśli meteorów słabych 
jest znacznie więcej, to współczynnik R ma liczbowo większą wartość. 
Oznacza to, że strumień jest złożony głównie ze słabszej materii.

Faza Księżyca podana jest dla nocy maksimum.

Nazwa Aktywność Maksimum ZHR V[km/s] R Faza Księżyca
Kwadrantydy (QUA) 28.12–12.01 4.01 60-200 41 2,1 Trzecia kwadra

α-Centaurydy (ACE) 21.01–21.02 08.02 (18:30 UT) 6 56 2,0 Nów

γ-Normidy (GNO) 7–17.03 14.03 6 56 2,4 Pierwsza kwadra

Lirydy (LYR) 16-25.04 22.04 (6:00 UT) 18 49 2,1 Pełnia

η-Akwarydy (ETA) 19.04–28.05 05.05 (20:00 UT) 40 66 2,4 Nów

η-Lirydy (ELY) 3–14.05 8.05 lub 10.05 3 43 3,0 Sierp przybywający

Arietydy (ARI) 14.05–24.06 07.06 50 38 2,8 Nów

Bootydy Czerwcowe (JBO) 22.06–02.07 27.06 (3:00 UT) 0-100 18 2,2 Trzecia kwadra

Pegazydy  lipcowe (JPE) 7–13.07 09.07 3 70 2,0 Sierp przybywający

ζ-Cassiopeidy (ZCS) 11–17.07 14/15.07 5 23 2,5 Pierwsza kwadra

α-Kaprikornidy (CAP) 03.07–15.08 30/31.07 5 23 2,5 Sierp ubywający

Piscis-Austrinidy (PAU) 15.07–10.08 28.07 5 35 3,2 Trzecia kwadra

δ-Akwarydy (SDA) 12.07–23.08 30/31.07 16 41 3,2 Sierp ubywający

Perseidy (PER) 17.07–25.08 11.08 – 13.08 150–160 59 2,2 Pierwsza kwadra

Κ-Cygnidy 3.08–25.08 17/18.08 3 25 3,0 Pełnia

Aurygidy (AUR) 28.08–05.09 31.08 (19:00 UT) 6 66 2,5 Nów

Wrześniowe Perseidy (SPE) 05.09–21.09 09.09 (4:00 UT) 5 64 3,0 Pierwsza kwadra

Drakonidy (DRA) 6.10 – 10.01 08/09.10 Nieokreślony 20 2,6 Pierwsza kwadra

Południowe Taurydy (STA) 17.09–20.11 10.09 5 27 2,3 Pierwsza kwadra

Północne Taurydy (NTA) 20.10–10.12 12.11 5 29 2,3 Pełnia

Orionidy (ORI) 02.10 – 07.11 21.10 15 60 2,5 Trzecia kwadra

Geminidy (GEM) 7.12 – 17.12 14/15.12 100-120 35 2,6 Pełnia

Ursydy (URS) 17.12 – 26.12 22/23.12 10 33 3,0 Trzecia kwadra
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łatwo wywnioskować z rys. 2, to suma średnic planety i gwiazdy. 
Zatem możemy zapisać prostą zależność:

gdzie: r – promień planety, R – promień gwiazdy, v – prędkość 
orbitalna planety. Promień r pomijamy, gdyż rozmiary planet są 
dużo mniejsze niż rozmiary gwiazd. Dlatego korzystać będziemy 
z przybliżonej zależności:

(1)

Teraz, aby znaleźć prędkość orbitalną, pozostało policzyć 
promień gwiazdy. W tym celu wykorzystamy dane z charakte-
rystyki fizycznej gwiazdy, tj. temperaturę i moc promieniowania. 
Możemy założyć, że Słońce oraz dana gwiazda promieniują jak 
ciała doskonale czarne. Według prawa Stefana-Boltzmanna moc 
promieniowania jest więc proporcjonalna do kwadratu promienia 
oraz temperatury w czwartej potędze. Prawdziwa w związku 
z tym jest równość:

Po przekształceniu i wstawieniu do zależności (1) otrzymujemy:

(2)

Pozostaje policzyć promień orbity planety. Najpierw jednak 
znajdźmy masę gwiazdy. Zrobimy to, używając zależności Ed-
dingtona podanej w zadaniu. Po przekształceniu do interesują-
cej nas postaci wygląda ona następująco:

(3)

Wykorzystamy teraz wzór na prędkość na orbicie kołowej 
(a to promień orbity):

Po przekształceniu i wstawieniu MG z zależności (3):

(4)

Teraz, wykorzystując równania (2) oraz (4), możemy obliczyć 
okres obiegu planety:

co ostatecznie daje:

Po wstawieniu danych liczbowych (T
¤ 

= 5780 K, M
¤ 

= 
1,99×1030 kg, R

¤ 
= 6,96×108 m) dostajemy wynik ok. 165 dni 

i 14 godzin. Mniej więcej po takim czasie należy się spodziewać 
następnego tranzytu.

Michał Grendysz

Zadanie II stopnia LVI Olimpiady Astronomicznej
Zaobserwowano moment początkowy t0 oraz moment końcowy 
t1 centralnego tranzytu planety na tle tarczy gwiazdy ciągu głów-
nego o temperaturze efektywnej TG = 6300 K oraz mocy pro-
mieniowania LG = 1,4 L

¤
. Różnica momentów t0 i t1 wynosiła Δt 

= 9h 48m. Podaj, kiedy należy spodziewać się kolejnego tranzytu 
planety. W obliczeniach przyjmij kołowość orbity.

Uwaga. Pomiędzy mocą promieniowania gwiazdy (LG) i masą 
gwiazdy (MG) ciągu głównego zachodzi następująca przybliżona 
zależność (zwana również zależnością Eddingtona):

Rozwiązanie
Tranzyt to zjawisko, podczas którego obserwujemy spadek ja-
sności gwiazdy na skutek jej częściowego przysłonięcia przez 
planetę krążącą wokół niej (rys. 1). W tym zadaniu mamy do 
czynienia z tranzytem centralnym, to znaczy, że planeta z per-
spektywy obserwatora ziemskiego przesuwa się wzdłuż średni-
cy tarczy gwiazdy. Przedstawione zostało to na rys. 2.

Oczywistym jest, że następnego tranzytu należy się spodziewać 
w momencie t0 + T, gdzie T jest okresem obiegu planety wokół 
gwiazdy. Jest to zatem jedyna niewiadoma w zadaniu. Znaleźć 
ją można, obliczając prędkość orbitalną planety oraz promień 
orbity. Pierwszą z nich znajdziemy, analizując dokładnie prze-
bieg zjawiska.

Planeta podczas tranzytu porusza się po niewielkim wycin-
ku swojej orbity. W związku z tym możemy założyć, że ruch ten 
jest ruchem jednostajnym prostoliniowym, a przebyta droga, co 

Rys. 2

do obserwatora
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Rys. 1
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Niebo nad Polską 
      Kalendarz astronomiczny

Niebo w marcu i kwietniu 2016
Po dłuższym o dzień lutym, pozostałe miesiące roku, rzec można: odwiecz-

nie, zachowują każdego roku przypisane im jeszcze w kalendarzu juliańskim 
długości. W sumie 61 dni marca i kwietnia, to okres przełomu zimy i wiosny, 
czas  najszybszego wydłużania  się  dni  i  skracania  nocy. Od  przełomowego 
momentu wiosennej  równonocy, w tym roku przypadającej wczesnym ran-
kiem 20 marca o godz. 5.30, aż do wrześniowego jesiennego zrównania dnia 
z nocą, dnie będą dłuższe od nocy. Różnice te, największe w czasie letniego 
przesilenia, wyraźnie zależą od szerokości geograficznej i na terenie Polski, 
z końcem kwietnia osiągają od 5 h 08 min na krańcach południowych do 6 h 
22 min na północnych. Przez cały marzec i kwiecień dnia przybywa od 3 h 
32 min na południu do 4 h 23 min na najdalej na północ wysuniętych tere-
nach Polski.

Wciąż jednak noce są dostatecznie długie, by móc prowadzić obserwacje 
gwiazdozbiorów wszystkich pór  roku. Z początkiem marca, po zmierzchu 
zobaczymy już tylko dwie, najwyżej usytuowane gwiazdy Trójkąta Letniego, 
świecące nisko nad północno-zachodnim horyzontem: Deneba z konstelacji 
Łabędzia i Wegę z Lutni. Na zachodzie niemal dotyka już horyzontu jesienny 
Pegaz, podczas gdy na południu — jak na trwającą jeszcze zimę przystało 
— wciąż króluje Zimowy Sześciokąt. Około północy Byk, Woźnica, Bliźnię-
ta, Mały i Wielki Pies oraz wspaniały Orion zaczynają jednak kryć się pod 
horyzontem na południowym zachodzie. Druga połowa wczesnomarcowych 
nocy należy już do wiosennych konstelacji, których trzy najjaśniejsze gwiaz-
dy — Regulus z Lwa, Arktur z Wolarza i najjaśniejsza w Pannie Spika — ukła-
dają się w obszerny Trójkąt Wiosenny. Trzy godziny przed świtem, tym razem 
na wschodzie, błyszczy już znowu w komplecie Trójkąt Letni — wraz z naj-
niższym wierzchołkiem,  Altairem  z  gwiazdozbioru  Orła,  zaś  krótko  przed 
świtem, tym razem nad wschodnim horyzontem, ponownie błyszczy Pegaz. 

W miarę skracania się nocy, gwiezdny asortyment ulega stopniowemu 
ograniczeniu i z końcem kwietnia już godzinę po zmierzchu pierwsze kon-
stelacje Zimowego Sześciokąta — Wielki Pies i Orion zaczynają kryć się pod  Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet

1 marca ok. godz. 1.00
16 marca ok. godz. 0.00

1 kwietnia ok. godz. 0.00*

16 kwietnia ok. godz. 23.00
1 maja ok. godz. 22.00

* od 27 marca czas letni (CEST)

Widok południowej strony 
nieba w centrum Polski
(19°E / 52°N)
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horyzontem, a południową  stroną nieba władają wiosenne — 
Hydra, Lew, Wolarz i Panna. Przed świtem prawie zenitu sięga 
Wega z Lutni, a wraz z nią niemal góruje już cały Trójkąt Letni.

Marzec i kwiecień to najlepszy czas, by przyjrzeć się cieka-
wej konstelacji Hydry, pod kilkoma względami rekordzistce po-
śród wszystkich 88 gwiazdozbiorów całego nieba. Wprawdzie 
pośród blisko 130 gwiazd Hydry dostrzegalnych gołym okiem 
w  istotnym  stopniu  wyróżnia  się  tylko  jedna,  Alfard,  zwana 
też Sercem Hydry, nie ma w tej konstelacji zbyt wielu jasnych 
gwiazd. A jednak nie ma ona konkurencji pod względem dłu-
gości  i zajmowanego obszaru nieba. Zachodnie krańce Hydry 
(głowa) od wschodnich krańców (ogon) dzieli ponad 100°, czyli 
prawie 7 godzin rektascensji, a jej rekordowa powierzchnia to 
1302 stopnie kwadratowe.

Z wysoko uniesioną głową poniżej Raka, dalej Hydra rozcią-
ga  się pod wiosennymi konstelacjami Lwa  i Panny,  oddzielo-
na od nich niewielkimi  gwiazdozbiorami Sekstansu, Pucharu 
i Kruka, a końcem ogona sięga Wagi, w  ten sposób spinając 
niejako od południa obszar, który zwykliśmy nazywać niebem 
wiosennym. 

Gdy w połowie nocy spod horyzontu wychylają się ostatnie 
gwiazdy  Hydry  (na  przełomie  marca  i  kwietnia  około  1.00), 
na wschodzie błyszczą już pierwsze gwiazdozbiory letnie: Her-
kules oraz (częściowo jeszcze pod horyzontem) Wężownik. Te 
dwie konstelacje też nie wyróżniają się zbyt jasnymi gwiazdami, 
choć wiele w nich  interesujących obiektów. Niektórym z nich 
warto  będzie  bliżej  przyjrzeć  się  za  dwa miesiące.  Ale wzrok 
przykuwają już trzy jasne gwiazdy Trójkąta Letniego. 

Na  uwagę  zasługują  —  znane  chyba  każdemu,  kto  choć 
raz spoglądał w nocne niebo — najjaśniejsze gwiazdy Wielkiej 
Niedźwiedzicy. W środku marcowych i kwietniowych nocy mo-
żemy obserwować przemarsz siedmiu gwiazd Wielkiego Wozu 
przez zenit, dokładnie nad naszymi głowami.

Jasności, rozmiary kątowe i wygląd planet

Ważniejsze wydarzenia  
marca i kwietnia 2016

marzec
2 0.11 ostatnia kwadra Księżyca
2 8.18 koniunkcja Księżyca 3,6°N z Saturnem
3 15.19 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –18°13’
7 9.45 koniunkcja Księżyca 3,4°N z Wenus
8 3.28 koniunkcja Księżyca 3,8°N z Merkurym
8 11.56 Jowisz w opozycji do Słońca, 4,435 au od Ziemi
8 12.10 koniunkcja Księżyca 1,9°N z Neptunem
9 2.55 nów Księżyca
9 2.57 całkowte zaćmienie Słońca, w Polsce niewidoczne
9 7.30 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 351°34’

10 8.04 perygeum Księżyca, 359 515,7 km od Ziemi
11 2.42 koniunkcja Księżyca 1,8°S z Uranem
11 7.00 koniunkcja Merkurego 1,4’S z Neptunem
12 1.35 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Ryb
15 15.31 opoz. planetoidy (10) Hygiea, 1,942 au od Ziemi
15 18.03 pierwsza kwadra Księżyca
16 6.04 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +18°12’
17 13.06 opoz. planetoidy (6) Hebe, 1,895 au od Ziemi
20 5.30 Słońce w punkcie Barana – początek astr. wiosny
20 18.44 bliska koniunkcja Wenus 29’S z Neptunem
22 3.26 koniunkcja Księżyca 2,0°S z Jowiszem
22 14.00 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 171°37’
23 12.47 półcien. zaćmienie Księżyca, w Polsce niewidoczne
23 13.01 pełnia Ksieżyca
24 0.57 koniunkcja górna Merkurego ze Słońcem (1,3°S)
25 9.35 Saturn rozpoczyna ruch wsteczny w długości eklipt.
25 15.17 apogeum Księżyca, 406 131,9 km od Ziemi
28 22.11 koniunkcja Księżyca 4,1°N z Marsem 
29 17.17 koniunkcja Księżyca 3,5°N z Saturnem
31 0.14 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –18°14’
31 17.17 ostatnia kwadra Księżyca
31 22.49 bliska koniunkcja Merkurego 34’N z Uranem

kwiecień
5 1.41 koniunkcja Księżyca 1,8°N z Neptunem
5 19.26 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 351°28’
6 9.41 zakrycie Wenus przez Księżyc, odkrycie o 10.37
6 10.00 koniunkcja Księżyca 0,7°N z Wenus
7 13.24 nów Księżyca
7 16.55 koniunkcja Księżyca 1,9°S z Uranem
7 19.36 perygeum Księżyca, 357 168,9 km od Ziemi
8 15.41 koniunkcja Księżyca 5,0°S z Merkurym
9 23.26 Uran w koniunkcji ze Słońcem

10 22.05 zakrycie 3,8m theta1 Tau przez Księżyc, do 22.56
10 22.07 zakrycie 3,4m theta2 Tau przez Księżyc, do 22.58
12 14.14 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +18°17’
14 5.59 pierwsza kwadra Księżyca
17 14.05 Mars rozpoczyna ruch wsteczny w długości eklipt.
18 5.04 koniunkcja Księżyca 2,1°S z Jowiszem
18 13.39 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Barana
18 15.59 maks. elongacja Merkurego, 19,9°E od Słońca
18 20.24 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 171°21’
19 17.29 Słońce wstępuje w znak Byka (λ = 30°)
21 18.05 apogeum Księżyca, 406 357,6 km od Ziemi
22 7.24 pełnia Ksieżyca
22 22.59 bliska koniunkcja Wenus 48’S z Uranem
25 7.45 koniunkcja Księżyca 4,9°N z Marsem 
25 21.46 koniunkcja Księżyca 3,3°N z Saturnem
27 6.48 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –18°23’
28 19.20 Merkury rozpoczyna ruch wsteczny w dług. eklipt.
30 5.29 ostatnia kwadra Księżyca
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Mapki  i wykresy  zamieszczone na pierwszych dwóch  stro-
nach Kalendarza pozwalają zorientować się w wyglądzie połu-
dniowej części naszego nocnego nieba, widzianego z centrum 
Polski w marcowe i kwietniowe noce, wyznaczyć godziny wscho-
dów i zachodów Słońca, Księżyca i planet, prześledzić zmiany 
obserwowanych jasności i rozmiarów kątowych planet, w tym 
również szczególnie szybko zmieniające się kształty oświetlo-
nej części tarczy Merkurego i Wenus. Ostatnia, panoramiczna 
mapa ukazuje m.  in. zmieniające się w tym czasie położenia 
planet na  tle gwiazd. Wszystkie momenty podano w obowią-
zującym w  Polsce  czasie  urzędowym —  do  26 marca  czasie 
środkowoeuropejskim (CET), a od 27 marca w środkowoeuro-
pejskim letnim (CEST). 

Słońce 
W marcu  i  kwietniu  Słońce  pozornie  pokonuje  na  niebie 

dystans 60,2°. Oddalając się od peryhelium swej orbity, przez 
które przechodziła 3 stycznia, nasza planeta stopniowo zmniej-
szać będzie prędkość, aż do minimalnej w okolicy aphelium — 
4 lipca. Z kolei 4 kwietnia, w środku dnia Ziemia znajdzie się 
w średniej odległości od Słońca — dokładnie 1 jednostkę astro-
nomiczną (au) od naszej dziennej gwiazdy.

Marcowo-lutowa trasa Słońca rozpoczyna się w centralnych 
rejonach jesiennej konstelacji Wodnika, by po 11 dniach wkro-
czyć  w  granice  Ryb.  Tu  przebiega  najdłuższy  w  omawianym 
okresie,  37-stopniowy  odcinek  drogi  Słońca.  Przez  ostatnie 
12,5 doby kwietnia Słońce będzie wędrować w granicach Ba-
rana, docierając niemal do połowy odcinka ekliptyki przebiega-
jącego przez południowe rejony tego gwiazdozbioru. Na wszelki 
wypadek przypomnijmy, że podstawą przypisania danej grupy 
gwiazdozbiorów zodiakalnych do pory  roku  jest  ich najlepsza 
wówczas widoczność, zaś Słońce w tym czasie wędruje po prze-
ciwnej  stronie  zodiaku.  I  tak, wiosną Słońce wędruje właśnie 
przez gwiazdozbiory jesienne.

Podczas tych dwóch miesięcy dzienny łuk zakreślany na nie-
bie przez Słońce wzniesie się o ponad 22°. W centrum Polski 
wysokość  górowania  Słońca  w  prawdziwe  południe  wzrośnie 
z prawie 31° do 53° nad horyzontem.

Całkowite zaćmienie Słońca 9 marca będzie miało miejsce 
w godzinach nocnych naszego czasu, a to oznacza, że będzie 
widoczne  na  antypodach  —  na  wyspach  Indonezji  i  Oceanii. 
Również efektowne obrączkowe zaćmienie Słońca 1 września 
nie będzie widoczne w Europie.

Księżyc 
Marcową wędrówkę po  niebie  nasz  naturalny  satelita  roz-

pocznie  —  dobę  przed  ostatnią  kwadrą  oświetlony  w  niemal 
60% — blisko wschodniej granicy Wagi, by po 5 godzinach zna-
leźć się w wąskim północnym rejonie Skorpionie, na pokonanie 
którego wystarcza mu 11 godzin. Dokonawszy przez dwa mie-
siące ponad 2,2 okrążenia pasa zodiaku, pokonawszy w sumie 
dystans  801°,  z  końcem  kwietnia  42-procentowy,  malejący 
Księżyc dotrze do wschodnich rejonów Koziorożca.

Podczas 15 w omawianym czasie koniunkcji z planetami, tym 
razem trzykrotnie Księżyc spotka się z Saturnem w południowym 
rejonie gwiazdozbioru Wężownika — 2 marca za dnia, 29 marca 
głęboko pod horyzontem i 25 kwietnie krótko przed wschodem. 
I tym razem nie będą to zbyt duże zbliżenia na niebie Księżyca 
do  planet,  z  jednym  wszakże  wyjątkiem.  Podczas  koniunkcji 
6  kwietnia,  geocentrycznie,  a  więc  tak  jakbyśmy  oglądali  to 
z kierunku od środka Ziemi, Księżyc zbliży się do Wenus na za-
ledwie 2/3 stopnia. Jednak z racji bliskości Księżyca, z różnych 
rejonów Ziemi jego koniunkcje z odległymi obiektami wyglądają 
inaczej. Najbardziej dla nas interesująca może jednak być sytu-
acja oglądana z terenu Polski, a nawet na tak ograniczonym ob-
szarze różnice mogą być dość wyraźne. Co ważne, nad Polską ta 
koniunkcja skutkuje zakryciem Wenus przez Księżyc, trwającym 
od 50 minut na północy do około godziny na południu. Ale co nie-
stety najważniejsze — zjawisko będzie miało miejsce około godz. 
10.00, a więc w pełni dnia, co uniemożliwi jego bezpośrednią ob-
serwację nieuzbrojonym okiem.

Oczywiście znacznie częściej na swej drodze Księżyc spotyka 
jasne gwiazdy pasa zodiakalnego, przy czym szczególnie efek-
towne są ich zakrycia przez księżycową tarczę. W marcu i kwiet-
niu brak spektakularnych przesłonięć bardzo  jasnych gwiazd. 
Warto jednak zwrócić uwagę na zakrycie 10 kwietnia wieczo-
rem, w krótkim odstępie czasu, dwóch składników podwójnej 
gwiazdy theta Tauri w głowie Byka, należącej do otwartej gro-
mady gwiazd Hiady. Łatwe do oddzielenia nawet przy obserwa-
cji gołym okiem, odległe od siebie o 5,6’, dość jasne gwiazdy 
3,8 i 3,4 magnitudo, w centrum Polski młody Księżyc (3,5 doby 
po nowiu) zakryje kolejno o 22.05 i 22.07 ciemnym brzegiem 
tarczy, by po 51 minutach ponownie odsłonić z jasnej strony.

Dwa tygodnie po niewidocznym u nas całkowitym zaćmieniu 
Słońca, 23 marca będzie miało miejsce półcieniowe zaćmienie 
Księżyca — mało efektowne i na dodatek również niewidoczne 
z terenu Polski. 
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Planety i planetoidy
Blisko  pół  roku  po  jesiennym  zbliżeniu  w  konstelacji  Lwa 

trzech jasnych planet — Wenus, Marsa i Jowisza na porannym 
niebie, na przełomie zimy i wiosny dzielą je już spore odległo-
ści. Wszystko za sprawą jakże różnych okresów obiegu planet 
wokół Słońca, co wprost przekłada się na szybkość oglądane-
go z Ziemi pozornego ich ruchu na tle gwiazd. Do pierwszych 
dni marca, goszcząca w Koziorożcu Wenus zdążyła wyprzedzić 
o 78° Marsa w Wadze, który z kolei wyprzedza o blisko 70° 
pozostającego nadal w Lwie Jowisza. Tym sposobem pomiędzy 
nimi znalazł się również Saturn, leniwie poruszający się w po-
łudniowych  rejonach  gwiazdozbioru  Wężownika.  Pod  koniec 
kwietnia odległości  te wzrosną, odpowiednio do 143°  i 85°, 
a Mars zbliży się na 8° do Saturna, z którym jednak spotka się 
dopiero pod koniec sierpnia.

W  zasadzie  kończy  się  już  czas  widoczności  Wenus  w  roli 
Gwiazdy Porannej — w końcu omawianego okresu wschodzi zale-
dwie 10 minut przed Słońcem. Zobaczymy ją znów najwcześniej 
pod koniec czerwca, tym razem jako Gwiazdę Wieczorną. Bardzo 
jasny Jowisz, dzięki opozycji 8 marca, przez cały ten miesiąc gości 
na niebie od zmierzchu do świtu. Pod koniec marca już przed pół-
nocą wschodzi Mars, którego opozycje do Słońca mają miejsce 
średnio co 2,2 roku — na najbliższą musimy jeszcze poczekać do 
22 maja. W drugiej połowie kwietnia również Saturna możemy 
oglądać już krótko przed północą. Tak więc po dłuższym czasie 
niemal planetarnej pustki na wieczornym niebie, mamy już okres 
w miarę równomiernego rozkładu jasnych planet. 

W  zasadzie  niedostrzegalny  gołym  okiem  Uran  i  jeszcze 
ciemniejszy Neptun są zbyt blisko Słońca, więc ambitniejsi ob-
serwatorzy planet powinni poczekać kilka miesięcy na  lepszy 
czas, najlepiej w pobliżu ich opozycji, odpowiednio 11 paździer-
nika i 2 września.

Każdego dnia mamy liczne opozycje planetoid, jednak ogra-
niczając się jedynie do jaśniejszych, warto zwłaszcza wymienić, 
kolejno: znaną od 1849 r. (10) Hygiea i odkrytą 2 lata wcześniej 
(6) Hebe, których opozycje przypadają 15 i 17 marca.

Roje meteorów
Każdego roku pomiędzy 16 a 25 kwietnia przypada okres 

aktywności  roju meteorów Lirydy,  związanych z okresową ko-
metą C/1861 G1 (Thatcher), odwiedzającą okolice Słońca raz 
na 415 lat. Podczas przypadającego nocą z 21 na 22 kwietnia 
maksimum, po północy można obserwować średnio około 18 

niezbyt szybkich przelotów białych meteorów, pozornie wybie-
gających z obszaru gwiazdozbioru Lutni

Gwiazdy zmienne
1 kwietnia maksimum jasności osiąga Mira, (omikron Ceti), 

o okresie zmienności 331 dni, stanowiąca prototyp długookre-
sowych gwiazd zmiennych, ogólnie zwanych mirydami.

Poniżej  zamieszczamy  charakterystyczne momenty  (mak-
sima  lub minima)  trzech przedstawicieli  różnego typu gwiazd 
zmiennych, możliwe do zaobserwowania na nocnym niebie. 

Algol  (β  Persei),  zmienna  zaćmieniowa  o  okresie  2,8674 
doby i zakresie zmian jasności od 2,1m do 3,4m. Tabelka zawie-
ra momenty głównych (głębszych) minimów jasności:

marzec kwiecień

  13,  5.08  18,  22.46   5,   4.42  10,  22.20
  16,  1.57    8,   1.31  28,    3.16

Cefeida klasyczna (δ Cephei), gwiazda pulsująca o okresie 
zmian jasności 5,3663 doby w zakresie od 3,5m do 4,4m. Tabel-
ka podaje momenty maksimów jasności:

marzec kwiecień

   2,    2.55 18,    5.17     14,  2.12
 12,  20.30 28,  23.51      30,  4.34

Mirydy — gwiazdy zmienne długookresowe o okresie zmian 
powyżej 100 dni. W  tabelce  zestawiono przypadające w  tych 
miesiącach maksima blasku jaśniejszych miryd:

marzec kwiecień

  3, R Lep  6,8m  1. o Cet  3,4m   6, W Cet  7,6m

 12, R Tri  7,5m  3, R Peg  7,8m  13, RR Sgr  6,8m

 26, S Vir  7,0m  5, R LMi  7,1m  24, R Boo  7,2m

 31, U Ori  6,3m  5, T Her  8,0m  29, R And  6,9m

Opracował Jan Desselberger

Więcej informacji:

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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charakteryzowały się maksimum o podwójnym szczycie, 
co było również jedną z przyczyn, z których i 24 cykl był 
prognozowany jako ten z podwójnym maksimum. Jednakże 
pierwszy raz w historii pomiarów doświadczyliśmy sytuacji, 
w której drugi szczyt charakteryzuje się wyższą aktywno-
ścią plamotwórczą od pierwszego. Liczba Wolfa za kwiecień 
2014 r. jest dokładnie o 15 wyższa od tej za luty 2012.

Istotnie mieliśmy do czynienia z najsłabszym cyklem od 
ponad 100 lat, cofając się w przeszłość dochodzimy do 14 
cyklu, który może równać się z obecnym, kolejne następu-
jące do 23 cyklu są nieporównywalnie bardziej intensywne. 
Sprawdza się też kolejny raz odkryta przez heliofizyków 
prognoza między jednym a drugim cyklem. Zakłada ona 
uzależnienie wielkości maksimum cyklu następującego 
od długości trwania cyklu poprzedzającego. Wcale daleko 
nie trzeba się cofać w czasie, by zaobserwować tę zależ-

ność. Poprzedni 23 cykl słoneczny 
z maksimum w latach 2001–2003 był 
niezwykle intensywny, po czym do-
świadczyliśmy najgłębszego, najdłu-
żej trwającego minimum słonecznego 
od ponad 100 lat.

Mimo pożegnania z okresem 
maksymalnej aktywności słonecznej 
w tym cyklu, warto w dalszym ciągu 
monitorować nasze Słońce. Dlatego 
także w imieniu obserwatorów za-
praszam czytelników „Uranii” do ob-
serwacji i wysyłania ich wyników 
do Sekcji Obserwacji Słońca PTMA. 
Może i w tym roku będzie nam dana 
obserwacja pięknych zórz polarnych 
z terenu Polski? Na duże obszary 
plam raczej bym nie liczył, ale kto 
wie?

Piotr Skorupski

Źródło: Jan Mergentaler „Słońce-Ziemia”,  
polskiastrobloger.pl

Początki obserwacji plam słonecznych w Polsce

Obserwator Słońca

Za nami siódmy rok obecnego cyklu słonecznego, a tak nie-
dawno była mowa o podwójnym maksimum z 2013 r. Pa-
trząc z perspektywy roku, porównując średnie liczby Wolfa 
za ostatnie miesiące, możemy śmiało stwierdzić, że zaczy-
namy zjazd po równej pochyłej do najbliższego minimum, 
o którym ledwo zdążyliśmy zapomnieć po tak słabym mak-
simum.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że okres maksymalnej 
aktywności słonecznej posiadał dwa szczyty. Mając podgląd 
ostatnich liczb Wolfa w ostatnich latach, możemy stwier-
dzić, że pierwsze maksimum miało miejsce w lutym 2012 r., 
gdzie średnia miesięczna liczba Wolfa wyniosła 66,9. Drugie 
zostało wyznaczone na kwiecień 2014 r. z liczbą Wolfa 81,9. 
Zatem ten okres możemy traktować jako oficjalne maksi-
mum 24 cyklu aktywności słonecznej. Brnąc dalej, może-
my wyciągnąć kolejną, istotną informację. Poprzednie cykle 

Przebieg 24 cyklu słonecznego. Źródło: NOAA/SWPC Boulder

Maksimum 24 cyklu słonecznego

Obserwacje Słońca należą do jednych z najprostszych pod 
kilkoma względami. Pierwszym ważnym atutem jest fakt 
niezarywania nocy. Innym to, że nie potrzeba teleskopu du-
żych rozmiarów. Mimo tych udogodnień w Polsce ludzie 
nie kwapią się do obserwacji Słońca. A jak to było kiedyś? 
Do najstarszych obserwacji Słońca w Polsce należy zaliczyć 
działalność jezuitów w Kaliszu w XVII w. oraz obserwacje 
Jana Heweliusza w Gdańsku.

Takie obserwacje podejmowano na początku XX w., 
a także w okresie międzywojennym. Rezultaty opublikowa-
no w „Uranii” nr 10 z 1925 r. (s. 89–92). Autorem artykułu 
jest J. Wasiutyński, który prowadził systematyczne obser-
wacje Słońca polegające na wyznaczaniu liczby Wolfa, re-
jestracji grup plam w okresie od maja do sierpnia 1925 r., 

czyli w maksimum aktywności 16 cyklu. Obserwacje tarczy 
słonecznej prowadzili również  E. Stenz (1924) i M. Ło-
banow (1926). Największą liczbę obserwacji Słońca (642) 
w latach 1912–1939 przeprowadził A. Wilk. Dzięki PTMA 
dzisiaj są dostępne w archiwum w wersji elektronicznej. Po 
drugiej wojnie światowej obserwacje Słońca również odgry-
wały ważną rolę dla miłośników astronomii, o czym świad-
czą artykuły M. Mazura i A. Wróblewskiego, zamieszczone 
w „Uranii”: 5–6 1946 r. M. Mazura i 7–8 1951 r. A. Wró-
blewskiego. A. Wróblewski w tym tekście opublikował 
wyniki swoich obserwacji Słońca z lat 1949–1950. Jednak 
przełomową datą dla systematycznych polskich obserwacji 
Słońca jest rok 1951. Data wiąże się z apelem prof. Jana 
Mergentalera o zorganizowaniu systematycznych, jednoli-
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tych i prowadzonych przez większą grupę osób obserwacji 
Słońca. Apel został opublikowany w Nr 7–8/1951.

Pozwolicie, że przytoczę słowa, które zaważyły na dal-
szej działalności obserwacyjnej Słońca przez polskich miło-
śników astronomii:

Istnieje częściowo zrealizowany już projekt, by we Wro-
cławskim Obserwatorium zorganizować centralę obserwacji 
słonecznych podobną do tych, jakie istnieją w innych kra-
jach. Dlatego zwracam się z gorącym apelem do miłośników, 

by chcieli wziąć udział w naszych 
pracach, udział nie tylko przyjem-
ny, ale i pożyteczny, wyrażający się 
w obserwowaniu Słońca i nadsyła-
niu do Wrocławia wyników swoich 
obserwacji. Na łamach „Uranii” 
znajdzie się w przyszłości miejsce 
dla stałego publikowania tak ze-
branych obserwacji, po opracowa-
niu ich we Wrocławskim Obserwa-
torium.Jan Mergentaler

Obserwator Słońca

Raport nr 11/2015
Pogoda nas nadal nie rozpieszcza. Po mało udanym październiku mamy jeszcze 
gorszy listopad. W listopadzie wykonaliśmy ogółem tylko 84 obserwacje plam 
słonecznych. Wszystkie dni zajęte dla liczby Wolfa to tylko dzięki obserwatorowi 
z Hiszpanii. Niestety w SN mamy aż 10 dziur obserwacyjnych.Średnia liczba Wolfa 
wynioisła 45,64, a srednia aktywność plamotwórcza SN 42,29. Śwoje obserwacje 
przysłało 9 członków sekcji. Bardzo wszystkim dziękuję za poświęcony czas na 
obserwacje.

Raport nr 12/2015
Grudzień pod względem pogody okazał się koszmarny. To sprawiło, że tylko 
8 obserwatorów nadesłało swoje raporty. Odnotowaliśmy dalszy spadek aktywności 
Słońca, co doskonale obrazują nasze wyniki. Jeśli chodzi o liczbę Wolfa to średnia 
za miesiąc grudzień wyniosła R = 36,97, a średnia aktywność plamotwórcza SN 
= 33,84. Za poświęcony czas i przysłanie raportów indywidualnych wielkie dzięki.
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Potem następuje kilka wskazówek, jak przeprowadzić ta-
kie naukowe obserwacje Słońca. Apel nie pozostał bez echa, 
a na wyniki nie musiano długo czekać. Jeszcze w 1951 r. 
grupa obserwatorów przeprowadziła 382 obserwacje, któ-
rych wykonawcami byli: W. Lisiak (Poznań), J. Mergenta-
ler (Wrocław), M. Orlicz (Kasprowy Wierch), K Sałasiński. 
W 1953 r. systematyczne obserwacje Słońca wykonywało 
już 12 obserwatorów. Najaktywniejszym z nich w tym cza-
sie i przez jeszcze wiele lat był A. Barbacki z Nowego Sącza, 
wykorzystujący w ciągu roku 300 dni obserwacyjnych. Na-
leży dodać, że w latach 1952–1961 wykonał 2931 obserwa-
cji. Drugim z aktywniejszych obserwatorów był wspomnia-
ny już A. Wróblewski. 7 kwietnia 1956 r. odbył się I Zjazd 
Obserwatorów Słońca. Następne zjazdy były w latach 1960 
i 1962. Na powstanie sekcji trzeba było poczekać jeszcze 
ponad 10 lat. 

Cdn.
Opracował Tadeusz Figiel

Wykorzystano materiały udostępnione przez J.W Kosiński

Obserwatorzy:
1 Jimenez. Francisko 25
2. Kucemba Łukasz 16
3. Bańkowski Janusz 13
4. Raczyński Łukasz 12

5. Zagrodnik Jerzy 11
6. Skorupski Piotr 7
7. Sidor Monika 6
8. Figiel Tadeusz 5

Obserwatorzy:
1. Jimenez Francisco 27
2. Zagrodnik Jerzy 13
3. Bańkowski Janusz 13
4. Raczyński Łukasz 10
5. Kucemba Łukasz 9

6. Skorupski Piotr 4
7. Figiel Tadeusz 4
8. Sidor Monika 3
9. Bochusz Jerzy 1
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Poradnik obserwatora

1 stycznia miała miejsce premiera 
nowej aplikacji internetowej dla 
miłośników astronomii, pod nazwą 

„ISS Transit Finder”. Na stronie http://
transit-finder.com mamy możliwość prze-
widywania w bardzo prosty sposób mo-
mentów przejść Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej na tle tarczy Słońca i Księżyca. 

Odróżnia ją od podobnych prostota 
obsługi i prędkość otrzymywanych wyni-
ków. Wystarczy, że podamy współrzędne 
geograficzne (lub pozostawimy je au-
todetekcji), zakres obliczanych dat oraz 
promień odległości, w jakich interesują 
nas wyniki.

W odpowiedzi otrzymujemy zestaw 
kilku, a nawet kilkunastu tranzytów, z po-
daniem wszelkich interesujących danych, 
które są niezbędne do prawidłowej ob-
serwacji.

Każdy z tranzytów na pojawiającej się 
liście zawiera wszelkie niezbędne dane 
do obserwacji tego typu zjawiska. Z listy 
dowiadujemy się nie tylko, kiedy ono 
nastąpi, ale również poznamy rozmiary 
kątowe stacji, odległość do ISS w mo-
mencie tranzytu, odległość od środka 
tarczy Słońca czy Księżyca, azymut 
i wysokość nad horyzontem dla miejsca 
obserwacji, odległość od centralnej linii 
tranzytu oraz szerokość pasa. Jeśli ta 
ilość danych nam nie wystarcza, może-
my wybrać opcję „More information”. 
Tam otrzymamy dodatkowe informacje 
o współrzędnych, prędkościach, kierun-
ku ruchu itp.

Tranzyty na mapie są zaznaczane 
za pomocą odpowiednich kolorów. I tak 

na mapie pojawiają się czerwone pasy 
oznaczające przejścia ISS na tle Słońca 
oraz niebieskie, które dotyczą Księżyca.

W przypadku tych drugich zjawiska 
mogą następować, gdy stacja jest oświe-
tlona lub w cieniu Ziemi. Daje to możli-
wość obserwacji różnego typu tranzytów 
w przeróżnych fazach Księżyca.

Jeśli chcemy tylko na szybko przejrzeć 
zestaw zbliżających się zjawisk, warto sko-
rzystać z systemu oceny „jakości” tranzytu. 
Za pomocą gwiazdek od 1 do 4 zaprezen-
towano „atrakcyjność” zjawiska.

Warto pamiętać, że zjawiska tego typu 
nie zachodzą powoli. Tranzyt trwa około 
1 sekundy i dokładność przewidywania 
tego typu zjawisk jest bardzo istotna. 

Program posiada zawsze najnowsze 
parametry orbity, a pozycje Słońca i Księ-
życa są ustalane w bardzo precyzyjny 
sposób. W połączeniu z prostą wydawało-
by się aplikacją, efekt wyników jest wyjąt-
kowo widowiskowy.

Po generowanych mapkach widać 
również, jak wąskie są pasy tranzytów. 
Na ogół mają kilkanaście kilometrów. 
Oznacza to, że do wielu tego typu zjawisk 
będziemy zmuszeni często podróżować 
w najbliższej okolicy.

Jak fotografować tranzyty?
Po pierwsze musimy zdawać sobie 

sprawę, że nie jest to wyjątkowo trudne, 
pod warunkiem posiadania odpowied-
niego sprzętu. Na ogół jest to teleskop 
sprzężony z lustrzanką cyfrową, który 
kierujemy na Słońce (Uwaga: zawsze 
z odpowiednim filtrem ND) lub 
na Księżyc.

Za każdym razem czasy naświetlania 
nie mogą być zbyt długie, ponieważ Mię-
dzynarodowa Stacja Kosmiczna bardzo 
szybko się przemieszcza na tle tarczy. 

Przyjmujemy, że czasy nie powinny 
być dłuższe niż 1/1000 s (przy ognisko-
wej ok. 1000 mm) i w związku z tym 
odpowiednio dopasujmy czułość ISO. 
Jeśli wydłużymy czasy naświetlania, 
stacja może się przemieścić o więcej niż 
piksel, powodując, że jej obraz będzie 
rozmazany.

Przy ustawieniu ostrości warto popró-
bować kilku ekspozycji, tak aby uzyskać 
odpowiednie zdjęcie tarczy Księżyca. 
W przypadku Słońca zasada jest taka 
sama i tutaj bez problemu możemy poku-
sić się o jeszcze krótsze czasy naświetleń, 
nawet rzędu 1/4000 s. 

W momencie tranzytu wystarczy wy-
konać serię zdjęć, rozpoczynając 1–2 se-
kundy przed tranzytem i skończywszy po 
zapełnieniu bufora aparatu. Jest to szcze-

ISS Transit Finder
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gólnie proste w przypadku tranzytów 
oświetlonej stacji na tle Księżyca. Stację 
widzimy już kilka minut przed zjawiskiem 
i wystarczy w odpowiednim momencie 
uruchomić seryjny tryb zdjęć.

Trudnej jest natomiast w przypadku 
tranzytów ISS znajdującej się w cieniu Zie-
mi na tle Księżyca i tranzytów na tle tarczy 
Słońca. W tych przypadkach niezbędna 
jest odpowiednia służba czasu (zegar 
DCF, GPS). Musimy tutaj zachować mały 
margines błędu i uruchomić aparat 2–3 
sekundy wcześniej, tak aby zarejestrować 
kilka ujęć stacji na tarczy. Zwykle jest to 
4–6 udanych zdjęć na tarczy, ew. kilka, 
kilkanaście więcej, jeśli stacja jest oświe-
tlona i przelatuje na tle Księżyca.

Warto przeprowadzić test prędkości 
swojego aparatu, ustawiając go na zdjęcia 
seryjne i wyłączając tryb zapisywania pli-
ków RAW. Dowiemy się w prosty sposób, 
ile zdjęć nasz aparat jest w stanie wyko-
nać do momentu zapełnienia bufora.

Zdjęcia wykonujemy za pomocą 
podłączonego wężyka, tak aby nie dopro-
wadzać do sytuacji, w której zbytecznie 
poruszymy aparat.

Tranzyty możemy również filmować 
za pomocą kamer, postępując w podobny 
sposób, jak fotografując. 

Na koniec ważna uwaga: aplikacja nie 
daje 100% szansy na obserwacje zjawiska. 
Drobna korekta parametrów orbity Mię-
dzynarodowej Stacji Kosmicznej (na ogół 
uniesienie ISS) może spowodować zmia-
nę wyników obliczeń i dużą zmianę po-

łożenia pasa tranzytu. Dane parametrów 
orbity są aktualizowane do kilku godzin 
i obliczenia warto dokonać bezpośrednio 
przed zjawiskiem.

Autorem aplikacji jest Bartosz Woj-
czyński. Aplikacja powstała przy współ-

pracy z Polskim Towarzystwem Miłośni-
ków Astronomii.

Zapraszam do obserwacji i przesyłania 
zdjęć na adres m.substyk@urania.edu.pl 

Marek Substyk
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Ciekawe strony internetowe…

Twinkle, twinkle,  
little star…

Niedawno, bo 20 stycznia br. 
w The Astronomical Journal 
ukazała się praca Konstantina 

Batygina i Michaela E. Browna 
na temat ewentualnej dziewiątej planety 
w Układzie Słonecznym — nie udało 
się jej dotychczas zaobserwować, ale 
na jej obecność wskazują orientacje 
orbit niektórych obiektów w Pasie 
Kuipera.

A tymczasem minęło już 20 lat 
od odkrycia pierwszej planety krążącej 
wokół gwiazdy (51 Pegasi), nie 
wspominając o trzy lata wcześniejszego 
odkrycia dwóch (a potem trzeciej) 
planet krążących wokół pulsara. 
Dlatego dziś proponuję odwiedzenie 
jednej z witryn internetowych Jet 
Propulsion Laboratory:  
http://planetquest.jpl.nasa.gov/ 
poświęconej właśnie pozasłonecznym 
układom planetarnym.

Oprócz aktualizowanych 
na bieżąco nowości, również 
na temat wspomnianej na początku 
hipotetycznej, dziewiątej planety 
w Układzie Słonecznym, znajdziemy 
dużo interesujących odnośników 
prowadzących do różnorodnych 
źródeł informacji — poczynając 
od zwięzłych artykułów na wybrane 
tematy poprzez krótkie filmy 
do kolejnych witryn poświęconych 
konkretnym misjom czy projektom 
związanym z poszukiwaniem 
egzoplanet. Są też dostępne informacje 
na temat konferencji poświęconych 
poszukiwaniom egzoplanet. Pośród 
wielu adresów zgromadzonych 
na stronie  
http://planetquest.jpl.nasa.gov/ 
trafiają się niekiedy też takie, które są 
nieaktualne czy prowadzą do nikąd. Ale 
reszcie warto poświęcić trochę czasu.

Roman Schreiber
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Red. Ponieważ podobnych pytań dosta-
jemy wiele, obszerne wyjaśnienie tej kwe-
stii zamieszczamy w bieżącym numerze 
na s. 40-41.

* * *
(…) w załączeniu przesyłam zdjęcia 
Zielonego Promienia widocznego przy 
zachodzie Słońca 3 stycznia 2016 r.

Zdjęcie wykonałem w Inowrocławiu 
aparatem Nikon D5100 z obiektywem 
500 mm. Zdjęcia nie były obrabiane 
programami i nie były retuszowane ich 
kolory.

Eugeniusz Mikołajczak
Red. Gratulujemy udanej sesji fotograficz-
nej. Niżej prezentujemy 4 z 8 przysłanych 
kadrów.

Poczta ZAPROSZENIA
zloty, obozy, konkursy,  

spotkania, wykłady, wystawy

WARUNKI PRENUMERATY 

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

Prenumerata roczna (6 numerów) — 60 zł
Przedłużona (12 numerów) — 120 zł
Prenumerata zagraniczna jest 100% droższa
Dla członków Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii cena prenumeraty wynosi 30 zł przy wysyłce 
na adres oddziału lub 40 zł przy wysyłce na adres 
indywidualny. Szczegóły i wpłaty w oddziałach PTMA. 
Skarbników lub prezesów prosimy o wpłaty zbiorcze 
oraz przesłanie imiennej listy prenumeratorów na adres 
urania@urania.edu.pl.

Prenumeratę oraz zamówienia numerów poprzednich 
można opłacić na konto Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego 

nr 44 1160 2202 0000 0000 5530 5241. 
Prosimy o dokładne podanie adresu, na który ma być 
wysłane pismo, oraz numeru „Uranii”, od którego ma 
być realizowana prenumerata.
Zamówienia internetowe: sklep.pta.edu.pl
W razie pytań kontakt: 

urania@urania.edu.pl lub tel. 698 55 61 61

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Polskie Towarzystwo Astronomiczne oferują szkołom 
i bibliotekom szkolnym specjalne warunki prenumeraty. 
Szkoły płacą jedynie 30 zł za prenumeratę na rok 
szkolny 2015/2016 albo cały rok 2016*.

Prosimy o wpłaty z tytułem:  
„Urania” — prenumerata sponsorowana dla szkół

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy  
na www.urania.edu.pl w sekcji „prenumerata”. 

(…) co mam wpisać i co mam zrobić, 
żeby mieć podgląd na żywo z kamerki 
z satelity na Ziemię. Błagam, pomóżcie! 

Adam
Red. Niestety, nie wiemy nic o satelitach 
nadających na żywo obraz Ziemi. Eks-
perymentalnie zamontowano 4 kamerki 
na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 
i obraz z nich można śledzić pod tym 
adresem: http://eol.jsc.nasa.gov/HDEV/
Niestety, obraz nie zawsze jest dostępny.

* * *
Czy prowadzicie Państwo również rów-
noległą sprzedaż bieżących numerów 
przykładowo w formacie .pdf? Mam na 
myśli ostatni numer 5/2015. (…)

Michał

* Nadal czekamy na decyzję MNiSW w sprawie dopłat do prenumerat dla szkół. Jeśli będzie pozytywna, szkoły otrzymają pełen komplet 6 numerów, a w przypadku negatywnej 
gwarantujemy wysłanie 5 numerów.

„Wiosenne spotkania z astronomią”
CAMK, Warszawa, ul. Bartycka 18
22 lutego 2016 – 30 maja 2016
poniedziałki, godz. 17.00
http://www.camk.edu.pl

Cykl wykładów „Kosmiczne To-i-Owo”
OPiOA, Olsztyn, Al. J. Piłsudskiego 38
26 lutego 2016 – 15 kwietnia 2016
planetarium, piątki, godz. 17.00
http://planetarium.olsztyn.pl

„Wiosenne spotkania z astronomią”
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
Katowice, ul. Uniwersytecka 4
11 i 25 marca, 29 kwietnia 2016
godz. 18.00, http://ptma.pl

Zloty astronomiczne PTMA (zapisy)
Stężnica, 5-8 maja 2016
PTMA O/Lublin, http://www.astrozloty.pl
Zwardoń, 12-15 maja 2016
PTMA O/Katowice, 
http://www.forum.astrocd.pl

Transmisja całkowitego zaćmienia Słońca 
na Pacyfiku 9 marca od około godz. 1 w nocy. 
Obraz Słońca ze statku na oceanie spróbuje 
przekazać pod egidą Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego nasza specjalna ekipa z Gru-
dziądza, z Planetarium i Obserwatorium Astro-
nomicznego oraz grudziądzkiej telewizji TVK 
SM. Szczegóły na temat transmisji ukażą się 
na naszej stronie internetowej: urania.edu.pl
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6 Relaks krzyżówka

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA” 
5/2015: 1. WIELKI, 2. POCZĄTEK, 3. WODÓR, 4. TYCHO, 5. WIELKOŚĆ, 
6. STARTRAILS, 7. PLANCKA, 8. SITARSKI, 9. METEORY, 10. HAWKING, 
11. KAJITA, 12. KEPLER, 13. GUIZHOU, 14. MASA, 15. NEUTRINA, 16. GRA-
WITACJA, 17. SCHMITT, 18. MERKURY. 
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Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek. Na roz-
wiązania czekamy do końca kwietnia 2016  r. Osoby nie będące 
prenumeratorami „Uranii–PA” muszą dołączyć do  rozwiązania 
kupon umieszczony w  lewym górnym rogu tej strony. Prenume-
ratorzy mogą przesyłać rozwiązania drogą elektroniczną na adres:  
urania@urania.edu.pl. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi 
rozlosujemy dwie książki Józefa Smaka „Nowe opowiadania starego 
astronoma”

W „Uranii–PA” nr 4/2015 zamieściliśmy krzyżówkę, której 
rozwiązaniem jest hasło LĄDOWANIE NA KOMECIE. 
Nagrody w postaci książek o  tematyce astronomicznej 

wylosowali Ryszard Górecki z Będzina i Gabriel Murawski z Su-
wałk. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

  1. Była widoczna w październiku ub.r. w Polsce
  2. Opada na Marsa
  3. Obserwator Słońca z Kasprowego Wierchu
  4. Nauka o Wszechświecie
  5. Obserwatorium zagrożone światłami
  6. Jeden z sąsiadów Janssena
  7. Jeden z odkrywców kosmicznych fal radiowych
  8. Leży na dziewiętnastym południku
  9. Najjaśniejsza w Hydrze
10. Astronauta-krótkofalowiec
11. XVI-wieczny twórca map morskich
12. Księżyc Plutona
13. Wiosną pojawia się nad wschodnim horyzontem
14. Teleskop z dwoma detektorami rentgenowskimi
15. Niestrudzony badacz życia Michelsona
16. Był nim bolid z 23 października ub.r.
17. Gość z Bombaju w Olsztyńskiej Akademii Dzieci
18. Planeta przy HD81688
19. Catalina
20. Epsilon Tauri

Polowanie na ISS
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kometa C/2013 US 10 (Catalina)

Tę samą sytuację sfotografował równiez nasz wierny czytelnik i autor wielu zdjęć zamieszczanych na łamach „Uranii”, Mariusz Świętnicki ze Zręci-
na (godz. 03.42 – 04.11 CSE. Teleskop Newton 205/907 + MPCC + Nikon D300. Eksp. 10×120 s., ISO1600)

Astrofotografia amatorska

W sylwestrową noc kometa Catalina przeszła w pobliżu najjaśniejszej gwiazdy okołobiegunowego gwiazdozbioru Wolarza — Arktura, a mijając 
pobliski asteryzm zwany Kapeluszem Napoleona stała się jego chwilowym dodatkiem — ozdobnym piórem. Sytuację tę uwieczniło wielu miło-
śników astrofotografii. Powyższą fotografię wykonał Janusz Zaparty z Zagórowa (Canon EOS 550D z obiektywem Tair-3s 300 mm na montażu 
FASTRON 5s, eksp. 31×61 s, ISO 800)
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odcinki popremierowe
www.youtube.com/c/AstronariumPl

emisje  
wg nowej ramówki  

w TVP3:
soboty 5 i 19 marca,  
2, 16 i 30 kwietnia  

godz. 17.00 powt. 0.15
środy 9 i 23 marca,  

6 i 20 kwietnia  
oraz 4 maja  
godz. 11.45
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