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 LX  OLIMPIADA ASTRONOMICZNA

Astrolabium czy smartfon?

Weź udział w jubileuszowej olimpiadzie,
a odpowiedź znajdziesz sam!



PRENUMERATĘ SPONSOROWANĄ 
DWUMIESIĘCZNIKA

DLA SZKÓŁ!
Szkoły mogą zakupić specjalną prenumeratę URANII za połowę ceny. Koszt 
prenumeraty 6 numerów dwumiesięcznika w danym roku szkolnym wynosi zale-
dwie 30 zł – resztę kosztów pokrywa MNiSW w ramach przyznanego PTA grantu. 
Promocja obejmuje w tej chwili następujące produkty dla szkół na terenie Polski:

1. Roczna prenumerata na rok szkolny 2016/17: numery 4/2016-3/2017 (cena 30 zł); 

2. Dwuletnia prenumerata na lata szkolne 2016/17 i 2017/18: numery 4/2016- 
-3/2018 (cena  60 zł).

Aby uzyskać prenumeratę, wystarczy wejść na stronę internetową  
www.urania.edu.pl i  wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod przy-
ciskiem „Prenumerata” i  dalej „Prenumerata sponsorowana dla szkół”. Faktura 
zostanie wysłana drogą elektroniczną bądź (na życzenie) w formie papierowej 
wraz z najbliższym numerem URANII. 

Dodatkowo oferujemy szkołom zakup pakietów sześciu numerów „Uranii” obej-
mujących wcześniejsze lata szkolne, również za połowę ceny. Szkoły rozpoczyna-
jące prenumeratę otrzymają gratis książkę Jak zainteresować uczniów astrono-
mią w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.  

Każda szkoła ma prawo do jednej prenumeraty sponsorowanej. W przypadku 
zespołów szkół prenumeratę sponsorowaną może zamówić każda ze szkół wcho-
dzących w skład zespołu. 

Prenumeratę na rzecz szkoły może także opłacić jej sponsor (np. firma, organiza-
cja, gmina, rada rodziców, osoba prywatna), warunkiem jest, aby prenumerata 
była realizowana na rzecz szkoły (biblioteki szkolnej).

Dla szkół, będących prenumeratorami „Uranii”, Redakcja ogłasza Konkurs 
pn. NASZA SZKOLNA PRZYGODA Z ASTRONOMIĄ. W ramach Konkursu trzeba 
udokumentować dowolną aktywność szkoły w zakresie astronomii. Na nagrody 
dla zwycięskich szkół przeznaczane jest ok. 10 tys. zł ze środków PTA i grantu 
MNiSW. Redakcja URANII poszukuje dodatkowego sponsora, by w kolejnych 
edycjach Konkursu wyróżnić jedną ze szkół Super Grand Prix i wybudować na jej 
terenie kompletnie wyposażone szkolne obserwatorium typu harvardzkiego.

W razie wątpliwości pytania można kierować na urania@urania.edu.pl lub tele-
fonicznie: 698 55 61 61 lub 509 44 17 17.
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DLA PRENUMERATORÓW: „OSIĄGANIE NOWYCH GRANIC W ASTRONOMII”

ukazuje się od 1920 r.

Polskie Towarzystwo Astronomiczne i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oferują 
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dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba
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* ARTYKUŁY I MATERIAŁY OKAZJONALNE TRAK-
TOWANE SĄ JAKO WOLONTARIAT AUTORÓW NA 
RZECZ WŁASNEGO ŚRODOWISKA ASTRONOMÓW, 
MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII I CAŁEGO SPOŁECZEŃ-
STWA * MATERIAŁÓW NIE ZAMÓWIONYCH REDAK-
CJA NIE ZWRACA * ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO 
REDAGOWANIA I SKRACANIA TEKSTÓW * PRZEDRUK 
MATERIAŁÓW TYLKO ZA ZGODĄ REDAKCJI * OPINIE 
I POGLĄDY FORMUŁOWANE PRZEZ REDAKCJĘ 
I AUTORÓW NIE REPREZENTUJĄ OFICJALNEGO 
STANOWISKA WYDAWCÓW *

Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne 

kontynuują program promocji astronomii w szkołach jako dziedziny nauki najlepiej wpisu-
jącej się w upowszechnianie i oswajanie nauk przyrodniczych, matematycznych i tech-
nicznych wśród młodzieży. Program zakłada dotarcie dwumiesięcznika URANIA–POSTĘ-
PY ASTRONOMII do możliwie największej ilości nauczycieli i uczniów za pośrednictwem 
bibliotek szkolnych. Jest realizowany poprzez sponsorowanie prenumerat URANII dla szkół, 
laureatów ogólnopolskich i regionalnych konkursów astronomicznych oraz uczniów wybit-
nie uzdolnionych. Przekazujemy Państwu specjalny, pokazowy numer URANII, w którym 
przedrukowujemy kilka przykładów materiałów z ostatnich lat, szczególnie dedykowanych 
społecznościom szkolnym i przydatnych do pracy z młodzieżą i w samokształceniu.

URANIA ukazuje się od roku 1920 i jest jednym z najstarszych, poświęconych upo-
wszechnianiu astronomii tytułów na świecie. Co ciekawe, „Uranię” zakładało trzech war-
szawskich… maturzystów. Trudno o bardziej budujący przykład dla współczesnej młodzieży. 
Dwóch z nich zostanie potem profesorami astronomii i fizyki, trzeci, choć też skończył astro-
nomię, objął majątek na Zamojszczyźnie i do końca życia pozostanie miłośnikiem astrono-
mii. W odbijanej na powielaczu URANII z 1920 roku czytamy o zaobserwowanym podczas 
zaćmienia Słońca kilka miesięcy wcześniej zakrzywieniu przestrzeni, przewidzianym przez 
ogólną teorię względności. W ostatnich, wielokrotnie obszerniejszych, bogato ilustrowanych 
i w pełni kolorowych numerach „Uranii” znajdziemy artykuły o wspaniałym odkryciu fal gra-
witacyjnych, największym pośmiertnym tryumfie Einsteina. Oprócz czasopisma dzisiejsza 
redakcja URANII utrzymuje portal astronomiczny www.urania.edu.pl i astronomiczną księ-
garnię internetową oraz współtworzy unikatowy serial naukowy ASTRONARIUM  dla Tele-
wizji Polskiej. Ponad 90-letnia służba URANII na rzecz społeczeństwa została nagrodzona 
specjalnym wyróżnieniem w Konkursie Serwisu Nauka w Polsce.

Co najmniej połowę objętości URANII stanowią 
artykuły popularnonaukowe, których autorami są 
głównie wybitni polscy astronomowie. Reszta zawie-
ra wiele materiałów przeznaczonych specjalnie dla 
młodzieży szkolnej, nauczycieli i miłośników astro-
nomii, jak kalendarz astronomiczny, poradnik ob-
serwatora, recenzje książek popularnonaukowych 
i  przewodnik po ciekawych stronach internetowych. 
Ze szczególną troską redagowane są działy „Mło-
dzi badacze” oraz „Kącik olimpijczyka”. Pierwszy 

zawiera oryginalne uczniowskie prace badawcze, na ogół laure-
atów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego, drugi oryginalne 

rozwiązania zadań Olimpiady Astronomicznej, zaproponowane przez finalistów zawodów. 
W ramach wspierania rozwoju młodzieży uzdolnionej URANIA współpracuje z organizatora-
mi tych konkursów, a także z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci. 

Niemal od zawsze astronomia była oddzielnym przedmiotem w szkole. Ostatni, napisany 
przez jednego z dawnych redaktorów URANII, profesora Konrada Rudnickiego podręcznik 
doczekał się kilkunastu wydań. Późniejsze reformy szkolnictwa i unifikacje przedmiotów 
doprowadziły do zupełnej degradacji rozumienia nauk przyrodniczych na poziomie wy-
kształcenia ogólnego maturzystów. Dostrzegają to wszyscy pracownicy wydziałów przyrod-
niczo-matematycznych i technicznych uniwersytetów i politechnik. Powrót do pierwotnych, 
odpowiadających dyscyplinom naukowym nazw przedmiotów szkolnych, zakłada zapowia-
dana obecnie reforma. Przedstawiciele wydawców URANII – tzn. Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego (niżej podpisany) i Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (Cze-
sław Stawikowski i Robert Szaj) – wspierani przez posła Leonarda Krasulskiego przepro-
wadzili bardzo konstruktywną i dobrze rokującą rozmowę w tej sprawie z Minister Edukacji 
Narodowej Anną Zalewską. Jest wielka nadzieja, że przedmiot „Astronomia i technologie 
kosmiczne” (lub podobny) pojawi najpierw w liceach, potem w technikach i być może zrefor-
mowanych szkołach podstawowych.

Maciej Mikołajewski 
Redaktor Naczelny, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

1 września 2016 r.

ASTRONOMIA WRACA DO SZKÓŁ!
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Całkowite  
zaćmienie Słońca  
7 czerwca 1415 r.

Zjawisko tysiąclecia

Marek Zawilski

W ubiegłym roku minęło dokładnie 600 lat od jednego z najbardziej niezwykłych zjawisk astronomicz-
nych, jakie były obserwowane w naszym kraju. Rano 7 czerwca 1415 r. pas całkowitego zaćmienia 
Słońca objął liczne kraje Europy — od Hiszpanii po Rosję (rys. 3). Cień Księżyca przesunął się m.in. 
nad Dolnym i Górnym Śląskiem, częścią Małopolski, Mazowszem, Podlasiem oraz obecnymi terenami 
Białorusi.

Rys. 1. Przebieg pasa zaćmienia całkowitego przez tereny ówczesnej Polski i Litwy. Oznaczenia miejsc: W — Wrocław, K — Kamieniec Ząbkowicki, 
S-Stodoły, K-M — między Kobryniem a Mytem. Linią zaznaczono przybliżoną trasę podróży Władysława Jagiełły
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Zjawisko wywołało wielkie 
poruszenie w Europie i zo-
stało potraktowane w wielu 
przypadkach jako zły omen. 

Nic dziwnego, wszak w tamtym cza-
sie dokładność przewidywania całko-
witych zaćmień Słońca nie była wy-
starczająca na tyle, aby jednoznacznie 
można było wskazać miejsca, które 
pogrążą się w cieniu Księżyca. Zatem, 
jak zwykle w takich przypadkach, cał-
kowite zaćmienie Słońca było trakto-
wane jako zdarzenie nieprzewidziane 
i mające jakieś głębsze znaczenie dla 
współczesnego świata.

Do dziś zachowało się niewiele 
dokumentów dotyczących obserwacji 
tego właśnie zjawiska, rozsianych po 
wielu źródłach historycznych. Są to 
głównie zapiski w lokalnych kronikach 
i relacjach (tab. 1). Były to pierwsze 
doniesienia z terenu naszego kraju, do-
tyczące całkowitego zaćmienia Słońca.

Z terenu Dolnego Śląska mamy 
dane z trzech źródeł. 

Kronika Zygmunta Rosicza, doty-
cząca wydarzeń we Wrocławiu, mówi, 
że nastąpiło całkowite zaćmienie Słoń-
ca w piątek po oktawie Bożego Ciała 
(6 czerwca), około nowiu Księżyca, 
o godzinie dwunastej, trwało pół go-
dziny i wywołało wśród mieszkańców 
strach i obawy (rys. 2). Data zjawiska 
jest prawidłowa, o ile przyjmiemy, 
iż za początek dnia przyjmowano za-
chód Słońca (stąd także prawidłowo 
podano godzinę, gdyż zaćmienie osią-
gnęło maksimum około godziny 7.00 
wg naszego systemu rachuby godzin, 
rozpoczynającego się o północy). 
Oczywiście przesadzony jest czas trwa-
nia zaćmienia, o ile chodziłoby o fazę 
całkowitą. Być może jednak autorowi 

notatki chodziło o widoczność fazy 
całkowitej łącznie z fazami znacznego 
zaćmienia częściowego, widocznymi 
okiem nieuzbrojonym.

Ciemność, spowodowaną zaćmie-
niem Słońca, opisuje także nekrolo-
gium pochodzące z pewnego klasztoru 
w Kamieńcu Ząbkowickim, gdzie ze-
brani w kapitularzu klasztornym byli 
zmuszeni zapalać światła. 

Również całkowite zaćmienie Słoń-
ca w dniu 6 czerwca, kiedy to na niebie 
widoczne były gwiazdy, odnotowuje 
kronika z Gryfowa Śląskiego, chociaż 
w tym przypadku nie 
ma pewności, czy in-
formacja ta jest orygi-
nalna.

Z kolei intrygująca 
wiadomość jest za-
warta w jednej z kro-
nik wielkopolskich, 
a mianowicie w kro-
nice spisanej praw-
dopodobnie w roku 
1427 w klasztorze 
kanoników regular-
nych w Trzemesznie i traktującej głów-
nie o czasach panowania Władysława 
Jagiełły. Nieznany z imienia ksiądz 
odnotował zaćmienie Słońca z 1415 r., 
które nastąpiło w czasie, gdy akurat od-
prawiał mszę w kościele w Stodołach 
(wieś między Strzelnem a Kruszwicą), 
a nagłe zdarzenie bardzo go przerazi-
ło. Wieś Stodoły należała w tym czasie 
do klasztoru trzemeszeńskiego, a autor 
kroniki sprawował tam prawdopodob-
nie funkcję plebana.

Kronika ta zachowała się w rękopi-
sie jako wczesna kopia, a w okresach 
późniejszych została błędnie zakwalifi-
kowana jako tzw. „Dopełnienie Szamo-

tulskie” 1 Rocznika Traski, uznanego 
jako historyczne źródło małopolskie 
(prawdopodobnie krakowskie). Błąd 
ten został np. popełniony przy okazji 
publikacji omawianej kroniki w po-
ważnej serii Monumenta Poloniae 
Historica pod redakcją Augusta Bie-
lowskiego (pierwsze tomy w latach 
1856–1864, a także nowe wydania po 
roku 1945), gdzie zresztą zaćmienie 
jest umieszczone pod 1417 r., a na-
zwa miejsca obserwacji — Stodoły, 
w ogóle nie występuje. Data zjawiska 
zgodnie z zachowanym rękopisem ła-
cińskim to in crastino sancti Viti, czyli 
dzień po świętym Wicie, tj. 16 czerw-
ca i jest oczywiście błędna, ale wyni-
ka prawdopodobnie z tego, iż autor 
wspominał zaćmienie po latach i po-
mylił je z innym, z roku 1406.

Autor kroniki podał także dokład-
ny cytat z prognostyku krakowskiego, 
dotyczącego znacznego częściowe-
go zaćmienia Słońca, które nastąpiło 
właśnie w dniu 16 czerwca 1406 r., 
a także krótką informację na temat za-
ćmienia Słońca z 26 czerwca 1424 r. 
(„zaćmienie trwało krótko, gdy Słońce 
chyliło się już zachodowi”). Opis tego 
ostatniego zjawiska jest jedyną infor-
macją z Polski i jedną z nielicznych 
w całej Europie. Ciekawe jest przy 

tym, że zaćmienie z roku 1424 było 
widoczne w Stodołach jako całkowite, 
a informacja jest lakoniczna, podczas 
gdy dłuższy opis dotyczy zaćmienia 
z roku 1415, które w Stodołach było 
jedynie częściowym o bardzo dużej 
fazie — około 99%.

Najdokładniejszy opis zaćmienia 
z 1415 r. pochodzi jednak od same-
go Jana Długosza. Opis ten, zawarty 
w jego „Rocznikach” był wielokrotnie 
w przeszłości cytowany w licznych 
publikacjach, niemniej w tym miej
 1  Kodeks, w którym została umieszczona 
omawiana kronika, powstał na zlecenie Piotra 
z Szamotuł ok. roku 1470, stąd umowna nazwa 
„dopełnienia”.

Lp. Miejsce Skrócony opis

1 Kraj Basków Ciemności jak w nocy przez pół godziny

2 Nawarra Nadzwyczajne zaćmienie, dzień zamienił się w ciemną noc

3 Montpellier Bardzo ciemne zaćmienie, gwiazdy wyraźnie widoczne

4 Prowansja Zaćmienie całkowite 2 godziny po wschodzie Słońca

5 Digne Zaćmienie dwie godziny po wschodzie Słońca,  
gwiazdy wyraźnie widoczne

6 Neuchatel Nadzwyczajne zaćmienie, ciemna noc zapadła

7 Konstancja Całkowite zaćmienie podczas obrad soboru

8 Niederaltaich Ciemne zaćmienie, Słońce straciło cały swój blask

9 Praga Zaćmienie całkowite podczas mszy

10 Moskwa Słońce skryło swoje promienie

11 Twer Słońce umarło o 7 godzinie dnia

12 Psków Słońce na krótko pociemniało, gwiazdy widoczne jak w nocy

Tabela 1.  Zachowane  źródła historyczna o widoczności  zaćmienia Słońca 7  czerwca 1415  r. 
w Europie (oprócz źródeł polskich, opisanych w tekście)

Rys.  2.  Średniowieczny  rękopis  z  opisem  przebiegu  zaćmienia 
we Wrocławiu wg kroniki Z. Rosicza 
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scu wypada go omówić raz jeszcze. 
Świadkiem zdarzenia był sam król 
Władysław Jagiełło, który w owym 
czasie odbywał długą (aż półroczną!) 
podróż po wschodnich prowincjach 
królestwa. Ostatni jej etap — powrot-
ny — rozpoczął się w Śniatyniu (dziś 
na południowo-wschodniej Ukrainie), 
skąd król udał się w kierunku Podola 
i dalej przez Krzemieniec i Kobryń do 
Troków na Litwie (rys. 1). Zaćmienie 
zastało go wraz z całym orszakiem na 
dzisiejszej Białorusi. Oto, jak to zda-
rzenie opisał Jan Długosz:

„Kiedy z Kobrynia jechał do Myta 1, 
w piątek po oktawie Bożego Cia-
ła, w godzinie pacierzy kapłańskich 
tercyą zwanych przypadło wielkie 
zaćmienie słońca, które jako niespo-
dziewane, króla i wszystkich, którzy 
z nim jechali, w wielkie zadziwienie, 
a potem w bojaźń przesądną wprawi-
ło. Tak bowiem ciemna stała się po-
mroka, że ptaki nagłą ćmą przelęknio-
ne na ziemię upadały, a gwiazdy jakby 
w nocy świeciły. Nie mogąc jechać dla 
wielkiej ciemności, przymuszony był 
król Władysław zatrzymać się chwilę 
na gościńcu, póki zaćmienie słońca 
nie minęło.”

 1 Miejscowość nad rzeką Dzitwą niedaleko 
Lidy. 

Długosz po latach otrzymał cytowa-
ne informacje zapewne od naocznego 
świadka zdarzenia lub też korzystał 
z nieistniejących już dziś źródeł pisa-
nych (sam nie mógł być świadkiem 
zaćmienia, gdyż nastąpiło ono w roku, 
w którym się urodził). W każdym ra-
zie opis wydaje się być wiarygodny 
i dokładny, a obserwujący zjawisko 
znaleźli się niemal w centrum pasa cał-
kowitości (tab. 2). Był również skró-
towo brany do późniejszych zapisków 
historycznych różnych autorów, jednak 
bez podania dokładnych okoliczności, 
a nawet w rezultacie tego przypisywa-
ny bezkrytycznie kronikarzom krakow-
skim (tak postąpił np. Friedrich K. Gin-
zel w roku 1883, oceniając informację 
na temat omawianego zaćmienia, za-
wartą w kronice Macieja z Miechowa, 
a będącą skróconą kopią tekstu Długo-
sza).

W niektórych zachowanych źró-
dłach historycznych brak jakiejkol-
wiek wzmianki na temat omawianego 

zjawiska. Nie wspominają o nim np. 
źródła z Krakowa (mimo iż doszło tam 
do krótkiego zaćmienia całkowitego, 
ostatniego do tej pory), Rocznik Świę-
tokrzyski czy kronika kanoników regu-
larnych z Kłodzka. Tym cenniejsze są 
zachowane i omówione wyżej źródła 
historyczne.

■

Tabela 2. Okoliczności zaćmienia w Kobryniu 
wg dzisiejszych obliczeń

Kontakt UT Wys. Słońca

Początek 5:18.3 27o

Maksimum 6:19.7 36o

Koniec 7:25.0 46o

Czas trwania fazy całkowitej: 3m24s, wielkość fazy 1,017

Rys. 3. Przebieg pasa zaćmienia całkowitego 7 czerwca 1415 r. w Europie (Źródło: NASA) 

Dr  hab.  inż.  Marek  Zawilski  jest 
członkiem  Polskiego  Towarzystwa 
Miłośników  Astronomii  od  1972  r. 
(Oddział  Łódzki). Od wielu  lat pełni 
funkcję  przewodniczącego  Sekcji 
Obserwacji  Pozycji  i  Zakryć  PTMA. 
Aktywny  obserwator  zjawisk  zakry-
ciowych, kolekcjoner i badacz histo-
rycznych  obserwacji  zaćmień  sło-
necznych i księżycowych oraz zakryć 
gwiazd przez Księżyc.

Prowadzisz 
badania naukowe? 
Startuj w EUCYS!

Wszystkich 
Młodych Badaczy
– MATEMATYKÓW, INFORMATYKÓW, CHEMIKÓW, FIZYKÓW, BIOLOGÓW,  
KONSTRUKTORÓW, EKONOMISTÓW I SOCJOLOGÓW – serdecznie zachę
camy do szukania problemów badawczych i przygotowywania prac,  
które będą mogli zgłosić jesienią do następnej edycji Konkursu Prac  
Młodych Naukowców UE (European Union Contest for Young Scientists).
Podczas finałów odbywających się corocznie późnym latem setka nastoletnich  
naukowców z kilkudziesięciu krajów spotyka się, by porozmawiać o łączących ich pasjach 
i zaprezentować wyniki swoich badań. Udział w konkursie to wspaniały początek kariery  
akademickiej. Najlepsi młodzi uczeni Europy mają okazję zdobyć prestiżowe nagrody,  
w tym staże w czołowych europejskich ośrodkach badawczych.

dowiedz się więcej: www.fundusz.org/konkurs

Krajowy Organizator EUCYS  Patronat medialny Fundatorzy nagród
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Nie tylko teleskopy…

Popularyzacja wiedzy astrono-
micznej, prowadzona w róż-
nych formach, odbywa się 
z użyciem nowoczesnych 

środków przekazu. Ukazuje się wiele 
ciekawych, znakomicie ilustrowanych 
książek i czasopism, 
opisujących różne za-
gadnienia astronomicz-
ne. Popularnonauko-
we kanały telewizyjne 
emitują wiele filmów 
i programów o tema-
tyce astronomicznej. 
Wielkim powodzeniem 
cieszą się planetaria. 
Jednak dla wielu osób 
spojrzenie na niebo 
za pomocą telesko-
pu astronomicznego 
czy nawet niewielkiej 
lunety ma znaczenie 
szczególne. Gdy obser-
watoria astronomiczne 
otwierają swe bramy 
dla szerokiej publiczności, przychodzą 
tysiące ludzi, by na własne oczy zoba-
czyć Księżyc, planety i inne obiekty, 
choć ich obraz na zdjęciu w książce 
czy w filmie jest znacznie piękniejszy 
niż ten, który zobaczą w lunecie. Wielu 
kupuje lunety i małe teleskopy, sobie 

Najtaniej w sklepie internetowym Uranii:  
http://sklep.pta.edu.pl

Poczytaj, 
sprawdź, 
pomyśl…
Niepokorny samouczek astronomii 
Andrzeja Branickiego — książka, 
jakiej jeszcze na świecie nie było!

i swym dzieciom, by samodzielnie 
obserwować niebo. Jednak często, po 
krótkim czasie fascynacji oglądanymi 
obiektami, dochodzi do znudzenia, bo 
okazuje się, że posiadanie własnego 
teleskopu to za mało, trzeba jeszcze 

wiedzieć, co i jak obserwować. Czego 
jeszcze można dowiedzieć się o obiek-
tach niebieskich, co można samemu 
zbadać, pomierzyć, używając stosun-
kowo prostego instrumentu. 

Znakomitą pomocą dla amatorów 
samodzielnych obserwacji astrono-

micznych jest książka Andrzeja Branic-
kiego zatytułowana „Na własne oczy. 
O samodzielnych obserwacjach nieba 
i Ziemi” wydana przez Wydawnictwo 
Naukowe PWN w 2014 roku.

Andrzej Bra-
nick i  j e s t 
doświadczo-
nym dydak-

tykiem astronomii. Na 
wydziale fizyki Uniwer-
sytetu w Białymstoku, 
gdzie pracuje od wielu 
lat, zbudował obserwa-
torium astronomiczne 
wyposażone w kilka 
teleskopów służących 
głównie do celów dy-
daktycznych. Studenci, 
późniejsi nauczyciele 
fizyki i astronomii, zdo-
bywają tam praktyczne 
umiejętności wykony-
wania różnego typu ob-

serwacji astronomicznych. Kilka lat 
temu Andrzej Branicki napisał książkę 
„Obserwacje i pomiary astronomiczne 
dla studentów, uczniów i miłośników 
astronomii” wydaną przez Wydaw-
nictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 
Zawarł w niej szczegółowy opis ćwiczeń 

Szerokim łukiem omijaj 
encyklopedyczne dane 
i natłok najświeższych 

doniesień, popatrz na świat 
od nowa, sceptycznie, nie 

dowierzając podręcznikom, 
niemal tak, jakbyś poznawał 

go od nowa!
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Urania poleca!

i pomiarów obserwacyjnych, które wy-
konują studenci pod jego kierunkiem. 

W pewnym sensie kontynuacją 
tamtej książki jest ta najnowsza: „Na 
własne oczy”. Choć dotyczy ona także 
wykonywania obserwacji astronomicz-
nych, jest zupełnie inna, inaczej napi-
sana, skierowana do innego odbiorcy, 
pod wieloma względami nietypowa, 
wyjątkowa. We „Wstępie” autor zwra-
ca się do czytelnika takimi słowami, 
znakomicie ilustrującymi przesłanie 
zawarte w książce: „Moim zamiarem 
jest pokazanie Ci ścieżki omijającej 
szerokim łukiem encyklopedyczne 
dane i natłok najświeższych doniesień 
o dokonaniach astronomów, skłonienie 
Cię do popatrzenia na świat od nowa, 
sceptycznie, niezupełnie dowierzając 
podręcznikowej wiedzy, niemal tak, 
jakbyś poznawał go od nowa. Chciał-
bym ośmielić Cię do spotkań sam 
na sam z wielkim światem przyrody, 
pomóc Ci zobaczyć go na własne oczy 
i ogarnąć własną myślą.”

Układ rozdziałów książki jest 
dosyć typowy, bo pierw-
sze z nich dotyczą Ziemi, 
potem Słońca i Księżyca, 

dalej planet, gwiazd i Galaktyki aż po 
cały Wszechświat, a ostatni, dwunasty 
rozdział poświęcony jest życiu na 
Ziemi i poza nią oraz astrobiologii. 

Uzupełnieniem są dodatki zawierające 
niezbędne przypomnienia, uwagi, po-
rady oraz zestaw podstawowych wiel-
kości fizycznych i astronomicznych. 

Bardzo nietypowy i zarazem cie-
kawy jest natomiast układ zawartości 
poszczególnych rozdziałów. Nie zawie-
rają one prostych instrukcji wykonania 
obserwacji określonych obiektów, 
których dany rozdział dotyczy. Każdy 
z nich składa się z trzech zasadniczych 
części zatytułowanych kolejno: „Po-
czytaj”, „Sprawdź” oraz „Pomyśl”. 

W części „Poczytaj” autor zaopa-
truje czytelnika w niezbędną wiedzę. 
Robi to w sposób bardzo przystępny, 
ale jednocześnie precyzyjny, używając 
wzorów matematycznych tam, gdzie 
jest to niezbędne do zrozumienia 
omawianego zagadnienia oraz wyko-
nania i opracowania proponowanych 
pomiarów i obserwacji. Na przykład 
w rozdziale „Słońce” omawia nastę-
pujące zagadnienia: Jak jest daleko? 
Jak jest wielkie? Jak mocno grzeje? 
Słońce gwiazdą? Półcień. Jak je obser-
wować? Na co zwrócić uwagę. Plamy, 
pochodnie — przejawy zmian aktyw-
ności Słońca. Rotacja. Pociemnienie 
brzegowe. 

Kolejna część każdego z rozdzia-
łów zatytułowana „Sprawdź” zawiera 
propozycje wykonania samodzielnych 
obserwacji o różnej skali trudności, 

Andrzej Branicki — skromny autor wielkiego dzieła podczas Walnego Zjazdu Delegatów PTMA 
w maju 2014 r. w Białymstoku. Zdaniem „Uranii”, książka „Na własne oczy” zasługiwałaby na 
czytelników na całym świecie. Astronomów, miłośników astronomii i organizacje pozarządowe 
posiadające kontakty z wydawnictwami w językach angielskim, chińskim, niemieckim, francu-
skim, rosyjskim i innych prosimy o ewentualny kontakt 

niektóre bardzo ambitne, dalekie od 
typowych, standardowych. W rozdziale 
o Słońcu pojawiają się takie propozycje 
obserwacji, jak: Wyznaczanie odle-
głości do Słońca, Jak wyznaczyłbym 
stałą słoneczną, czy Badanie rotacji 
Słońca. Wszystkie propozycje pomia-
rów i obserwacji są dokładnie opisane, 
łącznie ze sprzętem niezbędnym do 
ich wykonania. Uzupełnione jest to 
instrukcjami potrzebnymi do redukcji 
i właściwej interpretacji przeprowadzo-
nych obserwacji.

Zupełnie unikatowe w tego typu 
książkach są trzecie, końcowe części 
poszczególnych rozdziałów. To krótkie, 
kilkustronicowe opowiadania, eseje, 
łączące się w dwa główne cykle nazwa-
ne przez autora „Sen” oraz „Rzeka”. 
Opowiadania te przedstawiają różne 
treści astronomiczne w formie raczej 
niespotykanej nawet w książkach po-
pularnonaukowych. Andrzej Branicki 
ujawnił swój talent literacki, opisując 
bardzo plastyczne ukochane obiekty 
i pojęcia astronomiczne. Znakomity 
pomysł!

Omawiana książka jest prze-
znaczona dla szerokiego 
grona odbiorców zainte-
resowanych astronomią, 

w szczególności tych, którzy chcą 
obserwować niebo, jednak skierowa-
na przede wszystkim do tych, którzy 
już mają za sobą proste obserwacje 
polegające na oglądaniu czy nawet 
fotografowaniu różnych obiektów, a 
chcą wykonać bardziej wyrafinowane, 
dające więcej satysfakcji, samodzielne 
pomiary i obserwacje. Autor ujmuje to 
tak: „Książka powstała z myślą o tych, 
którzy swoich astronomicznych zain-
teresowań nie chcą ograniczyć do kon-
sumpcji informacyjnej papki, którzy 
mają czasem ochotę to i owo zobaczyć 
na własne oczy, sprawdzić, w czymś się 
upewnić.” Takim miłośnikom astrono-
mii, ambitnym uczniom, nauczycielom, 
a nawet twórczym studentom, gorąco tę 
znakomitą książkę polecam.

Edwin Wnuk

Andrzej Branicki 
„Na własne oczy. O samodzielnych 
obserwacjach astronomicznych”,  
Wyd. I,
Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2014, s. 465
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Młodzi badacze

Dość powszechnie panuje przekonanie, że na Bałtyku 
jako płytkim śródlądowym morzu zjawiska pływowe 
nie występują bądź pozostają niezauważalne. Tymcza-
sem zgromadzone przez gimnazjalistkę dane sugerują, iż 
różnice pomiędzy przypływami syzygijnymi i odpływami 
kwadraturowymi mogą wynosić nawet 30 cm. (Red.)

FAZY KSIĘŻYCA
Każdy może gołym okiem zobaczyć Księżyc. Jednak 

co widzimy, obserwując naturalnego satelitę naszej plane-
ty? Widzimy jego część, od której aktualnie odbijają się 
promienie słoneczne i docierają do nas. Jako że Księżyc 
oprócz ruchu obrotowego wokół własnej osi wykonuje tak-
że ruch obiegowy wokół Słońca razem z Ziemią, to zmienia 
się sposób jego oświetlenia przez Słońce. Na przykład, gdy 
Księżyc znajduje się między Słońcem a Ziemią, jest on dla 
nas niewidoczny, gdyż odbite promienie słoneczne wracają 
z powrotem w kierunku Słońca. Jednak w miarę przesuwa-
nia się Księżyca w kierunku przeciwnym do Słońca, coraz 
większa część odbitych promieni staje się widoczna z Ziemi. 
To właśnie tę stopniową zmianę wielkości obszaru Księżyca, 
który jest widoczny na Ziemi, nazywamy fazami księżyca 
lub lunacją. Dodać należy, że podczas obiegu Księżyca wo-
kół Ziemi, czyli podczas miesiąca syderycznego, który trwa 
średnio 27,3217 doby, widzimy zawsze tę samą (oświetloną 
czy nie) połowę Księżyca. A dzieje się to z tej przyczyny, 
że miesiąc syderyczny trwa dokładnie tyle samo, co obrót 
Księżyca wokół własnej osi. 

Zgodnie z tym wyróżniamy cztery podstawowe fazy 
Księżyca:

NÓW — wówczas Księżyc jest niewidoczny z Ziemi, 
gdyż znajduje się w położeniu najbliższym Słońca (kolejno-
ści Ziemia — Księżyc — Słońce). Księżyc jest zatem zwró-
cony do nas swoją nieoświetloną półkulą.

PIERWSZA KWADRA — Księżyc przebył już ¼ swo-
jej orbity i widzimy dokładnie połowę tarczy — wschodnią 
z punktu widzenie obserwatora na Księżycu. Z Ziemi część 
oświetlona chyli się nad wieczornym, zachodnim horyzon-
tem i przybiera idealny kształt litery „D”. 

PEŁNIA — widzimy całą tarczę Księżyca, gdyż znajduje 
się on po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce.

TRZECIA (albo OSTATNIA) KWADRA — nad wschod-
nim horyzontem na Ziemi widzimy znowu połowę tarczy 
Księżyca, ale tym razem zachodniej.

Między nowiem a pierwszą kwadrą Księżyc zaczyna 
się odchylać z pozycji najbliższej Słońcu. Mówimy wtedy, 
że Księżyca „przybywa”. Z dnia na dzień zaczynamy wi-
dzieć większą część jego wschodniej tarczy, która przypo-

Praca nagrodzona na Ogólnopolskim  
Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym 2014 

Pływy na Bałtyku
Nina Bąkowska

mina kształtem literę „D” — zatem Księżyc „D”opełnia się, 
powiększa.

Natomiast między pierwszą kwadrą a pełnią Księżyc co-
raz bardziej przypomina kształtem koło i stopniowo odsłania 
całą zachodnią połowę swej tarczy. Wyraźnie obserwujemy 
też okres między pełnią a drugą kwadrą, kiedy Księżyca za-
czyna „ubywać”, a swoim kształtem coraz mniej przypomi-
na koło. No i między trzecią kwadrą, a ponownym nowiem 
Księżyca ubywa coraz bardziej, przypomina kształtem literę 
„C” — gdyż „C”ofa się, zmniejsza.

Zatem wiemy już, że powierzchnia Księżyca jest cały 
czas taka sama, zmienia się tylko obraz, który dociera do nas. 
Obrazem tym jest jego obszar oświetlony, kiedy to pozostała 
część pozostaje zaciemniona — niewidoczna dla nas. I to 
właśnie tę linię, wzdłuż której przebiega granica pomiędzy 
cieniem a obszarem oświetlonym, nazywamy terminatorem.

Wymienione fazy Księżyca cyklicznie się powtarzają, 
a całość tego cyklu — czyli okres np. od nowiu do nowiu 
trwa 29,531 doby — i jest to tak zwany MIESIĄC SYNO-
DYCZNY. Poznaliśmy już miesiąc syderyczny — gwiazdo-
wy, określający czas obiegu Księżyca wokół Ziemi. Widzi-
my, że miesiące te różnią się o ok. 2 doby. Przyczyną tej 
różnicy jest poruszanie się Księżyca wraz z Ziemią wokół 
Słońca. Miesiąc gwiazdowy mówi, po jakim czasie Księżyc 
ponownie pojawi się na sferze niebieskiej na tle tych samych 
gwiazd. Z kolei miesiąc synodyczny określa czas, po któ-
rym Księżyc przejdzie pełen cykl wszystkich faz i znajdzie 
się w tym samym położeniu w odniesieniu do Słońca, co na 
początku cyklu.

OBSERWACJE
Aby wyznaczyć fazy Księżyca, przeprowadziłam obser-

wacje tego zjawiska. Nieomal codziennie, o podobnej godzi-
nie wykonywałam zdjęcia tarczy Księżyca, posługując się 
teleskopem znajdującym się na Teneryfie. Dzięki możliwo-
ściom, jakie udostępniła Wirtualna Akademia Astronomii*, 
udało mi się dostrzec wszystkie zmiany faz naszego natural-
nego satelity w ciągu jednego miesiąca. 

Obserwacje rozpoczęłam 5 maja 2014 roku. Wówczas to 
Księżyc znajdował się w fazie między nowiem a pierwszą 
kwadrą. 6 maja Księżyca zdecydowanie „przybyło” — ter-

* Realizowany we wszystkich województwach program Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w sposób wzorcowy został wykorzystany w woje-
wództwie opolskim, gdzie pod egidą Uniwersytetu Opolskiego i Opolskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk powstała na bazie projektu Wizualna Aka-
demia Astronomii wciąż działa: http://www.fizyka.uni.opole.pl/odkrywca. 
Spiritus movens tych działań w opinii większości uczestników na poziomie 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jest nasza kole-
żanka z UO dr Katarzyna Książek (red.).
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minator przesunął się na zachód. Wreszcie 7 maja widziana 
przez nas wschodnia tarcza przybrała kształt litery „D”, za-
tem Księżyc osiągnął fazę pierwszej kwadry.

8 maja Księżyc wszedł w fazę między pierwszą kwadrą 
a pełnią. W czasie kolejnych dni Księżyc coraz bardziej 
przypominał koło i stopniowo odsłaniał zachodnią połowę 
swojej tarczy. 

13 maja Księżyc przybiera niemal kształt koła, a 15 maja 
możemy obserwować fazę pełni Księżyca. Cała tarcza jest 
oświetlona.

16 maja obiekt wchodzi w fazę między pełnią a trze-
cią kwadrą — zaczyna ubywać wschodniej części tarczy. 
20 maja ubyła już niemal cała wschodnia tarcza Księżyca. 
Obiekt zbliża się do fazy drugiej kwadry, którą najwyraźniej 
osiąga między 21 a 23 maja. Później terminator przesuwa 
się na zachód. Księżyc znajduje się w fazie między trzecią 
kwadrą a nowiem, przypomina kształtem literę „C”. 26 maja 
widoczna jest już tylko mała część zachodniej tarczy. Nato-
miast 27 maja Księżyc wszedł w fazę nowiu, czyli stał się 
dla nas niewidoczny.

PŁYWY SYZYGIJNE I KWADRATUROWE
Księżyc w dużej mierze oddziałuje na Ziemię. Dowodem 

tego są zjawiska zwane pływami, czyli regularnie powtarza-
jące się podnoszenie i opadanie poziomu wody w morzach 
i oceanach. 

Odpowiedzialne za te ruchy są siły grawitacyjne Słońca 
i Księżyca. Wpływ Słońca jest ok. dwukrotnie mniejszy z ra-
cji nieporównywalnie większej odległości. Szczególnie silne 
jest oddziaływanie Księżyca na cząsteczki wody znajdujące 

się aktualnie po jego stronie. W takim właśnie momencie 
następuje spiętrzenie wód przez napływanie ich z innych 
miejsc — czyli powstaje przypływ.

Chociaż Księżyc oddziałuje na całą naszą planetę, to 
wiemy już, że z dużo mniejszą siłą działa na cząsteczki 
wody znajdujące się po przeciwnej — najbardziej oddalonej 
od niego stronie Ziemi. Jednak w takim miejscu działa wów-
czas siła odśrodkowa wywoływana obrotem układu Ziemia–
Księżyc wokół wspólnego środka masy, która także sprzyja 
powstawaniu przypływów. Jednocześnie na przeciwległych 
do przypływów miejscach Ziemi występuje obniżenie się 
poziomu wód — czyli odpływy. Występowanie pływów za-
leży zatem od położenia Księżyca względem Ziemi podczas 
jej obrotu dobowego i powtarza się ze względu na ruch obie-
gowy Księżyca co około 13 (a nie 12) godzin.

Natomiast wielkość zjawiska pływów jest uzależniona 
od położenia Słońca i Księżyca w stosunku do Ziemi. Kiedy 
wszystkie trzy ciała niebieskie znajdują się w przybliżeniu 
na jednej linii, a ma to miejsce podczas nowiu i pełni Księ-
życa, wówczas ich przyciąganie sumuje się i pływy osiągają 
największą amplitudę. Są to tzw. pływy syzygijne.

Najmniejsze pływy, określane jako kwadraturowe, wystę-
pują, gdy Księżyc jest w I i III kwadrze. Wówczas to Księ-
życ, Ziemia i Słońce tworzą kąt prosty.

Najlepiej widoczna fala pływów występuje w pobliżu 
wybrzeży, a zwłaszcza w zatokach i cieśninach, gdyż tam 
ulega ona spiętrzeniu. Chociaż w morzach zamkniętych 
pływy nie osiągają imponujących wielkości, to w połu-
dniowym Bałtyku również można zaobserwować ich nie-
wielką amplitudę.
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POZIOM WODY W ZATOCE GDAŃSKIEJ 
Aby zbadać zależność wpływu faz Księżyca na poziom 

wody, przeanalizowałam mapy odchyłek od średniego pozio-
mu morza publikowane codziennie na stronie http://augusty-
na.pl/prognozy/woda.php na podstawie danych uzyskanych 
przez Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (http://
www.ocean.ug.edu.pl/pages/wersja-polska/o-instytucie.php)

Na mapach został przedstawiony poziom wody w Zatoce 
Gdańskiej, zapisywany codziennie o 12.00 UT. Obliczyłam 
średni jej poziom w poszczególnych dniach. Na rysunku 
u dołu zestawiono tylko te mapy i zdjęcia Księżyca, które są 
dostępne tego samego dnia.
 
WYNIKI I PODSUMOWANIE 

Analizując powyższe dane, można zaobserwować, 
iż w dniach 6–8 maja poziom wody w Zatoce Gdańskiej spa-
dał, aż osiągnął swój poziom najniższy. W tym samym czasie 
Księżyc osiągnął fazę pierwszej kwadry. W kolejnych dniach 
poziom wody wzrósł, przyjmując wartości dodatnie, a w tym 
samym czasie Księżyc przechodził przez fazę między pierw-
szą kwadrą a pełnią, by w końcu osiągnąć pełnię. 15 maja 
podczas pełni poziom wody osiągnął wartości maksymalne, 
gdyż wszystkie 3 ciała niebieskie utworzyły linię prostą i siły 
przyciągania Księżyca i Słońca się zsumowały. Z kolei kiedy 
Księżyc 16 maja zszedł z linii prostej ze Słońcem — zmalała 
też wielkość siły przyciągania i tym samym spadł poziom 
wody. 21 maja poziom wody spadał nadal, by osiągnąć swój 
najniższy poziom 23 maja — wówczas to Księżyc osiągnął 
fazę drugiej kwadry i przeszedł w fazę między drugą kwadrą 
a nowiem. 24–26 maja to stopniowe podnoszenie się pozio-
mu wody, a w tym czasie Księżyc zbliża się do fazy nowiu. 

A kiedy 27 maja 
Księżyc staje 
się niewidoczny 
z Ziemi — po-
nownie tworzy 
linię prostą z Zie-
mią i Słońcem, 
poziom wody 
znów osiąga war-
tości maksymal-
ne. 

P r z y j r z y j -
my się (rysunek 

obok), jak zmieniał się poziom 
wody w poszczególnych dniach 
obserwacji we wszystkich punk-
tach-miejscach pomiaru w Zato-
ce Gdańskiej. Jak widać, zjawi-
sko nie jest przypadkowe, gdyż 
nie w jednym, lecz we wszyst-
kich badanych punktach przy-
biera podobne wartości. W takim 
wypadku najlepiej uzyskaną za-
leżność będzie pokazywać prze-
bieg uśrednionych wartości po-
ziomu wody w Zatoce (rysunek 
poniżej). Podsumowując zebra-
ne przeze mnie dane oraz prze-
prowadzone obserwacje, mogę 
stwierdzić, iż istnieje zależność 
pomiędzy następującymi po so-
bie fazami Księżyca a poziomem 
wód na Bałtyku. Wahania pozio-
mu wody w Zatoce Gdańskiej 
w ciągu miesiąca synodycznego 
osiągają amplitudę 25–30 cm.
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W Grudziądzu i w Pokoju, gdzie zawiozłem nagrody, mia-
łem okazję kilka razy rozmawiać z Niną, wskazując pożąda-
ne uściślenia w jej pracy. Widząc wagę problemu, który pró-
buje rozwiązać, rozmawiałem jak z prawdziwą uczoną (albo 
co najmniej studentką) zapominając, że mam do czynienia 
z dziewczynką, o warsztacie matematycznym i informatycz-
nym odpowiadającym jej wiekowi. Cóż bowiem takiego tak 
naprawdę określiła Nina? Widać to na rysunku (źródło: Wi-
kipedia).  Jak wynika  z  pracy,  dostępne w  Internecie  dane 
dostarczały jej wartości poziomu morza w Zatoce Gdańskiej 
o godzinie 12 UT. Biorąc pod uwagę, że w maju już obowią-
zuje czas letni, oznacza to, że Słońce nad Zatoką Gdańską 
jest już około 2 godzin po górowaniu, czyli po maksymalnej 
fazie  oddziaływania  pływowego.  Jednocześnie  na  rysunku 
widzimy,  że  w  prawdziwe  południe  lokalne  pływy  kwadra-
turowe powinny być w fazie maksymalnego odpływu. Dane 
Niny dotyczą momentu ok. 2 godziny późniejszego. W ten 
oto sposób, nie obserwując dwukrotnych zmian dobowych 
(co ok. 13 godzin), Nina wyznacza różnicę między „prawie 
maksymalnym przypływem” i „prawie maksymalnym odpły-
wem”. Warto  jednak zauważyć, że wzięte przez Ninę dane 
z map  Instytutu Oceanografii  Uniwersytetu Gdańskiego  to 
nie są obserwacje (pomiary!), lecz wyniki modelu zachowa-
nia morza!!!  Jak  się wydaje,  praca Niny  pokazuje,  że  oce-
anografowie z Gdańska opracowali rzeczywiście perfekcyjny 
model. Jest to jednocześnie znakomite wyzwanie dla bada-
czy, którzy do oryginalnych, pomiarowych danych będą po-
trafili dotrzeć. 

Nina, być może na szczęście, nie zna jeszcze pojęcia od-
chylenia  standardowego,  dlatego  pokazuje  nam  przebiegi 
poziomu morza na wszystkich 7 stacjach, choć wystarczyłby 
wynik uśredniony dla  całej Zatoki wraz  z wartością błędu. 
Najbardziej mi żal, że opracowane w postaci wykresów wyni-
ki, argumenty na osi odciętych prezentują w postaci nume-
ru kolejnej komórki w tabeli pomiarowej  (tu prezentujemy 
tylko mapy z danymi) zamiast płynnej skali czasu z pusty-
mi obserwacjami w momentach bez pomiarów i obserwa-
cji. To bardzo częsty błąd popełniany nawet przez młodych 
studentów. Z tego powodu na oryginalnym rysunku autorki 
ze „średnim poziomem wody w Zatoce Gdańskiej” opisali-
śmy  oś  x-ów  poszczególnymi  datami.  Temat  nie  jest więc 
jeszcze do końca rozwiązany. „Urania” poszukuje kolejnych 
śmiałków,  którzy  zechcą  dotrzeć  do  danych  pomiarowych 
(nie modelowych) i nadal zająć się tym tematem.

Maciej Mikołajewski
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NINA!
— największe odkrycie „Szkolnej 
przygody z astronomią 2014”

Nina Bąkowska — autorka przedstawionego tutaj z niewiel-
kimi skrótami artykułu — to moje największe odkrycie astro-
nomiczne od czasu wskazania, w poprzedniej dekadzie, naj-
bliższej Ziemi mikrosoczewki grawitacyjnej. Mówiąc poważ-
nie, Nina i jej praca, to jeden z najciekawszych i niespodzie-
wanych rezultatów ubiegłorocznego Konkursu „Nasza szkol-
na przygoda z astronomią”. Jej ówczesna szkoła, Publiczne 
Gimnazjum w Pokoju na Opolszczyźnie, zdobyło Grand Prix 
naszego  Konkursu  2014.  Astronomiczna  aktywność  mło-
dzieży  z  Pokoju  zdecydowanie  przerastała  wszystkie  inne 
nadesłane dokumentacje. Na  tym  tle wyróżniały  się dwie, 
sporządzone jeszcze w drugiej klasie gimnazjum, badawcze 
prace Niny. Zaprezentowana tu praca poświęcona pływom 
od razu zdumiała mnie dojrzałością postawienia problemu 
naukowego  i  urzekła  próbą  jego  rozwiązania. W  ostatniej 
chwili skorzystałem więc z trochę pozaregulaminowej moż-
liwości  zaproszenia  Niny  do  Grudziądza  na  Ogólnopolskie 
Młodzieżowe  Seminarium  Astronomiczne.  Wsparł  mnie 
w tym drugi z jurorów „Naszej przygody” i jednocześnie kie-
rownik OMSA, Sebastian Soberski. Nie sposób nie wymienić 
Marzeny Draszczuk, nauczycielki i opiekunki Niny, dzięki któ-
rej obydwie mogły niemal z dnia na dzień pojawić się w Gru-
dziądzu. Pomimo że OMSA jest adresowane do licealistów, 
Nina bez żadnych kompleksów publikowaną tu pracę przed-
stawiła i zdobyła III miejsce. Na dokładkę, w opinii Przewod-
niczącego Jury OMSA, Henryka Brancewicza, również drugi, 
poświęcony aktywności słonecznej referat wygłoszony przez 
Ninę w sesji pozakonkursowej, też zasługiwałby na nagrodę. 
Dziś Nina uczy się już w liceum w Opolu, ale chodzą słuchy, 
że w gimnazjum w Pokoju ma być stawiane obserwatorium 
harwardzkie… To będzie wspólny  sukces  „Uranii”, Niny,  jej 
koleżanek i nauczycieli.
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Każdego roku około pierwszego dnia wiosny młodzi mi-
łośnicy rozgwieżdżonego nieba z całego kraju spotykają się 
w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Grudzią-
dzu. Już od ponad czterdziestu lat odbywa się tam finał Wo-
jewódzkich Seminariów Astronomicznych (WMSA), czyli tak 
zwana OMSA — Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium 
Astronomiczne im. Prof. Roberta Głębockiego. Młodzież 
ze szkół ponadgimnazjalnych (i wyjątkowo gimnazjów) o za-
interesowaniach astronomicznych wygłasza krótkie 15-minu-
towe prelekcje dotyczące astronomii, astronautyki, prezen-
tujące wyniki własnych prac badawczych (obserwacje astro-
nomiczne, autorskie programy komputerowe, astrofotografia, 
własnoręcznie skonstruowane teleskopy, radioteleskopy 
i inne przyrządy naukowe) oraz prac teoretycznych/opraco-
wań prezentujących wybrane zagadnienia astronomiczne.
Wstępna selekcja do finału ogólnopolskiego odbywa się 
na etapie wojewódzkim (WMSA). Dwie najlepsze prace 
w województwie kwalifikowane są do Grudziądza, a ich au-
torzy uzyskują status prelegenta na OMSA, mogąc je tam 
zaprezentować. Dwie kolejne osoby również otrzymują za-
proszenie na Finał OMSA, ale w charakterze uczestnika-
-słuchacza. Status „uczestnika-słuchacza” ma bardzo dużo 
zalet — po prostu młodzi ludzie widzą, jak referują ich ró-
wieśnicy i wyciągają z tego wnioski dla siebie na przyszłość. 
A doświadczenie uczy, że wcześniejsi „kibice” w kolejnych 
edycjach seminarium zdobywają często pierwsze miejsca. 
Strona konkursu: www.planetarium.grudziadz.pl/omsa

Wojewódzkie Młodzieżowe  
Seminarium Astronomiczne

WMSA

Jak wziąć udział?
1. Napisać pracę pisemną o objętości od 4 do 10 stron 
formatu A-4, czyli od 7200 do 18000 znaków.
2. Wysłać do organizatora wojewódzkiego (WMSA) w ter-
minie od 1 stycznia do 6 lutego 2017 r. 
3. Lista organizatorów wojewódzkich oraz szczegółowy re-
gulamin konkursu znajduje się na oficjalnej stronie konkur-
su: www.planetarium.grudziadz.pl/omsa/wojewodzkie
4. Komisje wojewódzkie zapraszają autorów najlepszych 
prac pisemnych na Wojewódzkie Młodzieżowe Seminaria 
Astronomiczne (WMSA), które będą odbywały się w po-
szczególnych województwach w terminie od 13 do 28 lu-
tego 2017 r. (dokładną datę wyznaczą organizatorzy wo-
jewódzcy).
5. Podczas Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium 
Astronomicznego (WMSA) zakwalifikowane osoby pre-
zentują swoje prace w formie 15-minutowej prelekcji.
6. Autorzy pierwszych czterech miejsc etapu wojewódz-
kiego WMSA zapraszani są na ogólnopolski Finał, czyli 
OMSA — Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astro-
nomiczne im. Prof. Roberta Głębockiego, które odbędzie 
się w dniach od 23 do 25 marca 2017 r.
7. Zdarza się, że województwa nie organizują zawodów re-
gionalnych. Tych, którzy natkną się na taki problem, prosimy 
o niezwłoczny kontakt na redakcja@urania.edu.pl — spró-
bujemy pomóc kierując do województw ościennych bądź 
bezpośrednio na eliminacje w Grudziądzu.

Jak trafić na OMSA do Grudziądza?



16 Urania s/2016

Zwyciężczyni Olimpiady Zosia Kaczmarek (Liceum Akademickie w Toruniu) na rękach pozosta-
łych Laureatów. Od lewej: Bartosz Dzięcioł (6 miejsce, XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szcze-
cinie), Mateusz Bronikowski (2 miejsce,  I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich 
w Rybniku), Cyryl Waśkiewicz (4 miejsce ex aequo, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisła-
wa Staszica w Warszawie), Michał Wójcik (3 miejsce, III Liceum Ogólnokształcące im. Adama 
Mickiewicza w Tarnowie)  i Patryk Rachwał  (4 miejsce ex aequo,  III Liceum Ogólnokształcące 
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu). Fot. Damian Jabłeka

W dniach 3–6 marca odbył 
się finał kolejnej, LIX 
Olimpiady Astronomicz-
nej. Zawody finałowe 

tradycyjnie zostały przeprowadzone 
w Planetarium Śląskim w Chorzowie. 
W tym roku do zawodów stopnia cen-
tralnego zostało zakwalifikowanych 21 
uczestników z całej Polski. Licealiści 
zmierzyli się nie tylko z zadaniami teo-
retycznymi — pod sztucznym niebem 
planetarium musieli również wykazać 
się dobrą znajomością nieba oraz 
umiejętnościami praktycznymi. Mimo 
oczekiwań, że w tym roku uda się 
przeprowadzić zadanie obserwacyjne, 
pogoda po raz kolejny nie dopisała. 
Choć na podjęcie ostatecznej decyzji 
Komitet Główny czekał do ostatniej 
chwili z nadzieją na poprawę wa-
runków, obserwacje się nie odbyły. 
Zamiast tego uczestnicy spróbowali 
swoich sił w analizie danych.

Olimpiada Astronomiczna to jednak 
nie tylko sprawdzenie własnej wiedzy 
i rywalizacja o jak najlepszy wynik. 
Nieodłącznym i równocześnie bardzo 
istotnym elementem zawodów finało-
wych jest wspaniała atmosfera panu-
jąca wśród uczestników. Jako finalistka 
tegorocznej Olimpiady szczególnie 
doceniam możliwość spotkania wielu 
rówieśników o podobnych zaintere-
sowaniach. Wymiana doświadczeń 
i wspólnie spędzony czas motywują 
do dalszego rozwijania naszej pasji, 
jaką jest astronomia. Cennym do-
świadczeniem są też dla nas spotkania 

z osobami, które również w dorosłym 
życiu aktywnie zajęły się tą dziedziną 
nauki i pokazują, że warto angażować 
się w to, co nas naprawdę interesuje. 
Udział w zawodach stopnia centralne-
go jest przeżyciem, które z pewnością 

LIX OLIMPIADA ASTRONOMICZNA 
Młodzi badacze

na długo zapadnie w naszą pamięć.
Warto dodać, że w ostatnim czasie 

popularność Olimpiady Astronomicz-
nej stale wzrasta. Dwa lata temu liczba 
uczestników Olimpiady od I etapu wy-
niosła zaledwie 92 osoby, w zeszłym 
roku osiągnęła liczbę 117 zawodników, 
a w tegorocznej edycji wzięło udział 
aż 137 uczniów. Fakt ten szczególnie 
cieszy, ponieważ świadczy o rosnącym 
zainteresowaniu młodzieży astrono-
mią i sukcesie popularyzatorów tej 
dziedziny nauki.

Wyniki zmagań uczestników zostały 
ogłoszone w niedzielę 6 marca. Aż 
sześcioro z nas otrzymało tytuł Lau-
reata Olimpiady. Szkoda więc, że dla 
jednej osoby zabraknie pewnie miej-
sca w reprezentacji Polski na 10. Mię-
dzynarodową Olimpiadę z Astronomii 
i Astrofizyki, która tym razem będzie 
miała miejsce w Indiach i odbędzie się 
w grudniu tego roku. Wszyscy pozosta-
li uczestnicy otrzymali tytuły Finalisty. 

Katarzyna Mikulska (Finalistka)

Wreszcie pojawiło się światełko w olimpij-
skim tunelu! Kultowa dziś książka „25 lat 
Olimpiad Astronomicznych” doczekała się 
kontynuacji o kolejną dekadę. Książeczka 
wydana przy subwencji Ministerstwa 
Edukacji Narodowej przez Planetarium 
Śląskie, zawiera treści zadań wszystkich 
etapów kolejnych 10 Olimpiad wraz z od-
powiedziami. Pełne rozwiązania staramy 
się sukcesywnie publikować w „Uranii” 
– czekamy na propozycje! Lektura obo-
wiązkowa dla nauczycieli i potencjalnych 
olimpijczyków. Do nabycia w Planetarium 
Śląskim i w sklepie Uranii:  
https://sklep.pta.edu.pl/.

Zbiór zadań z Olimpiad Astronomicznych 
XXVI-XXXV pod redakcją Henryka Chru-
pały, Marka T. Szczepańskiego i Stefana 
Janty., Wyd. Planetarium Śląskie, 2015, 
stron 97
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Kącik olimpijczykapod patronatem Uranii

Zadanie zawodów finałowych  
LIX Olimpiady Astronomicznej (2015/2016)

Treść zadania:
Współcześnie, energia promieniowania elektromagne-

tycznego wypełniającego Wszechświat, stanowi niewielką 
część energii związanej z materią Wszechświata. Wykaż, 
że nie zawsze tak było. W tym celu: 

a) ustal, jak zmienia się gęstość energii promieniowania 
i materii barionowej wraz ze zmianą rozmiarów Wszechświata,

b) określ, ile współcześnie wynosi gęstość tych energii, 
wiedząc, że temperatura promieniowania wynosi 2,7 K i jest 
to promieniowanie ciała doskonale czarnego (czyli wspo-

mniana gęstość opisana jest wzorem: 
     
  

 
 

    
     

 
 

      
   

 
 

  
  

 

 
           

 
          

 
          

 
 

    
   
       

 
   

 

 
   

 

  
 

 

 

      

 

       
   

 

  
  
        

   

 

), a materia

barionowa stanowi 5% gęstości krytycznej, wynoszącej:

     
  

 
 

    
     

 
 

      
   

 
 

  
  

 

 
           

 
          

 
          

 
 

    
   
       

 
   

 

 
   

 

  
 

 

 

      

 

       
   

 

  
  
        

   

 

.
c) uwzględniając dane z punktów a) i b), znajdź wartość 

przesunięcia ku czerwieni z, dla której gęstość energii pro-
mieniowania i energii związanej z materią będą równe.

Uwagi:
— wzór opisujący związek przesunięcia ku czerwieni z, 

z rozmiarami Wszechświata (czynnikiem skali) ma postać: 

     
  

 
 

    
     

 
 

      
   

 
 

  
  

 

 
           

 
          

 
          

 
 

    
   
       

 
   

 

 
   

 

  
 

 

 

      

 

       
   

 

  
  
        

   

 

, gdzie 

     
  

 
 

    
     

 
 

      
   

 
 

  
  

 

 
           

 
          

 
          

 
 

    
   
       

 
   

 

 
   

 

  
 

 

 

      

 

       
   

 

  
  
        

   

 

 jest stosunkiem rozmiarów Wszech-

świata (czynników skali) w chwili obecnej (Rw) i w chwili emi-
sji fotonu (Re),

— można przyjąć, że w tym przypadku liczba cząstek, 
w tym fotonów, nie ulega zmianie w trakcie ewolucji Wszech-
świata.

Rozwiązanie zwyciężczyni olimpiady: 
a) Przyjmuję, że energia całkowita materii barionowej 

jest równa jej energii spoczynkowej: EMB = mMB·c
2. Ponieważ 

przyjmujemy, że liczba cząstek materii barionowej jest stała, 
mMB = const i EMB = const.

     
  

 
 

    
     

 
 

      
   

 
 

  
  

 

 
           

 
          

 
          

 
 

    
   
       

 
   

 

 
   

 

  
 

 

 

      

 

       
   

 

  
  
        

   

 

Gęstość energii materii barionowej zmienia się więc pro-

porcjonalnie do 
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Jak zmienia się gęstość energii promieniowania? Liczba 
fotonów także jest stała. Jednak ich energia, w przeciwień-
stwie do energii barionów, zmniejsza się z upływem czasu. 
Podczas ekspansji Wszechświata wydłużeniu ulegają także 

fale — a energia fotonu, równa 

     
  

 
 

    
     

 
 

      
   

 
 

  
  

 

 
           

 
          

 
          

 
 

    
   
       

 
   

 

 
   

 

  
 

 

 

      

 

       
   

 

  
  
        

   

 

, zależy właśnie od długo-

ści fali (jest to zjawisko przesunięcia fal ku czerwieni).

Ekspansja przebiega w taki sposób, że długość fali 
wzrośnie o taki sam ułamek, jak rozmiary całego Wszech-
świata: 

     
  

 
 

    
     

 
 

      
   

 
 

  
  

 

 
           

 
          

 
          

 
 

    
   
       

 
   

 

 
   

 

  
 

 

 

      

 

       
   

 

  
  
        

   

 

. Możemy zobaczyć, że wynika to z wzoru 

     
  

 
 

    
     

 
 

      
   

 
 

  
  

 

 
           

 
          

 
          

 
 

    
   
       

 
   

 

 
   

 

  
 

 

 

      

 

       
   

 

  
  
        

   

 

(po rozwinięciu: 

     
  

 
 

    
     

 
 

      
   

 
 

  
  

 

 
           

 
          

 
          

 
 

    
   
       

 
   

 

 
   

 

  
 

 

 

      

 

       
   

 

  
  
        

   

 

). 

Energia każdego fotonu (a więc i łączna energia wszyst-
kich fotonów) zmaleje więc tyle razy, ile razy wzrośnie czyn-
nik skali.

    
   
  

    
    

   

 

    
    
  

 

    
    

 

 

    
    
      

 

     
  

 
    

  
 
   

 

    
   
        

               
 

                  
   

    
    
             

   

 

     
   

 

 

   
  
   

  
   

 

 

      

 

          
                

 

       
     

  
       

              

Do tych samych wniosków można dojść, korzystając 

z podanego w zadaniu wzoru: 
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Z prawa przesunięć Wiena 
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b) Gęstość energii materii barionowej wynosi obecnie:

    
   
  

    
    

   

 

    
    
  

 

    
    

 

 

    
    
      

 

     
  

 
    

  
 
   

 

    
   
        

               
 

                  
   

    
    
             

   

 

     
   

 

 

   
  
   

  
   

 

 

      

 

          
                

 

       
     

  
       

              

    
   
  

    
    

   

 

    
    
  

 

    
    

 

 

    
    
      

 

     
  

 
    

  
 
   

 

    
   
        

               
 

                  
   

    
    
             

   

 

     
   

 

 

   
  
   

  
   

 

 

      

 

          
                

 

       
     

  
       

              

Z kolei gęstość energii promieniowania jest równa:

    
   
  

    
    

   

 

    
    
  

 

    
    

 

 

    
    
      

 

     
  

 
    

  
 
   

 

    
   
        

               
 

                  
   

    
    
             

   

 

     
   

 

 

   
  
   

  
   

 

 

      

 

          
                

 

       
     

  
       

              

c) Gęstość energii promieniowania maleje szybciej niż 
gęstość energii materii barionowej. Wobec tego w przeszłości 
był moment, w którym ich gęstości były równe. Aby znaleźć 
przesunięcie ku czerwieni dla tego momentu, nie musimy 
wyliczać dokładnie, ile wynosiły te gęstości. Wystarczy, że 
posłużymy się ich stosunkiem, który oznaczę jako 
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Obecnie stosunek 

    
   
  

    
    

   

 

    
    
  

 

    
    

 

 

    
    
      

 

     
  

 
    

  
 
   

 

    
   
        

               
 

                  
   

    
    
             

   

 

     
   

 

 

   
  
   

  
   

 

 

      

 

          
                

 

       
     

  
       

              

 wynosi 
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Poszukujemy przesunięcia ku czerwieni w momencie, 
kiedy był on 1030 razy mniejszy — a więc R musiało być wte-
dy 1030 razy mniejsze niż dzisiaj. Po podstawieniu do wzoru:

    
   
  

    
    

   

 

    
    
  

 

    
    

 

 

    
    
      

 

     
  

 
    

  
 
   

 

    
   
        

               
 

                  
   

    
    
             

   

 

     
   

 

 

   
  
   

  
   

 

 

      

 

          
                

 

       
     

  
       

              

Wartość przesunięcia ku czerwieni, dla której gęstości 
energii promieniowania i materii barionowej są równe, jest 
więc bliska 1000.

Otrzymana wartość przesunięcia ku czerwieni jest zadzi-
wiająco wysoka — o wiele większa od rekordowych wartości, 
jakie obserwujemy. W kosmologii jednak takie przesunię-
cia ku czerwieni nie są niczym dziwnym. Wynik mówi wie-
le o skalach, z jakimi się w niej spotykamy (aż 1000-krotna 
zmiana rozmiarów całego Wszechświata!).

Zofia Kaczmarek
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PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE 
im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––


INFORMACJE REGULAMINOWE 

  1.  Olimpiada Astronomiczna jest organizowana dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Mogą w niej jednak takŜe uczestniczyć rekomen-
dowani uczniowie innych szkół (zgodnie z rozdz. II § 3 Regulaminu).

  2. Zawody olimpiady są trójstopniowe. W zawodach I stopnia 
(szkolnych) kaŜdy uczestnik rozwiązuje dwie serie zadań, w tym zada-
nie obserwacyjne. 

  3.  W pierwszej serii zadań zawodów I stopnia naleŜy nadesłać, 
do 17 października 2016 r., rozwiązania 2 zadań, dowolnie wybranych 
przez uczestnika, spośród zestawu zawierającego 3 zadania. 

  4. Uczniowie, którzy prześlą rozwiązania zadań pierwszej serii, 
otrzymają na adres prywatny tematy drugiej serii oraz przydzielony im 
osobisty kod uczestnika. Zadania drugiej serii będą równieŜ zamiesz-
czone, od 19 października 2016 r., na stronie internetowej olimpiady 
astronomicznej: www.planetarium.edu.pl/oa.htm. 

  5. Rozwiązanie zadania obserwacyjnego naleŜy przesłać wraz      
z rozwiązaniami zadań drugiej serii zawodów I stopnia, do 21 listopa-
da 2016 r. Nadesłanie rozwiązania zadania obserwacyjnego jest wa-
runkiem koniecznym dalszego udziału w olimpiadzie. 

  6.  W przypadku nadesłania rozwiązań większej liczby zadań, do 
klasyfikacji zaliczane będą rozwiązania ocenione najwyŜej (dwa zada-
nia z pierwszej serii, cztery z drugiej serii i jedno zadanie obserwacyjne)   

7. Rozwiązania zadań zawodów I stopnia naleŜy przesłać za po-
średnictwem szkoły pod adresem: KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY
ASTRONOMICZNEJ, Planetarium Śląskie, 41-500 Chorzów, skr. 
poczt. 10, w terminach podanych w p. 3 i 5. Decyduje data stempla 
pocztowego. 

  8. Rozwiązania zadań powinny być krótkie i zwięzłe, ale z wystar-
czającym uzasadnieniem. W przypadku polecenia samodzielnego wy-
szukania danych, naleŜy podać ich źródło. Jako dane traktuje się rów-
nieŜ podręcznikowe stałe astronomiczne i fizyczne. 

  9. Rozwiązanie kaŜdego zadania naleŜy napisać na oddzielnym 
arkuszu papieru formatu A4. KaŜdy arkusz oraz wszelkie załączniki 
(mapki, wykresy, tabele itp.) naleŜy podpisać imieniem i nazwiskiem.  

Dodatkowo, do rozwiązań pierwszej serii zadań naleŜy dołą-
czyć wypełnioną ankietę uczestnika, dostępną na stronie interne-
towej olimpiady: www.planetarium.edu.pl/oa.htm. 

10. Zawody II stopnia odbędą się 23 stycznia 2017 r. Zawody III 
stopnia odbędą się w dniach od 9 do 12 marca 2017 r. 

11. Powiadomienia o zakwalifikowaniu do zawodów kolejnych stop-
ni otrzymają jedynie uczniowie awansujący. 

12. O uprawnieniach w przyjmowaniu na wyŜsze uczelnie laure-
atów i finalistów olimpiady decydują senaty uczelni. Informacje na ten 
temat są umieszczane na ich stronach internetowych. 
Pełny tekst Regulaminu Olimpiady zamieszczono na stronie internetowej:

www.planetarium.edu.pl/oa.htm 
    

ZALECANA LITERATURA: 
Obowiązujące w szkołach podręczniki do przedmiotów ścisłych;          

H. Chrupała, M.T. Szczepański: 25 lat olimpiad astronomicznych; H. Chru-
pała: Zadania olimpiad astronomicznych XXVI–XXXV;  H. Chrupała, 
J.M. Kreiner, M.T. Szczepański: Zadania z astronomii z rozwiązaniami; 
J.M. Kreiner: Astronomia z astrofizyką; J.M. Kreiner: Ziemia i Wszech-
świat – astronomia nie tylko dla geografów; M. Królikowska–Sołtan, T. 
Kwast, A. Sołtan, M.Sroczyńska–KoŜuchowska: Słownik Szkolny – Astro-
nomia; Encyklopedia szkolna – Fizyka z astronomią, praca zbiorowa; 
atlas nieba, obrotowa mapa nieba; czasopisma: Urania – Postępy Astrono-
mii, Astronomia, Delta, Fizyka w Szkole oraz inne periodyki popularno-
naukowe, poradniki i kalendarze astronomiczne dla obserwatorów nieba. 

       

PIERWSZA SERIA ZADAŃ ZAWODÓW I STOPNIA 
 1. Materia opadająca z duŜej odległości na czarną dziurę tworzy 
dysk akrecyjny, który jest silnym źródłem promieniowania.  
 Oblicz wydajność procesu akrecji dyskowej na nierotującą czarną
dziurę i porównaj jej wartość z wydajnością reakcji termojądrowej 
proton-proton.   
 Przyjmij, Ŝe: 
–  do odległości odpowiadającej tzw. orbicie marginalnie stabilnej, o pro-
mieniu RISCO = 6GM/c2 (gdzie G jest stałą grawitacji, M – masą czarnej 
dziury, zaś c – prędkością światła), materia opada po ciasnej spirali, 
przy czym dryf materii w kierunku radialnym jest pomijalny względem 
składowej prędkości ruchu orbitalnego; 
–  w ruchu dookoła czarnej dziury nie istnieją stabilne orbity kołowe 
o promieniu mniejszym od RISCO (bo materia błyskawicznie opada 
wtedy ku czarnej dziurze), natomiast w odległościach większych od 
RISCO, moŜna przyjąć ruch po keplerowskich orbitach kołowych, dla 
których spełniona jest newtonowska zasada zachowania energii 
(znaczna część tej energii zostaje wyemitowana w przestrzeń w posta-
ci promieniowania elektromagnetycznego); 
–  wydajność procesu akrecji definiujemy jako energię utraconą (wy-
emitowaną) przez opadającą materię, w stosunku do energii spoczyn-
kowej tej materii: η = E / (m c2).   
 2. Od pewnego czasu wśród astronomów panuje opinia, Ŝe Be-
telgeza (αOri) moŜe w niedalekiej przyszłości stać się supernową. 
 Oszacuj, jaką wizualną jasność obserwowaną moŜe osiągnąć wtedy 
ta supernowa. W ile dni po nowiu KsięŜyc moŜe mieć dla nas taką samą
jasność, jak spodziewana jasność obserwowana tej supernowej? 
 Potrzebne do obliczeń dane liczbowe wyszukaj samodzielnie. 
 3. Oblicz współrzędne horyzontalne, jakie ma w Twoim miejscu 
zamieszkania jeden z satelitów geostacjonarnych z rodziny Astra, któ-
rego punkt podsatelitarny ma długość geograficzną λp = 4,8° E, a tak-
Ŝe określ, w których dniach roku moŜe on znajdowć się dla Ciebie na 
tle tarczy słonecznej. 
 Jako dane liczbowe przyjmij w obliczeniach wartości: doby gwiaz-
dowej, pierwszej prędkości kosmicznej przy powierzchni Ziemi oraz 
promienia Ziemi. 
Termin przesłania rozwiązań zadań pierwszej serii upływa 17.10.2016 r. 

ZADANIA OBSERWACYJNE 
Rozwiązanie zadania obserwacyjnego powinno zawierać: dane do-

tyczące przyrządów uŜytych do obserwacji i pomiarów, opis metody      
i programu obserwacji, standardowe dane dotyczące przeprowadzonej 
obserwacji (m.in. datę, czas, współrzędne geograficzne, warunki atmo-
sferyczne), wyniki obserwacji i ich opracowanie oraz ocenę dokładno-
ści uzyskanych rezultatów. Wykonaną obserwację astronomiczną na-
leŜy odpowiednio udokumentować. 

1. Nieruchomym aparatem cyfrowym wykonaj trzy fotografie nie-
ba: w okolicach bieguna niebieskiego, zenitu i równika niebieskiego, 
w celu wyznaczenia zasięgu tego aparatu, poprzez określenie 
wielkości gwiazdowej najsłabszych gwiazd, zarejestrowanych na 
tych zdjęciach. Na wydrukach zaznacz miejsca, w których znajdują
się wytypowane gwiazdy.  
 Dodatkowo, pliki tych trzech fotografii (w formacie .jpg) prześlij 
pocztą elektroniczną na adres: olimpiada@planetarium.edu.pl.  

2. Jako rozwiązanie zadania obserwacyjnego moŜna równieŜ na-
desłać opracowane wyniki innych własnych obserwacji, prowadzo-
nych w ostatnim roku. 

INTERNETOWE ZADANIE OBSERWACYJNE 
3. Korzystając z mapek połoŜeń plam słonecznych, udostępnianych 

w witrynie internetowej The Debrecen Photoheliographic Data Sunspot  
Catalogue: http://fenyi.solarobs.unideb.hu/DPD/index.html, sporządź wy- 
kres zmian liczby grup plam widocznych na tarczy Słońca (wykres 
zmian tzw. liczb grupowych) uwzględniając pierwszy dzień kaŜdego z ko-
lejnych miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2009 roku. 
 Co moŜna powiedzieć o maksimum bieŜącego, 24. cyklu aktywno-
ści Słońca? 

Termin przesłania zadania obserwacyjnego upływa 21.11.2016 r.  

                      KOMITET GŁÓWNY  
                  OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ 
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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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Przez długie dziesięciolecia prak-
tyczna nauka podstaw astronomii 
w szkołach napotykała na liczne 
problemy. Trudno było o dobrą 

literaturę, dobry atlas nieba był prawdzi-
wym skarbem, a zdobycie dobrej jakości 
sprzętu obserwacyjnego graniczyło z cu-
dem i wiązało się z potężnymi kosztami. 
W niektórych szkolnych pracowniach 
można jeszcze trafić na teleskopy produk-
cji PZO — siedmiocentymetrowe urzą-
dzenia konstrukcji Maksutowa, wyposa-
żane w ekrany słoneczne i zintegrowane 
z obrotową głowicą. Stan techniczny tych 
urządzeń nie jest już najlepszy, a możliwo-
ści optyczne są dość skromne. Dziś, gdy 
w wielu szkołach pojawiły się fundusze na 
zakup sprzętu, stajemy przed złożonym 
wyborem. Przedstawiona poniżej garść 
porad może okazać się bardzo pomocna.

Współcześnie na rynku jest dostępny 
sprzęt astronomiczny w ogromnej różno-
rodności. Co najmniej kilku producentów 
oferuje teleskopy we wszystkich popu-
larnych systemach optycznych, o śred-
nicach od kilku do kilkudziesięciu centy-
metrów. Dostępne są zarówno teleskopy 
porównywalne rozmiarami ze sprzętem 
dostępnym w polskich obserwatoriach, 
jak i urządzenia przenośne, o umiarko-
wanych gabarytach. Istnieje też pewna 
grupa sprzętu, która do obserwacji się nie 
nadaje. Uczestnictwo w różnego rodzaju 
pokazach nieba w terenie pozwoliło na 
wyciągnięcie pewnych wniosków, które 
istotne będą w praktyce szkolnej. 

Dobry teleskop, to taki teleskop, przez 
który prowadzone będą obserwacje 

Tak mówi stare porzekadło. Na nic zda 
się ogromny teleskop ważący 50  kg sto-
jący w pomieszczeniu na pierwszym pię-
trze. Teleskop musi być przyjazny dla pro-
wadzącego zajęcia i dla uczniów. Zwraca-
my więc w pierwszej kolejności uwagę na 
gabaryty. Nie można przesadzić w drugą 
stronę — teleskop dający rozsądnej ja-
kości obrazy nie powinien być zbyt mały. 
Najważniejsza jest tutaj apertura, czyli 
średnica lustra bądź też obiektywu. Moż-
na uznać, że około 130–150 mm średnicy 
to minimum pozwalające dostrzegać rze-
czywiste szczegóły na planetach Układu 
Słonecznego. Idealnym rozwiązaniem dla 
nauczycieli, jak też innych popularyzato-
rów astronomii są umiarkowanej wielko-
ści teleskopy katadioptryczne, czyli Mak-
sutowy i Schmidty, podobne w budowie 

do wspomnianego we wstępie teleskopu 
PZO. Mimo niewątpliwych zalet teleskopy 
te są droższe od innych o porównywalnej 
aperturze. W przypadku, gdy mamy bar-
dziej ograniczony budżet, warto pomy-
śleć o krótkoogniskowym, światłosilnym 
teleskopie Newtona. Teleskop tego typu 
przy średnicy 15 cm zachowuje umiar-
kowane gabaryty i bez problemu daje 
się przenosić z miejsca na miejsce. Przy 
obserwacjach grupowych istotne jest 
nawet najprostsze prowadzenie za ru-
chem sfery niebieskiej. Obiekty na  sferze 
niebieskiej obserwowane z Ziemi przy 
dużych powiększeniach, dość szybko 
opuszczają pole widzenia i raz ustawiony 
obiekt po minucie czy dwóch przestanie 
być widoczny, o ile nie zapobiegnie temu 
działające prowadzenie (lub prowadzący). 
Przypatrzmy się kilku najbardziej interesu-
jącym teleskopom.

Teleskop Celestron NexStar Evolution
Można powiedzieć, że teleskop Cele-

stron Nextar Evolution 6 najlepiej odpo-
wiada temu, co napisano powyżej. Jest to 
teleskop systemu SCT, katadioptryczny, 
o średnicy 15 cm. Przy tej aperturze i przy 
dobrej stabilności powietrza dostrzeże-
my drobniejsze detale na tarczy Jowisza. 
Wprawne oko, w sprzyjających okoliczno-
ściach, wypatrzy Wielką Czerwoną Plamę, 
a w pierścieniach Saturna powinna być 
zauważalna Przerwa Cassiniego. Ci, którzy 
będą mieli szczęście użytkować taki sprzęt 
pod ciemniejszym niebem, będą w stanie 
odnaleźć dziesiątki obiektów mgławico-
wych, spośród których te najjaśniejsze 
będą prezentować się dość efektownie. 

Charakterystyczna dla Evolution 6 (jak 
i dla innych Schmidtów) jest krótka i zwar-
ta tuba optyczna. W przypadku Evolution 
6 ma ona około 30  cm długości i waży 

Astronomia w szkole:
PIERWSZY TELESKOP
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niecałe 4  kg. Tubus zawieszony jest na 
montażu azymutalnym z elektrycznymi 
napędami w obu osiach. Całością steruje 
system NexStar, który odpowiada mię-
dzy innymi za prowadzenie teleskopu za 
ruchem sfery niebieskiej, a co więcej, po-
zwala automatycznie wyszukiwać obiekty 
na niebie. Z praktycznych udogodnień 
warto wymienić wbudowany w podstawę 
akumulator. Przed obserwacjami podłą-
czamy teleskop do ładowania na kilka 
godzin. Gdy zapada zmrok, odłączamy te-
leskop i najzwyczajniej w świecie przeno-
simy w miejsce obserwacji. Żadnych kabli, 
zasilaczy, całość tworzy dość zwarty i ła-
twy do przeniesienia zestaw. Waga całego 
teleskopu wraz ze statywem, głowicą i tu-
busem wynosi 16 kg, co sprawia, że jedna 
dorosła osoba jest w stanie przenieść taki 
teleskop w dowolne miejsce.

Po ustawieniu teleskopu w miejscu 
obserwacji, przeprowadzamy kalibrację 
systemu GoTo. Trwa to kilkanaście mi-
nut i w tym czasie kierujemy urządzenie 
kolejno na 3 gwiazdy, tworząc punkty 
odniesienia dla systemu prowadzącego. 
Bezpośrednio po kalibracji możemy już 
rozpocząć obserwacje. Można w prosty 
sposób wybierać obiekty z listy, korzysta-
jąc z opcji wyszukiwania, ale można też 
obiekty wyszukiwać ręcznie za pomocą 
szukacza i przycisków sterujących. Przy 
prawidłowym ustawieniu systemu odna-
lezione obiekty są precyzyjnie śledzone 
i nie opuszczają pola widzenia. Ważne, aby 
podczas obserwacji nie potrącić przypad-
kowo statywu, skutkuje to utratą precyzji 
prowadzenia i w takim wypadku procedu-
rę kalibracji trzeba powtórzyć.

Evolution 6 to bardzo wygodny sprzęt 
świetnie sprawdzający się w praktyce 
edukacyjnej. Warto też zwrócić uwagę na 
podobny model ze starszej serii, NexStar 
6SE. Jest on zauważalnie tańszy i znacznie 
lżejszy, waży tylko 9 kg. Różnica w wadze 
spowodowana jest brakiem wbudowa-
nego akumulatora i niższej klasy syste-
mem napędowym. Jest za to miejsce na 
8 akumulatorków typu AA. Optyka jest 
identyczna jak w przypadku Evolution 6, 
a tuby Nexstar 6SE i Evolution 6 różnią się 
tylko kolorem.

Teleskop Sky-Watcher BK15075EQ3-2
Gdy fundusze nie pozwalają na zbyt 

wiele, warto postawić na model o kla-
sycznej i sprawdzonej optyce w systemie 
Newtona. Dobrym wyborem jest teleskop 
o średnicy 15  cm. W przeciwieństwie do 
bardzo popularnych 20-centymetrowych 
Dobsonów są to teleskopy, które można 
uznać za łatwe do przenoszenia. Piętna-
stocentymetrowe teleskopy Newtona 
wpasowują się gdzieś pomiędzy małe 

teleskopy dla zupełnie początkujących, 
a duże, ciężkie konstrukcje o raczej stacjo-
narnym zastosowaniu. Cena Sky-Watche-
ra BKP15075 od lat nie przekracza 1500 zł, 
a kolejny z serii, większy o 5  cm BKP2001 
EQ5 jest prawie dwa razy droższy i niepo-
równywalnie cięższy. 

BKP15075 to klasyczny, krótkoogni-
skowy Newton z lustrem parabolicznym 
o średnicy 150 mm. Przy ogniskowej 750 
mm, jest to teleskop dość krótki — ma oko-
ło 65  cm długości. Teleskop został zawie-
szony na montażu paralaktycznym EQ3-2 
ze statywem aluminiowym. EQ3-2 można 
nazwać pierwszym montażem, który na-
daje się do poważniejszych zastosowań 
i ostatnim, który można przyjąć za mobilny. 
Od takiego zestawu wiele osób rozpoczy-
nało swoją przygodę z astrofotografią. Krót-
koogniskowa tuba zawieszona na  EQ3-2 
po wyposażeniu nawet w prosty napęd po-
zwala podjąć pierwsze realne próby z foto-
grafowaniem nocnego nieba. W tym aku-
rat zastosowaniu BKP15075EQ3-2 będzie 
nieporównywalnie lepszy niż wspomniany 
wcześniej Evolution 6.

Opisywany model nie posiada żadnej 
elektroniki i nie wymaga zasilania. Warto 
doposażyć go w prosty napęd w jednej 

osi. Napędy takie produkowane przez 
Sky-Watchera są zasilane z pojemnika na 
baterie lub z zasilacza o napięciu 6V. Te-
leskop najwygodniej przenieść po rozło-
żeniu na 3 podstawowe części — tubus, 
głowicę i statyw. Mając do dyspozycji 
niewielki plecak, można całość samemu 
przenieść w miejsce obserwacji (głowica 
jako najcięższy element w plecaku, tubus 
i statyw można wziąć do rąk). Na miejscu 
staramy się ustawić oś biegunową na 
Gwiazdę Polarną. W przypadku prostych 
obserwacji szkolnych wystarczy zgrubne 
ustawienie teleskopu w kierunku północ-
nym, przy prawidłowo ustawionym kącie 
podniesienia osi. Prosty napęd pozwoli 
śledzić obiekty, natomiast wyszukiwanie 
przeprowadzamy w takim wypadku ręcz-
nie, korzystając z dołączonej lunetki ce-
lowniczej zwanej szukaczem. Pod wzglę-
dem jakości dawanego obrazu teleskop 
ten nie będzie wiele ustępował opisane-
mu wcześniej znacznie droższemu Evolu-
tion 6.

W kolejnym artykule postaramy się nie-
co bardziej przybliżyć budowę i obsługę 
popularnych typów teleskopów.

Damian Demendecki

Poradnik obserwatora
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Obserwator Słońca

Załóżmy, że mamy teleskop, do którego umocowali-
śmy ekran. Jesteśmy członkiem Sekcji Obserwatorów 
Słońca PTMA i zarejestrowaliśmy się na stronie sekcji 

(http://sosptma.astrowww.pl). Ze strony, z działu Download 
pobraliśmy szkic wraz z raportem dziennym. Mamy odpo-
wiednią wiedzę, jeśli chodzi o znajomość powstawania plam 
i pochodni, ich wyglądu, przynależności do danej grupy.

Na niebie są odpowiednie warunki do przeprowadzenia 
obserwacji Słońca (seeing, widoczność, wiatr).

Seeing 
Określa stabilność atmosfery. Aby zobaczyć przez 

teleskop na tarczy słonecznej więcej szczegółów, atmosfera 
musi być stabilna.

Seeing zaznaczamy cyframi od 1—5, gdzie:
1 — bardzo dobry
2 — dobry
3 — słaby
4 — bardzo słaby
5 — zły

Widoczność
To kolejny czynnik wpływający na to, czy nasza 

obserwacja będzie dobra, czy zła.
W tym parametrze zawarte będzie wszystko, co dotyczy 

widzialności samej tarczy słonecznej na naszym szkicu, 
tzn. czy plamy, te najdrobniejsze, są widoczne podczas 

wyregulowania okularu, czy obserwujemy ruch tarczy 
słonecznej na jej brzegach i czy obraz nam nie faluje.

Ten współczynnik jak i wiatr oceniamy również w skali 
5-stopniowej: od 1 do 5 podobnie jak przy seeingu. 
W niektórych sekcjach zagranicznych podaje się tylko seeing.

Skoro znamy już warunki pogodowe, pobraliśmy szkic, 
udajemy się do naszego teleskopu i zakładamy szkic, 
wsuwając w ekran (jeśli nie posiadamy ekranu, możemy 
posłużyć się kawałkiem kartonu, do którego spinaczami 
przypinamy szkic, lub wykorzystać wieczko od pudełka po 
butach.

Pamiętajmy, że mamy do czynienia z bardzo silnym 
światłem, jakie emituje nasze Słońce i każde spojrzenie 
w okular może skończyć się przynajmniej utratą wzroku! 

Jeśli nie posiadamy folii Badera ND 5 do szukacza, to 
proponuję nie montować go do teleskopu, a zastosować 
moją metodę obserwacji cienia Słońca wpadającego 
do teleskopu. Na czym polega ta metoda? Otóż, kiedy 
już zgramy ustawienie teleskopu z wysokością Słońca, 
odkręcamy śruby blokujące montaż tak, aby teleskop był 
bezwładny i delikatnymi ruchami w lewo, w prawo, w dół i 
w górę doprowadzamy do sytuacji, kiedy tarcza słoneczna 
znajdzie się w polu okularu a także na naszym szkicu. 
Wtedy blokujemy śruby i już pokrętłami zgrywamy obraz 
tarczy słonecznej z narysowanym kołem na naszym szkicu.

Są przynajmniej dwie techniki zaznaczania plam: jedni 
zaznaczają tylko położenie grup, licząc plamy w nich 
zawarte, a inni szkicują grupy i wszystkie plamy, również je 
licząc.

Ważne jest, abyśmy właściwie ocenili przynależność 
plam do grup. Grupy, szczególnie w okresie maksimum, 
bywają bardzo rozległe i niejednokrotnie skomplikowane. 
Nawet najlepszym zdarzają się pomyłki we właściwej 
ich ocenie. Na początku możemy sobie pomóc obrazem 
z kamery SOHO zamieszczonym na naszej stronie. Po 
zaznaczeniu położenia jednej z plam odczekać kilka sekund 
i w wyniku obrotu Ziemi zaznaczyć drugie jej położenie, np. 
krzyżykiem.

Poradnik

Jak wykonać  
obserwację Słońca  

w projekcji na ekran

Tarcza Słońca z rozległą grupą plam AR1785 sfotografowana 7  lipca 
br. przez Jerzego Zagrodnika, członka SOS PTMA. Aparat Nikon Coolpix 
zoom 42×, obróbka cyfrowa w komputerze
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To zaznaczenie przyda nam się do wyznaczenia 
kierunków na tarczy słonecznej (o tym jednak napiszę w 
osobnym artykule). Innym kolorem możemy zaznaczyć pola 
pochodni (to jaśniejsze miejsca na Słońcu) na miejscach, 
w których mogą powstać plamy. Można naszą tarczę na 
rysunku podzielić na 4 części i policzyć pola pochodni 
w każdej z nich. Jeśli mamy inny okular dający większe 
powiększenie, możemy policzyć półcienie (jaśniejszy obszar 
okalający plamy) z plamami, a następnie plamy leżące poza 
półcieniami.

Znamy już liczbę grup (g), liczbę plam (f), liczbę półcieni 
z plamami (p) i liczbę plam bez półcienia (s). Wszystkie 
te dane wpisujemy na naszym szkicu do zamieszczonej 
tabelki. Uwzględniamy także warunki dotyczące pogody 
i dokładności wykonania szkicu (T), datę oraz godzinę 
w czasie uniwersalnym UT. Pamiętajmy, że latem od 
czasu bieżącego odejmujemy 2 godziny a zimą 1 godzinę. 
Taką przykładową obserwację przedstawiam obok.

Mając wszystkie dane, obliczymy liczbę Wolfa. Liczba 
ta została przedstawiona przez szwajcarskiego astronoma 
i matematyka Rudolfa Wolfa w 1848 roku i stanowi prosty, 
powszechnie zaakceptowany sposób określenia aktywności 
słonecznej. Wyrażana jest wzorem:

R = k (10 × g + f)
gdzie:
k — współczynnik obserwatora (w SOS przyjmujemy = 1)
g — liczba widocznych grup
f — liczba widocznych plam

Innym przejawem aktywności słonecznej jest liczba Petti-
sa uzależniona od budowy półcienia a przedstawiona przez 
Pettisa w 1978 roku. W oryginale brzmi to The Pettis Sun-
spot Number i oznaczane w skrócie SN. Liczbę tę wyraża 
się wzorem:

SN = 10 × p + s
gdzie:
p — liczba półcieni z plamami
s — liczba plam bez półcienia.

Wszystkie te dane przepisujemy do raportu na stronie 
SOS PTMA.

Nie zawadzi, a wręcz pomoże przeczytanie instrukcji wy-
pełniania raportu zamieszczonej w profilu użytkownika.

Po dokonaniu wpisu klikamy Zapisz.
Po zakończeniu obserwacji w danym miesiącu klikamy 

na Wyślij.
Wypełnianie raportu bezpośrednio na naszej stronie jest 

absolutną nowością.
Tadeusz Figiel

Obserwator Słońca

O
pr

ac
ow

an
ie

: J
an

us
z 

B
ań

ko
w

sk
i

Aktywność słoneczna w maju i czerwcu 2016 r.
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Szkoła astropejzażu

Obróbka
Jeśli fotografowaliśmy w trybie 

jpeg, to nasza obróbka będzie polegała 
tylko na złożeniu wszystkich naświe-
tlonych kadrów. Jeśli wybraliśmy for-
mat RAW, to przed przystąpieniem do 
składania czeka nas jeszcze konwersja 
plików na format jpeg lub tiff. W razie 
konieczności, na tym etapie możemy 
skorygować balans bieli, poprawić 
kontrast, skorygować wady obiekty-
wu czy rozjaśnić lub przyciemnić kadr. 
Rozjaśniając bądź przyciemniając pli-
ki w trakcie konwersji rawów należy 
mieć świadomość, że nasze finalne 
zdjęcie po złożeniu będzie tak jasne, 
jak najjaśniejszy kadr składowy. Róż-
nice w naświetlaniu mogą również po-
wstać w trakcie samego fotografowa-
nia. Cały proces będzie trwać dłuższą 
chwilę i w tym czasie warunki oświe-
tleniowe mogą się znacznie zmienić. 
Poniżej widać, jak wyglądały ujęcia: 1. 
70 i 140. Wszystkie zostały zarejestro-
wane przy tych samych parametrach. 
Wyraźnie widać różnice w naświetle-
niu. Na pierwszym zdjęciu scenerię 
oświetlał Księżyc, na ostatnim był już 
pod horyzontem.

Do składania możemy użyć Photo-
shopa lub jakiegoś darmowego progra-
mu. Bardzo prostą, dobrze spełniającą 
swoje zadanie jest aplikacja Startrails*. 
Cały proces składania wiąże się prak-
tycznie z wykonaniem 4 kroków:

Jak zmontować zdjęcia  
obrazujące ruch gwiazd? 
Fotografia startrails, czyli rejestrowanie pozornego ruchu gwiazd na niebie, 
to  chyba  najprostsza  forma  astrofotografii.  Nie wymaga  drogiego  sprzętu, 
a potrafi być bardzo efektowna, dając dużo satysfakcji. Przy odrobinie samo-
zaparcia praktycznie każdy jest w stanie takie zdjęcie wykonać. Po odrobinie 
teorii i praktycznym wykonaniu serii zdjęć, czas na komputerową obróbkę.

1. Wczytujemy nasze zdjęcia. Lista 
zdjęć, które zostaną złożone pojawi się 
po lewej stronie.

2. Uruchamiamy składanie.
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3. Wybieramy tryb składania. Mo-
żemy skorzystać z opcji „Lighten” 
i szybciej uzyskać wynik, lub użyć try-
bu „Lighten-Screen-Blend”, w którym 
algorytm składania będzie próbował 
usunąć przerwy w śladach gwiazd.

4. Zapisujemy złożone zdjęcie.

I to już wszystko. Nasza „wirówka” 
gotowa.

Mam nadzieję, że powyższy porad-
nik daje odpowiedź na tytułowe pyta-
nie, jak fotografować ruch gwiazd. Być 
może coś pominąłem lub zbytnio upro-
ściłem. Jeśli coś jest niejasne, można 
śmiało pytać w komentarzach na moim 
blogu http://nightscapes.pl/blog.

Piotr Potępa

 * http://www.startrails.de/html/software.html

Pozorny ruch gwiazd w bezksiężycową noc nad jedną z wielu kapliczek na Pogórzu Rożnowskim. 
Januszowa, kwiecień 2009



odcinki popremierowe
www.youtube.com/c/AstronariumPl

emisje
jesienią 2016 w TVP3

w środy g. 15.35 i 24.50,  
w czwartki g. 9.30 

(na przemian premiery i powtórki)
w TVP Polonia w środy g. 15.55

w TVP 1 i TVP1 HD 
w piątki g. 8.35, 

w soboty g. 10.35

Niekomercyjne pokazy publiczne 
w szkołach, uczelniach, podczas wykładów 

i imprez popularyzujących astronomię 
wolne od jakichkolwiek opłat.

OBEJRZYJ RAZEM  

ZE SWOIMI UCZNIAMI!
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