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https://sklep.pta.edu.pl
Polski program o tajemnicach Wszechświata

aSTRONaRIuM
Aktualne godziny emisji w TVP3:
premiery (co 2 tygodnie):
czwartek godz. 17.00 i 20.30
powtórki:
sobota godz. 14.55, 23.45
oraz niedziela godz. 5.35
Wszystkie odcinki na:
www.youtube.com/astronariumPL
w tym odcinki premierowe
krótko po emisji w telewizji

Czapeczki ASTRONARIUM
specjalna promocja na lato 29,90
dla astronomów-obserwatorów:
lampki czerwone — nie psują akomodacji
wzroku do ciemności
dla pozostałych fanów programu:
lampki białe — idealne na biwak, pieszą
wycieczkę, dla wodniaków i wędkarzy
komplet 2 dwóch czapek z różnymi
lampkami tylko 54,90 zł
NIE BĘDZIESZ SIĘ Z NIĄ ROZSTAWAŁ,
TAK CZĘSTO SIĘ PRZYDAJE

URANIA – NASZA MUZA

Sto lat z URANIĄ

dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba

Szanowny Panie Premierze!
[…] Projekt wykreślenia astronomii w tym Rozporządzeniu wywołał wielkie poruszenie wśród
astronomów. […] Ale właśnie jako redaktor naczelny URANII i współtwórca serialu telewizyjnego
ASTRONARIUM, chciałbym dorzucić kilka argumentów o charakterze społecznym. Urania jest jednym
z trzech najstarszych na świecie tytułów poświęconych upowszechnianiu astronomii. Astronarium,
już w tej chwili, jest jednym z najdłuższych seriali naukowych poświęconych astronomii. Zarówno
czasopismo (2014), jak i program telewizyjny (2017) uzyskały przyznawany przez PAP i MNiSW tytuł „Popularyzatora Nauki”. Poprzez
czasopismo docieramy do wielotysięcznej rzeszy miłośników astronomii, a poprzez telewizję i internet do milionów obywateli naszego
kraju. Wszyscy oni są dumni z niezwykłych dokonań polskich astronomów. Możemy się o tym przekonać, analizując wypowiedzi widzów
na specjalnym kanale programu Astronarium na YouTube w internecie. Niewiele jest dyscyplin nauki, sztuki, kultury, gospodarki,
a nawet sportu, w której aż tylu Polaków lokowałoby się tak blisko światowej czołówki jak polscy astronomowie. Polscy uczeni
uczestniczą w najważniejszych projektach naukowych na świecie. Należą do współodkrywców fal grawitacyjnych (Krzysztof Belczyński,
Tomasz Bulik, Dorota Rosińska i inni), współtworzą najdokładniejszą mapę wczesnego Wszechświata z satelity Planck (Krzysztof Górski)
i należą do światowej czołówki w zakresie odkrywania planet pozasłonecznych (Aleksander Wolszczan, Andrzej Niedzielski i inni).
Prace przedwcześnie zmarłego profesora Bohdana Paczyńskiego powinny doczekać się Nagrody Nobla poprzez zastosowanie jego idei
mikrosoczewkowania grawitacyjnego w projekcie OGLE (Andrzej Udalski z zespołem) oraz odkrycie błysku gamma z kierunku dwóch
zderzających się gwiazd neutronowych. To tylko skromna część nazwisk i odkryć, które powinny utkwić w świadomości społecznej dzięki
naszym działaniom. Nie niszczmy tego!
Rozmycie astronomii w dyscyplinie „nauk fizycznych” ma nieprzewidywalne
konsekwencje społeczne. W każdym praktycznie kraju istnieją stowarzyszenia
i organizacje zrzeszające amatorów, miłośników astronomii. […] W Polsce jednym
z wydawców Uranii jest Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii. Wielu
członków PTMA i innych amatorów prowadzi również pożyteczne obserwacje
naukowe w zakresie zjawisk zakryciowych, odkrywania, fotometrii i pozycji
planetoid i komet, gwiazd zmiennych, aktywności Słońca i innych. Wyniki te są m.in.
publikowane i nagłaśniane w Uranii, a niektóre zyskują międzynarodowy rozgłos.
W perspektywie dłuższego czasu, konsekwencją usunięcia astronomii
z listy dyscyplin naukowych będzie jej marginalizacja, pomimo argumentów
przemawiających w projekcie Rozporządzenia za zmniejszeniem 3-stopniowego
podziału obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych. Zupełnie podobnie, ponad
ćwierć wieku temu racjonalne zdawały się przesłanki usunięcia astronomii
jako przedmiotu w szkole. […] Szlachetne idee integracji fizyki z astronomią
w programach szkolnych legły w gruzach, bo… zmienił się rząd. Tymczasem dziś
astronomii w szkole na lekcjach fizyki (i innych) praktycznie nie ma!
Również dzisiaj kierowane przez Pana Premiera Ministerstwo generalnie docenia
i jest bardzo przyjazne astronomii, finansuje szereg fundamentalnych projektów
naukowych (przykładowo członkostwo w ESO, obserwatorium fotonów gamma
CTA, teleskop kosmiczny ATHENA etc.), edukacyjnych (udział w Międzynarodowej
Olimpiadzie Astronomicznej) i popularnonaukowych (choćby program Astronarium).
Tym bardziej nie chciałbym, żebyśmy po latach wspominali Pana Urząd tylko poprzez
pryzmat tej jednej niefortunnej decyzji. […]

Jeśli przyjrzeć się notowaniom
poszczególnych dyscyplin
naukowych […] widać wyraźnie,
że astronomia jest nauką być
może numer jeden, być może
numer dwa, nie dalej niż numer
trzy w Polsce
— mówi Jarosław Gowin
w programie ASTRONARIUM

To obszerne fragmenty listu, który z datą 30 sierpnia wysłałem
do wicepremiera Gowina. Jednocześnie prosiliśmy wszystkich, którzy…
posiadają jakąkolwiek pieczątkę, by w ramach konsultacji społecznych również
pisali swoje pisma, dorzucając swoją argumentację do ministra. Napisało
kilkoro dyrektorów instytutów i obserwatoriów astronomicznych, prezesi PTA,
PTMA i innych stowarzyszeń. Ich listę z obszernymi cytatami znaleźć można
na stronie MNiSW. Kilku innych prowadziło różne rozmowy. Chwała Wam
wszystkim za to!!!
Jak od dziś oficjalnie wiadomo, że Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uwzględnił nasze argumenty
i ogłosił, że astronomia pozostanie samodzielną dyscypliną naukową w nowym podziale dyscyplin naukowych i artystycznych
opracowanym przez ministerstwo. Rodzi to wprawdzie nowe problemy, jak kategoryzacja samych znakomitych przecież
jednostek w ramach jednej dyscypliny, sprawiedliwa dla astrofizyków i kosmologów punktacja czasopism i inne. Pozostaje
otwartym pytanie, czy polskie „badania kosmiczne” mogą czuć się bezpiecznie w ramach „astronomii” jako dyscypliny
naukowej?
Chciałbym w tym miejscu również podziękować samemu Ministrowi Gowinowi. Panie Premierze, zaistniała sytuacja
pokazała, że jest Pan wsłuchany w argumenty środowiska, którym zarządza. To wyjątkowa cecha u polityka!
Warszawa, 20 września 2018 r.
Maciej Mikołajewski
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Dawno temu
w… „Uranii”

Zorza Polarna z dn. 25—26 stycznia 1938.
Poza wielką jasnością zorzy drugą jej cechą była
niezwykła rozległość jej wystąpienia. Widziano
ją nie tylko w Polsce, ale również w Austrii, na
Węgrzech, a nawet we Włoszech, w Bolonii,
gdzie obserwowano ją w ciągu pół godziny
od 2040 do 2110 cz. uniw., również w postaci
czerwonych smug i plam, rozciągających się aż
do 65° wysokości nad horyzontem. Widziano ją
nawet na południu Grecji, w Gibraltarze (szer.
geogr. 36°), gdzie obserwował ją marynarz
polski kpt. Przysiecki i dalej jeszcze na południu
u wybrzeży Rio de Oro na szer. geogr. +28°.
Z drugiej strony mamy wiadomość, że tegoż
dnia pojawiła się zorza polarna w Ameryce Płn.
Zasięg zorzy był więc niezwykle wielki.
Na zakończenie warto jeszcze dodać, że
w czasie trwania tej zorzy stwierdzono również
bardzo silne zakłócenie w komunikacji
radiowej. M. in. Obserwatorium Sonneberg
(Turyngia) podaje, że na wołania tamtejszej
stacji krótkofalowej w zakresie 3500—3600
kc/s odpowiedziało zaledwie kilka stacyj, przy
czym odbiór był bardzo słaby i zakłócony
przez fading i trzaski. Sygnały na fali 3572
kc/s przy mocy 40 watów pozostały wogóle
bez odpowiedzi. Prawdopodobnie również
i komunikacja radiotelegraficzna oraz
kablowa poprzez ocean uległa zakłóceniu
(pod wpływem burzy magnetycznej, jaka
towarzyszyła zorzy), na razie nie mamy jednak
komunikatów odpowiednich czynników.
Dr EDWARD STENZ (Kasprowy Wierch),
fragmenty artykułu.
Wielka plama słoneczna. 18 stycznia 1938
r. przez centralny południk Słońca przeszła
ogromna plama, łatwo widoczna gołym okiem.
Plama pokrywała obszar około 1/3000 półkuli
słonecznej i była jedną z największych plam,
jakie w liczbie około pół tuzina obserwowana
w Greenwich od roku 1875. Plama ta
była w ścisłym związku z zaburzeniami
magnetycznymi, które w Anglii rozpoczęły
się już 16 stycznia, największe zaś nasilenie
osiągnęły 25 stycznia, na drugi dzień po
zniknięciu plamy na zachodnim brzegu Słońca.
Tegoż samego dnia pojawiła się świetna zorza
polarna, widoczna w całej Europie. Opis tej
zorzy podany został wyżej w „Uranii” na str.
21 i 28.
E. R.
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NA OKŁADCE
Artystyczna wizja międzygwiezdnej planetoidy czy też
komety 1I/'Oumuamua, której pochodzenie spoza
Układu Słonecznego wykazali m.in. polscy uczeni.
Więcej o tym tajemniczym obiekcie, historii jego odkrycia i badań można przeczytać w bieżącym numerze Uranii.
Źródło: ESO/M. Kornmesser
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Poszukiwanie fal grawitacyjnych
poprzez chronometraż pulsarów
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Pierwszy odkryty przybysz z innego układu planetarnego nie przypomina dobrze znanych
nam planetoid i komet. Czym jest i skąd pochodzi to jedno z najbardziej zagadkowych ciał
kosmicznych znanych nauce?
Obliczanie wzajemnych zakryć i tranzytów planetarnych wymaga znakomitej
znajomości chwilowego rozkładu mas w Układzie Słonecznym. Dziś takie
oprogramowanie jest dostępne nawet na domowym komputerze.
Niebo fascynuje całą ludzkość, spotkać je można w całym przekroju zachowań
społeczeństw. Jest ono obecne także w poezji, prozie, a nawet w naszej codziennej
mowie. Kosmos jest często bliżej nas, niż myślimy!

Wywodząca się z Polski sieć teleskopów pracująca w ramach programu ESA pomaga
w śledzeniu satelitów i w walce z kosmicznymi śmieciami.

Niedawna rejestracja fal grawitacyjnych sprawiła, że uzyskaliśmy nowe obserwacyjne
okno na Wszechświat. Okazuje się, że wykorzystując sygnały pulsarów, możemy szukać
fal o okresach rzędu lat, niedostępnych dla interferometrów LIGO i Virgo.
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Śmierć G. E. Hale’a. 22 lutego 1938 r. zmarł
w wieku 79 lat George Ellery Hale, wybitny
astronom amerykański, znany głównie ze swych
badań nad Słońcem, założyciel największego
obserwatorium amerykańskiego na górze Mount
Wilson. Wielkiemu temu astronomowi poświęcimy
specjalny artykuł w jednym z najbliższych
numerów „Uranii”.
E. R.
Śmierć dwóch znanych astronomów
amerykańskich. Notujemy wiadomość o śmierci
w d. 21 stycznia 1938 r. W. H. Pickeringa (1858—
1938), emerytowanego profesora astronomii
w uniwersytecie Harwardzkim. Astronom ten
był znany jako odkrywca dziewiątego księżyca
Saturna (Phoebe), wyróżniającego się spośród
pozostałych księżyców ruchem wstecznym. Był
on zwolennikiem idei istnienia kanałów na Marsie
i zajmował się rachunkami, mającymi za cel
odkrycie planety pozaneptunowej, co nastąpiło
w 1930 r. (odkrycie Plutona).
7 lutego 1938 r. zmarł w wieku 57 lat F. G. Pease,
astronom z obserwatorium na Mount Wilson,
znany z pomiarów interferometrem średnic
kątowych gwiazd.
E. R.
Osobliwa gwiazda zaćmieniowa. W 1933 r.
astronom rosyjski S. Bielawski, odkrył słabą
gwiazdę zmienną, która otrzymała następnie
nazwę UX Ursae Maioris. Gwiazdą tą zajęli się
następnie astronomowie rosyjscy, M. Zverev
i B. Kukarkin, którzy stwierdzili, że jest to
gwiazda zaćmieniowa o niezwykle krótkim
okresie, wynoszącym tylko 4 godz. 37 min. Samo
zaćmienie trwa zaledwie 39 min., w którego czasie
gwiazda zmniejsza szybko swą jasność o jedną
wielkość (od 12m.7 do 13m.7 wizualnie) i równie
szybko powraca do swej jasności maksymalnej.
Zmiany jasności są takie szybkie, że przy ich
obserwacjach konieczna jest pomoc drugiej
osoby, która zapisywałaby oceny jasności, podczas
gdy obserwator wpatrywać się musi w gwiazdę
słabnącą lub jaśniejącą prawie w oczach.
Z obserwacyj fotometrycznych udało się obliczyć
system elementów orbitalnych, Okazało się, że
gwiazda podwójna UX Ursae Maioris składa się
z dwóch gwiazd prawie jednakowych rozmiarów,
które krążą po orbicie nachylonej o 83°.5 do
płaszczyzny, prostopadłej do kierunku widzenia
gwiazdy. W chwili minimum głównego gwiazda
jaśniejsza, która jest nieco większa od słabszej,
jest częściowo przez tę ostatnią zasłaniana,
Gwiazda jaśniejsza świeci blisko 10 razy silniej
od gwiazdy słabszej i posiada od tej ostatniej
2—5 razy większą masę. Paralaksa układu
UX Ursae Maioris nie jest znana, nie możemy
więc obliczyć rozmiarów i mas obu gwiazd
w stosunku do Słońca, Również rozmiary
orbity w km są nieznane z powodu braku
obserwacyj spektroskopowych. Bardzo mała
jasność pozorna gwiazdy UX Ursae Maioris każe
nam przypuszczać, że mamy tu do czynienia
z gwiazdami, znacznie mniejszymi od Słońca.
E. R.
Temperatura planety Wenus. Z rozkładu
natężenia w prążkach absorpcyjnych dwutlenku
węgla w widmie planety Wenus A. Adel
z obserwatorium we Flagstaff (Arizona) znajduje,
że temperatura powierzchni planety winna być
wyższa od +50°C.
E. R.
Urania 2/1938, pisownia oryginału.
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Źródło: NASA/ESA/CXC/UNH/D.Lin i in.

Kronika
CZERWIEC 2018
2 VI — Nie wyrządzając szkód, nad Botswaną eksplodował
meteoroid o średnicy ok. 2 m. Odkryto go 8 godzin wcześniej,
gdy znajdował się jeszcze w odległości Księżyca, i nadano
symbol 2018 LA. To trzeci w historii przypadek, gdy obiekt
zmierzający ku Ziemi dostrzeżono zawczasu. Pierwszym był
2008 TC3, którego szczątki znalezione w Sudanie są znane
jako meteoryt Almahata Sitta. Drugi, 2014 AA, prawdopodobnie spalił się nad Atlantykiem.

Źródło: JAXA/ Tokyo Univ./Kochi Univ./Rikkyo Univ./ Nagoya Univ./
Chiba Ins. of Technology/Meiji Univ./Aizu Univ. /AIST

18 VI — Znamy wiele małych czarnych dziur (o masach
< 100 Mʘ), powstających z kolapsu wielkich gwiazd, i wiele
supermasywnych (masa > 105 Mʘ), rezydujących w centrach
galaktyk. Wciąż są poszukiwane te o masach pośrednich.
Zgłoszono kilka kandydatur (por. Urania 2/2016, s. 6), które jednak albo nie wytrzymały krytyki, albo są tak słabe, że
wierzą w nie tylko ich odkrywcy. Może tym razem będzie lepiej. W 2005 r. na obrzeżach odległej galaktyki pojawił się
wybuch, widoczny w zakresie od rentgena po optykę, nazwany J2150−0551 (fioletowa plama na fot. obok, złożeniu zdjęć
z satelity Chandra i Hubble’a). Przez następne 10 lat źródło
powoli słabło. Zebrane obserwacje wskazują, że byliśmy
świadkami pływowego rozszarpania i częściowego pożarcia
jakiejś gwiazdy przez czarną dziurę o masie 50 — 100 tys.
Mʘ, czyli właśnie z poszukiwanego gatunku.
26 VI — Japońska sonda Hayabusa-2, dotarłszy do celu swej
podróży, planetoidy 162173 Ryugu, wykonała jej portret z odległości 22 km (fot. obok). Zaskakuje jej kształt, jakby dwóch
stożków złączonych podstawami (średnica: 900 m). Natura
raczej unika kanciastych figur.
27 VI — Próbnik Cassini już wcześniej odkrył w kryształkach
lodu wystrzeliwujących z gejzerów Enceladusa proste związki organiczne. To jeszcze nie sensacja. Ale teraz znalazł
również molekuły o masie cząsteczkowej ok. 200 u. To już
złożone związki, na Ziemi powstające zwykle w procesach
biologicznych. Na Enceladusie ich pochodzenie może być
inne, ale rośnie nasza nadzieja, że tam właśnie znajdziemy
pierwsze pozaziemskie życie. (zob. Urania 4/2017, s. 6).
27 VI — Pierwszy w Układzie Słonecznym „gość” z zewnątrz, 1I/’Oumuamua (Urania, 6/2017, s. 37, 3/2018, s. 32)
nie wykazywał żadnej aktywności kometarnej, więc uznano go za planetoidę. A jednak był kometą. Wskazuje na to
jego tor, którego nie da się wyjaśnić samą grawitacją, nawet po uwzględnieniu najbardziej subtelnych efektów. Musiał
tu działać typowy dla komet efekt odrzutu, konsekwencja
ucieczki gazu i pyłu z jądra. Zbyt mało było tej materii, by
utworzyć widoczną komę, ale dość, by wpłynąć na tor lotu.

LIPIEC 2018
6 VII — Układ η Carinae tworzą dwa giganty o masach 30
i 90 Mʘ. Oba sieją potężnym wiatrem gwiazdowym. Co 5,5
roku spotykają się w periastronie, w odległości zaledwie
1,5 j.a., a wtedy oba wiatry się ze sobą zderzają. Gaz rozgrzewa się do milionów stopni i układ świeci w miękkim rentgenie.
Ale to nie wszystko. Obserwuje się też promieniowanie γ dochodzące z tej okolicy. Nie było jednak pewności, czy jego
źródłem jest właśnie η Carinae. Obserwacje satelitą NuSTAR
w twardym rentgenie potwierdziły te podejrzenia. Wniosek
pośredni: na froncie kolizji obu wiatrów dochodzi do przyspieszania do przyświetlnych prędkości elektronów i jąder
atomowych. Niektóre z nich mogą w końcu trafić w Ziemię,
stając się częścią promieniowania kosmicznego. A zatem
nie tylko supernowe, ale i zderzające się wiatry gwiazdowe
mogą być źródłem promieniowania kosmicznego.
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12 VII — Kolejne pokłosie drugiego wstępnego katalogu Gai
(DR2). Wykorzystano podane tam precyzyjne paralaksy 50
cefeid, by lepiej wyskalować zależność okres — jasność
absolutna dla tych gwiazd, poprawiając pierwszy szczebel
kosmicznej drabiny odległości (poprzednio oparty był tylko
na ośmiu). To w konsekwencji dało dokładniejsze wyznaczenie stałej Hubble’a (miary tempa ekspansji Wszechświata).
Wyszło 73,52 ± 1,62 km/s/Mpc. Nie da się tego pogodzić
z wartością 66,93±0,66 km/s/Mpc, wynikającą z pomiarów
promieniowania reliktowego (po uwzględnieniu działania
ciemnej energii). Właściwie więc nie ma już sporu o wartość
stałej Hubble’a (zob.Urania 5/2016, s. 6). Za to jest zagadka,
której rozwiązanie wymaga jakiejś nowej fizyki.
13 VII — Dotychczas znaliśmy tylko dwa konkretne źródła
kosmicznych neutrin: Słońce i supernową SN 1987A, która
31 lat temu wybuchła w pobliskim Wielkim Obłoku Magellana.
Wszystkie niesłoneczne neutrina odebrane od tamtego
czasu stanowiły tło niewiadomego pochodzenia. Aż wreszcie
22 września ub. r. w obserwatorium IceCube na Biegunie
Południowym zarejestrowano pojedyncze neutrino niosące energię 290 TeV, co pozwoliło zlokalizować jego źródło
z dokładnością do ok. 1°. Inne obserwatoria szybko zidenty-
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Odkrycia i wydarzenia astronomiczne
Źródło: NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration

fikowały sprawcę wydarzenia: TXS 0506+056
(na zdjęciu obok w promieniach γ). Jest to blazar — galaktyka z supermasywną, aktywną,
czarną dziurą w centrum, strzelającą strugą
wysokoenergetycznych cząstek wprost ku
nam. Blazary są więc jednym ze źródeł kosmicznych neutrin. Pośrednio wynika z tego
coś jeszcze. Neutrina powstają z rozpadu
pionów, generowanych przez rozpędzone
protony, które są składnikiem promieniowania kosmicznego. Wniosek: promieniowanie
kosmiczne częściowo pochodzi również z aktywnych jąder galaktyk.
16 VII — Jowisz umocnił się na pozycji króla
księżyców. Po ostatniej serii odkryć (Urania
4/2018, s. 45) znamy już 79 jego satelitów.
Dla porównania: Saturn — 62, Uran — 27,
Neptun — 14. Do tego dochodzi sfora ponad
7000 trojańczyków, nie krążących wokół planety, ale trzymanych na uwięzi przez jej pole
grawitacyjne.

Źródło: ESO/P. Weilbacher (AIP)/NASA, ESA, and
M.H. Wong and J. Tollefson (UC Berkeley

18 VII — Historyczny przełom w technice
obserwacyjnej. Na 8-m teleskopie VLT4 Europejskiego Obserwatorium Południowego po
raz pierwszy użyto tzw. tomografii laserowej,
wspomagającej optykę adaptywną. Efektem
jest niemal całkowita kompensacja turbulencji

atmosfery, unieszkodliwienie odwiecznego wroga astronomów — seeingu. Pole widzenia jest co prawda maleńkie, tylko 7,5” (średnica tarczy Jowisza to ok. 40”), ale rozdzielczość
obrazu zbliża się do teoretycznej granicy tego teleskopu,
ok. 0,02”, przebijając ostrość obrazów z kosmicznego teleskopu Hubble’a. Dowodem uzyskany tą techniką portret Neptuna (na fot. w środku). Średnica tarczy planety jest ok. 2,3”.

27 VII — Piękne, całkowite zaćmienie Księżyca, najdłuższe
w XXI w., widoczne w Polsce wieczorem przy pięknej pogodzie. Bardzo ciemne, z Marsem w wielkiej opozycji tuż obok.
Mocno rozreklamowane przez media. Obserwatoria duże
i małe przeżyły najazd gości. Kto żyw pstrykał fotki (niektóre
z nich w tym numerze).
Wybrał i skomentował: Marek Muciek
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Źródło: ESA/Hubble & Digitized Sky Survey/Davide De Martin

23 VII — M32 — mała galaktyka z wielką historią (na fot. obok wskazana strzałką). Tradycyjnie klasyfikowana jako eliptyczna, niezbyt
do tego typu pasowała swoją bardzo zwartą
budową i obecnością wielu młodych gwiazd.
Modelunki komputerowe wyjaśniły zagadkę.
To, co dziś widzimy jako niepozorną towarzyszkę M31 to tylko marne resztki, samo
jądro niegdyś dużej galaktyki, trzeciej co do
wielkości w Grupie Lokalnej. Zderzenie z potężną sąsiadką 2 mld lat temu pozbawiło ją
90% materii. Sama M31 pozostała raczej nienaruszona. Jednak oprócz tego, że przybrała
na masie, pod wpływem zderzenia przeżyła
gwałtowny wzrost aktywności gwiazdotwórczej. Co piąta z gwiazd tej galaktyki powstała
właśnie wtedy.
Urania
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3 VI — Na Ziemię powróciła trójka astronautów wchodzących w skład 55. Ekspedycji do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ich kapsuła Sojuz MS-07 wylądowała bezpiecznie
w pobliżu miasta Żezkazgan. Rosjanin Anton Szkaplerow,
Amerykanin Scott Tingle oraz Japończyk Norishige Kanai
spędzili 168 dni na pokładzie orbitalnego kompleksu.

Rakieta Sojuz FG startująca
z kapsułą Sojuz MS-09 z kosmodromu Bajkonur. Lot wyniósł
trójkę astronautów w kierunku
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Kompozycja obrazów wykonanych przez kamerę LORRI sondy New Horizons, na których widać już kolejny cel statku — Ultima Thule — obiekt
Pasa Kuipera. Fotografia została wykonana 16 sierpnia 2018 r., kiedy
sondę dzieliło jeszcze od planetoidy ponad 170 mln km

Źródło: JAXA/University of Tokyo/Kochi/Rikkyo/Nogoyo/ChibaTech/Meiji/AIST

5 VI — Japońska sonda Hayabusa 2 zakończyła fazę
lotu z uruchomionym napędem jonowym w celu dotarcia
do asteroidy Ryugu. Statek po prawie 4-letniej podróży
przyleciał do celu — asteroidy klasy C. Naukowcy już zaczęli zapoznawać się z powierzchnią i najbliższym otoczeniem asteroidy. Sonda wypuści na powierzchnię asteroidy
mikrołaziki i lądowniki, a także sama wyląduje, aby pobrać
ze skał na powierzchni materiał do badań. Hayabusa2 pozostanie w otoczeniu Ryugu do końca 2019 r. Potem zasobnik z próbkami wyląduje na spadochronach w Australii
w grudniu 2020 r.

7 VI — Naukowcy misji łazika marsjańskiego Curiosity ogłosili odkrycie złożonych cząsteczek organicznych w dwóch
depozytach skalnych na powierzchni planety. Pojazd bada
od 2012 r. teren krateru Gale, w którym mieściło się niegdyś
jezioro. Odkrycie dotyczy dwóch odwiertów w mułowcach,
gdzie znaleziono duże cząsteczki organiczne. W drugim
artykule, który ukazał się w czasopiśmie Science, naukowcy opisali odkrycie sezonowych zmian zawartości metanu
w atmosferze Marsa, obserwowanych na przestrzeni 3 marsjańskich lat w regionie przebywania łazika.
Źródło: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Źródło: NASA/Johns Hopkins University Applied
Physics Laboratory/Southwest Research Institute

5 VI — Po prawie pół roku hibernacji wybudzono sondę New
Horizons, która leci do asteroidy 2014 MU69 (zwaną także
Ultima Thule) w Pasie Kuipera. Statek, który w 2015 r. wykonał pierwszy w historii bliski przelot obok Plutona, kieruje
się teraz do kolejnego celu. Przelot obok 2014 MU69 nastąpi
w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia 2019 r. Po wyjściu z trybu
czuwania wszystkie systemy statku pracują prawidłowo.

6 VI — Do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na rakiecie
Sojuz FG poleciała kapsuła Sojuz MS-09 z trójką astronautów na pokładzie. Start odbył się z kosmodromu Bajkonur
w Kazachstanie. Nowo przybyli astronauci uzupełnią skład
56. Ekspedycji.
Dowódcą lotu do stacji był Rosjanin Sergiej
Prokopiew, dla którego
jest to pierwszy pobyt kosmiczny. Po prawej stronie
w kapsule usiadła Amerykanka dr Serena AuñónChancellor, również debiutująca w roli astronauty.
Na lewym siedzeniu statku zasiadł dr Alexander
Gerst, Niemiec, który brał
już udział w misji na ISS
w 2014 r.
Źródło: NASA/Joel Kowsky

CZERWIEC 2018

Autoportret łazika Curiosity, wykonany 15 czerwca 2018 r. Widać panującą już wtedy burzę pyłową, która ograniczyła dostęp do światła słonecznego i widoczność w kraterze Gale

10 VI — NASA poinformowała o utracie kontaktu z łazikiem
Opportunity, który od ponad 14 lat bada powierzchnię Marsa. Nad powierzchnią planety rozpętała się burza pyłowa,
która skutecznie zasłoniła Słońce. Łazik nie może więc naładować baterii przez swoje panele słoneczne.
Z każdym dniem łazik raportował coraz mniejszą energię elektryczną generowaną przez baterie. 10 czerwca
ze względu na niską moc, łazik przeszedł w tryb z uruchomionym jedynie głównym zegarem misji. Do dziś (stan
na 17 września) nie ma kontaktu z pojazdem.

Asteroida Ryugu sfotografowana przez kamerę ONC-T na sondzie Ryugu, z odległości 20 km. Zdjęcie zostało wykonane 30 czerwca 2018 r.
z odległości około 20 km od obiektu
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14 VI — Dwóch astronautów wyszło w skafandrach na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, aby zainstalować dwie kamery HD, które będą wspierać operację
cumowań komercyjnych statków załogowych firm Boeing
i SpaceX. Andrew Feustel (9. spacer kosmiczny) oraz Ricky
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Misje i badania kosmiczne
Arnold (5. wyjście w przestrzeń) wykonali zadanie, pracując
przez 6 godz. i 49 min.
18 VI — Kolejny satelita rosyjskiego systemu nawigacyjnego
GLONASS został wyniesiony na orbitę przez rakietę Sojuz
2.1b. Start odbył się z kosmodromu Plesieck. Obecnie flotylla
satelitów GLONASS składa się z 24 aktywnych statków oraz
tego wyniesionego w czerwcowym locie i drugiego, który jest
przygotowywany na orbicie do świadczenia usług. Wysłany
satelita zastąpi egzemplarz wyniesiony w 2009 r.
21 VI — Sonda Dawn weszła na ostateczną orbitę wokół
planetoidy Ceres. W ostatnich miesiącach misji statek ten
będzie obserwował największy obiekt w pasie planetoid
z odległości zaledwie 35 km.
Sonda NASA działa już w przestrzeni kosmicznej przez
11 lat. Wcześniej badała planetoidę Westa, a od 2015 r. obserwuje swoimi instrumentami Ceres. Na statku kończy się
paliwo, a więc to na pewno jej ostatnie miesiące.
29 VI Rakieta Falcon 9 wyniosła w drogę do ISS kapsułę
towarową Dragon. Start odbył się z kosmodromu w Cape
Canaveral na Florydzie. Na pokładzie statku znalazło się
prawie 2700 kg zaopatrzenia. Wśród sprzętu naukowego
znalazły się m.in.: kolejny eksperyment z myszami, badanie
sprawdzające jak glony będą rosnąć w warunkach mikrograwitacji oraz sferyczny robot, który będzie asystentem
ze sztuczną inteligencją astronauty Aleksandra Gersta.

wysokości. Był to tym samym 9. udany lot systemu rakietowego New Shepard. Statek załogowy osiągnął w tym locie
pułap 119 km — rekord firmy.
Rakieta wraz ze statkiem mają służyć do wykonywania lotów suborbitalnych do granicy kosmosu. W kapsule
umieszczono zestaw eksperymentów naukowych od NASA
i firm prywatnych.
22 VII — Rakieta Falcon 9 wyniosła na orbitę satelitę telekomunikacyjnego Telstar 19V, należącego do kanadyjskiego operatora Telesat. Lot przebiegł pomyślnie i po prawie
33 minutach satelita znalazł się na orbicie transferowej
do pozycji geostacjonarnej. Był to też rekordowy start dla
operatora rakiety, firmy SpaceX. Rakieta Falcon 9 wyniosła bowiem w tym starcie najcięższy pojedynczy ładunek
— satelita ważył 7080 kg. Dolny stopień systemu wrócił
na Ziemię i wylądował na bezzałogowej barce na Oceanie
Atlantyckim.
25 VII — TESS — teleskop NASA do poszukiwania planet
pozasłonecznych rozpoczął pracę na orbicie. Kamery zaczęły rejestrację obrazu z pierwszego sektora nieba. TESS
to najnowszy teleskop kosmiczny, przeznaczony do szukania planet pozasłonecznych metodą tranzytową. Statek krąży po orbicie rezonansowej z Księżycem, której okres obiegu wynosi około 2 tygodnie. Podczas dwóch lat zasadniczej
fazy misji teleskop spojrzy na kilkaset tysięcy gwiazd w naszym najbliższym otoczeniu. Naukowcy oceniają, że praca
teleskopu przyniesie odkrycia kolejnych tysięcy egzoplanet.
Źródło: NASA/MIT/TESS

LIPIEC 2018
5 VII — Indie przeprowadziły pierwszy w historii kraju test
awaryjnej ucieczki kapsuły załogowej ze stanowiska startowego. To kolejny krok w rozwoju załogowego programu
lotów kosmicznych. Kapsuła zamontowana na makiecie rakiety odpaliła silniki systemu ucieczkowego i w wyniku ich
działania poleciała na wysokość 2,7 km, by potem wodować przy użyciu spadochronów. Poprzedni test załogowej
kapsuły był wykonany 4 lata temu. Wówczas sprawdzano
w locie suborbitalnym wytrzymałość termiczną i strukturalną statku.
9 VII — Rosyjski statek zaopatrzeniowy Progress MS-09
wystartował na rakiecie Sojuz 2.1a do Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej. Kapsuła dostarczyła do stacji ponad
2,5 t towaru. Cumowanie z kompleksem orbitalnym nastąpiło po rekordowo krótkim czasie od startu. Po raz pierwszy
udało się wykonać podejście do ISS po trajektorii trwającej
jedynie 2 godz. i 40 min, bijąc poprzedni rekord wynoszący
około 6 godz.

Źródło: Blue Origin

18 VII — W Van Horn w Teksasie przeprowadzono udany
test ucieczki kapsuły załogowej firmy Blue Origin na dużej

Zdjęcie testowe jednej z kamer na sondzie teleskopu TESS. Na obrazie
widocznych jest ponad 200 000 gwiazd w okolicy gwiazdozbioru Centaura na niebie południowym

26 VII — Rakietoplan VSS Unity firmy Virgin Galactic osiągnął ponad 50 km w teście uruchomionego napędu rakietowego w locie. Firma od wielu lat buduje system samolotu z napędem odrzutowym, który miałby wynosić turystów
na trajektorie suborbitalne, blisko granicy kosmosu. W ciągu ostatnich czterech miesięcy przeprowadzono trzy podobne testy napędowe, każdy z dłuższym uruchomieniem
silnika i wyższą prędkością maksymalną.
29 VII — Chińska rakieta Długi Marsz 3B wysłała w niedzielę na orbitę dwa kolejne satelity rodzimego systemu nawigacyjnego Beidou. Był to już 8. i 9. ładunek nawigacyjny
wysłany przez Chiny w tym roku. Docelowo flotylla składać
się będzie z 35 satelitów. Do końca tego roku kraj chce wysłać jeszcze 8 statków nawigacyjnych.

Rakieta New Shepard przygotowana do startu w 9. misji testowej
5/2018
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Wybrał i skomentował: Rafał Grabiański
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Gość spoza Układu Słonecznego

1l/'Oumuamua
Mikołaj Sabat

Z zawrotną prędkością minął Słońce, a teraz znów kieruje
się w stronę przestrzeni międzygwiazdowej. ‘Oumuamua —
pierwszy odkryty przybysz z innego układu planetarnego nie
przypomina dobrze nam znanych planetoid i komet. Mimo
zaangażowania największych naziemnych i kosmicznych
teleskopów, wciąż skrywa przed nami wiele tajemnic. Czym
jest i skąd pochodzi jedno z najbardziej zagadkowych ciał kosmicznych znanych nauce?
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B

ył 25 października 2017 r.
W znacznej części Polski
panowała typowo jesienna
aura, a deszcz nie przestawał
padać choćby na chwilę. Wczesnym
rankiem czasu polskiego Minor Planet Center wydało cyrkularz z prośbą
o wykonanie dodatkowych obserwacji
odkrytej kilka dni wcześniej komety C/2017 U1 (Pan-STARRS). Był to
komunikat bez precedensu. Obliczenia
trajektorii obiektu wykonane na podstawie 34 dostępnych pomiarów astrometrycznych ukazały niespotykany dotąd
mimośród orbity. Ze względu na bardzo krótki, zaledwie tygodniowy okres
obserwacji, pierwsze obliczenia były
obarczone wprawdzie dość dużą niepewnością, jednak każde możliwe rozwiązanie dawało mimośród około 1,2.
Trudno było oczekiwać, że w kilkunastu
pomiarach astrometrycznych niezależni
autorzy popełnili na tyle grube błędy,
że z ich powodu ukazała się nietypowa,
otwarta orbita. Ciało faktycznie poruszało się po hiperboli, co przypieczętowało pierwsze w dziejach odkrycie
obiektu przybywającego do nas z przestrzeni międzygwiazdowej, gdzie trafiło
wyrzucone wcześniej z innego układu
planetarnego. Jeszcze tego samego dnia
późnym wieczorem pojawił się kolejny
cyrkularz MPC, informujący o pierwszych właściwościach fizycznych
obiektu. Karen Meech z Uniwersytetu
Hawajskiego, wykorzystując Very Large Telescope (VLT) w ESO, wykonała
głębokie zdjęcie C/2017 U1, na którym
obiekt był gwiazdopodobny, bez charakterystycznych dla komet warkocza
i otoczki. Międzynarodowa Unia Astronomiczna bez zbędnej zwłoki zmieniła
prefiks w nazwie obiektu z „C”, oznaczającego kometę o długim okresie orbitalnym (od ang. comet), na literę „A”
oznaczającego planetoidę (od ang. asteroid). To pierwszy przypadek, by obiekt
uznany początkowo za kometę został
powtórnie sklasyfikowany jako planetoida. Wzmogło to, już i tak ogromne,
zainteresowanie obiektem. Uznaje się
bowiem, że to w większości komety
są „wymiatane” z układów planetarnych, a nie planetoidy. Znamy nawet
z własnego „kosmicznego podwórka”
przykłady komet, które pod wpływem
oddziaływania grawitacyjnego planet
znalazły się na wyraźnie hiperbolicznej
orbicie prowadzącej do opuszczenia
Układu Słonecznego, brak jednak podobnych przykładów pośród planetoid.
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WALKA Z CZASEM
Tego samego deszczowego wieczoru w obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
na Forcie Skała zespół krakowskich
astronomów nakreślał już plany obserwacji przybysza z daleka. Sytuacja
była bez precedensu, bo mowa o największym odkryciu w astronomii planetarnej ostatnich dekad. Należało się
spieszyć. Już na zdjęciach wykonanych
w chwili odkrycia 19 października
2017 r. obiekt był bardzo słaby —
jego jasność wynosiła wtedy zaledwie
20 mag przy niewielkiej odległości od
Ziemi (ok. 0,16 au). Z całą pewnością
gdyby nie bliski przelot obok naszej
planety, nie zostałby wykryty nawet
przez najgłębsze przeglądy nieba. To
skłania do tezy, że obiektów z przestrzeni międzygwiazdowej mogło być
znacznie więcej, tylko do tej pory nie
byliśmy w stanie ich odkryć, ponieważ
były zbyt odległe i słabe. A/2017 U1
(Pan-STARRS) wleciała w głąb Układu Słonecznego z zawrotną prędkością 26 km/s i w miarę zbliżania się
do Słońca przyspieszała, uzyskując
maksymalnie ponad 87 km/s w peryhelium. W drodze powrotnej zwalniała,
hamowana przez Słońce, jednak wciąż
pozostawała najszybszym obiektem
w Układzie Słonecznym. Na początku października 2017 r. minęła Ziemię w odległości 0,276 au, podążając
wciąż z zawrotną prędkością przekraczającą 40 km/s. Od tej chwili oddalała
się od nas, dlatego jej jasność w dość
szybkim tempie spadała. Oznaczało
to, że uzyskanie dobrej jakości danych
obserwacyjnych będzie możliwe tylko
przy użyciu największych teleskopów
na świecie. Nawet proste pomiary pozycyjne były zarezerwowane jedynie
dla stosunkowo dużych instrumentów
o aperturze przynajmniej półmetrowej. Doniosłość wydarzenia sprawiła,
że członkowie krakowskiego zespołu
do późna przygotowywali plany obserwacji na jednym z największych
i najbardziej zaawansowanych instrumentów astronomicznych na Ziemi.

Wniosek o udzielenie czasu obserwacyjnego na 8,1-m teleskopie Gemini
North na Hawajach został wysłany następnego dnia o 4.00 nad ranem czasu
polskiego, a już pół godziny później
do Krakowa dotarła pozytywna wiadomość o przydzieleniu zespołowi 12
godzin czasu dyrektorskiego, oznaczonego najwyższym priorytetem. Mimo
że pierwszego dnia hawajska pogoda
okazała się kapryśna, w ciągu dwóch
kolejnych nocy uzyskano ponad 400
precyzyjnych zdjęć w czasie ponad 8
godzin. Pozostałe niespełna 4 godziny
posłużyły do obserwacji spektroskopowych. Uzyskany przydział czasu okazał się najdłuższym przeznaczonym
na badania tego obiektu na teleskopie
tej klasy, co w bezpośredni sposób
przełożyło się na najliczniejszy i najwyższej jakości materiał obserwacyjny na świecie. Pierwsze wnioski, jakie
udało się wyciągnąć na podstawie uzyskanych zdjęć potwierdziły zaobserwowany przez VLT brak cech wskazujących na aktywność kometarną. Mimo
że głęboki kadr z Gemini był znacznie
bardziej czuły od tego z VLT, otoczka
i warkocz nie były widoczne.
PIERWSZY ZWIADOWCA
Odkrycie planetoidy pozasłonecznego pochodzenia zrodziło problem
związany z nazewnictwem ciał niebieskich, w którym do tej pory nie było
miejsca na ten nowy — pozasłoneczny
właśnie — typ obiektów. Na początku listopada 2017 r. Międzynarodowa Unia Astronomiczna wprowadziła konwencję w nazywaniu małych
obiektów pochodzących spoza Układu
Słonecznego. Odtąd oznaczane będą
literą „I” od „interstellar” (międzygwiazdowy). Pierwszy i jak dotąd jedyny odkryty obiekt, który dotarł do
nas z przestrzeni międzygwiazdowej
zyskał nazwę 1I/’Oumuamua, co w języku hawajskim oznacza pierwszego
posłańca przybywającego z daleka.
Taką nazwę zaproponowali odkrywcy
międzygwiazdowego przybysza —
astronomowie pracujący dla przeglądu

Ciała niebieskie poruszają się wewnątrz Układu Słonecznego po krzywych
stożkowych – od orbit niemal kolistych o mimośrodzie bliskim 0, charakterystycznych dla większości planet (z wyjątkiem Merkurego), po bardzo
wydłużone elipsy o mimośrodach bliskich 1, po których poruszają się odległe
komety długookresowe. Orbity o ekscentryczności przekraczającej 1 są
otwarte – jeśli obiekt utrzyma taką trajektorię i odpowiednią prędkość poza
obszarem występowania planet i przeważającym oddziaływaniem Słońca
(w odległości ok. 250 au od niego), opuści wówczas Układ Słoneczny.
Urania
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nieba Pan-STARRS, usytuowanego
na szczycie wulkanu Haleakalā na Hawajach.
KOSMICZNE CYGARO?
Wykorzystując materiał fotometryczny uzyskany na kilku dobrej klasy teleskopach, zespół Karen Meech
podjął próbę ustalenia okresu rotacji
‘Oumuamua. W przypadku planetoid
okres rotacji wyznacza się na podstawie
krzywej zmian blasku — obserwowany
obiekt zmienia swoją jasność okresowo,
a na wykresie zmian blasku widoczne
są dwa maksima i dwa minima w ciągu jednego pełnego obrotu. Małe ciała
nie są bowiem kuliste, dlatego w czasie
obrotu wokół własnej osi widzimy stale
zmieniającą się ilość odbijanego światła słonecznego. W przypadku planetoid
z Układu Słonecznego amplitudy zmian
jasności są najczęściej rzędu dziesiątych
części magnitudo, rzadziej przekraczają 1 mag. Tymczasem wahania blasku
‘Oumuamua okazały się dochodzić do
2,5 mag, co oznaczało, że w ciągu jednego obrotu jej jasność zmieniała się aż
dziesięciokrotnie! Tak dużej amplitudy
rotacyjnych zmian blasku nie zanotowano do tej pory dla żadnej planetoidy. To
tak jakby Mars znajdujący się w swojej
wielkiej opozycji w ciągu nocy osłabł
do obecnej jasności Saturna — taką
różnicę bez trudu można by wychwycić
gołym okiem. Zespół Meech, w skład
którego wchodzili badacze z różnych
krajów, wywnioskował ponadto, że
okres obrotu obiektu wynosi niecałe
8 godzin, jednak nie były to szacunki
bardzo dokładne. Co stoi za tak dużymi
wahaniami blasku odległego przybysza? W pracy opublikowanej w Nature
badacze sugerowali, że odpowiedzialny
za ten efekt może być bardzo nietypowy, wydłużony kształt. Na podstawie
amplitudy zmian jasności wywnioskowano, że ‘Omumamua może być nawet dziesięć razy dłuższa niż grubsza!
Mając 800 m wzdłuż i zaledwie 80 m
w poprzek, obiekt ten wydawał się
jeszcze bardziej niezwykły. Znane nam
planetoidy i jądra komet są zazwyczaj
wydłużone w stosunku 1,5:1, czy 2:1.
Jedną z większych różnic między wymiarami małego ciała odnotowano dla
jądra komety 103P/Hartley 2, która jest
ok. czterokrotnie dłuższa niż szersza.
Jednak ‘Oumuamua to obiekt pozasłoneczny. Nie powinniśmy się dziwić, że
może znacząco różnić się od małych
ciał znajdujących się w naszym ukła12

dzie, skoro powstał w zupełnie innych
warunkach w dysku wokół gwiazdy
innej niż nasze Słońce. Mimo wszystko
kolejne mocno odstające od okołosłonecznych standardów cechy nowego
obiektu nie przestawały zadziwiać, a tak
duży stosunek wymiarów wydawał
się co najmniej mało prawdopodobny.
Krakowscy badacze także podjęli próbę
wyznaczenia kształtu obiektu. W odróżnieniu od uproszczonego podejścia
zastosowanego przez zespół Karen Meech, Polacy sięgnęli po bardziej złożony
model, uwzględniający geometrię obserwacji i przypuszczalne właściwości
refleksyjne powierzchni ‘Oumuamua.
Dzięki dokładniejszemu modelowaniu
ustalono, że ogromne wahania jasności międzygwiazdowego gościa może
całkiem dobrze wyjaśniać wydłużenie
rzędu 5:1, wydające się znacznie bardziej prawdopodobnym scenariuszem.
Podobny wynik uzyskały również inne
zespoły. Przy takim wydłużeniu obiekt
miałby średnią średnicę ok. 150 m, przy
wymiarach ok. 500×100×100 m.
KOZIOŁKUJĄCA ZAGADKA
Swoje badania krakowscy astronomowie oparli na zgromadzonym
przez siebie materiale obserwacyjnym
z teleskopu Gemini North. Znakomi-

ta jakość danych pozwoliła im przeprowadzić najdokładniejsze pomiary
fotometryczne obiektu. Swoje wyniki
przedstawili w opublikowanej na łamach Nature Astronomy pracy, której
głównymi autorami są Michał Drahus
i Piotr Guzik. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, amplituda zmian
blasku ‘Oumuamua była ogromna
i na zdjęciach z Gemini North wynosiła ok. 2,6 mag. Krakowscy badacze
stanęli jednak przed kolejną zagadką.
Ponad 8 godzin obserwacji wykonanych w ciągu dwóch nocy wystarczyło,
by bez większych wątpliwości stwierdzić, że krzywa blasku przy okresie
rotacji ciała ok. 7,5 h wyraźnie różni
się w ciągu dwóch nocy. Brak dokładnej powtarzalności zmian blasku
pomiędzy kolejnymi obrotami ciała
doprowadził do wniosku, że ‘Omuamua nie wiruje ruchem prostym, lecz
„koziołkuje” w przestrzeni kosmicznej.
Na widomą jasność rotującego ciała
w największym stopniu wpływa jego
kształt, albedo i geometria obserwacji,
czyli miejsce, z którego jest przez nas
obserwowany. Przy niezmiennej geometrii ciało rotujące ruchem prostym
wokół jednej, dobrze ustalonej osi, będzie w taki sam sposób zmieniało swój
blask z każdym kolejnym obrotem.

Wizualizacja prawdopodobnych pozycji ‘Oumuamua gwałtownie zmieniającej swoją jasność
Urania
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Porównanie wielkości ‘Oumuamua i obiektów ziemskich

Jeśli jednak obiekt koziołkuje, wówczas nie ma wyróżnionej osi obrotu,
a krzywa blasku różni się z każdym
kolejnym obrotem. W Układzie Słonecznym znane są przykłady koziołkujących obiektów, do których zaliczamy
m.in. kometę Halleya. Co jest przyczyną takiego zachowania? W przypadku
komet, ruch wirowy jest silnie zakłócany przez utratę masy, do której dochodzi, kiedy kometa nagrzewa się blisko
Słońca, emitując pył i gaz. Im mniejsze
jest jądro komety, a większa jego aktywność, tym ten efekt daje się bardziej
we znaki gwieździe z warkoczem. Planetoidy natomiast wyobrażamy sobie
jako odłamki skał, niewysyłające żadnej materii w przestrzeń kosmiczną,
dlatego standardowym wyjaśnieniem
nieprostego wirowania tych ciał są kolizje z innymi obiektami, w gwałtowny
sposób zmieniające ich ruch wirowy.
Wobec wcześniejszego braku detekcji
komy i warkocza, możliwość utraty
masy przez ‘Oumuamua wydawała się
mało prawdopodobna, tym bardziej że
dla tak niewielkiego ciała utrata zaledwie ok. metrowej warstwy materii
doprowadziłaby z dużym prawdopodobieństwem do znacznego przyspieszenia rotacji i rozerwania obiektu. Inne
możliwe przyczyny koziołkowania to
wzbudzenie rotacji przez siły pływowe
lub siły wywołane nierównomiernym
rozkładem temperatury na powierzchni
małego ciała (efekt YORP). W przypadku ‘Oumuamua najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje
się jednak kolizja z innym obiektem.
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Kiedy do niej doszło? Zapewne długo
zanim ‘Oumuamua trafiła do Układu
Słonecznego. Zderzenia małych ciał
w naszym układzie obserwowane są
bardzo rzadko, nawet wewnątrz stosunkowo gęstego Pasa Głównego Planetoid, do którego międzygwiazdowy przybysz zachował bezpieczny dystans. Jak
wiemy z wcześniejszych badań, ciała
o podobnej wielkości przez długi czas
po kolizji posiadają pyłowy ślad ciągnący się za nimi po orbicie. Takiego
śladu nie wykryto jednak na nawet
najgłębszych zdjęciach ‘Oumuamua.
Dlatego bardziej prawdopodobne, że
do zderzenia doszło jeszcze w macierzystym układzie planetarnym przybysza. Koziołkowanie takiego obiektu
może utrzymywać się przynajmniej
miliard lat, nic więc dziwnego, że ślady
po tym zdarzeniu odciśnięte na rotacji
ciała zachowały się do dziś.
GOŚĆ Z UKŁADU WEGI?
Bardzo możliwe, że to właśnie kolizja doprowadziła do wyrzucenia
‘Oumuamua z jej macierzystego układu planetarnego. Czy jesteśmy w stanie
dowiedzieć się, z którego? Już pierwsze obliczenia orbity wskazywały, że
miejsce, z którego nadleciała, nie było
przypadkowe. Radiant leżał bowiem
zaledwie ok. 6 stopni od apeksu Słońca
— punktu, w kierunku którego Słońce
porusza się względem innych jasnych
gwiazd w sąsiedztwie, a który od wielu
lat uznawano za najbardziej prawdopodobne miejsce przybycia obiektów
spoza Układu Słonecznego. Dlaczego
Urania

właśnie stamtąd? Podczas jazdy samochodem w strugach deszczu najwięcej wody zbierze się na przedniej
szybie, nieco mniej na szybach bocznych, a najmniej z tyłu pojazdu. Dlatego trudno sobie wyobrazić taką jazdę
bez użycia wycieraczek. Podobnie jest
ze Słońcem i całym jego układem planetarnym, poruszającymi się wewnątrz
ramienia Drogi Mlecznej. Najwięcej
gości z międzygwiazdowego medium
trafi na nas od frontu, zdecydowanie
mniej w kierunku prostopadłym do naszego ruchu, a najmniej od rufy. Dlatego już niedługo po odkryciu kierunek
ruchu ciała wskazywał na jego pozasłoneczny charakter. Co więcej, radiant,
z którego ‘Oumuamua dotarła do nas,
umiejscowiony jest w gwiazdozbiorze
Lutni, niecałe 5 stopni od Wegi — jednej z najjaśniejszych gwiazd na niebie,
a jednocześnie jednej z najbliższych
— znajduje się zaledwie 25 lat świetlnych stąd. Zakładając utrzymywanie
przez naszego gościa stałej prędkości,
taki dystans mógłby pokonać w ciągu
ok. 300 tys. lat, co wydaje się rozsądnym czasem. Czy to przesądza o jego
pochodzeniu? Niestety, mimo że obiekt
mógł faktycznie nadlecieć z okolic,
w których dzisiaj widzimy Alfę Lutni,
w rzeczywistości gwiazda znajdowała
się w zupełnie innym miejscu przed
tysiącami lat. Analiza prędkości, z jakimi poruszają się okoliczne gwiazdy,
również nie wskazała dobrej kandydatki na macierzystą gwiazdę włóczęgi.
Wzmacniało to tezę, że ‘Oumuamua
nie powstała w obłokach wokół sąsiednich gwiazd (jak np. układ Alfy Centauri), lecz przybyła do nas z daleka.
Z drugiej jednak strony jej „płaski”
ruch wewnątrz galaktyki może sugerować, że powstała znacznie później niż
miliard lat temu, więc może pochodzić
z któregoś z obłoków protoplanetarnych. Według hawajskiego naukowca Erica Gaidosa rodzinnym domem
‘Oumuamua mógł być jeden z dysków
protoplanetarnych leżący w obszarach
formowania gwiazd w gwiazdozbiorze
Gołębia lub Kila.
MIĘDZYGWIAZDOWY WŁÓCZĘGA
Duże śledztwo dotyczące pochodzenia przybysza przeprowadzili Piotr
Dybczyński z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu i Małgorzata
Królikowska z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie. Mając do dyspozycji dane z obserwacji
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Czas poświęcony obserwacjom ‘Oumuamua na największych teleskopach świata

gwiazd znajdujących się w naszej galaktyce zebrane m.in. przez takie przeglądy astrometryczne jak Gaia, przebadali, które z nich mogły w przeszłości
wpłynąć na ruch obiektu. Problem
w tym, że takich gwiazd w praktycznie
nieograniczonym przedziale czasu mogło być bardzo wiele. Polacy pod lupę
wzięli ponad 200 tys. gwiazd, jednak
nie doprowadziło to do jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie o pochodzenie
ciała. Największe zbliżenie ‘Oumuamua do gwiazdy, jakie udało się zidentyfikować, nastąpiło blisko 120 tys.
lat temu. Wówczas minęła ona gwiazdę HIP 3757 w odległości zaledwie ok.
0,14 ly. Tak bliski przelot nie przesądza
jednak o jej powiązaniu z tą gwiazdą,
ponieważ ich relatywna prędkość wynosiła aż 185 km/s. Wydaje się mało
prawdopodobne, by ‘Oumuamua została wyrzucona z tak dużą prędkością,
a przynajmniej nie znamy tak gwałtownego procesu, który mógłby do
tego doprowadzić. Znacznie bardziej
prawdopodobne wydają się gwiazdy
o mniejszych względnych prędkościach, jak np. HIP 113020, posiadająca
zresztą znany układ planetarny. Najbardziej prawdopodobnym macierzystym
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słońcem ‘Oumuamua wydaje się zimny
czerwony karzeł UCAC4 535–065571
z gwiazdozbioru Herkulesa oddalony
od Ziemi o 42 lata świetlne. Międzygwiazdowy wędrowiec zbliżył się do
niego przed ponad 2 milionami lat na
odległość ok. 4 ly, jednak za tym scenariuszem najbardziej przemawiają
całkiem racjonalne względne prędkości obu obiektów, wynoszące ok. 5–15
km/s. Inną prawdopodobną kandydatką
jest Deneb Algedi (delta Capricorni),
najjaśniejsza gwiazda gwiazdozbioru
Koziorożca. Jest to układ wielokrotny
znajdujący się ok. 39 ly stąd. Problem
w tym, że zbliżenie, do którego doszło
1,5 mln lat temu, nie było zbyt duże
— ‘Omuamua minęła gwiazdę w odległości ponad 10 ly. Badania ruchu
tego zagadkowego obiektu polegające
na ekstrapolacji jego położenia miliony lat wstecz, w oparciu o niewielki
wycinek jego orbity w Układzie Słonecznym, jaki zakreślił w ciągu nieco
ponad miesiąca obserwacji, jest zadaniem bardzo trudnym, dlatego brak
wyraźnych kandydatów na macierzystą
gwiazdę wydaje się mało zaskakujący.
Mimo że nie udało się odnaleźć gwiazdy, którą z całą pewnością uznalibyśmy
Urania

domem dla naszego gościa, praca Polaków pokazuje, jak rzadko na swojej
drodze napotykał on gwiazdy w ciągu
setek tysięcy czy milionów lat. Zbliżenie do Słońca na odległość ok. 0,255 au
we wrześniu 2017 r. było ponad 35 tys.
razy mniejsze niż dystans w czasie kolejnego najbliższego przelotu, do jakiego mogło dojść 120 tys. lat temu.
PLANETOIDA CZY KOMETA?
Ostatnie zdjęcie ‘Oumuamua zmierzającej ponownie ku przestrzeni międzygwiazdowej wykonane zostało
przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a 2
stycznia 2018 r., kiedy obiekt znajdował
się 2,9 au od Słońca i miał jasność ok.
27 mag. Zleceniodawczynią wykonania
tej fotografii była znana nam już Karen
Meech, wykorzystująca ostatnią okazję
do zaobserwowania szybko oddalającego się ciała. Zebrane dane pozwoliły
na uściślenie orbity. Wykorzystano także dane przedodkryciowe pochodzące
z przeglądu Catalina Sky Survey (CSS).
Dzięki temu, zamiast miesiąca, obserwatorzy dysponowali danymi astrometrycznymi rozciągającymi się na przestrzeń ponad dwu miesięcy. Szybko
jednak spostrzegli, że z obserwacjami
5/2018

jest coś nie tak. Zmierzone pozycje 1I/2017
U1 odbiegały od przyjmowanej orbity, co stało się tematem kolejnej
pracy opublikowanej
w Nature, której głównym autorem był Marco Micheli. Dla danych
z CSS uzyskanych 5
dni przed odkryciem
przesunięcie
obiektu
względem zakładanej
trajektorii wynosiło aż
22”, a kolejne przesunięcia nie były przypadkowe, lecz wykazywały wyraźną tendencję. Histogram przedstawiający liczbę komet ze zmierzonymi przyspieszeniami na skutek efektów grawitacyjnych.
‘Oumuamua poruszała Pionowy odcinek wskazuje przyspieszenie ‘Oumuamua
się szybciej niż zakładano, a niespój- spieszających wskutek otrzymywania dano również wpływ ewentualnych
ności z modelem grawitacyjnym były gęstego strumienia promieniowania niejednorodności albedo, które mogły
tym większe, im bliżej Słońca się znaj- słonecznego. Jednak ‘Oumuamua jest teoretycznie spowodować przesunięcie
dowała. Doprowadziło to do wniosku, na to najpewniej zbyt masywna. Z po- optycznego środka obiektu względem
że ruchu międzygwiazdowego przy- dobnych przyczyn wyeliminowano faktycznego środka ciężkości. Przyjbysza nie da się wyjaśnić jedynie po- efekt Yarkovskiego (orbitalny analog mując nawet największą z podawanych
przez oddziaływania grawitacyjne, lecz efektu YORP), działający zresztą głów- długości ciała (800 m), efekt skrajnie
wpływa na niego jeszcze jakaś inna siła. nie w kierunku ruchu ciała, co kłóci się nierównomiernego rozkładu albedo na
Przyjrzyjmy się teraz możliwym przy- z pomiarami. Analizowano także inne jego powierzchni nie wywołałby jedczynom rozpędzania ‘Oumuamua. Naj- wyjaśnienia, przyjmując np., że ciało nak różnic w położeniu większych niż
prostszym zjawiskiem prowadzącym może mieć inny niż zakładany środek 0,005”, co wciąż jest o wiele rzędów
do zmian prędkości orbitalnych małych masy, jeśli jest obiektem podwójnym wielkości mniejsze od przesunięcia
ciał jest promieniowanie słoneczne — lub składa się z kilku fragmentów. Do- zaobserwowanego na zdjęciach z przeto samo, które uczestniczy w formowa- wodów na taki stan rzeczy jednak na glądu Catalina. Jak pokazuje przykład
niu warkoczy komet. Znane są bowiem próżno szukać w obserwacjach wyko- planetoidy (9969) Braille, małe obiekprzypadki niewielkich planetoid przy- nywanych przez różne zespoły. Zba- ty mogą być silnie namagnetyzowane.
Jeśli ‘Oumuamua miałaby silne pole
magnetyczne, wówczas spotkanie
z wiatrem słonecznym mogłoby wpłynąć na jej ruch. Mimo że nie ma dowodów na posiadanie przez ‘Oumuamua
silnego pola magnetycznego, okazuje
się, że dla obiektu tej wielkości wpływ
oddziaływania z wiatrem słonecznym
byłby prawdopodobnie bardzo niewielki. W końcu, najbardziej przekonującą
przyczyną anomalii w ruchu ciała wydają się być efekty niegrawitacyjne,
podobne do tych doświadczanych przez
komety. Kometa, wyrzucając ze swojej
powierzchni pył i gaz, jest jak statek kosmiczny z silnikami odrzutowymi korygującymi jego ruch. Być może takie
właśnie siły sprawiają, że ‘Oumuamua
porusza się szybciej niż przewiduje
model oparty jedynie na oddziaływaniu
grawitacji. Aby uzyskać tak wyraźne
przyspieszenie, siły niegrawitacyjne
działające na ciało musiałyby być bardzo duże, jedne z największych pośród
obiektów, dla których zostały dotąd
wyznaczone. Tak duże siły występują
Wizualizacja hiperbolicznej orbity ‘Oumuamua
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tylko w przypadku małych i bardzo aktywnych komet, wokół których bez trudu widoczna jest gęsta koma i warkocz.
Zwykle wyróżniają się one relatywnie
dużą jasnością w pobliżu Słońca. Jednak jeśli z powierzchni ‘Oumuamua
następuje emisja gazu i pyłu, to czemu
żadne obserwacje nie wykazały obecności choćby słabej gazowej otoczki?
Autorzy publikacji sugerują, że wydłużone jądro może emitować jedynie
gruboziarnisty pył — o wielkości cząsteczek rzędu milimetra. Zazwyczaj
największy wpływ na jasność pyłowej
otoczki i warkocza mają drobiny o rozmiarach mniejszych od mikrometra,
natomiast pył gruboziarnisty jest trudno dostrzegalny, choć może mieć sumarycznie większą masę. Co ciekawe,
istnieją takie obiekty jak kometa Enckego, która w czasie swoich niezwykle
częstych powrotów w okolice Słońca
wyrzuca w większej ilości pył grubszej
frakcji, przy niewielkim udziale tego
drobniejszego. Aktywność kometarna
międzygwiazdowego ciała może być
jednak jeszcze bardziej nietypowa,
skoro musiałaby mieć niewyobrażalnie
niewielką zawartość drobnego pyłu, poniżej 1 kg w swoim bezpośrednim otoczeniu (do odległości 750 km). Co więcej, nawet emisja stosunkowo grubych
ziaren prawdopodobnie zostałaby dostrzeżona na głębokich zdjęciach. Emisja gazu, potrzebna do współtworzenia
wraz z pyłem zmierzonych efektów niegrawitacyjnych była natomiast na tyle
niewielka, że nie mieściła się w granicach czułości instrumentów, które nie
wykazały obecności sygnatur jakiegokolwiek gazu. Obserwacje spektroskopowe dowiodły, że jądro ‘Oumuamua
jest tylko lekko czerwieńsze od barwy
Słońca, którego światło odbija, a jej

zdolności refleksyjne są porównywalne z jądrami kometarnymi. Wykrycie
kometarnej aktywności implikuje także
małą gęstość ciała, zbliżoną do gęstości
komet, ale wymaga przy tym istotnych
sił spójności. Na podstawie materiału
obserwacyjnego, jaki posiadamy, nie
ma możliwości sklasyfikowania go po
stronie komet lub planetoid. Złożoność
podobieństw i różnic, jakie międzygwiazdowy przybysz wykazuje w stosunku do małych ciał występujących
w Układzie Słonecznym, dowodzi,
że stanowi on zupełnie odrębną klasę obiektów, niewpisującą się w realia
znane nam z własnego kosmicznego
podwórka. Co więcej, odkrycie silnych
efektów niegrawitacyjnych działających na ‘Oumuamua obarcza dużą niepewnością wszelkie dywagacje nad jej
pochodzeniem.
CZY MIĘDZYGWIAZDOWYCH
GOŚCI JEST WIĘCEJ?
Symulacje przedstawiają formowanie się układów planetarnych jako bardzo burzliwy proces, w czasie którego
w przestrzeń kosmiczną trafiają niezliczone ilości niewielkich ciał. Nietrudno sobie wyobrazić wyrzucanie obiektów ze starszych nawet układów, jeśli
pojawiają się tam rezonanse w ruchach
planet, na porządku dziennym dochodzi do kolizji między orbitującymi ciałami lub kiedy w pobliżu układu przejdzie obca gwiazda, zakłócając ruch
mniejszych obiektów. Podobne sytuacje zdarzały się również wewnątrz naszego Układu Słonecznego. 9 grudnia
1980 r. kometa C/1980 E1 (Bowell)
poruszająca się wcześniej po mocno
wydłużonej orbicie okołosłonecznej
z okresem obiegu ok. 7 mln lat, zbliżyła
się na 0,228 au do Jowisza, co w znacz-

ny sposób zakłóciło jej trasę wewnątrz
Układu Słonecznego. Orbita została
wydłużona na tyle, że stała się hiperbolą o mimośrodzie ok. 1,07. Oznacza
to, że po przejściu przez peryhelium
kometa skierowała się ku granicy naszego układu planetarnego i już nigdy
nie wróci w pobliże Słońca. Otwarta
orbita skieruje ją w zupełnie inne miejsce w galaktyce, być może ku innej
gwieździe albo na wieczną tułaczkę po
przestrzeni międzygwiazdowej. Dlaczego więc te obiekty, których czas wewnątrz rodzimych układów planetarnych dobiegł już końca, miałyby nigdy
nie trafić właśnie do naszego układu,
choćby na chwilę? Zdaniem Davida Jewitta z Uniwersytetu Kalifornijskiego
w Los Angeles, laureata prestiżowych
nagród Shaw Prize i Kavli Prize oraz
jednego z największych autorytetów
wśród badaczy Układu Słonecznego,
wewnątrz orbity Neptuna znajduje się
10 tys. obiektów pochodzących z przestrzeni międzygwiazdowej. Ich wykrycie jest niebywale trudne ze względu
na małe jasności i zapewne niemałe
odległości, w jakich mijają Ziemię.
Stanowią one granice możliwości tak
wielkich projektów badawczych jak
Pan-STARRS czy Catalina, jednak już
w niedalekiej przyszłości może się to
zmienić. Na rok 2022 planowane jest
uruchomienie przeglądu nieba LSST
(Large Synoptic Survey Telescope),
zaopatrzonego w ponad 8-m teleskop
zwierciadlany. Zgodnie z obecnymi
szacunkami umożliwi on wykrycie
jednego obiektu pozasłonecznego każdego roku! Z całą pewnością jeszcze
lepszą okazją do zbadania ciał przybywających do nas z innych układów
będzie obranie takiego obiektu za cel
misji kosmicznej podobnej do Rosetty,

‘Oumuamua
— piosenka Andy’ego Rivkina
Andrew Rivkin jest astronomem w Johns Hopkins University, jego główne tematy
badawcze stanowią małe ciała Układu Słonecznego, na czele z planetoidami
rezydującymi wewnątrz Głównego Pasa Planetoid. Jest również autorem lub
współautorem książek o obiektach Układu Słonecznego. Niedługo po odkryciu
‘Oumuamua, postanowił napisać o niej piosenkę. Utwór nagrany wraz z zespołem Gedankenband można odsłuchać za darmo w Internecie.
„Miałem pomysł na ciekawy artykuł o ‘Oumuamua, ale kiedy okazało się, że
inni badacze już go rozwiązali, pomyślałem: czemu zamiast tego nie napisać
piosenki?”
Posłuchaj:
www.andyrivkin.bandcamp.com/album/oumuamua
Lub zeskanuj kod QR, aby odtworzyć utwór na telefonie:
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która przez ponad dwa lata badała kometę 67P/Czuriumow-Gierasimienko.
Niestety, na ten moment wydaje się, że
nie jesteśmy przygotowani na bezpośrednie badania przybywających do nas
ciał. ‘Oumuamua jest obecnie najszybszym znanym obiektem przemierzającym Układ Słoneczny. Jej podróż wewnątrz orbity Neptuna zajmie zaledwie
10 lat — od przekroczenia jego orbity
w drodze ku Słońcu po powrót w przeciwnym kierunku! Tak duża prędkość
sprawia, że raczej nie będziemy w stanie dogonić jej żadną tradycyjną sondą.
Nawet będąc przygotowanymi na kolejne przybycie gościa z zewnątrz, perspektywa szybkiej realizacji misji kosmicznej wydaje się przy dzisiejszych
możliwościach mało realna. Obecnie,
w ramach Projektu Lyra rozważana jest
możliwość wysłania bardzo szybkiej
sondy nowego typu w pobliże uciekającej ‘Oumuamua. Aby to osiągnąć,
sonda musiałaby przybrać postać żagla
słonecznego lub laserowego — technologii, które do tej pory nigdy nie były
wykorzystywane. Innym możliwym
rozwiązaniem jest wykorzystanie znanego z inżynierii kosmicznej efektu
Obertha i rozpędzenie statku poprzez
zbliżenie do Słońca na odległość zaledwie 3 promieni słonecznych, a następnie asystę grawitacyjną Jowisza. Cel
misji zostałby osiągnięty po kilkudziesięciu latach, jednak zbliżenie do międzygwiazdowego gościa byłoby bardzo
krótkie za sprawą wysokich prędkości,
z jakimi minęłyby się oba obiekty.
ZNACZENIE ODKRYCIA
Odkrycie pierwszego obiektu pochodzącego spoza Układu Słonecznego
jest największym dokonaniem w astronomii planetarnej ostatnich dekad,
porównywalnym z odkryciami pierwszych egzoplanet w latach 90. ubiegłego wieku. Dla astronomii waga tego
wydarzenia jest podobnie duża jak detekcje fal grawitacyjnych dla astrofizyki. Odkrycie ‘Oumuamua jest niczym
most łączący metody badań małych
ciał Układu Słonecznego ze zgłębianiem tajemnic odległych układów planetarnych. Na naszych oczach powstaje właśnie zupełnie nowa dziedzina
nauki, pozwalająca na bezprecedensowe badanie próbek materii powstałych
wokół innych słońc. Polacy są jednymi
z jej twórców. Całkiem możliwe, że
badania małych ciał pozasłonecznych
rozwiną się w podobny sposób jak
5/2018

Zespół badaczy małych ciał Układu Słonecznego z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na fotografii od lewej: Karolina Sieniatecka, Dawid
Nowak, Michał Drahus, Piotr Guzik, Barbara Handzlik, Sebastian Kurowski, Wacław Waniak, Mikołaj Sabat (autor artykułu)

badania układów pozasłonecznych.
Obecnie znanych jest ponad 3500 egzoplanet, spośród których najmniejsza
jest porównywalna do Merkurego. Przy
użyciu Kosmicznego Teleskopu Keplera odkryto także egzokomety okrążające swoje rodzime słońca. W ubiegłym
roku zaobserwowano sześć komet rozpadających się wokół odległej o 800 ly
gwiazdy KIC 3542116. Kilka miesięcy
wcześniej poszlakowy dowód na istnienie tego typu obiektów wykazał
Kosmiczny Teleskop Hubble’a, przy
użyciu którego odkryto obłok gazu wokół gwiazdy HD 172555, którego skład
chemiczny może odpowiadać pozostałościom po wysublimowaniu jąder kometarnych. Wszystkie wspomniane odkrycia nie byłyby możliwe bez postępu
technologicznego, jaki obserwujemy
w ostatnich latach. W czasie wędrówki

górskim szlakiem, w drodze na szczyt
pokonujemy kolejne wzniesienia,
z których uświadczamy widoków coraz bardziej zapierających dech, wokół
nas uwidaczniają się zaś kolejne pasma
i nowe szczyty. Podobnie jest z rozwojem techniki. Technologia u schyłku ubiegłego wieku pozwoliła nam
na odkrycie pierwszych planet wokół
odległych gwiazd. Dziś odnajdujemy
je masowo, a rozwój przeglądów nieba umożliwił detekcję pierwszego ciała
przybywającego do nas spoza Układu
Słonecznego. Z całą pewnością, zaopatrzeni w jeszcze lepsze instrumenty
będziemy w stanie odkrywać kolejne
obiekty międzygwiazdowe, a niewykluczone, że niektóre z nich już wkrótce odwiedzi nasza sonda kosmiczna.
■

Publikacje Polaków o ‘Oumuamua:
Tumbling motion of 1I/’Oumuamua and its implications for the body’s distant
past, M. Drahus, P. Guzik, W. Waniak, B. Handzlik, S. Kurowski, S. Xu
(2018), Nature Astronomy.
Investigating the dynamical history of the interstellar object ‘Oumuamua, P.
Dybczyński, M. Królikowska-Sołtan (2018), Astronomy & Astrophysics,
Volume 610.
The excited spin state of 1I/2017 U1 ‘Oumuamua, M. Belton, O. R. Hainaut,
K. J. Meech, B. E. A. Mueller, J. T. Kleyna, H. A.Weaver, M. W. Buie, M.
Drahus, P. Guzik, R. J. Wainscoat, W. Waniak, B. Handzlik, S. Kurowski, S. Xu, S. S. Sheppard, M. Micheli, H. Ebeling, J. V. Keane (2018), The
Astrophysical Journal Letters.
Spectra and colors of 1I/‘Oumuamua, B. Handzlik, S. Kurowski, W. Waniak,
P. Guzik, M. Drahus, S. Xu, (w przygotowaniu).
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Przygody Uranii w kosmicznej otchłani
3. 'Oumuamua

1

2

Ziemia, Mars, mówiąc grzecznie, cały Układ Słoneczny
To za mało dla dzielnej dziewczynki.
W podróż chce niebezpieczną wszerz i wzdłuż Drogi Mlecznej
Nie dla ciamajd to i maminsynków.

3

4

Kto z gwiazdozbioru Wega leci ku Ziemi? – zgadnij!
Jak poecie się myśl ta wykluła?
Oto pierwszy posłaniec! Pewnie też nie ostatni?
Po hawajsku zaś Oumuamua.

5

Bo nie wiedzą poeci, zwykle zbyt bałamutni
Jak Urania to w mig obliczyła,
Że kierunek się zgadza, ten gwiazdozbiór to Lutnia
Ale Wegi tam jeszcze nie było.

6

Gdyż w Galaktyce naszej – napisz z wielkiej litery
Bo to dom twój jest, to Mleczna Droga!
Gwiazdy wokół jej centrum, według swych efemeryd
Krążą tak, jak wkoło lampy owad.
18

Ale zanim przygodę nową zaczniesz z Uranią
Oraz nową zdobędziesz znów wiedzę,
Spróbuj spojrzeć na niebo z taką samą nostalgią
Z jaką ona spogląda ku Wedze.

Pędzi Oumuaua, pędzi szybko jak piorun
Kilometrów ćwierć setki w sekundę.
By dolecieć tu z Wegi, trzeba lat ćwierć miliona
Czyli prędzej, kochani, sam umrę…
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Tekst: Maciej Mikołajewski, rysunki: Jacek Drążkowski

7

8

Ale ktoś na wykresach, chyba nieźle namieszał
Asteroida, planetka, kometa?
Nagle wbrew grawitacji zamiast zwalniać przyspiesza,
Planetoida to? Nie! To rakieta!

Jeśli leci tu z Wegi, dobrym zdaje się znakiem,
Że załoga szlachetne ma serce.
Usiąść można bezpiecznie na rakiecie okrakiem
Wszak Weganie, to nie ludożercy.

9

10

Skoro razem nam w drogę, to przemogę też trwogę:
Hop, hop Weganie, Oumua-ludki!
Proszę, poznaj załogę, którą tutaj dowodzę
Tylko w tym oto włazie nie utknij!

Oto bowiem Weganie, nienagannych wprost manier
Chociaż wzrost to nie będzie ich prymat.
Zapraszamy Uranię, właśnie jemy śniadanie!
Dziś ogórki, sałata i szpinak.

11
O szczegóły nie pytam, lecz załoga, kapitan
Też zielona, zielona jest cała.
Gdy zielona potrawa i zielony kosmita
To jak nie wyjść tu na kanibala?

12
Wprawdzie rzadko się zdarza, nadgryźć ciut gospodarza,
Byłby na całą wstyd Galaktykę!
Muszę zatem uważać, na orbicie Pegaza,
Więc o czerwoną proszę paprykę.

Na stronie internetowej http://www.urania.edu.pl/dopobrania
zamieściliśmy kilka rysunków z Małą Uranią w wersji do druku
i samodzielnego kolorowania. Polecamy uwadze nauczycieli i opiekunów
dzieci w wieku przedszkolnym jak i klas nauczania początkowego
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Mars na tle pierścieni Saturna

Gdy planeta
zakrywa
planetę (II)
Przemysław Rudź

Wyjątkowo spektakularną i ciekawą grupę zjawisk, jakie możemy obserwować na nocnym niebie, są
zakrycia planet przez inne planety bądź księżyce. Niektóre takie zjawiska są wyjątkowo rzadkie i zdarzają się raz na kilka tysięcy lat, zaś inne można dostrzec kilka razy w roku. Dzięki dzisiejszej technologii jesteśmy w stanie łatwo sprawdzić, kiedy one nastąpią, zweryfikować historyczne relacje i – być
może – przygotować się do obserwacji.
Zakrycia i tranzyty
planetarne w XXI wieku
Na najbliższe zjawisko, które będzie miało miejsce w obecnym stuleciu, trzeba poczekać jeszcze blisko pół
wieku. 22.11.2065 r. dojdzie do dziennego tranzytu Wenus na tle Jowisza
(ryc. 7), pierwszego od analogicznego
w 1818 r., zjawiska tego typu. O ile dopisze pogoda, będzie to prawdopodobnie jeden z najpilniej śledzonych tranzytów w historii. Z terytorium naszego
kraju widoczna będzie tarczka Wenus
muskająca od południowej strony tarczę Jowisza. Bardzo dogodne warunki do obserwacji tranzytu będą mieli
polarnicy na stacji Amundsena-Scotta
na biegunie południowym, gdzie panuje akurat dzień polarny. Tam w wyniku
paralaksy prawie cała tarcza Wenus paradować będzie na tle króla planet.
Dwa lata później w dniu
15.07.2067 r. Merkury zakryje Neptuna (ryc. 8), jednak warunki obserwacji
tego zjawiska będą bardzo niekorzystne. Wydarzy się ono bowiem w ciągu
dnia, a słabo świecący Neptun, mający
niewielkie rozmiary kątowe, tylko czę20

ściowo zakryty zostanie przez tarczkę
Merkurego. Najlepsze warunki do obserwacji tego zakrycia będą miały rejony podbiegunowe, północnej Syberii,
w pobliżu archipelagu Nowej Ziemi.
W kulminacyjnym momencie obie planety dzielić będzie na niebie od Słońca
odległość około 25 stopni łuku.
W dniu 11.08.2079 r. mieszkańcy
Kaukazu, Bliskiego Wschodu, Azji
Środkowej i Wschodniej będą mieli

okazję obserwować zakrycie Marsa
przez Merkurego (ryc. 9). Najlepsze
warunki obserwacyjne wystąpią w rejonie Kaukazu, gdzie w momencie fazy
maksymalnej zakrycia wschodzące
Słońce znajdować się będzie jeszcze
poniżej linii horyzontu, a interesujące
nas planety około 7 stopni powyżej.
Jednak i tam bliskość słonecznego blasku będzie skutecznie przeszkadzać.
Na pozostałym obszarze zjawisko zaj-

Ryc. 7. Tranzyt Wenus na tle Jowisza z dnia 22.11.2065 roku, widziany z terytorium Polski (w prawym dolnym rogu sytuacja na biegunie południowym)
Urania
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dzie już w ciągu dnia. Teleskopy z dużym powiększeniem powinny umożliwić jednak dostrzeżenie tego rzadkiego
kosmicznego fenomenu.
Dwa ostatnie tranzyty w XXI w. dotyczą Merkurego, który przejdzie na tle
Jowisza. Pierwszy z nich będzie miał
miejsce w dniu 27.10.2088 r., a drugi
07.04.2094 r. Jak w przypadku wszystkich wydarzeń z udziałem Merkurego,
warunki ich obserwacji będą skrajnie
trudne, tło nieba będzie mało kontrastowe przez bliskość Słońca. W pierwszym przypadku nasza Gwiazda Dzienna oddalona będzie o około 5 stopni
łuku, w drugim zaledwie około 2 stopni
łuku, co w zasadzie wyklucza wizualne
obserwacje obu fenomenów przyrody.
Inne ciekawe tranzyty
w przyszłych stuleciach
Z przeróżnych tranzytów i zakryć,
które będą obserwowali mieszkańcy
Ziemi w przyszłych stuleciach, uwagę zwracają zwłaszcza dwa. Pierwsze
z nich, w których na scenę wkracza nieomawiany do tej pory Saturn, na którego tle dumnie przejdzie Mars (ryc. 10),
zajdzie dnia 10.07.3332 r. Zjawisko
widoczne będzie tylko za pomocą teleskopów w ciągu dnia z Hawajów,
zachodnich i centralnych obszarów
Ameryki Północnej, późnym popołudniem z okolic Labradoru oraz nisko
nad zachodnim horyzontem na Islandii
w momencie niebawem zachodzącego
Słońce. Wyjątkowo spektakularnie prezentować się będzie przejście Marsa
na tle systemu pierścieni planety, choć
te ostatnie z braku odpowiedniego kontrastu.
Wybitnie rzadkie są wzajemne zakrycia Jowisza, Saturna i lodowych
olbrzymów — Urana i Neptuna. Powodem tego są długie okresy obiegu planet wokół Słońca (odpowiednio około
12, 30, 84 i 165 lat). Stąd też, aby globy
te spotkały się na niebie, muszą mijać
wielokrotności tychże okresów, a i tak
nie zawsze do zakrycia dojdzie. Ciekawe zjawisko tego typu będzie miało
miejsce w dniu 28.08.4648 r., kiedy
Uran zostanie zasłonięty przez Jowisza (ryc. 11). Aby móc zaobserwować
to zjawisko na zamieszkałym lądzie,
trzeba się udać do wschodniej Brazylii, w okolice miast Recife lub Natal.
Tam do zakrycia dojdzie w momencie,
kiedy Słońce znajdować się będzie już
około 7 stopni pod linią horyzontu,
a obie planety na wysokości około 10
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Ryc. 8. Zakrycie Neptuna przez Merkurego z dnia 15.07.2067 roku, widziane z rejonu archipelagu Nowej Ziemi na Syberii

Ryc. 9. Zakrycie Marsa przez Merkurego z dnia 11.08.2079, widziane z rejonu Bliskiego Wschodu

Ryc. 10. Tranzyt Marsa na tle Saturna w dniu 10.07.3332 r., widziany z Islandii

stopni po zachodniej stronie nieba.
Zakrycia planet przez Księżyc
Fakt, że planety i Księżyc spotykają
się w pobliżu ekliptyki, powoduje, że
czasem możemy być świadkami ich zasłaniania przez tarczę naszego naturalnego satelity. Są to zjawiska szczególnie
spektakularne, kiedy zakrywany jest Jowisz, Saturn, Wenus czy Mars. Tarczki
wymienionych planet mają względnie
Urania

największe rozmiary kątowe, co przy
ich widocznych detalach (pasy w atmosferze Jowisza, zarysy form powierzchni
i czapy polarne na Marsie, fazy Wenus
albo osławione pierścienie Saturna) oraz
formach powierzchni Srebrnego Globu,
takich jak kratery, góry czy pola lawowe sprawia, że w okularze teleskopu
podziwiamy całe spektrum ciekawostek planetarnej rodziny. Ze względu
na bliskość Księżyca występuje duża
21

jego paralaksa dla oddalonych miejsc na
Ziemi. Stąd też zjawiska zakryć planet
przez Księżyc są obserwowane tylko
na ograniczonych obszarach, w których
w danym momencie oba ciała znajdują
ponad horyzontem. Istotna jest również
faza naszego satelity. Zakrycia tuż po
lub tuż przed nowiem są trudniejsze do
obserwacji z powodu bliskości oślepiającego Słońca.
Najczęściej dochodzi do pojedynczych zakryć. Prym w częstotliwości
owych księżycowych koincydencji
wiedzie Jowisz (ryc. 12), który przy
sprzyjających warunkach może być
regularnie zakrywany przez Księżyc
nawet 12 razy w ciągu roku. Przykładowo, w 2012 r., pomiędzy czerwcem
i grudniem, nastąpiła seria ośmiu tego
typu zjawisk. Ostatnie widoczne z obszaru Polski zakrycie gazowego giganta
miało miejsce dnia 15.07.2012 r., a następne obserwować będziemy w ciągu
dnia 28.11.2019 r. Jowisz, około południa polskiego czasu, zacznie wtedy
znikać za cienkim sierpem młodego
Księżyca. Oba ciała znajdować się wtedy będą około 13 stopni nad południowym horyzontem.
Ostatnie zakrycie Saturna, który skrył
się za nieoświetloną częścią młodego
Księżyca (tuż po nowiu), obserwowane
było nisko nad horyzontem z obszaru
zachodniej Europy w dniu 25.10.2014 r.
Zakrycia „władcy pierścieni” mogą
również występować seryjnie, choć
wiele z nich zachodzi w ciągu dnia, co
utrudnia lub uniemożliwia obserwacje.
Dla przykładu w 2014 r., pomiędzy
styczniem i październikiem, wydarzyło
się ich aż 11, a w roku 2019, pomiędzy
lutym i listopadem, będzie ich nawet
12! Najbliższe zakrycie Saturna nastąpi w dniu 09.12.2018 r., ale widoczne

będzie tylko z rejonu
Mongolii, Chin i północno-wschodniej
Azji. Z Polski kolejne zakrycie Saturna
ujrzymy o wschodzie Słońca dnia
21.08.2024 r.
W
przypadku
Czerwonej
Planety (ryc. 14) liczba
księżycowych okultacji w ciągu roku
waha się od zera
do sześciu. Ostanie Ryc. 12. Mozaika zakrycia Jowisza przez Księżyc z dnia 07.12.2004
widoczne z Zie- roku, fot. Becky Coretti
mi zakrycie Marsa
przez Srebrny Glob
miało miejsce w dniu
06.12.2015 r., a widoczne było z terenu
Australii, wschodniej
i centralnej Afryki,
południowych Indii
i Indonezji. W Polsce
ostatnim tego typu
wydarzeniem było
wigilijne
zakrycie
z dnia 24.12.2007 r.,
widoczne
przed
wschodem
Słoń- Ryc. 13. Zakrycie Saturna przez Księżyc z dnia 02.03.2007 r., fot.
ca nad zachodnim Damian Peach
horyzontem. Było o tyle ciekawe, że Zelandia, Mars — Hawaje, Kolumbia,
tego dnia Księżyc wszedł w fazę pełni, Ekwador i Peru). W Polsce na kolejne
a Mars osiągnął opozycję względem zakrycie Marsa przez Księżyc musimy
Ziemi. W 2017 r. zaszły dwa zakrycia zaczekać do dnia 08.12.2022 r.
Nie możemy też zapomnieć o zakryMarsa. Jedno miało już miejsce w dniu
3 stycznia, a widoczne było w rejonie ciach Wenus przez Księżyc (ryc. 15).
Indonezji i Malezji. Kolejne będzie jed- Są to względnie częste zjawiska, któnym z następujących po sobie zakryć re w kalendarzowym roku zajść mogą
Merkurego, Marsa i Wenus, widocznych nawet sześciokrotnie. Ostatnie witego samego dnia, 17 września, z róż- doczne w Polsce miało miejsce dnia
nych miejsc na kuli ziemskiej (Merkury 06.04.2016 r. w godzinach rannych.
— Filipiny, Wenus — Australia i Nowa Wenus schowała się wtedy za wąskim
sierpem zbliżającego się do nowiu satelity. Bliźniaczo podobne zjawiska będą
miały miejsce również dnia 19.06.2020
oraz 09.11.2023 r. Na nocnym niebie,
z obszaru naszego kraju, będziemy mogli obserwować zakrycie Wenus przez
Księżyc dopiero w dniu 01.04.2044 r.
Planetę zakryje kilkudniowy Księżyc,
a co ciekawe, kilka godzin później,
z rejonów północnej Europy, będzie
można obserwować jego przejście
na tle gromady otwartej Plejady.

Ryc. 11. Zakrycie Urana przez Jowisza z dnia 28.08.4648 r., widziane z rejonu Przylądka Branco
w Brazylii
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Urania

Podwójne zakrycia
planet przez Księżyc
Wyjątkowo rzadko zdarzają się
spektakularne podwójne zakrycia pla5/2018

netarne przez naszego naturalnego satelitę. Warunkami takich zakryć jest
bliska koniunkcja obu planet na niebie,
które mogą być wtedy zakryte przez nasuwającą się stopniowo tarczę Księżyca (o średnicy około pół stopnia łuku).
Niezwykle malownicze było zjawisko
z dnia 25.10.1682 r., kiedy Księżyc
zakrył jednocześnie Jowisza i Saturna
(ryc. 16). Nie było ono przez nikogo
obserwowane (a już z pewnością nie zanotowane), gdyż najlepsze warunki widoczności miały miejsce w rejonie Madagaskaru. Podobnie było z zakryciem
z dnia 17.03.1757 r., kiedy za tarczą
Księżyca skryły się Wenus i Mars, co
można było obserwować z rejonu Południowej Afryki. W dniu 28.02.1851 r.
doszło do zakrycia Merkurego i Marsa,
które można było obserwować tylko
z rejonu Mikronezji, Filipin i północnej
Australii. W XX w. doszło również do
podwójnego zakrycia, w którym w roli
głównej zaprezentowały się Mars i Jowisz. Zakrycie zaszło dnia 08.02.1951 r.
i było najlepiej widoczne znów z obszaru słabo zamieszkałego, a w zasadzie
tylko ze statków, które przebywały na
Oceanie Spokojnym w rejonie międzynarodowej Linii zmian daty na wysokości 50 stopnia szerokości geograficznej
północnej. Co ciekawe, kilka godzin
wcześniej w pobliskiej Ameryce Północnej obserwowano wyjątkowej urody
zakrycie Wenus przez młody Księżyc.
Warto też wspomnieć o zjawisku
z dnia 20.12.1933 r., które można było
obserwować (choć zapewne nikt tego
tam nie odnotował) w rejonie Japonii,
Filipin, Malezji i południowych Indii.
Doszło wtedy do ciekawego dziennego
i wieczornego zakrycia, kiedy jedna
planeta za drugą, odpowiednio Wenus
i Saturn, w ciągu 2 godzin skrywały się
kolejno za Srebrnym Globem.
Ostatnie z interesujących nas
zjawisk, zakrycie Wenus i Jowisza (ryc. 17), miało miejsce dnia
13.03.1998 r., a z terenów zamieszkałych widoczne było tylko z Wyspy
Wniebowstąpienia na Oceanie Atlantyckim. Jedyną, słabej jakości fotografię tego zjawiska, wykonał lustrzanką
z teleobiektywem szwajcarski podróżnik Olivier Staiger, łowca całkowitych
zaćmień Słońca, tornado, cyklonów,
burz i wyładowań atmosferycznych,
a także rzadkich zjawisk zachodzących
na sferze niebieskiej. Pozostałe rzesze
miłośników astronomii musiały obejść
się smakiem.
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Kolejne podwójne zakrycie z udziałem jasnych planet nastąpi w dniu
13.02.2056 r. Zbliżający się wtedy
do nowiu Księżyc zasłoni w ciągu dnia
Marsa i Merkurego. Okultacje będzie
można obserwować na Hawajach,
Alasce i w środkowo-zachodniej Ameryce Północnej. Wcześniej, w latach
2037/2038, będziemy też świadkami
serii trzech podwójnych zakryć Jowisza i Urana. Będą one miały czas i miejsce kolejno: 06.09.2037 — widoczne
z obszaru wokół Wysp Kergulena;
16.02.2038 — widoczne z centralnej
Afryki i Madagaskaru; 16.03.2038 —
widoczne z obszaru Wysp Galapagos).
Zakrycia i tranzyty w systemie
galileuszowych księżyców Jowisza
Doskonałym obiektem okultacyjnych studiów jest Jowisz, co jakiś czas
bowiem nadarza się okazja, aby obserwować tranzyty i zakrycia w systemie jego galileuszowych księżyców
— Io, Ganimedesa, Europy i Kallisto
(ryc. 18). Jak się okazuje, co około 6 lat
nasza planeta przechodzi przez płaszczyznę orbit owych księżyców. Pojawia się wtedy szansa na obserwację
ich wielokrotnych przejść na tle tarczy
planety, a także wzajemnego zasłaniania się. Ostatnie serie takich wydarzeń
miały miejsce w 2009 i na przełomie
2014/2015 r. W ciągu bieżącego roku
możemy pokusić się o obserwacje
przejść księżyców Jowisza na tle jego
tarczy, zakrywania ich przez planetę
i wyłaniania się zza niej. Wraz tymi zjawiskami możemy być też świadkami,
jak cień księżyca wędruje po tarczy Jowisza, co w teleskopie o dużym powiększeniu niezmiennie wywołuje wielkie
wrażenie i zachwyt. Aktualne efemerydy zjawisk w układzie Jowisza, a także
widoczności Wielkiej Czerwonej Pla-

Ryc. 14. Zakrycie Marsa przez Księżyc z dnia
24.07.2003 r., fot. Ron Dantowitz

Ryc. 15. Zakrycie Wenus przez Księżyc z dnia
18.06.2007 r., Daniele Gasparri

my, dostępne są w internecie w postaci
gotowych tabel, zestawień i schematów
(w tym miejscu wielka rekomendacja
dla doskonałego Almanachu Astronomicznego na rok 2017, dostępnego
pod adresem: http://www.urania.edu.
pl/almanach/2017). Dla dociekliwych
przygotowano też interaktywny aplet
(np. http://www.shallowsky.com/jupiter) do samodzielnego prognozowania
nadchodzących zdarzeń. Dzięki niemu,
po zadaniu warunków początkowych,
otrzymujemy w mgnieniu oka nie tylko
efemerydy zbliżających się zjawisk, ale
także ich prostą animację.

Ryc. 16. Ostatnie chwile przed podwójnym zakryciem Jowisza i Saturna z dnia 25.10.1682 r.
Urania
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Podsumowanie
Wiele z opisywanych tu zjawisk
ominie zapewne przeważającą liczbę
szanownych Czytelników, chyba że
w międzyczasie medycyna poczyni
wybitne postępy w kwestii wydłużania ludzkiego życia. Możliwość wirtualnych symulacji i wizualizacji byłych i przyszłych zjawisk tego typu,
które dają komputerowe planetaria
i atlasy nieba, to jednak wspaniała
okazja do niczym nieograniczonych
astronomicznych podróży w czasie
i przestrzeni. Do tego celu gorąco rekomendowany jest darmowy program
Occult (http://www.lunar-occultations.
com/iota/occult4.htm), dzięki któremu
w prosty sposób przewidywać można całą gamę zjawisk zakryciowych,
wraz z ich prostą i czytelną wizualizacją w postaci map z naniesionymi
elipsami zasięgu. Głównym celem tego
opracowania nie było jednak wyzwala-

Ryc. 17. Chwile przed zakryciem Jowisza
(u góry) i Wenus (po lewej) przez Księżyc z dnia
13.03.1998 r., fot. Olivier Staiger

Data

Ryc. 18. Podwójny tranzyt Ganimedesa i Io na tle Jowisza z dnia 16.03.2016 r. Widoczne również
cienie obu księżyców na tarczy planety

nie zazdrości wobec przeszłych i przyszłych pokoleń, które miały i będą
mieć okazję podziwiać owe międzyplanetarne cuda na ziemskim nieboskłonie. Chodziło raczej o zwrócenie
uwagi na urodę rzadkich kosmicznych
zbiegów okoliczności, które w niezwykle malowniczej formie manifestują się gołym okiem lub w okularze
teleskopu. A przecież to nie wszystkie
zakryciowe cuda, jakimi raczy nas
sklepienie niebieskie. Osobnej uwagi
wymagają bowiem okultacje gwiazd
przez planety i ich księżyce, planetoidy
i obiekty transneptunowe. Są to wydarzenia ważkie nie tylko dla pasjonatów
astronomii, ale także dla zawodowych
astronomów i astrofizyków. Dzięki
nim odkryto wszak pierścienie Urana,
oszacowano rozmiary planety karłowatej Eris oraz kandydatek do tej rodziny
— Waruny i Iksjona, czy też określa się
Zjawisko

istnienie i skład potencjalnych atmosfer zasłaniających obiektów. Niezwykle interesujące są też zakrycia gwiazd
przez Księżyc (całkowite i brzegowe),
dzięki którym wyznaczyć można profil
trudno dostępnej obserwacjom teleskopowym powierzchni na skraju tarczy
naszego satelity. Dzięki takim obserwacjom jeszcze dobitniej uzmysłowiamy
sobie wyjątkowość słonecznej rodziny,
odnajdujemy i otwieramy się na ukryte w niej matematyczne, przyrodnicze
i głęboko humanistyczne piękno.
■
Symulacje zjawisk zostały przeprowadzone przez Autora w programach
Stellarium i Occult. Ich dokładność
ograniczona jest dokładnością wykorzystywanych przez nie algorytmów
obliczania pozycji ciał w Układzie
Słonecznym.

Obszar widoczności

12.09.1170

Tranzyt Marsa na tle Jowisza

Europa, Azja

13.10.1590

Zakrycie Marsa przez Wenus

Ocean Atlantycki, zachodnie wybrzeża Afryki

28.05.1737

Zakrycie Merkurego przez Wenus

Anglia

03.01.1818

Tranzyt Wenus na tle Jowisza

Wschodnia Azja (Japonia, Kuryle, Kamczatka), zachodnia część Ameryki Północnej (Alaska, Aleuty)

22.11.2065

Tranzyt Wenus na tle Jowisza

Europa, Afryka, Biegun Południowy

15.07.2067

Zakrycie Neptuna przez Merkurego

Północna Syberia, archipelag Nowej Ziemi

11.08.2079

Zakrycie Marsa przez Merkurego

Kaukaz

27.10.2088

Tranzyt Merkurego na tle Jowisza

Biegun Południowy

07.04.2094

Tranzyt Merkurego na tle Jowisza

Europa, Afryka, środkowa Azja, Ocean Atlantycki

10.07.3332

Tranzyt Marsa na tle Saturna

Hawaje, zachodnie i centralne obszary Ameryki Północnej, Labrador, Islandia

28.08.4648

Zakrycie Urana przez Jowisza

Wschodnia Brazylia, Ocean Atlantycki

Uwaga: Symulacje przeprowadzone w programach Stellarium i Occult. Ich dokładność ograniczona jest dokładnością wykorzystywanych
przez nie algorytmów obliczania pozycji ciał w Układzie Słonecznym.

24

Urania

5/2018

Ciekawe strony internetowe…

Czy coś piszczy w trawie?
Nie, w kosmosie…

D

ziś proponuję zajrzeć na stronę
kanadyjskiego Perimeter Institute
for Theoretical Physics. Sam instytut
zasługuje z pewnością na oddzielne
omówienie i może kiedyś jeszcze
do niego wrócimy, ale to, co dla nas w tej chwili ważne,
to możliwość „zajrzenia do jego wnętrza” albo inaczej
skorzystania z jego bogatej oferty edukacyjnej.
Na początek niech to będą „dźwięki z kosmosu”, które
znajdziemy pod adresem https://insidetheperimeter.
ca/listen-scintillating-sounds-universe/.
Jak się domyślamy, w próżni dźwięki raczej nie mogą
się rozchodzić. Ale nie stanowi ona już przeszkody dla fal
elektromagnetycznych czy grawitacyjnych. Jeśli przetworzymy
je na dźwięki (czasem potrzebna jest translacja do pasma
częstotliwości odbieranego przez ludzkie ucho), to możemy
usłyszeć „co w kosmosie piszczy”. Pod wspomnianym
adresem znajdziemy kilka przykładów takich dźwięków
ze słynnym „ćwierkiem” dwóch zderzających się czarnych
dziur. Część przykładów to symulacje wynikające z teorii
oczekiwanych zjawisk. We wszystkich wypadkach
mamy do dyspozycji krótkie filmy z objaśnieniami.
Na tej samej stronie znajdziemy szereg odnośników
do innych tematów dotyczących nie tylko astronomii. Ale
najlepiej, starym zwyczajem pozostawmy tylko główną część
adresu: https://insidetheperimeter.ca/. Z tego miejsca
mamy pełny wgląd do artykułów poświęconych wybranym
zagadnieniom, krótkich filmów, jak i całych wykładów
zarejestrowane na żywo. Również starym zwyczajem
pozostawiamy naszym Czytelnikom przyjemność wędrówek
po tym labiryncie. Wiek nie gra tutaj roli, znajdziemy tu coś
dla przedszkolaków, ale również i dla dorosłych stykających
się z danym tematem po raz pierwszy. Niektóre tematy
przyjmują postać żartu, jak np. „Fizyka jedzenia pizzy
we właściwy sposób”. Jest też dostępny w postaci
plików PDF wychodzący raz na pół roku magazyn
zdający sprawę z ważnych wydarzeń w instytucie.
Jeśli natomiast ktoś chciałby ograniczyć się przede
wszystkim do dźwięków Układu Słonecznego, to
proponuję zajrzeć pod adres https://soundcloud.
com/nasa/sets/spookyspacesounds — są
tam dostępne 24 ścieżki dźwiękowe, z których
większość dotyczy zjawisk w naszym układzie.
Roman Schreiber
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Wywiady

Jak dokładne jest Stellarium?
Rozmowa o programie z jednym z jego autorów

Krzysztof Czart: Jaki jest Pana związek ze Stellarium?
Georg Zotti: Jestem jednym członków drugiej generacji
programistów Stellarium. Pierwsza grupa działała, gdy
Fabien Chéreau z Francji rozpoczął projekt, zebrał
zespół innych programistów i tworzył Stellarium do roku
2008. W tym okresie Stellarium stało się bardzo ładne
i niezwykle użyteczne dla wielu miłośników astronomii.
Mój związek ze Stellarium rozpoczął się około 2009
lub 2010 r., gdy robiłem badania związane z projektem
akademickim, do którego potrzebowałem oprogramowania
astronomicznego. W tamtym czasie Stellarium miało
reputację bardzo ładnego programu, ale niezbyt
dokładnego. Na szczęście dobrą rzeczą w przypadku
projektów typu open-source jest to, że można sprawdzić
i poprawić coś, gdy znajdzie się błąd. Jako astronom
i informatyk, przejrzałem kod źródłowy, sprawdziłem
algorytmy i tam, gdzie znalazłem miejsca, w których coś
mogło zostać zrobione lepiej, zamieniałem proste modele
na bardziej skomplikowane, bardziej precyzyjne. Obecnie
jestem w trakcie dostosowywania Stellarium do używania
w symulacjach dla czasów historycznych i prehistorycznych.
Na ile dokładne jest Stellarium?
To pytanie nastręcza pewnych problemów. Tak naprawdę
nie potrafimy na nie w pełni odpowiedzieć, ponieważ nie
mamy żadnego wiarygodnego odnośnika do porównania.
To co możemy zrobić, to zebrać najlepsze możliwe dane.
W przypadku pozycji planetarnych można odnieść się
do długoterminowych obliczeń z Jet Propulsion Laboratory
(JPL), które opublikowano około 3 lata temu. Chodzi
o obliczenia numeryczne DE431 dla 30 tys. lat. Mamy
dostęp do tych danych, ale nie znamy dokładnego sposobu,
w jaki JPL je oblicza. Ale biorąc pod uwagę, że JPL
kontroluje wszystkie sondy kosmiczne NASA, możemy mieć
pewność, że wiedzą, co robią. Niemniej jednak nie mamy
jak zweryfikować ich danych.
Model precesji z 2011 r. (Vondrák i in.) został opracowany
specjalnie dla użytku w celach badań historycznych
i archeoastronomicznych. Zaimplementowałem ten model
kilka lat temu. W ten sposób zastąpiliśmy bardzo proste
początkowe rozwiązanie dla precesji bardzo dobrym
modelem. To pozwoliło także na zademonstrowanie

Dzięki tworzonym przez pasjonatów wtyczkom można w Stellarium
np. zmienić wygląd rysunków gwiazdozbiorów na ten dobrze nam znany
z atlasu Jana Heweliusza
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ograniczeń poprzedniej, bardzo mocno rozpowszechnionej
hipotezy VSOP87, która jest bardzo dobrym klasycznym
rozwiązaniem z końca lat 80. ubiegłego wieku. Bardzo wiele
programów używa lub używało VSOP87 do wyznaczania
pozycji planet. Rozwiązanie to można zastosować jedynie
do lat od –4000 do +8000. Na ekranie Stellarium można było
sprawdzić, co się działo, gdy ustawiliśmy datę wcześniejszą
niż –4000 — Słońce opuszczało ekliptykę, po prostu
dokładność wyznaczania pozycji Słońca była już zbyt słaba
dla tak dawnego okresu. Gdy używamy obliczeń DE431
z NASA, Słońce pozostaje na ekliptyce, gdyż daty te są
w zakresie lat, dla których model ten ma zastosowanie.
Jeśli pójdziemy jeszcze dalej wstecz niż –13 000 lat, nie
mamy żadnych danych z modelu NASA. Nadal można
obliczać na podstawie analitycznego modelu VSOP87,
wyniki powinny być z grubsza poprawne, ale oczywiście nie
można im ufać z dokładnością minuty łuku, trzeba mieć tego
świadomość.
Załóżmy więc, że chcę sprawdzić w Stellarium wygląd
nieba w roku 1000 p.n.e. Jaką uzyskam dokładność?
Dla roku 1000 p.n.e. dokładność powinna być bardzo
dobra. Ale tak jak mówiłem, nie znam żadnego oficjalnego
rozwiązania, które mówiłoby, że jest absolutnie idealne.
Nie ma na przykład tabel z wartościami dla epoki brązu1.
Takich, których autorzy gwarantowaliby, że obliczone
pozycje są dokładne do sekund łuku. Nie ma więc
z czym porównać. Dlatego zawsze rekomenduję tym,
którzy korzystają ze Stellarium do pracy, żeby sprawdzali
wyniki w innym niezależnym rozwiązaniu. Aczkolwiek
problem w tym, że inne niezależnie rozwiązania często
korzystają z VSOP87, ponieważ jest to bezpłatnie dostępny
algorytm, rozpowszechniony i łatwy w użyciu. Autorzy
różnych programów zwykle korzystają z jednej czy dwóch
książek na temat obliczeń astronomicznych, bowiem
bardzo niewielu autorów opublikowało takie algorytmy,
więc generalnie wszyscy używają tych samych danych.
Naprawdę chciałbym znać rozwiązanie, do którego można
by było porównać wyniki ze Stellarium
W szczególności, wiadomo o problemie ΔT, czyli
rotacji Ziemi. Brak tutaj danych naukowych i stabilnego
rozwiązania. Jeżeli chcemy obliczyć i zwizualizować
zaćmienia Słońca w bardzo odległej przeszłości, np.
w epoce brązu, jest to niezmiernie trudne. Niestety nikt
nie dysponuje wartością ΔT dla takich czasów. Można
ekstrapolować powszechnie stosowane rozwiązania,
ale ekstrapolowanie krzywej parabolicznej, która nie
jest idealnie paraboliczna, tylko ma odchyłki, jest bardzo
niebezpieczne, można bowiem łatwo uzyskać rozbieżność
w delta ΔT na poziomie wielu godzin, co oznacza,
że na Ziemi będziemy znali szerokość geograficzną
zaćmienia, ale nie będziemy znali długości geograficznej.
Brakuje zapisków historycznych z tamtych czasów. Są
pewne obserwacje zaćmień, które pasują do możliwych
obliczonych zaćmień Słońca z końca drugiego tysiąclecia
p.n.e. i są uznawane za względnie poprawne, ale gdy
Epoka brązu to okres mniej więcej od 3000 r. p.n.e. do 1200 r.
p.n.e., przy czym okres trwania jest przyjmowany różnie dla
różnych rejonów świata.
1
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przejdziemy do epoki kamienia, problem staje się jeszcze
większy.

Stellarium to komputerowy programy typu planetarium pozwalający wyświetlić wygląd nieba.
Posiada wiele przydatnych
funkcji i jest chętnie używany
przez miłośników astronomii,
a nawet do projekcji w prawdziwych planetariach. Jest
darmowy i open-source.
Strona internetowa: www.stellarium.org

A jak z używaniem Stellarium do datowania
twórczości literackiej z dawnych czasów, np. wiersza
ze średniowiecza? Można to robić?

Jakie nowe funkcje są planowane w Stellarium?
Na razie korzystamy z danych z katalogu Hipparcosa z lat
90., ale teraz dostępne są nowe pomiary pozycji gwiazd,
odległości, ruchów własnych. Fantastycznie byłoby zacząć
używać katalogu opartego o dane z satelity Gaia, ale jest to
skomplikowana sprawa. Najpierw musimy zrozumieć dane
i znaleźć dla nich odpowiedni format, który pozwala wczytać
do pamięci wiele gwiazd, jednocześnie jej nie przepełniając.
Nie chcemy zmuszać użytkowników do kupowania
potężnych komputerów z 32 GB pamięci RAM. Stellarium
powinno dobrze działać także na komputerach o słabszej
konfiguracji, na zwykłych notebookach i nie powodować
problemów dla użytkowników.
Warto pamiętać, że Stellarium jest projektem
wolontariackim, nie mamy finansowania. Trochę wspiera
nas ESA (czy ogólniej różne projekty typu open source)
organizując „ESA Summer of Code in Space”. Przez
kilka ostatnich okresów letnich mieliśmy po jednej,
a raz nawet dwie inicjatywy, w których zapraszani byli
studenci do opracowywania konkretnych projektów
programistycznych, takich, które można wykonać w 2 lub
3 miesiące. Najnowszym przykładem jest opcja związana
5/2018

z nazwami struktur w Układzie Słonecznym: kraterów
i innych struktur na Księżycu, Marsie, księżycach Jowisza
itd. Niestety Gaia to dużo większa sprawa.
Zastanawiamy się też nad nowymi wymaganiami
etnoastronomii, ulepszenie tego, co nazywamy „kulturami
nieba”. Obecnie można zmieniać wzory konstelacji
pomiędzy standardowym europejskim, którego uczymy
się w szkole, gwiazdozbiorami innych kultur, np. chińskimi,
koreańskimi, indiańskimi, hinduskimi czy australijskimi. Ale
niektóre kultury wyróżniały konstelacje nie tylko poprzez
łączenie gwiazd we wzory, są też ciemne konstelacje,
jak np. australijskie tzw. „Emu na niebie”, uformowane
przez ciemne obłoki widoczne na tle jasnej Drogi
Mlecznej. Aktualnie nie możemy w Stellarium pokazać
takiej konstelacji. Są też problemy lingwistyczne: na ile
wystarczy podać jedynie nazwę konstelacji, a na ile trzeba
dodać do niej więcej historii wyjaśniającej. Na przykład
w przypadku kultur nieużywających alfabetu łacińskiego —
czy wyświetlać oryginalną pisownię? Weźmy na przykład
egipskie hieroglify; czy pokazywać hieroglif, transliterację,
którą mogą przeczytać nie tylko specjaliści z egiptologii,
tłumaczenie i interpretację w kontekście kulturowym? Albo
przypadek określeń takich, jak „Niebieski Księżyc” na niebie
— co to oznacza, jakie miało znaczenie, czy określenie
pochodzi od niebieskiej barwy, czy może od czegoś innego?
Zachęcam etnologów, lingwistów, historyków do włączenia
się w tę sprawę, tak aby uzyskać system, którego każdy
może używać, także do kultywowania tradycji różnych kultur
dotyczących nieba, przykładowo stosując Stellarium do
przekazywania tradycji, tak aby nie uległa zapomnieniu.
Rozmowę przeprowadził Krzysztof Czart w sierpniu 2018 r.
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Tak, tu nie powinno być problemów. Pozycje planetarne
powinny być poprawne do 10000 lat wstecz, a nawet
jeszcze trochę dalej. Przy czym zawsze trzeba mieć
na uwadze, że Stellarium nie zostało zaprojektowane
do kontrolowania statków kosmicznych, więc mogą być
efekty, o których aktualnie nie wiemy. Ale nie sądzę, abyśmy
ominęli któryś z głównych problemów.
Natomiast warto wskazać inną sprawę: wiele osób
nie do końca rozumie kwestię kalendarza. Niektórzy np.
sądzą, że przesilenie letnie zawsze jest i było 21 czerwca.
Wtedy, gdy sprawdzą sobie 21 czerwca na przykład 1700
lat wstecz, to okazuje się, że Słońce w tym dniu nie znajduje
się w pozycji przesilenia, tylko w innym miejscu. Trzeba
pamiętać, że była istotna przyczyna dla wprowadzenia
kalendarza gregoriańskiego. Dodatkowo, dla dat przed
1582 r. używany jest kalendarz juliański, nawet do czasów
prehistorycznych, co oczywiście nie jest poprawne. Juliusz
Cezar wprowadził kalendarz juliański w 45 r. p.n.e. Jeśli
ekstrapolujemy jakieś daty jeszcze bardziej wstecz,
robimy to poza zakresem kalendarza juliańskiego. Skoro
600 lat po wprowadzeniu kalendarza juliańskiego został
on zreformowany na kalendarz gregoriański, to jeśli
spojrzymy 600 lat wstecz od wprowadzenia kalendarza
juliańskiego, będziemy mieli po tej przeciwnej stronie
błędy podobne, jakie miał kalendarz juliański w XVI w.
W kontekście przesilenia letniego dzień 21 czerwca nie ma
odniesienia np. do epoki brązu. Jest to częsty błąd robiony
przez użytkowników nie zaznajomionych z chronologią
astronomiczną, podstawami astronomii i kalendarzem.
Jest też różnica pomiędzy liczeniem lat w kalendarzu
historycznym a astronomicznym. Chodzi o problem roku
0. Historycy nie znają roku 0, a astronomowie go używają.
W historii po roku 1 p.n.e. nastąpił rok 1 n.e. Oznacza to, że
rok 0 pokazywany przez Stellarium, to w historii rok 1 p.n.e.,
a rok –1 w Stellarium, to rok 2 p.n.e. w historii.

Georg Zotti — informatyk i astronom zainteresowany astronomią
w kulturze, w tym historią astronomii i symulacjami archeoastronomicznymi. Jest jednym z programistów Stellarium. Obecnie
pracuje w Instytucie Ludwiga Boltzmanna ds. Poszukiwań Archeologicznych i Archeologii Wirtualnej w Wiedniu oraz jest wiceprezesem European Society for Astronomy in Culture (SEAC).
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Gdy język i kultura spotykają się z niebem

Przez słowa
do gwiazd
Jadwiga Jęcz

Słowa związane z astronomią widowiskowo spadły z nieba na ziemię, znajdując zastosowanie w języku potocznym, o czym świadczą przysłowia, powiedzenia i sentencje. „Kosmiczna” terminologia
zainspirowała także pisarzy, dla których Słońce, Księżyc i gwiazdy niespodziewanie stały się źródłem
natchnienia podczas tworzenia nie tyle samych dzieł, lecz także (często za pośrednictwem tłumaczy)
ich tytułów.
Wielkie nieba!
— Niebo w przysłowiach
„Dwie rzeczy napełniają umysł coraz to nowym i coraz to wzmagającym
się podziwem i szacunkiem w miarę
tego im częściej, im dłużej nad nimi
rozmyślamy: niebo gwiaździste nade
mną i prawo moralne we mnie” —
w XVIII w. w Krytyce praktycznego
rozumu pisał Immanuel Kant, a słowa
te, mimo iż w skrócie definiują główne
założenie jego systemu filozoficznego,
stanowić również mogą punkt wyjścia
do podjęcia refleksji nad obecnością
wspomnianego „gwiaździstego nieba” w szeroko pojmowanej kulturze
— przede wszystkim kulturze słowa.
Chciałabym podkreślić (a przy okazji
przeprosić konserwatywnych miłośników astronomii), że słowo „niebo”
stosowane będzie w artykule umownie
i zamiennie; w odniesieniu do nieba
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dziennego i nocnego, jak również nieba głębokiego — chodzi mi bowiem
o przeanalizowanie obecności słów kojarzonych z kosmosem przede wszystkim w znaczeniu potocznym i symbolicznym.
Określenie „niebo” funkcjonuje
w języku jako składnik wielu frazeologizmów związanych z dobrocią
i poczuciem bezgranicznego szczęścia.
Stwierdzenia, że ludzie dążą do tego,
aby znaleźć się w siódmym niebie i pragną przychylić nieba ukochanej osobie
najlepiej to ilustrują. Niestety, w życiu
bywa różnie. I tak radość z tego, że ktoś
lub coś spada wprost z nieba towarzyszy nam nieczęsto, o mannie z nieba
nie wspominając. Śladów pochodzenia
tego przysłowia należy poszukiwać
w Biblii. Odnosi się ono do obietnicy,
zgodnie z którą Bóg „ześle [podążającym do ziemi obiecanej Izraelitom]

Urania

chleb z nieba, jak deszcz. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej”. Czy
spożywający mannę Izraelici mogli
powiedzieć: niebo w gębie!? A może
ze zdziwieniem zakrzyknęli: Wielkie
nieba! — toż to cud!? To już pytanie,
na które tylko Niebo zna odpowiedź…
Tym bardziej że było to lata świetlne
temu. Bez wątpienia manna była darem
bardzo cennym, po prostu darem nieba. A jak grom z jasnego nieba musiała
spaść na zmęczonych Izraelitów radosna wiadomość, że już dłużej nie będą
cierpieć głodu.
Jednak nie zawsze wszystko — mówiąc najoględniej — dobrze się kończy. Czasami coś wręcz woła o pomstę
do nieba. I czasami Niebo reaguje —
począwszy od kultury starogreckiej
i ciskającego piorunami Zeusa poprzez
wyobrażoną pod postacią burzy Amadiorę w wierzeniach nigeryjskiego
plemienia Igbo aż do symbolizującego
Boską siłę pioruna w Balladynie Juliusza Słowackiego. Wymienić można jeszcze kilka innych przykładów,
nie zmienia to jednak faktu, że trzeba
by chyba poruszyć niebo i ziemię, aby
wskazać je wszystkie… Ale prosząc
kogoś o ewentualną pomoc pamiętajmy, żeby nie rozmawiać z nim jak
dziad o chlebie, a baba o niebie, lecz
5/2018

Rys. Wieńczysław Bykowski

Plotkowały drzewa w borze:
„Pan Księżyc jest nie w humorze”.
„Pan Księżyc miał jakieś przykrości”.
„Pan Księżyc jest blady ze złości”.
„Pan Księżyc ma twarz taką srogą”.
„Pan Księżyc dziś wstał lewą nogą”.
„Pan Księżyc jest trochę nie w sosie”.
„Pan Księżyc dziś muchy ma w nosie”.
Jak tu Księżyc się nie zgniewa:
„Cóż myślicie, głupie drzewa,
Że ja mam przyjemne życie?
Wy słońce tylko cenicie,
Was tylko słońce zachwyca
Wy kpicie sobie z Księżyca,
A ja wam na to odpowiem —
Uważam, że jest rzeczą po prostu bezwstydną
Porównywać słońce ze mną,
Bo słońce świeci, gdy i tak jest widno,
A ja w nocy, gdy jest ciemno”.
Jan Brzechwa, Księżyc

wyjaśnijmy, o co dokładnie nam chodzi.
Ale kosmos!
W języku potocznym powiedzenie ale kosmos! (totalny, kompletny
itp.) oznacza, że albo coś jest niezrozumiale i kompletnie niemożliwe do
przyswojenia, albo świetne, budzące
podziw, a niekiedy także i zazdrość.
A że zazdrość nie jest niestety ludziom
uczuciem obcym, nie omija bynajmniej
kręgów artystycznych i celebryckich.
Posiadające faktyczny talent gwiazdy
kina i teatru, a także znane z tego, że są
znane, gwiazdki show-biznesu często
określa się mianem osób urodzonych
pod szczęśliwą gwiazdą, choć zazwyczaj okazuje się, że prawda jest o wiele
bardziej gorzka. Bo to przecież jasne
jak słońce, że wiele karier (i tzw. karier)
odrywa ludzi od rzeczywistego życia,
wskutek czego gwiazdy i gwiazdki, zamiast twardo stąpać po ziemi zachowują się jak osoby z innej planety i takie,
które spadły z Księżyca, narażając się
tym samym na śmiech otoczenia. Choć
oczywiście zawsze znajdą się fani, którzy zrobiliby wszystko, aby dać swoim
idolom — którzy są dla nich wręcz
Nie przesłaniajcie różom księżyca,
gdy świeci,
Róże kochają księżyc jak poeci.
W niebo z ogrodów patrzą i patrzą, nim zasną
I śni się różom w ciemności ta jasność.
Fragment piosenki Księżyc i róże Anny German.
Tekst: Tadeusz Kubiak, muzyka: Bogusław Klimczuk.
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gwiazdą przewodnią — nawet gwiazdkę z nieba. Również wtedy, jeżeli wątpliwe autorytety na wielu rzeczach
nie znają się bardziej niż pies (wilk)
na gwiazdach i nie muszą — w przeciwieństwie do innych pragnących osiągnąć sukces osób — ciężko pracować,
walcząc z przeciwnościami. W istocie,
łacińska sentencja per aspera ad astra
(przez ciernie do gwiazd) nie odnosi się
do celebrytów w najmniejszym choćby
stopniu.
Słowo „gwiazda” bardzo często
pojawia się w utworach poetyckich.
Na przykład u Michaiła Lermontowa,
jednego z najwybitniejszych rosyjskich
autorów, czytamy: „Wiele gwiazd jest
letniej nocy / Z czego dwie ja widzę
w was / Południowe, czarne oczy! /
Złączył nas niedobry czas”, zaś u Jarosława Iwaszkiewicza: „Plejady to
gwiazdozbiór już październikowy /
Błyszczą jak winne grono wśród innych gwiazd roju / W ich świetle las
pożółkły niby rumak płowy / Co polem
do srebrnego biegnie wodopoju”. Także Bolesław Leśmian posłużył się obrazem rozgwieżdżonego nieba: „Tej nocy
niebo w dreszczach od gwiazd mrugawicy / Kołysało swój bezmiar w sąsiednie bezmiary, / To w próżnię swe
radosne unosząc pożary, / To zbliżając
je znowu ku mojej źrenicy”. Krzysztof
Kamil Baczyński natomiast, głęboko
wstrząśnięty okrucieństwem wojny, pisał: „Jesień to gwiazdy lecące z drzew.
/ Liście jak węże syczą. / Przewożą
arki na drugi brzeg / głowy obciętych
Urania

księżyców. / Ciągną kondukty przez
zgasły czas / -spróchniałe ichtiozaury. /
Jak wieko spada nieba trzask / na biały
wzrok umarłych”.
To jasne jak słońce, że
„kosmicznych” przysłów jest więcej
Zdarza się, że funkcjonujące w języku słowa służą określeniu wyglądu zewnętrznego. Poza stanowiącym
oczywisty komplement stwierdzeniem na temat „oczu błyszczących jak
gwiazdy” mówi się — niekoniecznie
życzliwie — o pyzatej twarzy jak Księżyc w pełni. O gustach się nie dyskutuje, dlatego nie trzeba się przejmować
drobnymi złośliwościami; gorzej, jeżeli ktoś nas uzna za typa spod ciemnej
gwiazdy… Zdecydowanie lepiej by
było, żeby wszyscy widzieli, iż nasze
twarze z radości jaśnieją jak słońce.
A tak przy okazji i nieco w oderwaniu
od tematu warto pamiętać, że powinno
się realnie oceniać własne siły, a nie
[rzucać się] z motyką na słońce, a także
— aby przestrzegać zasady, że nie należy chwalić dnia przed zachodem słońPrzemija magia, chociaż wielkie moce
jak były są. W sierpniowe noce
nie wiesz, czy gwiazda spada, czy rzecz inna.
I nie wiesz, czy to właśnie rzecz, co spaść
powinna.
I nie wiesz, czy przystoi bawić się w życzenia,
Wróżyć? Z gwiezdnego nieporozumienia?
Wisława Szymborska, Spadające z nieba
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dzieci są mostem do nieba (perskie) lub
japońskie: weź kąpiel, a poczujesz się
jak w niebie.

Gwiazda czy asteroid
Spadając przez mrok nieba
Na ostrość wzrok nastroi
I zamglić mu się nie da.
Spójrz na ów świat z tej strony
Chociaż spojrzenia nie wart.
Fragment wiersza Josifa Brodskiego
***[Gwiazda czy asteroid],
przeł. Stanisław Barańczak

w domu (arabskie), gdyby nie było łez,
słońce spaliłoby nam żebra (arabskie),
starożytni nie oglądali dzisiejszego
księżyca, ale dzisiejszy księżyc świecił
nad starożytnością (chińskie), słońce
doszedłszy do zenitu obniża się, księżyc doszedłszy do pełni zaczyna się
zmniejszać (chińskie), gdy nie kwitną ci
jabłonie, nie jest to wina słońca (chińskie), jeśli człowiek sam się nie pilnuje,
Słońce i Księżyc zniszczą go (chińskie),
Rys. Wieńczysław Bykowski

ca. Czasami bowiem, kiedy wszystko
układa się doskonale, na samym końcu może nas spotkać niemiła niespodzianka… Jednak nawet jeżeli tak by
się (odpukać!) stało, po burzy zawsze
przychodzi słońce.
Metaforyka związana z ciałami
niebieskimi sięga swymi korzeniami
czasów bardzo odległych, co dowodzi łatwości przyswajania poetyckich
obrazów słońca, księżyca i gwiazd
oraz traktowania ich jako uniwersalnych i prostych w odbiorze. Zacytować można fragment biblijnej Pieśni
nad Pieśniami: „Kimże jest ta, która
świeci z wysoka jak zorza, piękna jak
księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna
jak zbrojne zastępy?”. Jeżeli chodzi
o powiedzenia wywodzące się z obszaru kultury pozachrześcijańskiej, są to
między innymi: niewidomemu gwiazdy
niepotrzebne (karaimskie), nie mogąc
być gwiazdą na niebie, bądź lampą

Niebo w płomieniach
— kosmos w ogniu literatury
Słońce, księżyc i gwiazdy stanowiły
i nadal stanowią wdzięczne pod względem brzmieniowym źródło inspiracji
nie tylko autorów, ale także tłumaczy
literatury. Często się zdarza, że tłumacze proponują znaczącą modyfikację
tytułu oryginalnej wersji książki lub filmu, wskutek czego polskiemu odbiorcy znana jest np. Szklana pułapka, a nie
Die Hard. Dlatego, biorąc pod uwagę
„kosmiczne pierwiastki”, chciałabym
przypomnieć tytuły znane polskim
czytelnikom, nie wdając się przy tym
w translatorskie zawiłości.
W historii tytułów dzieł literackich
kilkakrotnie pojawiały się „słoneczne” odniesienia, żeby wspomnieć np.
o drugiej (obok Mojego drzewka pomarańczowego i Na rozstajach) części
trylogii najsłynniejszego (obok Paola
Coelha) brazylijskiego pisarza Joségo Maura de Vasconcelosa: Chodź,
obudźmy słońce. Poza tym Ernest Hemingway napisał powieść Słońce też
wschodzi, a twórca Białego Kła Jack
London — Syna Słońca.
Zdecydowanie częściej pisarzy
inspiruje jednak nasz jedyny naturalny satelita, czego przykładem są np.
Księżyce Jowisza autorstwa laureatki Nagrody Nobla z roku 2013 Alice
Munro, Księżyc zaszedł noblisty z roku
1962 — Johna Steinbecka i urokliwa,
dedykowana zarówno dzieciom, jak
i dorosłym książka Fonsito i Księżyc
Maria Vargasa Llosy (Nobel 2010),
Obcy księżyc stoi w oknie
Jest tak obco; tak pusto, samotnie
W obcym mieście
nawet księżyc nie ten sam.
Fragment piosenki Obcy księżyc Haliny Frąckowiak.
Tekst: Jerzy Jurandot; muzyka: Marek Sart.

opowiadająca o zakochanym chłopcu,
który w zamian za pocałunek podarował ukochanej Nereidzie najprawdziwszy Księżyc. Jak tego dokonał? Zapraszam do lektury. Ponadto na gruncie
polskojęzycznym znana jest „trylogia
księżycowa” Jerzego Żuławskiego: Na
srebrnym globie. Rękopis z Księżyca,
Zwycięzca i Stara Ziemia.
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Lato było w pełni,
Noc w pełni. Plejadą
Gwiazdy przez poświatę
Migotały blado,
Gdy księżyc lśniąc zimno
Wśród planet-wasali
Smugę blasku z niebios
Kładł na morskiej fali.
Fragment wiersza Gwiazda
Stanisława Grochowiaka

Faktyczne zainteresowanie Księżycem unaoczniło się w fantastyczno-naukowych książkach dla młodzieży: trylogii Juliusza Verne’a (Z Ziemi na Księżyc,
Wokół Księżyca, Świat do góry nogami)
oraz innej powieści jego autorstwa — Podróży na Księżyc. Z kolei Jan Brzechwa
próbował zainteresować Księżycem najmłodszych; Pan Soczewka na Księżycu
i wiersz Księżyc stanowią tego najlepszy
dowód. Autor niezapomnianego Koziołka Matołka, Kornel Makuszyński pozostawił po sobie książkę O dwóch takich,
co ukradli Księżyc, a Eric Linklater —
Wiatr z Księżyca. Nie sposób nie wspomnieć także o niektórych tytułach kultowej serii komiksów Hergé’a (Georges’a
Remi) o przygodach Tintina: Tajemnicza
gwiazda, Świątynia Słońca, Kierunek
Księżyc i Spacer po Księżycu.
Osobną kategorię stanowią upamiętnione w tytułach książek planety. Począwszy od Ziemi, planety ludzi Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, do rąk czytelników trafiły Planeta Woda i Dzieci
Księżyca Borisa Akunina oraz utwory,
w których zawarte w tytułach nazwy
planet odnoszą się jednak wyłącznie
do imion (choć potraktowanych w sposób metaforyczny) starożytnych greckich bóstw. Są to Wenus z Ille Prospera
Mérimé’ego, Wenus w futrze Leopolda
Sacher-Masocha i Saturn. Czarne obrazy z życia mężczyzn z rodziny Goya
Jacka Dehnela. Interesującą, a przy tym
niezwykle oryginalną powieścią jest
też Centaur Johna Updike’a.
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Bezpośrednie odniesienie do astronomii pojawiło się w Domu pod Lutnią
Kazimierza Orłosia. Kiedy mały Tomek, główny bohater powieści, wraz
z dziadkiem spoglądał w sierpniowe
niebo, w pewnym momencie zawołał:
„Dziadku, stoimy pod Wegą! Ona jest
w gwiazdozbiorze Lutni! Nasz dom
jest pod Lutnią!”. Z kolei w opublikowanym w 1984 r. zbiorze opowiadań
Julian Stryjkowski w poetycki sposób
opisał najjaśniejszą gwiazdę nieba nocnego: „Gdzie Syriusz? Najbardziej zakochana gwiazda. Nigdy nie mogłem
jej znaleźć, nawet wtedy kiedy mi ją
palcem pokazywała Lilla. Ta najbardziej drżąca, najbardziej niecierpliwa
gwiazda” (Syriusz). A wybitny, choć
nieco zapomniany prozaik Sergiusz
Piasecki w Kochanku Wielkiej Niedźwiedzicy opisał losy Polaków w latach
20. XX w., zamieszkujących pogranicze polsko-rosyjskie i zajmujących się
przemytem i handlem. Działając często
pod osłoną nocy, bohaterowie powieści musieli kierować się położeniem
gwiazd. Na marginesie wspomnieć
wypada także o opowiadaniu Aleja
Carpentiera Pole gwiazd oraz o tomiku
poetyckim Zbigniewa Herberta Hermes, pies i gwiazda.
Na zakończenie chciałabym przypomnieć nazwiska trzech autorów fantastyki naukowej, którzy wielokrotnie
nadawali swym dziełom „kosmiczne”
tytuły. Spod pióra Stanisława Lema,
twórcy słynnego (trzykrotnie przeniesionego na ekrany kin) Solaris wyszły
m.in. Dzienniki gwiazdowe oraz Astronauci, Powrót z gwiazd, Wejście na orbitę, Noc księżycowa, Pokój na Ziemi,
Człowiek z Marsa. Ponadto ukazała
się książka Planeta LEMa. Felietony
Ponadczasowe. Philip Kindred Dick,
autor niezapomnianego, choć bardziej
znanego w wersji filmowej Raportu
mniejszości napisał Galaktycznego
druciarza, Kosmiczne marionetki, Klany księżyca Alfy, Marsjański poślizg
w czasie, Oko na niebie i Słoneczną
loterię, zaś Robert Anson Heinlein
— Kawalerię kosmosu i Między planetami. Niemniej pomimo obfitości
„kosmicznych” pierwiastków w literaturze, pierwsze miejsce bezsprzecznie
należy się Witoldowi Gombrowiczowi… Za Kosmos, rzecz jasna.
Wszystkie te przykłady pokazują
odwieczną fascynację, z jaką człowiek
spoglądał w niebo. Nasi przodkowie
uwiecznili sferę niebieską w swoich
Urania

nocny wiersz wyszedł spod łóżka
miał włosy czekoladowe
perłowe paznokcie
pachniał ambrą i westami light
trzepotał rzęsami
zagryzał wargi a potem
trzasnął drzwiami
strącając gwiazdy w jeziora antracyt
nieważne stało się oczywiste
i wdepnęło w kałużę mniejszą
od jeziora z gwiazdami
uratowałem kilka galaktyk przed zatonięciem
i kilka gwiazd luzem
które
ułożyłem w konstelację zwaną Nieważne
na nocnym bezchmurnym niebie
po prawej stronie Wielkiego Wozu
jaśnieje Nieważne
nocą nic nie jest ważne
no chyba, że ten wiersz
Andrzej Ballo, nocny

powiedzeniach i literaturze. Olśnieni
pięknem kosmosu, niejednokrotnie podejmowali studia nad ruchami ciał niebieskich, poznawaniem fizyki gwiazd
czy odkrywaniem ogromu Wszechświata. Okazuje się, że piękno kosmosu ma charakter uniwersalny — i jako
takie z jednej strony może zauroczyć
artystów, z drugiej natomiast zainspirować naukowców.
■

Jadwiga Jęcz — ukończyłam teatrologię
i studia śródziemnomorskie na UAM
w Poznaniu, obecnie jestem doktorantką
na tej samej uczelni. Interesuję się literaturą, filatelistyką, muzyką i filmem, a największą przyjemność sprawia mi popularyzowanie nauki. W wolnych chwilach
gram w szachy, wklejam rośliny do zielnika i piszę utwory satyryczne. Mam dwa
żółwie: stepowego Kasjopeję (ach, ten
kosmos!) i greckiego Wercyngetoryksa.
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Nowoczesne zasoby technologiczne
i informatyczne w programie monitorowania
zagrożeń w przestrzeni kosmicznej

Sieć
Solaris-Panoptes
w programie ESA
Space Surveillance
and Tracking
Agnieszka Sybilska

SST (od jego angielskiej nazwy Space Surveillance and Tracking) to system detekcji, śledzenia i monitorowania ruchu satelitów i śmieci kosmicznych prowadzony przez Europejską Agencję Kosmiczną
(ESA). Jest on częścią większej inicjatywy ESA dotyczącej świadomości sytuacyjnej w przestrzeni
kosmicznej — analizowania potencjalnych zagrożeń dla naszych zasobów orbitalnych i naziemnych
oraz próby ich minimalizowania. Wywodząca się z Polski sieć teleskopów Solaris-Panoptes, dzięki
dedykowanym obserwatoriom, owocnej współpracy międzynarodowej, nowoczesnym technologiom
sterowania siecią sensorów oraz oprogramowania do redukcji i analizy danych, osiąga znaczącą pozycję w europejskim SST.
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SYSTEM SPACE SURVEILLANCE
AND TRACKING
Wraz z rozwojem technologii kosmicznych oraz zmniejszającym się
kosztem wynoszenia ładunku na orbitę
okołoziemską, liczba obiektów krążących nad Ziemią rośnie w bardzo szybkim tempie. Naturalnie zależy nam na
tym, aby satelity funkcjonowały bezpiecznie i jak najdłużej, stąd np. potrzeba uważnego obserwowania, gdzie się
znajdują oraz czy nie istnieje niebezpieczeństwo kolizji z innymi obiektami. SST, będący częścią programu ESA
o nazwie SSA (z ang. Space Situational
Awareness: Świadomość Sytuacyjna
w Przestrzeni Kosmicznej) pojawił się
jako odpowiedź na tę potrzebę. System
obejmuje monitorowanie i analizowanie środowiska kosmicznego pod kątem
zagrożeń dla infrastruktury naziemnej
i orbitalnej ze strony aktywnych satelitów oraz śmieci kosmicznych (do których należą nieczynne satelity, człony
rakiet nośnych oraz różne kosmiczne
odłamki).
Każdy kraj-członek ESA sam decyduje, który z tzw. opcjonalnych programów agencji — do których należy
SSA — chciałby wspierać poprzez
przeznaczenie na niego funduszy, co
umożliwia potem instytucjom badawczym i komercyjnym z tego kraju rywalizowanie o przeprowadzanie badań
w ramach danego programu. W Polsce
doceniono wagę programu SSA dla rozwoju krajowego sektora kosmicznego
(nowej infrastruktury i nowych tech-

nologii), dlatego nasz kraj od samego
początku swojego członkostwa w ESA
brał w nim udział. Dzięki staraniom
Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA)
został też złożony wniosek o przystąpienie Polski do europejskiego konsorcjum
SST (EU SST), co pozwoli na jeszcze
lepszą integrację polskiego i zagranicznego środowiska badawczego i przemysłowego oraz rozwijanie kompetencji
w kluczowych dla SST obszarach, tj.
technologii laserowych, optycznych
oraz radarowych. POLSA jest głównym
koordynatorem, łącznikiem pomiędzy
administracją publiczną, przemysłem
i naukowcami w Polsce a międzynarodowym środowiskiem SST.
Do oceny ryzyka związanego ze środowiskiem kosmicznym używamy różnego typu czujników, których właściwości się uzupełniają tak, aby pozwolić
na jak najdokładniejsze wyznaczenie
orbit i innych własności obiektów, takich jak rozmiar czy skład chemiczny.
Sensory dzielą się na pasywne i aktywne, ze względu na to czy tylko odbierają
sygnał lub też go emitują. Te pierwsze
— dobrze nam znane teleskopy optyczne — są tańsze, ich użycie jest jednak
ograniczone ze względu na porę dnia
oraz warunki atmosferyczne (obserwujemy tylko nocą i przy dobrej pogodzie)
oraz tzw. kąt fazowy obiektu — określający wzajemne położenie obserwatora,
Słońca i obiektu — od którego zależy
jego naświetlenie. Badania przy użyciu
pozostałych rodzajów sensorów, radarów i laserów często nie mają już takich

ELEMENTY SIECI
SOLARIS-PANTOPES
Solaris-Panoptes to międzynarodowa
sieć czujników skupiająca polskie, niemieckie, brytyjskie oraz holenderskie
instytucje naukowo-badawcze i przemysłowe, w którego skład ze strony
polskiej wchodzą teleskopy optyczne sieci Solaris należące do Centrum
Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK
PAN), Stacja Laserowa Centrum Badań
Kosmicznych (CBK) PAN w Borówcu
oraz budowany przez Bałtycki Instytut Technologiczny teleskop optyczny
Panoptes-1AB w Gdyni. Niewątpliwą
zaletą sieci jest jej globalne rozmieszczenie (pokazane na rys. 1) oraz dedykowane narzędzia do automatycznego
zarządzania ich zasobami oraz do analizy danych.
Sieć Solaris składa się z czterech
półmetrowych teleskopów optycznych
(dwa z nich pokazane są na rys. 2), zlokalizowanych w Afryce Południowej,
Argentynie i Australii. Sieć powstała
dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji Nauki Polskiej, uzyskanemu przez CAMK PAN.

Źródło: Autorka.
Mapa świata: Strebe, Wikimedia Commons

Rys. 1. Sieć Solaris-Panoptes na mapie świata
5/2018

ograniczeń. Do dokładnych położeń na
niebie uzyskanych przy pomocy obserwacji optycznych dodają przede wszystkim dokładną odległość obserwowanego obiektu: radary z dokładnością około
100 m, a lasery nawet 1–2 cm.
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Źródło: Mariusz Słonina, Sybilla Technologies / Stanisław Kozłowski, CAMK PAN.

Rys. 2. Na górze: dwa z teleskopów należących do sieci Panoptes znajdujące się w Observatorio
del Teide na Teneryfie w Hiszpanii. Na dole: teleskopy Solaris-1 i Solaris-2 w South African Astronomical Observatory (SAAO) w RPA

poprawkę kalibracyjną systemu laserowego.
Obserwacje laserowe satelitów oraz
śmieci kosmicznych służą bardzo dokładnemu określeniu pozycji śledzonego obiektu. Dokładność takich pomiarów wynosi 1–2 cm (lasery pikosekundowe), a ich precyzja kilka milimetrów.
Głównym celem zastosowania techniki
laserowej jest wyznaczanie odległości
do orbitujących wokół Ziemi satelitów
i śmieci kosmicznych. Mając do dyspozycji wiele takich pomiarów, możemy
z dokładnością centymetrową określić
trajektorię, po jakiej porusza się dany
obiekt wokół Ziemi, innymi słowy jego
orbitę.
W ostatnich latach stacja laserowa
CBK PAN uczestniczyła w kilku projektach związanych z programem SST.

Źródło: CBK PAN

Prace nad budową obserwatoriów rozpoczęły się w 2010 r., a instalacja teleskopów zakończyła się trzy lata później. Od kiedy ujrzały one tzw. pierwsze światło, z powodzeniem są gromadzone dane obserwacyjne, do tej pory
głównie skupiające się na poszukiwaniu planet pozasłonecznych poprzez
długofalowe monitorowanie zaćmień
gwiazd podwójnych, a w ostatnich latach rozszerzone o nowe projekty naukowe, w tym te związane z SST.
Stacja laserowa w Borówcu, należąca do CBK PAN, jest częścią International Laser Ranging Service (ILRS),
międzynarodowej organizacji skupiającej jednostki dostarczające laserowych
pomiarów odległości do sztucznych
satelitów Ziemi. Stacja działa regularnie
od 1988 r., a w 2014 r. został zmodernizowany jej system laserowy: zainstalowano dwa nowe moduły laserowe
(standardowy do obserwacji satelitów
oraz drugi, wysokich energii, służący do
obserwacji śmieci kosmicznych) oraz
wymieniono system optyczny w teleskopie wysyłającym/odbierającym sygnał laserowy (patrz rys. 3). Pod koniec
roku 2014 stacja laserowa CBK PAN
przystąpiła do tzw. Space Debris Study Group, działającej przy ILRS grupy
stacji laserowych, które obserwują także
obiekty typu śmieć kosmiczny.
W technice satelitarnego dalmierza laserowego (z ang. Satellite Laser
Ranging) mierzy się czas przelotu zielonej wiązki laserowej (dł. fali światła
532 nm) na drodze stacja-satelita-stacja. Wiązka wysyłana jest przez specjalny pikosekundowy (1ps = 10–12 s)
laser impulsowy z określoną częstością, najczęściej od 10 Hz do nawet
kilku tysięcy Hz. Na podstawie zmierzonego czasu można wyliczyć bardzo
dokładną odległość do obserwowanego
obiektu. Oczywiście trzeba przy tym
uwzględnić pewne fizyczne efekty,
takie jak refrakcję atmosferyczną, poprawkę na centrum masy satelity czy

Rys. 3. Stacja laserowa CBK PAN w Borówcu: teleskop oraz lasery
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W 2016 r. zaczęto śledzić obiekty rakietowe na orbicie LEO (Low-Earth
Orbit, czyli niska orbita okołoziemska),
a w samym tylko roku 2017 stacja regularnie śledziła — uzyskując wielokrotne pomiary odległości o dokładności
rzędu kilku centymetrów — 36 obiektów na orbicie LEO, wśród których
były zarówno funkcjonujące satelity,
jak i śmieci kosmiczne. W pierwszym
półroczu 2018 r. stacja laserowa wykonała obserwacje ponad 700 aktywnych
satelitów na niskich i średnich orbitach
okołoziemskich oraz prawie 300 obserwacji śmieci kosmicznych. Przykładowy wynik obserwacji śmiecia kosmicznego pokazany jest na rys. 4). Obecnie
w CBK PAN trwają prace nad budową
drugiego, niezależnego systemu laserowego, dedykowanego do programu SST
Komisji Europejskiej oraz ESA.
Panoptes to międzynarodowa sieć
teleskopów o średnicy lustra 30–65 cm.
Dwa z nich znajdują się na Teneryfie
w Hiszpanii, a dwa kolejne w Niemczech. Na początku 2018 r. dołączył
do nich teleskop projektu MeerLICHT
w RPA, którego głównym zadaniem są
obecnie obserwacje optyczne źródeł radiowych badanych przez stowarzyszony
projekt MeerKAT; kolejne 3 teleskopy
są przygotowywane do instalacji i uru5/2018

Technologie
Często mówiąc o autonomicznych
obserwatoriach, tak naprawdę myślimy
o obserwatoriach wpół zautomatyzowanych czy robotycznych, zarządzanych
zdalnie, gdzie człowiek jest nadal odpowiedzialny za kluczowe części procesu
przeprowadzania obserwacji, jak chociażby przygotowanie szczegółowego
planu obserwacji czy ręczne reagowanie
na zmieniające się warunki obserwacyjne albo priorytety. Tymczasem ABOT
kontroluje cały ten proces, w tym też
wykonując automatyczne ogniskowanie, kalibracje, a także dynamicznie
dostosowując czas ekspozycji albo listę celów w odpowiedzi na wydarzenia
wygenerowane przez inne obserwatoria.
5/2018

Źródło: CBK PAN

Rys. 4. Wynik laserowych pomiarów odległości do nieczynnego od 2005 roku satelity TOPEX/
Poseidon uzyskane przez stację laserową CBK PAN (2614 odbić, RMS=38.37 cm). Wyraźnie
widać szybką rotację obiektu

Udział „czynnika ludzkiego” może (ale
nie musi) zostać ograniczony do minimum, co w większości przypadków
znacznie zwiększa wydajność obserwatoriów.
Dzisiejsze nowoczesne narzędzia
często korzystają z tzw. chmury obliczeniowej. W przeciwieństwie do obliczeń
wykonywanych lokalnie, na komputerze w domu, pracowni czy w obserwatorium, w przypadku chmury nie jesteśmy
ograniczeni zasobami (pojemnością
dysku czy mocą obliczeniową) konkretnej maszyny. Zamiast tego, wykupując
zasoby w sieci, dostosowujemy je do
naszych konkretnych potrzeb w danym
momencie. Potrzeby mogą być zmienne — to samo robimy wtedy z zasobami! Nietrudno wyobrazić sobie,
że jest to dużo prostsze (i tańsze)
niż zakup lub rozbudowa fizycznych maszyn posiadanych w domach czy laboratoriach.
Obserwator bardzo szybko jest w stanie zacząć używać ABOTa. Jest to intuicyjny
w użyciu system z jednolitym
interfejsem, który nie wymaga żadnej instalacji — jedynie
zalogowania się do portalu poprzez przeglądarkę. Dostępność
narzędzi takich jak ABOT sprawia, że użytkownik — amator,
student czy profesjonalista —
może zapomnieć o typowych
problemach, takich jak zróżnicowany sprzęt, niekompatybilne
sterowniki, przebijanie się przez
liczne strony instrukcji czy też
konieczność używania różnych
narzędzi do kolejnych etapów
planowania i gromadzenia danych i po prostu obserwować!
Do precyzyjnej astrometrii,
Urania

czyli wyznaczania dokładnych pozycji
obserwowanych obiektów, sieć Solaris-Panoptes korzysta z narzędzia o nazwie Astrometry24.NET (nazywanego
w skrócie A24N), stworzonego dla ESA
przez konsorcjum polskich firm Sybilla
Technologies (ST) oraz Cilium Engineering (CE). A24N doskonale radzi
sobie z wyznaczaniem pozycji nie tylko
obiektów punktowych, ale także śladów
pozostawionych przez obiekty nieporuszające się w sposób gwiazdowy (tzw.
non-sidereal moving objects), dzięki
czemu można używać go do różnego
rodzaju zadań: możemy na przykład
chcieć śledzić obiekty szybko poruszające się jak satelity i wtedy wszystkie
gwiazdy na zdjęciu wyglądają jak smuŹródło: Bałtycki Instytut Technologiczny

chomienia w Chile w 2019 r. w ramach
projektu BlackGEM, którego podstawowym celem będą obserwacje optyczne
obiektów emitujących fale grawitacyjne.
Zbierane przez te projekty dane optyczne będą dostępne dla konsorcjum Solaris-Panoptes w celu analizy pod kątem
obecności obiektów SST. W ostatniej
fazie integracji z siecią jest teleskop Panoptes-2 znajdujący się w Stanach Zjednoczonych oraz pierwsze światło ujrzy
Panoptes-1AB (pokazany na rys. 5)
należący do Bałtyckiego Instytutu Technologicznego w Gdyni, dedykowany
do obserwacji SST. To nowe, badawczo-rozwojowe stanowisko dla sprzętu oraz
oprogramowania będzie dostępne także
do celów edukacyjnych oraz dla szerszej publiczności. Panoptes-1AB składa
się z półmetrowego teleskopu PlaneWave oraz unikatowego 0,3-m astrografu
TEC300VT-7DEG (f/1,44) dającego
doskonały stosunek apertury do pola widzenia teleskopu, a także pozwalającego
na wykonywanie szybkich przeglądów
nieba, a więc idealnie nadającego się
do poszukiwania nowych, szybko poruszających się obiektów na orbicie okołoziemskiej.
Wszystkie pasywne obserwatoria
optyczne Panoptes łączy to, iż, podobnie
jak Solaris, zarządzane są przy pomocy
integrującego i automatyzującego pracę
obserwatorium polskiego oprogramowania ABOT (skrót od Astronomical roBOT), a analiza zebranych danych jest
dokonywana przez portal Astrometry24.
NET, powstały dzięki projektowi wykonanemu dla ESA. To właśnie dostępność
nowoczesnych narzędzi jest kluczem
do efektywnego zarządzania rosnącą
liczbą sensorów i ilością danych.

Rys. 5. Teleskop Panoptes-1AB w Gdyni
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Konsorcjum Solaris-Panoptes:

Sybilla Technologies, powstała w 2011 r. w Bydgoszczy jako spin-out Projektu
Solaris, jest firmą specjalizująca się w przenoszeniu eksperckich rozwiązań
z zakresu astrofizyki w dziedzinę komercyjną. Odbiorcami rozwiązań stworzonych przez Sybillę są obecnie agencje kosmiczne, firmy, jednostki edukacyjne
i badawcze, a także użytkownicy indywidualni na całym świecie.
Bałtycki Instytut Technologiczny w Gdyni, założony w 2016 r. to interdyscyplinarna platforma naukowo-technologiczna, której celem jest naukowe
wyjaśnianie ważnych zagadnień badawczych i na tej podstawie opracowywanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych poprzez ścisłą
współpracę ze światem przemysłu. Instytut realizuje obecnie projekty badawcze z zakresu astrofizyki, nanotechnologii oraz optyki.
Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych PAN,
założone zostało w połowie lat 50. XX w., a pod obecną nazwą działa od roku
1995. Obserwatorium znajduje się w Borówcu pod Poznaniem i składa się
z laboratorium czasu i częstotliwości, laboratorium Global Navigation Satellite
Systems (GNSS) oraz szerzej opisanej w tekście głównym stacji laserowej.
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN jest wiodącym polskim instytutem naukowym w zakresie astronomii i astrofizyki. W obecnym
kształcie instytut istnieje od 1978 r., jednak jego historia sięga już lat 50. XX w.
Instytut prowadzi badania w zakresie wielu dziedzin astrofizyki obserwacyjnej
i teoretycznej, w tym poszukiwania pozasłonecznych układów planetarnych
oraz SST w ramach projektu Solaris.

Space Debris Office). Pracę zespołu
doceniono też, powierzając zespołowi
Sybilli kontynuację prac i dalszy rozwój
oprogramowania w międzynarodowej
grupie ekspertów (włączając w to Czechy, Rumunię i Hiszpanię) w ramach
wytworzenia pełnego zestawu oprogramowania do redukcji i analizy danych
NEO, SST oraz ich przechowywania dla
teleskopów należących do ESA.

Współpraca kluczem do sukcesu
Współpracę z użyciem opisanych
sieci sensorów oraz technologii przedstawiano już częściowo na łamach
międzynarodowej prasy naukowej oraz
podczas międzynarodowych konferencji tematycznych. Przedstawiciele instytucji i firm zaangażowanych w ramach
sieci Panoptes-Solaris zgodnie twierdzą,
że kluczem do odniesienia polskiego
Źródło: Sybilla Technologies

gi, możemy też analizować tradycyjne
obserwacje, gdzie smugami są satelity
czy śmieci kosmiczne. Naturalnie A24N
nadaje się także do analizy obrazów, na
których wszystkie obiekty to po prostu
źródła punktowe, czyli gwiazdy.
A24N jest, podobnie jak ABOT, narzędziem działającym automatycznie,
dostępnym przez przeglądarkę internetową lub linię komend, korzystającym z chmury obliczeniowej. Oznacza
to nie tylko wygodę dla użytkownika: w przypadku śledzenia obiektów
na orbicie często potrzebna jest niemal
natychmiastowa redukcja danych dająca informację o ich położeniu, po to,
aby móc na bieżąco uaktualniać orbitę
obiektu. Ułatwiają to właśnie usługi
automatycznie reagujące na zdarzenia
i dynamicznie dostosowywane zasoby
obliczeniowe.
Co bardzo ważne, dzięki A24N użytkownicy czy operatorzy teleskopów
mogą dokonać oceny jakości swoich
systemów obserwacyjnych czy sieci
optycznych, także pod kątem przeprowadzania obserwacji SST. Doceniła to
ESA, decydując się na wykorzystanie
narzędzia w ramach swojego testowego stanowiska obserwacyjnego (ang.
ESA Test-Bed Telescope) w hiszpańskiej Cebreros Satellite Tracking Station, a także na wewnętrzne wdrożenie
usługi w infrastrukturze ESA SST przez
Biuro ds. Śmieci Kosmicznych (ESA

Rys. 6. Panel użytkownika w portalu ABOT dla teleskopu Panoptes-PIRATE: po prawej: widok na teleskop i otoczenie kopuły oraz poniżej zakładka
kolejki obserwacyjnej i link do wirtualnego dysku, na którym są zgromadzone obserwacje użytkownika, planowania obserwacji i zapisanych planów użytkownika. Po lewej: status obserwatorium konfigurowalny przez użytkownika, pokazane tutaj zakładki to dane dotyczące obserwatorium,
warunków pogodowych oraz stanu sprzętu, wykonywanych przez niego aktualnie zadań. Poniżej jeszcze znajduje się m.in. informacja o użytkowniku oraz trybie kontroli nad obserwatorium
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Źródło: Autorka, Sybilla Technologies

Rys. 7. Na górze: Portal Astrometry24.NET. Lewy panel: wyniki redukcji astrometrycznej dla znalezionego satelity Cosmos 2426 zaznaczonego
na środku ramki (na górze) oraz informacje o własnościach obszaru znajdującego się aktualnie pod kursorem (na dole). Prawy panel: własna przeglądarka plików portalu pozwala na typowe manipulacje ustawień wyświetlania plików FITS. Szczegółowy stan fotometrycznej i astrometrycznej
obróbki zdjęcia można podejrzeć, klikając ikonę w prawym dolnym rogu panelu. Wyniki redukcji astrometrycznej można ściągnąć, udostępnić
innym użytkownikom portalu lub uzyskać do nich łącze. Na dole: wyniki redukcji astrometrycznej — różnica między współrzędnymi w/w satelity
wyznaczonymi przez A24N a efemerydą otrzymaną z pomiarów satelitarnych systemu GNSS

sukcesu na polu działań SST jest dobra
współpraca krajowa. Mamy wspólnie
duży potencjał i doświadczenie w zakresie obserwacji optycznych i laserowych,
co przy obecnym dynamicznym rozwoju zaawansowanych narzędzi do analizy
danych daje Polsce spore szanse realnego zaistnienia na arenie międzynarodowej w działaniach ukierunkowanych
na monitorowanie bezpieczeństwa zasobów orbitalnych oraz infrastruktury
naziemnej.
Kluczowe dla rozwoju powyższych
działań jest także praca, koordynacja
i poparcie POLSA, dla której jednym
z trzech projektów priorytetowych jest
właśnie budowanie systemu świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej. SSA/SST jest obecnie bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną badań
zarówno naukowych, jak i komercyjnych, co sprawia, iż rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających
5/2018

wiedzę w zakresie zarówno astrofizyki,
jak i nowoczesnych technologii informatycznych, chętnych do zastosowania
jej w badaniach nad bezpieczeństwem
naszych zasobów naziemnych i orbitalnych. Studentów i absolwentów zachęcamy więc do współpracy, a młodszych
czytelników do rozważenia ścieżki
studiów pozwalającej im w niedalekiej

przyszłości dołączyć do tych jakże ciekawych i pożytecznych prac badawczo-rozwojowych.
Podziękowania:
Autorka dziękuje zespołom CBK
PAN i ST za udostępnienie materiałów
do publikacji oraz uwagi i sugestie dotyczące tekstu.
■

Agnieszka Sybilska jest obecnie pracownikiem naukowym w Bałtyckim Instytucie Technologicznym w Gdyni
oraz menadżerem projektów w Sybilla Technologies.
Doktorat uzyskała w Instituto de Astrofísica de Canarias w Hiszpanii, a po jego uzyskaniu odbyła staż podoktorski w Europejskim Obserwatorium Południowym
w Niemczech. Początkowo jej zainteresowania naukowe skupiały się wokół astronomii pozagalaktycznej, aby
z czasem wyewoluować w stronę badań poświęconych
Układowi Słonecznemu w kontekście programu SSA.
Do tej pory była zaangażowana w cztery projekty finansowane przez ESA.
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Jak powstają gwiazdy
Tym razem przyjrzymy się publikacjom analizującym powstawanie gwiazd (gwiazdogenezę), szczególnie w kontekście
porównań pomiędzy współczesną nam gwiazdogenezą, a tą zachodzącą we wczesnym okresie istnienia Wszechświata, oraz
prób zbadania historii procesów gwiazdotwórczych.

G

wiazdy to jedne z najlepiej zbadanych obiektów
w kosmosie. Wiemy, jak powstają, ewoluują i jaki jest
ich koniec. Ale mimo tej stosunkowo dużej wiedzy
pozostaje spora ilość faktów dotyczących gwiazd,
które znane są nam słabo, chociaż są to bardzo
istotne fakty. Jednym z takich słabo znanych faktów jest rozkład
mas powstających gwiazd (ang. initial mass function, w skrócie
IMF). Rzecz jest istotna, bo wiedząc, w jakiej ilości powstają
gwiazdy o danej masie, można np. oszacować, ile gwiazd
w danej galaktyce jest zbyt drobnych, by je policzyć. Na odwrót,
można wyliczyć, ile było gwiazd na tyle masywnych, by zdążyły już
zginąć. Idąc dalej, można z tej funkcji, znając drogi ewolucyjne
masywnych gwiazd, oszacować, ile ciężkich pierwiastków
zostało w danej galaktyce wyprodukowane. I w końcu można
by zdecydować, czy warto poszukiwać gwiazd III populacji albo
inaczej, czy powstało na tyle dużo lekkich gwiazd tej populacji, by
była możliwość, że niektóre z nich są gdzieś w pobliżu.
Oczywiście rzecz nie jest prosta. IMF powinna w jakiś sposób
zależeć od metaliczności materii, z której powstają gwiazdy, więc
powinna być inna dla pierwszych gwiazd kosmicznego świtu
i dla gwiazd współczesnych, a więc tych z pobliskich obszarów
gwiazdogenezy. Tym niemniej warto spróbować określić
IMF nawet dla całkiem współczesnych obiektów, by mutatis
mutandis 1 próbować określić własności gwiazdogenezy w jej
głównych okresach, czyli dla redsziftu rzędu dwa do trzech.
O takim właśnie pomiarze dotyczącym współczesnej
gwiazdogenezy mogliśmy przeczytać w Science na początku tego
roku (Science, t. 359, s. 69, F.R.N. Schneider i 31 innych, głównie
europejskich autorów). Autorzy wspomnianej pracy przyjrzeli się
względnie bliskiemu, bo leżącemu w Wielkim Obłoku Magellana,
rejonowi intensywnego powstawania gwiazd o nazwie 30
Doradus (Tarantula). 30 Dor ma rozmiary około 200 pc i średnią
metaliczność rzędu 40% metaliczności Słońca. Zawiera na dość
niewielkiej przestrzeni szereg gromad i asocjacji gwiazdowych
i, jak się wydaje, stanowi obiekt dość podobny do typowych
obszarów gwiazdogenezy leżących w odleglejszych galaktykach.
Ze względu na względnie małą odległość (50 kpc) stanowi
obiecujący obiekt badań, jako że można w nim dokonać wielu
precyzyjnych obserwacji, a uzyskane wyniki da się ekstrapolować
na wspomniane dalsze i bardziej znaczące z punktu widzenia
historii Wszechświata rejony intensywnego powstawania gwiazd.
Autorzy pracy zdołali uzyskać około 800 widm masywnych
gwiazd leżących w 30 Dor, wykluczając jedynie gwiazdy
z gęstej gromady R136 leżącej w centrum rejonu. To ostatnie
ze względu na utrudniające obserwacje „zatłoczenie” tej
gromady. Zmierzono sporo własności obserwowanych gwiazd,
w tym temperatury efektywne, jasności, a nawet prędkości
rotacji i przyspieszenia grawitacyjne na powierzchni. Spośród
uzyskanych danych, do obróbki statystycznej wybrano 452
pojedyncze gwiazdy mające precyzyjnie określone własności.
Korzystając z odpowiednich modeli ewolucji gwiazd, określono ich
drogi ewolucyjne i stąd określono ich wiek oraz pierwotne masy.
Z tych danych można było stwierdzić, że w 30 Dor powstawanie
Ten łaciński zwrot ten ma na celu zwrócenie uwagi, że jakaś sytuacja
jest analogiczna do innej (opisanej wcześniej), przy uwzględnieniu pewnych różnic.
1
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gwiazd  powoli się kończy. Konkretnie, gwiazdy Tarantuli zaczęły
się tworzyć około 8 My (mln lat temu), osiągając maksimum
gwiazdogenezy między 2 a 5 My przed chwilą obecną. Obecne
tempo powstawania gwiazd jest blisko czterokrotnie mniejsze
od tego z maksimum procesu. Jak widać, 30 Dor to obszar bardzo
niedawnej, prawie współczesnej, aktywności gwiazdotwórczej.
Tym niemniej znaczna część gwiazd z tego obszaru zdołała już
zakończyć swoją egzystencję. Korzystając ze współczesnego
rozkładu mas postarano się określić statystycznie, ile takich
przypadków było w badanym rejonie i uzyskać realistyczną IMF
dla tego rejonu2.
Pora więc przedstawić uzyskane rezultaty. Otóż w 30
Dor obserwujemy bardzo dużą ilość gwiazd masywnych
i bardzo masywnych3. Spośród wspomnianych 452 gwiazd,
247 ma masy powyżej 15 M, a jak twierdzą autorzy, z 90%
prawdopodobieństwem w próbce znajduje się jedna gwiazda
o „masie urodzeniowej” ponad 250 M. Jak widać, przyjdzie
się pożegnać z często powtarzanym hasłem, że gwiazdy mają
masy do stu M — z przedstawionych tu badań wynika, że masy
typowych gwiazd mogą być dużo większe. Uzyskana IMF dotyczy
gwiazd masywnych i sięga wartości 200 M. Jak twierdzą autorzy,
tych gwiazd jest stosunkowo dużo. Dużo więcej od dotychczasowo
przyjmowanej wartości. Potęgowa funkcja opisująca rozkład
gwiazd jest zwyczajowo przedstawiona w postaci M–γ, gdzie
M jest masą gwiazdy i „klasyczna” wartość γ pochodząca
od Salpetera, na którą powołują się autorzy (praca z 1955
roku!), wynosi 2,35. Uzyskanej przez autorów omawianej pracy
IMF odpowiada wartość γ = 1,9 z niepewnością (+0,37, –0,26).
Oznaczałoby to, że gwiazdy masywne powstają w dużo większej
ilości niż sądzono do tej pory. Z przedstawionych wykresów
wynika, że w stosunku do modelu Salpetera w 30 Dor gwiazd
o masach powyżej 30 M jest około 30% więcej. Z tego powodu
zabierają też większą część masy pierwotnej mgławicy i tym
samym mgławica ta szybciej wzbogaca się o metale. Oczywiście
ekstrapolowanie tych wyników na obszary rzeczywiście dużej
gwiazdogenezy jest ryzykowne, choćby z tego powodu, że
30 Dor jest względnie bogata w metale. Jednak w odległościach
rzędu Gpc tak szczegółowych pomiarów przeprowadzić się nie
da. Nie da się nawet zidentyfikować pojedynczych gwiazd, nie
mówiąc już o określeniu ich mas. By uzyskać jakąś wiedzę
o IMF w odległościach typowych dla intensywnego powstawania
gwiazd, trzeba użyć innych metod.
Przedstawia to praca zamieszczona w czerwcu tego roku
w Nature (Nature, t. 558, s. 260, Zhi YuZhand i czterech innych
autorów, wszyscy z europejskich ośrodków). Jak wiadomo,
w zależności od masy gwiazdy, zachodząca w niej nukleosynteza
przebiega nieco inaczej. Jeżeli więc gwiazda zakończy swoje życie
i rozproszy swą materię w otaczającej przestrzeni, to stosunki
ilości pierwiastków w powstałej w ten sposób mgławicy powiedzą
nam, jaka była masa owej gwiazdy. Podobne rozumowanie można
Jak widać, bez znajomości teorii ewolucji gwiazd nie byłoby to możliwe. Wydaje się jednak, że tę ostatnią znamy raczej dobrze i w tym przypadku nie spodziewamy się, by „wkład teoretyczny” do tego pomiaru
wypaczył rzeczywistość.
3
Inna sprawa, że z jednak dość poważnej odległości 50 kpc widać
głównie bardzo jasne, a więc i masywne gwiazdy.
2
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przeczytane w nature i Science
przeprowadzić dla mgławicy powstałej z materii wielu gwiazd.
Konkretnie stosunki ilościowe izotopów zawartych w chłodnej
i możliwie optycznie cienkiej (by własności powierzchniowe nie
zaburzyły pomiaru) mgławicy mogą powiedzieć nam, jaki był
rozkład mas, czyli IMF gwiazd, które złożyły się na metaliczność
tej mgławicy. Szczególnie korzystnymi z tego punktu widzenia
izotopami są 13C i 18O. Pierwszy z tych izotopów powstaje
głównie we względnie lekkich gwiazdach, a drugi w gwiazdach
masywniejszych. Choć w tym momencie warto zauważyć, że
w obu przypadkach mamy do czynienia z gwiazdami, które
bylibyśmy skłonni uznać za dość masywne — granica przebiega
w okolicy 8 M. Autorzy wspomnianej pracy wyselekcjonowali
cztery silne źródła emisji tlenku węgla, dodatkowo jeszcze
wzmocnione przez soczewkowanie grawitacyjne. Źródła te leżą
w odległościach o redszifcie 2–3, a więc odpowiadających
w historii Wszechświata okresowi najintensywniejszego
powstawania gwiazd. Oczywiście można założyć, że stosunki
ilościowe 13CO/C18O = 13C/18O, wystarczy więc zmierzyć, zależne
od masy odpowiednich izotopów, intensywności linii widmowych
tlenku węgla. Iloraz jasności tych linii będzie odpowiadał
za stosunki ilościowe gwiazd lżejszych i masywniejszych.
Konkretnie, ponieważ 18O powstaje głównie w gwiazdach
masywnych, stosunek jasności będzie tym mniejszy, im więcej
było gwiazd masywnych. W omawianej pracy mierzono z dużą
precyzją (typowo 5σ) jasności linii rotacyjnych tych cząsteczek,
uzyskując tym samym oszacowanie rozkładu mas gwiazd w tych
odległościach. Okazuje się, że stosunek ten był bliski jedności
w okresie maksymalnej gwiazdogenezy (redszift 2 do 3). Oznacza
to, że w tym czasie było stosunkowo dużo masywnych gwiazd.
Oznacza to też wyraźną różnicę w stosunku do poprzednich
oszacowań, np. zamieszczonych w obszernej przeglądowej pracy
z roku 2002 (P. Kroupa, Science, t. 295, s. 82). Autorzy zamieścili
wykres przedstawiający ten stosunek (dane z literatury) dla
różnych odległości (czyli redsziftu). Otóż w naszym pobliżu (Obłoki
Magellana, Droga Mleczna4) wartość ta jest wyraźnie większa —
w Drodze Mlecznej około 7–10, a w Obłokach Magellana nawet
kilkadziesiąt. Dla dużych z stosunek ten wyraźnie maleje, aż do
wspomnianych wartości bliskich jedności. Oznaczałoby to, że
dawniej powstawały masywniejsze gwiazdy.
Podsumowując oba omówione powyżej teksty, można
zauważyć, że „w modzie” są masywne gwiazdy. Jeżeli moda okaże
się prawdą, to przyjdzie nieco zmienić poglądy na temat gwiazd
i okaże się, że powstawały gwiazdy dużo większe i w większej
ilości, a tym samym ewolucja chemiczna Wszechświata była
nieco inna niż dotychczas myślano.
O tym, że problem powstawania gwiazd w historii
Wszechświata nie jest jeszcze zrozumiały, możemy przeczytać
w lipcowym artykule M. Noguchi (Nature, t. 559, s. 585). Jak
pisze Noguchi, gwiazdy w okolicy Słońca wyraźnie dzielą się
na dwie grupy, w zależności od ich składu chemicznego. Jedna
z tych grup ma dużą, w stosunku do żelaza, zawartość tzw.
pierwiastków α,   czyli tlenu, magnezu, krzemu, siarki, wapnia
i tytanu. W drugiej grupie gwiazd stosunek α/Fe jest niewielki.
Obie grupy gwiazd są również rozróżnione przestrzennie.
Gwiazdy o dużej wartości α/Fe należą w większości do grubego
dysku, mając zwykle spore składowe prędkości prostopadłej do
płaszczyzny Galaktyki. Gwiazdy o małej wartości tego stosunku
mają tę składową prędkości niewielką i stąd nie oddalają się
zbytnio od płaszczyzny galaktyki, tworząc cienki dysk. Warto
zauważyć, że pierwiastki α są tworzone w supernowych typu
Wspomniana wartość jest mniejsza w Drodze Mlecznej, nieco większa w Wielkim Obłoku Magellana, a największa w Małym Obłoku Magellana. Może z tego wynikać, że IMF zależy od wielkości rozważanej
galaktyki. Nie musi jednak tak być, bo statystyka wydaje się tu zdecydowanie zbyt skromna.
4
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II, których progenitorami są gwiazdy o dużych masach, których
wybuch występuje po około 10 My po powstaniu. Żelazo tworzy
się głównie w supernowych typu Ia, których progenitory żyją kilka
miliardów lat. Wynika z tego sugestia, w jaki sposób wskazana
różnica powstała. Po prostu gwiazdy o dużym stosunku α/Fe
powstały na początku galaktycznej gwiazdogenezy w momencie,
gdy supernowe typu II zdążyły już zasilić metalami mgławice,
w których powstawały gwiazdy. Gwiazdy o niewielkiej zawartości
pierwiastków α powstały dużo później, gdy materia, z której
tworzyło się to pokolenie gwiazd, mogła być zasilona większą
ilością żelaza. Nie trudno zauważyć, że opisany wyżej scenariusz
wymaga, by w Drodze Mlecznej zaszły dwa okresy gwiazdogenezy,
oddzielone sporym, bo trwającym około 5 Gy (miliardów lat)
okresem, gdy w naszej galaktyce gwiazdy nie powstawały,
a przynajmniej powstawały w stosunkowo niewielkiej ilości.
Powyższe fakty wymagają teoretycznego wyjaśnienia
i M. Noguchi porównuje dwa modele opisujące ewolucję
zachowania gazu, z którego powstają gwiazdy. Jeden starszy
model wyjaśnia bimodalność składu chemicznego gwiazd tym,
że znajdujący się w galaktycznym halo gaz jest początkowo
ogrzewany przez fale uderzeniowe powstałe w pierwszej fazie
gwiazdogenezy. Dopiero po „wyświeceniu” gaz traci stabilność
grawitacyjną i opada w kierunku centrum galaktyki, inicjując
drugą fazę powstawania gwiazd. W drugim preferowanym przez
autora modelu halo ciemnej materii galaktycznej gromadzi
otaczające galaktykę gazy, które powoli opadają, zasilając
powstawanie gwiazd. Trudno ocenić oba modele, bo w końcu
wiarygodność modelu zależy m. in. od szczegółów technicznych,
których z oczywistych względów w czasopiśmie typu Nature
zamieścić się nie da. Tym niemniej widać, że znaczącym
problemem jest tu stabilność grawitacyjna gazu w galaktyce
intensywnie tworzącej gwiazdy. A na ten temat znajdziemy tekst
w Nature z 30 sierpnia (K. Tadaki i 20 innych, głównie japońskich
— ale nie tylko — autorów, Nature, t. 560, s. 613). Autorzy
pracy rozważają galaktykę o redszifcie 4,3, a więc z czasów
gdy Wszechświat nie miał jeszcze 2 Gy. Jak twierdzą autorzy,
galaktyka ta tworzy gwiazdy około tysiąca razy intensywniej
od Drogi Mlecznej. Rozdzielczość liniowa pomiaru wyniosła około
550 pc, czyli można coś sensownego powiedzieć o względnie
niewielkich obszarach gazu. Okazuje się, że obserwowany
obszar molekularnego gazu i pyłu ma skomplikowana budowę
i, czego ze względu na tempo gwiazdogenezy należało się
spodziewać, zdecydowanie nie jest to pojedynczy jednorodny
obszar. W szczególności zidentyfikowano dwa obszary leżące
poza centralną częścią badanej galaktyki. Autorzy mierzyli
linie widmowe CO, uzyskując pole prędkości. Dopasowując
ruchy do tego pola, uzyskali rotujący dysk o promieniu rzędu
kpc i dyspersji prędkości około 70 km/s. Dane te prowadzą
do wniosku, że owe obszary gazu (mgławice?) z powodu
niestabilności grawitacyjnej opadły z obrzeży galaktyki w obecne
miejsce pobytu i dalej w wyniku tarcia (parametr Toomre’a
około 0,7) zdążają do centrum, gdzie zasilą materią obszary
gwiazdogenezy. Obserwujemy więc szczegóły opadania gazu,
czyli to, co teoretycznie rozważa Noguchi! Pojawia się nadzieja,
że teoretyczne spekulacje rozstrzygnie obserwacja.
Podsumowując powyższe rozważania, wydaje się, że
zaczynamy wyjaśniać szczegóły historii powstawania gwiazd.
Inaczej mówiąc, badamy mechanizmy tworzące statystykę
powstawania gwiazd. Oczywiście do ostatecznego obrazu
historii gwiazdogenezy jeszcze trochę brakuje, ale chyba powoli
przechodzimy od wyjaśniania historii życia pojedynczej gwiazdy
do historii całych populacji gwiazdowych.
Jerzy Kuczyński
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Źródło: NASA, ESA, ESO, D. Lennon and E. Sabbi (ESA/STScI), J. Anderson, S. E. de Mink, R. van der Marel, T. Sohn i N. Walborn (STScI), N. Bastian (Excellence Cluster, Munich),
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Mgławica Tarantula (30 Doradus) w obiektywie Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Obserwacje wykonano
w październiku 2011 r. Obraz stanowi mozaikę z 30 sfotografowanych pól. Przy jej tworzeniu wykorzystano
również dane z naziemnego 2,2-m teleskopu w Obserwatorium La Silla w Chile. Kolor czerwony wskazuje
obecność wodoru a niebieski — tlenu
Urania
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Nowe okno dla fal grawitacyjnych?

Poszukiwanie fal
grawitacyjnych
poprzez
chronometraż
pulsarów
Beata Zjawin

Detekcja fal grawitacyjnych, odkrycie nagrodzone w 2017 r. Nagrodą Nobla, rozpoczęło nową erę
badań astrofizycznych. Zmarszczki czasoprzestrzeni przewidziane przez ogólną teorię względności
od lat były zagadką dla naukowców, próbowano ich więc szukać na wiele sposobów. Jak dotąd jedynym skutecznym okazało się być budowanie kosztownych interferometrów, takich jak LIGO czy Virgo.

C

iągle są podejmowane próby
odnalezienia fal grawitacyjnych poprzez obserwacje
nieba teleskopami. Posłużyć
do tego mają pulsary, niezwykle szybko rotujące gwiazdy o bardzo silnym
polu magnetycznym, które wysyłają
do ziemskich radioteleskopów regularne pulsy. Zaburzenia czasów przyjścia
tych pulsów mogą świadczyć na przykład o ich interakcji z falą grawitacyjną. Do badania fal grawitacyjnych przy
pomocy pulsarów konieczne są sieci
radioteleskopów jak i obserwowanych
obiektów, dla których opóźnienia czasów przyjścia pulsów można ze sobą
porównywać i eliminować przesunięcia niespowodowane falami grawitacyjnymi. Do ich obserwacji potrzeba
też wielu radioteleskopów w różnych
częściach Ziemi. Istniejące sieci ra-

42

dioteleskopów poszukujących takich
zjawisk to North American Nanohertz
Observatory for Gravitational Waves
(NANOGrav), European International
Pulsar Timing Array (EPTA) oraz The
Parkes Pulsar Timing Array (PPTA).
Razem tworzą one International Pulsar
Timing Array (IPTA).
Testowanie ogólnej
teorii względności
Potencjał testowania ogólnej teorii
względności przy pomocy pulsarów
zauważono już w latach 70. ubiegłego stulecia. Właśnie wtedy, podczas
144 zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego w Gainesville,
Russel Hulse i Joseph Taylor ogłosili
odkrycie, które zapewniło im sławę.
Zaobserwowali oni pulsara w układzie podwójnym. Później obiektem
Urania

tym zainteresowali się Larry Esposito
i Edward Harrison i wyliczyli tempo
skracania się okresu orbitalnego układu
spowodowane emisją fal grawitacyjnych. Już wcześniej przewidywano,
że układy tego typu będą emitować fale
grawitacyjne. Jednak nie było jeszcze
wiadomo, że dzięki specyficznej charakterystyce pulsarów będzie można
poszukiwać z ich pomocą fal grawitacyjnych przemierzających galaktykę,
pochodzących od znacznie masywniejszych obiektów.
Mechanizm emisyjny pulsarów
Aby zrozumieć procedurę poszukiwania fal grawitacyjnych przy pomocy
pulsarów, należy zrozumieć, jak działa
mechanizm emisyjny pulsarów. Pulsary powstają w wyniku ewolucji gwiazd
o dużych masach, podczas kolapsu
5/2018

Źródło: IPTA

Rys. 1. Wizualizacja sieci pulsarów w zakrzywionej czasoprzestrzeni

białego karła w układach podwójnych
lub jako wynik wybuchu supernowej.
Z ich toru ewolucji wynika, że mają
bardzo małe masy, ogromne gęstości
oraz wysokie natężenie pola magnetycznego. Podczas kolapsu znacznie
zwiększa się też tempo rotacji gwiazdy,
co prowadzi do powstania silnej magnetosfery. Znajdujące się w magnetosferze cząstki są przyśpieszane do
prędkości relatywistycznych i wysyłają
promieniowanie elektromagnetyczne
skupione w wąskich stożkach/wiązkach wychodzących z biegunów magnetycznych gwiazdy. Wiązki te rotują
wraz z gwiazdą, więc dla osi rotacji
odchylonej od osi magnetycznej i od-

powiedniego ustawienia pulsara względem Ziemi możemy obserwować regularne pulsy promieniowania. Model
taki nazywa się często modelem latarni
morskiej, gdyż pulsar, niczym latarnia
morska, wysyła w kierunku obserwatora regularne błyski promieniowania
elektromagnetycznego. Radioteleskopy na Ziemi odbierają je niczym sygnały, które marynarz odbiera od latarni
morskiej.
Poszukiwanie fal grawitacyjnych
Do poszukiwania fal grawitacyjnych wykorzystuje się pulsary milisekundowe, czyli takie, które mają
okresy rotacji rzędu milisekund. Astro-

IPTA a LIGO i Virgo

Sieć IPTA poszukuje fal grawitacyjnych o bardzo długich okresach (w porównaniu z okresami zaobserwowanymi przez LIGO i Virgo które odpowiadają
częstotliwościom rzędu dziesiątek do setek Hz). Biorąc pod uwagę specyfikę
chronometrażu pulsarów i potrzebną dokładność wyznaczania residuów,
dla IPTA są to okresy rzędu lat. Fale takie mogą być generowane m.in.
przez podwójne układy supermasywnych czarnych dziur w jądrach galaktyk
powstające w wyniku zderzeń i zlewania się galaktyk. Można spodziewać
się detekcji fal grawitacyjnych od pojedynczych obiektów, ale również fal
będących superpozycją fal pochodzących od bardzo wielu odległych źródeł
i tworzących tzw. stochastyczne tło fal grawitacyjnych.
5/2018
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nomom znane jest dzisiaj około 300 takich obiektów. Ich niezwykle regularna
rotacja pozwala na dokładne zmierzenie czasów przyjścia poszczególnych
pulsów. Każdy puls ma inny profil,
radioteleskop widzi regularne skoki
mocy, jednak nie są one identyczne.
Profile te są więc uśredniane dla każdej
z gwiazd. Dzięki rzetelnym obserwacjom i dobrze dopasowanym profilom
jesteśmy w stanie przewidzieć teoretyczny czas dotarcia pulsu na Ziemię
(zaobserwowania pulsu przez radioteleskop), tak zwane ToA (z angielskiego: time of arrival). Nawet przy założeniu, że okres rotacji gwiazdy pulsarowej nie zmienia się w czasie i wysyła
ona pulsy regularnie, ich ToA jest modulowane o czynniki zależne od czasu.
Na czas dotarcia pulsu do radioteleskopu wpływa bowiem ruch Ziemi dookoła Słońca, ruch Słońca w naszej Galaktyce, również efekty relatywistyczne.
Do obserwowanych pulsów są dopasowywane skomplikowane modele. Różnice między dopasowanym modelem
a obserwowanym pulsem nazywa się
residuami. Przykłady takich residuów
przedstawia rysunek 2. Można w nich
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szukać na przykład informacji na temat ośrodka międzygwiazdowego pomiędzy pulsarem a Ziemią lub, jak to
robią NANOGrav, EPTA oraz PPTA,
przesunięć wywołanych przez fale grawitacyjne.
Precyzja modeli
Dopasowanie odpowiednich teoretycznych czasów odebrania pulsów
wymaga lat obserwacji. Precyzja danego modelu ToA zależy od wielu czynników: jasności gwiazdy, profilu pulsu,
rodzaju obserwacji. Najlepsze będą
modele uzyskane dla jasnych pulsarów,
z dużym stosunkiem sygnału do szumu.
Lepiej dadzą się też dopasować wąskie
pulsy, dla których profil jest sumą profili gaussowskich. Naturalnym ograniczeniem na dokładność modelu jest
jakość obserwacji. Dużo łatwiej dopasować jest ToA do obserwacji wykonywanych większymi teleskopami, najlepiej kilkoma jednocześnie lub przez
dłuższy okres czasu. Najdokładniejsze
modele powstaną więc dla jasnych pulsarów o wąskich pulsach obserwowanych przez duże radioteleskopy i przez
długie okresy czasu.
Podstawowe opóźnienia czasowe
Modelowanie ToA należy zacząć
od dobrania odpowiedniego układu
odniesienia. Powinien to być układ
inercjalny. Początek układu odniesienia przenosimy więc do barycentrum
Układu Słonecznego, gdzie czas przyjścia pulsu po uwzględnieniu podstawowych poprawek wynosi:
T = t + ∆R + ∆S + ∆E ,
gdzie t to czas przyjścia pulsu na Ziemię, ∆R to opóźnienie Römera, ∆S to
opóźnienie Shapiro, a ∆E to opóźnienie
Einsteina.
Opóźnienie Römera to poprawka związana z czasem podróży pulsu
z barycentrum Układu Słonecznego
do detektora znajdującego się na Ziemi. Jest to największa z poprawek

Rys. 2. Residua czasowe uzyskane przez IPTA dla 49 pulsarów. Na osi X znajduje się czas w jednostkach zmodyfikowanej daty juliańskiej (MJD), od 45000 MJD do 57500 MJD (31 styczeń
1982 do 22 kwietnia 2016), gdzie znaczniki są umieszczone co 1000 dni. Oś Y przedstawia
residua, a jej zakres w mikrosekundach (różny dla każdego pulsara) znaleźć można w lewym
dolnym rogu wykresu. W górnym lewym rogu mamy nazwę pulsara

uwzględnionych w podanym wzorze.
Opóźnienie Shapiro opisuje zakrzywienie czasoprzestrzeni. Do jego ob-

Fale grawitacyjne w Uranii i Astronarium

O falach grawitacyjnych a w szczególności o ich rejestracji w ramach kooperacji LIGO — Virgo pisaliśmy już w naszym piśmie, większe artykuły można
znaleźć w numerach 2/2016, 3/2016, 5/2017, 6/2017 i 1/2018. Astronarium
nie zostaje w tyle i temat poruszony jest w odcinkach 26, 30, 34, 48 i 51 —
wszystkie dostępne pod adresem
www.youtube.com/AstronariumPL.
Dodatkowe materiały znajdziemy w portalu Uranii
www.urania.edu.pl/fale-grawitacyjne.
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liczeń w Układzie Słonecznym używa
się przybliżenia słabego pola, gdyż
czasoprzestrzeń w pobliżu Słońca jest
zakrzywiona tylko nieznacznie. Maksymalne poprawki związane z tym
opóźnieniem są rzędu mikrosekund.
Opóźnienie Einsteina uwzględnia
dylatację czasu oraz przesunięcie ku
czerwieni. Układy odniesienia związane z Ziemią i z pulsarem poruszają
się względem siebie, a czasy w nich
mierzone różniłyby się od siebie, co
należy uwzględnić, modulując ToA.
Słońce porusza się w Galaktyce, Zie5/2018

Jak zobaczyć falę grawitacyjną?
Fale grawitacyjne indukują przesunięcia pulsów, które można zobaczyć,
analizując residua powstałe z porównania obserwacji do teoretycznych
czasów przyjścia pulsów. Jest to spowodowane tym, że czasoprzestrzeń
może być zaburzana w czasie wysyłania pulsu, jego podróży lub w czasie
jego odebrania na Ziemi. Zapóźnienie
czasowe zależeć będzie od zniekształceń doznanych na każdym etapie drogi
pulsu, od względnej orientacji źródła
fali grawitacyjnej, pulsara oraz Ziemi,
też od częstotliwości fali. Zakładając,
że jesteśmy w stanie lokalizować pul-

sy z dokładnością do 100 ns, w czasie
obserwacji trwających od 5 do 10 lat
sieci PTA byłyby wrażliwe na charakterystyczne amplitudy fal rzędu 10–15
— 10–16 oczekiwane dla fal o okresach
rzędu lat.
Międzynarodowe obserwacje
Wspomniane NANOGrav, EPTA
oraz PPTA długo pracowały jako niezależne sieci. Prawdopodobieństwo
wykrycia fal grawitacyjnych przy
użyciu pulsarów jest jednak większe,
kiedy jednostki te ze sobą współpracują. International Pulsar Timing Array (IPTA) to połączenie EPTA, NANOGrav I PPTA. IPTA, aby połączyć
dane z wszystkich placówek, musiało
powiązać otrzymane przez lata ToA,
wybrać najlepszy model ich dopasowywania, ustalić przesunięcia między
instrumentami oraz obliczyć niepewności danych. Nie był to łatwy proces,
gdyż wcześniej każda z sieci PTA używała innych algorytmów. IPTA bada
teraz ponad 50 pulsarów i ciągle dodaje
do sieci nowe obiekty. W 2016 r. ukazały się pierwsze dane ze wspólnego
działania trzech sieci, które ukazują
potencjał tej fuzji.

nam dziś pulsarów milisekundowych.
W przyszłości ma się to zmienić,
najnowocześniejsze
radioteleskopy
na świecie będą obserwować wiele pulsarów, dzięki czemu sieć będzie czuła
na niższe amplitudy. Poszukiwania
nowych pulsarów milisekundowych,
polepszanie algorytmów czy korzystanie z nowych radioteleskopów to tylko
część z planów kolaboracji IPTA, która w przyszłości może przynieść bezpośrednią detekcję fal grawitacyjnych
dzięki obserwacji pulsarów.
■

Beata Zjawin jest obecnie studentką
czwartego roku fizyki na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Niedawno gościła na łamach Uranii (5/2017)
z artykułem na temat poszukiwań ciemnej materii w laboratorium (i to niedaleko od oficjalnej siedziby Redakcji, bo
w Instytucie Fizyki UMK). Jest to tylko
fragment jej zainteresowań, o czym
świadczy artykuł w obecnym numerze.

Przyszłość projektu
Do tej pory IPTA korzystała głównie z obserwacji archiwalnych, zebranych podczas różnych projektów obserwacyjnych, dla niewielu znanych
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Astronomowie dokonali
ekstremalnego testu teorii
Alberta Einsteina
Naukowcy korzystający z teleskopów
Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) przeprowadzili testy ogólnej
teorii względności w bliskim otoczeniu
supermasywnej czarnej dziury w centrum
Drogi Mlecznej, obserwując ruch gwiazdy
S2, która w maju przeszła bardzo blisko
czarnej dziury. Jest to zwieńczenie trwających 26 lat badań bliskich okolic centrum
Drogi Mlecznej oraz ważny test dla Ogólnej Teorii Względności.
Astronomowie byli w stanie śledzić noc
po nocy zmiany pozycji gwiazdy. Dystans
gwiazdy od czarnej dziury był mniejszy niż
20 mld km, co odpowiada 120 au, albo
1500 promieniom Schwarzschilda czarnej dziury. Prędkość gwiazdy przekraczała
25 mln km/h, czyli prawie 3% prędkości
światła. Pomiary były prowadzone instru5/2018

Źródło: ESO/M. Kornmesser

mia krąży dookoła Słońca i na dodatek
rotuje. Ruchy te opisuje opóźnienie
Einsteina.
Modulując ToA, należy uwzględnić również szereg innych efektów.
Na drodze między pulsarem a Ziemią
puls musi przedrzeć się przez ośrodek
międzygwiazdowy, co może zmienić
czas jego dotarcia. Fale elektromagnetyczne muszą przelecieć też przez zjonizowany gaz, w którym współczynnik
załamania będzie zależeć od długości fali, musi więc być modelowany
dla obserwacji na różnych pasmach
częstotliwości. Używane modele powinny też na przykład uwzględniać
fakt, że okres rotacji gwiazdy nie jest
stały i ciągle zmniejsza się w wyniku
na przykład emisji fal grawitacyjnych.

Supermasywna czarna dziura
(4 miliony mas Słońca)

Orbita S2

Okres orbitalny
16 lat
20 miliardów kilometrów =
120 × Ziemia–Słońce

Maksymalna prędkość
25 mln km/h
Najbliższy dystans
19 maja 2018 r.

W artystyczny sposób przedstawiono na rysunku trajektorię gwiazdy S2 w momencie, gdy przechodziła bardzo blisko supermasywnej czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej. Gdy zbliżała się
do czarnej dziury, bardzo silne pole grawitacyjne powodowało, że kolor gwiazdy przesuwał się
w stronę czerwonego, co jest efektem znanym z ogólnej teorii względności Einsteina. Na rysunku
zmiana barwy oraz rozmiary obiektów zostały powiększone, aby zachować czytelność
Urania
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mentami GRAVITY, SINFONI i NACO działającymi na Bardzo Dużym Teleskopie
(VLT) w Obserwatorium Paranal w Chile.
Międzynarodowym zespołem badawczym
kierował Reinhard Genzel z Max Planck
Institute for Extraterrestrial Physics (MPE)
w Garching (Niemcy).
Naukowcy dokonali porównania pomiarów zmierzonych pozycji i prędkości
gwiazd z przewidywaniami różnych teorii
opisujących grawitację: teorii newtonowskiej, ogólnej teorii względności oraz alternatywnych teorii grawitacji. Wyniki obserwacji są niezgodne z teorią newtonowską,
a najlepiej pasują do teorii względności.
W szczególności udało się zaobserwować efekt poczerwienienia grawitacyjnego, przewidywany przez ogólną teorię
względności. Badacze chcą kontynuować
obserwacje i mają nadzieję na sprawdzenie jeszcze jednego efektu wynikającego
z ogólnej teorii względności: niewielkiej
rotacji orbity gwiazdy, co jest znane jako
precesja Schwarzschilda.
Krzysztof Czart

Duet Obłoków Magellana
może pochodzić z tercetu
Dwie z najbliższych Drodze Mlecznej
galaktyk karłowatych — Wielki i Mały Obłok
Magellana (LMC oraz SMC) — mogły mieć
w przeszłości trzecią towarzyszkę. Opublikowane w połowie września wyniki badań
opisują, w jaki sposób inna galaktyka mogła zostać pochłonięta przez Wielki Obłok
Magellana jakieś 3–5 mld lat temu.
Jak wskazują autorzy pracy, większość gwiazd w LMC rotuje zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół centrum
galaktyki. Jednak część gwiazd rotuje
w kierunku przeciwnym. Przez jakiś czas
sądzono, że gwiazdy te mogły pochodzić
z Małego Obłoku Magellana. Nowy pomysł na wyjaśnienie tej dziwnej sytuacji
jest taki, że gwiazdy te mogą pochodzić
z innej galaktyki, z którą LMC połączył się
w przeszłości. Benjamin Armstrong z australijskiego ICRAR i jego zespół użyli modelowania komputerowego, aby zasymulować połączenie się galaktyk. Odkryli, że
w przypadku tego rodzaju połączenia, po
zakończeniu procesu, uzyskuje się silną
rotację przeciwną, co by się zgadzało z obserwacjami.
Jeśli wyniki się potwierdzą, może to pomóc w wyjaśnieniu problemu, który od lat
wprawia astronomów w zakłopotanie: dlaczego gwiazdy w LMC są albo bardzo stare,
albo bardzo młode, ale brakuje obiektów
w pośrednim wieku. Taka druga fala formowania się gwiazd może być sugestią, że
w historii LMC nastąpiło zderzenie z inną
galaktyką.
Agnieszka Nowak
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VLBA obserwuje zakrycie radioźródła przez planetoidę

Prążki dyfrakcyjne obserwowane
przez anteny VLBA

Planetoida Palma

Prążki interferencyjne od fal
radiowych uginających się
wokół planetoidy

Fale radiowe od radiogalaktyki

Schemat techniki wykorzystanej przez VLBA przy badaniu planetoidy Palma

VLBA podaje dokładną pozycję
asteroidy… i mierzy ją
To były dość nietypowe obserwacje wykonane z użyciem sieci interferometrycznej
VLBA (Very Long Baseline Array). Astronomowie użyli jej do zbadania zniekształcenia fal radiowych pochodzących z bardzo
odległej radiogalaktyki, spowodowanego
przez asteroidę przemieszczającą się
na jej tle w Układzie Słonecznym. Obserwacje te pozwoliły nie tylko na nowo zmierzyć
rozmiar asteroidy, ale także uzyskać dalsze
informacje na temat jej kształtu i znacznie
poprawić dokładność, z jaką można obliczyć parametry orbitalne tego ciała.
Badana asteroida nosi nazwę Palma
i okrąża Słońce w głównym pasie planetoid, pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza.
Została odkryta jeszcze w roku 1893 przez
Fracuza Auguste Charloisa. Palma krąży
w naszym układzie z okresem 5,59 ziemskiego roku. 15 maja 2017 r. na chwilę
przesłoniła fale radiowe dochodzące do
nas z dużo dalej położonej galaktyki radiowej 0141+268. Rzucany wówczas cień
radiowy przebiegał z grubsza od południowego zachodu na północny wschód, przecinając po drodze na ziemi między innymi
stację VLBA znajdującą się w Brewster
w amerykańskim stanie Waszyngton.
Gdy asteroida przechodziła przed radiogalaktyką leżącą w swym tle, jej fale
radiowe zostały lekko ugięte wokół krawęUrania

dzi Palmy w procesie dyfrakcji. Dodatkowo fale te współoddziaływały wówczas ze
sobą, tworząc kolisty wzór złożony silniejszych i słabszych fal, podobny do układu
jasnych i ciemnych kręgów wytwarzanych
w ziemskich eksperymentach laboratoryjnych z falami świetlnymi, a także do kręgów na wodzie. Naukowcy mogli następnie
przeanalizować wzorce ugiętych fal radiowych i w rezultacie dowiedzieć się dużo
więcej o samej asteroidzie, w tym o jej wielkości i pozycji.
Poza antenami z Brewster astronomowie wykorzystali także do obserwacji radioteleskopy sieci VLBA zlokalizowane w Kalifornii, Teksasie, Arizonie i Nowym Meksyku.
Przejście asteroidy przed radiogalaktyką,
czyli w rzeczywistości dość specyficzne
zjawisko kosmicznego zakrycia (okultacji)
miało wpływ na charakterystykę sygnałów
odbieranych w Brewster, uwidaczniającą
się także w ich połączeniu z sygnałami
z każdej z pozostałych anten.
Obszerna analiza danych pozwoliła
później na wyciągnięcie nowych wniosków
na temat kształtu, budowy i ruchu asteroidy.
Jej średnicę wyznaczono na 192 km, co jest
w ścisłej zgodzie z wcześniejszymi obserwacjami optycznymi. Okazało się jednak, że
Palma, podobnie zresztą jak wiele innych
asteroid, ma kształt nie do końca kulisty
— jedna z jej krawędzi zdaje się być w naturalny sposób wydrążona. Astronomowie
twierdzą, że obserwacje jej kształtu moż5/2018
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na będzie jeszcze bardziej doprecyzować,
łącząc nowo uzyskane dane radiowe z poprzednimi obserwacjami asteroidy i związanych z nią zakryć w świetle widzialnym.
Elżbieta Kuligowska

Naukowcy przewidują przyszły
kształt korony słonecznej
Zgodnie z nowym artykułem naukowym
opublikowanym w Nature Astronomy heliofizycy są już w stanie precyzyjnie przewidywać kształt i zachowanie się korony
słonecznej. Zoran Mikić z firmy Predictive
Science i jego współpracownicy zaprezentowali nowy model warstw zewnętrznych
Słońca, który jest w zgodzie z najnowszymi
teoretycznymi pracami na temat procesów
związanych z ogrzewaniem korony oraz
wpływem, jaki ma na nią wnętrze gwiazdy.
Co więcej, Mikić wraz z kolegami poddał
ten model dokładnemu testowi w zeszłym
roku, podczas całkowitego zaćmienia Słońca z 21 sierpnia.
Okazuje się, że stworzony przez nich
model pozwala na obliczenie i przewidzenie (z użyciem superkomputerów) wyglądu
korony słonecznej z dziesięciodniowym
wyprzedzeniem. Naukowcy przeprowadzili
odpowiednie symulacje komputerowe, po
czym porównali ich wynik z rzeczywistymi
obrazami Słońca wykonanymi przez fotografów podczas zaćmienia.
Słońce daje nam pod tym względem
unikalną okazję do przetestowania poprawności modelu w krótkim czasie. Zazwyczaj astronomowie badają powoli ewoluujące, odległe obiekty. Rzadko zdarza
się, że mogą uruchomić symulację i niemal
natychmiast porównać jej wyniki z ich rzeczywistymi obrazami. Wyniki te były w tym
konkretnym przypadku bardzo zachęcające: zasymulowana korona ma niemal taki
sam kształt, jak jej rzeczywisty odpowiednik, z kilkoma bardzo jasnymi serpentynami plazmy wypływającymi z niej w kosmos,
jak również mniejszymi pętlami, które
także pojawiły się na zdjęciach Słońca. Są
oczywiście i różnice, jednak duża zgodność
symulacji z rzeczywistym obrazem daje
astronomom pewność, że są na właściwej
drodze do zrozumienia fizyki zewnętrznych
warstw Słońca.
Elżbieta Kuligowska

Medal Karla Schwarzschilda
dla prof. Andrzeja Udalskiego
Prof. Andrzej Udalski z Obserwatorium
Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego został laureatem prestiżowej nagrody w dziedzinie astronomii i astrofizyki
w Niemczech — Medalu Karla Schwarzschilda. Wyróżnienie zostało przyznane
naukowcowi za pionierski wkład w rozwój
5/2018

Prof. Andrzej Udalski na tle kopuły teleskopu OGLE w Obserwatorium Las Campanas w Chile

nowej dziedziny badań astrofizycznych
„time domain astronomy”, badającej
zmienność jasności i innych parametrów
obiektów Wszechświata w różnych skalach
czasowych. Prof. Udalski od ponad 25 lat
prowadzi projekt OGLE, będący od momentu powstania jednym z największych
na świecie przeglądów zmienności nieba.
Prace zespołu OGLE mają wpływ na wiele
dziedzin współczesnej astrofizyki.
Informacja o przyznaniu medalu została
ogłoszona podczas zebrania Niemieckiego
Towarzystwa Astronomicznego, odbywającego się w trakcie Kongresu Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Wiedniu.
Wręczenie Medalu połączone z wykładem
laureata nastąpi w przyszłym roku podczas
zjazdu astronomów niemieckich w Stuttgarcie. Medal Karla Schwarzschilda przyznawany jest przez niemieckie Astronomische Gesellschaft od 60 lat. Otrzymują go
wybitni astronomowie z całego świata.
Paweł Grochowalski

Startuje konkurs
KosmoSzkoła z PAK
Nowy konkurs dla szkół, nauczycieli
i uczniów na projekt edukacyjny dotyczący
astronomii został ogłoszony przez czasopismo i portal „Urania – Postępy Astronomii”, Polskie Towarzystwo Astronomiczne
oraz Polską Agencję Kosmiczną. Konkurs
jest skierowany do wszystkich typów szkół,
a zadaniem konkursowym jest opisanie
pomysłu na program zajęć kółka astronomicznego oraz przygotowanie listy sprzętu
potrzebnego do działania takiego kółka.
Laureaci konkursu mogą liczyć na sfinansowanie części takiego astronomicznego
Urania

sprzętu. Łączna pula nagród to 8000 zł
w formie wybranego sprzętu astronomicznego dla szkoły oraz nagrody książkowe
dla autorów projektów. Dodatkowo 100
pierwszych szkół, które przyślą zgłoszenia,
otrzyma prenumeratę „Uranii – Postępów
Astronomii” na rok szkolny 2018/2019.
Termin przyjmowania zgłoszeń mija 31
października 2018 r., a wyniki zostaną
ogłoszone do 25 listopada 2018 r. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej http://www.
urania.edu.pl/konkursy/kosmoszkola (kc)

Astronomia pozostanie
osobną dyscypliną naukową!
Jarosław Gowin, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uwzględnił argumenty
astronomów i ogłosił 20 września, iż astronomia pozostanie samodzielną dyscypliną naukową w nowym podziale dyscyplin
naukowych i artystycznych opracowanym
przez Ministerstwo. Minister podpisał rozporządzenie będące częścią zmian związanych z nową ustawą Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (tzw. Ustawy 2.0), która
wejdzie w życie 1 października 2018 r.
Według nowego rozporządzenia w Polsce
będą rozróżniane 44 dyscypliny naukowe
i 3 artystyczne. Dotychczasowy podział
obejmował 8 obszarów, 22 dziedziny i 102
dyscypliny.
W pierwotnej wersji projektu astronomia miała zostać włączona do „nauk fizycznych”, co wzbudziło wiele protestów,
zarówno ze strony naukowców, instytucji
i organizacji, jak i w formie bardzo licznego
poparcia społecznego. Sprawa mocno zainteresowała także media.

Komunikat
PTA

W imieniu polskiej społeczności astronomicznej dziękujemy wszystkim, którzy wsparli starania o pozostawienie
astronomii jako samodzielnej dyscypliny naukowej.
Zarząd Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego
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Znamy pierwszego turystę
na lot wokół Księżyca

Przykładowy ekran z aplikacji mobilnej NASA Selfies

Załogowa wyprawa na Księżyc za pomocą
statku Dragon i rakiety Falcon Heavy miała się odbyć już w drugiej połowie 2018 r.
Na początku tego roku ogłoszono jednak,
że Falcon Heavy nie będzie certyfikowany
do lotów załogowych.
Rafał Grabiański

Zrób sobie kosmiczne selfie
z apką NASA!
Czy chcieliście zrobić sobie kiedyś selfie
w skafandrze astronauty albo w fajnej kosmicznej miejscówce? NASA postanowiła
to ułatwić i wydała specjalną apkę mobilną NASA Selfies do robienia takich fotek.
Oprócz tego opublikowała też aplikację
do gogli wirtualnej rzeczywistości.
Okazją do opublikowania aplikacji
do kosmicznych selfie jest 15 lat działania
Kosmicznego Teleskopu Spitzera. I to zdjęcia z tego właśnie teleskopu służą jako tła
do fotek. Obecnie do wyboru jest 30 propozycji, ale NASA zapowiada, że później
poszerzy możliwości wyboru, w tym m.in.
doda zdjęcia z misji załogowych. A na razie można mieć selfie w wirtualnym skafandrze astronauty na tle np. jakiejś fajnej
mgławicy albo centrum Drogi Mlecznej.

Źródło: SpaceX

Firma SpaceX ogłosiła śmiałka, który zapłacił za lot wokół Księżyca nowym, budowanym przez firmę systemem rakietowym
BFR (Big Falcon Rocket). Na specjalnej konferencji Elon Musk, założyciel firmy przedstawił też zmiany architektoniczne w projekcie całego systemu. Miejsce w pierwszym
załogowym locie wokół Księżyca za pomocą
rakiety BFR, zostało wykupione przez Yusaku Maezawę — japońskiego przedsiębiorcę,
multimiliardera. Turystyczny astronauta ma
zabrać w swoją podróż 6–8 artystów, którzy
następnie stworzą prace inspirujące innych
do podążania za marzeniami.
Sześciodniowa misja BFR, której celem
będzie okrążenie Księżyca, jest obecnie
planowana na 2023 rok. Lot odbędzie się
dopiero po udanej kampanii testów, które
mają rozpocząć się już w przyszłym roku.
Ostatnim sprawdzianem systemu ma być
bezzałogowy lot, nie wiadomo jednak, czy
w dokładnie tej konfiguracji, w jakiej następnie poleci Yusaku i jego współtowarzysze. Lot wokół Księżyca ma być rekordowy
pod względem dystansu od Ziemi w locie
załogowym. Turyści oddalą się od naszej
planety na odległość być może nawet
650 000 km.
Początkowo to właśnie Maezawa wykupił podobny lot na rakiecie Falcon Heavy.

Źródło: NASA/JPL-Caltech

Podczas konferencji prasowej minister
powiedział m.in., iż „astronomowie okazali
się nie tylko świetnymi naukowcami, ale
też świetnymi PR-owcami”. To nawiązanie
do dorobku naukowego polskiej astronomii oraz do zebrania w ciągu dwóch dni
przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne
aż 8 tysięcy podpisów poparcia dla petycji
skierowanej do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, apelującej o utrzymanie
statusu astronomii jako samodzielnej dyscypliny naukowej.
Krzysztof Czart

Yusaku Maezawa podczas konferencji ogłaszającej wykupienie przez niego miejsca w statku
BFR, w locie wokół Księżyca
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Aplikacja jest dostępna dla systemów iOS
oraz Android.
Drugą nową propozycją od NASA Jet Propulsion Laboratory jest aplikacja do gogli
wirtualnej rzeczywistości. Można z niej korzystać w goglach Oculus, Vive albo w systemie Google Cardboard (czyli tekturowe
gogle plus smartfon). Aplikacja nazywa
się NASA Exoplanet Excursions i pozwala
na wybranie się na wycieczkę do systemu TRAPPIST-1. To jedyne znane miejsce
we Wszechświecie, w którym w jednym
układzie jest aż siedem planet o wielkości
podobnej do Ziemi. Przy czym problem taki,
że jak na razie naukowcy nie posiadają
bezpośrednich zdjęć planet TRAPPIST-1,
rozwiązano, używając artystycznych wizualizacji, jak mogą one wyglądać, opartych
o wyniki badań naukowych.
Krzysztof Czart

Śledząc międzygwiezdny
obiekt ‘Oumuamua
do jego domu
Zespół astronomów kierowany przez
Coryna Bailer-Jonesa z Instytutu Astronomii Maxa Plancka (Niemcy) wykonał śledzenie wstecz trasy międzygwiezdnego
obiektu ‘Oumuamua do kilku gwiazd, które prawdopodobnie mogą być gwiazdami
macierzystymi. Wykorzystano w tym celu
dane z satelity Gaia oraz uwzględniono
najnowsze ustalenia odnośnie ‘Oumuamua, w tym dodatkowe przyspieszenie
obiektu, przypuszczalnie na skutek wyrzucania gazu przy przelocie w pobliżu Słońca,
sugerujące, że być może obiekt jednak jest
kometą a nie planetoidą.
Co jednak z gwiazdami mijanymi przez
‘Oumuamua po drodze do Układu Słonecznego wraz z ich połączoną grawitacją, która wpłynęła na trajektorię obiektu? W tej
części rekonstrukcji Bailer-Jones wykorzystał skarbnicę danych, którą misja Gaia
opublikowała w kwietniu — Gaia’s Data
Release 2 (DR2). Jako lider jednej z grup
5/2018

odpowiedzialnych za przygotowanie da- da takowy posiada). Jednak stosunkowo uki mogli się lepiej poznać. Zwieńczeniem
nych Gaia do użytku przez społeczność duża prędkość względna (ok. 25 km/s) kilkudniowego spotkania było uroczyste
naukową, Bailer-Jones bardzo dobrze zna sprawia, że jest mniej prawdopodobne, by ogłoszenie wyników w Ratuszu Miejskim.
Laureatów sesji referatowej przedstaten konkretny zestaw danych. W szczegól- był to dom ‘Oumuamua. Kolejna kandydatności DR2 zawiera dokładne informacje ka, HD 292249, jest podobna do nasze- wiono w tabeli na s. 51.
(mk)
na temat pozycji, ruchu na niebie i paralak- go Słońca. Była znacznie mniej zbliżona
sy dla 1,3 mld gwiazd. Dla siedmiu milio- do trajektorii obiektu 3,8 mln lat temu, ale
nów z nich znana jest również informacja posiada mniejszą prędkość względną — 10
o prędkości radialnej gwiazdy, czyli jej ru- km/s. Dwie dodatkowe kandydatki spotkachu w kierunku bezpośrednio do nas lub ły się z ‘Oumuamua odpowiednio 1,1 oraz
od nas. Korzystając z astronomicznej bazy 6,3 mln lat temu, przy średnich prędkodanych Simbad, astronomowie uwzględnili ściach i odległościach. Gwiazdy te zostały
kolejne 220 000 gwiazd w swoich bada- wcześniej skatalogowane przez inne przeniach, dla których prędkość radialna jest glądy, ale niewiele o nich wiadomo.
dostępna tylko z bazy Simbad.
Aby wyrzucić ‘Oumuamua z obserwoNastępnie astronomowie spojrzeli wanymi prędkościami, macierzysty układ
na przybliżoną drogę wstecz: uproszczo- musiałby posiadać dużą planetę, która
ny scenariusz, w którym zarówno ‘Oumu- mogłaby wystrzelić ‘Oumuamua w głąb
amua, jak i wszystkie gwiazdy poruszają przestrzeni kosmicznej. Jak dotąd żadna
się po liniach prostych ze stałą prędkością. taka planeta nie została wykryta wokół
Z tego scenariusza wybrali około 4500 tych gwiazd — ale ponieważ żadna z nich
gwiazd, które były obiecującymi kandy- nie została jeszcze zbadana pod kątem
datkami do bliższego spotkania z ‘Oumu- posiadania planet, może się to zmienić
amua. Potem nastąpił kolejny krok: śle- w przyszłości.
dzenie przeszłych ruchów tych kandydatek
Agnieszka Nowak 60 lat NASA
Amerykańska agencja kosmiczna święi ‘Oumuamua, uwzględniając grawitacyjny
tuje w tym roku swoje 60. urodziny i zapowpływu całej materii w naszej macierzystej XLIV Ogólnopolskie
wiada ambitne plany na przyszłość, np. stagalaktyce.
Młodzieżowe Seminarium
cję orbitalną wokół Księżyca już za kilka lat,
Różne badania sugerowały już,
a w dalszej perspektywie załogowy lot na
że ‘Oumuamua została wyrzucona z ukła- Astronomiczne
du planetarnego gwiazdy macierzystej
W dniach 22–24 marca, na XLIV edycji Marsa. Gdy zaczęła działalność 1.10.1958
podczas fazy formowania się planet, kiedy OMSA w Grudziądzu spotkali się młodzi r., zatrudniała 80 pracowników i posiadaunosiło się wiele małych obiektów (plane- adepci astronomii z różnych stron Polski. ła 4 laboratoria przejęte od wcześniejszej
tozymali), oddziałujących z planetami ol- Była to niezwykła okazja, aby podzielić agencji o nazwie NACA. Obecnie liczba
brzymami w tym układzie. Gwiazda macie- się z innymi swoją wiedzą oraz wynikami pracowników NASA przekracza 17 tysięcy,
rzysta obiektu ma prawdopodobnie dwie własnych badań, wymienić się ciekawymi a budżet to prawie 21 miliardów dolarów
kluczowe właściwości: śledzenie wstecz pomysłami z rówieśnikami i dowiedzieć rocznie. Życzymy, aby kolejne 60 lat były
orbity ‘Oumuamua prowadzi bezpośrednio się wielu nowych rzeczy. Nie zabrakło oczy- dla NASA co najmniej tak udane, jak miz powrotem do, lub przynajmniej bardzo wiście czasu na zwiedzanie Grudziądza nione!
(kc)
blisko, tej gwiazdy, a ponadto prędkość i okolic, dzięki czemu młodzi pasjonaci nawzględna ‘Oumuamua i jej
gwiazdy macierzystej powinna być stosunkowo powolna
— obiekty zazwyczaj nie są
wyrzucane ze swoich macierzystych układów z dużymi
prędkościami.
Bailer-Jones i jego koledzy znaleźli cztery gwiazdy, które są potencjalnymi
kandydatkami na rodzimy
świat ‘Oumuamua. Wszystkie cztery są karłami. Najbardziej zbliżonym w odległości do ‘Oumuamua jest
czerwony karzeł HIP 3757,
z którym obiekt spotkał się
około milion lat temu. Biorąc
pod uwagę przypadkowości,
które nie zostały uwzględnione w tej rekonstrukcji,
znajduje się wystarczająco
blisko, by ‘Oumuamua mogła pochodzić z jego układu
Uczestnicy seminarium na tradycyjnej fotografii na dachu grudziądzkiego obserwatorium i planetarium
planetarnego (jeżeli gwiaz5/2018
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Ciemne niebo

Mały krok w stronę lepszej jakości…

Zanieczyszczenie atmosfery
a jasność nocnego nieba
Aleksandra Przybyłowicz

P

Zimowe długie noce wydają się być porą najciemniejszego nieba.
Byłaby to prawda, gdyby nie przesłaniający je smog.

roblem zanieczyszczenia światłem jest znany coraz szerszej
grupie ludzi. Mimo to zanieczyszczenie to wciąż narasta. Dlatego
też w badanie tego zjawiska musimy zagłębić się bardziej, odkrywając
jego kolejne skutki i szukając sposobów
jego ograniczenia.
W mojej pracy badawczej zwróciłam uwagę na wpływ zanieczyszczenia
atmosfery na jasność nocnego nieba
w mojej okolicy. Roczne wyniki badań
przedstawiłam w formie referatu na XLIV
OMSA w Grudziądzu, za który zostałam
nagrodzona trzecim miejscem. Zainteresowałam się tym tematem, gdy zauważyłam, że zimą w mroźne, bezchmurne
i długie noce warunki do obserwacji nie
są tak dobre, jak by się wydawało.

czeniu powietrza. Wiemy, że można
o nim powiedzieć, gdy w składzie atmosfery znajdują się gazy, ciecze czy ciała
stałe, które nie są jej naturalnymi składnikami.
Zanieczyszczenia powietrza możemy
podzielić na naturalne (spowodowane
np. wybuchami wulkanów) oraz antropogeniczne — powodowane działalnością
człowieka (np. rafinerie ropy naftowej,
zakłady przemysłowe czy ogrzewanie domów). Zanieczyszczenia spowodowane
naszą działalnością odgrywają znaczącą
rolę w opisywanym przeze mnie problemie, w szczególności jest to stężenie pyłu
PM10.
Zanieczyszczenie sztucznym światłem
powoduje wiele problemów. Jednym
z nich jest rozjaśnianie nocnego nieba.
Niewłaściwe oświetlenie, np. ulic, poKilka słów o zanieczyszczeniach
zwala na jego ucieczkę poza obszar, który
Bardzo często słyszymy o zanieczysz- ma być oświetlony, np. w niebo. Skutkiem tego niebo nocne
Tabela 1. Średnie miesięczne wartości stężenia pyłów PM10
staje się jasne. Ważnym
oraz jasności nieba
czynnikiem potęgującym
ten efekt jest poziom zaMiesiące roku Stężenie pyłów Jasność nieba
2
chmurzenia, ponieważ
2017
PM10
[mag/arcsec ]
chmury odbijają i rozpra[µg/m3]
szają źle ukierunkowane
Styczeń
79
18,65
sztuczne światło. Podobnie działają cząsteczLuty
50
19,35
ki zanieczyszczające atmosferę. Ich największe
Marzec
33
19,84
stężenie w Polsce występuje w zimie, kiedy
Kwiecień
22
20,04
trwa tzw. sezon grzewczy
Maj
19
20,1
i gospodarstwa domowe
ogrzewane są najczęCzerwiec
17
20,15
ściej węglem. Chociaż
cząsteczki te nie są dla
Lipiec
14
20,45
nas widoczne, odbijają
Sierpień
18
20,15
sztuczne światło, przez
co wraca ono do obserWrzesień
15
20,44
watorów nocnego nieba.
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Październik

22

20,08

Listopad

37

19,7

Grudzień

28

19,95

Moje obserwacje

Obserwacje prowadziłam w miejscowości Wójtowa. Znajduje
Urania

się ona w województwie małopolskim,
w odległości 12 km od Gorlic i 19 km
od Jasła. Są to największe miasta w mojej
okolicy. Warto wspomnieć, że stężenie
pyłów zawieszonych jest nad nimi
znacznie wyższe niż w ich otoczeniu
ze względu na zakłady przemysłowe.
Chmury zanieczyszczeń rozciągają się
nad ich okolicami, co wpływa na jakość
obserwacji nocnego nieba.
Do wykonywania pomiarów używałam miernika SQM-L 1. Przeprowadzałam je przez cały 2017 rok w miarę
bezchmurne oraz bezksiężycowe noce,
w godzinach 23.00 – 01.00. Wyniki zamieszczałam w raportach obserwacyjnych. Dodatkowo zapisywałam poziom
stężenia pyłów PM10 zanieczyszczających atmosferę w daną noc. Dane te odczytywałam ze stacji pomiarowej w Jaśle
— są one dostępne dla każdego.
Zebrane dane przeanalizowałam, porównując wartości średniego stężenia
pyłu PM10 z uśrednionymi wynikami
moich pomiarów jasności nocnego nieba. Patrząc na dane w tabeli 1, możemy
zauważyć, że w miesiącach zimowych
stężenie PM10 jest wyższe, a niebo nocne jaśniejsze.
Następnie postanowiłam sprawdzić,
jak stężenie pyłów zawieszonych wpływa na jakość nocnych obserwacji. Wyniki przedstawiłam na dwóch wykresach.
Zarówno na pierwszym, jak i na drugim
wykresie pokazałam zależność średnich wartości jasności nocnego nieba
od średnich wartości stężenia PM10.
Na wykresie pierwszym są to średnie
miesięczne, a na drugim — średnie dobowe. W obu przypadkach punkty układają się w sposób sugerujący zależność
liniową, dlatego dopasowałam na wykresach linię prostą.
Z otrzymanej zależności wynika,
iż jasność nocnego nieba w dużym stopMetoda pomiarów z wykorzystaniem SQM-L
opisana jest na stronie http://www.wygasz.edu.
pl/index.php/sky-quality-meter.html
1

5/2018

Młodzi badacze
niu zależy od poziomu zanieczyszczenia powietrza spowodowanym głównie
intensywnością ogrzewania domostw czy
pracą zakładów przemysłowych. W długie,
mroźne, noce zimowe, kiedy wydaje się,
że warunki do obserwacji powinny być co
najmniej dobre, niestety tak nie jest. Dzieje się tak w wyniku rozpraszania sztucznego światła na pyłach zawieszonych, które
zwiększa jasność nieba.
Podsumowując, mogę stwierdzić,
że w małych miejscowościach (takich jak
Wójtowa) i w dużych (jak Kraków), za jakość nocnego nieba odpowiadamy my
sami jako mieszkańcy, emitując nadmierną ilość szkodliwych pyłów.

Mały krok w stronę
ciemniejszego nieba

Mam nadzieję, że wyniki mojej pracy
zwrócą na siebie uwagę władz lokalnych
i przyczynią się do dbania o ekologiczne
ogrzewanie naszych domostw. Pragnę
zachęcić także innych do wykonywania
takich pomiarów w swoich miejscowościach. Każdy z nas może uczynić mały
krok w stronę lepszej jakości nocnego
nieba. Pamiętajmy — eliminując smog
z naszego życia poprawiamy jasność nocnego nieba. Dbając o ekologiczne ogrzewanie, dbamy więc nie tylko o siebie,
ale i zapewniamy sobie lepsze warunki
do obserwacji astronomicznych.

■

Laureaci OMSA 2018
Nazwisko

Szkoła

Tytuł referatu

I miejsce

Aleksandra
Krzemień

I LO Wadowice

Księżyc w teorii
i amatorskich obserwacjach

II miejsce

Anna Rafa

LO Gorlice

Solary(i)grafia

III miejsce

Aleksandra
Przybyłowicz

LO Gorlice

Wpływ zanieczyszczenia atmosfery
na pomiary jasności nocnego nieba

IV miejsce

Laura Meissner

V LO
Bielsko-Biała

Moje kółko astronomiczne

V miejsce

Marta Anna
Tomalak

I LO Inowrocław

Fotometria lustrzankowa – amatorska obserwacja gwiazd zmiennych

VI miejsce

Joanna Wójtowicz

I LO Łask

Wyznaczanie odległości do Księżyca

VII miejsce

Nadine Żołnowska

II LO Tczew

Jak wyznaczyłam prędkość światła

VIII miejsce

Dawid Jankowski

I LO Radziejów

Wyznaczanie masy Ziemi przy
wykorzystaniu danych z obserwacji
tranzytu Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej

IX miejsce

Klaudia Koczara

Sulęcin

Wyznaczanie wyspy świetlnej
w Sulęcinie i okolicy
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Aleksandra Przybyłowicz — tegoroczna
absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina w Gorlicach. Aktywna
uczestniczka programu Reach the Sky
w ramach projektu Erasmus+. W Ogólnopolskim Finale Konkursu na Referat
z Astronomii i Astronautyki podczas
XLIV OMSA w Grudziądzu za swoją pracę badawczą zdobyła trzecie miejsce.
Jednym z jej głównych zainteresowań
jest szeroko rozumiana astronomia,
a szczególnie problematyka zanieczyszczenia światłem.
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Czytelnicy obserwują

Zagadka do rozwiązania… zwykłym aparatem

Czas na potrójne
zaćmienie

b Persei

Ryszard Biernikowicz

Jesienią br. nadarzy się wyjątkowa okazja obserwacji prawdziwej perełki wśród układów zaćmieniowych — b Persei. Dopiero niedawno odkryto, że jest to zaćmieniowy układ potrójny i wciąż nie bardzo
wiadomo, z czego się składa. Problemem jest jasność tej gwiazdy — zbyt duża na fotometrię teleskopową. Znakomitym narzędziem do badania skomplikowanych zaćmień w tym układzie jest aparat
fotograficzny.

N

ie należy mylić dwóch
układów zaćmieniowych
o podobnych oznaczeniach: „b Persei” to nie
„β Persei”. Układ b Persei znajduje się
na niebie w odległości 15° na północny wschód od bardziej znanej β Persei.
Dokładna pozycja b Persei została pokazana na zdjęciu 1.
Znanych jest wiele potrójnych układów gwiazdowych, w których dwie
gwiazdy A i B krążą w niewielkiej
odległości od siebie wokół wspólnego
środka masy, a znacznie dalej wokół
nich orbituje trzecia gwiazda C. Często obserwuje się zaćmienia w układzie
bliższych składników gwiazdowych
AB — tak jak np. w klasycznym układzie zaćmieniowym β Persei, czyli Algolu. Ale wyjątkowo rzadkie są układy
potrójne, w których odległy składnik C
zaćmiewa ciasny układ podwójny AB.
Przykładem właśnie takiego niezwykłego systemu jest b Persei.
Pomimo ponadstuletniej historii obserwacji nadal mało wiemy o tym, jak
się wydawało nudnym obiekcie, który
zyskał łatkę systemu o elipsoidalnej
zmienności. Nachylenie płaszczyzny
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orbity takich układów jest zbyt małe,
by zaobserwować zaćmienia, a zmiany
jasności są wynikiem różnego ustawienia składników o elipsoidalnym kształcie. Ten rodzaj gwiazd zmiennych nie
cieszy się popularnością wśród astronomów ze względu na małą amplitudę
zmian jasności (kilka setnych magnitudo) i bardzo skromny zakres informacji, jakie można uzyskać z analizy
krzywej blasku. Widma też niewiele
wnoszą, ponieważ widać tylko linie jaśniejszej gwiazdy.
Jednak kilka lat temu odkryto zaćmienia w układzie b Persei, co wywołało renesans zainteresowania tym
układem. Obecnie trwają akcje obserwacyjne zaćmień b Persei koordynowane przez AAVSO1 (www.aavso.org)
w ramach współpracy hobbistów astronomicznych z zawodowymi astronomami (D.Collins, B.Zavala, J.Sanborn).
Układ b Persei jest obserwowany również metodą interferometrii optycznej
oraz spektroskopowo. Planowane jest
opublikowanie w najbliższym czasie

podsumowania naszego stanu wiedzy
o tym układzie, bazujące na materiale
obserwacyjnym zebranym w ostatnich
latach. Wśród współautorów znajdą się
również amatorzy, którzy zgłoszą wartościowe obserwacje fotometryczne zaćmień b Persei do bazy AAVSO.
Jasny układ b Persei (~4,6m w barwie V) jest bardzo wdzięcznym obiektem do obserwacji fotometrycznych
nawet dla początkujących fotometrystów gwiazdowych. Wystarczy podstawowy zestaw do fotografii — aparat
z wężykiem spustowym, przykręcony
do głowicy fotograficznej na statywie.
Wymagane jest wykonanie najprostszej
standaryzowanej fotometrii różnicowej
b Persei ze zdjęć uzyskanych aparatem
cyfrowym z wydzielonymi pikselami
w kolorze zielonym. Ogólne zasady fotometrii lustrzankowej opisano w Uranii 5/2017, s. 30, a szczegółowe instrukcje można znaleźć w przetłumaczonym
na język polski podręczniku AAVSO 2
i w artykule w Proximie nr 313.

American Association of Variable Star Observers — stowarzyszenie zrzeszające obserwatorów
gwiazd zmiennych, wbrew nazwie z całego świata.

2

1
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Historia obserwacji
i modele b Persei
Zmienność b Persei została odkryta
spektroskopowo przez J. B. Cannon
w 1914 r. (sądząc po inicjałach, to nie
jest „ta” A. P. Cannon od klasyfikacji
widmowej). Znaleziono okresowość
1,52732d w wynikach pomiarów prędkości radialnych na kilkudziesięciu
widmach wykonanych w sezonie obserwacyjnym 1910/1911. Wyznaczono parametry orbitalne tego układu
podwójnego na podstawie linii tylko
jednego, jaśniejszego składnika (linii
słabszego nie widać).
W 1923 r. pierwszą krzywą blasku
b Persei opublikował Joel Stebbins
— pionier wykorzystania detektorów
selenowych do fotometrii gwiazd.
Odkrył zmienność elipsoidalną, czyli zmiany jasności kształtem zbliżone
do sinusoidy o amplitudzie zaledwie
~0,06m i okresie 1,52732d. Takie zmiany jasności interpretuje się modelem
niezaćmieniowego, ciasnego układu
podwójnego, w którym obie gwiazdy,
rozciągnięte przez wzajemną grawitację do elipsoidalnego kształtu, krążą
wokół wspólnego środka masy. Jasność układu w danym momencie zależy od całkowitego pola powierzchni
obu gwiazd, obserwowanego z Ziemi.
Później próbowano kilka razy wyznaczyć spektroskopowo parametry
orbitalne tego układu, bazując na widmach zawsze z jednego tylko sezonu obserwacyjnego. Pomiędzy tymi
wyznaczeniami zauważono istotne
różnice w prędkości radialnej układu,
amplitudzie prędkości radialnej i ekscentryczności orbity. Dlatego pojawiły
się sugestie, że obserwowane rozbieżności powyżej błędów pomiarowych
są spowodowane przez długookresowe
zmiany.
W 1973 r. odkryto emisję promieniowania radiowego na częstotliwości 8,085 GHz, a w 1977 r. również
na 5 GHz. Tylko w nielicznej grupie
ciasnych układów podwójnych obserwuje się słabe promieniowanie radiowe. Ma ono charakter nietermicznych
rozbłysków, bez wyraźnej periodyczności. Może to świadczyć o przepływie masy pomiędzy składnikami przez
wewnętrzny punkt Lagrange’a L14.
Punkt pomiędzy składnikami układu, gdzie ich
oddziaływania grawitacyjne się równoważą.
4
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Uwolniona przy tym energia
grawitacyjna jest źródłem fal
radiowych. Nakłada to ograniczenie na model b Persei, wymuszając, by jedna z gwiazd
układu wypełniała swoją powierzchnię Roche’a 5 i możliwy był transfer materii przez
punkt L1.
W 1976 r. opublikowano
fundamentalną pracę na temat
b Persei. Zmierzono prędkości
radialne na 221 widmach wykonanych w latach 1910–1975.
Oprócz okresu 1,52732d znaleziono również okres ~701d —
znak obecności trzeciej gwiazdy. Powstał model potrójnego
niezaćmieniowego
układu
b Persei AB-C, w którym
składniki AB tworzą ciasny
układ podwójny, a wokół tego
systemu z okresem kilkuset dni
krąży składnik C.
Rys. 1. Zdjęcie okolicy b Persei o polu widzenia
Z obserwacji spektroskopo- 6,3°×4,2°, wykonane zestawem do fotometrii lustrzanwych jest znany typ widmowy kowej użytym przez autora podczas obserwacji zaćmienia w grudniu 2016 r. i lutym 2018 r. Strzałkami wskatylko najjaśniejszej gwiazdy zano gwiazdy wykorzystywane do fotometrii standaryukładu, oznaczonej symbolem zowanej: gwiazda porównania HIP 20156 (V = 5,456m,
„A”. Jest ona typu A2V, co B-V = 0,219m) i testowa HIP 20370 (V = 7,110m, B-V =
m
oznacza temperaturę 9000 K 1,320 ). Jest to wynik stertowania 196 zdjęć poprawionych o efekty instrumentalne, z których każde było nai masę 2,25 Mʘ. Pozostałych świetlane przez 30 s
dwóch składników układu
b Persei nie udało się wykryć w wid- Symulacja krzywej blasku jako najmie, bo są znacznie słabsze. Jednak bardziej prawdopodobny daje model,
na podstawie 13-pasmowej fotometrii w którym stosunek masy składnika
w zakresie 3300–11000 Å oraz blen- wtórnego do głównego wynosi 0,25
dowania linii wodoru oszacowano, że (masa składnika B = 0,56 Mʘ), nachynajlepiej modeluje się parametry tego lenie orbity 49° i promienie składników
układu, gdy dla obu słabszych gwiazd odpowiednio 3,4 i 2,1 Rʘ.
przyjmie się typ widmowy F, któCiekawostką wynikającą z tej symury opowiada różnicy jasności ok. 3m lacji jest to, że gdyby wspomniany stowzględem najjaśniejszej gwiazdy (~5– sunek masy był <0,20 (masa składnika
–7% jasności gwiazdy A).
wtórnego <0,45 Mʘ), to w układzie
W 2014 r. wymodelowano układ AB występowałyby zaćmienia. Jak się
b Persei na podstawie obserwacji elip- za chwilę okaże, są wskazówki, że musoidalnych krzywych blasku w filtrach skające zaćmienia mogą występoUBVRI. Ponieważ w tym układzie ob- wać. Natomiast gdyby stosunek masy
serwuje się słabe nieperiodyczne pro- był >0,29 (masa składnika wtórnego
mieniowanie radiowe, przyjęto więc, >0,65 Mʘ), to w układzie występowałże jeden ze składników wypełnia po- by przepływ materii przez wewnętrzny
wierzchnię Roche’a w układzie b Per punkt Lagrange’a, na co właśnie wskaAB. Tym składnikiem jest A, ponieważ zują obserwacje radiowe. Która z tych
amplituda elipsoidalnej zmienności trzech sytuacji faktycznie ma miejsce?
aż 0,057m w barwie V jest za duża, by Tego właśnie chcemy się dowiedzieć.
mógł ją generować słaby składnik B.
W 2014 r. opublikowano bardzo
5
W układzie podwójnym powierzchnia okalają- dobrej jakości krzywą blasku b Perca obszar grawitacyjnej dominacji danego skład- sei z elipsoidalną zmiennością (rys. 2)
nika. Materia znajdująca się poza powierzchnią
na podstawie 545 obserwacji z 16 sesji
Roche’a może swobodnie opuścić gwiazdę.
Urania
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Interferometria optyczna b Persei
Ponowne zainteresowanie układem
b Persei pojawiło się po odkryciu zaćmień, polegających na wzajemnym
przesłanianiu się składnika C i ciasnego
układ podwójnego AB. Dokonano tego
za pomocą interferometru optycznego
NPOI (skrót od Navy Precision Optical
Interferometer) znajdującego się w Naval Observatory (Flagstaff, USA).
Układ b Persei był obserwowany
przez NPOI od października 2010 r.
Do obserwacji wykorzystywano konfigurację NPOI z 3–4 teleskopami odległymi od siebie o maksymalnie 64 m, co
przełożyło się na maksymalną rozdzielczość 0,003–0,005". Rys. 4a przedstawia „zdjęcie” okolicy nieba wokół b Per
uzyskane tym interferometrem, na którym składnik C znajduje się w odległości ~0,0095” od nierozdzielonego układu AB. Natomiast na rys. 4b pokazano
pozycje składnika C względem układu
AB w różnych momentach, które układają się w jedną linię.
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Rys. 2. Krzywa blasku w filtrze V niezaćmieniowego ciasnego układu podwójnego b Persei AB. W fazie 0 prawdopodobnie jest widoczne muskające zaćmienie
Źródło: alert AAVSO nr 610, D. Collins i in.

Dalsze obserwacje
astrometryczne pozwoliły na dokładniejsze wyznaczenie parametrów orbitalnych
składnika C: duża półoś orbity = 0,02622”,
okres orbitalny =
703,06d, mimośród
orbity = 0,185. Najważniejszym wynikiem interferometrii
optycznej
okazało
się nachylenie orbity:
90°,5 — wskazujące
na możliwość wystę-

Rys. 3. Schematycznie przedstawiona symulacja niezaćmieniowego ciasnego układu podwójnego
b Persei AB oraz krzywa prędkości radialnej składnika A (zielona) i krzywa blasku w filtrze V (czerwona)

powania zaćmień w układzie b Persei
AB-C. Z efemerydy wynikała możliwość wystąpienia zaćmienia w końcu
stycznia 2013 r. Dlatego astronomowie
R.T.Zavala i J.J.Sanborn zgłosili do
AAVSO potrzebę obserwacji b Persei
w okresie od 23 stycznia do 2 lutego
2013 r. Zaćmienie rzeczywiście wystąpiło w dniach 5–6 lutego 2013 r., czyli
tydzień później niż prognoza. Od tego
historycznego zaćmienia datują się
systematyczne i coraz lepsze jakościowo obserwacje fotometryczne zaćmień
b Persei przez społeczność AAVSO.

Zaćmienia w potrójnym
układzie b Persei
Rysunek 5 przedstawia schematyczną wizualizację zaćmienia w układzie
b Persei. W tym modelu ciasny układ
podwójny AB okrąża w płaszczyźnie
kartki środek masy z okresem ~1,5
dnia. Linią przerywaną pokazano tylko orbitę składnika B. Nie pokazano
tutaj minimalnego ruchu orbitalnego
składnika A, jako że jest on kilkakrotnie cięższy od B. Natomiast gwiazda
C porusza się po orbicie oznaczonej
linią ciągłą prostopadle do płaszczyzny
Źródło: C.A. Hummel i in.

w sezonie obserwacyjnym 2013/2014.
Do obserwacji dopasowano funkcję
zawierającą dwie harmoniczne. Występuje tu minimalny efekt O’Connella, polegający na tym, że jasność
w okolicach pierwszego maksimum
(faza = 0,25) jest nieco większa niż
podczas drugiego maksimum (faza
= 0,75). Warto też zauważyć, że minimum w krzywej blasku w fazie = 0
na rys. 2 wydaje się znajdować poniżej
linii dopasowania. Punkty w minimum
jasności pochodzą z kilku sesji obserwacyjnych. Może to wskazywać np.
na przesłanianie strumienia akrecyjnego płynącego z głównego składnika,
wypełniającego powierzchnię Roche’a,
lub zaćmienie muskające.
Na rys. 3 pokazano poglądowo symulację ciasnego niezaćmieniowego
układu podwójnego AB i dwa wykresy
— krzywą prędkości radialnych składnika A (tylko jego widmo A2V jest widoczne) oraz krzywą blasku w filtrze V.
Przyjęte „zero” krzywej zmian prędkości radialnych powinno mieć faktycznie
wartość +20km/s, gdyż cały układ b Per
AB-C oddala się od nas z taką prędkością. Warto zauważyć, że fazy odpowiadające zmianom prędkości radialnej
składnika A nie pokrywają się dokładnie
z fazami elipsoidalnej krzywej blasku.

Źródło: D. Collins i in.
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Rys. 4. (a) Pozycja składnika C względem układu AB (nierozdzielonego) w styczniu 2011 r. Obraz uzyskano za pomocą interferometru optycznego NPOI. (b) Wzajemne pozycje składników C
(czerwone kwadraty) i AB (niebieski kwadrat) w różnych momentach
Urania
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czas zaćmienia głównego
gwiazda C zasłania ciasny układ podwójny AB.
Wtedy obserwuje się największy spadek jasności.
Podczas zaćmienia wtórnego jest odwrotnie. Taki
podział zaćmień pojawił
się po obserwacjach bardzo głębokiego zaćmienia (aż ~0,35m) w marcu
2016 r. (rys. 6c). Podczas
wcześniejszych obserwacji w lutym 2013 r. i stycz- Rys. 5. Okienko na niebie pokazujące schematycznie geomeniu 2015 r. zakładano, trię zaćmienia (opis w tekście)
że oba zaobserwowane
chu orbitalnego układu AB względem C.
zaćmienia są głównymi.
Kolejnym jeszcze ważniejszym argu- Okazało się, że w czasie trwania zaćmiementem na rzecz tego takiego rozróżnie- nia składnik A zachowywał praktycznie
nia rodzajów zaćmień na rys. 6 jest za- niezmienną prędkość radialną, a po jego
chowanie się linii widmowych składnika zakończeniu zaczął się od nas oddalać.
A (jedynych obserwowalnych) podczas Odwołując się do modelu na rys. 5, zazaćmienia w grudniu 2016 r. Bynajmniej obserwowaliśmy więc, że po zaćmieniu
nie są tutaj istotne zmiany prędkości ra- „niebieska” gwiazdka A zaczęła się oddialnych o okresie ~1,5 dnia pokazane na dalać od nas „pod powierzchnię kartki”,
rys. 3, które wynikają z ruchu orbitalnego a wraz z nią cały układ AB. Z praw fiskładnika A w układzie AB. Natomiast zyki wynika, że jednocześnie gwiazdka
istotne są obserwacje zmian prędkości C zaczęła się przybliżać. Potwierdza to
radialnych składnika A wynikające z ru- założenie, że składnik C został wtedy
przysłonięty przez AB, a więc było
to zaćmienie wtórne.
Do tej pory zaobserwowano
zaćmienia wtórne o amplitudzie
~0,15m w barwie V. Natomiast zaćmienie główne w marcu 2016 r.
miało amplitudę aż ~0,35m, a ostatnie w lutym 2018 r. — tylko ~0,20m.
Jeżeli założymy, że podczas zaćmienia wtórnego w fazie najgłębszego spadku jasności o Δm ≈ 0,15m
składnik C jest całkowicie zakryty,
to możemy oszacować jego jasność
względem układu AB. Z zależności (FAB+FC)/FAB ≈ 2,512Δm, gdzie
FAB i FC oznaczają odpowiednio
strumień energii od układu AB i C,
otrzymujemy Fc ≈ 0,15 FAB. Jak
już wspomniano, oszacowano, że
oba słabsze składniki B i C emitują
5–7% energii najjaśniejszej gwiazdy A. Jeżeli składnik B ma tylko
5–7% jasności A, to otrzymujemy,
że składnik C ma aż 16% jasności
A. Jest więc 2–3 razy jaśniejszy
od przyjętych szacunków.
Rys. 6. Krzywe blasku pięciu zaobserwowanych dotychczas zaćmień w układzie b Persei AB-C. Na krzyBrak fazy głębszego spadku jawych blasku z 4 ostatnich zaćmień pokazano czerwoną linią ciągłą symulację zmienności elipsoidalnej
sności
o ~0,3m podczas zaćmienia
składników AB. Różnymi kolorami oznaczono wyniki różnych obserwatorów. Strzałkami na rys. (d) i (e)
głównego w lutym 2018 r. można
zaznaczono dłuższe ciągi obserwacji autora
Źródło: AAVSO, D.Collins

kartki i co ~704 dni zasłania lub jest zasłaniana przez ciasny układ podwójny
AB. Rozmiary gwiazd zostały oszacowane przy założeniu, że ciasny układ
AB jest rozdzielony.
Wszystkie obserwowane do tej
pory krzywe blasku z zaćmień w układzie b Persei AB-C zostały pokazane
na rys. 6. Z pierwszego zaćmienia w lutym 2013 r. zebrano skromny materiał
obserwacyjny (rys. 6a). Są to pojedyncze wyznaczenia jasności przez kilku
obserwatorów w standardowym filtrze
astronomicznym V i lustrzankowym
TG. Dopiero obserwacje kolejnych zaćmień pozwoliły na zebranie wartościowego materiału do dalszej analizy.
W tym specyficznym układzie
gwiezdnym nie da się wskazać elementów typowych dla klasycznego układu
zaćmieniowego: momentów czterech
kontaktów i minimum jasności. Można
ewentualnie oszacować moment pierwszego i ostatniego kontaktu. Podczas
zaćmień krzywe blasku nie mają stałego minimum jasności — prezentują
raczej niepowtarzalne esy-floresy, które
trwają 2–3 dni. Można jednak odróżnić
zaćmienie główne od wtórnego. Pod-

Źródło: R.T. Zavala, JJ. Sanborn
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wytłumaczyć tym, że nie zostało ono
w pełni zaobserwowane. Zaćmienia
b Persei obserwują fotometrycznie miłośnicy gwiazd zmiennych z Europy
i wschodniej części Ameryki Północnej,
w godzinach 18–6 UT. Natomiast zupełnie nie ma obserwacji w godzinach
6–18 UT, gdy b Persei jest dobrze widoczna po drugiej stronie Ziemi (Kalifornia, Hawaje, Japonia). Mogła się
również zdarzyć sytuacja, że gwiazda
A została tylko minimalnie przesłonięta.
Moje obserwacje fotometryczne
zaćmień b Persei
Zaćmienia b Persei próbowałem obserwować od samego początku z różnym skutkiem.

Polowanie na pierwsze zaćmienie
rozpocząłem 24 stycznia 2013 r., czyli kilka dni przed prognozowaną datą
zaćmienia: 28 stycznia. Obserwacje
ograniczały się do szukania chociaż
kilkuminutowych dziur w chmurach.
Podczas takich „okienek” byłem w stanie wystawić pod chmurki wcześniej
schłodzony ruchomy zestaw do fotometrii lustrzankowej (Canon 400D
+ obiektyw 85 mm, F/2,8 + wężyk spustowy + statyw z głowicą fotograficzną), wycelować na b Persei i wykonać
serię 20 zdjęć, każde naświetlane przez
6 s. Wystarczało na pojedyncze wyznaczenie jasności. Moich kilkanaście
obserwacji na krzywej blasku z 2013 r.
jest oznaczone na rys. 6a czerwonymi

Fotometria lustrzankowa w pigułce

Najprostszym rodzajem fotometrii gwiazd jest fotometria różnicowa polegająca na pomiarach jasności instrumentalnej trzech gwiazd: gwiazdy
porównania, zmiennej i testowej w określonej barwie. Wszystkie trzy muszą
się więc znaleźć w polu widzenia aparatu. Jasność instrumentalną gwiazdy
zmiennej i testowej można następnie zamienić na jasność standaryzowaną,
która posiada wielką wartość naukową.
Dla fotometrii lustrzankowej najczęściej jest wykorzystywana standaryzowana jasność TG, którą oblicza się jako sumę Δm (różnica jasności
instrumentalnych gwiazdy zmiennej i porównania) i CV (jasność katalogowa
gwiazdy porównania w filtrze V):
Jasność standaryzowana TG ≈ Δm + CV
Jasność standaryzowana TG oznacza, że jest to wynik fotometrii uzyskanej z zielonych pikseli w trójkolorowej matrycy cyfrowej (aparat cyfrowy
lub kolorowa kamera CCD/CMOS). Analogicznie oblicza się lustrzankowe
jasności standaryzowane TB i TR, ale tutaj jasnością katalogową gwiazdy
porównania CV jest odpowiednio jasność w barwie B lub R, a z kolorowego
zdjęcia wydziela się piksele niebieskie lub czerwone. Dla fotometrii b Persei
jasności standaryzowane TB i TR nie są wymagane.
Całość technicznego procesu opracowania zdjęć, fotometrii aperturowej
oraz raportowania została szczegółowo opisana we wspomnianych w tekście
artykułach i podręczniku AAVSO. W wielkim skrócie procedura uzyskania
standaryzowanej jasności TG wygląda następująco:
• bezstratne dekodowanie negatywów cyfrowych RAW okolicy gwiazdy
zmiennej oraz zdjęć kalibracyjnych (prąd ciemny, płaskie pole, szum)
i dalsze przetwarzanie, eliminujące efekty instrumentalne (winietowanie,
kurz, gorące piksele itp.);
• korekta położenia gwiazd na kolejnych zdjęciach tak, aby te same gwiazdy
trafiły dokładnie na te same piksele; ta operacja jest wymagana zarówno
gdy aparat zamocowany na montażu paralaktycznym podąża za niebem,
jak i gdy znajduje się na nieruchomym statywie (wtedy oprogramowanie
symuluje napęd paralaktyczny);
• stertowanie zdjęć, aby pojedyncza klatka była naświetlana przez co
najmniej 1 minutę (w celu uśrednienia scyntylacji atmosferycznych) oraz
rozdzielenie na indywidualne pliki z kolorami RGB;
• fotometria aperturowa i uzyskanie jasności instrumentalnych gwiazdy
porównania, zmiennej i testowej.
• wyznaczenie jasności standaryzowanej TG wraz z błędem pomiarowym
za pomocą arkusza kalkulacyjnego;
• obserwacje standaryzowane w barwie TG należy opublikować w bazie
AAVSO oraz przesłać do p. Stanisława Świerczyńskiego, który jest
opiekunem polskiej bazy obserwacji gwiazd zmiennych na adres e-mail:
sswdob@poczta.onet.pl (polskie obserwacje gwiazd zmiennych są dostępne pod adresem http://sogz-ptma.urania.edu.pl/).
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kółkami. Na początku lutego zwątpiłem w możliwość wystąpienia tego zjawiska. Jednak w końcu zaćmienie rozpoczęło się 4–5 lutego 2013 r. — było
spóźnione aż o tydzień względem efemerydy. Wyraźny spadek jasności o ok.
0,15m odnotowano 5–6 lutego. Poza
tym, o tym zaćmieniu dużo więcej nie
można powiedzieć, gdyż zabrakło ciągłych obserwacji. Są tylko pojedyncze
wyznaczenia jasności.
Momenty następnych zaćmień były
prognozowane z lepszą dokładnością.
Dzień–dwa przed lub po prognozowanej dacie rozpoczynało się zaćmienie.
Podczas następnych zaćmień również
miałem problemy z pogodą. W marcu
2016 r. zebrałem materiał obserwacyjny
z dwóch nocy, 7 i 8 marca, ale chmury
przeszkodziły w obserwacjach samego
zaćmienia w dniach 9–11 marca.
W końcu szczęście uśmiechnęło się
do mnie 16 grudnia 2016 r., gdy przez
całą noc obserwowałem fragment zaćmienia. Około 10 godzin tych ciągłych
obserwacji widać jako czerwoną „fajkę”
na rys. 6d (zaznaczona strzałką).
Pogoda dopisała również podczas ostatniego zaćmienia w lutym br.
Od początku miesiąca obserwowałem
każdej nocy aż do 13 lutego, który okazał się przedostatnim dniem zaćmienia.
Podczas dwóch sesji obserwacyjnych
w trakcie zaćmienia, trwających po kilka godzin, udało mi się zaobserwować 12 lutego spadek jasności z 4,69m
do 4,74m i następnie 13 lutego wzrost
z 4,78m do 4,73m (na rys.6e zaznaczone
strzałkami).
Oba ostatnie zaćmienia (grudzień
2016 r. i luty 2018 r.) obserwowałem lustrzanką cyfrową Canon 400D
ze stałoogniskowym obiektywem Soligor 200 mm, przy lekko przymkniętej
przysłonie do F/4. Zestaw fotograficzny został umieszczony na montażu paralaktycznym EQ3-2 z napędem (fot.
w ramce o autorze). Dzięki prowadzeniu w osi godzinnej obiektyw jest skierowany przez wiele godzin na ten sam
punkt nieba. Pozwala to na wykonywanie długich ekspozycji, nawet rzędu
minuty. Również bardzo pomocny okazał się stary laptop z oprogramowaniem
do obsługi sesji obserwacyjnej (APT —
Astro Photography Tool) oraz wstępnej
analizy na bieżąco spływających zdjęć
(program IRIS).
5/2018

Czytelnicy obserwują
Aby obraz b Persei nie był prześwietlony przy ISO 100 i czasie naświetlania
30 s musiałem odpowiednio rozogniskować obraz. W praktyce sprowadzało
się to do rozmycia gwiazdy do placka
o średnicy 30–40 pikseli.
Co dalej
Układ b Persei wciąż jest tajemnicą.
Nie wiemy nic o składnikach B i C, niedostatecznie znamy też geometrię układu. Szanse na rozwiązanie zagadki dają
obserwacje kolejnych zaćmień.
Poniższa tabela zawiera zestawienie
zaobserwowanych (czcionka czarna)
i prognozowanych (czcionka zielona)
zaćmień w układzie b Persei, w której
podano przybliżone momenty wystąpienia tych zjawisk. Wyjątkiem jest nieobserwowane zaćmienie około 4 kwietnia
2014 r., oznaczone czcionką czerwoną.
Orientacyjne terminy zaćmień w układzie potrójnym b Persei AB-C.
zaćmienia wtórne
tranzyt A+B na tle C
5 lutego 2013 r.
12 stycznia 2015 r.
16 grudnia 2016 r.
20 listopada 2018 r.
24 paźdz. 2020 r.
28 września 2022 r.

zaćmienia główne
(tranzyt C na tle A+B)
4 kwietnia 2014 r. ?
10 marca 2016 r.
13 lutego 2018 r.
18 stycznia 2020 r.
22 grudnia 2021 r.

Zaćmienia główne i wtórne w układzie b Persei nie zdarzają się równomiernie ze względu na znaczne spłaszczenie orbity składnika C (mimośród e
= 0,185). Z tego powodu np. najbliższe
zaćmienie wtórne w listopadzie 2018 r.
nastąpi zaledwie 9 miesięcy po zaćmieniu głównym w lutym 2018 r.
Podczas 2–3 dni trwania zaćmień
potrzebne są nieprzerwane obserwacje
fotometryczne lustrzankowe, z dokładnością ok. 0,01m w barwie TG, tak długo, jak to jest możliwe. Praktycznym
ograniczeniem jest wysokość b Persei
nad horyzontem. Powinna być powyżej
30º, choć niektórzy obserwatorzy schodzą poniżej tego limitu kosztem mniejszej dokładności. W tak niepowtarzalnym czasie może to być dopuszczalne,
zwłaszcza gdy nikt inny nie obserwuje
tego obiektu.
Tymczasem począwszy od sierpnia
2026 r. nastąpią niedogodne warunki
do obserwacji fotometrycznych zaćmień wtórnych; układ będzie widoczny na wysokości mniejszej niż 30° nad
horyzontem. W sierpniu 2026 r. w Polsce będzie można obserwować zaćmie5/2018

nie wtórne w optymalnych warunkach
przez zaledwie 3 godziny. Potem nastąpi 10 lat przerwy, gdy b Persei będzie
schowana za Słońcem podczas zaćmień
i dopiero zaćmienie w marcu 2036 r. będzie widoczne przez około 3 godziny.
Dla głównych zaćmień b Per wystąpi
podobny problem z optymalnymi warunkami obserwacji z 6–letnim opóźnieniem. Dlatego spieszmy się obserwować zaćmienia, dopóki to jest możliwe.
Czas na obserwacje najbliższego
zaćmienia b Persei
Najbliższe prognozowane zaćmienie
wtórne około 20 listopada br. będzie
można obserwować przez całą noc,
przez ponad 13 godzin (godz. 16–5 UT).
Obserwacje zaćmienia b Persei można wykonywać najprostszym zestawem
fotograficznym, bez prowadzenia (aparat/lustrzanka cyfrowa z obiektywem
o ogniskowej >= 50 mm + wężyk spustowy + statyw z głowicą fotograficzną).
Jednak aby uzyskać jedną obserwację
fotometryczną o sumarycznym czasie
naświetlania ok. 1 min (tyle trzeba by
uśrednić scyntylacje atmosferyczne)
należy wykonać 10–20 zdjęć, w zależności od ogniskowej obiektywu (im
krótsza ogniskowa, tym dłużej można
naświetlać zdjęcie bez widocznego rozmazania gwiazd). Kilka godzin ciągłych
obserwacji zaćmienia b Persei może
wygenerować tysiące zdjęć, a liczba
uruchomień migawki jest ograniczona
(np. w mojej lustrzance Canon 400D
musiałem wymieniać migawkę już
po wykonaniu około 80 tysięcy zdjęć!).
Do tego co kilka-kilkanaście minut
należy korygować pozycję zestawu
fotometrycznego ze względu na ruch
dzienny sfery niebieskiej. Widzimy
więc, że taki najprostszy zestaw do fotometrii lustrzankowej jest niepraktyczny
do ciągłych obserwacji. Ale można go
użyć w wariancie „oszczędnym”, tzn.
wykonując co jakiś czas serię zdjęć dla
pojedynczej obserwacji fotometrycznej,
np. co 15 minut serię 50 zdjęć — każde
naświetlane przez 6 sekund.
Oczywiście problemy te znikają, gdy
zainstalujemy aparat na montażu równikowym, prowadzącym za niebem.
Specyfiką obserwacji systemu b Persei jest to, że należy go obserwować
w ciągu tygodnia przed i po prognozowanej dacie zaćmienia. Umożliwi to zaUrania

rejestrowanie zmian jasności spowodowanych ruchem orbitalnym elipsoidalnych składników AB. Te obserwacje są
niezbędne, aby potem można było skalibrować wyniki fotometrii od różnych
obserwatorów. Podczas samego zaćmienia, trwającego 2–3 dni, pożądane są jak
najdłuższe serie ciągłych obserwacji.
Warto przyłączyć się do obserwacji
najbliższego zaćmienia wtórnego b Persei, około 20 listopada br., gdyż będzie
można je obserwować w Polsce nawet
przez całą noc. Oby tylko pogoda dopisała. Następna okazja obserwacji zaćmienia wtórnego b Per w listopadzie
zdarzy się za około ćwierć wieku.
Na zakończenie warto podkreślić,
że prowadzenie lustrzankowych obserwacji fotometrycznych należy traktować jak dobrą zabawę, która ma sprawiać przyjemność — nic na siłę. Z własnej praktyki wiem, że zbieranie danych
fotometrycznych podczas zaćmień
b Persei wciąga jak najlepsza książka.
Obecnie wciąż nie da się przewidzieć,
kiedy dokładnie rozpocznie się zaćmienie i jak będzie zmieniała się jasność
układu podczas trwania tego zjawiska.
Jednak największą dozę emocji wprowadza polska pogoda.

Ryszard Biernikowicz, z wykształcenia
astronom, pracuje jako informatyk
w branży motoryzacyjnej. Kilka lat temu,
po ponad 20-letniej przerwie powrócił
do odkrywania astronomii, ze zdumieniem otwierając oczy, jak bardzo przez
ten czas się zmieniła. Szczególnie interesuje się astrofizyką gwiazd. Lubi czasami popatrzeć w niebo przez lornetkę
lub 12” dobsona (w samotności lub
w doborowym towarzystwie koleżeństwa ze szczecińskiego oddziału PTMA),
a niekiedy wyznaczyć jasność interesującej gwiazdy zmiennej.
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Najgorętsze miejsce w Układzie Słonecznym jest…
nad Bałtykiem!

Podróż
do wnętrza gwiazd

Blisko granicy z Polską znajduje się jedno z najnowocześniejszych laboratoriów fizycznych na świecie,
gdzie naukowcy starają się poznać tajniki energii gwiazd.

P

omorze Przednie, położone
na zachód od Odry i Świny, jest
bardzo atrakcyjnym regionem
z perspektywy turysty. Podzielone dziś między Polskę i Niemcy przyciąga latem miliony gości do swoich
piaszczystych plaż, zielonych buczyn,
nadmorskich urwisk, historycznych
miast i wiosek. Pradawna słowiańska
kraina została stopniowo zgermanizowana między XII a XVI wiekiem,
jednak wciąż jest zapełniona swojsko
brzmiącymi nazwami czy miejscami
owianymi legendą, takimi jak Arkona
albo Wineta. Lokalne grody — Szczecin, Strzałów (niem. Stralsund), Gryfia
(niem. Greifswald) — odegrały znaczącą rolę w dziejach Bałtyku, o czym
świadczą zachowane budowle doby
hanzeatyckiej chwały, jak bogato zdobione ratusze czy okazałe świątynie.
Innym świadectwem dawnej roli regionu jest Uniwersytet w Gryfii założony
w 1456 r. — jedna z najstarszych uczelni środkowej i północnej Europy.
Jego dzieje są odbiciem historii
regionu. Założony przez mieszczan
pod patronatem księcia Warcisława IX
jest pierwszą uczelnią wyższą Pomorza. Gdy w 1648 r. obszar zajęła Szwecja, był najstarszą instytucją tego typu
w tym skandynawskim królestwie. To
samo można powiedzieć o Królestwie
Prus, które przejęły Pomorze Przednie
w 1815 r. W czasach dyktatury narodowosocjalistycznej kadry uczelniane
sprzyjały nowej władzy, a większość
naukowców wstąpiła w szeregi rządzącej partii. Między innymi dzięki temu
zasoby bibliotek uniwersyteckich zasiliły liczne dzieła zrabowane z Francji,
Polski i Norwegii — wiele pozostało
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w Gryfii do dziś. Po wojnie przeprowadzono denazyfikację, zwalniając
większość naukowców związanych
z NSDAP, stopniowo wprowadzając
reformy uczelni na wzór sowiecki.
Na szczęście, w 1991 r. wrócono do tradycyjnej struktury uczelni, starając się
zintegrować ją ponownie z niemiecką
i zachodnioeuropejską nauką, odchodząc od socjalistycznych standardów.
Uniwersytet miał i ma ogromny
wpływ na Gryfię. Dość powiedzieć,
że w tym 50-tysięcznym mieście studiuje ponad dziesięć tysięcy żaków!
Znaczenie uniwersytetu podkreśla też
liczba historycznych obiektów z nim
związanych znajdująca się w ścisłym

Moduł testowy stellaratora używany do sprawdzania instalowanego sprzętu pomiarowego
Urania

centrum miasta. Istnienie uczelni było
też jednym z powodów, dla których
w Gryfii umieszczono jedno z najnowocześniejszych laboratoriów fizycznych na świecie.
***
Założony w 1960 r. w Monachium
Instytut Maksa Plancka Fizyki Plazmy
(Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, w skrócie IPP) jest jednym z najważniejszych ośrodków naukowych
na naszej planecie zajmujących się
zagadnieniami fuzji jądrowej, zatrudnia 1100 pracowników, z czego 700
w bawarskiej stolicy. Po zjednoczeniu
Niemiec został założony oddział IPP
w Gryfii, częściowo aby wspierać integrację nowo przyłączonej części kraju.
W 2000 r. ukończono budowę okazałego instytutu, a wkrótce rozpoczęto
konstrukcję stellaratora Wendelstein
7-X, ukończonego w 2015 r.
Stellarator jest przyrządem wymyślonym przez Lymana Spitzera w Princeton na początku lat 50. Wynalazca nadał mu nazwę nawiązującą do gwiazd,
wierząc, że dzięki niemu lepiej poznamy procesy zachodzące w ich wnętrzach. Głównym celem są badania nad
fuzją jądrową — „świętym Graalem”
energetyki. Jest to wyjątkowo wydajny,
ale i trudny do osiągnięcia na Ziemi proces, z którego energię czerpie choćby
nasze Słońce. Jeśli prowadzone badania
odniosą sukces, fuzja może zapewnić
na długo energię dla całej ludzkości.
Olbrzymią trudność technologiczną
stanowi utrzymanie plazmy. Gwiazdy
są masywne i korzystają z siły grawitacji, czego na Ziemi nie możemy
odtworzyć. Rozwiązaniem są pola ma5/2018

gnetyczne, jednakże problemem jest
ich geometria. W standardowym torusie natężenie pola jest większe po jego
wewnętrznej stronie, gdzie obręcze
elektromagnesów są bliżej siebie. Dotąd wymyślono dwa rozwiązania problemu, oba w latach 50. ubiegłego stulecia: stellerator i tokamak. To drugie
urządzenie zakłada nałożenie dodatkowego, prostopadłego pola magnetycznego. Stellerator zaś zakłada budowę
dodatkowych, wykrzywionych elektromagnesów odpowiednio niwelujących
nierówności natężenia pola w torusie.
Trudnością jest jednak geometria pola
wymagająca poważnych obliczeń. Stąd
do niedawna fizycy preferowali prostsze w konstrukcji tokamaki. Niestety,
okazało się, że ich budowa nastręcza
innych trudności, a planowany od lat
80. i wznoszony od kilku lat we Francji potężny ITER nie będzie ukończony wcześniej niż w 2025 r. W międzyczasie jednak nastąpił potężny rozwój
możliwości komputerowych, przywracający do łask koncepcję stellaratora.
Ukończony niedawno Wendelstein 7-X
jest uformowany na kształt toroidalnej
helisy, będąc aktualnie najnowocześniejszym funkcjonującym urządzeniem tego typu na Ziemi.
Pierwsze rezultaty są obiecujące.
Urządzenie funkcjonuje poprawnie,
a plazmę udało utrzymać się przez kilkadziesiąt sekund. W tym czasie, było
to najgorętsze miejsce w całym Układzie Słonecznym, bowiem zjonizowany gaz jest rozgrzewany do temperatur
kilkukrotnie większych niż we wnętrzu
naszej gwiazdy dziennej. Wszystko
wskazuje na to, że w najbliższych latach uda się osiągnąć nawet czas rzędu

Fot. © László Szűcs
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Wejście do Instytutu Fizyki Plazmowej w Gryfii z wystawionym jednym z elektromagnesów. Jego
powyginana forma sugeruje, jak złożone pole magnetyczne naukowcy starają się wytworzyć

pół godziny. Tak długi okres dostarczy
naukowcom dotąd niewyobrażalną
ilość danych do analizy i, miejmy nadzieję, przybliży do poznania wielu
sekretów, w tym dotyczących wnętrz
gwiazdowych. Należy jednak pamiętać, że pierwsza faza operacyjna, jaka
obecnie trwa, nie wykorzystuje w pełni
możliwości sprzętu, a pełną funkcjonalność ma on osiągnąć w trakcie drugiej
fazy operacyjnej, jaka powinna się rozpocząć w przyszłym roku.
***
Ten fascynujący przyrząd naukowy
znajdujący się zaledwie kilkadziesiąt
kilometrów od polskiej granicy można
zwiedzać. Gości oprowadzi osoba pracująca w instytucie, a więc znająca jego
sekrety, liczne anegdoty, ale też dokładnie znająca przyrząd. Wizyta może zająć nawet trzy godziny i na pewno nie
jest to czas zmarnowany!

Miałem okazję odwiedzić stellarator
w Gryfii na początku września wraz z organizowaną przeze mnie wycieczką popularnonaukową po Pomorzu Przednim
w ramach projektu Go Science Tours.
W jej trakcie poznawaliśmy nie tylko
tajemnice fizyki plazmy, ale i geologię,
historię rakiet, przyrodę, historię czy kulturę regionu. Trasa okazała się wyjątkowo ciekawa i urozmaicona, z miejscem
na poznanie z bliska różnych zagadnień
naukowych okraszonych doznaniami estetycznymi i krajoznawczymi.
Pomysł na wspomniane przedsięwzięcie zrodził się w zeszłym roku,
a rozwinął w obecnym. Celem jest pokazanie, że nauka jest atrakcyjna, ciekawa i stanowi część naszej codzienności.
Pozwolę więc sobie zakończyć mój felieton w nietypowy sposób, zachęcając
czytelników do zapoznania się z projektem na jego stronie internetowej!
Wieńczysław Bykowski
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Podróż do Krateru Meteorowego
Barringera
W Układzie Słonecznym mamy wiele kraterów uderzeniowych, ale najbardziej charakterystyczny i rozpoznawalny jest
ten o średnicy 1,2 km i głębokości ok. 180 m, położony w Arizonie — Krater Meteorowy Barringera. Przy kraterze wciąż
odnajdywane są żelazne meteoryty Canyon Diablo, nazwane zgodnie ze światową nomenklaturą od najbliższej miejscowości, w tym przypadku leżącej ok. 6 km na zachód od krateru. Meteoryty te są fragmentami pozostałymi po odparowanym
w wybuchu zderzeniowym meteoroidzie, który wytworzył ten krater.
Kratery uderzeniowe są oczywistym skutkiem nieustającego
napływu materii kosmicznej na naszą planetę. Obliczenia
bazujące na statystycznych danych uzyskanych przez sieci
bolidowe allsky, obserwacje video w wąskich polach oraz stacje radarowe pokazują, iż całkowita suma mas pochodząca
od wszystkich strumieni meteoroidowych (masy z zakresu
10–21 kg do 1015 kg) jest o rząd wielkości wyższa niż zakładano i wynosi ok 1,3 × 108 kg/rok. Z obliczeń tych wynika także,
że spadki dużych planetek są bardziej prawdopodobne niż
przypuszczaliśmy. Średni czas, w jakim może dojść do kolizji jednego dużego ciała o masie od 1014 – 1015 kg z Ziemią,
to tylko 107 – 108 lat (Ceplecha 2001). Spadki takich ciał jak
to, które uderzyło w Ziemię w Arizonie o masie szacowanej
na ok. 1,1 × 108 kg, odpowiadającej ciału o średnicy ok. 30 m,
są oczywiście jeszcze bardziej prawdopodobne.

Krater w Arizonie był i jest tematem dyskusji, badań i eksploracji od lat 90. XIX w. Pierwszym, który zwrócił uwagę
na skalistą misowatą strukturę, nazywając ją w swoim raporcie dotyczącym meteorytów Crater Mountain był Albert E.
Foote (1891). Na początku nazwę uważano za przypadkową — Foote obliczył kubaturę wału otaczającego i, porównując ją do objętości wewnętrznego obniżenia, stwierdził,
iż na dnie krateru żadnego ogromnego meteorytu być nie
może. Uważano, że ten fakt obala kosmiczną teorię powstania i stanowi dowód na wulkaniczne pochodzenie struktury. Dopiero Daniel Moreau Barringer (1905) powiązał fakt
znajdowania meteorytów w okolicy z kraterem, jednak nie
wszyscy geolodzy uwierzyli w tę hipotezę, gdyż zaprzeczała ona teorii podziemnego wybuchu gazu Grove K. Gilberta.
Barringer był dobrze wyedukowanym w górnictwie przemysłowym geologiem, który zbił wcześniej fortunę na srebrze.
Dzięki temu był w stanie wykupić na własność cały krater
wraz z najbliższą okolicą i zacząć w nim prace geologiczne
(w tym odwierty), w poszukiwaniu ogromnej bryły żelazo-niklu zalegającej na dnie. Oczywiście bryły nie znalazł, ale
natrafił na meteoryty żelazne zakopane w luźnym materiale
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wyrzuconym z krateru (tzw. ejecta), co wskazywało na umiejscowienie obu tworów w tym samym czasie a tym samym ich
wspólną proweniencję.
Ostatecznie dopiero prace Eugene M. Shoemakera
z roku 1960 niezbicie udowodniły, że krater ma pochodzenie kosmiczne. Shoemaker wykorzystał nowe obserwacje
powstawania struktur kraterowych związanych z eksplozjami
nuklearnymi i opracował w 1960 r. analityczny model mechaniki zjawisk impaktów hiperprędkich, wskazując na charakterystyczne cechy struktur geologicznych krateru Barringera.
Kilka lat później odkrył z niejakim Ed Chao niezbite dowody
na szokowy metamorfizm kwarcu w skale podłoża — znaleźli
w nim minerały wysokociśnieniowe — stiszowit i koesyt.
Na Ziemi mamy ok. 190 rozpoznanych kosmicznych
astroblem (kraterów meteorytowych) i wciąż co kilka lat odkrywane są nowe. Niewiele jest natomiast takich, przy których wciąż znajdowane są meteoryty — Krater Barringera
i nasze Morasko do nich należą. Zobaczenie Krateru Meteorowego i próba znalezienia „własnego” meteorytu Canyon
Diablo (Morasko już znaleźliśmy) od dawna były w pierwszej
dziesiątce rzeczy, które chcieliśmy zrobić za życia. Okazja
trafiła się w maju tego roku, gdy wybraliśmy się do Stanów
Zjednoczonych na ślub przyjaciół. Ponieważ była to nasza
pierwsza wyprawa do tego kraju, postanowiliśmy przedłużyć
pobyt i zobaczyć kilka ciekawych miejsc, z których arizoński krater wydawał nam się najciekawszy. Po dwóch dniach
jazdy z Los Angeles międzystanową autostradą równoległą
do zabytkowej Route 66 dotarliśmy do Flagstaff i następnego
dnia rano wyruszyliśmy do miejsca docelowego.
Krater ukazał nam się dość wcześnie jako delikatne wyniesienie zarysowujące się niewyraźnie na horyzoncie. O poprawnym kierunku jazdy poinformowały nas ogromny drogowskaz oraz liczne tablice mówiące, że jesteśmy na drodze
ku kosmicznej katastrofie. Wcześniej minęliśmy kemping
meteorytowy, na którym, jak się później dowiedzieliśmy,
można było kupić mapkę z zaznaczoną granicą określającą
obszar terenów przyległych do krateru będących własnością
prywatnej firmy Barringer Crater Co., na których nie można
samodzielnie poszukiwać meteorytów. Niestety mapy nie
mieliśmy, więc na pierwsze rozpoznanie zatrzymaliśmy się
dość wcześnie, przy tabliczce zezwalającej na poszukiwania. Oczywiście szybki rekonesans nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, więc udaliśmy się w kierunku rosnącego
na horyzoncie krateru. Szybkie parkowanie samochodu, zakup biletów i już byliśmy na piętrze w Visitor Center, przy największym okazie Meteorytu Holsingera ważącego, bagatela,
639 kg! (nasze największe Morasko „Kruszynka” ma masę
271 kg). Najpierw zwiedziliśmy wystawę dotyczącą historii
badań Barringera i innych kraterów, zostawiając sobie Krater
jako danie główne a spory sklep z pamiątkami na deser.
Pierwsze spojrzenie w dół krateru z krawędzi jego wału
i uświadomienie sobie, jak ogromną energię zderzenie Zie-
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mi z planetką wyzwoliło, robi wrażenie nie do opisania. Tak
ogromna dziura w Ziemi liczona w setkach milionów ton (ostatnie wyliczenia wskazują na ok. 175 mln ton) odpowiada detonacji ok. 10–11 Mt TNT. Dla porównania — bomba atomowa
zrzucona na Hiroszimę to „tylko” ok. 16 kt TNT. Wyizolowane
podczas eksplozji fragmenty bloków skalnych zostały wyrzucane daleko poza równomierny płaszcz ejecty. Bloki te czasami są nazywane pociskami rakietowymi (ang. missile debris)
i same mogą tworzyć wtórne kratery. Najdalsze zaobserwowane fragmenty zostały wyrzucone na 4 do 12 km poza krawędź
krateru, a ich masa wynosiła od 50 do kilkuset funtów (czyli
od ok. 23 do kilkuset kg). Pierścień wokół krateru wznosi się na
wysokość od 30 do 60 m, a trzeba pamiętać, że jego znaczna
część uległa cały czas erozji od momentu jego wytworzenia.
Wiek powstania struktury wyznaczony metodami radiometrycznymi został oszacowany na (49 ± 3) × 103 lat.
W kraterze spędziliśmy pół dnia, ciesząc się jego pięknem, a wracając mieliśmy szczęście — udało nam się podpytać miejscowego spacerowicza i dowiedzieć się, gdzie mniej
więcej kończy się teren prywatny i możemy legalnie szukać
meteorytów. Rozmowa się opłaciła — najprawdopodobniej
płynąca niedawno pustynią woda odsłoniła kilka małych
fragmentów meteorytów i od maja tego roku możemy zaliczyć Canyon Diablo (typ IAB-MG) do najszybciej i najłatwiej
znalezionych okazów w naszej kolekcji! Co więcej, znaleźliśmy także fragmenty impaktów wyrzuconych z krateru a także najprawdopodobniej jeden meteoryt niestowarzyszony
z obiektem (achondryt jest aktualnie sprawdzany).
Krater Meteorowy Barringera położony jest ok. 70 km
(43,7 mil) na wschód od Flagstaff. Miasto to stanowi dobrą
bazę wypadową, warto zatrzymać się tu na kilka nocy, by
przy okazji odwiedzić inne słynne atrakcje, jak np. Obserwatorium Lowella, w którym jego patron — fundator dokonał odkrycia Plutona. Skamieniały Las (Petrified Forest) położony
ok. 120 km dalej, zwiedziliśmy w tym samym dniu, co krater.
Po drodze do krainy skamielin można zajechać na miejsce
spadku sławnego meteorytu Hoolbrook, gdzie wciąż wzdłuż
torów kolejowych znajdowane są drobne okruchy kamiennych meteorytów (typ H5). Kolejnego dnia wyruszyliśmy
do Wielkiego Kanionu (ok. 120 km na północ od Flagstaff),
na zwiedzanie którego warto zarezerwować sobie cały dzień
lub dwa, jeśli planuje się zejść na jego dno.
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Na północny zachód od Wielkiego Kanionu, na terenie
rezerwatu Indian Navaho, znajduje się niezwykły Kanion Antylopy, który również warto odwiedzić. Rezerwując bilet przez
internet, dostaje się zniżkę, można też wybrać dogodną godzinę, kiedy słońce wciąż znajduje się wysoko i oświetla wąskie wnętrze wąwozu, tworząc tzw. słupy świetlne.
Krater i jego przebogata okolica zachęcają do wizyty
w tej części Arizony, polecamy ją wszystkim, którzy choć trochę związali swoje życie z astronomią.
Katarzyna i Zbigniew Tymińscy
Literatura:
Shoemaker E.M., Impact mechanics at Meteor Crater, Arizona, 1963.
French B. M., Traces of Catastrophe. A Handbook of Shock-Metamorphic Effects in Terrestrial Meteorite Impact Structures, 1998.
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impaktowych i ich rodzaje, 2014.
Tymiński Z. et al., Rediscovery of Polish meteorites, 2016.

Urania

61

Poradnik obserwatora

Teleskop Sky-Watcher BKP 150750 EQ3-2
— czy warto?
Każdy miłośnik nieba z czasem będzie chciał na własność
posiadać swój instrument do obserwacji. Zaczynamy od
gołego oka, później nieco lepszej lornetki aby móc poznać
mechanikę nieba i najbardziej jasne obiekty. Następnie
przychodzi pora na teleskop, przez który chcielibyśmy
obserwować wizualnie, a dodatkowo spróbować swoich
sił być może w prostej astrofotografii — tak było w moim
przypadku…
Tuba optyczna
Najpierw trochę teorii o samym teleskopie. Jest to klasyczny Newton o średnicy obiektywu 150 mm i ogniskowej 750 mm. Światłosiła teleskopu to f/5, zdolność rozdzielcza 0,8”, zasięg gwiazdowy +13,6 mag, maksymalne
teoretyczne powiększenie 300 razy. Teleskop posiada
wyciąg okularowy 2” z redukcją na 1,25”, a dodatkowo
otrzymujemy okulary o ogniskowych 10 i 25 mm. W skład
zestawu wchodzi jeszcze soczewka Barlowa 2× oraz lunetka celownicza 6×30.

Kolejnym elementem jest szukacz 6×30, który jak teleskop
generuje obraz odwrócony. Sama oprawa posiada trzy
śrubki do regulacji, a robienie korekt nie sprawia użytkownikowi problemów. Jak wspomniałem wcześniej, wraz
z całym teleskopem otrzymujemy okulary w rozmiarze
1,25” (Super 10 i Super 25 mm). Są to typowe Kellnery
i jak na początek w zupełności wystarczą. Sama tuba jest
solidnie wykonana i estetycznie wykończona. Cały teleskop bez montażu waży 5,7 kg. Uważam ,że przez długi
czas będę nią fotografował nocne niebo.
Montaż

Teleskop może nam służyć do obserwacji i fotografowania
Słońca (tutaj dokupujemy niezbędny filtr Baader ND 5.0),
Księżyca, planet, a nawet rejestracji galaktyk czy mgławic.
Trzeba zaznaczyć, że udogodnieniem jest wprowadzona
przez firmę Sky-Watcher powłoka, która pokrywa lustra
w celu zwiększenia ich trwałości i odporności na warunki
zewnętrzne. Z początku dużo osób odradzało mi kupno
tej tuby, jednakże największym minusem jest konieczność
sporadycznej kolimacji. Tak to niestety bywa w przypadku
reflektorów. Wyciąg okularowy to Crayford o średnicy
2”, który pracuje lżej i precyzyjniej od swojego poprzednika. Sky-Watcher oferuje dodatkowo napęd do wyciągu
(motofocuser) — silnik ze sterownikiem, który umożliwia
precyzyjne ustawienie ostrości, bez potrzeby dotykania
teleskopu. Lustro wtórne ma podobne mocowanie w dużo
większych Newtonach. Czteroramienne ramiona i cienkie
blachy zmniejszają wpływ dyfrakcji. Pająk do tuby jest mocowany za pomocą łatwych do regulacji pokręteł, które
umożliwiają poprawnie ustawić lustro wtórne centrycznie

62

względem do lustra głównego. Natomiast samo lustro
główne jest bardzo solidnie przymocowane i daje możliwość regulacji ustawienia. Tył teleskopu jest znacznie
odkryty, co daje w efekcie krótszy czas schładzania tuby,
śruby regulujące są karbowane, a zatem nie potrzeba
dodatkowych narzędzi do kolimacji.

To typowy montaż paralaktyczny. Większość miłośników
nieba wybiera właśnie ten, by móc postawić pierwsze
kroki w fotografii obiektów głębokiego kosmosu. Oś tego
montażu ustawiamy oczywiście w osi bieguna niebieskiego. Obracając się wokół osi, umożliwia długie śledzenie
lub fotografię obiektu. Montaż
EQ 3-2 można rozbudować.
Możemy zainstalować pomocną lunetkę biegunową, kiedy
chcemy dokładnie ustawić
montaż na gwiazdę polarną.
Jest możliwość wyposażenia
w napęd (napęd w 1 osi,
napęd w 2 osiach lub zestaw
GoTo, który automatycznie
wyszukuje obiekty i jednocześnie je śledzi).
Z systemu GoTo możemy wybierać około kilkudziesięciu
tysięcy obiektów (mgławic,
galaktyk, gromad gwiazd).
Dodatkowo mamy opcję sterowania montażem z poziomu
komputera, a co ważne, montaż posiada port Auto-Guide,
który znacznie poszerza
możliwości astrofotograficzne. Na montażu znajduje
się poziomica, tym samym
ułatwiając wypoziomowanie
całego zestawu. W obu osiach
zastosowano przekładnie ślimakowe. EQ 3-2 sprawia wra-
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żenie solidnego, estetycznego montażu. Do głowicy jest
dodawany aluminiowy statyw o regulowanej wysokości
70–120 cm, który ustawiamy według własnego uznania.
W skład zestawu wchodzi metalowa półka, gdzie zmieszczą się okulary lub inne akcesoria.
Podsumowanie
Taki zestaw sprzętu posiadam na własność i jestem
z niego zadowolony. Jeśli jesteś osobą, która poszukuje
teleskopu do „wizuala” i „astrofoto”, to ten zestaw powinieneś wziąć pod uwagę. Sprzęt jest dobrym wyborem
na początek. Może być niejako teleskopem umożliwiającym wejście w świat astrofotografii. W tym modelu możemy już rozbudowywać zestaw o napęd, lunetkę biegunową, różnego rodzaju filtry czy w końcu o zestaw GoTo.
Wiele osób mi odradzało — nie kupuj, zaraz wymienisz…
Astrofotografia na tyle mnie wciągnęła, że jedynie myślę
nad zmianą montażu na EQ-5, po to, by móc prowadzić
jeszcze dłuższe ekspozycje. Sama tuba daje świetne obrazy, gdyby nie uciążliwa koma na fotkach i niekiedy częsta
kolimacja, ale przecież i na to znajdzie się sposób. Warto!
Zalety: dobry stosunek jakości do ceny, możliwość rozbudowy zestawu, mobilność, montaż EQ 3-2 dający możliwość zabawy w astrofotografię.
Wady: statyw aluminiowy, który przy dużych powiększeniach może drgać, słaba jakość okularów.

zgłoszenia do 31 października 2018

Piotr Skorupski
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Kącik olimpijczyka

Rozwiązanie zadania obserwacyjnego zawodów
finałowych LV Olimpiady Astronomicznej
Zadania obserwacyjne stanowią sporą trudność dla uczestników Olimpiad Astronomicznych. W poniższym artykule
przedstawiamy przykład rozwiązania zadania obserwacyjnego z finału Olimpiady Astronomicznej — pomimo iż zadanie
dotyczy zawodów III stopnia, rozwiązanie może stanowić pomoc dla uczestników rozwiązujących zadanie obserwacyjne
z I etapu.
TREŚĆ ZADANIA
Na załączonych rysunkach zaznaczono położenia galileuszowych księżyców Jowisza w dwóch momentach. Wykonaj obserwacje tych księżyców w dniu dzisiejszym. W podobnej skali narysuj ich położenia oraz zidentyfikuj poszczególne
księżyce na każdym z trzech rysunków.
Podaj pełne uzasadnienie odpowiedzi.
Przyjmij, że promienie orbit i okresy obiegów kolejnych
księżyców wynoszą odpowiednio:
1) r1 = 422 000 km, P1 = 1,769d
2) r2 = 671 000 km, P2 = 3,551d
3) r3 = 1 070 000 km, P3 = 7,155d
4) r4 = 1 883 000 km, P4 = 16,689d
a średnica Jowisza wynosi 143 000 km.
ROZWIĄZANIE
(W zadaniu przyjęto następującą numerację księżyców Jowisza: Numery w zadaniu odpowiadają księżycom 1 — Io,
2 — Europa, 3 — Ganimedes , 4 — Kallisto.)
Odtwórzmy najpierw za pomocą oprogramowania komputerowego, jak wyglądał obserwowany obiekt w dniu wykonywania zadania, tj. 9 marca 2012 r. w godzinach wieczornych:

Widok na Jowisza, przez okular teleskopu. 09.03.2018 o 20:00 czasu
UTC +1. Otworzono za pomocą programu Stellarium

Obserwacje wykonywane były samodzielnie przez uczestników zawodów, za pomocą zestawów marki Sky-Watcher:
lunet 80/400 na montażach paralaktycznych EQ3/2
Do rozwiązania tego zadania jest konieczne zauważenie
dwóch faktów:
1) Czas pomiędzy dwoma pierwszymi obserwacjami wynosi
w dobrym przybliżeniu około P1.
2) Dana jest zależność między okresami P1 : P2 : P3 = 1 : 2 : 4.
Zależność ta nosi nazwę rezonansu orbitalnego.
Zakładamy, że orbity księżyców są kołowe i pominęliśmy
względny ruch Ziemi i Jowisza.
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Rozpocznijmy od identyfikacji księżyców na dołączonych
schematach (na rysunku księżyce zostały zidentyfikowane
— w treści zadania były one nieopisane). Zatem z faktu 1) łatwo jest wywnioskować, że księżyc, który znajduje się w tym
samym miejscu to Io(1), a księżyc po przeciwnej stronie to
Europa(2).
Pozostaje ustalenie, który księżyc to Ganimedes(3) a który
Kalisto(4).
Można to ustalić, korzystając z linijki i proporcji, ponieważ
mamy dane rozmiary Jowisza.
Proporcja wygląda następująco: rj : rk = lj : lk (1), gdzie r
— rzutowany „rzeczywisty” promień , l — długość zmierzona
za pomocą linijki odpowiadająca na rysunku , a indeksy odpowiadają j — Jowisz, k — dany księżyc .
Stosując tę proporcję dla punktu najdalej po lewej stronie, otrzymamy w przybliżeniu wartość promienia orbity
Ganimedesa (czyli promień orbity jest równoległy do rzutu).
Natomiast pomiar pozornej odległości księżyca na prawo dowiedzie ostatecznie, że jest on dalej od planety niż mógłby
znaleźć się Ganimedes.
Zatem najbardziej po prawej stronie na obu schematach
znajduje się Kalisto. Ganimedes wykonał 1/4 obiegu, więc
prawdopodobnie „schował się” za Jowiszem podczas pierwszej obserwacji, a pojawił się po lewej stronie na drugiej.
Zgadza się to z faktem, że czwarty księżyc jest nieobecny
na pierwszym rysunku, co potwierdza, że trzeci księżyc widoczny na pierwszej obserwacji to Kalisto.
Przejdźmy do identyfikacji księżyców na trzeciej obserwacji
(wykonanej przez uczestników). Od razu zauważamy, że są
widoczne tylko trzy księżyce.
Czas między obserwacjami to około 2d 22h 45s, czyli 2,948
dnia, co jest odpowiada następującym częścią obiegów księżyców:
1,74 P1, 0,83 P2, 0,41 P3, 0,17 P4 (ostatni czas uzyskamy,
podstawiając dane z treści zadania w odpowiedniej proporcji).
Po pierwsze Kallisto nie zmienił zbytnio swojej pozycji,
stąd można przypuszczać, że jest on najdalszym od Jowisza
księżycem. Ganimedes, będący w maksymalnej pozornej
odległości od planety podczas drugiej obserwacji, po takim
czasie (niecałej połowie okresu obiegu) powinien znaleźć się
po drugiej stronie planety. Pozwala to stwierdzić, że jest on
drugi od prawej. Pozostaje do ustalenia, czy księżyc najbliższy tarczy planety to Io czy Europa. W tym celu należy wyliczyć, który księżyc został zakryty przez Jowisza lub znalazł
się na tle jego tarczy, a wyliczone zostanie to przez wyliczenie kątów przesunięć księżyców.
Korzystając z zależności (1), wiemy, że rzutowana odległość to promień orbity księżyca. Kąt pomiędzy rzutem a rzeczywistym promieniem można obliczyć z pomocą funkcji
trygonometrycznych, mierząc odpowiednie odległości linijką
na drugim szkicu, i podstawiając do wzoru:

 r
α = cos −1  rzut
r
 rzeczywisty





Otrzymujemy:

αIo = 30°
αEuropa = 50°
W obu przypadkach księżyc może znajdować się zarówno
„za”, jak i „przed” planetą, więc do „zniknięcia” czas może
być odpowiednio krótszy lub dłuższy o okres, który zajmuje
pokonanie danego kąta. Do tego czasu należy doliczyć ¼
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Młodzi badacze
obrotu oraz wielokrotność połowy okresu (parzyste wielokrotności będą oznaczały tranzyt,
nieparzyste — zakrycie księżyca).
Oznacza to, że do zaćmienia danego księżyca pozostało około:

nIo =

i 1 30°
i 1
+ ±
= + + 0, 08
2 4 360° 2 4

nEuropa =

i 1 50°
i 1
+ ±
= + ± 0,14
2 4 360° 2 4

gdzie i oznacza całkowitą liczbę obrotów.
Porównując to do wyliczonych części
obiegów, najlepszą zgodność otrzymujemy dla Io, gdyż wykonał on 1,74 ≈ 3/2 + 1/4
+ 0,08 obiegu. Także ostatecznie możemy
zidentyfikować najbliższy tarczy księżyc Jowisza na trzeciej obserwacji jako Europę.
Identyfikacja księżyców na wszystkich
trzech obserwacjach została przedstawiona
na ilustracji.
Zadanie było ostatnim jak dotychczas zadaniem obserwacyjnym podczas finałów Olimpiad Astronomicznych. Niezwykle
przydatne okazały się nie tylko praktyczne umiejętności obserwacyjne, w tym praca z instrumentami, ale również wie-

dza dotycząca zjawisk zaćmieniowych w układzie Jowisza.
Zadanie to dobrze ilustruje umiejętności i wiedzę przydatną
podczas zadań obserwacyjnych.
Adam Gonstal
Autor rozwiązania jest finalistą LX i LXI Olimpiady Astronomicznej.

Studenci z Politechniki Świętokrzyskiej wygrali
tegoroczny European Rover Challenge
dla zwycięzców jest możliwość wzięcia
udziału w analogowej misji marsjańskiej
AMADEE-2020, która będzie zorganizowana na Półwyspie Arabskim w 2020 r.
Impreza była otwarta dla publiczności,
a oprócz obserwowania rywalizacji można
było odwiedzić różne stoiska w Strefie Pokazów Naukowo-Technologicznych (w tym
stoisko Uranii), wziąć udział w warsztatach
budowania rakiet, obejrzeć z bliska roboty marsjańskie czy spróbować swoich sił
w sterowaniu niewielkim łazikiem „marsjańskim”. Były też ciekawe prelekcje i po-

kazy filmowe. Gośćmi specjalnymi byli Tim
Peake — astronauta ESA, członek ekspedycji do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej,
dr Robert Zubrin — założyciel Mars Society
oraz Artemis Westenberg — założycielka organizacji Explore Mars.
Organizatorami ERC 2018 byli Europejska Fundacja Kosmiczna, Specjalna Strefa
Ekonomiczna „Starachowice” S.A., Powiat
Starachowicki oraz Mars Society Polska.
Wśród patronów medialnych wydarzenia
znalazła się Urania.
(rg, kc)
Źródło: ERC

W dniach 14–16 września na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach
odbyły się międzynarodowe zawody łazików
„marsjańskich” European Rover Challenge. Do finału zakwalifikowało się 35 drużyn
z 20 krajów świata, a łącznie w konkursie
rywalizowało 400 konstruktorów. Pierwsze
miejsce zajęła ekipa Impuls z Politechniki
Świętokrzyskiej. Na drugiej pozycji uplasował się zespół Raptors z Politechniki
Łódzkiej, a na trzecim miejscu kanadyjska
drużyna Robotics for Space Exploration
z Uniwersytetu w Toronto. Wśród nagród

Drużyna Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej wraz ze swoim łazikiem — zwycięzcy European Rover Challenge 2018
5/2018
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Statek kosmiczny Astroshow 2018!
30 sierpnia 2018 r. kolejna wyprawa w pasjonujący świat
astronomii została rozpoczęta. W tym roku naszą rakietą
kosmiczną był malowniczo położony na wysokiej skarpie
nad rzeką Wisłą krzyżacki zamek w miejscowości Gniew.
Na pokładzie wraz z uczestnikami powitaliśmy patrona
AstroShow — burmistrza miasta Gniewu Marię Taraszkiewicz — Murzyńską oraz naszego tegorocznego gwiazdora,
popularyzatora astronomii, autora książek dla astronomów, kompozytora i wykonawcę kosmicznej muzyki elektronicznej Przemysława Rudzia, patronów medialnych —
„Uranię — Postępy Astronomii” z redaktorem naczelnym,
prof. Maciejem Mikołajewskim oraz program „Astronarium” z prowadzącym Bogumiłem Radajewskim, a także
prezesa fundacji „Nicolaus Copernicus”, Roberta Szaja.
W tym roku do załogi lotu dołączyli przedstawiciele firm
Beiks, Sigma i Canon. Ogłosiliśmy konkursy fotograficzne,
pokazaliśmy nasze nowości i wystartowaliśmy!

Michała Ostaszewskiego i Kuby Jurkowskiego z „Tatrzańskiego Nieba”. Nasi najmłodsi uczestnicy rozpoczęli zajęcia z mikroskopami, a później uzbrojeni w noktowizję
i termowizję szukali zwierząt w nadwiślańskich zaroślach.
Dodatkowo biolog Dariusz Kucharski przeprowadził pokaz
slajdów z wyprawy do Namibii, a Robert Szaj pochwalił się
reportażem z zeszłorocznej wyprawy na zaćmienie Słońca w Stanach Zjednoczonych. Prof. Maciej Mikołajewski
natomiast przygotował nas na spotkanie z twórcami programu „Astronarium”. To miała być przystawką do dania
głównego podanego następnego dnia. Jak by tego było
mało, w naszym planetarium prowadziliśmy pokazy filmowe. Atrakcji było co niemiara…

W pierwszej godzinie naszego lotu fascynującą prelekcję
na temat jednej z najciekawszych wypraw w historii ludzkości wygłosił nasz gość specjalny, Przemysław Rudź. Jego
imponująca wiedza na temat pierwszego załogowego lotu
na Księżyc zaskoczyła nawet doświadczonych miłośników
astronomii i programów lotów kosmicznych. Mnóstwo
ciekawostek i mniej znanych faktów bardzo przybliżyło
nam tę fascynującą wyprawę.
O godz. 20.00 uczestnicy zlotu licznie stawili się na polu
obserwacyjnym. Pomimo niezbyt sprzyjających prognoz
pogody i ciągnących po niebie ciemnych chmur cierpliwe
oczekiwali na choćby małą lukę w chmurach. W gotowości
stały wycelowane w niebo nasze teleskopy: 16” oraz 10”
Newtony na montażu Dobsona, 11” Schmidt-Cassegrain
Celestrona oraz popularny „Edek” — 120-mm achromatyczny refraktor Sky-Watchera BKED120 ED, zawieszony
na montażu paralaktycznym NEQ6 Pro z systemem Go-To.
W międzyczasie grupa „Astronomia zaawansowana”
zgłębiała już tajniki astrofotografii pod bacznym okiem

Dzień drugi. Sobota
Nad płynącą na dole skarpy Wisłą unosiły się poranne
mgły. Okoliczne koguty donośnym pianiem budziły przyrodę do życia, a wymęczeni podróżą i nocnymi atrakcjami
uczestnicy zlotu smacznie spali. To opis sobotniego poranka w alternatywnym, równoległym wszechświecie. Nasi
uczestnicy już o 5.00 stawili się licznie na porannych obserwacjach — widok leniwie wznoszącego się czerwonego
Słońce przebijającego się przez poranne mgły, oświetlając
deltę Wisły zapierał dech!
Zaraz później wyruszyliśmy z Dariuszem Kucharskim
na poranne safari, sprawdzając, co w trawie piszczy.
Najmłodsi z „Grupy Młodego Przyrodnika” szukali na
zajęciach z entomologiem ciekawych okazów mikrokosmosu, badając później zebrane próbki pod mikroskopami
na zajęciach z biologii. A na koniec na własne oczy, uszy
i ręce poznali fascynujący świat fizyki, przeprowadzając
eksperymenty z mechaniki. Wahadła, latające walizki, co
wynika z tego, że koło się kręci, jak postawić 16 gwoździ
na jednym i wiele innych eksperymentów.
W czasie jednej z przerw, miejscowy puszkarz, nadworny astronom, postanowił pomóc nam rozpędzić chmury
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i przy okrzykach radości wystrzelił z armaty prosto w niebo. Dym z lufy nie zdążył jeszcze opaść, a echo wystrzału
odbijało się jeszcze po okolicy, kiedy my również wycelowaliśmy naszą największą dzienną armatę w niebo.
150‑mm teleskop Lunt z filtrem H-alfa zgromadził od razu
liczną grupę uczestników. A było co oglądać, bo obraz
z takiej apertury zostaje na zawsze w pamięci!
W międzyczasie przed bramą główną na dziedzińcu zamku
prowadziliśmy obserwacje przez lunety i lornetki, a nasz
partner, firma Beks zorganizowała pokaz profesjonalnych
dronów filmowych. Można było spróbować swoich sił
w okiełznaniu takiego powietrznego potwora.
Gościem drugiego dnia AstroShow byli twórcy programu
„Astronarium”. Prowadzący program Bogumił Radajewski pokazał jak się robi program telewizyjny, opowiadał
o swoich podróżach, uchylając drzwi do telewizyjnej kuchni. Twórcy „Astronarium” nie poprzestali tylko na wykładzie, bo swój pobyt na naszym zlocie wykorzystali od razu
do zebrania materiału do kolejnych odcinków.
Po godzinie 18.00 na naszym statku zaczęli się pojawiać
uczestnicy dnia otwartego. Pod swoją pieczę wziął ich
niezastąpiony Piotr Duczmal z Centrum Wiedzy i Nowych
Technologii, który wprowadził ich do świata astronomii.
I tak, krok po kroku od astronomii, nocnego nieba, kosmosu przeszedł do fizyki wysokich energii, opowiadając
o cząstkach elementarnych, budulcach materii oraz eksperymentach w CERN.

www.deltaoptical.pl
5/2018

www.deltasky.pl

Niedziela, dzień trzeci
W niedzielę rano odwiedziła nas ekipa reporterów z TVP
Gdańsk, aby zrobić krótki reportaż o AstroShow. Z dumą
prezentowaliśmy nasze teleskopy, a uczestnicy opowiadali
o swoich obserwacjach. Jakież było nasze zaskoczenie,
kiedy materiał o naszym zlocie pokazało główne wydanie
„Wiadomości”!
Po śniadaniu uczestnicy udali się z przewodnikiem
na zwiedzanie zamku, aby poznać dokładnie historię tego
urokliwego miejsca, a my na spokojnie przystąpiliśmy
do rozstrzygnięcia konkursów fotograficznych. Ale spokojnie było tylko przez chwilę, gdyż ogromna liczba otrzymanych fotografii oraz ich wysoki poziom bardzo nas zaskoczyły! Mimo iż trwało to trochę dłużej niż zwykle, udało
nam się po burzliwych obradach wyłonić laureatów.
Po dwóch dniach i dwóch nieprzespanych nocach naszej
wspólnej, kosmicznej podróży przyszedł czas na ostatni
akt, zakończenie zlotu, pożegnanie naszych szacownych
gości i wręczenie nagród.
Wylądowaliśmy!

PS Pamiętajcie, odliczanie do ASTROSHOW 2019 rozpoczęte! —
Widzimy się za rok, 30.08 – 1.09.2019, w malowniczo położonym
Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

www.facebook.com/Delta.Optical.Polska
Urania

www.forum.deltaoptical.pl
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Niebo nad Polską

Widok południowej strony
nieba w centrum Polski
(19°E / 52°N)

1 listopada ok. godz. 1.00
16 listopada ok. godz. 0.00
1 grudnia ok. godz. 23.00
16 grudnia ok. godz. 22.00
1 stycznia ok. godz. 21.00

Niebo w listopadzie i grudniu 2018
Ostatnie dwa miesiące roku, w 84% jeszcze jesienne, to początkowo okres
skracania się dnia i wydłużania nocy, aż do zimowego przesilenia 21 grudnia
o godz. 23.23 oraz 10 już zimowych, ponownie stopniowo wydłużających się dni
i coraz krótszych nocy. Najkrótszy w roku dzień na północnych krańcach Polski
trwa 7 h 12 min, zaś na południowych 8 h 13 min. W centrum Polski na dzień
przypada 7 h 44 min, więc na noc pozostaje 16 h 16 min, ponad dwukrotnie
więcej, jeśli mierzyć ją od zachodu do wschodu Słońca. Jednak uwzględniając
po około 40 min zmierzchu i świtu cywilnego, na w miarę ciemną noc pozostaje
już niespełna 15 h. Najcenniejsza, całkowicie ciemna, jeśli nie rozświetla jej
Księżyc, astronomiczna noc, ze Słońcem co najmniej 18° pod horyzontem, trwa
jednak jeszcze o prawie 3 h krócej, a więc niewiele ponad 12 godzin.
Jednak nie tylko w te najdłuższe noce, ale już nawet z początkiem listopada, na pogodnym niebie możemy obserwować charakterystyczne konstelacje
wszystkich czterech pór roku. W centrum Polski krótko po zmierzchu możemy
wtedy w całej okazałości podziwiać, górujący właśnie gwiezdny symbol lata,
Trójkąt Letni, wytyczony przez Wegę, Deneba i Altaira, zerowej i pierwszej wielkości najjaśniejsze gwiazdy Lutni, Łabędzia i Orła. W ślad za nim podąża nie
tak rzucający się w oczy Jesienny Kwadrat, czworokąt wskazywany przez drugiej wielkości gwiazdy, w tym trzy Pegaza: Markab, Scheat i Algenib oraz Sirrah
z Andromedy, przed laty również zaliczaną do Pegaza — stąd używana również
dla tej figury inna nazwa: Kwadrat Pegaza. Gdy Jesienny Kwadrat góruje, spod
południowo-wschodniego horyzontu wynurza się kolejny obszerny asteryzm,
symbol nieodległej już zimy — Zimowy Sześciokąt najjaśniejszych gwiazd zimowych konstelacji.
Z początkiem grudnia Zimowy Sześciokąt góruje godzinę po północy, gdy
na zachodzie chyli się do horyzontu Kwadrat Pegaza, zaś ponad wschodnim
błyszczy już Regulus, pierwsza z gwiazd wytyczających symbol kolejnej pory
roku — Trójkąt Wiosenny. W Zimowym Sześciokącie króluje 7 spośród najjaśniejszych gwiazd całego nieba. To zajmujący pod względem jasności pierwsze
miejsce, minus pierwszej wielkości Syriusz z Wielkiego Psa, zerowej wielkości
Kapella z Woźnicy, Procjon z Małego Psa i Rigel z Oriona, oraz niewiele od nich
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listopad — grudzień 2018
ciemniejsze, pierwszej wielkości — druga gwiazda Oriona, czerwonawo błyszcząca w centrum Sześciokąta Betelgeuse, a także Aldebaran z Byka i jaśniejszy z dwóch Bliźniąt Polluks.
Z końcem grudnia, po zmierzchu południową i południowo-wschodnią stronę nieba wciąż zdobią Trójkąt Letni i Jesienny
Kwadrat. Przed świtem, w południowej stronie nieba królują
gwiazdy kolejnej pory roku z jej symbolem, Trójkątem Wiosennym, który oprócz wspomnianego już Regulusa, wytyczają:
od północy Arktur z Wolarza, a od południa Spica z Panny. I co
najważniejsze — ponownie tej samej nocy, tym razem ponad
wschodnim horyzontem, w całej okazałości znów prezentuje
się Trójkąt Letni,
Mapki i wykresy zamieszczone na pierwszych dwóch stronach Kalendarzyka pozwalają zorientować się w wyglądzie
południowej części naszego nocnego nieba, głównie w połowie
listopadowych i grudniowych nocy, wyznaczyć godziny wschodów i zachodów Słońca, Księżyca i planet, prześledzić zmiany
obserwowanych jasności i rozmiarów kątowych planet, a także szczególnie szybko zmieniające się kształty oświetlonej
części tarczy Merkurego i Wenus. Na pierwszej mapce zaznaczono również położenia kilku ciekawych obiektów, opisanych
na ostatniej stronie Kalendarzyka, w części „Spójrz w niebo”.
Panoramiczna mapa na trzeciej i czwartej stronie pokazuje m.
in. zmieniające się w tym czasie położenia planet na tle gwiazd.
Wszystkie momenty podano w czasie środkowoeuropejskim (CET).

Słońce

Swą listopadową trasę na tle gwiazd, Słońce rozpoczyna
na początku odcinka ekliptyki przebiegającego przez gwiazdozbiór Wagi, zaledwie 1/3° od granicy z Panną. Po przebyciu
prawie 22,8° w Wadze, 6,6° w Skorpionie i 8,6° w Wężowniku,
z końcem grudnia nasza dzienna gwiazda dotrze niemal do cen-

Ważniejsze wydarzenia
listopada i grudnia 2018
listopad
2
1.33 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –23°03’
6
9.18 daleka koniunkcja Księżyca 8,8°N z Wenus
6 16.31 maksymalna elongacja Merkurego, 23,3°E od Słońca
7 17.02 ostatnia kwadra Księżyca
7
9.36 apogeum Księżyca, 405 064,6 km od Ziemi
8 20.05 koniunkcja Księżyca 3,7°N z Jowiszem
9 14.36 koniunkcja Księżyca 6,6°N z Merkurym
11 16.24 koniunkcja Księżyca 1,5°N z Saturnem
13 15.04 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 298°55’
15 15.54 nów Księżyca
15 23.16 opozycja planetoidy (3) Juno, 1,04 au od Ziemi
16 14.54 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +23°09’
16
6.01 bliska koniunkcja Księżyca 59’S z Marsem
16 11.20 Wenus powraca do ruchu prostego w długości elkipt.
17
9.07 koniunkcja Księżyca 2,6°S z Neptunem
17
2.05 Merkury rozpoczyna ruch wsteczny w długości elkipt.
17 ~23.30 maksimum aktywności roju meteorów Leonidy
20 23.45 koniunkcja Księżyca 4,5°S z Uranem
21 22.13 zakrycie 4,3m μ Ceti przez Księżyc (odkrycie 23.25)
22 10.01 Słońce wstępuje w znak Strzelca; λ = 240°
22
0.24 opozycja planetoidy (12) Victoria, 1,46 au od Ziemi
23
6.39 pierwsza kwadra Księżyca
23
8.41 perygeum Księżyca, 366 722,3 km od Ziemi
26
7.32 koniunkcja Jowisza ze Słońcem (0,7°N)
27
6.17 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 1171°46’
27
8.59 koniunkcja dolna Merkurego ze Słońcem (0,9°N)
27 23.26 bliska koniunkcja Merkurego 26’N z Jowiszem
29 11.34 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –23°12’
30
1.19 pełnia Księżyca

grudzień
3 22.04 koniunkcja Księżyca 3,4°N z Wenus
5
5.08 apogeum Księżyca, 404 452,5 km od Ziemi
5 22.53 koniunkcja Księżyca 1,8°N z Merkurym
5 11.50 Merkury powraca do ruchu prostego w długości elkipt.
6 15.39 koniunkcja Księżyca 3,4°N z Jowiszem
7
8.20 ostatnia kwadra Księżyca
7 15.10 b. bliska koniunkcja Marsa 2,2’S z Neptunem
9
6.08 koniunkcja Księżyca 1,1°N z Saturnem
10 18.58 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 296°56’
12 23.54 peryhelium komety 46P/Wirtanen, 1,055 au od Słońca
13 21.58 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +23°14’
14 17.34 koniunkcja Księżyca 2,8°S z Neptunem
14 ~13.30 maksimum aktywności roju meteorów Geminidy
15 12.49 nów Księżyca
15
3.18 koniunkcja Księżyca 3,4°S z Marsem
15 12.29 maksymalna elongacja Merkurego, 21,3°W od Słońca
16 ~13.00 przelot komety 46P/Wirtanen 0,078 au od Ziemi
18 21.25 perygeum Księżyca, 370 270,8 km od Ziemi
18
8.21 koniunkcja Księżyca 4,7°S z Uranem
19
1.57 zakrycie 4,3m ξ2 Ceti przez Księżyc (odkrycie 2.15)
21 23.23 Słońce wstępuje w znak Koziorożca; λ = 240°
21 18.36 bliska koniunkcja Merkurego 50’N z Jowiszem
22 18.49 pierwsza kwadra Księżyca
24 12.53 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 116°35’
26 21.08 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –23°14’
28 20.47 opozycja planetoidy (6) Hebe, 1,27 au od Ziemi
29 16.34 pełnia Księżyca

Jasności, rozmiary kątowe i wygląd planet
5/2018
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Kalendarzyk astronomiczny
trum konstelacji Strzelca, w ciągu łącznie 61 dni listopada i grudnia pokonując 61,75° ekliptyki. Podczas tej wędrówki, wraz
ze zbliżaniem się Ziemi do najbliższego Słońcu punktu jej orbity
(aphelium, 3 stycznia), zwiększa się nie tylko liniowa prędkość
naszej planety, ale również kątowa prędkość pozornego ruchu
Słońca na tle gwiazd.
Deklinacja Słońca, aż do zimowego przesilenia, przypadającego 31 minut przed północą 22/23 grudnia, zmniejszająca
się do wartości –23,43°, od tego momentu zaczyna ponownie
wzrastać, z końcem grudnia osiągając -23,05°. Przekłada się to
oczywiście na również zwiększającą się wysokość łuku Słońca
na niebie i tym samym długość dnia.

Księżyc

Tegoroczną listopadowo-grudniową wędrówkę po niebie, tuż
po ostatniej kwadrze oświetlony w 46%, Księżyc rozpoczyna
w konstelacji Raka, by po przebyciu łącznie 809,8°, wykonawszy
2,25 obiegów nieba, z końcem grudnia zakończyć ją w Wadze,
pomiędzy ostatnią kwadrą a nowiem świecąc 23% swej tarczy.
W tym czasie Księżyc dwukrotnie spotka się z każdą z planet, podczas koniunkcji zbliżając się do nich (geocentrycznie)
na odległość od 1° do prawie 9°. Topocentrycznie, czyli patrząc
z konkretnego miejsca na powierzchni Ziemi, najbliższą będzie,
9 grudnia, koniunkcja z Saturnem w odległości niespełna 0,6°,
gdy planetę od krawędzi księżycowej tarczy dzielić będzie zaledwie 1/3° — niestety, będzie to za dnia i głęboko pod horyzontem,
zaś tego samego dnia wieczorem obydwa obiekty dzielić już będzie dystans 4,6°.
Spośród zakryć jaśniejszych gwiazd przez Księżyc, jedynym
ewentualnie wartym obserwacji będzie, późnym wieczorem 21
listopada, zakrycie na 72 minuty 4,3 mag gwiazdy mi Ceti, podczas górowania 97% Księżyca, 32 h przed pełnią. Podobnie jak
poprzednio, zarówno nowie jak i pełnie Księżyca będą w tym
okresie miały miejsce z dala od węzłów księżycowej orbity, nie
będzie więc warunków na zaćmienia Słońca czy Księżyca.

Planety i planetoidy i komety

Po okresie obfitości jasnych planet, zwłaszcza na letnim
niebie, ostatnie miesiące roku są już pod tym względem uboższe. Mimo przypadającej na początku listopada wschodniej
elongacji, Merkury zachodzi wtedy już pod koniec zmierzchu,
ale szanse na jego poranne obserwacje pojawiają się w połowie grudnia, w okolicy zachodniej elongacji, kiedy wschodzi
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nawet 2,5 h przed Słońcem. Już z początkiem listopada znika
z wieczornego nieba Jowisz, którego ponownie zaobserwujemy
dopiero pod koniec roku, wschodzącego krótko przed świtem.
Również 7–8 razy ciemniejszy od niego Saturn praktycznie znika z nieba w połowie grudnia, by ponownie pojawić się dopiero
na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku.
Z jasnych planet przez cały omawiany okres będą doskonałe
warunki obserwacji Marsa, mimo nadal szybko malejącej jego
jasności. Po lipcowej wielkiej opozycji, kiedy osiągnął –2,8 magnitudo, z początkiem listopada 7,5-krotnie ciemniejszy, świeci
w Koziorożcu, do końca grudnia zmniejszając swą jasność jeszcze 2,7-krotnie, widoczny już w Rybach. Za to niemal doskonały jest czas widoczności Czerwonej Planety, górującej krótko
po zmierzchu, a zachodzącej o niemal stałej godzinie, krótko
po 23. Praktycznie przez cały czas jest dostępna również Wenus w roli Gwiazdy Porannej, po dokończeniu efektownej pętli
w Pannie przenoszącej się do Wagi. Z początkiem listopada
wschodząca 0,5 h przed Słońcem, bardzo szybko jednak wydłuża czas swej widoczności, do 4 godzin w połowie grudnia,
na dodatek przy maksymalnej jasności.
W pierwszej połowie listopadowo-grudniowych nocy górują
dwie najdalsze planety Układu Słonecznego — praktycznie niedostrzegalny bez użycia przynajmniej lornetki Uran, na pograniczu gwiazdozbiorów Ryb i Barana oraz bezwzględnie wymagający teleskopu Neptun w Wodniku. Ogromnym ułatwieniem
w zidentyfikowaniu na niebie Neptuna będzie jego bardzo bliska koniunkcja z Marsem, 7 grudnia o zachodzie Słońca, kiedy
obydwie planety dzielić będzie dystans zaledwie 2,2’, czyli 1/14
kątowej średnicy tarczy Księżyca. Jeśli poczekamy 2 h, do końca zmierzchu astronomicznego, na całkiem już czarnym niebie,
korzystając z amatorskiego teleskopu lub choćby jasnej lornetki, podczas górowania obu planet, mamy szansę odnaleźć Neptuna jako najjaśniejszą „gwiazdkę”, 4,5’ poniżej Marsa.
Spośród jaśniejszych planetoid, na szczególną uwagę zasługuje, odkryta w 1804 r. (3) Juno, której opozycja wypada w samym środku listopada. Co ciekawe, swą jasnością Juno przez
8 tygodni przewyższać będzie Neptuna. Nie tak wiele ustępuje
jej podczas swej opozycji w końcu grudnia, 2,3-krotnie ciemniejsza (9) Hebe.
Dużą atrakcją, zwłaszcza grudniowych nocy, będzie jasna
kometa. Odkryta z początkiem 1948 r., okresowa kometa
46P/Wirtanen, o okresie 5,43 roku przez swe kolejne peryhelium przejdzie nocą z 12 na 13 grudnia, by po 3,5 dniach minąć
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listopad — grudzień 2018
Ziemię w odległości zaledwie 11,7 mln km, osiągając jasność
3,8 mag, co pozwoli dostrzec ją gołym okiem, choć znacznie
więcej jej szczegółów dostrzeżemy przez jasną lornetkę.
Początkowo mało ruchliwa, na pograniczu bliskich naszemu
horyzontowi konstelacji Rzeźbiarza i Pieca, pod koniec listopada kometa zaczyna poruszać się na tle gwiazd ku północy,
dość dynamicznie zwiększając prędkość tej wędrówki, by w połowie grudnia dotrzeć do północnych rejonów Wieloryba, gdzie
odnajdziemy ją najjaśniejszą, podczas największego zbliżenia
do Ziemi. Biegnąc dalej i coraz szybciej na tle Barana i Perseusza, z końcem roku, wciąż jasna, choć 2-krotnie już ciemniejsza (4,6 mag), dotrze do południowych krańców Żyrafy. Od 24
grudnia okołobiegunowa, jako w ogóle niezachodząca, kometa 46P/Wirtanen może całkiem nieźle pełnić rolę tradycyjnej
Gwiazdki Betlejemskiej, na dawnych rycinach i malowidłach
zazwyczaj przedstawianej właśnie w postaci komety.

Roje meteorów

W omawianym okresie na uwagę zasługują dwa słynne roje
meteorów, których tegoroczne maksima aktywności przypadają w korzystnej fazie Księżyca, w pobliżu pierwszej kwadry zachodzącego około północy.
Od 6 d0 30 października wykazuje aktywność, znany od czasów średniowiecznych, rój meteorów Leonidy, z radiantem
w północno-zachodniej części, wschodzącego około północy,
wiosennego gwiazdozbioru Lwa. W 1866 roku włoski astronom
Giovanni Schiaparelli odkrył związek roju z, powracającą w okolice Słońca co 33,24 lata, okresową kometą 55P/Tempel-Tuttle, która ostatni raz zbliżyła się do Ziemi w 1999 r. W przeszłości jej zbliżenia wielokrotnie skutkowały deszczami meteorów
roju Leonidów, nawet do 140 tysięcy w ciągu godziny, ostatnio
w 1966 r. Do czasu kolejnych odwiedzin komety w 2031 r., aktywność Leonidów będzie utrzymywać się na niezbyt wysokim
poziomie około 10 meteorów na godzinę. Takiej też częstości,
bardzo szybkich meteorów z zielonkawymi śladami, możemy
spodziewać się podczas tegorocznego maksimum, około północy 17/18 listopada.
Znacznie liczniejsze i stabilniejsze są maksima aktywności
grudniowych Geminidów, roju powstałego z rozpadu komety, której pozostałością jest odkryta przed 35 laty planetoida
(3200) Phaethon o okresie równym 1,43 roku. Radiant roju
znajduje się w północnej części zimowej konstelacji Bliźniąt.
Maksimum roju (ZHR = 120) w tym roku przypada u nas 14
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grudnia wczesnym popołudniem, jednak zarówno poprzedniej
jak i kolejnej nocy są szanse dostrzeżenia do około 80 przelotów niezbyt szybkich meteorów bez śladów.

Gwiazdy zmienne

Poniżej zamieszczamy charakterystyczne momenty (maksima lub minima) przedstawicieli trzech 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 zawiera momenty głównych (głębszych) minimów jasności:
listopad
10, 5.49
13, 2.38
15, 23.26
18, 20.15
21, 17.03

grudzień
3, 4.28
7, 1.17
8, 22.06
11, 18.54

23, 6.09
26, 2.58
28, 23.46
31, 20.35

Cefeida klasyczna (δ Cephei), gwiazda pulsująca o okresie
zmian jasności 5,3663 doby, w zakresie od 3,5m do 4,4m. Tabelka podaje momenty maksimów jasności:
listopad
3, 19.10
9, 3.38
19, 21.34
25, 6.22

grudzień
5, 23.58
16, 17.34
22, 2.22

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

Urania

listopad
brak jaśniejszych
maksimów

1,
3,
13,
16,

grudzień
R Boo 7,2m
R Vir
6,9m
V CrB 7,5m
R Hya 4,5m

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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Spójrz w niebo

cji, 3,5° dokładnie na wschód od 2,15m gwiazdy Almaak (gamma Andromedae).
© Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter

azwyczaj to zimę kojarzymy z najkrótszymi dniami i najdłuższymi nocami, a przecież, w przeciwieństwie do jesieni, podczas której dni systematycznie kurczą się, to
właśnie już od samego początku zimy dnia zaczyna
przybywać. Na takim właśnie przełamaniu tendencji spadkowej
w przypadku dni (lub wzrostowej, jeśli chodzi o noce) polega
pojęcie zimowego przesilenia, które na północnej półkuli przypada z początkiem trzeciej dekady grudnia, w tym roku niemal
o północy z 21 na 22 grudnia. Tak więc najlepsze czasowo warunki do obserwacji nocnego nieba mamy właśnie na przełomie
jesieni i zimy, kiedy najkrótszym dniom towarzyszą najdłuższe
w roku noce. A jeśli do tego dołączą niskie, choćby ujemne temperatury, to w przeciwieństwie do letnich nocy powietrze mamy
znacznie spokojniejsze, mniej rozedrgane i bardziej przejrzyste,
Spróbujmy więc wyobrazić sobie obserwacje kilku obiektów
z pogranicza jesiennych i zimowych konstelacji, a może niejednego amatora astronomii uda się skusić do dokonania tych obserwacji „w realu”.
Proponowane poniżej do obserwacji 4 obiekty, w listopadowo-grudniowe noce przebywają wiele godzin ponad horyzontem,
więc mamy dość dużą swobodę w planowaniu pory ich obserwacji. Nieduża (sumaryczna) jasność każdego z nich, 10–11 magnitudo, wymaga użycia teleskopu o przynajmniej 150-centymetrowej średnicy obiektywu, tym bardziej że ich blask, zwłaszcza
galaktyk, rozkłada się na dość znaczną powierzchnię.
Odkrywcą wszystkich tych obiektów jest brytyjski astronom
niemieckiego pochodzenia, William Herschel, który po raz pierwszy zaobserwował je w latach 1784–1790.
NGC 772 — spiralna galaktyka w gwiazdozbiorze Barana, przy
rzeczywistej średnicy 240 tys. lat św., z odległości 111 mln lat
św. widoczna na naszym niebie jako obiekt o kątowych rozmiarach 7,2’×4,3’, z dość dobrze rozwiniętą i wyraźnie dostrzegalną
spiralną strukturą. Galaktykę odnajdziemy w zachodniej części
konstelacji, 2,1° na południowy wschód od 2,6m gwiazdy Sharatan (beta Arietis).
© Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter

Źródło: Wikimedia.org

NGC 925 — tym razem galaktyka spiralna z poprzeczką,
w niewielkim gwiazdozbiorze Trójkąta. Odległą 28 mln lat świetlnych, usytuowaną do nas ukośnie, na naszym niebie oglądamy
jako obiekt o kątowych rozmiarach 10,5’×5,9’, z dość wyraźną
strukturą spiralną i bardzo wyrazistą poprzeczką. Galaktykę tę
odszukamy we wschodniej części konstelacji, 2,1° na wschód
od 4,0m gwiazdy gamma Trianguli.

NGC 891 — podobna strukturą do poprzedniej, jednak skierowana ku nam krawędzią galaktycznego dysku, spiralna galaktyka w gwiazdozbiorze Andromedy, o średnicy 100 tys. lat św.,
z odległości 30 mln lat św., na naszym niebie widoczna jako cygarowatego kształtu obiekt o wymiarach kątowych 11,7’×1,6’.
Na długo naświetlanych zdjęciach, wykonanych przez duże naziemne teleskopy lub Kosmiczny Teleskop Hubble’a, widać wyraźny pas ciemnej materii w płaszczyźnie równikowej galaktyki,
ponad i pod którym dostrzegalne jest również jasne jądro galaktyczne. Obiekt odnajdziemy blisko wschodniej granicy konstela-
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Kryształowa Kula (NGC 1514) — po trzech galaktykach usytuowanych w granicach z zasady jeszcze jesiennych konstelacji,
przenosząc się do zdecydowanie już zimowego Byka, przyjrzyjmy
tym razem efektownej mgławicy planetarnej, z odległości
600 lat św. na ziemskim niebie
widniejącej jako obiekt o średnicy kątowej 2,2’. Wewnątrz mgławicy znajdują się dwie gwiazdy,
z których jedną jest odrzucający swe zewnętrzne warstwy,
kończący żywot olbrzym, a drugą otoczony nimi biały karzeł.
Mgławica usytuowana jest tuż
przy granicy Byka z Perseuszem,
1,8° na północ od 5,2m gwiazdy
psi Tauri.
Jan Desselberger
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Źródło: NASA/Hubble
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Z jesienno-zimowego pogranicza

Astronomia i muzyka

Wojna światów w Olsztyńskim Planetarium
Czytelnikom Uranii, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z monumentalnym dziełem Jeffa Wayne'a
z 1978 r., należy się kilka słów wyjaśnienia. Jest to muzyczna wersja słynnej powieści Herberta George'a Wellsa
„Wojna Światów”. Powieści, która wpisała się w setkę najważniejszych dzieł
literatury światowej, a opowiada o inwazji przybyszów z Marsa, dla których
ludzka rasa staje się źródłem pokarmu.
Nie jestem pewien, ale to chyba
właśnie tej powieści
zawdzięczamy powszechność
wiary
w zielone ludziki
i strach przed wrogimi kosmitami. A zaczęło się to wszystko
od mylnej interpretacji zaobserowwanych
przez Schiaparellego struktur na powierzchni Czerwonej
Planety i nazwanych
kanałami.
Lektura
obowiązkowa! Muzyka… chyba też.
Jacek Drążkowski

Fot. Dariusz Prokopczuk/OPiOA

Nie pamiętam już, który z kolegów był
w 1980 r. szczęśliwym posiadaczem
dwupłytowego albumu „Jeff Wayne's
The Musical Version of The War of the
Worlds”, ale pamiętam, jakim wydarzeniem było odtworzenie jego zawartości
w studenckim klubie Mafia. Przestrzenny dźwięk ukręcał głowy, a efekty wizualne uzyskiwane za pomocą slajdów z rzutnika i specjalnych zabiegów
optycznych ze szkiełkami i Bóg wie
czym potęgowały wrażenie.
Jakże skromne to były środki w porównaniu z tymi, które na jubileuszowe
pokazy we wrześniu br. przygotowała
ekipa Olsztyńskiego Planetarium. Specjalnie przygotowane obrazy w technologii fulldome, animacje, dymy, no i…
analogowa aparatura w roli marsjańskiego pojazdu robiły wrażenie.
Najważniejsza jednak była dramaturgia musicalu i muzyka. Wielkie
uznanie należy się dr. Leszkowi Błaszkiewiczowi za przetłumaczenie całości
na język polski. Napisy wyświetlane
były z dwóch stron kopuły, tak aby każdy mógł bez problemu je czytać, dzięki
czemu całość narracji była zrozumiała
i dla osób słabo lub w ogóle nie znających języka angielskiego.

Konkurs na fotki z Uranią

Kierunek Mars!
Chwila relaksu przed kolonizacją Marsa. Do wyprawy przygotowuje się Olga.
Fotografię wykonał Łukasz Gorgol
6
5/2017
/2018
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Szczegóły konkursu na stronie
www.urania.edu.pl/konkursy/fotki-z-urania
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Astrofotografia amatorska

To sympatyczne zdjęcie z początku widoczności zaćmionego Księżyca wykonał Michał Ostaszewski na chorwackiej wyspie Hvar. Do sfotografowania swojej narzeczonej z bohaterem
wieczoru użył teleskopu Newtona 750/150
z aparatem Canon 70D.

Powyższa sekwencja zdjęć przedstawiających zaćmienie Księżyca w 15-minutowych
odstępach wykonana została przez ucznia LO w Radziejowie Dawida Jankowskiego. Pogoda, niestety, uniemożliwiła śledzenie początkowej fazy zaćmienia. Zdjęcia wykonywane były aparatem Nikon D5600 przy pomocy teleskopu Sky-Watcher Dobson 203/1200
od godz. 22.24 do 0.24 czasu urzędowego (letniego).

Klimatyczne zdjęcie czerwonego Księżyca z takimże Marsem
i podświetloną mgłą wykonał w Smardzewicach nad Zalewem
Sulejowskim Dariusz Dorosz (aparat Canon 50D + obiektyw
1.8/50mm, eksp 13 s, f=3.2, ISO 800)
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Kolejne zdjęcie zaćmionego Księżyca w towarzystwie Marsa nie jest
szczególnie efektowne, ale pokazuje, że można było zjawisko uwiecznić leciwym aparatem kompaktowym (Canon Digital IXUS 990 IS,
eksp. 1 s, f=5.7, ISO 400)
Urania
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Lipcowe zaćmienie Księżyca

Astrofotografia amatorska

Z kolei seria rysunków wykonanych przez Aleksandrę Krzemień pokazuje, że można było uwiecznić zjawisko i bez
aparatu!
Zdjęcie z uchwyconym w czasie zaćmienia przelotem
samolotu wykonał Wojciech Nowak z Żywca (aparat Nikon
Coolpix L31, teleskop Meade ETX 70).
Sekwencja zdjęć zaćmienia Księżyca w towarzystwie
Marsa na zdjęciu obok to dzieło Wojciecha Piskorza z Gliwic (opis w liście Autora zamieszczonym w dziale Poczta).
Niżej fotomontaż z pierwszych 90 min widoczności zjawiska wykonany przez Adama Skrzypka (Wiśnicze koło
Toszka, Canon EOS 6D, f=105 mm, ISO 800)
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Numery bieżące i archiwalne
PROMOCJE


nr rachunku odbiorcy

nr rachunku odbiorcy c.d.

85 1160 2202 0000 0003

3341 8732

Odbiorca

POLSKIE TOWARZYSTWO
ASTRONOMICZNE
BARTYCKA 18
00-716 WARSZAWA

kwota

Imię, nazwisko, adres wpłacającego

Tytułem

POLSKIE TOWARZYSTWO ASTRONOMICZNE

UL. BARTYCKA 18, 00-716 WARSZAWA

8 5 1 1 6 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 1 8 7 3 2
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Prenumerata Uranii od nr 6/2018, dodatkowo zamawiam
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Cena pojedynczego numeru Uranii:
14,90 PLN
Roczna prenumerata krajowa:
72,- PLN (12,- zł za numer)
Dłuższa prenumerata krajowa: 144,- PLN
(12 numerów)
Bieżące numery można zamawiać
również w wersji elektronicznej.
Ceny numerów archiwalnych pozostają bez zmian
Szczegóły i promocje:
http://www.urania.edu.pl/prenumerata/

PRENUMERATA DLA SZKÓŁ
Niestety, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyznało nam kolejnego grantu na realizację prenumeraty sponsorowanej za pół ceny
dla bibliotek szkolnych. Na razie, nie będzie też
kolejnej edycji Konkursu „Nasza szkolna przygoda z astronomią”. Utrzymujemy jednak promocję
prenumeraty dla szkół w wysokości 60,- PLN
za rok szkolny 2018/19. Prenumerata obejmuje
numery 4–6 bieżącego roku kalendarzowego (lipiec–grudzień 2018) i numery 1–3 roku następnego (styczeń–czerwiec 2019). Ceny pakietów
Uranii z lat wcześniejszych będą w dalszym ciągu dostępne dla bibliotek szkolnych za połowę
ceny aż do wyczerpania zapasów.

Promocja dla członków PTMA
Cena indywidualnej prenumeraty na rok 2019
z wysyłką na adres domowy dla członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
(PTMA) wynosi 50,- zł.
Skarbników lub prezesów oddziałów prosimy o dokonywanie wpłat oraz o podanie imiennej listy prenumeratorów z adresem zbiorowym lub adresami indywidualnymi do wysyłki.
Prenumeratorzy indywidualni PTMA mogą
przedłużać prenumeraty samodzielnie (wpłata
50 zł na konto Uranii) wraz z oświadczeniem/
informacją wysłaną na urania@urania.edu.pl
o przynależności oddziałowej i mailowym adresem do władz oddziału. Szczegóły:

http://www.urania.edu.pl/prenumerata/ 5/2018

Fot. Dariusz Dorosz

PRENUMERATA

Obserwator Słońca

Alarm! Czy warto jeszcze obserwować?
Wiem, że mogę się tym artykułem narazić kilku moim kolegom, ale trzeba bić na alarm. Wydaje mi się, że zbaczamy
z drogi wyznaczonej nam przez naszych poprzedników.
Dotychczas domeną miłośników astronomii były wszelkiego rodzaju obserwacje zjawisk na niebie, mające podtekst
naukowy. Ceniono nas za profesjonalizm, fachowość,mieliśmy uznanie wśród naukowców. Nadeszła jednak era
portali społecznościowych, eventów, na których staramy
się popularyzować astronomię, niestety zapominając
o obserwacjach, dzięki którym możemy być dostrzegani
poza granicami kraju. Kiedy zaczynałem swoja przygodę
z astronomią (40 lat temu), starałem się wykonywać jak
najwięcej obserwacji. Prowadziłem obserwacje: Słońca,
Księżyca, planet, księżyców Jowisza, satelitów, zakryć
i zaćmień. Pewnego razu wysłałem swoją obserwację satelitów do prof. Hurnika. Mój list został dalej przekazany
do Rady Naukowej PTMA. Rada Naukowa, której przewodniczyła wtedy prof. Korpikiewicz, również nie potrafiła mi odpowiedzieć, mimo że podałem dokładne czasy
przelotu oraz dołączyłem równie dokładne mapki torów
wśród gwiazd. Postanowiłem jednak w szczególności wykonywać naukowe wtedy obserwacje Słońca. Dzięki nim
pozwolono mi pisać pracę maturalną z fizyki, ale na temat
Słońca. W szkole, do której uczęszczałem, astronomia
była działem fizyki. Warunkiem zgody nauczyciela prowadzącego były moje własne obserwacje. Niestety, te ładnie oprawione prace, napisane na maszynie przez moją
mamę, zaginęły. Został mi się tylko oryginał napisany również na maszynie, ale na nieco gorszym papierze. Tematem pracy zajmiemy się przy innej okazji, bowiem mam
sygnały, żeby ją zeskanować i przekazać do archiwum

PTMA. Jednak po co to wszystko piszę? Mieliśmy w sierpniu noc
spadających gwiazd związaną z przejściem przez orbitę Ziemi
roju Perseidów. Tych, którzy swoje obserwacje zrobili profesjonalnie, było niewielu. Przeważnie kończyły się one na zdjęciu
z efektownego przelotu meteoru. Na spotkaniach okazywało się,
że ludzie nie znali gwiazdozbiorów z okolic radiantu roju. Chwała
tym, którzy popularyzują astronomię wśród okolicznych mieszkańców, ale, kochani, róbmy to profesjonalnie! Przygotujmy się
do tego, jak należy. Na portalu społecznościowym Facebook
przeczytałem kilka poradników, gdzie pisano o tym, w którym kierunku patrzeć i w jakiej pozycji to robić. Nie zauważyłem, aby napisano, że należy przygotować sobie mapkę okolic roju, ołówek,
czerwoną latarkę. Nawet dziecko ze szkoły potrafi obsługiwać
latarkę w telefonie, a wystarczy na nią nakleić czerwoną taśmę
izolacyjną i tak przystosować do obserwacji. Kiedy miałem zostać prowadzącym sekcję słoneczną PTMA, spytano mnie, czy
ma sens jeszcze prowadzić obserwacje Słońca, kiedy robią to
znacznie dokładniej satelity SOHO i SDO. Oczywiście, że warto,
choćby tylko dla samego siebie, dla własnej satysfakcji. Przez
lata wykonywałem sam obserwacje i się nie poddałem. Dzisiaj
wysyłam je również do Royal Observatory of Belgium i wchodzą
one w zakres wyliczeń międzynarodowych liczb Wolfa. Jestem
dumny, że warto było czekać na to, aby zostać koordynatorem
sekcji SOS PTMA i być znanym ze swojego profesjonalizmu
poza granicami kraju. Czytając kiedyś Uranię, tę czarno-białą,
nie spodziewałem się, że kiedyś będę współpracownikiem czasopisma i będę miał w niej swój dział. Osiągnąłem to wszystko
dzięki pracy i obserwacjom. Teraz wiecie, dlaczego biję na alarm
do miłośników astronomii zrzeszonych w PTMA, aby zajęli się
obserwacjami o podłożu naukowym.
Tadeusz Figiel

Raport nr 07/2018

Raport nr 08/2018

Lipiec okazał się chyba najgorszym pod względem aktywności Słońca. Jedynie 30
lipca pod wieczór zdarzył się mały epizod i pojawiła się jedna grupa z jedną plamą.
Tylko admin z całej sekcji ją dostrzegł, a moją obserwację potwierdził znany obserwator Słońca Franky Dubois. Wykonano w lipcu 175 obserwacji dla liczby Wolfa,
średnia to 0,06 a dla SN 145 obserwacji ze średnią 0,01

Od 2 sierpnia do 13 zerowa aktywność plamotwórcza.Od 14 liczba Wolfa nieznacznie wzrasta jednak nie przekracza 30. Podobnie w przypadku wskaźnika
SN. Końcówkę miesiąca odnotowujemy czystą tarczą słoneczną. Średnia liczba Wolfa w sierpniu wyniosła R = 6,62 a wskaźnika SN = 4,87. Swoje raporty
przysłało 9 obserwatorów.

Obserwatorzy:
1. Antonio Jesus Zapata
2. Zagrodnik Jerzy
3. Jimenez Cebrian
4. Mikołajczak Eugeniusz
5. Bańkowski Janusz

Obserwatorzy:
1. Bańkowski Janusz
29
2. Mikołajczak Eugeniusz
29
3. Antonio Jesus Zapata Morales 28
4. Zagrodnik Jerzy
24
5. Jimenez Francisco
21

6. Raczyński Łukasz
7. Astronomy
8. Figiel Tadeusz
9. Skorupski Piotr

14
13
9
1

6. Astronomy
7. Figiel Tadeusz
8. Kucemba Łukasz
9. Raczyński Łukasz

14
13
12
5
Opracowanie: Janusz Bańkowski

31
30
30
27
20
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„Uranii–PA” nr 3/2018 zamieściliśmy logogryf, którego
rozwiązaniem jest hasło JEREMI WASIUTYŃSKI. Nagrody
w postaci książek o tematyce astronomicznej wylosowali
Krzysztof Kowalczyk z Bogucina k. Garbowa i Leszek Wojciechowski
z Opatówka, natomiast płytę muzyczną otrzymuje Mateusz Łukaszewicz
ze Świecia. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
1. Grudniowy rój meteorów
2. Pierwszy kandydat na wokółksiężycowego turystę
3. W grudniu gości w Wężowniku

opr. Jacek Drążkowski

krzyżówka

Relaks z Uranią

4. Przydatne do detekcji fal grawitacyjnych
5. „Pierwszy zwiadowca”
6. Popularny program do wizualizacji nocnego nieba
7. Japoński sokół
8. Obszar intensywnego powstawania gwiazd
9. ’Oumuamuę spopularyzował śpiewająco
10. Od 25 lat prowadzi projekt OGLE
11. Często zakrywany przez Księżyc
12. Gość European Rover Challenge w Starachowicach
13. Międzynarodowa sieć teleskopów śledzących satelity
14. Poszukiwacz planet pozasłonecznych
15. Słynny badacz struktur meteorytowych
16. Wynalazca Stellaratora
17. Kłos Panny
18. Wytrawny obserwator zaćmień b Persei

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA”
3/2018: 1. JUNO, 2. KOPERNIK, 3. PROXIMAB, 4. ALDEBARAN, 5. GEMINIDY,
6. CURIOSITY, 7. WEBB, 8. CHARON, 9. CERES, 10. GARCHING, 11. OUMUAMUA, 12. KOESTLER, 13. AMERYKA, 14. SŁOŃCE, 15. OSTASZEWSKI,
16. BURNICKI, 17. MIKE.

astrożarty Jacka D.

Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek.
Na rozwiązania czekamy do końca listopada 2018 r. Wśród autorów
poprawnych odpowiedzi rozlosujemy dwie nagrody książkowe o tematyce
astronomicznej i płytę kompaktową wydawnictwa GENERATOR.
1. „Nowe opowiadania starego astronoma”, czyli wspomnienia i eseje
profesora Józefa Smaka;
2. „Planeta Mars” Hieronima Hurnika;
3. „Kosmos. Jak to działa?”, książka o astronomii dla dzieci autorstwa
Przemysława Rudzia;
4. Płyta muzyczna CD z wydawnictwa GENERATOR.pl
Rozwiązania można przesyłać pocztą tradycyjną, mailowo na adres:
urania@urania.edu.pl, lub sms-em na nr 600 663 640, podając hasło,
nr nagrody, nazwisko i adres wysyłki. Podanie danych adresowych jest
dobrowolne i konieczne do otrzymania nagrody.

Jedna z pierwszych realnych koncepcji lotu ludzi na Czerwoną Planetę autorstwa Roberta Zubrina zawierała pomysł wysłania 4-osobowej załogi wraz z lądownikiem zwanym przez samego pomysłodawcę „puszką od konserw”. Można by rzec: Zamiast czekać,
aż Marsjanie przylecą nas zjeść, można im wysłać jedzenie w konserwach ;)
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Poczta
Niedawno uświadomiłem sobie (przy
okazji otrzymania nowego numeru
Uranii), że jestem Waszym fanem i prenumeratorem już od niemal… 40 lat!
(z małymi przerwami).
Miłośnikiem astronomii byłem i jestem od najmłodszych lat, dlatego też
interesują mnie wszystkie aktualności
i ważne wydarzenia astronomiczne.
Jako członek gliwickiego oddziału
PTMA, staram się w miarę możliwości
brać udział w ich obserwacjach i popularyzacji takich zjawisk.
W tym roku szczególnie dwa wydarzenia przyciągnęły uwagę miłośników
astronomii: opozycja Marsa oraz całkowite zaćmienie Księżyca. Oba doskonale widoczne w Polsce.
Gliwicki oddział PTMA, jak zwykle
przy takich okazjach, zorganizował
pokazy dla szerokiej publiczności w obserwatorium w Kamieńcu. Była to świet-

na okazja dla dorosłych i młodzieży,
którzy na co dzień nie mają dostępu do
sprzętu obserwacyjnego. W dyspozycji
odwiedzających były teleskopy członków naszego Towarzystwa, jak i też oddziałowy, 40-cm teleskop zamontowany
na stałe pod kopułą obserwatorium.
Umożliwiliśmy wykonywanie zdjęć,
a ponieważ sam szczególnie interesuję się astrofotografią, postanowiłem
podzielić się moim doświadczeniem
z uczestnikami pokazów.
Zaćmienie Księżyca i wschód Marsa nad Śląskiem wykonałem Canonem
350D na nieruchomym statywie. Było to
kilkadziesiąt ekspozycji co 2,5 minuty.
Marsa fotografuję niemal w każdą pogodną noc i prezentuję tu dwa ujęcia
z tegorocznej opozycji.
Zbliża się jesień, dłuższe i wcześniejsze wieczory będą jeszcze bardziej sprzyjać obserwacjom. Oby tylko
pogoda dopisała, czego miłośnikom
gwiaździstego nieba i sobie serdecznie
życzę.
Wojciech Piskorz, PTMA O/Gliwice

ZAPROSZENIA
Odczyty, wykłady,
spotkania, wydarzenia
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
12 października 2018: Prelekcja w PTMA O/Poznań
22 października 2018: Mariusz Meus – „Moundhenge, czyli Stonehenge znad Wisły; astronomiczno-geodezyjny system kopców krakowskich” – prelekcja w PTMA Kraków
23 listopada 2018: Prelekcja w PTMA O/Poznań
Obserwatorium Astronomiczne UJ w Krakowie
— Wieczory z gwiazdami
19 października 2018: mgr Małgorzata Bankowicz
30 października 2018: mgr Magdalena Kulczak-Jastrzębska – Jak umierają stare gwiazdy
DBP Sala im. Tadeusza Mikulskiego, Wrocław
— Biblioteka pod Gwiazdami
11 października 2018: prof. Andrzej Pigulski –
Wulkany w Układzie Słonecznym
CAMK PAN w Warszawie
15 października 2018: José Ortuño-Maciask –
The Magnetospheric Multiscale Mission
22 października 2018: Paweł Moskalik – Próbniki
międzyplanetarne wczoraj i dziś
29 października 2018: Alosza Pamiatnych – Model Układu Słonecznego na Warszawskich Bulwarach Wiślanych
5 listopada 2018: Krzysztof Nalewajko – Jak
sfotografować czarna dziurę?
12 listopada 2018: Andrzej Sołtan – Odległości
kosmologiczne

Perseidy w Urzędowie
Nocną porą z 12 na 13 sierpnia br., na
terenie Ośrodka Kultury przy ul. Błażeja
Dzikowskiego 1 w Urzędowie (miasteczko w województwie lubelskim), miało
miejsce wyjątkowe spotkanie astronomiczne. Delektowano się pięknem
intensywnie spadających Perseidów.
Oglądano 4 obiekty Układu Słonecznego
(Wenus, Mars, Jowisz, Saturn). Ponadto
obserwujących uraczyła przemykająca
po niebie kometa C/ 2017 S3.
Niedzielno-poniedziałkową
ceremonię otworzył Saturn, który ok. godz.
21.00 zajaśniał nad parafią pod wezwaniem Świętego Mikołaja (akt pojawienia
uwieczniliśmy za pomocą cyfrowego
aparatu fotograficznego). Razem z uka-

19 listopada 2018: Michał Różyczka – Na tropach
życia w Kosmosie

zaniem planety do kopuły znajdującej
się na szczycie obserwatorium urzędowskiego zaczęli nadciągać miłośnicy
astronomii. Wydarzenie przyciągnęło
młodych i starszych — najmłodsza
uczestniczka obserwacji liczyła ok. 3 lat.
Z racji ograniczonej przestrzeni obiektu
zainteresowanych niebem dzielono na
mniejsze grupy. Entuzjazm wzbudzały
m. in. barwy Marsa oraz Wenus, specyfika budowy Jowisza i jego księżyców,
przypadkowe lub celowe ułożenie pierścienia Saturna, ogon komety.
Około godz. 23.00 towarzystwo opuściło dostrzegalnię. Na zewnątrz budynku
widać było kilkuosobowe grupy wskazujące dłońmi na nieboskłon. Bardziej obeznani w terenie podążyli nieopodal nada-

26 listopada 2018: Paweł Haensel – Najpotężniejsze błyski gamma, anomalne pulsary rentgenowskie i magnetar
3 grudnia 2018: Filip Morawski – Zastosowanie
sztucznej inteligencji w Astrofizyce
10 grudnia 2018: Marek Sikora – Czarne dziury i
relatywistyczne strugi materii
17 grudnia 2018: Arkadiusz Olech – Jak wybrać
teleskop idealny?
Przygotowane
we współpracy
z AstroGPS.pl
Pełna lista wydarzeń na www.AstroGPS.pl i w aplikacji mobilnej.

jącej obserwacji uroku Urzędówki. Pogoń
za celem utrudniała zgromadzona na łące
woda i tylko nielicznym udawało się zdobyć teren suchą stopą. Mimo utrudnień
najpiękniejsze zdjęcia powstały nad Urzędówką. Po godz. 24.00 meteory jaśniały
niczym świetliki. Uczestnicy wymieniali ich
okrągłe cyfry. Jednogłośnie obserwację
zaliczono do nadzwyczaj udanych. Głód
perseidowy został zaspokojony na okrągły
rok. Padła także propozycja zorganizowania cyklicznej, niezależnej imprezy astronomicznej, adresowanej do szerszego
grona odbiorców.
Dobrą widoczność ciał niebieskich
umożliwiło obserwatorium zaopatrzone
w sterowany komputerowo teleskop Meade LX75. O funkcjonowaniu programu
5/2018
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komputerowego MetRec opowiedział
uczestnikom pracownik urzędowskiego
Ośrodka Kultury Mariusz Gozdalski.
Patronat nad projektem objął dyrektor
ww. instytucji przyrodniczo-kulturalnej
p. Teresa Kaźmierak. Wydarzenie zorganizowało Koło Miłośników Astronomii im.
Jana Heweliusza w Urzędowie.
Tego dnia obserwowaliśmy również
zachowanie ryb słodkowodnych zamieszkujących rzeki: Urzędówkę, Krężniczankę i Bystrzycę. Dostrzegliśmy odbiegające od przeciętności pobudzenie,
wzmożoną intensywność pobierania pokarmów i różne zachowania świadczące
o zainteresowaniu stworzeń zjawiskiem
astronomicznym.
Arkadiusz Dul
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NAJWAŻNIEJSZE KSIĄŻKI 2018 ROKU
Trzy wydawnictwa – wspólny patronat:

Premiera 11 marca

Cena 49,– zł

Premiera 11 lipca

Cena 49,– zł

Klub Astronomiczny „Almukantarat”
Fundacja Nicolaus Copernicus

Cena 21,90 zł

Premiera 4 września

Copernicus Center Press

Cena 51,90 zł

Premiera 10 października

Wydawnictwo Naukowe PWN

Do nabycia w internetowej księgarni URANII:
sklep.pta.edu.pl

