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aSTRONaRIuM

Filmowa historia polskiej astronomii po odzyskaniu
niepodległości w roku 1918.
Losy astronomów, obserwatoriów, instrumentów
i odkryć na tle dziejów ostatniego 100-lecia.
Aktualne godziny emisji w ogólnopolskim pasmie TVP3
premiery (co 2 tygodnie):
czwartek godz. 17.00
powtórki:
piątek godz. 1.05
sobota godz. 7.05, 23.40
niedziela 5.35
Wszystkie odcinki na:
https://www.youtube.com/AstronariumPL

SŁOWEM WSTĘPU

Urania
nasza Muza
Dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba

R

ok 2019 jest rokiem ważnych rocznic. Swoje stulecie obchodzi Międzynarodowa Unia Astronomiczna,
a na naszym polskim podwórku świętujemy 100 lat istnienia czasopisma Urania–Postępy Astronomii
oraz działania Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii — naszego współwydawcy.
Nie sposób podsumować w kilku zdaniach historii najstarszego czasopisma popularnonaukowego
o astronomii w Polsce, a także jednego z najstarszych aktywnie ukazujących się czasopism o tej tematyce
na świecie. Spróbuję więc tylko krótko przedstawić, gdzie Urania jest w tej chwili i jak trafia do miłośników badań kosmosu.
Trzon działalności to trzymana przez was gazeta. Nasz dwumiesięcznik z okazji tego jubileuszu doczekał się odnowienia
szaty graficznej. Z informacjami o astronomii i astronautyce docieramy też od prawie 22 lat przez Internet. Portal Uranii
(dostępny pod adresem urania.edu.pl) był jedną z pierwszych stron poświęconych tematyce astronomii w polskiej sieci i jest
w tej chwili jednym z największych źródeł aktualności o astronomii i astronautyce w Polsce. Cieszymy się, że możemy
w ten sposób trafiać z aktualnościami do ekranów waszych komputerów. Od niedawna również w unowocześnionej formie,
przystosowanej do czytania na urządzeniach mobilnych.
Polska ma wielkie naukowe tradycje związane
Portal Uranii jest w tej chwili
z astronomią. Teraz też jesteśmy świadkami coraz bardziej
śmiałych kroków stawianych przez nasz kraj w sektorze
jednym z największych źródeł
kosmicznym. Coraz częściej mamy okazję wspominać
informacji o astronomii
o budowanych w Polsce komponentach do satelitów,
kluczowym sprzęcie, wykorzystywanym w badawczych
i astronautyce w Polsce.
sondach kosmicznych i powstających firmach konkurujących
na świecie w wielu gałęziach przemysłu kosmicznego.
W ten trend wpisuje się też Urania. Coraz więcej piszemy o sektorze kosmicznym w Polsce i na świecie,
relacjonujemy już nie tylko wyniki badań naukowych z wykorzystaniem sond kosmicznych, ale też
coraz częściej opisujemy zastosowanie technologii kosmicznych w życiu codziennym.
W 2019 r. rozpoczyna się realizacja Polskiej Strategii Kosmicznej. Stworzony przez Polską Agencję Kosmiczną
trzyletni plan ramowy ma pomóc w zdefiniowaniu kierunków rozwoju polskiego sektora kosmicznego.
W tym roku nie zabraknie na pewno tematów dotyczących polskiej działalności w branży kosmicznej. Sonda
InSight powinna rozpocząć eksperyment Heat Probe, którego mechanizm penetrujący grunt został wykonany w Polsce.
W kwietniu do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej poleci 5. polski satelita, zbudowany przez studentów uczelni AGH
i UJ w Krakowie. Na pewno nie raz napiszemy o wygranych przez polskie firmy kontraktach na wykonanie podsystemów
do ambitnych misji kosmicznych.
Jestem pewien, że Urania dokłada
dużą cegiełkę w budowaniu świadomości
o badaniach kosmosu w Polsce i w zwiększaniu
zainteresowania astronomią. Wierzę, że nasza
praca może zainspirować do wyboru naukowej
ścieżki kariery w dziedzinie astronomii
lub zainteresuje przyszłych inżynierów pracą
w sektorze kosmicznym. Dlatego też ważne jest
docieranie do jak największej grupy odbiorców
za pomocą mediów społecznościowych,
nowoczesnego portalu i czasopisma.
100-lecie czasopisma to powód do świętowania,
ale też motywacja do pracy, by wciąż rzetelnie
opisywać postępy astronomii i astronautyki
i z tymi informacjami docierać do jeszcze
szerszego grona odbiorców w naszym kraju.
Rafał Grabiański

Fragment strony głównej portalu Uranii, dostępnego pod adresem www.urania.edu.pl
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Dawno temu
w… „Uranii”

Światło zwierzyńcowe
Dnia 17 II 1958 było widoczne niezwykłej
jasności światło zwierzyńcowe, którego
przebieg wedle moich obserwacyj,
dokonanych na Stacji N. I. A, na Lubomirze,
przedstawia się następująco:
O godz. 18.55 zauważyłem na zachodniej
części nieba, jasny słup światła, kształtem
przypominający trójkąt równoboczny
o podstawie na linii horyzontu. Wierzchołek
tego trójkąta sięgał prawie do gwiazdy
γ Arietis, a wysokością jego była prosta,
przechodząca przez Saturna i Marsa. Światło
było tak silne, że żadnych gwiazd wewnątrz
słupa nie było widać, a np. gwiazdę γ Pegasi,
chociaż znajdywała się na skraju słupa, gdzie
światło było słabsze, widać było bardzo słabo.
Ogólnie określić można, że światło było dużo
jaśniejsze od najjaśniejszych miejsc Drogi
Mlecznej.
Godz. 19.25, Światło utrzymuje się nadal
słabsze jednak, niż poprzednio, później
słabnie, a o godz. 20.45 widać jedynie
ślad nad samym horyzontem. To samo
zjawisko powtórzyło się jeszcze 25 II
1938, lecz znacznie słabsze niż poprzednie,
a obserwować go nie było można z powodu
rychłego zachmurzenia.
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Lubomir, 28 III 1938.
		
Tęcza Władysław
Obserwator Stacji N. I. A. na Lubomirze.

Seth B. Nicholson w obserwatorium na Mount
Wilson (Kalifornia) odkrył w lipcu r.b.
na zdjęciach fotograficznych, wykonanych
za pośrednictwem 21/2 metrowego reflektora,
dwa księżyce Jowisza. Księżyce posiadają
jasność zaledwie 19-ej wielkości. Wskutek
tego odkrycia liczba znanych księżyców
Jowisza wzrosła do jedenastu. Orbity
księżyców nie zostały jeszcze obliczone.
Średnice ich wynoszą, przypuszczalnie, około
20 km. 				
E. R.
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Ziemiopodobne planety skaliste (wizja
artystyczna). Analiza obserwacji
dostarczonych przez teleskop Keplera
wskazuje, że w naszej Galaktyce może być
co najmniej 100 mld planet

Źródło: NASA/JPL-Caltech

Dwa nowe księżyce Jowisza

NA OKŁADCE

W AKTUALNYM NUMERZE
Odkrycie bliskiej gwiazdy

Artykuły
Kosmiczny łowca planet

10

Miał działać trzy i pół roku, działał prawie dziesięć lat. W tym czasie wykonał dwie
misje naukowe oraz zrewolucjonizował naszą wiedzę na temat planet. Dzięki
teleskopowi Keplera wiemy, że w Drodze Mlecznej jest ich więcej niż gwiazd! Część
swoich sukcesów Kepler zawdzięcza pasjonatom astronomii, którzy dokonali odkryć,
o jakich inicjatorom projektu nawet się nie śniło.

Astronomiczny świat Chin

18

Chińska astronomia intensywnie się rozwija. W tym kraju działa nie tylko największy
na świecie 500-m radioteleskop, ale i wiele innych ciekawych projektów,
w tym dotyczących poszukiwania fal grawitacyjnych i ciemnej materii.

Neutrina spoza naszej Galaktyki

26

Opierając się na danych zbieranych przez obserwatorium IceCube, wykryto strumień
wysokoenergetycznych neutrin, które zdawały się pochodzić ze znanego wcześniej
blazara-kwazara TXS 0506+056. Co sprawia, że jest to tak przełomowe odkrycie?
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Polak nagrodzony za wkład w astronomię kulturową (70), Prehistoryczne malarstwo jaskiniowe dowodem dawnej wiedzy astronomicznej (70), Sukces studentów AGH w Indian
Rover Challenge 2019 (70), Rusza European Rover Challenge 2019 (70), Premiera cyklu
telewizyjnego o historii polskich obserwatoriów (71), W próbkach z Księżyca wykryto
najstarszą ziemską skałę (71), Naukowcy wyznaczyli kształt Drogi Mlecznej (71)

Prof. Otto Struve, dyrektor obserwatorium
Yerkes’a (Williams Bay w pobliżu Chicago)
donosi, że gwiazda Wolf 424, dwunastej
wielkości (wizualnie) jest jedną z najbliższych
gwiazd względem naszego Słońca. Jest to
gwiazda czerwona klasy M. Widmo tej gwiazdy
zostało poddane badaniom, mającym na celu
obliczenie wielkości absolutnej gwiazdy. Jak
wiadomo, odległości gwiazd obliczamy nie
tylko z pomiarów trygonometrycznych, lecz
również z widma gwiazdy. Ta ostatnia metoda,
dająca t. zw. paralaksy spektroskopowe,
polega na ocenach natężeń pewnych prążków
absorpcyjnych w widmie gwiazdy. Natężenie
to u gwiazd jednego i tego samego typu
widmowego zależy od absolutnej jasności
gwiazdy, w szczególności zaś przybiera różne
wartości w widmach olbrzymów i karłów.
Gwiazda Wolf 424 okazała się karłem o bardzo
małej jasności absolutnej i na podstawie
porównania obliczonej z widma jasności
absolutnej z zaobserwowaną jasnością pozorną
Struve oblicza, że odległość tej gwiazdy
może być mniejsza od odległości α Centauri.
Ponieważ taka duża paralaksa z łatwością
będzie mogła być zmierzona na drodze
trygonometrycznej, na co potrzeba około pół
roku czasu, więc z ostatecznymi wnioskami
co do odległości gwiazdy Wolf 424 należy
zaczekać do ogłoszenia wyników badań
trygonometrycznych. (Nature Nr 3577, 1938).
				
E.R.

Bardzo odległa gromada gwiazd
Prof. Harlow Shapley ogłosił o odkryciu
wielkiej gromady gwiazd w gwiazdozbiorze
Rzeźbiarza (Sculptor). Odkrycie było
przypadkowe, ponieważ zdjęcie fotograficzne
było wykonane podczas wyjątkowej
przejrzystości powietrza, na wyjątkowo czułej
kliszy. Obserwacja została wykonana w filii
obserwatorium Harvardzkiego w Mazelspoort
niedaleko Bloemfontein (Południowa Afryka).
Średnie fotograficzne jasności najjaśniejszych
gwiazd okazały się równymi +18m. Zakładając,
że ich absolutna jasność jest równa – 1M.5,
obliczamy odległość gromady na 250000 lat
światła. Jest to odległość przeszło dwukrotnie
większa od odległości Obłoków Magellana.
Kątowa średnica odkrytej gromady wynosi 1º,
co odpowiada liniowej średnicy 6500 lat światła.
Gromada ma kształt owalny w przeciwieństwie
do gromad kulistych, należących do naszej
Wielkiej Galaktyki. Jeżeli przyszłe badania
gromady doprowadzą do odkrycia w niej gwiazd
zmiennych typu δ Cephei, wówczas odległość
jej da się obliczyć dokładniej.
(Nature Nr 3571, 1938), 		
E. R.
Urania 4/1938, pisownia oryginału.

URANIA

1/2019

5

KRONIKA

Październik / listopad 2018

2.10

W 1961 r. Kazimierz
Kordylewski ogłosił
odkrycie dwóch obłoków pyłowych
w pobliżu punktu libracyjnego L5 układu
Ziemia-Księżyc (punkt L5 leży na orbicie Księżyca, lecz 60° na prawo od niego, patrząc
z naszej perspektywy). Wielu wątpiło w samą
możliwość istnienia takich tworów, a tym
bardziej w to, że Kordylewskiemu udało się je
zarejestrować nieruchomym, standardowym
obiektywem fotograficznym f/1,5 na kliszy
o czułości 250 ISO. Teraz powtórzono te
poszukiwania, ale z użyciem liniowych filtrów
polaryzacyjnych. Dało to dość przekonujący
wynik — obłoki pyłowe w tym miejscu istnieją,
a Kordylewski miał rację.

2.10

Obiekt 2015 TG387
(tymczasowo przezwany „Goblin”) jest trzecią poznaną
planetoidą rezydującą w wewnętrznym obłoku Oorta (orbity wszystkich trzech na rys.
niżej). W chwili odkrycia był w odległości
80 au od Słońca, a gdy za 60 lat przejdzie
przez peryhelium, zbliży się raptem na 65 au
— dość daleko od planet olbrzymich, by nie
ulegać perturbacjom z ich strony. W aphelium oddala się na 2000 au. Jego średnicę
oszacowano na 300 km. Na podstawie tych
trzech ciał oceniono, że w wewnętrznym
obłoku Oorta jest 2 mln obiektów o średnicy
co najmniej 40 km. Teleskop Webba będzie
miał co robić, gdy wreszcie wystartuje.

się jako dodatkowy „dołek”
(czy realny?) przy przejściu
planety na tle gwiazdy,
najpierw w obserwacjach
teleskopu Kepler („Urania”
5/2017, s. 57) a potem
HST (rys. obok na podst.
A.Teachey, D.M.Kipping/
Science Advances Vol.4
No.10). Dziwny to księżyc,
bo ma rozmiary Neptuna. Sama planeta jest
wielkości Jowisza. I w tym
największa trudność — nie
wiadomo, jak taki układ miałby powstać.
Rzecz powinna się rozstrzygnąć w maju br.,
podczas następnej sesji obserwacji gwiazdy
Kepler-1625 teleskopem Hubble’a.

8.10

Czemu księżyce nie
mają księżyców? To
wcale niegłupie pytanie. Są dwie możliwości:
albo w ogóle nie mogły się utworzyć, albo
nie istnieją stabilne orbity, na których mogłyby dotrwać do naszych czasów. Teoretycznie
zbadano tę drugą opcję. Owszem, w Układzie Słonecznym cztery księżyce mogłyby
mieć własne, trwałe satelity: saturnowe Tytan
i Japet, jowiszowa Kallisto i nasz Księżyc.
Skoro ich nie ma, to albo nigdy nie powstały,
albo były w niewłaściwym miejscu lub niewłaściwych rozmiarów.

2017 r. — zob. „Urania” 1/2018). Wszystko
zaczyna się od układu podwójnego masywnych gwiazd. Najpierw jedna wybucha
jako supernowa, pozostawiając gwiazdę
neutronową, potem to samo robi druga.
Po drodze jest parę okresów wymiany materii
i wspólnej otoczki. Obserwowano już obiekty
we wcześniejszych fazach tej ewolucji, ale
jeszcze nigdy nie widziano etapu ostatniego.
Aż wybuchła supernowa SN 2014ft. Była
typu Ic, a więc pozbyła się wcześniej nie
tylko otoczki wodorowej, ale i helowej. Odrzuciła wyjątkowo mało materii (tylko 0,2 M
zamiast normalnych wielu M) i to z niską
energią. Wszystko wskazuje na to, że oto
po raz pierwszy byliśmy świadkami narodzin
ciasnego układu podwójnego gwiazd neutronowych.

15.10

3.10

W innych układach
planetarnych jest
pewnie mnóstwo księżyców, ale istnienia żadnego z nich jeszcze nie udowodniono.
Jednak powoli możemy zacząć wierzyć, że
planeta Kepler-1625 b ma satelitę. Objawił

6
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Teoretycznie
wiadomo, jak
mogą powstać ciasne układy dwóch
gwiazd neutronowych, które w końcu zlewają się, dając zjawisko kilonowej
(przykładem słynne wydarzenie z 17 VIII

Źródło: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute/
E.S. Martin, D.A. Patthoff

Na powierzchni
księżyca Saturna
Dione dostrzeżono jasne pręgi (słabiej
widoczne również na Rei), przykrywające
wszystko pod sobą, więc stosunkowo młode.
Są długie na dziesiątki i setki km, bardzo
cienkie (< 5 km), na ogół równoległe do równika i niezbyt daleko od niego (fot. niżej).

KRONIKA

ODKRYCIA I WYDARZENIA ASTRONOMICZNE
Wygląda to, jakby coś latało nad Dione
i sypało czymś miałkim. Wyjaśnienia brak.
Są pomysły, że to materia z saturnowych
pierścieni lub księżyców Helena i Polideukes,
dzielących orbitę z Dione. Tylko nie wiadomo, jak miałaby dotrzeć na jej powierzchnię.

31.10

Droga Mleczna
rozszarpała
i wchłonęła już wiele galaktyk karłowatych, które zanadto się do niej zbliżyły, ale 10 mld lat temu trafił jej się większy
łup. Była to spora galaktyka, o szacunkowej
masie 600 mln M, a więc porównywalna
z Małym Obłokiem Magellana. Uznano, że
zasługuje na własną (na razie nieformalną)
nazwę: Gaja-Enceladus. Gwiazdy, które
ze sobą przyniosła, stanowią dziś główną
część wewnętrznego halo Galaktyki. Statystycznie wyróżniają się wyraźnie składem
chemicznym, ubogim w pierwiastki cięższe
od helu, i wstecznym kierunkiem obiegu
centrum Galaktyki. Również sama Droga
Mleczna poczuła to zderzenie: ruchy gwiazd
ówczesnego dysku stały się bardziej chaotyczne i tak powstał obecny gruby dysk.

6.11

Zmienne bywają
gwiazdy, bywają
i mgławice. Refleksyjną mgławicę McNeila odkryto dopiero w 2004 r. Jest podświetlana przez młodą gwiazdę V1647 Ori,
która właśnie wtedy wybuchła (jest fuorem,
czyli bardziej formalnie typu FU Ori). Jasne
jest więc, dlaczego nikt wcześniej nie widział tej mgławicy. Różnie się z nią potem
działo, ale teraz… znikła zupełnie. Widać
to wyraźnie na dwóch zdjęciach niżej (pod
żółtą strzałką). Co się stało? Może została
zasłonięta przez jakiś ciemny obłok gazowo-pyłowy?

10.11

Pierwsze gwiazdy, które zabłysły
we Wszechświecie zbudowane były
tylko z tego, co powstało w Wielkim
Wybuchu: wodoru, helu i odrobiny litu.
Właśnie z powodu tej chemicznej czystości
mogły, a nawet powinny być olbrzymie
(10 M<M<1000 M). Żyły krótko i już
dawno ich nie ma. Wobec braku ciężkich
pierwiastków małe obłoki gazowe nie mogły się dość schłodzić, by się zapaść. Tak
mówi „chłopski rozum”. Tymczasem odkryto
w Galaktyce układ podwójny 2MASS
J18082002-5104378 złożony z takich
pierwotnych gwiazd (wiek 13,5 mld lat)
i obie są maleńkie: 0,76 M i 0,14 M. Natura znalazła więc jakiś sposób na budowanie takich chemicznie
czystych karłów.

choć ewentualna gęsta atmosfera może ją
znacznie podnieść.

14.11

W skarbcu danych
z satelity Gaia
wygrzebano kolejną galaktykę karłowatą, satelitę Drogi Mlecznej, Antlia 2.
Towarzyszek Galaktyki znamy już ok. 60, ale
ta jest niezwykła. Jej rozmiar na niebie to ok.
2,5°, co przy odległości 130 kpc oznacza
średnicę liniową ok. 6 kpc. Nie jest więc wcale mała, pod tym względem porównywalna
z Wielkim Obłokiem Magellana, od którego
jest jednak 4000 razy słabsza i setki razy
mniej masywna. Tak rozmytej galaktyki jeszcze nie widziano. Może to pierwszy przedstawiciel zupełnie nowego typu galaktyk.

14.11

Gwiazda Barnarda jest po układzie potrójnym
α Cen drugą
naszą najbliższą
sąsiadką (odległość
6 lat św.). Istnienie
krążącej wokół niej
planety ogłoszono
już pół wieku temu, ale okazało się to tylko
efektem błędów instrumentalnych. Świeżo
odkryty ślad obecności planety jest wyraźniejszy, ale też pewności nie daje — prędkość
radialna gwiazdy waha się z półamplitudą
1 m/s, bliską precyzji pomiarów. Jeśli planeta istnieje, to jest superziemią o masie
≥3,2 MZiemi i krąży blisko linii śniegu (granicy,
poza którą wszystkie substancje lotne
zamarzają). Teoretyczna temperatura powierzchni to –170°C. Niezbyt przyjemnie,

30.11

Historię aktywności gwiazdotwórczej Wszechświata jako całości
badano już kilkakrotnie. Zawsze było
to oparte na licznych założeniach, więc nie
całkiem przekonujące. Teraz zastosowano
zupełnie inne podejście — przeanalizowano
promieniowanie γ dochodzące od aktywnych jąder galaktyk (ściślej, 739 blazarów
i jednego rozbłysku γ). Wędrując przez
przestrzeń (i czas) kwanty γ zderzają się
z fotonami UV, widzialnymi i podczerwonymi, wyemitowanymi przez gwiazdy, i są
absorbowane. To osłabienie promieniowania
γ galaktyk bliższych i dalszych niesie więc
informację o liczbie gwiazd na różnych
etapach historii Wszechświata. Wynik jest
przyjemnie zbieżny z innymi badaniami:
najwięcej gwiazd powstawało 3–4 mld lat
po Wielkim Wybuchu. Od tamtej pory rodzi
się ich coraz mniej (rys. wyżej wg Fermi-LAT
Team/Science 362,1031).

Wybrał i skomentował:
Marek Muciek
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Październik / listopad 2018
Japońska sonda
Hayabusa2 wypuściła na powierzchnię asteroidy
Ryugu lądownik MASCOT. Była to już
druga operacja wypuszczenia lądowników
przez statek. Niemiecko-francuski próbnik badał aktywnie obiekt przez ponad 17 godz.
W trakcie misji wykonał dwa skoki przemieszczające go do innych lokalizacji. W każdej
z nich przeprowadził badania swoją kamerą,
spektroskopem na podczerwień, radiometrem
termicznym oraz magnetometrem.

5.10

NASA zawiesiła
pracę Kosmicznego Teleskopu Hubble’a z powodu
problemów technicznych z jednym z trzech
działających jeszcze w satelicie żyroskopów.
Wysłany w 1990 r. teleskop jest jednym
z najbardziej produktywnych urządzeń w historii badań astronomicznych. Jego następca
— Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba — ma
zostać wyniesiony w 2021 r., po wielu latach
opóźnień.

7.10

Źródło: JAXA, Tokyo University, Kochi Univ.,
Rikkyo Univ., Nagoya Univ., Chiba Institute of
Technology, Meiji Univ., Aizu Univ., AIST

Rakieta Falcon 9,
należąca do firmy
SpaceX wyniosła na orbitę argentyńskiego radarowego satelitę obserwacji Ziemi
SAOCOM 1A. Lot był przeprowadzony
z kosmodromu Vandenberg w Kalifornii.
W ramach misji przeprowadzono także
pierwsze udane lądowanie dolnego stopnia
na stanowisku lądowym położonym na zachodnim wybrzeżu USA.

11.10
Zdjęcie wykonane przez kamerę
ONC-W2 na sondzie Hayabusa2,
podczas operacji wypuszczenia lądownika MASCOT. W lewym górnym
rogu widać spadający w kierunku
powierzchni asteroidy lądownik

4.10
Źródło: NASA/Bill Ingalls

Rosyjski statek
Sojuz MS-08 wrócił
z trzema astronautami na Ziemię
po trwającej 197 dni misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na kazachskich stepach bezpiecznie wylądowali: Rosjanin Oleg
Artiemjew oraz Amerykanie Drew Feustel
i Ricky Arnold.

Sojuz MS-08 lądujący w okolicy miasta Dżezkazgan w Kazachstanie

8
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Rakieta Sojuz
FG z kapsułą
załogową Sojuz MS-10, na pokładzie
której znajdowało się dwóch astronautów,
doznała awarii podczas początkowej fazy
lotu do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Na skutek nieprawidłowego oddzielenia się
jednej z rakiet pomocniczych, został uszkodzony człon centralny systemu. Statek załogowy niedługo po tym oddzielił się awaryjnie
od rakiety i oddalił astronautów na bezpieczną odległość. Kapsuła powróciła balistycznie
na Ziemię. Astronauci Nick Hague (USA)
i Oleg Owczynin (Rosja) nie ucierpieli.

17.10

Rakieta Atlas V
wysłała na orbitę 4. wojskowego satelitę telekomunikacyjnego serii AEHF.
Lot przeprowadzono z kosmodromu w Cape Canaveral
na Florydzie. Sieć AEHF należy do Sił Powietrznych USA
i jest amerykańskim systemem
komunikacji wysokiego bezpieczeństwa i przepustowości,
mogącym przetrwać wybuchy
bomb nuklearnych.
Rakieta Atlas V startująca z kosmodromu Cape
Canaveral na Florydzie
z wojskowym satelitą telekomunikacyjnym AEHF

20.10

Z kosmodromu
Kourou w Gujanie Francuskiej wystartowała na rakiecie Ariane 5 sonda BepiColombo.
BepiColombo to wspólna misja Europejskiej
Agencji Kosmicznej ESA i japońskiej JAXA,
składająca się z dwóch oddzielnych orbiterów. Jest to dopiero trzecia w historii misja,
która będzie badać najbliższą Słońcu planetę. W budowie sondy brali udział polscy
inżynierowie z CBK PAN. Są oni autorami
jednego z podsystemów urządzenia optycznego MERTIS.

29.10

Na rakiecie
Długi Marsz 2C
wystartowała z kosmodromu Jiuquan chińsko-francuska misja satelity
oceanograficznego CFOSat. Statek ma
działać co najmniej 3 lata na heliosynchronicznej orbicie okołoziemskiej. W tym czasie
naukowcy zdobędą dane pomagające przewidywać rozwój cyklonów tropikalnych i stan
pogodowy nad wodami. Pomiary pomogą
też zrozumieć interakcje między oceanem
i atmosferą oraz dynamikę zmian klimatu.

29.10

Japońska rakieta H-IIA wysłała
na orbitę satelitę obserwacji gazów
cieplarnianych w atmosferze Ibuki 2. Statek pozwoli identyfikować źródła
emisji gazów, a jego dane pomogą lepiej
zrozumieć obecne zmiany klimatu. Na rakiecie oprócz głównego ładunku podróżowało
jeszcze 5 mniejszych satelitów z Japonii,
Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Filipin.

30.10

NASA zakończyła oficjalnie
misję Kosmicznego Teleskopu Keplera. Statek podczas 9 lat swojej pracy
Źródło: United Launch Alliance

3.10
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MISJE I BADANIA KOSMICZNE

31.10

Zakończyła się
misja sondy
Dawn, która w trakcie swojej 11-letniej
pracy zbadała dwa duże obiekty pasa planetoid: planetę karłowatą Ceres i asteroidę
Westa. Zaplanowana sesja komunikacyjna
31 października nie powiodła się, a inżynierowie misji po wykluczeniu innych możliwości
ustalili, że przyczyną braku nawiązania
kontaktu z sondą jest wyczerpanie się w niej
paliwa.
Sonda Dawn potwierdziła, że obiekty takiej
wielkości jak Ceres mogły w przeszłości
posiadać podwodne oceany, a być może
mogą posiadać je jeszcze obecnie. Statek
był pierwszym, który orbitował wokół dwóch
ciał niebieskich innych niż Ziemia.
Sonda pozostanie niekontrolowana na orbicie wokół Ceres przez co najmniej kilkadziesiąt lat.

pierwsze peryhelium. 6 listopada
statek znalazł się w odległości 24,8 mln km
od Słońca, bijąc tym samym rekord ustanowiony przez sondę Helios 2 w 1976 r.
Sonda w największym zbliżeniu poruszała
się względem Słońca z szybkością ponad
95 km/s. Dzięki misji naukowcy liczą na zrozumienie wielu procesów zachodzących
w koronie słonecznej i tego, jak wpływają
one na magnetosferę naszej planety.

6.11

Rosyjska rakieta
Sojuz ST-B wystartowała z kosmodromu w Gujanie
Francuskiej, wynosząc europejskiego
satelitę meteorologicznego MetOp-C. Satelita należy do europejskiej agencji pogodowej
Eumetsat, która posiada już teraz 3 satelity
MetOp na orbitach polarnych.

11.11

Firma Rocket Lab
przeprowadziła
pierwszy udany lot komercyjny
swojej rakiety Electron. W ramach misji
wyniesionych zostało 6 małych satelitów oraz
demonstrator żagla deorbitacyjnego. Łączna
masa wyniesionych ładunków wynosiła nieco
ponad 40 kg.

14.11

Ceres i jej jasne regiony na powierzchni,
widoczne w kraterze Occator. Była to jedna
z ostatnich fotografii przesłanych przez
Rakieta GSLV
sondę. Została wykonana 1 września
Mk.III startu2018 r. na wysokości 3370 km nad pojąca ze stawierzchnią tej planety karłowatej
nowiska nr 2
w kosmodroRakieta Sojuz 2.1b
mie Satish
Dhawan
wyniosła na orbitę
z satelitą
satelitę systemu rosyjskiej nawigacji
telekomusatelitarnej GLONASS. Start odbył się
nikacyjnym
z kosmodromu w Plesiecku. Był to drugi start
GSAT 29

17.11

Rakieta Antares
należąca do firmy
Northrop Grumman wysłała w kierunku
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej kapsułę
towarową Cygnus NG-10. Na pokładzie
statku znalazło się 3350 kg towaru: 1141 kg
zaopatrzenia dla załogi, 1044 kg eksperymentów, 31 kg sprzętu do spacerów kosmicznych, 942 kg sprzętu na potrzeby stacji oraz
115 kg elektroniki. Do stacji poleciała seria
eksperymentów programu SLPSRA, w tym
np. platforma do badania wiązania cementu
w warunkach mikrograwitacji MICS-MVP.

18.11

Rakieta Długi
Marsz 3B wystartowała z kosmodromu Xichang
z parą satelitów chińskiej nawigacji Beidou.
W 2018 r. Chińskiej Republice Ludowej udało się wynieść 18 satelitów własnego systemu
nawigacyjnego. Do końca 2020 r. system
ma uzyskać globalną operacyjność.

26.11

Sonda InSight
wylądowała
na powierzchni Marsa. Lądownik osiadł
w płaskim rejonie Sputnik Planitia w pobliżu
równika planety. Jest to pierwsza misja poświęcona badaniom wnętrza planety innej
niż Ziemia. O lądowaniu i samej misji pisaliśmy w numerze 6/2018.

Źródło: ISRO

Źródło: NASA/JPL-Caltech/
UCLA/MPS/DLR/IDA

Z kosmodromu Satish
Dhawan wystartowała rakieta GSLV Mk.III, wynosząc na orbitę
satelitę telekomunikacyjnego wysokiej
przepustowości GSAT 29. Był to drugi
lot orbitalny tej rakiety. To przy jej pomocy w 2019 r. Indie powinny wysłać
w kierunku Księżyca swój pierwszy
lądownik Chandrayaan 2.

ładunku: 1300 kg suchego zaopatrzenia
(jedzenia, ubrań, przedmiotów codziennego
użytku, eksperymentów i części konserwacyjnych dla stacji), 750 kg paliwa dla systemu
napędowego w module Zwiezda, 440 kg
wody, 50 kg tlenu oraz 24 kg powietrza.

Źródło: NASA/JPL-Caltech

na orbicie pozwolił odkryć 2600 planet
pozasłonecznych i pozostawił kolejne setki
kandydatów, oczekujących potwierdzenia.
Był to pierwszy kosmiczny teleskop poświęcony poszukiwaniu egzoplanet. Misję zakończono, gdyż na statku skończyło się paliwo,
które umożliwiało kontrolowaną orientację
teleskopu w przestrzeni.

3.11

satelity nawigacyjnego tego systemu w 2018 r.

6.11

Po niecałych 3 miesiącach od startu,
amerykańska sonda Parker Solar
Probe przeleciała przez swoje

16.11

Rosyjska rakieta
Sojuz FG wyniosła w drogę do Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej statek towarowy Progress
MS-10. Na jego pokładzie znalazło się 2,5 t

Sejsmometr lądownika InSight ustawiony na powierzchni Marsa. Zdjęcie wykonano 19 grudnia 2018 r.
Wybrał i skomentował:
Rafał Grabiański
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TEMAT Z OKŁADKI

Pozasłoneczne światy Teleskopu Keplera

KOSMICZNY
ŁOWCA
PLANET
Miał działać trzy i pół roku, działał prawie
dziesięć lat. W tym czasie wykonał dwie misje
naukowe oraz zrewolucjonizował naszą wiedzę
na temat planet. Dzięki Teleskopowi Keplera
wiemy, że w Drodze Mlecznej jest ich więcej
niż gwiazd! Część swoich sukcesów Kepler
zawdzięcza pasjonatom astronomii, którzy
dokonali odkryć, o jakich inicjatorom projektu
nawet się nie śniło.

Joanna Molenda-Żakowicz
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PIERWSZE ODKRYCIA
Osiągnąwszy docelową orbitę, Kepler
zabrał się niezwłocznie do pracy. Odkrycie
pierwszych pięciu potwierdzonych planet,

Statystyka Projektu Kepler/K2
Start: 7 marca 2009 godzina 3:49:57 UTC
Początek misji Kepler: 8 kwietnia 2009
Koniec misji Kepler: 15 maja 2013
Początek misji K2: 30 maja 2014
Koniec misji K2: 15 listopada 2018
Czas trwania projektu Kepler/K2: 9 lat, 7 miesięcy, 23 dni
Koszt: 700 milionów USD
Ilość zgromadzonych danych: 678 GB
Liczba zaobserwowanych gwiazd: 530 506
Liczba odkrytych i potwierdzonych egzoplanet:
2 682 (i rośnie)
Powoduje to powstanie wokół planety
rozciągniętej, gazowej otoczki, przypominającej ogromny warkocz kometarny.
Na pierwszą skalistą egzoplanetę,
Kepler-10b, trzeba było poczekać do 10
stycznia 2011 r. Ta wówczas najmniejsza znana egzoplaneta, krążąca wokół
gwiazdy bardzo podobnej do Słońca (typ
widmowy G, temperatura efektywna
5708 K), ma masę 3,5 masy Ziemi, promień 1,4 promienia Ziemi, wielką półoś
orbity równą 0,017 au i okres orbitalny
0,84 dnia. Jest to planeta bardzo gorąca.
Jej temperatura powierzchniowa sięga
2390 K. Nie jest więc ona gościnna dla
życia, jakie występuje na Ziemi, ale jest
skalista (co wynika z jej masy i promienia), a to już coś!

OD OBSERWACJI DO WIEDZY
Do odkrycia Kepler-10b potrzeba
było ośmiu miesięcy ciągłych obserwacji wykonanych między majem 2009
a początkiem stycznia 2010 r. Można
się zastanawiać, czemu tak długo, skoro
Źródło: NASA

Kepler-4b, 5b, 6b, 7b i 8b, zabrało mu zaledwie kilka miesięcy i zostało ogłoszone
w Waszyngtonie podczas spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego (American Astronomical Society)
w poniedziałek 4 stycznia 2010 r. Trudno
o lepszy początek tygodnia!
Planety te okazały się być tzw. gorącymi jowiszami o masach i promieniach
zbliżonych do parametrów Jowisza,
z wysokimi, przekraczającymi 2000 K,
temperaturami powierzchniowymi
i okresami orbitalnymi poniżej pięciu
dni. Gorące jowisze są gazowymi olbrzymami i tak samo jak planety-olbrzymy
w Układzie Słonecznym, spowite są gęstą atmosferą. Część gorących jowiszów
traci masę wskutek procesu nazywanego
hydrodynamiczną ucieczką atmosfery,
w którym dodatkową istotną rolę odgrywa oddziaływanie z wiatrem gwiazdowym. W efekcie obserwujemy „wydmuchiwanie” wodoru i helu znajdujących
się w wyższych warstwach planetarnej
atmosfery do przestrzeni kosmicznej.

Jasność

D

zięki swoim doskonałym obserwacjom Kepler zrewidował naszą
wiedzę o gwiazdach
i planetach oraz zrewolucjonizował rozumienie naszego miejsca w kosmosie. Jego droga do gwiazd
nie była jednak ani łatwa, ani krótka.
Jako idea, Kepler narodził się w głowie
Williama Boruckiego w roku 1992. Był
wtedy bezimiennym projektem, odrzuconym przez NASA Discovery Program
na wczesnym etapie. Projekt ten proponował budowę trzyletniej misji kosmicznej, która miałaby szukać egzoplanet metodą tranzytów. Dwa lata później Borucki
przedłożył ulepszoną wersję projektu,
tym razem opatrując go nazwą FRESIP, będącą skrótowcem od FRequency
of Earth-Size Inner Planets (czyli częstość [występowania] planet wewnętrznych o rozmiarze Ziemi). Nazwa „Kepler”, mająca na celu uhonorowanie Johannesa Keplera, niemieckiego astronoma żyjącego w XVII wieku, który odkrył
prawa rządzące ruchem planet, pojawia
się dopiero w roku 1996, podczas trzeciej
próby zdobycia finansowania. Po kolejnej porażce, w roku 1998, niestrudzony
William Borucki próbuje po raz kolejny
w roku 2001 i tym razem mu się udaje!
Kepler zostaje zaakceptowany do realizacji jako dziesiąta misja NASA w klasie Discovery. Jego celem naukowym
będzie badanie struktury i różnorodności
układów planetarnych, które zawierają
planety wielkości Ziemi znajdujące się
w ekosferach.
Po ośmiu latach przygotowań Kepler
zostaje wyniesiony na orbitę z przylądka Canaveral rakietą Delta II, na krótko
przed północą czasu EST w dniu 6 marca
2009 r. Pierwsze światło, wyczekiwane
przez Boruckiego od 17 lat(!), Kepler zobaczył w dniu 8 kwietnia 2009, kierując
swoje detektory w postaci 42 kamer CCD
na starannie wybrany, rozległy obszar
nieba leżący między gwiazdozbiorami
Łabędzia i Lutni. To ten rejon, nazwany polem Keplera, będzie nieustannie
obserwowany przez kolejne cztery lata
z nadzieją, że uda się w nim odkryć to,
o czym ludzkość marzyła od wieków,
czyli drugą Ziemię.

KOSMICZNY ŁOWCA PLANET

Czas
Odkrywanie egzoplanet metodą tranzytów wymaga detekcji okresowego spadku jasności
gwiazdy w czasie, gdy przed jej tarczą przechodzi planeta
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Słowniczek pojęć
Asterosejsmologia (gr. astēr: gwiazda, seismos: trzęsienie ziemi, logia: wiedza) — metoda badawcza astrofizyki pozwalająca wyznaczać parametry gwiazd
oraz poznać ich budowę wewnętrzną i zaawansowanie ewolucyjne poprzez analizę własności fal propagujących się w gwieździe w postaci pulsacji lub oscylacji.
Szczególnym przypadkiem jest heliosejsmologia, czyli asterosejsmologia Słońca.
Egzoplaneta (gr. exo: poza, na zewnątrz), planeta pozasłoneczna — planeta
znajdująca się poza Układem Słonecznym.
Ekosfera (gr. oikos: dom + sphaira: kula), także: strefa habitacyjna (ang. habitable zone) — strefa wokół gwiazdy, o kształcie zbliżonym do warstwy sferycznej,
w której obrębie na wszystkich znajdujących się planetach mogą panować warunki fizyczne pozwalające utrzymać na ich powierzchni wodę w stanie ciekłym.
Obecność wody w stanie ciekłym uważa się za warunek konieczny umożliwiający
powstanie i utrzymanie organizmów żywych.
ESI (ang. Earth Similarity Index), wskaźnik podobieństwa do Ziemi — wskaźnik,
za pomocą którego określa się podobieństwo planet do Ziemi. ESI wyznaczany
jest na podstawie cech planety. Najczęściej są to promień i średnia gęstość planety oraz prędkości ucieczki i temperatura jej powierzchni. Wartość ESI zawiera się
między zero (brak podobieństwa), a jeden (identyczność). Wartości od 0,8 do 1
nadawane są planetom bardzo podobnym do Ziemi ze stałą, skalną powierzchnią, stabilną atmosferą i odpowiednią „ziemską” temperaturą.
Pierwsze światło — w astronomii termin oznaczający pierwsze użycie teleskopu (lub ogólnie nowego narzędzia) w celu zrobienia astronomicznego zdjęcia
po tym, jak ukończono jego budowę.
Superziemia — egzoplaneta należąca do typu planet skalistych o masie większej od masy Ziemi, lecz zarazem wyraźnie mniejszej od masy lodowych olbrzymów Układu Słonecznego, czyli Urana i Neptuna, które wynoszą, odpowiednio,
15 i 17 mas Ziemi. Określenie superziemia odnosi się tylko do masy planety.
Warunki na powierzchni planety tego typu mogą być bardzo różne od warunków
na Ziemi.

Planety teleskopu Keplera w ekosferach
stan na czerwiec 2017 r.

potwierdzone

WENUS

kandydatki

nowe kandydatki

ZIEMIA

Energia otrzymywana przez planetę (Ziemia = 1)

Egzoplanety Keplera znajdujące się w ekosferach (obszar zielony) lub w ich bliskim sąsiedztwie.
Dodatkowo są zaznaczone planety Układu Słonecznego: Wenus, Ziemia i Mars

Źródło: NASA

Tranzyt — przejście jednego ciała niebieskiego przed tarczą drugiego ciała niebieskiego (np. przejście planety przed tarczą gwiazdy), widoczne wówczas, gdy
oba ciała i obserwator znajdą się na jednej linii.

Temperatura „powierzchniowa” gwiazdy [K]

Kepler-10b ma okres orbitalny krótszy
niż jeden dzień i z taką właśnie częstością obserwujemy tranzyt. Nawet jeśli
żądamy, aby tranzytów było kilka, tak
by mieć pewność, że obserwowane zjawisko jest okresowe, to wciąż, po co
czekać z ogłoszeniem odkrycia dłużej
niż tydzień? To wszystko prawda. Trzeba
jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy przymierzamy się do ogłoszenia epokowego
odkrycia, niezmiernie ważne jest, aby
analiza, która do niego prowadzi, była
najwyższej próby, a wszystkie parametry,
które zamierzamy wyznaczyć i opublikować, najwyższej możliwej precyzji. Aby
to osiągnąć, potrzeba odpowiedniej ilości
czasu oraz dużej ilości danych (w tym
przypadku: dużej liczby zaobserwowanych tranzytów), które zwiększą precyzję
końcowych wyników. Te zaś obejmują
nie tylko wartość okresu orbitalnego.
Precyzyjny pomiar głębokości tranzytów, czyli spadku jasności gwiazdy w czasie, gdy przed jej tarczą przechodzi planeta, pozwala określić, ile razy promień
planety (Rp) jest mniejszy od promienia
gwiazdy (Rs). Znając liczbową wartość
tego ostatniego, możemy obliczyć również promień planety. Jeśli z innych obserwacji wyznaczymy masę gwiazdy Ms
i jej prędkość wynikającą z ruchu wokół
środka masy układu gwiazda-planeta, to
możemy wyznaczyć promień orbity planety i jej masę Mp. Stąd mamy już żabi
skok do wyznaczenia gęstości planety, ρp,
(dzieląc Mp przez objętość, Vp, wyliczoną
z Rp).
Mając te parametry, możemy albo
zacząć się przygotowywać do międzygwiezdnej podróży, albo poświęcić
jeszcze kilka chwil na analizę tego, co
otrzymaliśmy i sprawdzić, czy odkryta
egzoplaneta może być siedliskiem życia,
a konkretnie, czy my bylibyśmy w stanie
na niej przeżyć.
Tę informację możemy wydobyć np.
z wartości promienia orbity planety. Jeśli
planeta jest zbyt blisko gwiazdy, będzie
potwornie gorąca (tak, jak Kepler-10b).
Cząsteczki składające się na jej atmosferę
(o ile nie została ona zdmuchnięta przez
wiatr gwiazdowy), w tym cząsteczki organiczne, będą miały tak wysokie energie
i prędkości, że większość reakcji chemicznych, które występują na Ziemi, nie
będzie możliwa. O występowaniu wody
w stanie ciekłym będziemy mogli zapomnieć od razu. Jeśli natomiast oddalimy
się od gwiazdy za bardzo, możemy tra-
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planety, których promienie są zadowalająco bliskie promieniowi Ziemi, a gwiazdy macierzyste wystarczająco podobne
do Słońca, uznano Kepler-20e (Rp = 0,87
RZiemi) i Kepler-20f (Rp = 1,03 RZiemi).
Zaszczyt bycia pierwszą potwierdzoną
planetą w ekosferze przypadł natomiast
planecie Kepler-22b (Rp = 2,4 RZiemi).
Jeśli teraz przypomnimy sobie, że Kepler obserwował nieco ponad 156 tysięcy gwiazd znajdujących się w obszarze
pokrywającym 1/400 całkowitego pola
powierzchni sfery niebieskiej, a planety,
które był w stanie odkryć, musiały mieć
bardzo specyficzną konfigurację geometryczną (obserwator musi być praktycznie w płaszczyźnie orbity egzoplanety)

fić na planetę, która będzie zbyt zimna
na stan ciekły czegokolwiek, co jest potrzebne do życia. W temperaturze 131 K
(czyli –141oC) panującej na Kepler-167e
płynnej wody nie będzie ani na lekarstwo. Faktyczne temperatury panujące
na powierzchniach planet zależą, oczywiście, od większej liczby czynników niż
same promienie ich orbit, niemniej trzeba
pamiętać, że jeśli zbliżymy się lub oddalimy od gwiazdy za bardzo, nasze szanse na uzyskanie temperatury pokojowej
na powierzchni planety spadną do… zera.

POSZUKIWANIE DRUGIEJ ZIEMI

Kepler-62, w którym znajduje się pięć
planet: b, c, d, e, i oraz f, oraz Kepler-69,
z dwiema planetami. Planety Kepler-62e,
62f i Kepler-69c są tzw. super-Ziemiami,
które znajdują się w ekosferach swoich gwiazd, a zatem mogą być pokryte
ciekłą wodą. W dniu swojego odkrycia, Kepler-62f, będąca zaledwie o 40%
większą od Ziemi, była najbardziej podobna do niej rozmiarem wśród znanych
egzoplanet. Kepler-69c natomiast zaciekawiała swoją 242-dniową orbitą wokół
gwiazdy typu słonecznego, wydając się
być bliźniaczką Wenus.
Niestety, Kepler-62f długo nie cieszyła się swoim zaszczytnym tytułem najbardziej zbliżonej rozmiarem do Ziemi.

Źródło: NASA

Jaka zatem odległość to „za blisko”,
a jaka „za daleko”? Ha! Nie ma tak łatwo! Granice obszaru, w którym woda
na powierzchni planety może wystęZiemia
Układ Kepler-186
pować w stanie ciekłym, zależą silnie
od temperatury gwiazdy, którą ta planeta
obiega. Obszar, w którym mamy szanse
na obmycie nóg z pyłu międzygwiazdowego w pozaziemskim wodnym strumyku, wyznacza się dla każdej gwiazdy
indywidualnie, a nazywa się go ekosferą lub strefą habitacyjną. Łatwo można
zgadnąć, że Kepler-10b się w niej nie
znajduje.
Układ Słoneczny
Na tym nie koniec. Nawet, jeśli planecie uda się wpaść w ekosferę, dobrze
Wenus
Merkury
Ziemia
jest zwrócić uwagę, jaka jest masa naszego nowego świata. Na planetach
małomasywnych przyciąganie grawitacyjne może być zbyt słabe, by utrzymać
atmosferę, a na planetach bez atmosfery Porównanie układu planetarnego Kepler-186 z Układem Słonecznym. Orbity i wielkości planet
życie podobne do ziemskiego raczej też są narysowane w tej samej skali. Na zielono zaznaczone jest położenie ekosfery
się nie utrzyma. Planety bardzo masywne, podobne do Neptuna lub Jowisza, też stanie się oczywiste, że w naszej Ga- Nie minęło pół roku, a zdetronizowała ją
nie są światami, które sprzyjałyby życiu, laktyce istnieje trudna do wyobrażenia Kepler-78b, która od Ziemi jest większa
w takiej formie, jaka występuje na Zie- liczba planet, których duża część obie- tylko o 20%. I ona jednak zbladła, gdy
mi. Z tego powodu ani mało-, ani bardzo ga gwiazdy typu słonecznego. W taki 17 kwietnia 2014 r. na scenę wkroczyła
masywne planety nie znajdują się w cen- oto sposób, w ciągu zaledwie dwóch lat Kepler-186f, której promień jest tylko
trum zainteresowania naukowców poszu- od rozpoczęcia swojej misji, Kepler wy- 10% większy od promienia Ziemi. Plakujących życia pozaziemskiego.
prowadził nas z epoki, w której egzopla- neta ta obiega swoją chłodną gwiazdę
typu widmowego M w czasie 130 dni,
Na szczęście plapozostając wewnątrz, choć dość blisko
net u Keplera dostaCzy naukowcy dotrzymają
zewnętrznego brzegu, jej ekosfery. W retek. Niecały miesiąc
kroku amatorom w tempie
zultacie Kepler-186f otrzymuje zaledpo odkryciu Keplerwie 1/3 tej energii, jaką Ziemia dostaje
-10b, NASA ogłosiła
odkrywania egzoplanet?
od Słońca, a jasność, jaką osiąga gwiazda
odkrycie układu KeKepler-186 w południe na swojej piątej
pler-11, składającego
się z sześciu planet orbitujących wokół nety typu ziemskiego wpadały do kate- planecie, jest porównywalna z jasnością
gwiazdy podobnej do Słońca. Ponad- gorii fiction, do epoki, w której znajdują Słońca na godzinę przed zachodem Słońca na Ziemi.
to opublikowała listę 1235 kandydatek się one do kategorii 100% science.
Aktualnie za planetę najbardziej pona egzoplanety, z których 68 miało być
Dalej wypadki potoczyły się lawinozbliżonych rozmiarami do Ziemi, a 54 wo. W dniu 18 kwietnia 2013 r. NASA dobną do Ziemi w sensie globalnym,
miało szanse znajdować się w ekosferze. ogłosiła odkrycie dwóch niezmiernie czyli nie tylko o zbliżonym promieniu,
Ostatecznie, za pierwsze potwierdzone interesujących układów planetarnych, ale i podobnej gęstości, masie i tempe-
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raturze na powierzchni, uznaje się Kepler-438b. Jest to planeta odległa od Ziemi o 473 lata świetlne, krążąca wokół
gwiazdy typu widmowego K. Okres
orbitalny Kepler-438b wynosi około 35
dni, zaś promień jej orbity jest ponad dwa
razy mniejszy niż promień orbity Merkurego. Dzięki temu, że Kepler-438 świeci
słabiej niż Słońce, jej planeta znajduje się
w ekosferze. Wprawdzie na powierzchni Kepler-438b wieje lekkim chłodem,
jako że szacowana temperatura to 273 K,
czyli 0oC, właśnie ten glob dzierży palmę
pierwszeństwa w podobieństwie do Ziemi, mając wskaźnik ESI równy 0,88.

TAKI JA I TAKI TY
MOŻE ŁOWCĄ BYĆ!
Ilu ludzi potrzeba do odkrycia niezliczonej liczby planet (zanim, np. Słońce
stanie się czerwonym olbrzymem, który
pochłonie Ziemię)? Niewątpliwie więcej, niż liczyła sobie grupa naukowców
z NASA Kepler Team i niż wynosiła liczba wszystkich astronomów zaangażowanych w poszukiwanie planet. Konkluzja
ta doprowadziła w 2010 r. do pomysłu
oddania danych Keplera „w ręce ludu”
oraz inauguracji projektu Planet Hunters
(ang. Łowcy Planet).
Nie obyło się bez wątpliwości. Naukowcy zastanawiali się, czy zwykli
ludzie, którzy na co dzień nie mają nic
wspólnego z pracą naukową, zainteresują się czymś, co nie jest pięknym obrazem, ale „nudnymi wykresami” pokazującymi zmiany blasku każdej ze 150
tysięcy gwiazd obserwowanych przez
Keplera. Czy ci ludzie zechcą poświęcić
swój prywatny czas na przekopywanie
się przez te dane w nadziei, że może im
się poszczęści i dostrzegą coś, co okaże
się być tranzytem? Czy okażą się oni
lepsi od algorytmów komputerowych
zaprogramowanych przez naukowców
z NASA, które miały automatycznie
wykrywać zjawiska tranzytów? Czy odkrycia, których uczestnicy tego projektu
dokonają, faktycznie nie zostałyby nigdy
poczynione, gdyby nie ochotnicy z projektu Planet Hunters? Dziś wiemy, że odpowiedzi na wszystkie te pytania brzmią
„Tak!” oraz że właściwszym pytaniem
byłoby „Czy naukowcy dotrzymają kroku amatorom w tempie odkrywania egzoplanet?”, na które właściwa odpowiedź
brzmi „Ledwo…”
Łowcy Planet odkryli około 2000
planet, które zostały odkryte niezależnie
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przez NASA Kepler Team w misjach wiednio wytrenowanej sieci neuronowej,
Kepler i K2 oraz 120 planet, które uszły w roku 2017 Christopher Shallue i Anuwadze naukowców i, gdyby nie Łow- drew Vanderburg odkryli planetę Keplercy, wciąż pozostawałyby niezauważone. -90i. Warto było się starać, ponieważ tym
Projekt Planet Hunters szczególnie przy- samym układ Kepler-90 stał się pierwczynił się do badania planet o okresach szym układem liczącym tyle samo plaorbitalnych dłuższych niż dwa lata: 50% net co Układ Słoneczny, będąc zarazem
tych planet zostało odkrytych przez Łow- układem o podobnej organizacji, a miaców! Ich zasługą jest też odkrycie setek nowicie z mniejszymi planetami znajdugwiazd podwójnych zaćmieniowych, jącymi się blisko gwiazdy (typu widmoa także zupełnie niespodziewanych kon- wego G, tak jak nasze Słońce) i większyfiguracji, jak np. planeta o nazwie PH1
Liczba egzoplanet w naszej
(Kepler-64(AB)b),
Galaktyce może być większa
która okrąża układ podwójny gwiazd, a naod liczby gwiazd
stępnie cała ta konstrukcja jest okrążana
przez drugi układ podwójny gwiazd. mi, na odleglejszych pozycjach. Na tym
Od samego wyobrażania sobie ruchu jednak podobieństwa się kończą. Układ
obiektów tworzących ten układ może za- Kepler-90 jest miniaturką Układu Słowirować w głowie!
necznego. Najdalsza planeta tego układu,
Podobnie, nie kto inny jak Łowcy od- Kepler-90h, znajduje się w takiej samej
kryli też słynną „Gwiazdę Tabby” (Tab- odległości jak Ziemia od Słońca, ma
by’s Star, KIC 8462852), której nazwa okres obiegu wynoszący 331 dni i wylipochodzi od imienia dr Tabby Boyajian czoną temperaturę powierzchniową 292
z Uniwersytetu Yale, koordynatorki pro- K (19°C). Dawałoby to nadzieję, że jest
jektu Planet Hunters. Krzywa zmian to planeta bardzo podobna do Ziemi.
blasku tej gwiazdy jest tak dziwaczna, że Niestety, Kepler-90h to gazowy olbrzym
niektórzy naukowcy zastanawiali się, czy o rozmiarze Jowisza.
aby nie pochodzi ona od megakonstrukSieć neuronowa, wyszkolona przez
cji zbudowanej przez obcą cywilizację! Shallua i Vanderburga, odkryła również
Obecnie sądzi się, że obserwowane rap- szóstą planetę układu Kepler-80. Ponietowne, nieregularne pociemnienia mogą waż w obserwacjach wykonanych przez
pochodzić od procesów fizycznych za- Keplera może kryć się znacznie więcej
chodzących wewnątrz Gwiazdy Tabby, egzoplanet, które umknęły dotychczaale pewności w tym względzie nie mamy. sowym metodom analitycznym, Shallue
Na Łowców czekają też nowe możli- i Vanderburg pracują obecnie nad zawości, jako że nowy worek z egzoplane- stosowaniem jej do wszystkich gwiazd,
tami już się otworzył. W dniu18 kwietnia które zostały zaobserwowane przez Tele2018 r. został wyniesiony na orbitę tele- skop Keplera jak i tych, które będą zaobskop kosmiczny NASA o nazwie Tran- serwowane przez TESS.
siting Exoplanet Survey Satellite (TESS)
i z tej okazji uruchomiona została druga NIE TYLKO TRANZYTEM
edycja projektu Planet Hunters. Ponie- KEPLER STOI!
waż drzwi do sukcesu są otwarte a wstęp
Najważniejszą cechą Keplera było
wolny, więc nie ma się co zastanawiać, to, że instrument ten pozwalał uzyskać
tylko dołączyć do Łowców, bo przecież obserwacje fotometryczne o wcześniej
planety same się nie znajdą!
nieosiągalnej precyzji. Jego głównym
celem naukowym było wprawdzie odSZTUCZNA INTELIGENCJA
krywanie nowych układów planetarnych,
WKRACZA DO AKCJI
lecz obserwacje, które gromadził, były
Na najbardziej oporne przypadki, czy- wykorzystane do wielu innych celów
li egzoplanety, których sygnał jest tak naukowych. Jednym z nich, kluczowym
mizerny, że ani naukowcy, ani Łowcy do osiągnięcia spektakularnego sukcesu
nie byli w stanie nic dostrzec, jest inny misji Kepler/K2, była analiza asterosejsposób, a mianowicie sztuczna inteligen- smiczna gwiazd podobnych do Słońca,
cja. Dzięki wykorzystaniu googlowskich które wykazują oscylacje typu słoneczsamouczących się algorytmów i odpo- nego.
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zmienność. Precyzyjna fotometria Keplera pozwoliła tę liczbę zwielokrotnić. Już
w kwietniu 2011, na łamach czasopisma
Science, Chaplin i in. donieśli o odkryciu
oscylacji typu słonecznego w 500 gwiazdach obserwowanych przez Keplera.
Obecnie znane gwiazdy wykazujące tego
typu oscylacje liczy się w tysiącach. Są
one niezmiernie ważne dla misji Kepler
i K2, ponieważ analiza asterosejsmiczna
tej zmienności pozwala na dokładne wyznaczenie promieni gwiazd, a co za tym,
idzie promieni orbitujących wokół nich
planet. Dzięki asterosejsmologii można
doprecyzować rozmiary ekosfer gwiazdowych i oszacować wiek odkrytych
układów planetarnych (przyjmując założenie, że planety formują się jednocześnie z gwiazdą). Badanie poziomu aktywności gwiazd posiadających planety
pozwala natomiast na uzyskanie wglądu
w to, czy dana planeta rzeczywiście jest
miejscem sprzyjającym życiu.
Na tym nie koniec. Połączenie obserwacji Keplera z danymi zebranymi przez
inne instrumenty pozwala jeszcze lepiej
określić, w jakim stopniu dana egzoplaneta przypomina Ziemię. Przykładem
takiej analizy było połączenie informacji
zebranych przez teleskopy Keplera, Hubble’a i Spitzera i odkrycie przejrzystej atmosfery złożonej z pary wodnej na egzoplanecie wielkości Neptuna, HAT-P-11b

(Kepler-3b). Odkrycie to dało nadzieję,
że w przyszłości będziemy w stanie
scharakteryzować w ten sposób znacznie
więcej egzoplanet, w tym również te ziemiopodobne.

PROJEKT LAMOST-KEPLER
Wielki sukces naukowy Keplera
opierał się na silnym fundamencie. Był
nim Kepler Input Catalog (KIC), zawierający podstawowe informacje o gwiazdach w polu widzenia Teleskopu Keplera, które zostały uzyskane z naziemnej fotometrii. KIC został stworzony
w celu identyfikacji gwiazd podobnych
do Słońca (czyli typu widmowego F, G
lub K) oraz określenia ich zaawansowania ewolucyjnego. To zadanie wypełnił
bardzo dobrze. Precyzyjne analizy odkrytych planet, jak i gwiazd będących
ciekawymi obiektami badań astrofizycznych, wymagały jednak informacji
o wiele dokładniejszych, niż te zawarte w KIC. Do ich uzyskania konieczne
były pomiary spektroskopowe.
Najbardziej ambitnym projektem,
którego celem było pokrycie całego pola
widzenia Teleskopu Keplera obserwacjami spektroskopowymi, był, realizowany we współpracy międzynarodowej,
projekt LAMOST-Kepler. W projekcie
tym obserwacje spektroskopowe niskiej
rozdzielczości zostały uzyskane dla dzieŹródło: NASA

O tym, że Słońce jest gwiazdą wykazującą oscylacje, wiemy od roku 1960,
dzięki wysokorozdzielczym spektroskopowym obserwacjom wykonanym przez
Roberta Leightona i jego studentów z California Institute of Technology za pomocą teleskopu słonecznego zainstalowanego na 18-m Wieży Słonecznej w obserwatorium Mount Wilson, USA. Dane zebrane przez Leightona pokazały, że Słońce wykazuje quasi-okresową zmienność
składowej wertykalnej wektora prędkości ruchów atmosfery. Zmienność ta,
będąca wynikiem turbulentnej konwekcji
zachodzącej wewnątrz Słońca, z biegiem
czasu została nazwana oscylacjami
typu słonecznego. Jest ona widoczna
również w danych fotometrycznych, lecz
ze względu na bardzo małą amplitudę
nie sposób dostrzec jej nieuzbrojonym
okiem. Odkrycie Leightona wyznaczyło
świt heliosejsmologii, czyli metody pozwalającej badać wnętrze Słońca oraz
precyzyjnie wyznaczyć jego promień.
Oscylacje typu słonecznego występują również u gwiazd innych niż Słońce. W ogólności spodziewamy się ich
u wszystkich gwiazd, których zewnętrzne warstwy są wzburzane przez konwekcję. Niestety, niezmiernie mała amplituda
tych oscylacji powoduje, że przed Keplerem znanych było jedynie około dwudziestu gwiazd wykazujących tego rodzaju

Odkrycia egzoplanet

Liczba
potwierdzonych
egzoplanet:
3567,
w tym odkrytych
przez teleskop
Keplera:
2525

inne, odkryte później

Kepler

Rozmiar w promieniach Ziemi

odkryte przed Keplerem

Jowisz

Neptun

Ziemia

Okres orbitalny w dniach

Stan na 14 grudnia 2017

Większość ze znanych obecnie egzoplanet odkryta została dzięki obserwacjom teleskopu Keplera
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TEMAT Z OKŁADKI

siątek tysięcy gwiazd w polu Keplera
za pomocą chińskiego teleskopu LAMOST. Posłużyły one do wyznaczenia
parametrów atmosferycznych gwiazd,
czyli temperatury efektywnej, przyspieszenia grawitacyjnego na powierzchni,
składu chemicznego i innych wielkości.
Choć dotyczą znacznie mniejszej liczby
gwiazd niż te, zawarte w KIC, uzupełniają one informację, której w KIC brak.
Jeszcze bardziej użyteczne będą obserwacje, które LAMOST wykonuje dla
pól widzenia misji K2, zlokalizowanych
na niebie północnym, dla których nie
ma dedykowanego katalogu w rodzaju
KIC. Kolejnym celem LAMOST będzie
północny biegun ekliptyczny, czyli pole
stałego widzenia teleskopu TESS.

TAK DALEKO NAM
DO SIEBIE I TAK BLISKO
Kepler potrafił patrzeć blisko (np.
na Urana, Neptuna i asteroidy podczas
misji K2) i daleko. (obiekty pozagalaktyczne). Obserwacje Neptuna pozwoliły
naukowcom lepiej zrozumieć naturę brązowych karłów oraz dokładniej przyjrzeć się chmurom spowijającym tę jedną
z najsłabiej zbadanych planet Układu
Słonecznego. Obserwacje Urana pozwoliły lepiej zrozumieć ewolucję dynamiczną jego satelitów, a obserwacje asteroid
pozwoliły wyznaczyć prędkości rotacji
tych obiektów, które w ogromnej większości były nieznane.
Jednym z najdalszych celów, które
obserwował Kepler, była natomiast supernowa typu Ia o nazwie SN 2018oh,
dostrzeżona 4 lutego 2018 r. w galaktyce
spiralnej UGC 4780 w gwiazdozbiorze
Raka przez All-Sky Automated Survey
for Supernova. Odległość do SN 2018oh
to ponad 170 mln lat świetlnych. Astronomowie czekali na obiekt tego rodzaju,
ponieważ precyzyjne obserwacje krzywej blasku supernowych Ia mogą posłużyć wyjaśnieniu mechanizmu ich eksplozji. Jest to konieczne do właściwego
zrozumienia natury tych gwiazd i bardzo
ważne dla rozwoju nauki, jako że supernowe typu Ia są używane do pomiaru
tempa rozszerzania Wszechświata i do
badania ciemnej energii, która wypełnia
kosmos.
Szczęśliwie się złożyło, że Kepler był
już nastawiony na obszar nieba, na którym pojawiła się SN 2018oh, dzięki czemu obserwował tę eksplozję od samego
początku i wniósł ogromny wkład do jej
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badań. Podczas gdy zwyczajne supernowe typu Ia osiągają maksymalną jasność
w czasie około trzech tygodni, licząc
od eksplozji, by potem zacząć zanikać,
SN 2018oh dojście do największego
pojaśnienia zajęło raptem kilka dni. Dodatkowo, na podstawie pomiarów koloru SN 2018oh uzyskanych teleskopami
naziemnymi, udało się wykazać, że supernowa ta miała bardzo wysoką temperaturę. W interpretacji części badaczy
jest to obraz procesu, w którym, podczas
eksplozji białego karła znajdującego się
w układzie podwójnym, fala uderzeniowa trafia gwiazdowego towarzysza,
generując ogromną ilość gorącego, jasnego gazu, co widzimy jako szybkie
pojaśnienie i wysoką temperaturę supernowej. Inni badacze dostrzegają w tych
obserwacjach informację o szczególnie

wielkich ilościach niklu zawartych w zewnętrznych obszarach eksplodującej supernowej. Badania nad tym, która z proponowanych interpretacji jest właściwa,
trwają, a ich konkluzja będzie kluczowa
dla naszego rozumienia dynamiki i budowy Wszechświata.

GDZIE CI KOSMICI?
Kepler otworzył nasze oczy na mnogość i różnorodność układów planetarnych w Drodze Mlecznej. Najnowsza
analiza jego obserwacji pokazuje, że liczba egzoplanet w naszej Galaktyce może
być większa od liczby gwiazd oraz że
od 20 do 50% tych gwiazd posiada małe,
skaliste planety zbliżone wielkością
do Ziemi i zlokalizowane w ekosferach.
Skoro egzoplanet jest tak niewiarygodnie
dużo i na wielu z nich może istnieć woda

Skrajności w świecie egzoplanet i ich gwiazd macierzystych obserwowanych
przez teleskop Keplera.
parametr

minimum
planeta/gwiazda

maksimum
planeta/gwiazda

masa planety

0,000063 MJowisza
(0,20 MZiemi)
KIC 12557548b

62,14 MJowisza
KIC 6289650b

promień planety

0,0285 RJowisza
(0,314 RZiemi)
Kepler-37b

2,042 RJowisza
Kepler-13Ab

okres orbitalny planety

0,179715 dni
K2-137 b

1322,3 dni
Kepler-455 b

wielka półoś orbity planety

0,0058 au
K2-137 b

2,7205 au
Kepler-1647 (AB) b

temperatura planety

131 K
Kepler-167 e

2750 K
Kepler-13 A b

odległość gwiazdy

40 lat świetlnych
TRAPPIST-1

8800 lat świetlnych
Kepler-40

masa gwiazdy

0,08 MSłońca
TRAPPIST-1

2,82 MSłońca
Kepler-433

promień gwiazdy

0,117 RSłońca
TRAPPIST-1

6,3 RSłońca
Kepler-91

temperatura gwiazdy

2560 K
TRAPPIST-1

9257 K
KIC 6693943

wiek gwiazdy

9,5 miliona lat
K2-33

9,9 miliarda lat
Kepler-46

KOSMICZNY ŁOWCA PLANET

w stanie ciekłym, to w pojawia się pytanie, czy i na ilu z nich istnieje życie.
Temat istnienia życia pozaziemskiego
jest i pewnie zawsze będzie nośny. Dokładnie w chwili, gdy powstaje ten artykuł, przez media przechodzi fala reakcji
na odkrycie drugiego w historii przypadku detekcji szybkich błysków radiowych
(ang. fast radio bursts, FRB) pochodzących z tego samego miejsca na niebie, odkrytych przez teleskop CHIME. Ponieważ
wciąż nie udało się wyjaśnić, co dokładnie
jest przyczyną tych błysków, pod uwagę
brane są wszystkie scenariusze, łącznie
z działalnością zaawansowanych obcych
cywilizacji. Pojawiają się eseje dyskutujące psychologiczne podłoże naszego zafiksowania na kosmitach oraz analizujące
kondycję moralną rasy ludzkiej.
Niezależnie od tego świeżego wydarzenia, od pewnego już czasu rosną naciski na to, aby każda z przyszłych misji
NASA w swoim programie badawczym
miała element ściśle związany z poszukiwaniem życia pozaziemskiego. Taka
rekomendacja została sformułowana
w raporcie An Astrobiology Strategy
for the Search for Life in the Universe,

Obszar poszukiwań teleskopu Keplera
3000 lat św.

Ramię Strzelca
Słońce
Ramię Oriona

Ramię Perseusza

Nasza Galaktyka (Droga Mleczna) z zaznaczoną pozycją Słońca oraz przestrzenią, w której
znajdują się gwiazdy obserwowane przez teleskop Keplera podczas misji Kepler (żółty stożek)

naprowadzą nas na jego ślad, np. dostarczając argumentów za tym, że dana egzoplaneta posiada atmosferę sprzyjającą
życiu (vide HAT-P-11b) albo ukazując
sygnał fotometryczny, którego nie da się

Obserwacje TESS pokryją całe niebo,
czyli obszar 400 razy większy niż ten
obserwowany przez Keplera
opublikowanym w październiku 2018 r.
przez National Academies of Sciences,
Engineering, and Medicine (NASEM).
Raport ten, bezpośrednio odnoszący
się do odkryć dokonanych Teleskopem
Keplera, zaleca przyspieszenie rozwoju
technik i technologii służących detekcji
mikroorganizmów, które można będzie
wykorzystać w misjach kosmicznych.
Czy faktycznie mamy szanse odkryć
jakieś życie pozaziemskie, choćby malutkie? W opinii części naukowców
NASA stanie się to w przeciągu dwudziestu lat.
A co na to Kepler? On sam raczej nie
pozwoli nam schwytać kosmity za nogę,
ale może dostarczyć informacji, które

zinterpretować inaczej niż aktywnością
obcych. Niewykluczone, że ten sygnał
już na nas czeka, zagrzebany w powodzi
obserwacji zgromadzonych przez Keplera, ale jeszcze nieprzeanalizowanych pod
tym kątem.

tylko kwestią czasu. Obserwacje TESS
pokryją całe niebo, czyli obszar 400 razy
większy niż ten obserwowany przez Keplera i dotyczyć będą też gwiazd jaśniejszych niż cele Keplera. To ułatwi ich dalszy monitoring przy użyciu teleskopów
naziemnych i innych misji kosmicznych.
Oczekuje się, że TESS odkryje tysiące
nowych egzoplanet krążących wokół
gwiazd różnych typów widmowych oraz
około 50 planet o promieniu mniejszym
niż cztery promienie Ziemi. Jak będzie
w rzeczywistości, zobaczymy już niedługo, ale raczej na pewno nie obędzie się
bez zaskoczeń.

SZTAFETA DO GWIAZD
Po ponad dziewięciu latach ciągłej
operacji w kosmosie Kepler udał się
na zasłużoną emeryturę, przekazując pałeczkę w sztafecie do gwiazd, czy może
raczej do egzoplanet, teleskopowi kosmicznemu TESS. Na dzień dzisiejszy,
TESS może się pochwalić odkryciem jednej potwierdzonej egzoplanety i dwóch
kandydatek. Następne odkrycia są jednak

Interesujące odnośnki
Kepler i K2: www.nasa.gov/mission_pages/kepler
The Extrasolar Planets Encyclopaedia: exoplanet.eu
Planet Hunters: blog.planethunters.org

Dr hab. Joanna Molenda-Żakowicz
pracuje w Instytucie Astronomicznym
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Od wielu lat zajmuje się obserwacjami
naziemnymi gwiazd z pola Keplera,
w tym tymi realizowanymi w projekcie
LAMOST-Kepler. Interesuje się kulturą
dalekowschodnią i twórczością z nurtu
science fiction. Najlepiej odpoczywa
w bliskim kontakcie z przyrodą.
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ASTRONOMIA NA ŚWIECIE

KOSMICZNE WEJŚCIE SMOKA

Astronomiczny
świat Chin
Chińska astronomia intensywnie się rozwija. W tym kraju działa nie tylko największy
na świecie 500-metrowy radioteleskop, ale i wiele innych ciekawych projektów, w tym
dotyczących poszukiwania fal grawitacyjnych i ciemnej materii.
Wenwen Zuo

Patrząc w rozgwieżdżone niebo, można poczuć ogrom Wszechświata i maleńkość nas samych. Tak jest w naszym
przypadku, jak i było dla naszych przodków.

STAROŻYTNE KRONIKI
I SPOSÓB MYŚLENIA
Około 2300 lat temu starożytny chiński poeta Yuan Qu napisał słynny wiersz
Pytania do nieba (Tiānwèn). Skrywało
się w nim wiele pytań, np.: „zanim przybrały swój kształt, skąd pochodziły niebo
i ziemia?”, „wśród niepojętego chaosu,
kto może odkrywać przyczyny?”.
W dawnej historii „jedność nieba
i człowieka”, czyli harmonia pomiędzy
„niebem”, a „człowiekiem”, była kluczową ideą w chińskich tradycyjnych wartościach. Uważano, iż człowiek powinien
być pełen szacunku do nieba. Zwracano
więc baczną uwagę na wszelkiego rodzaju
astronomiczne zjawiska na niebie. Przed
czasami współczesnymi, dynastia po dynastii, pracownicy Cesarskiego Obserwatorium rzetelnie i dokładnie prowadzili obserwacje i zapiski każdego dnia
i nocy. Odnotowywali ruch konstelacji
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i inne zjawiska, takie jak fazy Księżyca,
zaćmienia Słońca, zaćmienia Księżyca,
meteory, komety, supernowe itd. Udało
się uzyskać bogaty zapis gwiaździstego
nieba i cenne naukowe dziedzictwo całej
ludzkości.
Na przykład od dynastii Shang
(~1600 r. p.n.e. — 1046 r. p.n.e.) do końca XVII w. w chińskich kronikach istnieje
ponad 90 zapisków o nowych lub supernowych, z których do najsłynniejszych
należy wybuch supernowej w 1054 r.
W latach 50. ubiegłego wieku, przekopując się przez te archiwa, chińscy astronomowie dostarczyli mocnych historycznych dowodów dla serii istotnych odkryć
związanych z ewolucją gwiazd, co zostało
uznane jako jeden z największych wkładów chińskiej astronomii w astronomię
światową. Innym przykładem są badania
spowolnienia rotacji Ziemi poprzez powiązanie zapisków ze starożytnych kronik
z zaćmieniami Słońca i Księżyca.

NAPŁYW KULTURY
ZACHODNIEJ DO CHIN
Pod koniec dynastii Ming i na początku dynastii Qing do Chin zaczęła docie-

rać myśl akademicka z Zachodu.* Ludzie
tacy jak europejscy misjonarze przywieźli do Chin wiele zachodnich artefaktów
i wiedzę na temat astronomii, kalendarza,
matematyki, geografii. Miało to wpływ
na chińskich intelektualistów. O ile fundamentalne wyzwanie dla tradycyjnych
kręgów akademickich nie przyszło aż
do późnego okresu dynastii Qing, to pod
koniec jej panowania w Chinach popularyzowały się nie tylko zaawansowana
nauka i technologia, ale także idee polityczne, filozoficzne i kulturalne.
Pod względem akademickim, podstawowe ramy tradycyjnego chińskiego
kanonu, historii, filozofii i literatury stały
się bardziej aktywne pod wpływem zachodnich naukowców. Niektóre tradycyjne obszary akademickie stopniowo się
zmniejszały, a inne absorbowały nowe
idee i się rozwijały. W momencie utworzenia Republiki Chińskiej cała struktura
akademicka ukształtowała się w ogólnych ramach na wzór zachodni, w tym
na polu naukowym.
* Dynastia Ming panowała od 1368 do 1644 r.,
a dynastia Qing od 1644 do 1912 r.

CHINY

Założone w 1872 r. Shanghai Xujiahui
Observatory było pierwszym obserwatorium w Chinach w czasach współczesnych. Działało w kilku obszarach, takich
jak czas, meteorologia, geomagnetyzm,
trzęsienia ziemi itp. W 1900 r. wybudowano obserwatorium Sheshan i sprowadzono 40-cm teleskop astronomiczny.
W tym czasie w Szanghaju działało też
Zhaojiabang Observatory zaangażowane
głównie w prace geomagnetyczne i stacja
Waitan głównie dla celów prognozowania pogody. Większość wspomnianych
obserwatoriów została ustanowiona
przez misjonarzy francuskich.
Pierwszym nowoczesnym obserwatorium wybudowanym przez Chińczyków samodzielnie było Obserwatorium
Astronomiczne Zijinshan (ang. Purple
Mountain Observatory, PMO) założone
w 1932 r. w Nankinie. Jest ono kolebką
współczesnej chińskiej astronomii.
Po utworzeniu Chińskiej Republiki
Ludowej w 1949 r. Xujiahui Observatory i Sheshan Observatory wróciły pod
jurysdykcję rządu chińskiego i były zarządzane przez PMO. Po ponad 10 latach rozwoju, za zgodą Chińskiej Akademii Nauk (ang. Chinese Academy of
Sciences, CAS), obserwatoria Xujiahui
i Sheshan formalnie połączyły się w niezależne Szanghajskie Obserwatorium
Astronomiczne, (ang. Shanghai Astronomical Observatory, SHAO). Pierwszym
dyrektorem SHAO został prof. Li Heng,
który studiował we Francji.
Obecnie w Chinach działa wiele astronomicznych instytucji naukowych i edukacyjnych, w szczególności w ramach
Chińskiej Akademii Nauk (CAS) i na
uniwersytetach. Astronomiczne instytuty
naukowe w ramach CAS obejmują m.in.
położone w Pekinie Narodowe Obserwatorium Astronomiczne Chin (ang. National Astronomical Observatory of China,
NAOC), PMO w Nankinie oraz SHAO
w Szanghaju.
Największym obserwatorium w Chinach jest NAOC, które obejmuje Yunnan
Observatory, Nanjing Institute of Astro-

Fot. SHAO, CAS

KRÓTKO O CHIŃSKIEJ
ASTRONOMII OD 1840 ROKU

Na górze: Obserwatorium Sheshan w 1900 r. Na dole: W 2004 r. przekształciło się w Szanghajskie Muzeum Astronomiczne (Shanghai Astronomical Museum) będące ośrodkiem SHAO
dla popularyzacji i edukacji. Prezentuje m.in. historię rozwoju chińskiej astronomii

nomical Optics Technology, Xinjiang
Observatory oraz Changchun Satellite
Observatory.
Poza obserwatoriami w CAS, ponad
10 uniwersytetów, takich jak Nanjing
University, Beijing Normal University,
czy Peking University, także posiada wydziały astronomii, na których prowadzone są studia astronomiczne.

CHIŃSKIE OCZY NA NIEBO

Astronomia zajmuje się zrozumieniem
Wszechświata w oparciu o obserwacje
i modele teoretyczne. Tutaj skupimy się
głównie na aspekcie obserwacyjnym. Kluczem dla astronomów
Więcej o chińskich obserwatoriach:
do eksploracji kosmosu jest światło
CAS — http://english.cas.cn
(fale elektromagnetyczne). Oprócz
NAOC — http://english.nao.cas.cn
światła widzialnego istnieje szereg
PMO — http://english.pmo.cas.cn
innych długości fali. Ziemska atSHAO — http://english.shao.cas.cn
mosfera chroni nas i do powierzch-

ni dociera jedynie światło widzialne, część
pasma fal radiowych oraz niewielkie
fragmenty zakresu ultrafioletowego
i podczerwonego. Aby odbierać fale
podczerwone o większych długościach,
astronomowie muszą używać lotniczych
detektorów albo — jeszcze lepiej — teleskopów kosmicznych znajdujących się
poza atmosferą. W celu wykrycia promieniowania wysokoenergetycznego (gamma, rentgenowskiego i ultrafioletowego),
instrumenty koniecznie muszą znajdować
się poza atmosferą. W ostatnich latach
oprócz rozwoju prac teoretycznych Chiny dokonały także znaczącego postępu
w rozwoju astronomicznego sprzętu obserwacyjnego i technologii.

W PAŚMIE WIDZIALNYM
W zakresie widzialnym Chiny wybudowały teleskop Guo Shoujing (Large
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Mapa rozmieszczenia obserwatoriów w Chinach. Oprócz siedzib NAOC, SHAO i PMO, zaznaczono lokalizacje obserwacyjne i bazy NAOC

dużego pola widzenia przy zachowaniu
wysokiej zdolności rozdzielczej, dzięki
nowym technikom teleskop LAMOST
osiąga te dwa cele jednocześnie.
Inną wiodącą innowacją technologiczną używaną przez LAMOST jest sterowana równolegle technologia pozycjonowania światłowodów, która pozwala
teleskopowi na uzyskiwanie 4000 widm
podczas jednej ekspozycji. Z tego powodu teleskop ma wielki potencjał do efektywnego wykonywania przeglądu dużej
liczby gwiazd i galaktyk.

Źródło: NAOC, CAS

Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope; LAMOST), 2,4 m teleskop Lijiang, 2,16 m teleskop Xinglong,
teleskop Schmidta Xinglong, 1,8 m teleskop Lijiang, 1,56 m teleskop Szanghajski, 1,2 m teleskop Xuyi, 85 cm teleskop
Xinglong i wiele innych teleskopów.
Wśród nich największy jest LAMOST.
Zwykle wraz ze wzrostem średnicy teleskopu zwiększa się jego zdolność rozdzielcza, natomiast maleje pole widzenia
dla pojedynczej obserwacji. W ramach
pokonywania tego problemu, uzyskania

W ramach przeglądu LAMOST można wyróżnić dwie główne części: LAMOST ExtraGAlactic Survey (LEGAS)
oraz LAMOST Experiment for Galactic
Understanding and Exploration (LEGUE) — przegląd gwiazdowej struktury
Drogi Mlecznej. Do tej pory LAMOST
uzyskał światowej klasy postęp badawczy w badaniach Drogi Mlecznej i obiektów pozagalaktycznych. Na przykład
w 2018 r. astronomowie odkryli osobliwą
gwiazdę, która zawiera 3000 razy więcej
litu niż inne gwiazdy.
Planowanych jest więcej dużych teleskopów
optyczny/podczerwonych.
Na przykład zaakceptowano projekt
budowy 12-m teleskopu optyczno-podczerwonego. W fazie planowania lub
konstrukcji są też teleskopy o średnich
rozmiarach. W przyszłości Chiny chcą
także zainstalować 2-m teleskop astronomiczny na stacji kosmicznej Tiangong.

NA FALACH RADIOWYCH

Teleskop Guo Shoujing
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Od roku 1966 grupa osób, którą kierował Wang Shouguan z sukcesem rozwinęła interferometr radiowy na falach
metrowych złożony z 16 anten, interferometr radiowy na falach decymetrowych
oraz sieć radioteleskopów zintegrowanej
apertury na falach metrowych.

Źródło: An Tao et al./Nature Astronomy

CHINY

Wschodnioazjatyska sieć VLBI (East Asia VLBI Network). Czerwone okręgi oznaczają chińskie radioteleskopy, białe — radioteleskopy japońskie,
niebieski — radioteleskopu południowokoreańskie

28 października 2012 r. oficjalnie zainaugurowano w SHAO największy sterowalny radioteleskop w Azji o średnicy
65 m — Tianma Telescope. W przyszłości
rekord ten zostanie pobity przez 110‑m radioteleskop Xinjiang Qitai. Zapewne niektórzy słyszeli o Five hundred Aperture
Spherical Telescope (FAST) położonym
w Guizhou Province, największym pojedynczym radioteleskopie na świecie.

Wspomniane radioteleskopy mogą
być nie tylko używane niezależnie, ale
także pracować w sieci razem z innymi
radioteleskopami, aby tworzyć wirtualny
teleskop o rozmiarach równych maksymalnej separacji pomiędzy poszczególnymi teleskopami. Aktualnie chińska
sieć VLBI (China Very Long Baseline
Interferometry Network) obejmuje centrum przetwarzania danych w SHAO
Źródło: NAOC, CAS

W 1986 r. SHAO zbudowało pierwszy chiński radioteleskop o pojedynczej czaszy i średnicy 25 m. W 1993 r.
drugi 25-m radioteleskop (obecnie
zmodyfikowany na 26-m) został zainaugurowany w Nanshan (Urumczi,
Sinciang [Xinjiang]). Później wybudowano 40-m radioteleskop w prowincji
Junnan, 50-m radioteleskop w prowincji Pekin i inne.

65-m szanghajski radioteleskop Tianma
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Źródło: PMO, CAS

SHAO i inne instytucje
wykonały wysoko ocenianą pracę nad przygotowaniem naukowym projektu, zarządzaniem danymi, ich
przetwarzaniem oraz
innymi aspektami.

NA INNYCH
DŁUGOŚCIACH FALI
Specjalnym projektem w ramach
nauk
kosmicznych
jest największy naukowy program satelitarny w Chinach. To pierwszy chiński
program satelitarny, którego głównym
celem są odkrycia naukowe. W pierwszej fazie realizacji wystrzelono cztery
satelity naukowe, nazwane Dark Matter
Particle Explorer (DAMPE, nazywany

Rysunek satelity Goku

Źródło: Institute of High Energy Physics, CAS

i radioteleskopy: 65-m w Szanghaju,
50-m w Pekinie, 40-m w Kunming, 26-m
w Urumczi (Urumqi) i 25-m w Szanghaju, uzyskując rozdzielczość odpowiadającą teleskopowi o średnicy 3000 km.
Chińska sieć VLBI odgrywa ważną
rolę w Chińskim Programie Eksploracji
Księżyca (nazwanym Chang’e od imienia chińskiej bogini księżyca) oraz programie badań układu planetarnego, pod
względem ustalania pozycji, śledzenia
i podobnych zadań. 3 stycznia 2019 r.
sonda Chang’e 4 wylądowała na Księżyc
po stronie niewidocznej z Ziemi, a po
12 godzinach od lądowania łazik Yutu 2
(Jade Rabbit 2) opuścił lądownik i rozpoczął badania (więcej na s. 25).
Ponieważ niektóre z teleskopów
w sieci, takie jak 25-m w Szanghaju,
65-m w Tianma i 26-m w Urumczi, mogą
pracować w szerszym zakresie długości

Sieć detektorów promieniowania kosmicznego w Yangbajing w Tybecie

fali, mogą brać udział w innych międzynarodowych sieciach VLBI. Gdy FAST
ukończy fazę testowania systemu obserwacyjnego VLBI, także dołączy do chińskiej sieci VLBI i do innych sieci tego
typu na świecie, co znacznie zwiększy
ich możliwości detekcyjne.
Dodatkowo Chiny są jednym z głównych uczestników wielkiego międzynarodowego projektu teleskopu Square
Kilometer Array (SKA). SKA to planowany największy i najbardziej czuły radioteleskop spośród kiedykolwiek zbudowanych. Dostarczy nam wielu wspaniałych szans na zrozumienie zagadek
Wszechświata. Chiński zespół naukowy
SKA ukończył przygotowywanie raportu
i planuje budowę chińskiego regionalnego centrum SKA. W ciągu ostatnich lat
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także Goku), No. 10 Practice Satellite,
Quantum Experiments at Space Scale
(QUESS, nazywany Micius lub Mozi)
oraz Hard X-ray Modulation Telescope
(HXMT, nazywany Insight).
Spośród nich najbardziej związane
z badaniami astronomicznymi są teleskop kosmiczny Insight i satelita Goku.
Insight, wystrzelony w 15 czerwca
2017 r., jest pierwszym chińskim satelitą astronomicznym. Obserwuje czarne
dziury, gwiazdy neutronowe i zjawiska
związane z emisjami promieniowania
rentgenowskiego i gamma.

DETEKCJA CIEMNEJ MATERII
Zwykła materia, taka jak my, planety, gwiazdy, stanowi zaledwie 4% masy
i energii we Wszechświecie. Pozostałe

96% to ciemna energia i ciemna materia.
Ciemna materia wydaje się nie oddziaływać ze światłem i dlatego trudno ją wykryć bezpośrednio.
Nie jest jasne, czym właściwie jest
ciemna materia (zob. artykuł na s. 50).
Podstawowym kandydatem na ciemną
materię jest jakiś nowy rodzaj cząstek
elementarnych, który nie został do tej
pory odkryty, np. słabo oddziałujące
masywne cząstki (WIMPs — weakly-interacting massive particles). Istnieją
trzy główne sposoby detekcji: poprzez
obserwacje niskoenergetycznych odrzutów jąder wywołanych przez interakcje
z cząstkami ciemnej materii, poprzez
wykrywanie produktów samoanihilacji
lub rozpadu cząstek ciemnej materii
w przestrzeni kosmicznej albo poprzez
wytworzenie cząstek ciemnej materii
w laboratorium.
Satelita Goku stosuje drugą z metod
do wykrywania wysokoenergetycznego promieniowania gamma, elektronów
i jonów promieniowania kosmicznego,
aby wspomóc poszukiwania cząstek
ciemnej materii i zbadać ich własności.
Z kolei opierając się na pierwszej metodzie, „projekt Panda”, kierowany przez
Shanghai Jiaotong University, prowadzi
badania w podziemnym laboratorium
Jinping, na głębokości 2500 m w Liangshan w prowincji Syczuan (Sichuan).
Używany jest ciekły ksenon jako materiał
docelowy do oddziaływań z cząstkami
ciemnej materii. Projekt ukończył
pierwszą fazę w roku 2014, używając
120 kg ciekłego ksenonu. W kolejnej fazie ilość materiału wzrosła do 580 kg.
W drugim planowanym etapie zostaną
wystrzelone kolejne cztery satelity do badań dwóch czołowych problemów naukowych: pochodzenia i ewolucji Wszechświata i życia oraz związków pomiędzy
Układem Słonecznym a ludźmi. Będą to

CHINY

odpowiednio: Einstein Probe, Advanced
Space-based Solar Observatory, Solar
wind Magnetosphere Ionosphere Link
Explorer (SMILE) oraz Gravitational
Wave Electromagnetic Counterpart Allsky Monitor (GECAM).

DETEKCJA PROMIENIOWANIA
KOSMICZNEGO
Promieniowanie kosmiczne to wysokoenergetyczne cząstki z kosmosu,
obejmujące głównie jądra, w tym 87%
protonów, 12% jąder helu, a także cięższe jądra, elektrony, promieniowania
gamma, neutrina itp. Promieniowanie
kosmiczne można podzielić na pierwotne i wtórne. Termin „pierwotne promieniowanie kosmiczne” odnosi się do promieniowania przybywającego spoza
atmosfery, natomiast „wtórne promieniowanie kosmiczne” jest produkowane
w wyniku oddziaływania pomiędzy promieniowaniem pierwotnym a jądrami
w atmosferze.
W związku z tym, aby rozwiązać
dwa wyzwania na polu badań promieniowania kosmicznego — pochodzenie
promieniowania kosmicznego i problem
przyspieszania — są dwa podstawowe
sposoby jego detekcji. Można wykrywać
pierwotne promieniowanie kosmiczne
w przestrzeni kosmicznej albo wykrywać wtórne promieniowanie kosmiczne
na powierzchni Ziemi.
Obecnie istnieje wiele hipotez na temat pochodzenie promieniowania kosmicznego (np. w efekcie wybuchów
supernowych). W Chinach wiele uniwersytetów i instytutów naukowych prowadzi badania promieniowania kosmicz-

Astronomia w chińskich szkołach
Jak wygląda obecność astronomii w chińskiej szkole podstawowej i gimnazjum?
Dzieci są oczywiście bardzo zainteresowane rozgwieżdżonym niebem i eksploracją kosmosu. Jednym z marzeń wielu dzieci jest zostanie astronautą. W przedszkolu
mogą dowiedzieć się nieco o astronomii z książek i filmów wideo. W szkole podstawowej obowiązkowym przedmiotem są lekcje związane z naukami ścisłymi, na których zawarte są tematy takie jak Ziemia i Wszechświat. W gimnazjum uczniowie
zaczynają uczyć się geografii, fizyki, chemii i biologii. Tematyka astronomiczna jest
najbardziej zawarta na geografii, natomiast na fizyce wspomina się ją w niewielkim stopniu. Nie ma osobnego przedmiotu „astronomia” w szkołach podstawowych
i gimnazjach.
Warto zauważyć, że niektóre szkoły wybudowały obserwatoria z teleskopami oraz
założyły kółka astronomiczne i zapraszają zawodowych astronomów do pomocy.
Na przykład w wielu szkołach wykładowcy i studenci SHAO wygłaszają prelekcje
lub pomagają uczniom w wykonywaniu minibadań.
Poza szkołą uczniowie mogą uczęszczać na astronomiczne wykłady i zajęcia popularyzujące naukę organizowane przez centra nauki i instytuty badawcze. Oczywiście ilość tych działań zależy od lokalnego poziomu ekonomicznego i uwagi poświęcanej popularyzacji nauki. Niezależnie od tego internetowa popularyzacja nauki
przekracza regionalne ograniczenia. Usługi takie jak Wechat (podobna do aplikacji
WhatsApp), Weibo (podobna do Twittera) i wydarzenia online na żywo pozwalają
na kontakt z uczniami z prawie każdego rejonu Chin.
nego. Sieć detektorów promieniowania
kosmicznego Yangbajing w Tybecie jest
najbardziej obiecującym i zaawansowanym naziemnym obserwatorium tego
typu na świecie. Jego kluczowym celem
naukowym jest „badanie źródeł, przyspieszania i rozprzestrzeniania się promieniowania kosmicznego”.

WYKRYCIE FAL GRAWITACYJNYCH
Fale grawitacyjne to „zmarszczki”
czasoprzestrzeni wytworzone przez masę
ulegającą przyspieszeniu. W 2016 r. amerykańskie Laser Interferometric Gravitational Wave Observatory (LIGO) po raz
pierwszy wykryło sygnał fal grawitacyjnych. Również w Chinach aktywnie

Przykładami popularnonaukowych czasopism astronomicznych w Chinach są
„Astronomia Amatorska” i „Chińska Astronomia Narodowa”. Ich oryginalne tytuły
to odpowiednio 天文爱好者 (tian wen ai hao zhe) oraz 中国国家天文 (zhong
guo guo jia tian wen).

rozwijany jest program detekcji fal grawitacyjnych.
„Projekt Tian Qin”, oficjalnie uruchomiony w lipcu 2015 r., to trójkątna sieć
złożona z trzech identycznych satelitów
wokół Ziemi. W porównaniu z LIGO,
projekt Tian Qin nieustannie próbuje
wykrywać fale grawitacyjne o niższej
częstotliwości. Bazująca na technologii
interferometrii laserowej sieć ma wykrywać sygnały fal grawitacyjnych z kosmosu. Jednym z ważnych celów obserwacji
jest RXJ 0806.3+1527, ultrazwarty układ
podwójny białego karła z okresem obiegu zaledwie 5,4 min.
Około 2033 r. jest planowane uruchomienie innego chińskiego kosmicznego programu wykrywania fal grawitacyjnych. Nosi nazwę „projekt Taiji”.
W jego ramach mają zostać wystrzelone trzy satelity na orbity wokół Słońca, aby utworzyć trójkąt równoboczny
(Star Group) do bezpośredniej detekcji
fal grawitacyjnych w paśmie o jeszcze
mniejszej częstotliwości (0,1 mHz —
— 1,0 Hz).
Obserwatorium pierwotnych fal grawitacyjnych Ali w Tybecie jest kolejnym projektem próbującym wykryć fale
grawitacyjne powstałe w początkach
Wszechświata. Ze względu na dużą wysokość nad poziomem morza, cienką
atmosferę, małą zawartość pary wodnej,
średnią szerokość geograficzną, kompletną infrastrukturę, Ali to jedna z najlepszych stacji obserwacyjnych do tego celu
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OŚRODEK ASTRONOMICZNY
NA ANTARKTYDZIE
Obserwacje i analizy teoretyczne
wykazały, iż kopuła lodowa A/C na Antarktydzie jest najlepszą lokalizacją obserwacyjną na Ziemi, porównywalną
w niektórych aspektach z przestrzenią
kosmiczną. Może dostarczyć świetnego
okna dla obserwacji astronomicznych
do badania kluczowych pytań, takich jak
pochodzenie Układu Słonecznego, wczesny Wszechświat, ciemna materia czy
ciemna energia. Aby promować rozwój
obserwacji astronomicznych na Antarktydzie, 25 grudnia 2006 r. w PMO oficjalnie zainaugurowano Chińskie Centrum
Astronomii Antarktycznej.

Shoujing Guo był słynnym astronomem, matematykiem i inżynierem hydrauliki
w czasach dynastii Yuan. W 1276 r. zmodyfikował tradycyjną sferę armilarną i wynalazł tzw. uproszczoną sferę armilarną. Instrument ten daje dobry widok na niebo
i wskazuje współrzędne obiektów astronomicznych. W 1598 r. podobny instrument
w Europie opracował Tycho Brahe.
Źródło: NAOC, CAS

na półkuli północnej. Obecnie znajduje
się na etapie budowy.

ASTRONOMOWIE W CHINACH
W obserwatoriach, instytutach naukowych i na uniwersytetach wspomnianych
powyżej pracuje wielu pracowitych, entuzjastycznych i zdolnych astronomów.
To dzięki nim postępują chińskie astronomiczne badania naukowe i edukacja.
Najbardziej fundamentalne dla rozwoju są talenty. Biorąc jako przykład
CAS, istnieje kilka programów dla
wprowadzania, szkolenia i zachęty osób
utalentowanych, dzięki którym mają
one do dyspozycji dobre środowisko
do edukacji i pracy. Co więcej, CAS
przywiązuje dużą wagę do współpracy
z międzynarodowymi korporacjami i do
wymiany akademickiej. CAS prowadzi
wielopoziomowe programy, różne formy
międzynarodowej wymiany akademickiej i współpracy badawczej. Uformował
się dojrzały model międzynarodowej
współpracy, każdego roku finansujący dużą liczbę studentów i nauczycieli
do studiowania i wymiany akademickiej
za granicą.
Programy podobne do CAS President’s International Fellowship Initiative
(PIFI) wspierają staże obcokrajowców
w Chinach. Z kolei programy takie jak
„Einstein Fellow” wspomagają odwiedziny zagranicznych ekspertów w Chinach.
Podsumujmy naszą wycieczkę konfucjańskim przysłowiem: „Jak szczęśliwie
mieć przyjaciół z daleka”. Zapraszam
do Chin!

■

24

URANIA

1/2019

Uproszczona sfera armilarna w Szanghajskim Muzeum Astronomicznym

Dr Wenwen Zuo jest astrofizykiem pracującym
w Szanghajskim Obserwatorium Astronomicznym (SHAO). Naukowo zajmuje się zmiennością kwazarów oraz zależnościami w ewolucji
czarnych dziur i ich galaktyk macierzystych. Interesuje się także edukacją astronomiczną i jest
aktywna w popularyzacji astronomii, pisząc
artykuły, wygłaszając prelekcje, opracowując
wywiady z astronomami, kreskówki dla dzieci
i wystawy sztuki związanej z nauką. Pracowała
przy korekcie merytorycznej tłumaczenia książki „Interstellar” oraz jest współautorką książki
„Question the Heaven”. Na napisanie artykułu
do „Uranii” dała namówić się podczas konferencji Communicating Astronomy with the Public
(CAP 2018, Fukuoka, Japonia).

Źródło: CNSA/CLEP

CHINY

PIERWSZE LĄDOWANIE
NA NIEWIDOCZNEJ STRONIE
KSIĘŻYCA
Chińska sonda Chang’e 4 wylądowała 3 stycznia
br. w Basenie Biegun Południowy-Aitken na Księżycu. Było to pierwsze w historii lądowanie sondy kosmicznej na niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca.

Źródło: CNSA

Łazik Yutu-2 po wyjeździe z lądownika

Zdjęcie łazika Yutu-2 wykonane przez lądownik misji Chang’e 4
11 stycznia 2019 r.
Źródło: CNSA

Chiny prowadzą w ostatnich latach aktywny program eksploracji Księżyca. Pierwszą bezzałogową misję wysłały w 2007 r.
Sonda Chang’e 1 weszła na orbitę Księżyca, a w 2009 r. po wykonanych badaniach i testach technologii wykonała kontrolowane zderzenie z powierzchnią Srebrnego Globu.
Następny orbiter został wysłany w 2010 r. Sonda Chang’e
2 nie krążyła tylko wokół Księżyca, ale została skierowana
do punktu libracyjnego L2 układu Ziemia-Księżyc, a także zbadała asteroidę Toutais.
W 2013 r. Chiny wysłały pierwszy lądownik z łazikiem
Yutu. Misja Chang’e 3 przeszła do historii jako pierwsze miękkie lądowanie na Księżycu od sowieckiej misji Łuna 24, która
gościła na naszym naturalnym satelicie w 1976 r.
Misja Chang’e 4 to kolejny krok Chin w dziedzinie eksploracji kosmicznej. Jest to pierwsza w historii sonda, która wylądowała na niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca.
Można stwierdzić, że początek misji Chang’e 4 przypada
na 20 maja 2018 r., kiedy z kosmodromu Xichang wystartowała rakieta Długi Marsz 4C z satelitą telekomunikacyjnym Queqiao. Statek Queqiao znalazł się na orbicie halo wokół punktu
libracyjnego L2 układu Ziemia-Księżyc. Jego głównym zadaniem jest przekazywanie komunikacji między ZIemią a wysłanymi później lądownikiem i łazikiem działającymi na niewidocznej stronie Księżyca.
Razem z Queqiao w stronę Księżyca poleciały dwa niewielkie satelity Longjiang. Zamontowano na nich holendersko-chiński eksperyment nasłuchu sygnałów radiowych o niskiej częstotliwości NCLE. Zestaw anten i powiązany z nimi
system elektroniczny został zbudowany przez Centrum Badań
Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Jeden z satelitów Longjiang został utracony, jednak drugi trafił na orbitę wokół Księżyca i skomunikował się z Ziemią.
Wreszcie sam lądownik z łazikiem poleciał w kierunku
Księżyca na rakiecie Długi Marsz 3B 7 grudnia 2018 r. Lądowanie sondy nastąpiło 3 stycznia br. o 3:26 czasu polskiego.
Na lądowniku o masie 1200 kg umieszczono spektrometr radiowy niskich częstotliwości, detektor promieniowania, kamerę lądowania oraz kamerę terenową. Na łaziku o masie 140 kg
znalazł się radar penetrujący do badania struktur geologicznych
pod regolitem księżycowym, detektor obojętnych elektrycznie
atomów i jonów dodatnich, spektrometr światła widzialnego
i bliskiej podczerwieni oraz kamery panoramiczne.
Łazik zjechał z platformy lądownika jeszcze tego samego
dnia po wylądowaniu. Pojazd musiał 6 stycznia wejść w tryb
uśpienia, spowodowany wysokim padaniem promieni słonecznych. 10 stycznia lądownik wykonał pierwszą panoramę okolic.
Na konferencji 15 stycznia zespół misji pochwalił się udanym eksperymentem sztucznej biosfery. W niewielkim herme-

Lądownik misji Chang’e 4 w obiektywie kamery terenowej łazika Yutu-2. Fotografię wykonano 11 stycznia 2019 r.

tycznym zbiorniku z kontrolą termiczną i sztuczną atmosferą
udało się doprowadzić do wykiełkowania ziaren bawełny.
W drugiej połowie stycznia zawieszono operacje misji
ze względu na noc księżycową. Pod koniec stycznia badania zostaną wznowione, a łazik powinien zostać skierowany
do pierwszych celów.

Rafał Grabiański
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PRZEŁOMOWE ODKRYCIE TELESKOPU ICECUBE

Neutrina spoza
naszej Galaktyki
Już we wrześniu 2017 r. naukowcy pracujący na danych zbieranych przez obserwatorium
IceCube donieśli o wykryciu strumienia wysokoenergetycznych neutrin, które zdawały się
pochodzić ze znanego wcześniej blazara-kwazara TXS 0506+056. Publikacja na ten
temat niedługo potem ukazała się w prestiżowym czasopiśmie Science. Co sprawia, że jest
to tak przełomowe odkrycie?
Elżbieta Kuligowska
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tyk często całkowicie przyćmiewa „normalne” światło gwiazd znajdujących się
w ich galaktykach macierzystych.
TXS 0506+056 jest znany jeszcze
od lat osiemdziesiątych jako klasyczna
galaktyka radiowa. Jako blazar został zaklasyfikowany w roku 2000, a z czasem
zaliczono go dodatkowo do podklasy

lacertyd. Lacertydy (obiekty BL Lac) to
blazary, w których widmach obserwuje
się niewiele linii emisyjnych. Ich promieniowanie synchrotronowe pochodzi
głównie z wysokoenergetycznej części
widma elektromagnetycznego, stanowią
więc one specyficzną klasę kwazarów
o wyjątkowo silnej emisji synchrotronoŹródło: Nicolle R. Fuller/NSF/IceCube

Blazar to szczególny rodzaj aktywnego jądra galaktycznego (AGN), w którym materiał opada stopniowo na jego
centralną supermasywną czarną dziurę
na drodze akrecji, a jego część wytwarza
przy tym silny dżet (strumień plazmy)
wystrzeliwany z jej obszarów biegunowych w przestrzeń kosmiczną. Silna
grawitacja czarnej dziury wciąga materiał, który tworzy gorący i obracający
się dysk akrecyjny. Strumienie cząstek
poruszających się z prędkością bliską
prędkości światła są wówczas wyrzucane
prostopadle do tego dysku, między innymi na skutek obecności pola magnetycznego dziury.
Blazary charakteryzują się tym, że
jeden z takich strumieni plazmy jest
w ich przypadku zawsze skierowany dokładnie ku Ziemi — a więc w kierunku
zgodnym z linią widzenia ziemskiego
obserwatora. Innymi słowy, obserwując
taką galaktykę, widzimy bezpośrednio
jeden z jej dżetów, który jest skierowany
dokładnie w stronę naszych oczu. Warto
dodać jeszcze, że blazary (jak i pozostałe
klasy kwazarów) są jednymi z najjaśniejszych obiektów w całym Wszechświecie,
a blask tych aktywnych centrów galak-

Na rysunku: Neutrino oddziałujące z cząsteczką lodu i w efekcie wytwarzające inną cząsteczkę
— mion — który porusza się z prędkością relatywistyczną w lodzie, pozostawiając za sobą ślad
niebieskiego światła

NEUTRINA

Obserwatorium IceCube

Źródło: IceCube Collaboration

IceCube to obserwatorium neutrin znajdujące się na stacji antarktycznej Amundsen-Scott, w pobliżu południowego bieguna
Ziemi. Składa się z tysięcy pojedynczych czujników optycznych, rozmieszczonych na obszarze ponad kilometra sześciennego
pod lodem antarktycznym. Detektory te zawieszone są na 86 pionowych linach. Wykrywają one słabe błyski światła powstające
wówczas, gdy wysokoenergetyczne neutrina docierające do Ziemi z kosmosu wchodzą w interakcję z cząstkami lodu.
Obserwatorium wybudowano w roku 2010. Wybór Antarktydy nie był przypadkowy — kontynent ten jest wolny od znacznej
większości cywilizacyjnych źródeł promieniowania, które mogłyby zakłócać prowadzone tu bardzo precyzyjne pomiary. IceCube
wychwytuje poszczególne, punktowe źródła emisji neutrin w zakresie najwyższych energii TeV (teraelektronowoltów). Pozwala
to na obserwacje neutrin pochodzących z najodleglejszych części kosmosu. Naukowcy liczą na to, że badania prowadzone
z użyciem IceCube pozwolą na lepsze zrozumienie natury procesów fizycznych zachodzących podczas obserwowanych rozbłysków gamma oraz w galaktykach aktywnych i supernowych.

wej, widocznej także na energiach rzędu
TeV. TXS 0506+056 jest przy tym obiektem stosunkowo odległym — jego przesunięcie ku czerwieni to 0,3365 ± 0,0010.
Na niebie znajduje się w okolicy lewego
ramienia konstelacji Oriona. Obecnie jest
jednym z blazarów stałe monitorowanych
na falach radiowych przez 40-metrowy
radioteleskop OVRO (Owens Valley
Radio Observatory) w Kalifornii, dzięki
czemu jego radiowa krzywa zmian jasności jest znana i nieprzerwana począwszy
od roku 2008. Należy on ponadto do około jednego procenta najjaśniejszych znanych nam radioźródeł.
Gdy okazało się, że silny strumień
neutrin zarejestrowany przez IceCube
jest wyraźnie skorelowany na niebie właśnie z tym blazarem, astronomowie postanowili przyjrzeć mu się nieco dokładniej także w świetle widzialnym. Szybko
odkryto, że TXS 0506+056 w momencie przybycia do nas neutrin wykrytych
w 2017 r. był także obiektem silnie
zmiennym — wyraźnie migotał na falach
widzialnych, a dodatkowo emitował promieniowanie o zmieniającym się w czasie natężeniu w pozostałych zakresach
widma elektromagnetycznego, od fal ra-

Źródło: Sophia Dagnello, NRAO/AUI/NSF

Na zdjęciu: Obserwatorium IceCube

Schemat budowy galaktyki aktywnej typu blazar

diowych aż po promienie gamma.
Podczas kolejnych badań obiektu
zmotywowany tym odkryciem, oddzielny zespół naukowców z IceCube Collaboration przeszukał archiwalne zapisy
obserwacji neutrin wykrywanych przez

detektor IceCube — do prawie dziesięciu
lat wstecz przed jego ostatnim rozbłyskiem z 2017 r. Szybko znaleziono statystycznie istotny nadmiar tak zwanych
„zdarzeń neutrinowych” pochodzących
z kierunku odpowiadającego lokalizacji
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TXS 0506+056. Świadczy to najprawdopodobniej o tym, że obiekt ten produkował już dawniej neutrina w licznych
seriach związanych z jego przeszłymi,
wcześniejszymi rozbłyskami.
Blazar ten przez szereg lat był także
monitorowany za pomocą VLBA (globalna sieć interferometrii wielkobazowej), która dostarcza nam najbardziej
szczegółowe obrazy radiowe odległych
obiektów. Dane te pokazują, że obiekt
na mapach radiowych wykazuje wyjątkowo jasne zagęszczenia jasności
radiowej, które dodatkowo poruszają
się w obrębie dżetów plazmy z prędkościami bliskimi prędkości światła. Są
one prawdopodobnie efektem istnienia
gęstszych zbitek materiału wyrzucanego
sporadycznie przez centrum aktywnej

galaktyki — otoczenie supermasywnej
czarnej dziury. Naukowcy podejrzewają,
że to one mogą być związane z generowaniem wysokoenergetycznych promieni kosmicznych, w tym właśnie neutrin,
jakie zaobserwowały detektory IceCube.
Warto nadmienić, że obserwacje radiowe z użyciem słynnej interferometrycznej sieci anten VLA (Very Large Array)
w Nowym Meksyku wykazały, że także
emisja radiowa blazara TXS 0506+056
była zmienna w momencie wykrycia
neutrin z 2017 r. oraz przez dwa miesiące
po nim. Zmieniała się w szczególności
także częstotliwość odpowiadająca najjaśniejszej w danej chwili emisji.
Teoretycy już od wielu lat sugerują,
że to dżety — potężne strumienie plazmy
— mogą znacznie przyspieszać protony,

Kamiokande/Superkamiokande

Źródło: www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp

Wybudowane w Japonii w roku 1996 obserwatorium neutrin Super-Kamiokande
to największy na świecie detektor promieniowania Czerenkowa. Jest projektem
międzynarodowym, w którym biorą udział uczeni z Japonii, Stanów Zjednoczonych, Korei, Chin, Polski, Hiszpanii, Kanady, Wielkiej Brytanii, Włoch i Francji. Sam
detektor składa się ze stalowego zbiornika o średnicy 39,3 m i wysokości 41,4 m,
wypełnionego aż 50000 tonami idealnie czystej wody. Na jego ścianach zainstalowano 13000 fotopowielaczy. Zbiornik znajduje się kilometr pod powierzchnią
Ziemi, w starej kopalni cynku i ołowiu Mozumi, usytuowanej w pobliżu miejscowości
Kamioka. Projekt jest kontynuacją prowadzonego w latach 1983–1995 eksperymentu Kamiokande z mniejszym, bo „tylko” 3000-tonowym, detektorem.
Jednym z celów uruchomienia eksperymentu było zbadanie właściwości neutrin.
Zarówno tych pochodzących ze Słońca, jak i prawdziwie kosmicznych. Dzięki niemu
okazało się na przykład, że jedne neutrina mogą przekształcać się w inne — są to
tak zwane oscylacje neutrin.
W roku 1987 zaobserwowano na Ziemi wybuch supernowej SN1987A w Wielkim Obłoku Magellana, leżącej około 160000 lat świetlnych od nas (w rzeczywistości supernowa wybuchła 30 lat wcześniej). Detektor Kamiokande (poprzednik
Super-Kamiokande) wykrył wówczas 11 pochodzących z tego wybuchu neutrin.
W 2002 r. dr. Masatoshi Koshiba z Uniwersytetu Tokijskiego otrzymał za te badania
Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.

Wnętrze zbiornika Super-Kamiokande
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elektrony lub całe jądra atomowe, przeobrażające je w najbardziej energetyczne
cząstki znane w kosmosie, czyli tak zwane promieniowanie kosmiczne o ultrawysokich energiach. Promieniowanie
kosmiczne może następnie wchodzić
w interakcję z pobliską materią i wytwarzać w efekcie wysokoenergetyczne fotony, a nawet i neutrina dokładnie takie jak
te wykryte przez IceCube.
Neutrina to ultralekkie cząstki elementarne, które bardzo słabo oddziałują
ze zwykłą materią. Nie posiadają ładunku elektrycznego i mają znikomą masę.
Dzięki tym właściwościom mogą podróżować bez przeszkód nawet przez bardzo duże odległości we Wszechświecie.
Trudno jest je wykryć, bo bez trudu (i zarazem bez śladu) przenikają przez większość obiektów. Podobnie jak wiele zjawisk i obiektów fizycznych zostały one
początkowo przewidziane teoretycznie.
Ich istnienie wywnioskował w 1930 r.
Wolfgang Pauli, który w owym czasie
próbował rozwikłać zagadkę brakującej
energii podczas rozpadu radioaktywnego beta. Eksperymentalne potwierdzenie istnienia neutrin nastąpiło dopiero
w roku 1956. Natomiast w lutym 1987 r.
neutrina powstałe w rezultacie wybuchu
supernowej SN1987A w Wielkim Obłoku Magellana dotarły do Ziemi. Wykryto
je wówczas w japońskim obserwatorium
neutrinowym Kamiokande.
Jeszcze do niedawna znaliśmy jedynie dwa źródła kosmicznych (czyli naturalnie występujących w przyrodzie, a nie
sztucznie generowanych w ziemskich
laboratoriach) neutrin: Słońce i pobliską
supernową 1987A. Astrofizycy nie znaleźli ani jednego takiego źródła więcej
przez blisko 30 lat, aż do 22 września
2017 r.! To odkrycie jest również niezwykle o tyle, że zarejestrowane wtedy
neutrina miały bardzo wysokie energie,
a dodatkowo pochodziły z całkiem nowego kierunku w przestrzeni kosmicznej,
spoza Drogi Mlecznej.
Naukowcy wciąż badają blazar TXS
0506+056. Omawiana tu praca autorstwa G. R. Sivakoffa i wielu astronomów
z całego świata pojawiła się w 2018 r.
w Science. Badania te pokazują, że wysokoenergetyczne neutrina mogą być
produkowane także blazary — to pierwszy taki przypadek w historii, który zapewne zrewolucjonizuje fizykę tych cząstek elementarnych.

■

100 LAT URANII

URANIA — POSTĘPY ASTRONOMII Z LAT 1998–2011

W

internecie udostępniliśmy ostatnią partię
zeskanowanych numerów „Uranii”, czyli z okresu od 1998 do 2011 r. Numery
od 2012 r., tzw. „Urania kolorowa”, nie wymagają skanowania, gdyż redakcja dysponuje ich cyfrowymi
wersjami. Całe nasze archiwum, od początku ukazywania się
„Uranii”, aż do 2011 r., jest dostępne bezpłatnie, natomiast numery od 2012 r. są jeszcze w sprzedaży. Cyfrowe archiwum „Uranii” można znaleźć pod adresem www.urania.edu.pl/archiwum,
a także w Książkach Google i w Google Play.
Rok 1998 był bardzo istotny w historii naszego magazynu,
gdyż nastąpiło wtedy połączenie kwartalnika „Postępy Astronomii” z miesięcznikiem „Urania”. Ten pierwszy był wydawany
przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA), a drugi przez
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA). Połączony tytuł stał się dwumiesięcznikiem, który od tamtej pory
wspólnie wydają PTA i PTMA. Format zeszytów z tego okresu
był taki, jak obecnie, czyli mniej więcej wielkości A4, a liczba
stron wynosiła zazwyczaj 50 w danym numerze. Numer 6/2011
jest ostatnim wydanym w formie czarno-białej, jedynie z kolorową okładką i kolorową wkładką. Od 1/2012 czasopismo stało
się już w pełni kolorowe.
W „Uranii” z tego okresu znajdziemy wiele artykułów przedstawiających różnorodne dziedziny badań astronomicznych, dla
przykładu: aktywne jądra galaktyk, kwazary, masery, rozbłyski
gamma, czarne dziury, gwiazdy neutronowe, ale także wybuchy komet, radiową i magnetyczną aktywność Słońca i różne
inne zagadnienia. Pomimo iż w niektórych przypadkach wiedza
astronomiczna mocno rozwinęła się od tamtej pory (jak choćby

dotycząca planet pozasłonecznych), to wiele z tekstów nadal
stanowi dobre wprowadzenie do danego tematu.
Jest też trochę artykułów przedstawiających historię polskiej astronomii i placówki astronomiczne, m.in.: astronomia
na Akademii Świętokrzyskiej (5/2007), na Ziemi Jędrzejowskiej (5/2007), Obserwatorium Astronomiczne w Zielonej Górze (3/2006), początki astronomii w Toruniu (2/2006), powojenne lata wrocławskiej astronomii (6/2005). W kontekście stulecia
„Uranii” warto też zajrzeć do artykułu pt. „80 lat astronomii
z Uranią” w numerze 1/2003.
W omawianym okresie ukazały się dwa numery specjalne.
Jeden był poświęcony całkowitemu zaćmieniu Słońca z 1999 r.
Pas całkowitego zaćmienia przebiegał wtedy dość blisko granic
naszego kraju (np. przez Węgry). W 2006 r. ukazał się z kolei
numer specjalny, w języku angielskim, zawierający materiały
(proceedings) z niektórych sesji 32. Zjazdu PTA we Wrocławiu.
Obecnie PTA ma osobną serię wydawniczą dla tego typu publikacji.
W numerze 3/2009 natrafimy na przedstawienie pomysłu interferometru PIAST — polskiej sieci radioteleskopów
rozmieszczonych na terenie całego kraju. Projekt niestety nie
doczekał się realizacji, ale może jeszcze kiedyś ktoś do niego
powróci?
Na zakończenie wskażmy kilka ciekawych artykułów
na niekoniecznie oczywiste tematy: podróże zwierząt w kosmos
(4/2008), aspekty prawne turystyki kosmicznej (2/2007), czym
są obiekty Herbiga-Haro (6/2004), jak Rzymianin wyobrażał
sobie Wszechświat (3/2004), Leonardo da Vinci jako astronom
(4/2003), historia planetarium (2/2001).

Krzysztof Czart
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W Roku Jubileuszowym prezentujemy kopie najważniejszych artykułów, prezentujących historię Uranii i PTMA.
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Stefan Kaliński

Jan Mergentaler

Stanisław Mrozowski

Założyciele pierwszej Uranii i Koła Miłośników Astronomii
— przyszłego PTMA
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Przygody Uranii w kosmicznej otchłani
5. Narodziny „Uranii”

1

2
Kończył się wiek dziewiętnasty,
Po francusku fin de siècle,
Cały świat w nadziei zastygł
Gdy nastawał nowy wiek.

3

Parze i elektryczności
Zadał kres udany start,
I na niebie wnet zagościł
Aeroplan braci Wright.

4
Więc zaczęło się ciekawie
Wszystko cacy — wszystko naj!
Gdy tymczasem, tu w Warszawie
Wciąż w niewoli tkwił nasz kraj.

5

6
Lecz Europa niespokojna,
Cesarz, kajzer, car — za łby!
Tak wybuchła Wielka Wojna
A wygraliśmy w niej… my!

34

W górze rajd Gordon-Bennetta:
Frunie hen balonów sznur…
Śni Urania o planetach
Kiedy nikną jej wśród chmur.
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Wolna Polska, to nie Azja
Tak w Warszawie wodzą rej
Męskie szkoły i gimnazja:
Kulwieć i Mikołaj Rej.

MAŁA URANIA

7

8
Bez dziewczynek — monotonia
Z nudów z ławki można spaść
Lekiem na nią astronomia!
Odkrył Stefek, Jaś i Staś.

9

U słynnego profesora
Co lunetę miał na schwał
Gdy nie było go z wieczora
Kukli w Księżyc — ale szał!

10
Kiedy wrócił niespodzianie
Zamiast trzech urwisów sprać
To przedstawił im Uranię
Muzę, co nie daje spać.

Z cyrklem i globusem — znam to —
Ziemi płaskiej daje kłam
Ich najlepszą koleżanką
Wnet się stała — skąd to znam?

Razem gwiazdkę czy planetkę
Obserwując — taki świr!
Założyli wnet gazetkę,
Co do dziś ma w świecie mir!

Jaś po latach — heliofizyk,
Stefek gdzieś na roli siadł,
Staś zaś w Stanach — sławny fizyk…
A Urania — czyżbyś zgadł?

11

Tekst: Maciej Mikołajewski, rysunki: Jacek Drążkowski
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Palcem po tablecie, okiem po niebie!

Teleskopy Celestron Astro Fi
Astro Fi to seria teleskopów obsługiwanych przy pomocy darmowej
aplikacji Celestrona SkyPortal za pośrednictwem smartfona lub tabletu.
Zautomatyzowany montaż sprawia, że teleskopy Astro Fi bardzo
dobrze nadają się do obserwacji grupowych i pokazów nieba.
- stabilny i prosty w obsłudze montaż azymutalny z wbudowanym
napędem
- sterowanie za pomocą tabletu lub smartfona
- ba
bardzo dobra optyka zapewniająca wysokiej jakości obrazy
- niewielka waga zapewniająca wysoką mobilność
Modele dostępne w serii Astro Fi:
- Celestron Astro Fi 90 mm Refraktor
- Celestron Astro Fi 102 mm Maksutow-Cassegrain
- Celestron Astro Fi 130 mm Reﬂektor
- Celestron Astro Fi 125 mm 5" Schmidt-Cassegrain

Celestron NexStar Evolution
Najbardziej zaawansowana i w pełni zautomatyzowana seria teleskopów Celestron Nexstar, adresowana do entuzjastów nocnego nieba.
Do obsługi teleskopu nie jest wymagana znajomość nieba. Dzięki
systemowi Go-To obiekty namierzane są błyskawicznie, a sterowanie
odbywa się zdalnie dzięki darmowej aplikacji ﬁrmy Celestron
instalowanej na smartfon lub tablet. Układ optyczny sytemu
Schmidt-Cassegrain zbudowany został z wysokiej jakości optyki
dającej jasne, czyste i klarowne obrazy.
- sterowanie teleskopem poprzez WiFi przy pomocy urządzeń
mobilnych (smartfon, tablet)
- bardzo wydajny, wewnętrzny akumulator pozwalający na pracę
przez 10 godzin
- bezproblemowa współpraca z systemem Starsense AutoAlign
- podświetlany na czerwono stolik na akcesoria
świetny sprzęt do prowadzenia pokazów nocnego nieba
- świ
Modele wchodzące w skład serii Celestron NexStar Evolution:
- Celestron NexStar Evolution 6"
- Celestron NexStar Evolution 8"
- Celestron NexStar Evolution 9.25"

Sky–Watcher BKP 200/1000 EQ5
Mierz wysoko... aż do gwiazd!
Zwierciadlane teleskopy Newtona ze względu na dużą jasność
są szczególnie polecane do obserwacji obiektów głębokiego nieba
takich jak gromady gwiazd, galaktyki, czy obiekty mgławicowe.
Jednocześnie umożliwiają stosowanie dużych powiększeń, dzięki
czemu doskonale sprawdzają się także podczas obserwacji planet
i Księżyca.
Sky - Watcher BKP 200/1000 EQ5 jest idealnym rozwiązaniem
dla osób ceniących wysoką mobilność i duże możliwości optyczne.
Wyjątkowo sztywny montaż paralaktyczny EQ5 posiada duże możliwości rozbudowy, dzięki czemu teleskop można wykorzystać
z powodzeniem do astrofotograﬁi.
- średnica zwierciadła - 200mm, ogniskowa - 1000mm, światłosiła f/5
- stabilny montaż paralaktyczny EQ5 z możliwością wykorzystania
w astrofotograﬁi
- montaż wyposażony w mikroruchy
- wyciąg okularowy 2" z redukcją do 1,25"
- wysoka światłosiła f/5 skraca czas naświetlania zdjęć
przy astrofotograﬁi
- w zestawie szukacz, dwa okulary i soczewka barlowa

Sky – Watcher BK1201 EQ5
Z planetami za pan brat!
Szukasz teleskopu do obserwacji planetarnych?
Sky - Watcher BK 1201 EQ5 to refraktor bardzo dobrze
sprawdzający się przy obserwacjach Księżyca i planet. Dzięki
dużej jak na teleskop soczewkowy aperturze daje również
spore możliwości przy obserwacjach obiektów głębokiego
nieba, takich jak gromady gwiazd, galaktyki, czy mgławice.
Masywny montaż paralaktyczny EQ5 o wysokiej nośności
zapewnia bardzo dobrą stabilność podczas obserwacji.
Istnieje możliwość rozbudowy montażu poprzez podłączenie
napędów prowadzących za ruchem nieba – zarówno tych
prostych, prowadzących w jednej osi, jak i zaawansowanych,
takich jak Upgrade Kit EQ5 z systemem SynScan GoTo.
- apertura – 120 mm, ogniskowa – 1000 mm
- światłosiła - f/8,3
- montaż paralaktyczny EQ5 przystosowany do podłączenia
napędów
- montaż wyposażony w mikroruchy
- wyciąg okularowy 2" z redukcją do 1,25"
- w zestawie nasadka kątowa 90 st. 2" z redukcją 1,25"

ASTROCAMERA
2018
Magdalena Więcek

Rok 2018 był wielką niewiadomą. Po dwuletniej przerwie konkurs
AstroCamera znów powrócił do kalendarza Centrum Hewelianum. Tym
razem zdjęcia, jakie otrzymaliśmy, reprezentowały światowy poziom.
Spośród autorów nagrodzonych prac najsilniejszą reprezentacją byli
Europejczycy. Nie zabrakło jednak zgłoszeń od astrofotografów zza
oceanu. Wszystkim uczestnikom życzymy dalszych przepięknych zdjęć
i dziękujemy za udział w tegorocznej edycji konkursu.

Nagrodzone oraz wyróżnione prace — AstroCamera 2018
KATEGORIA 1 — OBIEKTY GŁĘBOKIEGO NIEBA
1. Miejsce:
Nazwa zdjęcia: Mgławica Płomień i Mgławica
Koński Łeb
Autor: Andrzej Fijołek, Polska
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Głównego bohatera tego zdjęcia nie trzeba przedstawiać. Mgławica Koński Łeb jest chyba jednym z najpopularniejszych obiektów mgławicowych na niebie.
Fotografia została wykonana nieopodal Piotrkowa
Trybunalskiego. Łączny czas ekspozycji to 3,5 h

ASTROCAMERA 2018

2. Miejsce:
Nazwa zdjęcia: Leo Trio
Autor: Oleg Bryzgalov, Ukraina

Trzy galaktyki: M65, M66 i NGC3628 fotografowane przez kilka nocy z terenu obserwatorium Rozhen
w Bułgarii. Zdjęcie o łącznym czasie ekspozycji
przekraczającym 22 godz. zostało wykonane reflektorem samodzielnie złożonym przez autora

3. Miejsce:
Nazwa zdjęcia: M51
Autor: Ralf Burkart,
Niemcy
23 tys. ekspozycji składa
się na ostateczną formę
fotografii przedstawiającej galaktykę Wir (M 51)
znajdującą się w gwiazdozbiorze Psów Gończych
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Wyróżnienia:

Nazwa zdjęcia: Antares
w chmurze Rho Ophiuchi
Autor: Adam Jesionkiewicz,
Polska
Antares skąpany w chmurze
ciemnej mgławicy gazowo-pyłowej Rho Ophiuchi. Zdjęcie
wykonane w RPA, efekt finalny
jest złożeniem 40 ekspozycji

Nazwa zdjęcia: A meteor
was jealous of Andromeda
Autor: David Duarte Cavalcante
Pinto, Romualdo Caldas,
Severino Fidelis, Brazylia
Głównym bohaterem zdjęcia
miała być galaktyka Andromedy, jednak jeden z meteorów
bardzo chciał zostać głównym
bohaterem fotografii I przeszedł
w pobliżu centrum galaktyki. Fotografia jest pojedynczą klatką

Nazwa zdjęcia: M31
— Andromeda galaxy
Autor: András Papp, Węgry
Galaktyka M31 sfotografowana
na terytorium Węgier. Łączny
czas ekspozycji wynosi 5 godzin
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KATEGORIA 2 — OBIEKTY UKŁADU SŁONECZNEGO
1. Miejsce:
Nazwa zdjęcia: Dark Falls Over Casper
Autor: Luigi Fiorentino, Włochy

Z miejscowości Casper (USA), 21 sierpnia 2017 r.,
widoczne było całkowite zaćmienie Słońca. Autor
wykonał łącznie 60 zdjęć, w tym 40 podczas całkowitej fazy zaćmienia trwającej 2 min 40 s

2. Miejsce:
Nazwa zdjęcia: Pleiades with comet
Autor: José Joaquín Chambó Bris, Hiszpania

Kometa C/2016 R2 (PanSTARRS) zbliżająca
się do Plejad w konstelacji Byka. Zdjęcie
wykonane 4 lutego 2018 r. w USA

URANIA

1/2019

41

Uran
P O S T Ę P Y

42

URANIA

1/2019

A S T R

nia

R O N O M I I

URANIA

1/2019

43

3. Miejsce:
Nazwa zdjęcia: Tranzyt Io i Ganimedesa na tle
tarczy Jowisza
Autor: Łukasz Sujka, Polska

Wyróżnienia:

Nazwa zdjęcia: The Saturn
Autor: András Papp, Węgry
Saturn zaobserwowany
13 maja 2014 r. w Namibii. W ciągu 10 minut autor
wykonał 30000 klatek

Nazwa zdjęcia: Saturn eclipse
Autor: Eduardo Alejandro
Pulver, Argentyna
Zakrycie Saturna przez Księżyc. Zdjęcie wykonane 8 lipca 2014 r. w Argentynie
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Jowisz i dwa księżyce — Io i Ganimedes. Seria została wykonana 16 marca 2016 r. pomiędzy godz.
22.00 a 23.00 UT, stąd widoczny ruch obrotowy Jowisza i jego księżyców na kolejnych fotografiach

ASTROCAMERA 2018

KATEGORIA 3 — ASTROKRAJOBRAZ
1. Miejsce:
Nazwa zdjęcia: Make a wish over Králova Studňa!
Autor: Petr Horálek, Czechy

Meteory z roju Perseidów uchwycone w okresie
maksimum aktywności nad Słowacją. Fotografia jest panoramą złożoną z 23 segmentów o łącznym czasie ekspozycji wynoszącym 9 godz.

2. Miejsce:
Nazwa zdjęcia: Eksplozja światła
Autor: Joanna Borgieł, Polska

Niesamowita zorza polarna nad Norwegią
zaobserwowana 15 lutego 2018 r.
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3. Miejsce:
Nazwa zdjęcia: Moraczewskie wiatraki — ścieżki
gwiazd
Autor: Marcin Mikołaj Wojtczak, Polska

Ruch sfery niebieskiej nad Moraczewem jest złożeniem 25 klatek, każda naświetlana przez 4 min

Wyróżnienia:
Nazwa zdjęcia: Zaćmienie Księżyca
Autor: Szczepan Skibicki, Polska

Zaćmienie Księżyca widoczne 28.09.2015 r.
będące połączeniem 51 ekspozycji
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Nazwa zdjęcia: Gwiezdne wojny
Autor: Andrzej Błoński, Polska
Burza na bieszczadzkim niebie

Nazwa zdjęcia: Analema
Autor: Dariusz Dorosz, Polska
Fotografia, na której został zarejestrowany roczny ruch Słońca na sferze niebieskiej. Zdjęcie wykonane Camerą Obscura,
która w każdy pogodny dzień (180 dni w roku) rejestrowała obraz podczas 5-minutowej ekspozycji (od 12.00 do 12.05).
Autor w każdy pogodny dzień ręcznie otwierał migawkę

Międzynarodowy
konkurs astrofotograficzny
AstroCamera 2019!
Już po raz siódmy, 28 stycznia 2019 r., w rocznicę urodzin
naszego patrona, ogłaszamy kolejną edycję międzynarodowego konkursu astrofotograficznego AstroCamera! Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników utrwalania astronomicznych
zjawisk, czyli osób które fascynują zagadnienia tak bliskie
Janowi Heweliuszowi. AstroCamera to jedyny w Polsce międzynarodowy konkurs astrofotograficzny!
W konkursie wyznaczone zostały trzy kategorie:
I Obiekty Głębokiego Nieba (zdjęcia mgławic, gromad gwiazd,
galaktyk i innych tego typu obiektów),
II Obiekty Układu Słonecznego (zdjęcia planet, Słońca, Księżyca, komet, tranzyty, zaćmienia obiektów astronomicznych, itp.)
III Astrokrajobraz (zdjęcia przedstawiające obiekty astronomiczne na tle ziemskiego krajobrazu).
Uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż pięć zdjęć,
we wszystkich trzech kategoriach łącznie, jednakże w ramach
każdej z kategorii może zostać nagrodzone maksymalnie jedno
zdjęcie danego Uczestnika. Na zwycięzców czekają atrakcyjne
nagrody pieniężne! Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres astrocamera2019@hevelianum.pl do 30 kwietnia 2019 r., godz. 15:00 (CEST). Ogłoszenie wyników nastąpi
do 31 maja br.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz do udziału
w tegorocznej edycji konkursu AstroCamera!
Bezchmurnego nieba życzą Organizatorzy :)
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PRENUMERATA DLA SZKÓŁ
Promocyjna prenumerata dla szkół w cenie 60,PLN obejmuje trzy ostatnie (4,5,6) i trzy pierwsze
(1,2,3) numery „Uranii” odpowiednich roczników
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również pakietów „Uranii” za wcześniejsze lata
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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:
https://www.urania.edu.pl/prenumerata

CIEKAWE ADRESY INTERNETOWE

Małe krople wody,

ciekawe sprawy na niebie…

P

rawie dziesięć lat temu, w numerze 5/2009
naszego czasopisma pisałem o stronie
Atmospheric Optics Lesa Cowleya
(http://atoptics.co.uk). Jest ona
poświęcona zjawiskom optycznym
w atmosferze Ziemi, zarówno tym widocznym prawie
codziennie, jak i bardzo rzadkim. Warto wrócić do niej,
lub w przypadku młodszych Czytelników, zapoznać
się z bogactwem informacji przez nią oferowanych.
Dziś natomiast proponuję zajrzeć do wnętrza podstawowej
„cegiełki” odpowiedzialnej za wiele ze wspomnianych
zjawisk, chociażby tęczy. Pod adresem
http://www.philiplaven.com/index1.html znajdziemy
stronę The optics of the water drop. Jej autorem jest
Philip Laven. O ile wspomniana powyżej strona Lesa
Cowleya zawiera bardzo dużo poglądowych materiałów
tłumaczących dyskutowane zjawiska w przystępny sposób,
to tutaj znajdziemy rozbudowane rozważania oparte
na fizyce rozpraszania światła na kroplach (sferycznych)
wody. Zależnie od potrzeb autor odwołuje się do prostych
metod opartych na optyce geometrycznej (które
zapoczątkowali Kartezjusz czy Newton), przechodząc
poprzez metodę Airy’ego uwzględniającą zjawiska
dyfrakcji i interferencji, do tzw. szeregów Debye’a
i na końcu do teorii Miego opisującej najlepiej rozpraszanie
fal elektromagnetycznych na obiektach sferycznych.
Słowa te najprawdopodobniej niewiele mówią naszym
Czytelnikom, dlatego jak zwykle proponuję wędrówkę
po hasłach oferowanych na stronie. Dzięki nim trafimy
na wiele szczegółowych objaśnień i odniesień do realnych
zjawisk w atmosferze, takich jak tęcze, glorie czy halo.
Do wielu objaśnień są dołączone dane bibliograficzne
istotnych dla tematu prac. Widać, jak skomplikowana
jest fizyka tych pięknych i pozornie prostych zjawisk.
Bardzo przydatny może okazać się osobny,
doprowadzony praktycznie do dnia dzisiejszego, spis
około 30 prac (w większości dostępnych) z udziałem
Philipa Lavena na temat zjawisk optycznych
w atmosferze jak i ich modelowania oraz wyjaśniania.
Mamy też dostęp do programu MiePlot pracującego
pod MS Windows i testowanego już dla Windows 10,
chociaż z pewnymi zastrzeżeniami. Rozbudowany interfejs
graficzny pozwala na analizę rozproszeń na sferach
o skomplikowanych właściwościach, ale możemy też
próbować dopasować wyniki symulacji do obserwacji/
fotografii realnych zjawisk tęczy, halo czy glorii.
Na koniec chciałbym jeszcze zaproponować odwiedzenie
strony https://www.meteoros.de, na którą trafiłem

w trakcie poszukiwań związanych z naszym tematem.
Mamy do czynienia tylko z wersją niemieckojęzyczną, nie
będę się w tej chwili zajmował szczegółami, na początek
proponuję jedynie zajrzeć do dwóch archiwów: zdjęć
(Bildarchiv) i krótkich filmików (Videoarchiv). Są one
stworzone przez amatorów wiedzących czego szukać,
wielu spośród naszych Czytelników też jest w stanie
uzyskać podobne materiały, a jest na co popatrzeć.
I już zupełnie na koniec — jeśli ktoś zna język rosyjski,
to na serwerze preprintów arxiv.org, 29 listopada
2018 r. pojawiła się ciekawa i przystępna praca Aleksieja
Panowa Descartes-Newton-Young rainbow (jedynie
tytuł i niektóre pozycje bibliograficzne są w języku
angielskim). Autor wspomina również o stronach Lesa
Cowleya jak i Philipa Lavena. Wszystko można znaleźć
pod adresem https://arxiv.org/abs/1811.12053.

Roman Schreiber
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PRZECZYTANE W NATURE I SCIENCE

Ciemna materia
Chyba najpoważniejszym problemem naukowym współczesnych czasów jest
problem ciemnej materii. Jeżeli nawet przyjąć, że nie wchodzi w to ciemna
energia, to i tak ciemna materia stanowi około ćwierci zawartości Wszechświata
i z grubsza pięć razy więcej niż cała znana nam materia zbudowana z atomów
i cząsteczek1. Do tego od wielu lat nie widać istotnego postępu w jej badaniu.

P

Jerzy Kuczyński

ierwsze sugestie o istnieniu ciemnej materii
pojawiły się w latach 30. ubiegłego wieku
(Fritz Zwicky — badania dotyczące gromady
galaktyk we Włosach Bereniki). Na przełomie
lat 70. i 80. rzecz się ugruntowała i powoli
stała standardem. Współcześnie argumenty
za jej istnieniem pochodzą z dwu źródeł. Pierwszym są pomiary
astronomiczne. Na przykład mierząc prędkość gwiazd w galaktykach, stwierdza się, że prędkość ta jest praktycznie stała i wynosi
około 200 km/s. Z drugiej strony jasność w funkcji odległości
od centrum maleje eksponencjalnie. Łącząc te dwa fakty2 stwierdzamy, że powinna istnieć wspomniana ciemna materia. Drugim
źródłem wiary w ciemną materię jest kosmologia. Wierzymy
w ogólną teorię względności (OTW) i na jej podstawie budujemy modele Wszechświata. Okazuje się jednak, że modele te
są raczej mało stabilne i bardzo szybko albo się zapadają, albo
rozlatują. Oczywiście między tymi „typowymi” sytuacjami jest
sytuacja pośrednia. Do pewnego stopnia spełnienie „marzenia
teoretyka” — jedyny akceptowalny Wszechświat3. Ten jedyny
Wszechświat ma jednoznacznie określoną średnią gęstość wynoszącą ρC = 3H 2/8πG, gdzie H jest stałą Hubble’a, a G newtonowską stałą grawitacji. G jest (chyba?) stałe, a H zależy od czasu
kosmicznego. Mierząc H w danej epoce, otrzymujemy gęstość
Wszechświata w tej epoce. Mierząc współczesną wartość stałej
Hubble’a, otrzymujemy więc współczesną gęstość Wszechświata. I okazuje się, że masy jest trochę za dużo. Kilkadziesiąt razy
więcej niż materii barionowej (czyli tej normalnej, znanej z chemii), a jakieś trzy razy więcej niż suma tej normalnej i ciemnej.
1
Ciemna materia z (prawie) całą pewnością nie składa się z atomów. Co nie
przeszkadza, że w podręcznikach szkolnych spotykamy powszechnie twierdzenie, że „cała materia we Wszechświecie” składa się z atomów i cząsteczek.
2
Zakładając symetrię sferyczną i porównując siłę odśrodkową z grawitacyjną mamy równanie v 2/r = GM/r 2, skąd biorąc pod uwagę, że v jest stałe,
M(r) = v 2r/G, czyli masa zawarta wewnątrz orbity gwiazdy rośnie liniowo
z promieniem tej orbity, podczas gdy jasność maleje eksponencjalnie. Oznacza to, że na obrzeżach galaktyk znajduje się jakaś niewidoczna masa. Analogiczną własność zaobserwujemy w gromadach galaktyk, przy czym z dokładniejszych analiz wynika, że tej niewidocznej materii jest rząd więcej niż
zwykłej materii.
3
Czyli odpowiedź na einsteinowskie pytanie brzmiałaby „Nie miał innej możliwości”. Oczywiście w tym modelu.
4
Najczęściej interpretowana jako tzw. stała kosmologiczna (notabene to też
pomysł Einsteina). Takim najbardziej typowym współczesnym modelem
Wszechświata jest 3% materii barionowej, 27% zimnej (umiarkowanie ruchliwej) ciemniej materii i 70% stałej kosmologicznej. Zapisuje się to ΛCDM
(lambda cold dark matter).
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Wynika z tego, że dwie trzecie materii to tzw. ciemna energia
o dość dziwnych własnościach4.
Skoncentrujemy się jednak na ciemnej materii. Jest naprawdę
ciemna, więc nie świeci i nie oddziałuje ze światłem, a ogólniej
sprzęga się słabo z elektromagnetyzmem. Czyli praktycznie trudno ją badać laboratoryjnie, bo tam mamy zwykłą materię zbudowaną z cząstek „elektromagnetycznych”. Pozostaje mieć nadzieje, że istnieje jakieś pośrednie oddziaływanie umożliwiające pomiary. Takie oddziaływanie nie musi być zbyt mocne, bo ciemnej
materii powinno być dużo. Współczesna gęstość Wszechświata
powinna wynosić około 10–26 kg/m3. W naszej okolicy (co można policzyć z prędkości Słońca wokół Galaktyki) gęstość ta jest
jeszcze większa i np. w okolicach Słońca średnio w sześciennej
jednostce astronomicznej jest jej tyle, by można zbudować z niej
sporą planetoidę. W każdej sześciennej jednostce astronomicznej, czyli również w przestrzeni międzygwiezdnej. Tym bardziej
dziwne, że jak na razie poszukiwania tej materii nie doprowadziły do żadnego pozytywnego rezultatu.
Z początkiem października 2018 r. w Nature ukazał się przegląd możliwości (G. Bertone i T.M. Tait, Nature, 4.10.2018,
t. 562, s. 51, dalej BT). Tytuł pracy jest co najmniej obiecujący
Nowa era w poszukiwaniach ciemnej materii, ale już pierwszy
wers abstraktu rozwiewa wszelkie nadzieje, bo głosi , że rośnie
kryzys w poszukiwaniu ciemnej materii z powodu braku ewidencji najpopularniejszych kandydatów. I to chyba realna prawda.
Mimo sporego wysiłku nie ma praktycznie żadnych pozytywnych pomiarów. Nawet jeżeli jakieś się pokazują, to szybko
zostają mocno zakwestionowane. Poniżej spróbujemy streścić
wspomniany wyżej tekst, dokonując przeglądu kandydatów
na ciemną materię i podsumowując ewidencję doświadczalną.
Jak piszą BT, dyskutuje się ogromną różnorodność kandydatów
na ciemną materię, a rozważane masy są chyba najbardziej różnorodnym zbiorem w całym przyrodoznawstwie — rozciągają się
na 90 rzędów wielkości! Konkretnie, od bardzo małych ułamków
elektronowoltów (10–22 eV czyli 10–58 kg) do setek mas Słońca.

WIMP-y
Zacznijmy od WIMP-ów (Weakly Initeracting Massive Particles), bodaj najpopularniejszych kandydatów na ciemną materię, czyli cząstek z sektora oddziaływania słabego. To bardzo
obiecujący rodzaj ciemnej materii. Przede wszystkim dlatego,
że jest mocno osadzony w fizyce. Model standardowy opisuje te
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o względnie lekkie cząstki, można by tu użyć stosunkowo małych akceleratorów, ale o możliwie dużej intensywności wiązki.
Ten typ badań jest mniej głośny i trudniej jednoznacznie wykluczyć jakieś pozytywne efekty. Tym niemniej w czołowych czasopismach nic ważnego nie zostało opublikowane (a przynajmniej
autorzy przeglądu o tym nie wiedzą).

Aksjony
Następnym wymienianym kandydatem na ciemną materię
są aksjony. Cząstki wymyślone bodaj przez Franka Wilczka
i nazwane na cześć popularnego w USA… proszku do prania.
Powodem wprowadzenia tych cząstek do fizyki były problemy
związane z zachowaniem symetrii CP („odbicie” w ładunku i parzystości; pomysł Landaua z połowy XX stulecia), m.in. problem
dipolowych momentów elektrycznych, cząstek zbudowanych
z kwarków. Wnioskiem z kwarkowej budowy np. neutronu jest
istnienie takiego momentu i aksjony miałyby wyjaśnić jego brak
(dla neutronu to wartość 10–10 mniejsza od spodziewanej). Nie
wchodząc w szczegóły, aksjony to bardzo lekkie cząstki o masach rzędu meV i mniej. Miałoby tego być w naszej okolicy
dziesięć do kilkunastej w centymetrze sześciennym. Jako cząstki
bardzo słabo oddziałujące wydają się być dobrym kandydatem
na ciemną materię. Oczywistym problemem jest to, że mimo ich
ogromnej spodziewanej ilości, nie da się ich namierzyć. Na przykład N. Du (i 26 innych, nieraz bardzo znanych autorów, Phys.
Rev Lett, 2018, t. 120, doi 151301) wykluczyło istnienie aksjonów o masach w zakresie7 2,66–2,81 µeV. Dodatkowo jest kilka
pośrednich dowodów na ich brak. Przede
wszystkim, gdyby były generowane w silnych oddziaływaniach, to szybko opuszczałyby gwiazdy, czyli skutecznie je chłodziły.
A to oznacza znacząco szybszą ewolucję
gwiazd. Mimo kilku doniesień 6 rzecz nie
została potwierdzona.
Jest jeszcze zupełnie inny problem związany z tak małymi masami. Otóż fala de
Broglie’a dla wolno poruszającej się masy
µeV ma długość około dwu metrów. Oczywiście zachodzi nakładanie funkcji falowych dla tych dziesięć do dwudziestej czy
nawet trzydziestej cząstek, co powoduje, że
powinniśmy mieć do czynienia ze zjawiskami typu kondensatu Einsteina-Bosego, nadciekłości (L. Berezhiani i J. Khoury, Phys.
Rev. D, 2015, 92, doi 103510) czy innymi
zjawiskami kolektywnymi. Jeżeli dodać, że
BT mówią nawet o cząstkach (niekoniecznie aksjonach) które nazywają „fuzzy DM”
o masach rzędu 10–22 eV, dla których dłuŹródło: NASA, ESA, M.J. Jee oraz H. Ford (Johns Hopkins University)

oddziaływania, a więc i sugeruje, jak zmierzyć czy wręcz stworzyć w akceleratorze, wspomniane WIMP-y. Oczywiście cząstki
powszechne w badaniach laboratoryjnych są wykluczone. Ale
rzadkie, a więc mające niewielki przekrój czynny na zwykłą materię, wydają się dobrymi kandydatami. I tu w pierwszym rzędzie
należy wymienić cząstki SUSY. Ta sympatyczna nazwa oznacza
cząstki supersymetryczne — odpowiadający każdemu bozonowi
fermion, a fermionowi bozon. Ich oddziaływania byłyby w miarę przewidywalne, a ich masy miałyby od 10 GeV do TeV. Tym
samym spełniają wszelkie wymagania kosmologów. Niestety to
co wydaje się siłą tej koncepcji, jest jednocześnie jej grobem —
mimo wysiłków, zarówno teoretycznych5, jak i doświadczalnych,
nie znaleziono śladu tego typu cząstek. Mówiąc bez eufemizmów, badania w LHC wykluczyły istnienie „w pobliżu modelu standardowego” cząstek mogących stanowić ciemną materię.
Pozostaje spróbować bardziej egzotyczne niż SUSY rozwinięcia
Modelu Standardowego. Tu masy mogłyby mieć nieco większy
zakres — od MeV do stu TeV. Oczywiście wszystko w sektorze
oddziaływania słabego. Rejestracja mogłaby nastąpić w wyniku
zderzeń w akceleratorach, ale są i pomysły użycia materiałów
nadprzewodzących, nadciekłych czy jeszcze bardziej egzotycznych stanów materii. Jak by nie było, chodzi o dosyć mało prawdopodobne (niewielki przekrój czynny) rozpady takich cząstek
do cząstek modelu standardowego. Konkretnie, głównie rozpadów w których mogłyby się pojawiać fotony. Ponieważ chodzi

Teoretycznych w tym przypadku głównie w zakresie analizy istniejących i projektowania przyszłych
(ale nieodległych) badań doświadczalnych.
6
Donoszono o tym kilka lat temu w Nature. Niestety, nie pamiętam, kiedy to było, a będąc od pewnego
czasu emerytem, musiałem z braku miejsca pozbyć
się starych artykułów.
7
Oczywiście przy pewnych założeniach, konkretnie
przy użyciu modelu Peccei-Quinn. Ale to główny model „chodzący” w zakresie aksjonów.
5

Pierścień ciemnej materii wokół gromady galaktyk CI 0024+17. Obraz opracowano na podstawie obserwacji przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a w listopadzie 2004 r. W tle jest
zdjęcie gromady, na które nałożono mapę rozmieszczenia ciemnej materii wywnioskowaną
na podstawie obserwacji soczewkowania grawitacyjnego
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Mapa rozmieszczenia ciemnej materii na jednych z fragmentów nieba na podstawie danych z przeglądu nieba KIDS (obserwacje teleskopem
VST w Obserwatorium Paranal w Chile). Ciemna materia jest tutaj pokazana na różowo. Obraz zrekonstruowano, analizując światło od ponad
2,5 mln galaktyk odległych o ponad 6 mld lat świetlnych. Obrazy galaktyk zostały zdeformowane przez soczewkowanie grawitacyjne od ciemnej
materii. Niektóre małe, ciemne obszary o wyraźnych granicach to miejsca po usunięciu z mapy gwiazd i innych pobliskich obiektów

gość fali de Broglie’a powinna wynieść około roku świetlnego,
to widać, że mielibyśmy do czynienia z zupełnie nowym stanem
materii. To do pewnego stopnia również pewna nadzieja. W październiku w Nature pojawiła się praca D. Beckera (i 34 innych
autorów, Nature, 2018, t. 562, s. 391) w zasadzie nie mająca wiele
wspólnego z ciemną materią, ale jednak, jak się wydaje, istotna
z tego punktu widzenia. Otóż autorzy dokonali eksperymentu,
w którym przez sześć minut uzyskali kondensat Bosego-Einsteina w warunkach minigrawitacji. W czasie spadku z wysokości
243 km. Kondensat ten proponują użyć jako interferometru. Jak
wyżej wspomniano, lekkie rodzaje DM powinny w tym stanie
występować we względnie wysokich temperaturach. Może właśnie taki interferometr okaże się wreszcie sposobem na wykrycie
tej materii. Tyle że chyba przede wszystkim w eksperymentach
astronautycznych, bo wymagana byłaby trwała nieważkość.

Sterylne neutrina
Następnym omawianym przez BT rodzajem kandydatów
na ciemną materię są sterylne neutrina. Jak wiemy, neutrina występują w trzech „zapachach” związanych z odpowiednimi leptonami (elektron, mion i tau). Wydaje się, że może istnieć czwarty rodzaj, który w odróżnieniu od „normalnych” neutrin, i tak
prawie nie oddziałującymi z materią, miałby nie oddziaływać
z nią w ogóle. Czyli z punktu widzenia ciemnej materii bardzo
korzystnie. Na szczęście to ostatnie to raczej żart. Neutrina mają
niewielkie masy, co skutkuje ich oscylacjami, czyli zmianą zapachów (Nobel z 2015 r.: Takaaki Kajita oraz Arthur B. McDonald).
Neutrino sterylne, biorąc udział w tej zabawie, też byłoby wykrywalne. Poza tym sterylne neutrina mogłyby być dość masywne
i samorzutnie rozpadać się na „normalne” cząstki. Za to ostatnie
mogłaby np. odpowiadać obserwowana z wielu gromad galaktyk
linia 3,5 keV. Jak się wydaje, nie jest to zbyt przekonujące, choć
warto zrobić pewną ogólniejszą uwagę. Otóż rozpadająca się
niezbyt szybka, ale masywna cząstka dostarcza ostrej linii widmowej. Jeżeli taką linię obserwujemy z wielu miejsc, to można
uważać, że wykryliśmy jakąś cząstkę. I w dużej mierze na tym
opiera się poszukiwanie cząstek ciemnej materii metodami astronomicznymi — szukamy pojedynczych odizolowanych linii
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widmowych. Było już trochę takich doniesień, ale jak się zdaje,
żadne nie wytrzymało próby czasu. Innym astronomicznym sposobem szukania ciemnej materii jest poszukiwanie różnic między wyliczonymi z modelu własnościami a rzeczywistymi własnościami obiektów astronomicznych (i całego Wszechświata).
Jak piszą BT, przykładem może tu służyć różnica między stałą
Hubble’a mierzoną dla różnych odległości (różnych czasów).
Wykonuje się sporo podobnych obserwacji i rachunków, ale
wyniki są mało jednoznaczne8. Można np. zauważyć, że w zależności od temperatury ciemnej materii można spodziewać się
powstawania różnych substruktur w galaktykach. Określenie
tych substruktur umożliwia próbowanie wywnioskowania z ich
rozkładu np. temperatury ciemnej materii, a ogólniej jej wzajemnego oddziaływania. Przykład stanowi praca S.Y. Kim, A. H.G.
Peter i J.R. Hargis (Phys. Rev. Lett., 2018, t. 121, doi 211302) dotycząca problemu satelitów Drogi Mlecznej. Autorzy, zakładając
ciepłą ciemną materię (keV, czyli miliony stopni) wyjaśniają problem „brakujących satelitów” Drogi Mlecznej — przy założeniu
zimnej ciemnej materii powinno powstać dużo więcej drobnych
galaktyk niż jest rzeczywiście obserwowane. Przy nieco cieplejszej DM powstaje mniej drobnych galaktyk i jakkolwiek by to
nie brzmiało śmiesznie, wydaje się, że licząc drobne galaktyki
można mierzyć temperaturę Wszechświata.

MACHO
Jeszcze innym zjawiskiem mogącym powiedzieć o ciemnej
materii są zjawiska związane z czarnymi dziurami. Konkretnie,
w pobliżu czarnych dziur można spodziewać się większej ilości
ciemnej materii. W końcu podlega grawitacji i powinna spadać
na centra mas. Dlatego bardzo obiecującym źródłem wiedzy
o ciemnej materii jest zachowanie się dysków akrecyjnych wokół
8
Problem jest bardzo trudny. Osobiście uważam, że sytuacja opisana w „Wielkie G” (zob. Urania 6/2018) jest normalna. To, że nauka często jest przedstawiana jako spójny i przede wszystkim „model independent”, obraz świata
uważam za strategiczny błąd popularyzacji i dydaktyki skutkujący upadkiem
zaufania do nauki — wcześniej czy później w każdej dziedzinie nauki ktoś
wyciągnie różne naturalne sprzeczności i przedstawi to jako kompletny brak
spójności, a przyzwyczajeni (przez media i szkołę) do dogmatyzmu tzw. zwykli ludzie dochodzą do wniosku, że nie należy ufać nauce.

PRZECZYTANE W NATURE I SCIENCE

czarnych dziur — ich zachowanie powinno zależeć od zgromadzonej w okolicy ciemnej materii.
Bardzo klasycznym rodzajem ciemnej materii są pierwotne
czarne dziury. Podobnie jak MACHO (masywne zwarte obiekty
halo), większość tych obiektów jest wykluczona jako ciemna materia. Po prostu takie badania jak OGLE nie znalazły dowodów,
by obiekty te mogły istnieć w ilości wystarczającej, by stanowić
ciemną materię. Jednak pewien zakres mas wydaje się jeszcze
dopuszczalny (S. Bird i siedmiu innych autorów, w tym Kamionkowski i Riess, Phys. Rev. Lett, 2016, t. 116, doi 201301).
Konkretnie 20—100 M (inna sprawa, ile w tym wpływu LIGO
— takie właśnie czarne dziury są potrzebne, by tworzyć rejestrowalne fale grawitacyjne, więc „jest zapotrzebowanie”). Zupełnie inne ograniczenia na MACHO podają M. Zumalacárregui
i U. Seljak (Phys Rev. Lett., 2018, t. 121, doi 141101. Ci ostatni,
prawdę mówiąc, nie podają żadnych ograniczeń, a raczej twierdzą, że z badań soczewkowania grawitacyjnego supernowych
wynika, że MACHO są całkowicie OK!

MOND i naładowana ciemna materia
Można by jeszcze wspomnieć o MOND (modyfikowana
grawitacja). Też trzyma się nieźle i ciągle pojawiają się artykuły
na ten temat. I w gruncie rzeczy można stwierdzić, że jeszcze nic
nie zostało całkowicie wyeliminowane. Nawet naładowana ciemna materia! Na przykład w maju 2018 r. J.B. Mufioz i A. Loeb
(Nature, t. 557, s. 684) zaproponowali, by niewielka frakcja ciemnej materii miała niewielki ładunek. Milionowy ułamek ładunku

elementarnego i masę poniżej masy elektronu. Z opublikowanego
tekstu wynika, że taka frakcja (około 1%) nie byłaby widoczna,
bo pola magnetyczne i wybuchy wczesnych supernowych wyrzuciłyby ją poza galaktyki. Jak twierdzą autorzy, taki rodzaj ciemnej
materii wpłynąłby na ochładzanie materii barionowej. Oczywiście
z jednego krótkiego tekstu trudno ocenić zalety takiej propozycji.

Podsumowanie
Warto wspomnieć, że pod koniec 2018 r. (Nature, t. 562,
s. 349) ukazał się tekst Grzegorza Pietrzyńskiego na temat poszukiwania ciemnej materii przy pomocy mikrosoczewkowania.
Oczywiście nie wypada go komentować — autor zrobi (miejmy
nadzieję, że zechce) to dużo lepiej.
Pora na podsumowanie omawianego tekstu. Otóż w podsumowaniu BT piszą, że badania akceleratorowe całkowicie
nie wykluczyły nawet „naturalnych” kandydatur na WIMP-y
(SUSY). W prawie wszystkich teoriach pozostały jeszcze pewne
możliwości. Mając dość krytyczny stosunek do tych twierdzeń,
trzeba jednak przyznać, że coś trzeba zrobić w tym niesłychanie ważnym problemem (większość, a włączając ciemną energię,
przytłaczająca większość materii Wszechświata). Ale to chyba najważniejsze pytanie dla nauki XXI wieku i mimo ogromu
pomysłów, rachunków i nie mniej wysiłków obserwacyjnych
i eksperymentalnych jest nieodparte wrażenie, że stoimy w tym
samym miejscu, co ćwierć wieku temu. A przecież rzecz jest zbyt
poważna, by móc odpuścić.

■

Różne teorie tłumaczące ciemną materię. Rys.: prof. Tim M.P. Tait (University of California, Irvine, USA), https://faculty.sites.uci.edu/tait/
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Odkrywając naukowe dziedzictwo ukraińskiej stolicy

K

ijów, stolica Ukrainy i jeden
z najważniejszych ośrodków intelektualnych rozległego państwa. Miasto o fascynującej, choć złożonej historii potrafi
urzec pięknem swoich parków i ogrodów, zaciekawić dziejami, architekturą
zabytków, ale i zmęczyć tłokiem, ociężałością sowieckiej architektury i szarej teraźniejszości. Trzymilionową metropolię
dzieli na pół wstęga potężnego Dniepru.
Lewobrzeże, czasem nazywane Darnicą,
zostało włączone w granice miasta dopiero w 1927 r. i dziś stanowi przede wszystkim gigantyczne blokowisko zamieszkałe przez milion ludzi, w zasadzie omijane
przez turystów. Niemal całe półtora tysiąca lat historii skupia się więc na prawobrzeżu, włączając w to dzieje nauki.
Przez stulecia miasto było głównym
ośrodkiem rozległej i stosunkowo zamożnej Rusi Kijowskiej — państwa,
jakie odcisnęło ogromne piętno na całej
wschodniej słowiańszczyźnie widoczne po dziś dzień. Gdy jednak rozległe
i skonfliktowane wewnętrznie terytorium
podbili Mongołowie, zwieńczając to zajęciem kijowskiego grodu w 1240 r., rola
miasta upadła. Odtąd podlegało ono różnym regionalnym potęgom, w tym przez
jedno stulecie — od 1569 do 1667 roku
— Królestwu Polskiemu wchodzącemu
w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Rola stołeczna grodu została przywrócona na krótko po I wojnie światowej,
gdy Ukraina próbowała wybić się na niepodległość. Dopiero po upadku Związku
Sowieckiego miasto na stałe umiejscowiło się na mapie politycznej kontynentu.
Początków kultury umysłowej miasta
można doszukiwać się w czasach ruskich.
Później, w XVII w. na fundamencie szkół
Ławry Peczerskiej oraz Monastyru Brackiego metropolita prawosławny Piotr
Mohyła powołał Akademię Kijowsko-Mohylańską, którą w 1658 r. zrównano
w prawach z Akademią Krakowską. Stała się ona ważnym ośrodkiem kształcenia
wyższego w świecie prawosławnym,
pierwszym na ziemiach ruskich. Studiowało na niej bądź pracowało wiele znanych postaci ze świata nauki, religii i polityki, wliczając wybitnego rosyjskiego
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KIJÓW OCZAMI
MŁODEGO
ASTRONOMA
Bogata i trudna historia Kijowa skrywa ciekawe dzieje nauki. Począwszy od słowiańskiego piśmiennictwa Rusi, przez
uczelnie po obserwatoria astronomiczne przewija się mało
znana opowieść o ludziach wielu narodowości stawiających
czoła trudnościom. Do tego wyjątkowego miasta dotarłem
dwukrotnie dekadę temu, jeszcze jako student.
astronoma Michała Łomonosowa, który
przebywał w Kijowie w 1735 r. Z czasem rola i poziom uczelni spadły i ostatecznie podjęto decyzję o jej zamknięciu
w 1817 r. Do jej dziedzictwa współcześnie odwołuje się powołany w 1991 r.
Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”.
Wróćmy jednak do dziejów nauki
kijowskiej. Kilkanaście lat po zamknięciu zasłużonej uczelni ziemiami dawnej
Rzeczpospolitej wstrząsnęło powstanie
listopadowe. W jego następstwie car
Mikołaj I zamknął dwie ważne szkoły
dla polskiej kultury umysłowej Kresów:
wołyńskie Liceum Krzemienieckie i litewski Uniwersytet Wileński. Liczni
profesorowie i studenci oraz znaczna
część wyposażenia trafiła do powołanego
z końcem 1833 r. w Kijowie Imperatorskiego Uniwersytetu Świętego Włodzimierza. Do czasów represji po powstaniu
styczniowym była to uczelnia de facto
polska. W tym czasie do miasta zawitała też profesjonalna astronomia, wraz
z założeniem uniwersyteckiego obserwatorium astronomicznego w 1845 r.
Za czasów władzy sowieckiej uczelnię
zreformowano, dostosowując do założeń
ideologii marksistowskiej. Nie ominęły
jej też represje i trudności związane z nowym reżimem. W 1939 r. Uniwersytet

przyjął imię Tarasa Szewczenki, narodowego poety ukraińskiego, jaką zachował
po zmianach systemowych związanych
z upadkiem komunizmu.
Wraz z ponownym rozwojem miasta,
jaki Kijów zawdzięczał rewolucji przemysłowej i strategicznemu położeniu
na szlaku łączącym Moskwę i Petersburg

Kopuła długoogniskowego astrografu Toepfera
w Głównym Obserwatorium Astronomicznym
Narodowej Akademii Nauk Ukrainy jest obecnie
siedzibą muzeum otwartego dla turystów

ASTROPODRÓŻE

z portami Morza Czarnego, w mieście
pojawiły się kolejne uczelnie i instytucje
naukowe. Obecnie funkcjonuje kilkadziesiąt szkół wyższych i wszelakich instytutów badawczych. Z punktu widzenia
astronoma szczególne miejsce zajmuje
Główne Obserwatorium Astronomiczne Narodowej Akademii Nauk Ukrainy,
a także planetarium oraz firmy i instytucje związane z kosmonautyką, takie jak
Państwowa Agencja Kosmiczna Ukrainy, Antonow czy Politechnika Kijowska
im. Igora Sikorskiego.
***
W Kijowie miałem okazję być dwukrotnie na konferencji młodych astronomów,
kilka lat przed wstrząsami Majdanu
i konfliktu z Rosją. Spędziłem więc dwa
tygodnie, poznając miasto i uczących się
w nim bądź będących gościnnie młodych
badaczy — z niektórymi mam kontakt
po dzisiejszy dzień. Była to też okazja
do poznania astronomicznego dziedzictwa ukraińskiej stolicy. Oba tygodnie
wspominam ciepło, mimo że samo miasto momentami jest uciążliwe. Okruchy
historii Kijowa oraz jego piękniejsze zakamarki są ukryte pomiędzy szarą, ociężałą architekturą socrealizmu i późnego
modernizmu, kiczem i tandetą współczesnych reklam, przytłoczone chaosem tłumów zajętych trudnościami dnia codziennego. Wiele niedoskonałości i oryginalności przyjmowałem jednak z ciekawością, ponieważ po raz pierwszy dotarłem
do byłego Związku Sowieckiego.
W ramach konferencji była też okazja
do zapoznania się z dwoma obserwatoriami astronomicznymi miasta. Starsze
i znajdujące się niestety w gorszej sytuacji jest to należące do Uniwersytetu
im. Tarasa Szewczenki. Obiekt powstał
w latach 1841–1845 według projektu
Wincenta Berettiego, jednak później był
nieraz przebudowywany i modernizowany — po raz ostatni po II wojnie światowej. Jest on położony nieco na uboczu,
w centralnej części miasta, świadcząc
o tym, jak bardzo Kijów się rozrósł przez
ostatnie półtora wieku. Obserwatorium
było miejscem pracy wielu uznanych
astronomów, z których dziś najbardziej

Charakterystyczny czerwony budynek główny Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki
był siedzibą kijowskich astronomów przed ukończeniem budowy obserwatorium

znanym jest bodajże Klim Czuriumow.
współodkrywca słynnej komety 67P, którą badała sonda kosmiczna Rosetta.
Życiorys pochodzącego z Mikołajowa
Czuriumowa jest dość intrygujący, ukazując absurdy pracy naukowej w czasach
Związku Sowieckiego. Po ukończeniu
szkoły średniej w Kijowie dostał w 1955 r.
pozwolenie na rozpoczęcie studiów z fizyki teoretycznej. Po trzech latach został
jednak wysłany na specjalizację z optyki,
mimo to dodatkowo uczęszczał na zajęcia
teoretyczne — za co został ukarany przeniesieniem na studia astronomii! Po ukończeniu studiów brał udział w badaniach
geofizycznych, zbrojeniowych i astro-

zaś powołano w trudnych czasach wojennych w 1944 r. dzięki staraniom uznanego astronoma pochodzenia rosyjskiego,
Aleksandra Orłowa. Początkowo instytucja miała powstać w innym miejscu,
zdecydowano się ostatecznie na dawne
grunta monasteru św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach, ponieważ były
lepiej osłonięte od świateł miasta.
Pochodzący ze Smoleńska Aleksander
Orłow był jednym z pionierów badań geodynamicznych, a uznanie zdobył jeszcze przed I wojną światową. Z Ukrainą
związał się w 1913 r., gdy został dyrektorem Obserwatorium Astronomicznego
Uniwersytetu w Odessie. Astronom za-

Obserwatorium było miejscem pracy wielu
uznanych astronomów, z których dziś najbardziej znanym jest bodajże Klim Czuriumow
fizycznych. Rozwijał się też pod okiem
innego uznanego ukraińskiego astronoma,
Sergieja Wszechswiackiego. Ostatecznie stał się specjalistą w zakresie badania
komet, odkrywając m. in. słynną kometę
67P wraz z tadżycką astronom ukraińskiego pochodzenia, Switłaną Gerasymenko.
Zmarł kilkanaście dni po zakończeniu misji Rosetta w październiku 2016 r.
Młodsze i okazalsze jest Główne Obserwatorium Astronomiczne Narodowej
Akademii Nauk. Znajduje się ono na południowym skraju ukraińskiej stolicy,
w Lesie Hołosijiwśkim, stanowiącym
część Hołosijiwśkiego Parku Narodowego. Sama Akademia Nauk, co ciekawe,
powstała w czasach krótkiej niepodległości ukraińskiej w 1918 r. Obserwatorium

służył się także polskiej nauce w trudnych czasach wojennych. Po zajęciu
Kresów przez Armię Czerwoną w 1939 r.
aktywnie i dość skutecznie działał nad
chronieniem lwowskiej astronomii.
Główne Obserwatorium Astronomiczne jest jedną z wiodących instytucji
naukowych z zakresu badań Wszechświata u naszego wschodniego sąsiada.
Jego dziedzictwo można poznać m. in.
dzięki muzeum istniejącemu na jego terenie. Dzięki sympatycznemu położeniu
pośród chronionych lasów, ciekawemu
dziedzictwu naukowemu i względnie
okazałej architekturze jest to wycieczka
warta zachodu.

Wieńczysław Bykowski
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Wspomnienie o JANUSZU PŁESZCE
Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale w tym przypadku można
mieć wątpliwości. W związku z tym, że w dużej mierze „rozwijałem się
astronomicznie” razem z Januszem, postanowiłem w tym miejscu dokonać
przeglądu, moich wspomnień z Nim związanych.
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Krakowem nie było takie złe… Niejeden
dzień spędziliśmy również w bibliotece
Obserwatorium, kopiując mapy z atlasów
nieba, tudzież odczytując jasności gwiazd
porównania z katalogów. Z tych lat pamiętam jeszcze wyjazdy z Januszem do Warszawy, do Polskich Zakładów Optycznych. Można tam było kupić w cenie złomu szklanego różnego rodzaju elementy
optyczne, z naszego punktu widzenia
całkiem niezłe. Wracaliśmy obładowani
torbami z soczewkami, pryzmatami, filtrami i wielu innymi, czasem niewiadomego
przeznaczenia, elementami optycznymi.
Do dzisiaj mam trochę pryzmatów i różnych soczewek z tych wypraw, powstało
na ich bazie kilka okularów.
Nasza wspólna działalność rozluźniła
się nieco po założeniu naszych rodzin, mojej nieco wcześniej, Janusza kilka lat później. Nadal jednak można było na niego
liczyć w sprawach astronomicznych.
Nasza praca usprawniła się, gdy (bodajże w 1989 r.?) zakupiłem komputer
osobisty IBM PC AT z dyskiem twardym
o „oszałamiającej” pojemności 40 MB.
Janusz uzyskał gdzieś dostęp do wersji
cyfrowych katalogów PPM i SAO, które
skopiował na najnowocześniejsze wtedy
nośniki, jakimi były dyskietki 3,5” o „potężnej” pojemności 1,44 MB. Komplet katalogu PPM zajął ok. 20 takich nośników,
SAO tyle samo, razem miałem te katalo-

Fot. Janusz Wiland

Janusz Płeszka po raz pierwszy pojawił się
w kręgu moich kolegów bodajże w któryś
z poniedziałków we wrześniu 1985 r., gdy
przyszedł na jedno ze spotkań Oddziału
Krakowskiego PTMA, jeszcze w starym
lokalu na ul. św. Tomasza (wtedy chyba
jeszcze nazywała się ul. Solskiego). Był
niezwykle zainteresowany każdego rodzaju działalnością astronomiczną, zarówno
obserwacyjną, jak i teoretyczną. Twierdził,
że chyba jego imię związane jest z księżycem Saturna, Janusem, odkrytym przez
Dollfusa w roku jego narodzin. Próbował z każdym nawiązać bliższy kontakt.
Wtedy rozpoczęły się różne, owocujące
później na wiele sposobów, znajomości.
Ze mną umówił się, że wpadnie do mnie,
do domu. Rzeczywiście, przyszedł, chyba
we czwartek i… przyniósł swoje pantofle,
zostawiając je u mnie ze stwierdzeniem, że
tak będzie wygodniej, bo będzie tu często
przychodził. I tak się zaczęło. Janusz przychodził do mnie raz bądź dwa razy w tygodniu, ja, rzadziej, wpadałem do niego.
Byłem wtedy dumnym posiadaczem komputera (może to stwierdzenie na wyrost?)
ZX Spectrum (zresztą, mam ten „muzealny” egzemplarz do dzisiaj). Użytkowaliśmy go na dwa sposoby — graliśmy
w różne, mniej lub bardziej inteligentne
gry, ale również uczyliśmy się programować, nie tylko w języku Basic, lecz również w Assemblerze. Powstawały pierwsze
programy astronomiczne. Czytaliśmy też,
pożyczane sobie wzajemnie, opowiadania i powieści science fiction. Gdy przy
przeprowadzce porządkowałem tego typu
księgozbiór, przekazałem mu znaczną jego
część.
Dzięki aktywności Janusza uzyskaliśmy dostęp do zasobów Obserwatorium
Astronomicznego UJ „Fort Skała”. Janusz
sam nauczył się, jak również nauczył mnie
obsługiwać teleskop systemu Maksutowa
o średnicy 35 cm czy też astrograf w kopule na głównym budynku fortu (słynne „ujeżdżanie” teleskopu przy pomocy
systemu sznurków). Spędziliśmy tam,
jak też przy astrografie, niejedną noc obserwacyjną — wtedy jeszcze niebo nad

gi na 40 dyskietkach. Ułożyliśmy wtedy
(nadal programując w Basicu) edytory
tych katalogów, czyli cyfrowe atlasy nieba. Udało nam się, kodując na poziomie
języka maszynowego, „upchać” zarówno
katalog PPM, jak i SAO, na pojedynczych
dyskietkach, czyli w pojemności 1,44 MB!
Do dzisiaj uważam to za wybitne osiągnięcie programistyczne.
W związku z tym, że staliśmy się autorami kilku całkiem przyzwoitych aplikacji
astronomicznych, pomyśleliśmy o nadaniu nazwy naszej nieformalnej spółce.
I tak wymyśliliśmy nazwę „Astrokrak”.
Nie wiem, czy to podświadomość Janusza,
czy też jego świadomie działanie sprawiło,
że w 1996 r. tak nazwał swoją, znaną nam
wszystkim, firmę.
W 1991 r., w związku z rozpadem
Związku Radzieckiego, przestał do Polski
docierać, wydawany w nim, Astronomiczeskij Kalendar. Dr Henryk Brancewicz, ówczesny Sekretarz ZG PTMA stwierdził, że
PTMA mogłoby wydawać swój własny kalendarz o podobnej formule. Zaproponował
mi tworzenie go, a ja zaprosiłem do współpracy Janusza, jako współautora części wykorzystywanego oprogramowania. Skład
robiło się wtedy w edytorze Chi Writer,
do którego bezpośredni import danych był
praktycznie niemożliwy. W efekcie przed
komputerem siedziałem ja i wpisywałem
do tabel to, co Janusz dyktował mi z wydruków bądź z ręcznych notatek. A czasem
nasze role się zamieniały. W efekcie Janusz
był współautorem „Kalendarza Miłośnika
Astronomii” na lata 1992–1994 i, będącego jego kontynuacją, „Kalendarza Astrono-

Janusz Płeszka w siedzibie swojej firmy „Astrokrak”

IN MEMORIAM

micznego” na lata 1995–1997. Począwszy
od „Kalendarza…” na rok 1998 te nasze
wspólne programy nie były już używane,
dlatego od tej pory pozostałem pojedynczym autorem. Pozostałością obecności
Janusza w dawnych „Kalendarzach” pozostaje do dzisiaj lista gwiazd zmiennych
do obserwacji amatorskiej, publikowana
w wychodzącym obecnie „Almanachu
Astronomicznym”, spadkobiercy „Kalendarzy”. Gwiazdy te wybrał osobiście kiedyś Janusz Płeszka…
Janusz angażował się praktycznie
w każde wydarzenie, mogące mieć związek z astronomią. W 1993 r. był członkiem
grupy badawczej, a dokładnie podgrupy
„astronomicznej”, badającej naturę tzw.
Zdarzenia Jerzmanowickiego, gdzie nieznanej natury siła zniszczyła część Babiej
Skały w Jerzmanowicach pod Krakowem.
Napisaliśmy nawet wspólnie pracę, opublikowaną w Przeglądzie Geofizycznym,
w której dowodziliśmy, że nie mógł to być
spadek meteorytu.
Gdy, począwszy od 2003 r., zacząłem
rozwijać na Politechnice Krakowskiej
badania zagadnienia zanieczyszczenia
świetlnego, Janusz aktywnie włączył się
do nich. Z jego pomocą udało się sprowadzić z Kanady mierniki jasności nieba
SQM, na bazie których stworzyłem w Małopolsce sieć obserwatorów, którzy przez
rok każdej nocy wykonywali pomiary
jasności nocnego nieba, odnotowując jednocześnie stan atmosfery, zachmurzenie
itd. Najbardziej efektywnym obserwatorem był Janusz, który od końca 2008 r,
do początku 2010 r. wykonał łącznie 406
pomiarów, zarówno w miejscu swojego
zamieszkania (Mogilany, 20 km na południe od Krakowa), jak również w Bieszczadach. Niektóre z jego badań były
unikalne, jak np. wpływ zamglenia na jasność nocnego bezchmurnego nieba. Wyniki tych pomiarów zostały wykorzystane
w dwóch monografiach poświęconych
zanieczyszczeniu światłem. Co więcej,
nawet po zakończeniu opisywanej akcji,
Janusz kontynuował pomiary aż do bieżącego roku. A teraz… stacja pomiarowa
MOG przestała istnieć.
Janusz obserwował praktycznie wszystko — zakrycia, gwiazdy zmienne, planety,
Słońce, Księżyc, obiekty mgławicowe.
Wyjątkowo interesowały go jednak komety. Podejrzewam, że to właśnie powrót komety Halleya w 1985 r. skłonił go do wstąpienia do PTMA. Będąc aktywnym obserwatorem komet, w 1994 r. został. wraz

Janusz Płeszka (1966–2019). Urodził się w Krakowie 3 maja 1966 r. Po ukończeniu szkoły średniej mechanicznej podjął pracę zawodową jako technik w Samodzielnej Pracowni Dydaktyki Fizyki na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z której odszedł w 1996 r., zakładając własną firmę, „Astrokrak”, specjalizującą się w wytwarzaniu i handlu różnego rodzaju sprzętu
optycznego, jak również w pełnieniu szeregu usług skierowanych do grona zarówno
miłośników astronomii, jak też astronomów zawodowych.
Jak sam wspominał, astronomia interesowała go już od dzieciństwa. Impulsem
do czynnego zaangażowania się w działalność miłośniczą był powrót komety Halleya w 1985 r., w tym samym roku Janusz stał się członkiem Polskiego Towarzystwa
Miłośników Astronomii. W latach 1990–1994 był wiceprezesem, a w latach 1994–
–1997 prezesem Oddziału Krakowskiego PTMA. W 1994 r. był jednym z inicjatorów reaktywacji Sekcji Obserwatorów Komet PTMA, której później przez wiele lat był
współkoordynatorem. Był również współpomysłodawcą powołania biuletynu „Komeciarz”. Przez wiele lat organizował zloty i obozy astronomiczne w Beskidach, w tym
w Bieszczadach w Roztokach Górnych, gdzie współpracował z dr. Maciejem Winiarskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Doświadczony obserwator komet, planet, Słońca, gwiazd zmiennych i obiektów
dalekiego Kosmosu. Znakomity astrofotograf. Znawca teleskopów i ich mechaniki.
Człowiek, który umiał doradzić w każdej astrosprawie.
Zmarł nagle i niespodziewanie w czwartek, 31 stycznia 2019 r.
Pozostawił żonę Dorotę i dwójkę dzieci: Karola i Anię.
ze mną, wyznaczony zarówno na szefa
odrodzonej Sekcji Obserwatorów Komet
PTMA, jak też na koordynatora obserwacji komet w Polsce z ramienia czasopisma
International Comet Quarterly (ICQ). Co
ciekawe, pomimo wycofania się po kilku
latach z tej funkcji na rzecz Michała Drahusa, do dnia dzisiejszego to nazwisko
Janusza widnieje obok mojego na stronie
ICQ jako koordynatora dla Polski. Warto
jeszcze wspomnieć, że to właśnie Janusz
był inicjatorem odrodzenia wspomnianej
Sekcji w 1994 r. po kilkuletniej przerwie
w jej działalności i jednym z twórców
„Komeciarza” — możliwe, że to on nawet
wymyślił tę nazwę.
Koniecznie muszę też wspomnieć o aktywności Janusza w dziedzinie popularyzacji astronomii, czego wyrazem była organizacja, chyba od 1989 r., początkowo nieformalnych zlotów obserwacyjnych na Łysinie, w miejscu obecnego obserwatorium,
a później oficjalnych obozów obserwacyjnych i zlotów na Kudłaczach oraz w Roztokach Górnych w Bieszczadach. Nie wiem,
ile było w sumie tych zlotów, niemniej jednak obóz na Kudłaczach w 2000 r. reklamowany był jako dwudziesty.
Siłą rzeczy, efektem działalności Janusza na polu astronomii amatorskiej był jego
wybór na wiceprezesa (chyba dwukrotny)
i prezesa Oddziału Krakowskiego PTMA.
To, bodajże, za jego prezesury gościliśmy
w progach Oddziału światowej sławy
naukowca, prof. Bohdana Paczyńskiego
czy też dr. Kazimierza Czernisa, z którym
zresztą zawarł dłuższą znajomość.

Jak już wspomniałem, w 1996 r. Janusz
założył firmę „Astrokrak”, o działalności
której chyba nie muszę pisać, gdyż z jej
usług korzystali chyba wszyscy miłośnicy
astronomii w Polsce. Janusz zawsze służył
radą, często pomagając potrzebującym nawet w sprawach pozornie beznadziejnych.
Moje aktualne wyposażenie obserwacyjne
pochodzi właśnie z „Astrokraka”. Gdy
kilka lat temu, w czasie składania sprzętu,
na moich oczach złomiarze uprowadzili
mojego Dobsona pod 25-kę (!), Janusz potrafił znaleźć dla mnie, w tej beznadziejnej
pozornie sytuacji, w sumie lepszy montaż
od Synty. Gdy zbliżała się jakaś akcja,
w rodzaju opozycji Marsa, zaćmienia
Słońca, Księżyca czy tranzytu Merkurego
lub Wenus, można było wpaść do niego
i pozyskać coś odpowiedniego do danego zjawiska. Pracując w sumie niedaleko od siedziby „Astrokraka” wpadałem
niekiedy „po drodze” do Janusza po prostu pogadać. Miałem zamiar tak zrobić
we wtorek 29 stycznia, ale pomyślałem,
że wpadnę kiedy indziej. Nie wiedziałem,
że nie będę już miał tej możliwości.
Jak już wspomniałem na początku,
mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych,
ale chyba są jednak wyjątki. Niestety, ale
brak Janusza będziemy jeszcze długo odczuwać. Nie chodzi o sklep czy o forum
Astromaniaka, którego był „ojcem”. Istnieją inne sklepy i inne fora. Chodzi po prostu
o brak przyjaciela, z którym można było
porozmawiać.

Tomasz Ściężor
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JAK URANIA 100 LAT TEMU...

Moje własne kółko
astronomiczne
Laura Meissner

A

stronomia jest fascynującą nauką, która pomaga odpowiedzieć nam na wiele fundamentalnych pytań: Skąd pochodzimy? Jakie prawa rządzą naszym światem? Czy jesteśmy
sami w kosmosie? Zachwycają nas kolorowe
mgławice, intryguje tajemnicza ciemna materia, jednak całą
wiedzę na te tematy zawdzięczamy osobom, które kiedyś postanowiły je zgłębić. Nauka opiera się na ludziach, którzy poświęcają swoje życie na rzecz jej rozwoju. Mnie już od dawna
interesuje astronomia, dlatego przez wiele lat zajmowałam się
poszerzaniem mojej wiedzy i umiejętności z nią związanych,
uczestnicząc w obozach, seminariach, konferencjach i innych
działaniach. Początkiem ubiegłego roku szkolnego postanowiłam zrzeszyć osoby zaciekawione tą nauką, aby nawzajem
dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Wtedy powstało Kółko
Astronomiczne V LO w Bielsku-Białej.

POCZĄTKI
Wybierając szkołę ponadgimnazjalną specjalizującą się
w przedmiotach ścisłych, miałam nadzieję, że wśród uczniów
znajdą się pasjonaci astronomii. Niestety okazało się, że zainteresowanie tą dziedziną było niewielkie, a szkoła nie zajmowała
się szczególnie jej rozpowszechnianiem. W mojej głowie pojawił się pomysł podjęcia pewnej formy działalności, która miałaby na celu zachęcenie innych do zainteresowania się kosmosem i odnalezienia wszystkich jego ukrywających się wśród
uczniów pasjonatów.
W moim pozaszkolnym życiu spotykam mnóstwo osób zajmujących się astronomią i wiele z nich popierało moją inicjatywę i zachęcało do prowadzenia zajęć. W ten sposób narodził
się pomysł na założenie Szkolnego Koła Astronomicznego.
Dowiedziałam się, że w naszej szkole podobne zajęcia były
już prowadzone przez starszych uczniów we wcześniejszych
latach, co jeszcze bardziej zmotywowało mnie do zrealizowania tego celu. Mój plan został pozytywnie przyjęty przez nauczyciela fizyki oraz przez dyrekcję, dlatego nie było problemu
z udostępnieniem nam sali. Gdy początkiem września 2017 r.
rozesłałam informację wśród uczniów o możliwości dołączenia
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do Koła, okazało się, że istnieje dość liczna grupa zainteresowanych, którzy wcześniej nie mieli okazji rozwoju. Początkowo
na zajęcia uczęszczało jedynie 5 osób, jednak z czasem przychodzili nowi i pod koniec roku było nas 11.

Nauka opiera się na ludziach,
którzy poświęcają swoje życie
na rzecz jej rozwoju
ZAJĘCIA
Spotykamy się regularnie raz w tygodniu i wspólnie uczymy się nowych rzeczy. Każdy, kto ma ochotę, może coś przygotować i podzielić się tym z resztą grupy, dlatego też tematy
poruszane przez nas są bardzo różnorodne. Gdy zaczynaliśmy,
pojawiały się tematy ciemnej materii, czarnych dziur i innych
spraw, które interesowały dużą część osób. Chcieliśmy w ten
sposób zachęcić innych, aby zaczęli uczestniczyć w naszych
spotkaniach. Z czasem zaczęliśmy się zajmować też z pozoru
bardziej nudnymi rzeczami, jednak zawsze udawało się rozmawiać o nich w ciekawy sposób. Od września poruszaliśmy jeszcze między innymi takie tematy jak:
— Prawa Keplera
— Planety Układu Słonecznego
— Pas Kuipera i Obłok Oorta
— Klasyfikacja gwiazd — diagram H-R
— Szeroko pojęta astrochemia
— Loty kosmiczne
— Mgławice
— Układy współrzędnych na niebie
Nasze zainteresowania jednak się różnią, dlatego niektórzy
opowiadają o fizyce, inni o astrochemii, a jeszcze inni o astrobiologii i dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Okazało
się również, że kilkoro uczniów zainteresowanych jest udziałem w Olimpiadzie Astronomicznej. Zaczęliśmy więc poświęcać więcej czasu na naukę teorii oraz rozwiązywanie zadań

z poprzednich edycji Olimpiady.
Początkowo były to najprostsze
zadania, jednak z czasem zaczęliśmy szukać coraz trudniejszych
i ciekawszych problemów. Gdy nie
umiemy sobie z czymś poradzić,
wspólnymi siłami pracujemy nad
rozwiązaniem i korzystając z różnych źródeł oraz pomocy nauczycieli ostatecznie zawsze nam się
udaje.
Aby urozmaicić wszystkim
czas przeprowadziłam także turniej
astronomiczny, w którym pozostali uczestnicy kółka podzieleni
na mniejsze zespoły odpowiadali
na zadawane pytania. Była to oczyLaura Meissner (przy ekranie) podczas pracy ze swoim Kołem. Autorki artykułu nie
wiście świetna zabawa z odrobiną było podczas wizyty „Uranii” w jej szkole – uczestniczyła w finale olimpiady językowej
rywalizacji, ale również wspaniała – ale udało się przekonać i ją do uczestnictwa w Ogólnopolskim Młodzieżowym
okazja, aby poznać ciekawe fakty Seminarium Astronomicznym w Grudziądzu w 2018 roku, gdzie zajęła IV miejsce
na temat Wszechświata.
Działam również w Klubie Astronomicznym Almukantarat, mi”, jednak wtedy udało się jedynie rozłożyć sprzęt, ponieważ
który oferuje ogromne możliwości zdobywania nowej wiedzy chmury nie pozwoliły na oglądanie gwiazd. Wszyscy uczestuczniom szkół ponadgimnazjalnych. Od czasu założenia Kół- nicy Koła wytrwale i w zniecierpliwieniu czekają na piękne
ka już 3 osoby postanowiły wziąć udział w spotkaniach Klubu. noce, aby ponownie wspólnie spojrzeć w gwiazdy. W celu
Pomagają mi również przy pracy nad naszym portalem Astro- uporządkowania i zaplanowania naszych obserwacji utworzyNET, którym obecnie kieruję jako redaktor naczelny. Wszystkie liśmy spis obiektów, które w tym roku szkolnym zamierzamy
te działania służą rozpowszechnianiu astronomii w społeczeń- znaleźć na niebie:
stwie.
— Planety Układu Słonecznego
— Pierścienie Saturna
— Kratery na Księżycu
OBSERWACJE
— Andromeda (M31)
— Plejady (M45)
Gdy zakładałam Kółko, nie dysponowaliśmy niestety odpo— Mgławica w Orionie (M42)
wiednim sprzętem. Dzięki konkursowi Nasza Szkolna Przygo— Mgławica Laguna
da z Astronomią, który zorganizowała „Urania”, sytuacja się
— Galaktyki Bodego i Cygaro (M81 i M82)
zmieniła. Nasza szkoła posiada obecnie teleskop Dobson 8”
— Wybrane jasne gwiazdy i gwiazdy podwójne.
Pyrex. Niestety warunki pogodowe nie zawsze nam sprzyjają, jednak udało się przeprowadzić już jeden raz obserwacje.
Szkoła zorganizowała także wyjazd na „Noc pod gwiazdaFot. Szymon Janaczek

PLANY

Kilku uczestników optymistycznie spoglądających w przyszłość
naszego koła astronomicznego. Od lewej: Izabela Mandla, Emilia
Rogowiec, Mikołaj Polak, Wojtek Janota oraz Rhydian Rihouet

Koło Astronomiczne V LO w BIelsku-Białej nieustannie się rozwija, Jego uczestnicy mają coraz to nowe pomysły na szerzenie astronomii wśród uczniów i pozostałej
części społeczeństwa. Z tego też powodu
zamierzamy kontynuować wszystkie nasze
działania. Pierwszym i najważniejszym celem jest zaznajomienie wszystkich członków Kółka z obsługą teleskopu i prowadzenie nocnych obserwacji nieba przynajmniej
raz w miesiącu. Kolejnym pomysłem, jaki
aktualnie próbujemy zrealizować, są wykłady prowadzone przez naukowców na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w których moglibyśmy wziąć udział. Może to być
wspaniała okazja, dokładniejszego poznania szczegółowej astronomicznej tematyki,
a także rozmowy z naukowcem specjalizującym się w tej dziedzinie.
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Naszą wiedzą pragniemy dzielić się również z młodszymi,
dlatego zastanawiamy się nad prowadzeniem zajęć dla dzieci
w przedszkolach i szkołach podstawowych. Niedawno wpadliśmy również na pomysł, aby poszukać osób zainteresowanych nie tylko w naszej szkole, ale również w pozostałych placówkach oświatowych w BIelsku-BIałej i zorganizować małe
spotkanie młodych miłośników astronomii, które składałoby
się z nocnych obserwacji, naukowych dyskusji i ewentualnie
wykładu zaproszonego gościa. Jest to na razie jedynie idea,
której realizacja wymagać będzie dużo wysiłku, jednak wszyscy entuzjastycznie i optymistycznie podchodzimy do naszych
pomysłów.

Gdyby więcej osób rozpoczęło
podobne działania, moglibyśmy stworzyć ogólnopolską sieć
uczniów chętnych do odkrywania
tajemnic Wszechświata

Jeszcze nowsze idee przyniosło uczestnictwo w Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium w Grudziądzu i wysłuchanie
referatów kolegów i koleżanek z całej Polski. I tak, postanowiliśmy wraz z początkiem kolejnego roku szkolnego podjąć się
budowy własnego montażu paralaktycznego do astrofotografii,
opartego na konstrukcji FASTRON-ów pana Janusza Wilanda.
Może w przyszłości będziemy nie tylko spoglądać w niebo, ale
również chwytać jego piękno na zdjęciach.

ŁĄCZMY SIŁY!
Na pierwszym spotkaniu mojego Koła Astronomicznego
byłam bardzo niepewna, gdyż nie wiedziałam, jak zostanie
ono odebrane przez koleżanki i kolegów. Na szczęście wszystkie obawy okazały się bezpodstawne i obecnie jesteśmy grupą
młodych osób, które ciekawi otaczający nas świat. Założenie
własnego kółka wcale nie jest trudne! Jedyne, czego potrzeba,
to chęci do dzielenia się swoją pasją z innymi. Gdyby więcej
takich osób rozpoczęło podobne działania w swoich szkołach,
moglibyśmy współpracować i stworzyć ogólnopolską sieć
uczniów chętnych do wspólnego odkrywania tajemnic Wszechświata.

SZKOLNA PRZYGODA Z ASTRONOMIĄ W BIELSKU-BIAŁEJ
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Astronomicznego w Grudziądzu, Jakub Morawski. Również
na podstawie jego referatu powstał artykuł („Uranii” 2/2017)
i ciekawy wątek w programie Astronarium (odcinek 35. szukaj
na https://www.youtube.com/astronariumPl) o linii 21 cm
neutralnego wodoru.
Artykuł kończy plan-marzenie założenia ogólnopolskiej sieci
takich uczniowskich kółek astronomicznych. Patrząc na dzieło
Mrozowskiego, Kalińskiego i Mergentalera, widać, że czasem
takie idee nie tylko mogą się spełniać, ale i przetrwać dziesiątki
lat. Dlatego ze szczególną radością jako redaktorzy „Uranii”
oraz wiceprezesi PTA i PTMA (Marek Substyk, na zdjęciu z prawej) wręczaliśmy tej Szkole wysoką nagrodę w naszym Konkursie. Nagrody sponsorowali Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz dostarczyciel teleskopu, Delta Optical. Pewną
kontynuacją tamtego konkursu jest projekt „KosmoSzkoła z Polską Agencją Kosmiczną”, którego kolejna edycja niebawem.
Maciej Mikołajewski
Fot. Michał Knefel

Trudno oprzeć się wrażeniu, że historia Szkolnego Koła Astronomicznego w V Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej bardzo
przypomina pewną historię sprzed 100 lat. Dwóch uczniów
Gimnazjum Kazimierza. Kulwiecia w Warszawie, Stanisław
Mrozowski i Stefan Kaliński, założyło wówczas szkolne koło
astronomiczne. Jeszcze w tym samym 1919 r. dołączył do nich
uczeń Gimnazjum im. Mikołaja Reja, Jan Mergentaler. I tak
powstało międzyszkolne Koło Miłośników Astronomii, zaczątek
tego, co potem oficjalnie zarejestrowano jako Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii. Tego samego roku chłopcy wydali
pierwszy numer legendarnej, powielaczowej „Uranii”. Numer
ten całkowicie zaginął, nie mamy ani jednego egzemplarza,
tylko szczątki informacji o tym, co zawierał, zebrane po latach
w pamięci profesora Mrozowskiego („Uranii” 2/1973 s. 56).
Jeżeli ktokolwiek z Czytelników ma jakąkolwiek hipotezę, gdzie
tego numeru można szukać, prosimy o kontakt z redakcją.
Blisko sto lat później, w V Liceum w Bielsku-Białej z podobną
inicjatywą wystąpiły tym razem przede wszystkim dziewczyny.
Ciekawe, że już samo zgłoszenie na ostatni konkurs „Uranii”
„Nasza Szkolna Przygoda
z Astronomią 2016/17” nie
przysłał nauczyciel, ale koleżanka Laury, Julia Rothkegel
(na zdjęciu). Trzeba jednak
powiedzieć, że i nauczyciele
tej Szkoły okazali się może
najbardziej niezwykli, bo
otwarci na kreatywność swojej
młodzieży. Nieprzypadkowo
z tej samej szkoły wywodzi się
inny laureat Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Seminarium

W KRAJU

Następcy Hermaszewskiego

F

undacja Promocji i Rozwoju Bieszczad to jedna
z najprężniej działających organizacji popularyzujących wiedzę o kosmosie i technologie kosmiczne
w południowej Polsce. Organizacja dynamicznie
zarządzana przez Romana Mazura realizuje szereg
projektów i działań, które m.in. kierują uwagę studentów kierunków technicznych ku gwiazdom.
W listopadzie 2018 r. w głównej kwaterze
Fundacji — Ośrodku Turystyczno-Edukacyjnym „Czardworek” w Przysietnicy koło
Brzozowa na Podkarpaciu Roman Mazur
zorganizował warsztaty, które zgromadziły
studentów — pasjonatów lotnictwa, kosmosu, nauk ścisłych i technicznych z Polski,
Ukrainy i Słowacji. „Szkoła kosmicznych
liderów” to projekt, który uzyskał dofinansowanie w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Organizatorzy zaplanowali bardzo wiele
działań, które od 9 do 29 listopada realizowali wraz z kilkudziesięcioma adeptami
lotnictwa. Spotkania i panele dyskusyjne
z przedstawicielami Polskiej Agencji Kosmicznej, wykłady ekspertów i konstruktorów w zakresie budowy statków powietrznych, treningi na symulatorze lotów,
szkolenie z pilotażu samolotów oraz loty
zapoznawcze z instruktorem, obserwacje
nieba i zajęcia z astrofotografii — to tylko
niektóre z nich. Uczestnicy poznali także
działalność obserwatorium Czardworek
oraz odbyli szereg warsztatów w zakresie pozyskiwania funduszy na inicjatywy astronomiczne i lotnicze.
Niewątpliwą atrakcją warsztatów było obserwatorium, które powstało w budynku ośrodka edukacyjnego. Właściciel obserwatorium — Roman Mazur — nazywa je Trzecim Okiem
Ziemi. Jest ono doskonałym punktem obserwacyjnym. Z wieży
rozpościera się widok zarówno na przepiękne Bieszczady, jak
i rozgwieżdżone niebo. Trzecie Oko Ziemi wyposażone jest co
prawda w zabytkowy teleskop firmy „Uniwersał”, ale jest on
doskonale konserwowany i utrzymany, dzięki czemu idealnie
nadaje się do wizualnych obserwacji. Największą atrakcją obserwatorium jest tzw. „kopuła”, którą jest spadzista iglica jednej
z wież Czardworku. Jej otwieranie i zamykanie, gdy „szczęki”
spadzistego dachu na siłownikach opadają na północ i południe,

na każdym muszą robić wrażenie. Nie jest wtedy trudno domyślić się, skąd tak oryginalna, niemal ezoteryczna nazwa tego ciekawego obiektu.
Warsztaty finansowane z programu Erazmus+ łączyły w sobie zarówno bardzo konkretny naukowy wymiar, ale również
jego praktyczne aspekty. Pasjonaci lotnictwa i kosmosu od godzin porannych do późnych wieczornych
realizowali bardzo napięty program przygotowany przez organizatorów.
Najważniejszym elementem warsztatów był praktyczny wymiar lotnictwa.
Grupa korzystała z samolotów pobliskich
aeroklubów, doskonaląc swoje umiejętności pilotażu. Równolegle prowadzone były
prelekcje na temat historii lotnictwa, zajęcia teoretyczne, wielogodzinne symulacje
lotów w symulatorze oraz zajęcia z pierwszej pomocy. Uczestnicy projektu odbyli
wiele zajęć z ekspertami pilotażu i budowy
samolotów. Wiele czasu poświęcili na omówienie technik pilotażu, radzenia sobie
w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, co w praktyce zostało wielokrotnie
przećwiczone za pomocą symulatora. Odbyły się również wykłady o historii lotnictwa
krajów uczestniczących w projekcie oraz
praw aerodynamicznych umożliwiających
lot samolotem i helikopterem.
Międzynarodowa grupa miała okazję
spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej, podczas jazdy konnej i wspólnej gry
w siatkówkę. Poznawali również region, w którym spędzali
prawie 3 tygodnie. Zwiedzali zabytki w okolicy Brzozowa oraz
przejechali Wielką Pętlą Bieszczadzką, szlakiem dogodnych
miejsc do obserwacji ciemnego nieba. Odwiedzili również Kraków i Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk.
Nie zabrakło wielu zajęć z astronomii i kosmonautyki. Studenci odwiedzili obserwatorium w słowackiej Kolonicy. Poznali
także tajniki radioastronomicznych obserwacji w Obserwatorium Astronomicznym Królowej Jadwigi w Rzepienniku, a autor tego tekstu zaprezentował uczestnikom film „Tajemnice de
Revolutionibus” o kulisach wydania drukiem dzieła Mikołaja
Kopernika. Studenci obejrzeli także wybrane odcinki naukowego serialu dokumentalnego „Astronarium”, a także zapoznali się
z najnowszymi numerami „Uranii – Postępy Astronomii”.
Entuzjazm młodych adeptów lotnictwa i ich
zaangażowanie w poznawanie najnowszego stanu badań kosmosu pozwala mieć nadzieję, że już
w niedługim czasie niektórzy z nich mogą stać
się następcami Ivana Belli (pierwszego Słowaka w kosmosie), Leonida Kadeniuka (jedynego
astronauty niepodległej Ukrainy) czy Mirosława
Hermaszewskiego.
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ASTRONOMICZNE SPOTKANIE Z LUDŹMI
Z 80 KRAJÓW ŚWIATA

50 lat obozu
astronomicznego IAYC
Michał Dauenhauser
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też zwana jest po prostu północnym
posiłkiem — ang. midnight meal). Z racji
tego, iż nikt nie ma serca odbierać uczestnikom czasu spędzonego pod nocnym
niebem, każdy sam wybiera odpowiedni
moment na sen. Jedynym warunkiem jest
to, żeby móc następnego dnia aktywnie
uczestniczyć w zajęciach.
Zajęcia prowadzone są w grupach
projektowych o określonej tematyce. Co
roku wybór jest nieco inny, ale zawsze
każdy znajdzie coś dla siebie: począwszy
od grup obserwacyjnych, przez teoretyczne, skupiające się na fizyce cząstek elementarnych, po praktyczne, konstruujące
własne teleskopy i spektrometry. W tym
roku będzie można uczestniczyć w projektach poruszających zagadnienia pomiarów odległości, astronomii w tekstach

kultury, programowania, astrobiologii
czy też budowy własnych rakiet i radioteleskopów. Oczywiście nie zabraknie też
obserwacji i fotografowania ciał niebieskich.
Grupy spotykają się dwa razy dziennie
— po śniadaniu i przed kolacją — kiedy
to uczestnicy pracują nad projektami pod
okiem liderów. Choć liderzy służą pomocą i doświadczeniem, to uczestnicy,
podążając za własną ciekawością, nadają
ostateczny kształt swojej pracy. IAYC nie
jest typowym obozem naukowym, jednak daje możliwość pogłębienia wiedzy,
rozwinięcia zainteresowań i umiejętności pracy zespołowej oraz pisania prac
o charakterze naukowym. Zwieńczeniem
trzech tygodni codziennego wysiłku
jest książka zawierająca sprawozdania
Fot. Eva-Maria Arher

12

sierpnia 1969 roku
w Schmallenbergu,
w ówczesnej RFN,
odbył się po raz
pierwszy Międzynarodowy Młodzieżowy Obóz Astronomiczny — IAYC (ang. International
Astronomical Youth Camp). Organizatorzy pod wodzą Wernera Liesmanna zapewne nie przypuszczali, że ich pomysł
będzie wciąż żywy po pół wieku i tego
lata kolejna grupa młodych aspirujących
astronomów z różnych zakątków świata
zgromadzi się, by wspólnie sięgnąć myślami daleko poza krańce Ziemi.
IAYC jest przedsięwzięciem unikatowym. Przez 50 lat funkcjonowania obóz
opuścił swój dom w Niemczech i zagościł w wielu różnych krajach: Wielkiej
Brytanii, Hiszpanii, Austrii, Czechach,
Polsce, Serbii… Podobnie ilość reprezentowanych narodowości wzrosła z 5
do niemal 30, a przez całą historię obozu
zawitali do nas uczestnicy z przeszło 80
krajów. Każdy w wieku 16-24 lat jest tu
mile widziany, niezależnie od posiadanych umiejętności i doświadczenia. Różnorodność uczestników — od licealistów
po doktorantów z wielu krajów — wraz
ze wspólną pasją tworzą niepowtarzalną
atmosferę odzwierciedloną w wieloletnich tradycjach IAYC.
Życie obozowe jest dopasowane
do nocnego trybu życia amatorów
nocnego nieba: po pobudce o 11.30
wszyscy gromadzą się na śniadaniu
w samo południe. Obiad serwowany jest
o 17.00, a kolacja o północy (dlatego

Zdjęcie gwiazd nad ośrodkiem w Hiszpanii podczas IAYC2017

MŁODZI BADACZE

IAYC 2019 w skrócie
Lokalizacja
Termin
Uczestnicy
Liderzy
Termin zgłoszeń
Oficjalny język obozu
Program

Więcej informacji

Klingenthal, Niemcy ( 50° 23’ 23” N, 12° 30’ 23” E, 936
m n.p.m.)
21 lipca — 10 sierpnia 2019 r.
63 osoby w wieku 16-24 lat z różnych zakątków świata
10 wolontariuszy z zamiłowaniem do astronomii
29 marca 2019 r. (22 marca dla podania o grant)
Angielski
7 grup projektowych, nocne obserwacje, całodniowa
wycieczka, gry i zabawy zespołowe, wieczory kulturalne,
niekończące się dyskusje, dobra zabawa i nowe przyjaźnie
www.iayc.org/nextcamp

w Tautenburgu, gdzie oprócz imponującego dwumetrowego teleskopu optycznego zainstalowane są również anteny
radioteleskopu
interferometrycznego
LOFAR (którego stacja znajduje się także
w Polsce). Zwiedzaniu towarzyszyły prezentacje na temat historii obserwatorium
Fot. IAYC

ze wszystkich projektów, a także zdjęcia
z obozu. Każdy otrzymuje własną kopię
tego zbioru jako pamiątkę i dowód swoich osiągnięć.
Naturalnie, obozowa społeczność nie
zamiera iść spać po północy. Przy czystym niebie większość osób można znaleźć na pobliskim polu obserwacyjnym.
Lokalizacja i termin IAYC dobierane są
tak, aby zapewnić jak najlepsze warunki
do obserwacji. Choć niektórzy wolą oddawać się niekończącym się dyskusjom
pod rozgwieżdżonym niebem, do dyspozycji każdej zainteresowanej osoby jest
kilka teleskopów wraz z osprzętem: 8-calowe teleskopy Schmidta-Cassegraina
i Newtona, 12-calowy teleskop Dobsona,
statywy ze zmotoryzowanym montażem
paralaktycznym (i systemem GOTO),
jak również matryce CCD, zestawy filtrów, soczewek i adapterów. IAYC za-

Ośrodek w Klingenthal, gdzie odbędzie się IAYC 2019

pewnia wspaniałą okazję do zdobycia
doświadczenia w dziedzinie amatorskiej
astronomii oraz szansę na niezapomniane
przeżycia, jak ujrzenie pierścieni Saturna
na własne oczy przez teleskop.
Dodatkowo czas urozmaicają różne
prelekcje, wykłady i tradycyjne obozowe sympozjum, na którym wszyscy mają
okazję zapoznać się z pracą reszty uczestników i liderów. Na przestrzeni lat poruszano takie tematy, jak wstęp do astronomii, detektory neutrin, obserwacje blazarów, badania pyłu międzygalaktycznego,
budowa Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu (ELT) w Chile, ale również science
fiction, zasady prawidłowego pisania prac
naukowych czy mechanizmy zmiany klimatu.
Co więcej, uczestników co roku czeka
jednorazowy trud znacznie wcześniejszej pobudki, wynagrodzony wycieczką
w miejsce związane z astronomią, jak np.
Obserwatorium Karla Schwarzschilda

i prowadzonych tam badań. Celem innej
wycieczki było ESAC, centrum kontroli
misji ESA pod Madrytem, gdzie oprócz
modeli satelitów i anten komunikacyjnych, mogliśmy zobaczyć stanowiska
operatorów kosmicznych obserwatoriów.
Podobnie i tym razem wysłuchaliśmy
prelekcji na temat obecnych i przyszłych
misji Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Dla rozluźnienia i odpoczynku umysłów, prowadzony jest program zajęć
nieastronomicznych (ang. NAP — Non-Astronomical Programme). Lider NAP
dba o to, aby, oprócz wytężonej pracy,
wszyscy mieli okazję na chwilę dobrej
zabawy. Po przełamaniu pierwszych lodów i zapamiętaniu przeszło 70 nowych
imion, uczestnicy mają możliwość spróbowania własnych sił w rywalizacjach
sportowych, zawodach konstruktorskich
lub poczucia w sobie duszy aktora, komedianta czy poszukiwacza skarbów. W ramach „wieczoru międzynarodowego”

każdy ma szansę przybliżyć pozostałym
kulturę swojego kraju. Przy tej okazji
można także wysłuchać poezji z różnych
zakątków świata, a innym razem uczestniczyć we wspólnym śpiewaniu przy
akompaniamencie gitar.
I choć dziś świat wygląda inaczej niż
50 lat temu, to co roku kolejne pokolenia
miłośników astronomii z zadumą spoglądają na niezmienną smugę Drogi Mlecznej, budując więzi silniejsze niż rzucające im wyzwanie granice i kilometry. Dla
wielu IAYC jest czymś więcej niż tylko
letnim obozem — niektórzy znajdują tu
wieloletnie przyjaźnie, inni zdobywają
odwagę, żeby kontynuować swoją drogę
ku profesjonalnej astronomii. Dla każdego jest to niezapomniane przeżycie,
do którego chętnie wracają wspomnieniami, nawet po wielu latach.
Więcej informacji o obozie IAYC oraz
formularz zgłoszeniowy można znaleźć
na stronie www.iayc.org, jak również
na profilu www.facebook.com/IAYC.IWA

Michał Dauenhauer jest miłośnikiem
lotów kosmicznych i łazików marsjańskich, trzykrotnym uczestnikiem i dwukrotnym liderem IAYC. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Edynburskim,
a na obozie zajmuje się zagadnieniami
związanymi z programowaniem i elektroniką.
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WSPÓŁCZESNE OBSERWACJE WIZUALNE — CZĘŚĆ 2
Niniejszy tekst jest kontynuacją artykułu, który ukazał się w poprzednim numerze Uranii — Postępy Astronomii. Chciałbym
w nim przedstawić sposób raportowania obserwacji wizualnych
za pośrednictwem strony IMO (International Meteor Organization), na podstawie danych obserwacyjnych zamieszczonych
w Cytqlarzu nr 230.

STRONA IMO
Strona IMO (www.imo.net) jeszcze do niedawna straszyła
surowością, pozostając w niezmiennej postaci od czasów, gdy
zaczynałem swoją przygodę z meteorami. Od kiedy webmasterem został Vincent Perlerin, strona zyskała zupełnie nowe,
współczesne oblicze. W górnej części strony odnajdziemy pasek menu, w prawym górnym rogu opcje rejestracji i logowania.
Do wprowadzenia danych z obserwacji potrzebna jest wcześniejsza rejestracja na stronie. Środkową część strony wypełniają wszelkiego rodzaju newsy, w dolnej części odnajdziemy
kilka stałych elementów, między innymi raport bolidowy, raport
do obserwacji wizualnych oraz prosty kalendarz meteorowy.

REJESTRACJA
W prawym górnym rogu strony widnieją opcje Signup, LogIn, Forum. Wybierając Signup, pojawi się podstrona, na której możemy dokonać prostej rejestracji lub jeżeli mamy taką
ochotę — możemy przyłączyć się do organizacji, płacąc składkę członkowską w wysokości 26 euro. Aby dodać obserwacje, nie musimy być członkiem IMO, zaznaczamy więc opcję
FreeUserRegistration. W dalszej części strony podajemy imię,
nazwisko, adres mailowy, ustawiamy hasło, a na koniec klikamy przycisk Register. Warto podać co najmniej prawdziwe imię
i nazwisko, dane te będą używane do identyfikacji obserwatora
wizualnego w raporcie.

LOGOWANIE
Mając już utworzone konto, logujemy się, klikając Login
w prawym górnym rogu ekranu. Pojawia się podstrona z profilem użytkownika, który możemy edytować, możemy dodawać
zdjęcia i filmy. Na samym dole strony, w ramce „Visual Observation Session” znajdziemy przyciski Add oraz Upload. Oba
przyciski służą do dodawania obserwacji wizualnych, pierwszy z przycisków uruchamia formularz, drugi pozwala na załadowanie raportu przygotowanego wcześniej w formacie csv.
W artykule skupimy się na dodawaniu obserwacji za pomocą
formularza. Klikamy Add aby dodać obserwację.

port, który należy wypełnić. Tuż pod wstępnymi instrukcjami
dotyczącymi wysyłania raportu znajduje się nagłówek raportu
(1. Location). W nagłówku podajemy współrzędne geograficzne miejsca obserwacji — możemy podać je w sposób dziesiętny lub podając w formacie stopni, minut i sekund kątowych.
Możliwa jest też opcja wyboru lokalizacji poprzez podanie
miejscowości (Przycisk Map Option). Jest to bardzo wygodne
rozwiązanie — nagłówek formularza wypełni się sam. Dla osób
pamiętających stare raporty papierowe dziwny może wydawać
się brak imienia i nazwiska — te dane pobierane są automatycznie z profilu na stronie IMO. Po uzupełnieniu wszystkich
danych zatwierdzamy je przyciskiem Continue.

RAPORT — DATA I CZAS
W drugiej części raportu podajemy moment początku obserwacji. Możemy go podać w czasie lokalnym lub w czasie
UT. Osobiście polecam podawanie czasu UT, jako że notatki
podczas obserwacji również prowadzimy w czasie UT. Patrząc
w notatki, odnajdujemy moment rozpoczęcia pierwszego przedziału. W przykładowej obserwacji jest to 12 sierpnia 2018 r.,
godzina 19:45 UT. Taki moment wprowadzamy w pola UT
Date, UT Time. Klikamy Continue, aby przejść dalej.

RAPORT — OBSERWOWANE ROJE
Trzecia część raportu pozwala określić roje, jakie zamierzaliśmy obserwować danej nocy. Chodzi o wszystkie roje, które
spodziewaliśmy się zobaczyć, nawet jeśli w rezultacie obserwacji nie zaobserwowaliśmy ani jednego meteoru z któregoś
z rojów. Tabela, jaka wyświetla się w tym segmencie raportu,
zawiera wszystkie roje aktywne danej nocy (wg listy IMO), aby
wybrać obserwowane roje, wystarczy kliknąć Select przy każdej pozycji po prawej stronie. Domyślnie aktywny jest wybór
meteorów sporadycznych (SPO, pod tabelą). W razie potrzeby
możemy też zdefiniować i dodać własny rój. Podążając za przykładową obserwacją zamieszczoną w poprzedniej Uranii, wybieramy roje Perseidów (PER) i Kappa Cygnidów (KCG).

RAPORT — ZLICZENIA
Kolejna sekcja raportu jest zatytułowana Count Distribution.
To w tej części wprowadzamy dane dotyczące przedziałów, widoczności granicznych, zachmurzenia oraz co najważniejsze
— ilości zaobserwowanych meteorów. Do wypełnienia mamy
tabelkę taką jak poniżej:

RAPORT
— NAGŁÓWEK
Po kliknięciu Add wyświetli się
podstrona zawierająca pusty ra-
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Nr 231
Kolejne parametry w tabelce:
Date UT — data początku przedziału
Period (UT) — momenty początku i końca przedziału obserwacyjnego
Field — rektascensja i deklinacja środka pola widzenia. Jeśli na początku obserwacji patrzymy np. w gwiazdozbiór Lutni,
to wpisujemy rektascensję 285° (rektascensja 19 h przeliczona
na stopnie, jedna godzina = 15°), oraz deklinację +35°. Jeśli
w ciągu nocy nie zmieniamy kierunku patrzenia, to wystarczy
zwiększać początkową rektascensję o 15° na każdą godzinę.
Ten parametr nie jest krytyczny dla dalszych wyników, bywa
używany w bardziej zaawansowanych analizach.
Teff — czas efektywny dla przedziału. Czas efektywny
to czas rzeczywistej obserwacji, krótszy niż czas odmierzony za pomocą zegarka. W formularzu wstępnie pojawia się
czas wyliczony z początku i końca przedziału, w pole należy
wprowadzić rzeczywisty czas efektywny (w tym przykładzie
0,500 h pomiędzy 19:45 UT a 20:17 UT oraz 0,250 h pomiędzy
20:17 UT a 20:34 UT.
F — współczynnik zachmurzenia wyliczany na podstawie
notatek dotyczących zachmurzenia. Przy braku zachmurzenia
współczynnik ten wynosi 1,00. Przy zmiennym zachmurzeniu
sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Załóżmy, że mamy
obserwację, podczas której przez 8 minut mieliśmy zachmurzenie
10%, przez 7 minut zachmurzenie 20%, a cała obserwacja trwała
62 minuty. W pierwszej kolejności wyliczamy parametr K:

8min ⋅10% + 7 min ⋅ 20% 80 + 140
=
= 0 , 0355
62min ⋅100%
6200
Aby obliczyć współczynnik F, podstawiamy K do wzoru:
K=

F=

1
1
1
=
=
= 1, 04
1 − K 1 − 0 , 0355 0 ,9645

Dla czystego nieba F wynosi 1,00, dla nieba zachmurzonego w 50% wynosi 2,00. Pamiętajmy, że obserwacje mogą być
prowadzone przy zachmurzeniu pokrywającym mniej niż 50%
pola widzenia (co ważne — pola widzenia, nie całego nieba).
Współczynnik F dotyczy nie tylko chmur. Jeśli z jakichś powodów w polu widzenia znajduje się jakaś przeszkoda (np.
wysokie drzewo), to również powinniśmy uwzględnić stopień,
w jakim pole widzenia jest zasłonięte. Jest to współczynnik,
który podczas analizy pozwoli przeskalować obserwowane ilości zjawisk stosownie do zachmurzenia czy obecności obiektów
w polu widzenia
Lm — Widoczność graniczna w przedziale. Określana na początku i końcu przedziału. Jeśli się nie zmienia — wszystko jest
dość proste, wpisujemy właściwą wartość. Jeśli ulega zmianie
(zazwyczaj przed rozpoczęciem nocy astronomicznej i po jej
zakończeniu, ale również wskutek zmian warunków atmosferycznych, wschodu Księżyca itp.), to musimy podać średnią
ważoną. Podczas przykładowej obserwacji Perseidów w godzinach 19:45 UT — 19:55 UT widoczność wynosiła +5,0 mag
(10 minut), od 19:55 UT do 20:05 UT widoczność wynosiła +5,74 mag (10 minut), od 20:05 UT do końca przedziału

+6,01 mag (12 minut). Mnożymy więc 5,0 mag przez 10 minut,
5,74 mag przez 10 minut i 6,01 mag przez 12 minut. Sumujemy wyniki mnożenia i dzielimy przez sumę wszystkich minut
w przedziale (32). Uzyskujemy rezultat 5,61 mag.
PER, KCG, SPO — Kolejne kolumny dotyczą zliczeń meteorów należących do konkretnych rojów (lub sporadyków).
Na podstawie notatek sumujemy ilości dla poszczególnych rojów w poszczególnych przedziałach. Litera C w kolumnie M
każdego roju określa metodę obserwacji — w tym wypadku
Counting, czyli zliczenia. Kolumna N określa ilość meteorów.
Po uzupełnieniu wszystkich danych klikamy przycisk Continue.

RAPORT — ROZKŁAD JASNOŚCI
Sekcja Magnitude Distribution pozwala wprowadzić rozkład jasności dla danego roju i danego przedziału. Przypomnijmy — rozkład jasności określa ilość meteorów o określonych
magnitudach obserwowanych w określonych przedziałach czasowych. Na podstawie notatek zliczamy więc ilość meteorów
o jasności +3 mag, +2 mag, +1 mag i tak dalej. Przykład obserwacji z poprzedniego numeru zawiera jasności określane z dokładnością do 0,5 mag, co nieco komplikuje tworzenie rozkładu
(np. przy jasności +1,5 mag zapisujemy 0,5 meteoru do klasy
+1 mag i 0,5 meteoru do klasy +2 mag). Aby uniknąć pomyłek
i uprościć zliczenia, osobom początkującym polecam określać
jasności meteorów z dokładnością do jednej magnitudy.
Na rysunku na następnej stronie widzimy fragment raportu przeznaczony do wprowadzenia rozkładu jasności wraz
ze skromnym rozkładem jasności uzyskanym z naszej przykładowej obserwacji. Zauważmy, że w kolejnych wierszach
mamy roje a dla każdego roju kolejne przedziały obserwacyjne.
Po prawej stronie wierszy widzimy sumę meteorów wcześniej
wprowadzonych dla danego roju i przedziału. Jeśli łączna suma
meteorów dla wszystkich jasności nie będzie zgodna z sumą
po prawej stronie, zostanie to wychwycone przez raport. Raport na stronie IMO jest obecnie wyjątkowo odporny na różne
przypadkowe pomyłki — praktycznie wszystko, co się da, jest
na bieżąco sprawdzane przy wprowadzaniu a wszelkie nieprawidłowości natychmiast sygnalizowane. Klikamy Continue.

RAPORT — KOMENTARZ I WYSYŁKA
W ostatnim polu możemy dodać dowolne uwagi dotyczące
obserwacji (np. moment pojawienia się jasnego bolidu, informacje na temat okoliczności obserwacji itd.). Uwagi wpisujemy
w języku angielskim. Zazwyczaj pole to pozostawiamy puste.
Na koniec sprawdzamy poprawność wypełnienia raportu
i jeśli chcemy wysłać nasz raport do IMO, klikamy przycisk
Save — nasz raport powędruje do wstępnego sprawdzenia i jeśli
nie zawiera błędów, to w ciągu kilku godzin dołączy do bazy
obserwacji IMO (tzw. baza VMDB) i będzie dostępny dla każdego zainteresowanego.

DALSZE LOSY OBSERWACJI
Obserwacje po wprowadzeniu są przekazywane do bazy danych, a jeśli dotyczą jakiegoś dużego roju, to dodatkowo stają
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Rys. 2. Tabela rozkładu jasności

się częścią globalnej zautomatyzowanej analizy aktywności słany raport można otworzyć, klikając przyciski View session
roju. Tego typu archiwalne analizy możemy w prosty sposób po prawej stronie wiersza.
Periods of observations — lista przedziałów obserwacyjprzeglądać — wystarczy w menu u góry strony wybrać Resources a następnie VMDB: Live ZHR. Pojawi się lista rojów nych posortowana chronologicznie wraz z wyszczególnionymi
wraz z listą, z której możemy wybrać rok. Po wybraniu inte- warunkami obserwacyjnymi, czasem obserwacji oraz liczbą zaresujących nas danych zostajemy przeniesieni na podstronę obserwowanych zjawisk.
Options and references — przedstawia listę parametrów
z automatyczną analizą ubiegłorocznego maksimum. Na stronie znajdziemy między innymi wykres aktywności roju oraz wykorzystanych do automatycznej kalkulacji aktywności roju.
tabelę ze szczegółowymi danymi.
U góry podstrony mamy szereg
dodatkowych zakładek:
Peak — przedstawia szczegółową analizę samego maksimum
roju. Dane podzielone są na krótsze przedziały, widoczne są krótko czasowe wahania aktywności,
przy czym wyniki są obarczone
większymi błędami
Observers — mapa oraz lista
obserwatorów biorących udział
w obserwacjach wraz z ilością
zaobserwowanych
meteorów
i czasem efektywnym obserwacji. Kliknięcie w imię i nazwisko
na liście prowadzi do podstrony
z profilem obserwatora.
Sessions Distribution — przedstawia wykres z ilością sesji obserwacyjnych wykonanych przez
obserwatorów z całego świata.
Poniżej znajduje się tabela z listą
zebranych raportów. Każdy przeRys. 3. Mapa z geograficznym rozmieszczeniem obserwatorów dla Perseidów 2018
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Nr 231
Przedstawione są też referencje do metodyki obliczeń.
Live Graph — automatycznie odświeżający się wykres dla
maksimum aktywności roju. Moim zdaniem bardziej czytelny
niż ten domyślnie zastosowany na stronie z wynikami.

BAZA WIZUALNA VMDB
Obserwacje wizualne w ustandaryzowanej formie są gromadzone przez IMO od 1982 r. Aby uzyskać dostęp do bazy zawierającej prawie 4 mln meteorów, należy w głównym menu strony
wybrać Resources a następnie VMDB: Visual Meteor Database.
Pojawi się podstrona z podsumowaniem wszystkich danych.
U góry strony jest widoczny wykres, na którym widać ilość
danych zgromadzonych w poszczególnych latach. Wybierając
konkretny rok z rozwijanej listy u góry strony, otrzymujemy
listę obserwatorów prowadzących obserwacje w danym roku
wraz ze statystykami. Wpisując nazwisko obserwatora (lub kod
IMO) w pole po prawej, uzyskamy dostęp do wszystkich obserwacji wykonanych przez daną osobę na przestrzeni wielu lat.
Po lewej stronie ekranu znajdziemy duże przyciski — Download VMDB pozwala ściągnąć bazę wizualną na dysk. Po kliknięciu otwiera się strona, z której możemy wybrać konkretny
rok, wybrać wszystkie roje lub jeden konkretny, na dole znajduje się przycisk Download, który pozwoli zapisać plik w formacie csv. Znajdujący się po prawej przycisk Browse VMDB
Campaign pozwala na dostęp do analiz konkretnych rojów,
przycisk Browse Latest VMDB Sessions umożliwia sprawdzenie ostatnich obserwacji.

LISTA AKTYWNYCH ROJÓW
WIZUALNYCH
Dostęp do listy rojów uzyskujemy, klikając Resources
w głównym menu strony a następnie VMDB: Meteor Shower
Working List. Pojawi się tabela z listą rojów nadających się
do obserwacji wizualnych. Nie jest to oczywiście lista wszystkich istniejących rojów. Te na liście można brać pod uwagę,
przygotowując się do obserwacji, można powiedzieć, że najsłabsze roje z tej listy doświadczony obserwator jest w stanie
odnotować, będąc pod ciemnym niebem i obserwując przez
dłuższy czas. Istnieje oczywiście kilkaset słabszych rojów, które można obserwować technikami wideo i ponad drugie tyle,
o których istnieniu można dyskutować (zainteresowanych pełną
listą rojów odsyłam do IAU Meteor Data Center.

INNE PRZYDATNE MATERIAŁY
Na stronie IMO można znaleźć też wiele innych materiałów
przydatnych do obserwacji wizualnych (w zdecydowanej większości są to materiały anglojęzyczne).
Kalendarz meteorowy — w menu wybieramy Resources
a następnie Meteor Shower Calendar. Pojawi się strona, na której przedstawiono informacje o nadchodzących maksimach
rojów meteorowych. Szczególnie wartościowy jest jednak kalendarz w formacie pdf, do którego linki znajdują się po lewej
stronie. W kalendarzu tym opisano szczegółowo wszystkie
nadchodzące maksima z wyłączeniem tych, które mają miejsce

blisko pełni Księżyca. Kalendarz ten zawiera dokładne momenty maksimów rojów (z dokładnością do godziny lub lepszą).
W opisach aktywności można znaleźć konkretne przewidywania na dany rok, między innymi momenty dodatkowych maksimów przewidzianych przez różne modele teoretyczne.
Materiały dotyczące obserwacji wizualnych — dostępne
w menu Observations — Visual Observations. Znajdziemy
tam opis wykonywania obserwacji zarówno dużych rojów, jak
i tych słabszych. Rozdział dotyczący małych rojów polecam
ze względu na bardzo obszerny opis klasyfikacji przynależności, rozszerzający materiał zawarty w pierwszej części artykułu.

POLA DO WYZNACZANIA WIDOCZNOŚCI
W poprzednim numerze zamieszczono mapkę okolic północnego bieguna niebieskiego przeznaczoną do wyznaczania
widoczności granicznej. Bardziej poprawną metodą używaną przy obserwacjach meteorów jest metoda zliczeń gwiazd
w specjalnie określonych obszarach nieba. Aby wyznaczyć
widoczność, liczymy ilość gwiazd widocznych w danym obszarze, łącznie z gwiazdami tworzącymi obrys pola. Zaobserwowaną ilość gwiazd porównujemy z tabelami i odczytujemy
widoczność graniczną. Pola są specjalnie przygotowane tak,
aby wzrost ilości widocznych gwiazd wraz ze wzrostem widoczności był w miarę równomierny oraz aby obszary nie zawierały zbyt blisko położonych gwiazd, które można pomylić
przy liczeniu. Położenia obszarów można znaleźć na mapach
Atlasu Brno, który niegdyś używany był do szkicowania meteorów. Aby uzyskać dostęp do pól, należy z górnego paska
menu wybrać Observations, następnie Visual Observations.
Po prawej stronie pojawi się dodatkowe menu, w którym wybieramy kolejno Major Showers Observations a następnie The
Observation. Tabela 1 w dolnej części strony opisuje granice
obszarów wyznaczania widoczności, a linki znajdujące się w tabeli prowadzą do odpowiednich map. Tabela 2 pozwala określić
widoczność graniczną w magnitudo na podstawie ilości gwiazd
zaobserwowanych w polu.
Niniejszy artykuł jest pewnym nawiązaniem do artykułu
z działu SOS PTMA (Urania–PA nr 5/2018), w którym Tadeusz Figiel zwraca uwagę na potrzebę wykonywania obserwacji
nie tyle pięknych co wartościowych. Mimo rozwoju różnego
rodzaju technik obserwacyjnych wizualne obserwacje meteorów są wciąż wartościowe i potrzebne. Wykorzystywane są one
obecnie do oceny aktywności większych rojów meteorowych,
do wykrywania wieloletnich zmienności aktywności. Wbrew
pozorom metody sprzętowe słabiej nadają się do tego celu,
a wynika to z bardzo dużej różnorodności sprzętu i wynikającej
stąd trudności w porównywaniu różnych wyników. Obserwacje
wizualne od 150 lat wykonywane są takim samym instrumentem — ludzkim okiem.

Przemysław Żołądek

URANIA

1/2019

67

KOMECIARZ

Biuletyn Sekcji Obserwatorów Komet PTMA

KOMETY WIDOCZNE Z POLSKI W 2019 R.
46P/WIRTANEN
Na początku nowego roku wciąż będzie można zobaczyć
kometę Wirtanena. Najjaśniejsza kometa ostatnich lat osiągnęła
maksimum blasku na poziomie ok. 3,5 mag w połowie grudnia.
Jej jasność była zatem poprawnie przewidziana przez prognozy,
choć najbardziej optymistyczny scenariusz (pomijając wybuchy i inne mało prawdopodobne zdarzenia) zakładał maksymalną jasność nawet nieco lepszą od 3 mag. Wbrew wcześniejszym
obawom, bliski przelot obok Ziemi nie skutkował słabym skondensowaniem obiektu. Wręcz przeciwnie — kometa posiadała
wyraźne pojaśnienie centralne o dużej jasności powierzchniowej. Obserwatorzy z innych rejonów świata raportowali nawet,
że po największym zbliżeniu do Ziemi, które miało miejsce 16
grudnia, średnica kątowa gazowej otoczki sięgała ponad 2°!
Z Polski największa zmierzona średnica to blisko 1,5° i nie ma
wątpliwości, że z wielu miejsc w naszym kraju kometę można było dostrzec gołym okiem. Niestety, przez większą część
grudnia i początek stycznia obserwatorzy nie mogli liczyć
na pogodne noce, toteż polskich obserwacji wpłynęło niewspółmiernie mało w stosunku do jasności i fenomenalnie dogodnego położenia na niebie tego obiektu. Do połowy stycznia
kometa Wirtanena osłabła do blisko 6 mag. Na początku roku
mieliśmy zatem ostatnią okazję, by zobaczyć ją gołym okiem.
Po pełni Księżyca 20 stycznia kometa wciąż będzie w sprzyjającym miejscu na niebie, stanie się bowiem obiektem okołobiegunowym, utrzymując wciąż względnie dużą jasność ok. 7 mag
wysoko ponad horyzontem w Wielkiej Niedźwiedzicy. Będzie
wtedy wciąż mniej niż 0,5 au od Ziemi. Jej jasność wraz z oddalaniem się od naszej planety będzie stale spadać, uzyskując
8 mag na początku lutego, a po kolejnej pełni blisko 10 mag.
W Wielkiej Niedźwiedzicy będzie do marca, kiedy na chwilę
powróci w obszar Rysia, będący jedynie przystankiem na drodze ku konstelacji Małego Lwa. Stanie się wtedy obiektem słabszym od 10 mag i niewielkim kątowo. Obserwacje najjaśniejszej komety ostatnich lat i prawdopodobnie ostatniej tak jasnej
komety tej dekady polscy obserwatorzy będą mogli prowadzić
praktycznie do samego końca. Kometa na północnej półkuli zabawi do połowy lata, jednak z całą pewnością jej jasność dużo
wcześniej uniemożliwi wychwycenie jej z tła nocnego nieba.
Obserwacje wizualne będą możliwe prawdopodobnie jeszcze w kwietniu, jednak wyłącznie przez duże teleskopy i nie
będzie to zadanie łatwe. Jej jasność spadnie wówczas do ok.
13–14 mag. Ze względu na wciąż znaczną wysokość ponad horyzontem, w czasie bezksiężycowych nocy kometę będzie można zarejestrować teleskopem wyposażonym w kamerę i montaż
z prowadzeniem. Historia najkorzystniejszego powrotu 46P/
Wirtanen zakończy się najprawdopodobniej w połowie wiosny.
Na kolejne spotkanie z tym obiektem będziemy musieli poczekać do 2024 r., jednak w czasie swojego kolejnego peryhelium
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kometa będzie niemal dokładnie za Słońcem, co nie pozwoli jej
na uzyskanie jasności większej od ok. 11 mag. Dostrzeżenie jej
w takich warunkach będzie praktycznie niemożliwe.

C/2018 Y1 (IWAMOTO)
Mniej więcej od połowy stycznia w drugiej części nocy widoczna jest kometa C/2018 Y1 (Iwamoto), odkryta zaledwie miesiąc wcześniej (18 grudnia 2018 r.) przez Japończyka Masayukiego Iwamoto. Kometa porusza się po blisko parabolicznej orbicie
i 6 lutego 2019 r. zbliży się do Słońca na minimalną odległość ok.
1,28 au. Do tego czasu można będzie ją zobaczyć jedynie w drugiej części nocy i przed świtem na wysokości kilkunastu stopni
powyżej horyzontu. Warunki obserwacyjne, szczególnie pod koniec stycznia, nie będą korzystne za sprawą Księżyca znajdującego się w bliskim sąsiedztwie C/2018 Y1. Na szczęście, wraz
ze zbliżaniem się komety do Słońca, faza Księżyca maleje i już
od pierwszych dni lutego zobaczymy ją na ciemnym tle nieba ok.
25° nad horyzontem. Powinna mieć wtedy jasność ok. 9 mag.
Przemierzając gwiazdozbiór Panny, kometa minie w niewielkiej
odległości kilka słabych i umiarkowanie jasnych galaktyk. W peryhelium wciąż zastaniemy ją w Pannie, jednak będzie ona już
obiektem widocznym przez całą noc i pnącym się coraz wyżej
na niebie. Wieczorem 10 lutego minie w odległości ok. 0,5° znaną galaktykę M95 z gwiazdozbioru Lwa. Wtedy też uzyska maksymalną jasność w granicach 7–8 mag. Warunki do obserwacji
komety Iwamoto w maksimum blasku będą korzystne. Dopiero
kilka dni po prognozowanej nocy maksimum nocne niebo zdominuje blask Księżyca. Obserwacje od 16 lutego przez kilka kolejnych nocy utrudniać będzie srebrzysta łuna. Kometa do tego czasu uda się z Lwa przez Raka do Bliźniąt i 18 lutego znajdzie się
ok. 15° od Księżyca w przeddzień pełni oraz, co ciekawe, minie
w odległości ok. 0,5° Kastora. W ostatniej dekadzie lutego warunki zdecydowanie się poprawią, a samą kometę odnajdziemy
w Woźnicy jako obiekt wciąż stosunkowo jasny, mający ok. 8.
wielkość gwiazdową. Wtedy też na swojej drodze po nieboskłonie, kometa trafi na ciekawych towarzyszy. 27 lutego powinna
być widoczna w jednym polu lornetki razem z dwiema jasnymi
gromadami: Gromadą Wiatraczek i Rozgwiazdą. Ta pierwsza
gromada powinna być widoczna razem z kometą w jednym polu
również przez teleskop, pod warunkiem użycia szerokokątnego
okularu o długiej ogniskowej. 3 marca minie natomiast stosunkowo jasną mgławicę Płonąca Gwiazda. W marcu jej jasność będzie
stopniowo spadać i z każdą nocą kometa górować będzie coraz
niżej. Początkiem kwietnia powinna mieć jasność ok. 11–12 mag
i wraz z kwietniowym „odradzaniem” Księżyca, zakończy się
okres obserwacji komety C/2018 Y1 (Iwamoto) z terenu Polski.

C/2018 W2 (AFRICANO)
Kometa C/2018 W2 znajdzie się ponad horyzontem część
roku jako obiekt słaby, trudny do dostrzeżenia. Jednak wraz
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ze wzrostem jasności, pod koniec lata warunki obserwacyjne
ulegną zauważalnej poprawie. W ostatnich dniach sierpnia zobaczymy ją jako obiekt ok. 11. wielkości gwiazdowej w Perseuszu,
z którego uda się w kierunku Andromedy. 6 września osiągnie
peryhelium w odległości ok. 1,45 au od Słońca i 0,83 au od Ziemi. Geometria obserwacji nie będzie więc zbyt korzystna, co bezpośrednio przełoży się na jasność komety. Prawdopodobnie nie
uzyska ona bowiem jasności większej od ok. 9 mag. Jej widok
będzie zatem zarezerwowany jedynie dla teleskopów i większych
lornetek. Ze względu na dość dużą odległość od Ziemi, możemy
się spodziewać, że kometa będzie mocno skondensowana i nie
osiągnie dużych rozmiarów kątowych. Na niebie zobaczymy ją
mniej więcej do połowy października.

C/2017 T2 (PANSTARRS)
Będzie to jedna z ciekawszych komet lornetkowych u schyłku roku 2019 i w pierwszej połowie 2020. Kometę odkryto już
2 października 2017 r., kiedy znajdowała się 8,5 au od Ziemi.
Przez peryhelium przejdzie dopiero 4 maja 2020 r., nie zbliżając się do Słońca na odległość mniejszą niż 1,61 au. Na szerokościach geograficznych Polski będzie wschodzić już od końca
lipca, jednak na dogodne warunki do obserwacji należy poczekać
do przełomu października i listopada 2019 r. Zobaczymy ją wówczas jako wciąż stosunkowo słaby obiekt, mający ok. 11–12 mag.
W kolejnych dniach listopada kometa będzie się pięła coraz wyżej nad wschodnim horyzontem, mijając na swojej drodze m.in.
Kapellę. O kolejną wielkość gwiazdową pojaśnieje w ciągu
grudnia, pod koniec roku osiągając blisko 10 mag. W maksimum
uzyska jasność lornetkową ok. 8 mag, jednak nastąpi to dopiero
w przyszłym roku.

INNE SŁABSZE OBIEKTY
Od początku roku widoczna jest jeszcze kometa 38P/Stephan-Oterma, która po osiągnięciu maksymalnych 9 mag pod koniec
2018 r., nadal znajduje się wysoko ponad horyzontem i przynajmniej teoretycznie na początku roku powinna być jeszcze dostrzegalna na tle nieba. Nisko nad horyzontem w lutym widoczna
może być również kometa C/2018 L2 (ATLAS), jednak jej do-

strzeżenie ze względu na słabą jasność i niskie położenie nad horyzontem może okazać się niemożliwe. W ciągu roku na polskim
niebie pojawi się jeszcze kilka słabych komet, które nie przekroczą 10 mag. Najciekawszą z nich będzie C/2018 N2 (ASASSN),
która 11 listopada 2019 r. osiągnie peryhelium w znacznej odległości od Słońca (ok. 3,12 au). Spośród słabszych obiektów to
właśnie ona najbardziej zbliży się do granicy 10 mag. W momencie uzyskania największego blasku, kometa zakreśli łuk w pobliżu Galaktyki Andromedy, zbliżając się do niej na ok. 2°. Drugą
co do jasności słabą kometą w drugiej części roku będzie 260P/
McNaught. Uzyska ona maksymalnie ok. 11–12 mag na przełomie września i października, w czasie nocy zbliżając się do zenitu. Pozostałe komety (168P/Hergenrother, 78P/Gehrels) prawdopodobnie nie osiągną nawet 12 mag i będą obiektami trudnymi
do zaobserwowania. Od połowy roku na niebie pojawi się także
29P/Schwassmann-Wachmann — kometa-zagadka, która, mimo
że stale znajduje się w stosunkowo dużej odległości od Ziemi
i Słońca, co jakiś czas doświadcza rozbłysków, w czasie których
jej jasność może dochodzić nawet do 10 mag.
Oczywiście opisane prognozy nie uwzględniają pojawienia
się na niebie zupełnie nowej jasnej komety, która jeszcze nie
została odkryta. Mimo działalności wielkich przeglądów nieba,
wciąż możliwe są zupełnie zaskakujące odkrycia, jak choćby wizualne odkrycie komety C/2018 V1 przez Donalda Machholza
7 listopada 2018 r. W chwili odkrycia kometa miała ok. 10 mag,
a w maksimum uzyskała 7 mag. Rok wcześniej podziwialiśmy
kolejną kometę odkrytą przez Terry’ego Lovejoya, która zaledwie 3 tygodnie po odkryciu w wyniku wybuchu osiągnęła jasność
6 mag i ostatecznie jej los został przypieczętowany dezintegracją
jądra. Niewykluczone również, że któraś ze znanych nam komet
sprawi jakąś niespodziankę, podobnie jak dwa lata temu, kiedy zupełnie nieprzewidywalny rozbłysk spotkał kometę 252P/
LINEAR. Z pewnością, sięgając do historii, jesteśmy w stanie
wskazać choć jedną jasną kometę odkrytą na krótko przed uzyskaniem dużej jasności. Dlatego nawet jeśli prognozowane jasności komet na ten rok nie są obiecujące, wciąż możemy liczyć
na kometarny spektakl.
Mikołaj Sabat
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Polak nagrodzony za wkład
w astronomię kulturową

Sukces studentów AGH
w Indian Rover Challenge 2019

Dr hab. Stanisław Iwaniszewski otrzymał nagrodę od Europejskiego Towarzystwa Astronomii w Kulturze (SEAC). Nagrodę „Carlos
Jaschek Award 2018” przyznano podczas 26. Konferencji SEAC
w mieście Graz w Austrii pod koniec sierpnia 2018 r. W uzasadnieniu
wskazano szeroki wkład Polaka w astronomię kulturową w badaniu
różnych kultur i okresów, działania na rzecz stosowania antropologii
i archeologii teoretycznej w archeoastronomii i astronomii kulturowej,
łączenie intensywnej pracy w terenie ze szczegółową analizą teorii
w dziedzinie antropologii kulturowej. Laureat był też pionierem w zakresie rozważania kwestii ontologicznych, które stają się dominującymi
tematami w archeologii, antropologii i humanistyce. Jest także bardzo
aktywnym członkiem kilku międzynarodowych stowarzyszeń związanych z astronomią kulturową.
Krzysztof Czart

W dniach 9–12 stycznia 2019 r. w Manipalu w Indiach odbyła
się druga azjatycka edycja zawodów „łazików marsjańskich” pt. Indian Rover Challenge 2019 (IRC 2019). W zawodach wzięło udział
35 drużyn z czterech krajów (w tym dwie z Polski), z czego tylko dziesięciu zespołom udało się dotrzeć do finału w Manipalu. W edycji IRC
2019 zwyciężyła drużyna Team Anveshak z Indian Institute Of Technology z Madrasu. Drugie miejsce przypadło AGH Space Systems
z Polski, natomiast trzecie – IUT Mars Rover z Bangladeszu.
Skład zwycięskiego zespołu: Przemek Walczyk, Weronika Mrozińska, Jakub Pegza, Kasia Gajewska, Daniel Bula, Maciek Kurcius,
Krzysztof Chutkiewicz, Marek Kalemba, Michał Krupa, Patryk Jarosz,
Kamil Machoń, Maciej Kleszcz i Maciej Kotecki.
Wyróżnienie od organizatorów otrzymał zespół University
of Warsaw Rover Team za ducha rywalizacji pomimo niefortunnych
sytuacji, które dotknęły zespół, oraz zainspirowanie wszystkich zawodników uczestniczących w IRC. Dzięki pomocy zespołu University
of Warsaw Rover Team, który poratował zespół AGH Space Systems
częściami zapasowymi, polska drużyna mogła zająć dobre drugie
miejsce.

Prehistoryczne malarstwo jaskiniowe
dowodem dawnej wiedzy astronomicznej
W czasopiśmie „Athens Journal of History” opublikowano nowe
wyniki badań dawnych malowideł w jaskiniach, sugerujące, że wiedza
astronomiczna dawnych ludzi była większa niż do tej pory sądzono.
Naukowcy z University of Edinburgh oraz University of Kent dokonali
badań sztuki paleolitycznej i neolitycznej, skupiając się w szczególności na symbolach zwierzęcych. Uważają, że część tych rysunków to nie
tylko wizualizacje dzikich zwierząt, ale także przedstawienia gwiazdozbiorów.
Przeanalizowano malowidła w Turcji, Hiszpanii, Francji i Niemczech. Okazało się, że we wszystkich tych miejscach używano takiego samego sposobu zapisywania dat opartego na zaawansowanej
astronomii (precesja momentów równonocy), pomimo iż poszczególne
malowidła powstawały w okresach różniących się nawet o dziesiątki tysięcy lat. Badacze sugerują, że może nawet już 40 tys. lat temu ludzie
potrafili śledzić upływ czasu na podstawie wiedzy o zmianach pozycji
gwiazd przez tysiąclecia i rozumieli efekty wywoływane przez przesuwanie się osi rotacji Ziemi. Jak dotąd, odkrycie tego faktu przypisywano starożytnym Grekom. W pracy znajdziemy sugestię, że mniej więcej
w okresie, gdy wyginęli neandertalczycy oraz przed osiedleniem się
ludzi w Europie Zachodniej, potrafiono określać daty obejmujące czas
250 lat. Być może astronomiczna wiedza była pomocna ówczesnym
ludziom w nawigowaniu po morzach.
Dodatkowo,
rysunki z rejonu
Gobekli
Tepe
w Turcji są interpretowane jako
zapis upadku komety 11 tys. lat
p.n.e. Jedna z hipotez mówi, że
Symbole zwierząt na tych prehistorycz- zapoczątkowało
nych malowidłach naskalnych reprezentują to miniepokę logwiazdozbiory na nocnym niebie i świadczą dowcową, tzw.
o sporej astronomicznej wiedzy dawnych lu- młodszy dryas.
dzi – tak sugerują wyniki analiz przeprowa- Upadku komety
dzonych przez naukowców z University of dopatruje
się
Edinburgh. Źródło: Alistair Coombs
także na jednej
ze scen z jaskini Lascaux we Francji. W tym przypadku może chodzić
o zdarzenie z około 15150 lat p.n.e. (z błędem 200 lat). Mogłoby
to odpowiadać zmianom klimatycznym zgodnym z analizami rdzeni
lodowych z Grenlandii.
Krzysztof Czart
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Drużyna AGH Space Systems. Źródło: AGH Space Systems / IRC

Zawody Indian Rover Challenge są częścią Rover Challenge
Series, czyli ligi najbardziej prestiżowych zawodów robotycznych
na świecie prowadzonej przez Mars Society. W skład Rover Challenge Series wchodzą także European Rover Challenge, University
Rover Challenge, Canadian International Rover Challenge oraz UK
Rover Challenge.
Paweł Z. Grochowalski

Rusza European Rover Challenge 2019
Ogłoszono start kolejnej edycji Międzynarodowych Zawodów
Robotów Marsjańskich (ERC), które w tym roku odbędą się 13–15
września. Na gospodarza turnieju została wybrana Politechnika Świętokrzyska, której uczelniana drużyna już kilkukrotnie odnosiła sukcesy
podczas zawodów.

Jeden ze studenckich „łazików marsjańskich”. Źródło: Planet
PR / ERC

W SKRÓCIE

W ubiegłym roku w ERC wzięło udział 65 drużyn z 20 krajów. W tym
roku w planach organizatorów, poza zawodami łazików marsjańskich,
jest także konferencja oraz warsztaty mentoringowo-biznesowe, będące
platformą wymiany informacji, wiedzy i możliwości rozwoju w obszarze
nauki, biznesu, nowych technologii i kosmosu. Współorganizatorami European Rover Challenge 2019 są Europejska Fundacja Kosmiczna, Mars
Society Polska, Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. oraz
Politechnika Świętokrzyska. „Urania” jest patronem medialnym.
Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do końca marca
2019 r. Warto wspomnieć, że w „Uranii” nr 6/2016 zamieściliśmy poradnik konstruowania łazika marsjańskiego dla początkujących zespołów chcących spróbować swoich sił w tej konkurencji, przygotowany
przez laureatów jednej z edycji ERC.
Paweł Z. Grochowalski

Premiera cyklu telewizyjnego
o historii polskich obserwatoriów
7 lutego w TVP 3 wyemitowano premierowy odcinek dokumentalnej serii pt. „Astronomia niepodległa”, która będzie prezentować historię polskich obserwatoriów i instytutów astronomicznych od 1918 r.,
czyli od odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwszy odcinek poświęcony jest Obserwatorium Astronomicznemu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odcinki będzie można także oglądać na YouTube
na kanale Astronarium (www.youtube.com/AstronariumPL). Producentami cyklu są Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) oraz Telewizja Polska (TVP). Produkcja została dofinansowana przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Cykl będzie liczył 10 odcinków.
Krzysztof Czart

Czołówka programu dokumentalnego pt. „Astronomia niepodległa”. Źródło” PTA / TVP

W próbkach z Księżyca wykryto
najstarszą ziemską skałę
Międzynarodowy zespół badawczy związany z jednym z instytutów NASA (Center for Lunar Science and Exploration – CLSE) opublikował dowody na to, że jedna ze skał przywiezionych z Księżyca przez
astronautów mogła kiedyś znajdować się na Ziemi. Być może 4 mld lat
temu została wyrzucona w kosmos po upadku planetoidy lub komety
na powierzchnię Ziemi i potem trafiła na Księżyc, który w tych czasach
znajdował się trzykrotnie bliżej niż obecnie.
W próbce z misji Apollo 14 zidentyfikowano materiał pochodzący prawdopodobnie z czasów hadeiku. Znaleziono 2-gramowy fragment zbudowany z kwarcu, skalenia i cyrkonii, które są materiałami
powszechnie występujących na powierzchni Ziemi. Analiza chemiczna
pokazała, że fragment ten uległ krystalizacji w środowisku z tlenem,
zbliżonym do ziemskiego, o temperaturze takiej jaka występuje na Ziemi, a nie w warunkach jakie panują na Księżycu.
Alternatywą dla ziemskiego pochodzenia jest krystalizacja na Księżycu, lecz wymagałoby to wyjątkowych warunków, innych niż wynikają
z badań pozostałych skał księżycowych. W takiej sytuacji skała musiałaby powstać głęboko w płaszczu Księżyca. W związku z tym badacze
jako preferowaną wskazują hipotezę o ziemskim pochodzeniu.

Fragment skały
z Księżyca, w którym
wykryto fragment
mogący pochodzić
z Ziemi sprzed 4 mld lat.
Kamień przywieziono
z Księżyca ramach misji
Apollo 14 w 1971 r.
Źródło: USRA

Jeśli teoria jest prawdziwa, to historia skały mogła przebiegać
następująco. Najpierw skała uległa krystalizacji około 20 km poniżej
powierzchni Ziemi około 4,0 do 4,1 mld lat temu. Potem została wyrzucona w kosmos przez jedno lub więcej uderzeń takich jak upadek planetoidy. W tamtych czasach powstawały kratery o średnicach tysięcy
kilometrów, więc uderzenia były wystarczająco silne, aby przemieścić
w górę materiał z takich głębokości.
Gdy skała dotarła na powierzchnię Księżyca, miała okazję przeżyć kolejne uderzenia obiektów w powierzchnię, a w szczególności
3,9 mld lat temu została częściowo stopiona przez tego typu impakt.
Ostatnie uderzenie nastąpiło 26 mln lat temu, gdy po upadku planetoidy na Księżycu powstał krater Cone o średnicy 340 m. Ostatecznie
w roku 1971 astronauci z misji Apollo 14 zabrali skałę do badań laboratoryjnych na Ziemi.
Krzysztof Czart

Naukowcy wyznaczyli
kształt Drogi Mlecznej
Galaktyka, w której żyjemy – Droga Mleczna – wcale nie ma kształtu zbliżonego do płaskiego naleśnika, w jakim zwykle jest przedstawiana
na ilustracjach. Nowa, trójwymiarowa mapa naszej Galaktyki pokazuje,
jak bardzo w rzeczywistości jest ona zakrzywiona i skręcona.
Astronomowie z Chin i Australii stworzyli przełomową mapę Drogi Mlecznej na bazie badań rozkładu gwiazd znanych jako klasyczne
cefeidy. To szybko ewoluujące, pulsujące gwiazdy zmienne, które żyją
dość krótko, jak na kosmiczne standardy, ale są sto tysięcy razy jaśniejsze od Słońca. Połączenie ich obserwowanych okresów pulsacji i znanej
jasności pozwoliło naukowcom określić położenia tych gwiazd w Galaktyce z wysoką dokładnością, wynoszącą w tym przypadku od 3 do 5%.
Wyznaczone w ten sposób położenia prawie 1400 cefeid naniesione w trzech wymiarach na mapę, precyzyjnie wyznaczają (odzwierciedlają) jej kształt. Okazuje się, że dysk galaktyczny Drogi Mlecznej
jest skręcony i zakrzywia się w różnych kierunkach, wykazując przy
tym wyraźnie spiralny wzorzec. Co więcej, Galaktyka zdaje się być
bardziej powykrzywiana w swych obszarach zewnętrznych. Jest to
prawdopodobnie efektem działających tam sił wynikających z jej szybkiego ruchu obrotowego.
Elżbieta Kuligowska

Artystyczna wizja kształtu Drogi Mlecznej (efekt zakrzywienia
jest powiększony). Źródło: Xiaodian Chen (National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences)
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Niebo nad Polską

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

1 marca ok. godz. 1
16 marca ok. godz. 0
1 kwietnia ok. godz. 0*
16 kwietnia ok. godz. 23
1 maja ok. godz. 22
* od 31 marca czas letni (CEST)

NIEBO W MARCU I KWIETNIU 2019
Marzec i kwiecień to okres najszybszego wydłużania się długości dnia
i tym samym skracania nocy. W średnich szerokościach geograficznych Polski proces ten przebiega teraz w tempie około 4 min na dobę, by stopniowo
zwalniać dopiero od maja. Od początku marca do końca kwietnia, w centralnej Polsce dzień ulegnie wydłużeniu z 10 h 52 min do 14 h 49 min, a więc
o 3 h i 57 min, ale na krańcach południowych przyrost długości dnia będzie
w tym samym czasie o 24 min mniejszy, zaś na północnych o 24 min większy.
Po niemal dokładnie 89 dobach (bez 25 min) astronomicznej zimy, nocą
z 21 na 22 marca o godz. 22.58, wraz z osiągnięciem przez Słońce punktu wiosennej równonocy, nastaje tegoroczna astronomiczna wiosna. Mimo
coraz krótszych nocy, co najmniej do końca marca goszczą na nocnym niebie konstelacje wszystkich czterech pór roku: od ostatnich jesiennych krótko
po zmierzchu, poprzez komplet zimowych, górujące około północy wiosenne gwiazdozbiory, z okazałym trójkątem najjaśniejszych gwiazd Lwa, Panny
i Wolarza oraz wznoszący się długo przed świtem Trójkąt Letni, aż po pierwsze konstelacje jesienne pod koniec nocy.
Na przełomie marca i kwietnia, przez całą noc, zarówno krótko po zmierzchu, jak i jeszcze tuż przed świtem, goszczą na niebie charakterystyczne
gwiazdozbiory wiosenne, do których, oprócz już wymienionych, zaliczamy
również, na ogół mniej okazałe, niezbyt obszerne konstelacje Małego Lwa,
Psów Gończych, Warkocza Bereniki — wędrujące wysoko po niebie, a także
niżej położone — Sekstans, Puchar i Kruk. Całą tę liczną grupę wiosennych
gwiazdozbiorów, od południa „podpiera”, rozciągająca się na ponad 100° pomiędzy granicznymi konstelacjami Raka i Wagi, najdłuższa pośród 88 gwiazdozbiorów całego nieba, Hydra.
Gwiezdny symbol tej pory roku, Trójkąt Wiosenny, wytyczają trzy gwiazdy o jasnościach podobnych do mniej obszernego Trójkąta Letniego. Naj-
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Więcej informacji:
ALMANACH ASTRONOMICZNY TOMASZA ŚCIĘŻORA
http://www.urania.edu.pl/almanach

jaśniejszą spośród nich jest, nazywany również wręcz Gwiazdą
Wiosenną, zerowej wielkości gwiazdowej, pomarańczowy Arktur z konstelacji Wolarza, stanowiący północno-wschodni wierzchołek Trójkąta Wiosennego. Położony 33° niżej, południowo-wschodni wierzchołek wytycza 2,3 razy ciemniejsza, błękitna
Spica (inaczej: Kłos), najjaśniejsza w gwiazdozbiorze Panny, zaś
oddalony o około 55° na wschód od nich trzeci wierzchołek Trójkąta stanowi jeszcze o 40% ciemniejszy, biały Regulus z konstelacji Lwa, zwany również Sercem Lwa.
Mapki i wykresy zamieszczone na pierwszych dwóch stronach Kalendarzyka pozwalają zorientować się w wyglądzie
południowej części naszego nocnego nieba, głównie w połowie
marcowych i kwietniowych 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. Panoramiczna mapa na trzeciej i czwartej
stronie pokazuje m. in. zmieniające się w tym czasie położenia
planet na tle gwiazd.
Dokładniejsze terminy omawianych zjawisk zebrano w tabelce na drugiej stronie Kalendarzyka. Wszystkie momenty podane
są w aktualnie obowiązującym w Polsce czasie urzędowym —
do 30 marca środkowoeuropejskim (CET), a od 31 marca środkowoeuropejskim letnim (CEST).

SŁOŃCE
Pozorna droga Słońca na tle gwiazd, pokonywana w ciągu
w sumie 61 dni marca i kwietnia, a właściwie — z powodu zmiany czasu na letni — 60 dni i 23 godzin, wynosi łącznie 60°15’,
rozpoczynając się niemal dokładnie w połowie odcinka ekliptyki
przebiegającego przez gwiazdozbiór Wodnika (10,0° znaku Ryb),
a kończąc w połowie konstelacji Barana (10,3° znaku Byka).
Już od grudniowego zimowego przesilenia, aż do czerwcowego
przesilenia letniego, Słońce stale zwiększa swą deklinację, oddalając się coraz bardziej na północ od równika niebieskiego. Bezpośrednim tego skutkiem jest coraz wyższy, a więc również coraz
dłuższy łuk dzienny zakreślany na niebie przez Słońce, rozpoczynający się z każdym kolejnym dniem coraz dalej na północ od punktu
E horyzontu i kończący się coraz dalej na północ od punktu W.

KSIĘŻYC
Tegoroczną marcowo-kwietniową wędrówkę na tle gwiazd,
dwie doby po ostatniej kwadrze oświetlony w 26,2%, nasz naturalny satelita rozpoczyna blisko 1/3 odcinka jego drogi w gwiazdozbiorze Strzelca, by po przebyciu w ciągu 61 dni w sumie
dystansu nieco ponad 795°, a więc dokonawszy 2,21 obiegów
nieba, z końcem kwietnia, 4 doby przed nowiem dotrzeć niemal
do wschodniej granicy Wodnika, z tarczą oświetloną w 15,8 %.
W tym czasie Księżyc 16-krotnie przewędruje na niebie w pobliżu planet, spotykając się dwukrotnie z każdą z nich, a z Saturnem i Neptunem nawet trzykrotnie. Koniunkcje z Saturnem
będą tym razem szczególnie bliskie: 1 marca w odległości 18,8’,

Ważniejsze wydarzenia
marca i kwietnia 2019 roku
marzec
1
1
2
2
4
6
6
7
7
10
11
12
14
15
15
16
19
20
21
24
27
28
28
29
29

7.18
19.22
12.03
23.02
12.27
17.04
17.47
1.59
20.07
8.30
16.26
20.01
11.27
4.57
19.02
17.22
20.48
22.58
2.43
18.27
3.36
5.10
13.55
5.59
14.08

maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –21°39’
bliska koniunkcja Księżyca 19’N z Saturnem
Księżyc w węźle zstępującym, λ = 295°47’
koniunkcja Księżyca 1,2°S z Wenus
apogeum Księżyca, 406 397,3 km od Ziemi
nów Księżyca
koniunkcja Księżyca 3,0°S z Neptunem
koniunkcja Neptuna ze Słońcem (58’S)
koniunkcja Księżyca 7,9°S z Merkurym
koniunkcja Księżyca 4,6°S z Uranem
koniunkcja Księżyca 5,5°S z Marsem
Słońce wkracza do gwiazdozbioru Ryb
pierwsza kwadra Księżyca
koniunkcja dolna Merkurego ze Słońcem (3,5°N)
maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +21°46’
Księżyc w węźle wstępującym, λ = 114°35’
perygeum Księżyca, 359 382,9 km od Ziemi
Słońce wstępuje w znak Barana; λ = 0°
pełnia Księżyca
koniunkcja Merkurego 2,5°N z Neptunem
koniunkcja Księżyca 1,9°N z Jowiszem
ostatnia kwadra Księżyca
maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –21°52’
bardzo bliska koniunkcja Księżyca 3,2’’S z Saturnem;
Księżyc w węźle zstępującym, λ = 293°29’

1
2
2
3
3
5
6
6
9
9
10
11
12
12
12
17
19
19
20
23
23
24
25
25
27
28
30

2.14
8.31
11.35
3.24
3.58
10.51
3.49
18.08
10.15
20.22
8.12
21.21
2.01
20.09
21.06
0.05
9.01
13.12
10.55
1.06
13.43
23.18
16.32
17.01
0.18
20.20
12.32

apogeum Księżyca, 405 584,0 km od Ziemi
koniunkcja Księżyca 2,6°S z Wenus
bliska koniunkcja Merkurego 26’N z Neptunem
koniunkcja Księżyca 3,1°S z Neptunem
koniunkcja Księżyca 3,4°S z Merkurym
nów Księżyca
opozycja planetoidy (7) Iris, 1,93 au od Ziemi
koniunkcja Księżyca 4,5°S z Uranem
koniunkcja Księżyca 4,6°S z Marsem
opozycja planetoidy (2) Pallas, 1,64 au od Ziemi
bliska koniunkcja Wenus 17’S z Neptunem
maksymalna elongacja Merkurego, 27,7°W od Słońca
maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +22°01’
Księżyc w węźle wstępującym, λ = 111°47’
pierwsza kwadra Księżyca
perygeum Księżyca, 364 210,7 km od Ziemi
Słońce wkracza do gwiazdozbioru Barana
pełnia Księżyca
Słońce wstępuje w znak Byka; λ = 30°
koniunkcja Urana ze Słońcem (29’N)
koniunkcja Księżyca 1,6°N z Jowiszem
maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –22°08’
bliska koniunkcja Księżyca 22’S z Saturnem
Księżyc w węźle zstępującym, λ = 290°28’
ostatnia kwadra Księżyca
apogeum Księżyca, 404 588,6 km od Ziemi
koniunkcja Księżyca 3,3°S z Neptunem
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29 marca zaledwie 3,2’, zaś 25 kwietnia znów nieco dalej: 22,4’
od siebie — wszystkie odległości podane są geocentrycznie. Podczas najbliższej koniunkcji 29 marca rano, względem centrum
Polski, Księżyc minie Saturna w kątowej odległości 55,7’, a obserwację będzie można prowadzić jedynie do świtu, kiedy będą
jeszcze o 2’ dalej od siebie.
Efektownie powinna wypaść pierwsza z dwóch koniunkcji
Księżyca z Jowiszem, 3,5 h po północy 26/27 marca — geocentrycznie 1,9° od siebie, ale topocentrycznie z terenu Polski widoczna jako o 0,9° bliższa i około 0,5 h wcześniej. W podobnych
odległościach zachodzić będzie 23 kwietnia druga koniunkcja
Księżyca z Jowiszem, geocentrycznie o 0,15° bliższa, topocentrycznie o 0,2° dalsza od poprzedniej. Niestety, będzie to w samym środku dnia i głęboko pod horyzontem, a wcześniej, przed
świtem albo później, przed północą, obydwa obiekty będą jeszcze lub już daleko, 5–6° od siebie.
Wieczorem 9 kwietnia krótko po zmierzchu będzie można zobaczyć 19% sierp Księżyca w głowie Byka, 1,8° od Aldebarana,
najjaśniejszej gwiazdy tej konstelacji i 6,5° od Marsa, goszczącego wtedy również w centrum Byka.

PLANETY I PLANETOIDY
Podczas tegorocznych marcowych i kwietniowych nocy mamy
dość korzystne warunki do obserwacji planet. Wyjątkiem jak zawsze jest Merkury, dostępny zazwyczaj przez parę tygodni na przemian to rano, to wieczorem. Na przełomie lutego i marca Merkury
zachodzi około 1 h 45 min po Słońcu, jednak już w 1. dekadzie
marca czas ten gwałtownie się kurczy. Kolejny okres widoczności Merkurego, z natury rzeczy nad ranem, tym razem nie będzie
atrakcyjny, bo mimo niemal ekstremalnej zachodniej elongacji
11 kwietnia (prawie 28°W), planeta przez cały ten czas wschodzić
będzie nie wcześniej niż kilka minut przed świtem cywilnym.
Jasność Wenus w roli Gwiazdy Porannej — imponująca nawet w minimum — w omawianym okresie zmaleje jedynie o 0,3
magnitudo, czyli około 30%. Maleje również czas widoczności
Wenus, z początkiem marca wschodzącej o świcie astronomicznym, około 1,5 h przed wschodem Słońca, a pod koniec kwietnia
już niespełna 3 kwadranse przed Słońcem, krótko przed świtem
cywilnym — w takim mniej więcej układzie będziemy mogli
Wenus oglądać aż do połowy lipca. Rankiem 10 kwietnia Wenus
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Jasności, rozmiary kątowe i wygląd planet

znajdzie się bardzo blisko Neptuna, tuż obok 4. wielkości gwiazdy phi Aquarii, jednak z racji ich wschodu zaledwie 45 min przed
Słońcem, dostrzeżenie 55 tysięcy razy ciemniejszego Neptuna
0,3° na północ od Wenus wydaje się niemożliwe. Jeszcze mniejsze są szanse na obserwacje dwóch wcześniejszych koniunkcji, kreślącego zamaszystą pętlę Merkurego, z jeszcze później
wschodzącym Neptunem: 2 kwietnia, a zwłaszcza 24 marca
Nadal długo ozdobą wieczornego nieba jest Mars, początkowo
zachodzący około godz. 23.00, z końcem kwietnia tylko o 15 min
wcześniej, choć wskutek zmiany czasu na letni — dopiero krótko
przed północą. Ponieważ jednak coraz później zapada zmierzch,
w ciągu marca i kwietnia czas widoczności Marsa ulega skró-

KALENDARZYK

ceniu, o 0,4 mag maleje również jego jasność. Szczególnie malowniczo Mars powinien prezentować się na przełomie marca
i kwietnia: podczas wędrówki przez zachodnie rejony gwiazdozbioru Byka, 31 marca znajdzie się 3° na południe od gromady
gwiazd Plejady. Wędrując dalej, 15 kwietnia Czerwoną Planetę
zobaczymy niespełna 5,5° na północ od również czerwonego,
choć o 60% jaśniejszego Aldebarana, najjaśniejszej gwiazdy tej
konstelacji, warto więc, zwłaszcza tego wieczoru, skierować
wzrok na zachodnią stronę nieba.
Coraz dłużej goszczą na marcowo-kwietniowym nocnym niebie planetarne olbrzymy — Jowisz w południowej części konstelacji Wężownika i Saturn niemal w centrum Strzelca. Przez cały
ten czas, wędrując 26° przed Saturnem, Jowisz wschodzi około
108 min wcześniej, a z końcem kwietnia obie planety pojawiają
się na niebie o prawie 4 h wcześniej niż na początku marca. Jasność Jowisza w tym czasie wyraźnie wzrasta: o 0,5 magnitudo,
podczas gdy w przypadku Saturna utrzymuje się niemal dokładnie na stałym poziomie.
W marcu nie ma specjalnie atrakcyjnych opozycji jaśniejszych
planetoid. Za to w pierwszej dekadzie kwietnia, po przeciwnej
stronie Ziemi niż Słońce i tym samym najbliżej nas, przewędrują
aż dwie dość jasne planetoidy. Odkryta w 1847 r. przez Johna
Kinda, planetoida (7) Iris, wędrująca na pograniczu wiosennych
konstelacji Kruka i Panny, zbliży się do nas najbardziej nocą
5/6 kwietnia. Niespełna 3,5 doby później, wieczorem 9 kwietnia, w opozycji znajdzie się druga w kolejności odkrycia, wyraźnie jaśniejsza, po raz pierwszy zaobserwowana w 1802 r. przez
Heinricha Olbersa, planetoida (2) Pallas, łatwa do odnalezienia
za pomocą lornetki w południowej części konstelacji Wolarza,
20’ na południowy wschód od 2,6m gwiazdy eta Bootis.

ROJE METEORÓW
W drugiej połowie kwietnia aktywny jest, na ogół średnio obfity, rój meteorów Lirydy, którego radiant usytuowany jest w doskonale widocznym w drugiej połowie wiosennych nocy gwiazdozbiorze Lutni, tuż przy granicy z Herkulesem. Najstarsze wzmianki
o tym roju pochodzą z chińskich kronik sprzed 4000 lat. Meteory
te związane są z odkrytą w 1861 r. okresową kometą C/1861 G1
(Thatcher), której okres obiegu Słońca wynosi 415 lat. Wielokrotnie ich aktywność skutkowała wręcz „deszczami” meteorów, pod-

czas których odnotowywano nawet do 1800 „spadających gwiazd”
w ciągu godziny, ostatnio, w latach 1803 i 1922. Zazwyczaj jednak
wykazują bez porównania mniejszą aktywność: do około 18 na godzinę. Stosunkowo szybkie, białe meteory, przelatują przez ziemską atmosferę z prędkością 49 km/s, nie pozostawiając śladów.
Tegoroczne maksimum przewiduje się na 23 kwietnia, obserwacje
najlepiej prowadzić po północy, gdy gwiazdozbiór Lutni wznosi
się wysoko na południowej części nieba.

GWIAZDY ZMIENNE
Poniżej zamieszczamy charakterystyczne momenty (maksima lub minima) przedstawicieli trzech typów gwiazd zmiennych,
możliwe do zaobserwowania na nocnym niebie.
Algol (β Persei), zmienna zaćmieniowa o okresie 2,8673 doby
i zakresie zmian jasności od 2,1m do 3,4m. Tabelka zawiera momenty głównych (głębszych) minimów jasności:
marzec
2, 1.11
4, 22.00
7, 18.48

kwiecień
22, 2.52
24, 23.41
27, 20.30

14, 2.24
16, 23.12
19, 20.01

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:
marzec

kwiecień

1, 20.26
7, 5.14
12, 22.49

3, 2.11
13, 19.47
19, 4.35
29, 22.10

Mirydy — gwiazdy zmienne długookresowe o okresie zmian
powyżej 100 dni. W tabelce zestawiono, przypadające w tych
miesiącach, maksima blasku kilkunastu jaśniejszych miryd.
marzec
2, R Vir 6,9m
18, SS Vir 6,8m
24, U Cet 7,5m

kwiecień

24, V Cas 7,9m
28, W Cet 7,6m
31, R Oph 7,5m

9, W And 7,4m
24, U Ori 7,3m
26, R Dra 7,6m

Jan Desselberger
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wy wschód od 3,8m gwiazdy Chort, jako najdalej na południe
wysunięty składnik tzw. Tripletu Lwa, tworzonego wraz ze spiralnymi galaktykami M 65 i NGC 3628.
M 86 — odkryta rok po poprzedniej, równie jasna, tym razem klasyfikowana jako eliptyczna lub soczewkowata, galaktyka należąca do rozciągającej się na pograniczu gwiazdozbiorów Panny i Warkocza Bereniki, ogromnej Gromady Galaktyk
w Pannie. W gąszczu sąsiednich galaktyk, bez pomocy dokładnej mapy niełatwo ją odnaleźć, 9,1° na wschód od Deneboli
(b Lwa). Usytuowana niemal dokładnie na granicy obu konstelacji, stanowi centralny i najjaśniejszy obiekt tzw. Łańcucha
Markariana, charakterystycznego ciągu co najmniej 7 galaktyk.
Jej kątowe rozmiary na naszym niebie to około 0,3 rozmiarów
księżycowej tarczy trzy dni przed lub po pełni.
Źródło: Sloan Digital Sky Survey / Wikipedia
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Galaktyka eliptyczna M 86

WIOSENNE GALAKTYKI

hoć marzec jest na naszej półkuli miesiącem jeszcze w 2/3 zimowym, to nawet w pierwszych jego
dniach, już przed północą możemy odnaleźć na niebie komplet wiosennych gwiazdozbiorów, z dominującymi pośród nich Lwem, Panną i Wolarzem, których najjaśniejsze gwiazdy wytyczają efektowny Trójkąt Wiosenny. Jako
jeden z dwóch (oprócz nieba jesiennego) rozległych obszarów
nieba usytuowanych z dala od wstęgi Drogi Mlecznej, niebo
wiosenne szczególnie obfituje w różnych typów odległe galaktyki, których część prezentowaliśmy już w minionych latach.
Wybrane tym razem obiekty, to przedstawicielki trzech typów galaktyk, odkryte przez twórcę słynnego XVIII-wiecznego
Katalogu mgławic i gromad gwiazd, Charlesa Messiera lub jego
najbliższego współpracownika, Pierre’a Méchaina. W tamtych
czasach, galaktyki traktowano na równi z należącymi do Drogi Mlecznej mgławicami. Gdy umiano już mierzyć tak wielkie
odległości i okazało się, że leżą znacznie dalej, przez dziesiątki
lat nazywano je mgławicami pozagalaktycznymi, by dopiero
w pierwszej połowie XX w. uznać te obiekty za odrębne galaktyki, skupiska gwiazd i materii międzygwiazdowej, podobne
do Naszej Galaktyki.
Wszystkie proponowane poniżej do obserwacji obiekty,
w marcowe i kwietniowe noce przebywają wiele godzin ponad
horyzontem, co pozwala na ich obserwację o różnych porach
nocy, za pomocą niekoniecznie dużego amatorskiego teleskopu.
Dostrzeżenie ich szczegółów wymaga już jednak większego teleskopu i/lub długo naświetlanych fotografii.
Słonecznik (M 63) — najjaśniejsza z przedstawionych
galaktyk, pierwsza, odkryta w lipcu 1779 r. przez Messiera
i zamieszczona w jego Katalogu „mgławica spiralna”, wyglądem kojarząca się rzeczywiście z okazałym kwiatem słonecznika. Zwróconą ku nam ukośnie, z odległości 37 mln lat św.
widoczną jako obiekt o rozmiarach kątowych około 40% tarczy Księżyca pomiędzy kwadrą a pełnią, tę spiralną galaktykę
odnajdziemy blisko centrum gwiazdozbioru Psów Gończych,
5,3° na północny wschód od 2,9m Cor Caroli — najjaśniejszej
gwiazdy konstelacji.
M 66 — odkryta 8,5 miesiąca później, dwa razy ciemniejsza galaktyka spiralna z dość wyraźną poprzeczką, którą
również widzimy z ukosa, jako obiekt o kątowych wymiarach
trzykrotnie mniejszych od Księżyca w kwadrze. Odnajdziemy
ją we wschodniej części gwiazdozbioru Lwa, 2,8° na południo-
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Galaktyka spiralna M 109

M 109 — jeszcze jedna galaktyka spiralna z poprzeczką,
2-krotnie ciemniejsza od poprzedniej, usytuowana w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy, 0,65° na południowy wschód
od gwiazdy Phecda (g UMa). Nachylona ku nam pod kątem
około 45°, przyjmuje na niebie rozmiary 1/4 tarczy Księżyca
dobę po pierwszej lub przed ostatnią kwadrą, ukazując bardzo
wyraźną strukturę spiralnych ramion, z dobrze wykształconą
poprzeczką. Nie znalazła się pośród 103 obiektów pierwszego
wydania Katalogu Messiera, co uzupełniono dopiero w 1953 r.,
jako przedostatnią pozycję ostatecznej jego wersji

Jan Desselberger
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ALMANACH
ASTRONOMICZNY
NA ROK 2019

D

ostępna jest nowa edycja „Almanachu Astronomicznego na rok 2019” wydawanego przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA). Almanach powstał w 2008 r. jako elektroniczna kontynuacja wydawanego przez Polskie Towarzystwo Miłośników
Astronomii w latach 1992–2007 „Kalendarza Astronomicznego”. Do 2014 r. wydawcą almanachu był Klub Astronomiczny
„Regulus”, od 2015 r. jest nim PTA.
„Almanach”, w zamierzeniu autora, obejmować ma całokształt problematyki obserwacyjnej, jednak pełni też funkcję
kalendarza. Można w nim znaleźć m.in. szczegółowe efemerydy Słońca, Księżyca i planet, zarówno podstawowe (jak np. ich
współrzędne równikowe), jak również poszerzone (np. współrzędne prostokątne Słońca czy też tabele do obserwacji fizycznych szczegółów na powierzchni wybranych ciał niebieskich,
w tym nawet niedocenianego Merkurego). Podane są również
efemerydy planet karłowatych, kilkudziesięciu jaśniejszych
planetoid oraz najjaśniejszych komet — dla tych klas obiektów załączono mapy ich tras na niebie. W skład „Almanachu”
wchodzi również szczegółowy atlas Księżyca, uzupełniony
o rozdział opisujący tzw. „zjawiska sporadyczne” występujące na jego powierzchni. Podany jest także spis wszystkich
znanych rojów meteorów, z zaznaczeniem rojów aktywnych
oraz wyróżnieniem tych, których obserwacja jest szczególnie
w danym roku pożądana. Szczegółowo opisane i zilustrowane
są wszystkie widoczne na Ziemi zaćmienia Słońca i Księżyca,
jak również przejście Merkurego na tle tarczy Słońca, które to
rzadkie zjawisko będzie można obserwować w bieżącym roku.
Oddzielny dział stanowią tabele i diagramy ułatwiające obser-

„Almanach” można pobrać ze strony
www.urania.edu.pl/almanach
Znajduje się też w Google Play (urządzenia mobilne z systemem Android). W obu
przypadkach jest bezpłatny.

wacje naturalnych satelitów Jowisza, Saturna, Urana, Neptuna
i (dla zaawansowanych) Plutona. Podane są równie efemerydy
kilkudziesięciu gwiazd zmiennych zaćmieniowych, jak również
cefeid, gwiazd typu RR Lyr i miryd. Z kolei zjawiska zakryciowe reprezentowane są przez efemerydy zakryć jasnych gwiazd
przez Księżyc, podane dla 12 miast w Polsce, jak również prognozy potencjalnie widocznych z terenu Polski zakryć gwiazd
przez planetoidy.
Począwszy od minionego roku w „Almanachu” są zamieszczone również efemerydy kilkudziesięciu egzoplanet, których
tranzyty możliwe są do obserwacji przez miłośników astronomii. Obserwacje tych zjawisk są z jednej strony niezwykle
atrakcyjne, z drugiej mają niezaprzeczalne znaczenie naukowe.
Od minionego roku w „Almanachu” można znaleźć efemerydy przelotów nad Polską Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
(ISS), pozwalające na zaplanowanie obserwacji również tego,
tym razem sztucznego, obiektu.
Sam „Almanach” jest dostępny w portalu Uranii w dwu wersjach — w postaci pojedynczego, niezmiennego pliku PDF, jak
również w postaci bloków tematycznych. Niektóre z tych bloków w ciągu roku są aktualizowane w miarę pozyskiwania nowych danych — dotyczy to w szczególności efemeryd gwiazd
zmiennych długookresowych (miryd). Dzięki temu „Almanach
Astronomiczny” zachowuje aktualność w ciągu roku.
Autor ma nadzieję, że „Almanach” jest pozycją spełniającą
oczekiwania użytkowników, jednak liczy na uwagi, które pozwolą na jego dalszy rozwój.

Tomasz Ściężor
W formie elektronicznej dostępny jest
także „Rocznik astronomiczny na rok
2019” wydany przez Instytut Geodezji
i Kartografii. Można go znaleźć pod
adresem http://www.igik.edu.pl/pl/a/
Rocznik-Astronomiczny-2019
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KĄCIK OLIMPIJCZYKA

ROZWIĄZANIE ZADANIA DRUGIEJ SERII
I STOPNIA LX OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
TREŚĆ ZADANIA
Oszacuj masę włókna chromosferycznego (czyli protuberancji spokojnej), widocznego w centralnej części tarczy
słonecznej pomiędzy południkami 27°E i 16°W. Przybliż tę
protuberancję bryłą, której długość do średniej wysokości i do
średniej grubości mają się do siebie jak 100:10:1 i przyjmij,
że gęstość plazmy w typowej protuberancji spokojnej wynosi
1010 cząstek/cm3; przy czym średnia masa cząsteczkowa to 1,5
masy protonu.

ROZWIĄZANIE
Do zadania dołączone było zdjęcie Słońca z widoczną protuberancją. Zaznaczmy na nim kilka przydatnych punktów.

Dla trójkąta przedstawionego na rysunku wzór wygląda następująco:
cos(α) = cos(b) cos(c) + sin(a) sin(c) cos(A).
Stosując ten wzór analogicznie w naszych trójkątach, jesteśmy w stanie zauważyć, że:
cos(|AC|) = cos(|BC|)cos(|BA|) + sin(|BC|)sin(|BA|)cos(A1),
cos(|CD|) = cos(|BD|)cos(|BC|) + sin(|BD|)sin(|BC|)cos(A2),
cos(|DE|) = cos(|BE|)cos(|BD|) + sin(|BE|)sin(|BD|)cos(A3).
Przyjmując, że szerokość heliograficzna punktu oznaczona
jest przez φ, a długość przez λ, obliczmy wartości wszystkich
potrzebnych kątów:
|BA| = φB – φA = 65°
|BC| = φB – φC = 73°
|BD| = φB – φD = 80°
|BE| = φB – φE = 77°
A1 = λA – λC = 7°
A2 = λC + λD = 30°
A3 = λE – λD = 6°
Stosując funkcję arcus cosinus znajdujemy wartości długości poszczególnych odcinków:
|AC| = 0,18 rad,
|CD| = 0,52 rad,
|DE| = 0,11 rad.
Niech Lp będzie długością całej protuberancji. Jej długość
można obliczyć z prostej proporcji:
Lp =

Jak widać, protuberancja nie jest prosta i składa się z trzech
części. Dodatkowo na zdjęciu zaznaczono południowy biegun
heliograficzny. Wyznaczmy współrzędne zaznaczonych punktów:
A = (25°S, 27°E)
B = (90°S)
C = (17°S, 20°E)
D = (10°S, 10°W)
E = (13°S, 16°W)
Teraz, korzystając z wzoru cosinusów dla trójkąta sferycznego, wyznaczymy długości odcinków: |AC|, |CD| i |DE|.

( AC + CD + DE ) ⋅ 2π R
2π

s

gdzie RS =7 ∙ 108 m jest promieniem Słońca. Z tego wynika, że
Lp = 5,7 ∙ 108 m.
Stosunek długości wymiarów naszej bryły jest równy
100:10:1. Zakładając, że podstawą protuberancji jest elipsa, to
wzór na jej objętość wyraża się wzorem:
V = abπ∙H = 0,01Lp∙0,1Lp∙π∙Lp = 5,8 ∙ 1029 cm3.
Znamy gęstość protuberancji ρ i średnią masę cząsteczkową
μ. Przekształcając wzór ogólny na gęstość substancji, otrzymujemy rozwiązanie zadania:
M = ρ ∙ µ ∙ V = 1,5 ∙ 1013 kg.

Krzysztof Lisiecki
Autor rozwiązania jest finalistą LX Olimpiady Astronomicznej.
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Dźwięki kosmosu
po raz trzeci
Voices Of The Cosmos (VOTC) to wspólny projekt Rafała Iwańskiego (Hati / X-NAVI:ET) i Wojciecha Zięby (Electric Uranus)
realizowany od 2009 r. wraz z astronomem Sebastianem Soberskim. O ich wspólnych dokonaniach pisałem parokrotnie na
łamach „Uranii”. Pięć lat temu opis drugiej części kończyłem
słowami: Większa liczba stosunkowo krótkich utworów wręcz
pozostawia pewien niedosyt. Aż chciałoby się, by niektóre z nich
trwały znacznie dłużej. Może warto pomyśleć o kontynuacji
projektu? „Trójka” to przecież taka ładna liczba… I stało się!
Właśnie niedawno, dokładnie w dzień całkowitego zaćmienia
Księżyca 21 stycznia br. (data wybrana nieprzypadkowo) miała
swą premierę trzecia część tego oryginalnego przedsięwzięcia.
Pierwsza część zdominowana była dźwiękami pulsarów
i radiowymi pulsami magnetosfer planet olbrzymów, co było
zapewne efektem współpracy z Sebastianem Soberskim pracującym w Centrum Astronomii UMK na 32-m radioteleskopie
odbierającym m.in. takie sygnały. Na drugiej płycie projektu
VOTC królowały odgłosy generowne przez plazmę słoneczną
i jej interakcje z ziemską magnetosferą (zorze polarne). Słysząc
zapowiedzi wydania kolejnej części VOTC, bardzo byłem ciekaw, czym teraz uraczą nas jego autorzy? Czy będzie to tylko
nowe granie starych pomysłów, czy też zaskoczą czymś zupełnie nowym?
Co nam przynosi trzecia część? Przede wszystkim różnorodność. Mamy tu ponownie dźwięki rejestrowane przez radioteleskopy z aktywnego Słońca i pobudzonej nim ziemskiej magnetosfery. Mamy dźwięki zarejestrowane podczas zakończonej
w 2017 r. misji badań Saturna przez sondę Cassini. Są radiowe
echa meteorów z roju Leonidów. Nowością są odgłosy z symulacji układu podwójnego białych karłów, efektów sejsmicznych
w gwiazdach czy też udźwiękowiony obraz powierzchni naszego Księżyca (skorzystano tu z ciekawej metody opracowanej

przez amerykańskiego kompozytora Andrew Kaisera, polegającej, w wielkim skrócie, na tworzeniu dźwiękowego spektrogramu obrazu z wykorzystaniem szybkiej transformaty Fouriera).
Oczywiście to wszystko sowicie polane jest sosem dźwięków generowanych przez Iwańskiego i Ziębę za pomocą
analogowych i cyfrowych syntezatorów oraz przeróżnych generatorów tonów i pętli, gongów, jak i przemyślnych źródeł
dźwięków własnej produkcji. Muzycy robią to tak genialnie,
że niewtajemniczonemu słuchaczowi trudno zauważyć granicę,
gdzie kończą się odgłosy naturalnego, kosmicznego pochodzenia i do głosu dochodzi nieokiełznana wyobraźnia muzyczna
autorów projektu.
Słuchając trzeciej części VOTC, szybko przestałem tracić
energię na ten daremny trud odsiewania tego co niebiańskie od
tego co ludzkie i po prostu poddałem się magii dźwięków płynących z głośników.
Czy będą kolejne części VOTC? Autorzy nie mówią „nie”!

Jacek Drążkowski

Konkurs
na fotki
z Uranią

Aby lepiej poznać tajemnice planet
i Wszechświata, Staś Fiebich wybrał
się z Uranią na szczyt kopuły Bazyliki
św. Piotra w Watykanie. Zdjęcie
wykonała mama – Małgorzata Fiebich.

URANIA

1/2019

79

OBSERWATOR SŁOŃCA

Biuletyn Sekcji Obserwacji Słońca PTMA

Natura Słońca (cz. 2)
ko to w swojej mrówczej pracy przedstawił i w 1851 r. był już
pewnyŁ nasza Dzienna Gwiazda — Słońce posiada 10-letni
cykl aktywności nasilania się plam słonecznych. Z różnych,
jeszcze wcześniejszych niezależnie prowadzonych obserwacji Słońca, potwierdzono zgodność pojawiania
się plam z obserwacjami prowadzonymi przez
S.H. Schwabe. Trzeba podkreślić, że astronom
prowadził obserwacje plam w sposób systematyczny przez długi okres czasu. Opierając
się na jego obserwacjach, cofnięto się jeszcze
bardziej w przeszłość. Okazało się, że trafiono
na zapiski astronomów z 1643 i 1715 r. Liczba plam wówczas była niewielka. Ostatecznie
okres aktywności uśredniono i przyjęto jako 11-letni cykl. Jednak praca, jaką wykonał S. H. Schwabe — cykl 10 letniej aktywności — odbiegała od normy. Zdarzyło się, że pomiędzy
maksymalnymi wartościami plam słonecznych na powierzchni
Słońca okres ten był krótszy, tylko 7-letni. W drugim przypadku u innych astronomów był znacznie dłuższy: 16-letni. Miało
to miejsce w latach 1788–1804.
Janusz Bańkowski
Źródło: Wikipedia

O

bserwacją naukową plam słonecznych przez
długi okres czasu zajmował się Samuel Heinrich Schwabe (1789–1875). Systematyczne
obserwacje rozpoczął od 1826 r. w swoim obserwatorium astronomicznym Dessau. Był przekonany, że odkryje w pobliżu Słońca nieznaną
jeszcze nikomu planetę znajdującą się znacznie
bliżej niż Merkury. W każdy pogodny dzień liczył plamy na powierzchni Słońca, zapisując je
skrupulatnie w swoim dzienniku obserwacyjnym.
Okres obserwacji S.H. Schwabe to ponad 40 lat
w różnym przedziale czasowym. Na podstawie
liczonych plam dochodzi do wniosku, że liczba plam na tarczy słonecznej zmienia się w przedziale 10
lat. W tym czasie liczbowo jest ich najwięcej, później powoli
ulega zmniejszeniu, osiągając minimalną wartość. Astronom
wszystkie swoje zapiski liczbowe plam zestawił w tablicach,
z których wynika, że plamy od 1826 r. pojawiały się okresowo. W roku 1828 nie było plam na Słońcu. 5 lat później
znowu pojawiały się ich większe ilości. Za następne 5 lat
w 1838 r. znowu ich liczba zmalała prawie do zera. Wszyst-

PODSUMOWANIE ROKU 2018 I PLANY SEKCJI
SOS PTMA NA ROK 2019
Koniec roku to przede wszystkim czas podsumowań.
W 2018 r. udało nam się przebudować stronę tak,
aby wyświetlała się w pełnej rozdzielczości. Również
doprowadziliśmy do końca możliwość pisania raportu online
oraz wglądu do innych raportów naszych obserwatorów.
Do sekcji dołączył drugi już obserwator z Hiszpanii i bardzo
szybko asymilował się na naszej stronie. Pod koniec
roku udało nam się opracować graficznie i zakupić przy
pomocy PTMA koszulki sekcji dla obserwatorów i chętnych.
Wraz z początkiem roku chcielibyśmy, jak to już stało się
tradycją, wydać nasz kolejny kalendarz astronomiczny.
Byłby to już trzeci nasz kalendarz. Ze względu jednak
na brak sponsorów, którzy opłaciliby druk kalendarza,
prawdopodobnie zostanie on wydany w wersji
elektronicznej. Tak jak w poprzednich latach tak i teraz
kalendarz będzie składał się z tzw. dziennika obserwatora
Słońca oraz artykułów dot. zjawisk na niebie. Całością
opracowania kalendarza zajął się Janusz Bańkowski,
natomiast grafiką wersji elektronicznej Maciej Polak
z drukarni Tempoprint. Korektą zajmie się Adam Tużnik. Jak
wiemy z artykułów ukazujących się w mediach, rok 2019
to stuletnia rocznica powstania PTMA i czasopisma Urania.
Sto lat temu została powołana do życia Międzynarodowa
Unia Astronomiczna. My chcemy w tym roku przeprowadzić
zjazd Sekcji Obserwatorów Słońca. Zjazd miał się odbyć
w 2018 roku, ale ze względów osobistych nie mogłem
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się zaangażować w jego przygotowanie, stąd termin
zjazdu został przeniesiony na rok 2019. Miejscem zjazdu
będzie obserwatorium w Piwnicach. Niestety ze względu
na ograniczoną ilość miejsc w hotelu będzie również
ograniczona liczba uczestników zjazdu. Osoby mieszkające
w niewielkiej odległości od Piwnic nie będą korzystały
z noclegu w obserwatorium. W pierwszej kolejności będą
zapisywani obserwatorzy sekcji, a dopiero później osoby
z grupy facebook. Obserwatorzy jak i pozostali uczestnicy,
którzy zadeklarują swój przyjazd, będą musieli opłacić
tzw. konferencyjne w wysokości 50 zł. Uczestnicy na zjazd
przyjeżdżają na własny koszt. Pobyt osób zagwarantuje
PTMA. Tak pokrótce przedstawia się plan zjazdu
21 września w godz. popołudniowych zjeżdżamy się
do obserwatorium.
Około godz. 18.00 nastąpi przywitanie uczestników
przez prezesa PTMA i koordynatora sekcji. W tym dniu nie
będzie posiłku.
22 września
7.00 do 8.00 — śniadanie
Od 9.00 do 12.00 -prelekcje
13.00 — krótkie zwiedzanie obserwatorium
Od 15.00 do 20.00 — druga część prelekcji
21.00 — ognisko i obserwacje nocnego nieba

Opracowanie: Janusz Bańkowski

OBSERWATOR SŁOŃCA

wrzesień

Raport nr 11/2018

Mimo że przewidywano pojawienie się nowego cyklu, wszystko na to
wskazuje, że będziemy musieli jeszcze trochę na niego poczekać.
Co prawda od czasu do czasu pojawiają się grupy nowego cyklu,
ale to sporadycznie pojawiające się grupy nierozwijające się podczas
przejścia przez tarczę Słońca.Tymczasem średnia liczba Wolfa
w listopadzie wyniosła R = 3,07 a średnia SN = 1,98. Swoje raporty
przysłało 7 obserwatorów.
OBSERWATORZY:
1. Zapata Antonio Morales 30
2. Jimenez Francisko 21
3. Zagrodnik Jerzy 18
4. Bańkowski Janusz 14
5. Mikołajczak Eugeniusz 12
6. Raczyński łukasz 10
7. Figiel Tadeusz 4

23 września (niedziela)
7.00 do 8.00 — śniadanie
9.00 wyjazd do Truszczyn i zwiedzanie obserwatorium
połączone z prelekcją Roberta Szaja
Oczywiście plan może ulec zmianie.
Chciałbym, aby jednym z tematów prelekcji było
chronometryczne badanie Słońca, przeprowadzane
w tamtejszym obserwatorium przez prof. Gawrońską. Temat
jest mało znany, dotyczący obserwacji Słońca na specjalnym
paśmie radiowym przy użyciu anten zwanych chronometrami.
Oczywiście chcielibyśmy zaprosić również heliofizyka.
Czy się uda, zobaczymy. Na tym zjeździe zostanie
przedstawiony dorobek sekcji po I zjeździe w Toruniu. Marzy
mi się, abyśmy mogli przeprowadzić poglądową obserwację
Słońca specjalnym teleskopem znajdującym w jednym
z obserwatoriów dla teleskopów optycznych. Na miejscu
pomagać mi będą: Maciej Mikołajewski i Agnieszka Górska-Pukownik. Dokładny plan zjazdu wraz z tematami prelekcji
będzie podany w późniejszych numerach Uranii.

październik

Raport nr 12/2018

Tylko w drugim tygodniu grudnia pojawiały się plamy na Słońcu.
W tych dniach liczba Wolfa nie przekroczyła 25 a, średnia wyniosła
R = 2,06 i średnia SN = 1,93. Reszta dni to cisza na tarczy Słońca.
Siedmiu obserwatorów wykonało dla liczby Wolfa 79 obserwacji a,
dla SN 54 obserwacje.
OBSERWATORZY:
1. Antonio Jesus Zapata Morales 31
2. Jimenez Francisco 25
3. Zagrodnik Jerzy 10
4. Mikołajczak Eugeniusz 6
5. Bańkowski Janusz 4
6. Raczyński Łukasz 2
7. Figiel Tadeusz 1
Koordynator SOS PTMA Tadeusz Figiel

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE, ASTRONOMIA
MOJA PASJA
Nowoczesne technologie i ogólny dostęp do internetu
sprawiają, że przestajemy racjonalnie myśleć. Zapominamy,
co jest najważniejsze w naszym tak krótkim życiu. Nigdy
nie zastanawiamy się nad faktem naszego uzależnienia
od portali społecznościowych typu facebook czy też samego
internetu. Nie zastanawiamy się nad mijającym czasem
przy komputerze. Brakuje czasu dla rodziny. Wiadomości
z astronomii otaczają nas niczym sieć pajęcza. Nie zdajemy
sobie sprawy, że czasem czytamy jeden i ten sam post 10
razy. Żyjemy w świecie wirtualnym, czasami w ogóle nie
znając naszych znajomych, których mamy więcej i więcej.
Wiem, astronomia to wspaniała nauka i chyba żadna
inna jej nie dorówna, ale musimy trochę wyluzować, stać
się normalnymi ludźmi. Postarajmy się zauważyć naszych
bliskich, bo tak szybko odchodzą. To, kochani, taka trochę
przestroga, by nasza pasja i posiedzenia na portalach
społecznościowych nie przesłoniły nam rzeczywistości,
realnego obrazu życia.
Tadeusz Figiel
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ROZRYWKA

W

„Uranii–PA” nr 5/2018 zamieściliśmy logogryf, którego
rozwiązaniem jest hasło MAŁA URANIA I KOSMICI.
Nagrody w postaci książek o tematyce
astronomicznej wylosowali Piotr Szady z Zabrza
i Rafał Zorychta z Kończyc Wielkich, natomiast
płytę muzyczną otrzymuje Arkadiusz Kostecki
z Łopiennika Górnego. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
Chiński satelita naukowy
Patron uniwersytetu w Kijowie
Gwiazdozbiór wiosenny
Odkrywca pyłowych obłoków w układzie Ziemia–Księżyc
Oko Ziemi w Czardworku
Cel sondy Hayabusa2
Założyciel Astrokraka
Pręgowany księżyc Saturna
Kandydatki na ciemną materię
Słaba kometa na lato
Jedne z najjaśniejszych obiektów we Wszechświecie
Aktywny obserwator SOS PTMA
Nauczyciel sztucznej inteligencji szukającej pozasłonecznych
planet
14. Miejsce pierwszego współczesnego obserwatorium w Chinach
15. Szuka ich Kamiokande
16. Imię sekretarza „Uranji”
Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek.
Na rozwiązania czekamy do końca stycznia 2019 r. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi rozlosujemy dwie nagrody książkowe o tematyce astronomicznej i dwie płyty kompaktowe z elektroniczną muzyką kosmiczną.
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 ufundowana przez sklep www.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.

opr. Jacek Drążkowski

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA” 5/2018:
1. GEMINIDY, 2. MAEZAWA, 3. SŁOŃCE, 4. PULSARY, 5. OUMUAMUA,
6. STELLARIUM, 7. HAYABUSA, 8. TARANTULA, 9. RIVKIN, 10. UDALSKI,
11. JOWISZ, 12. PEAKE, 13. PANOPTES, 14. TESS, 15. SHOEMAKER,
16. SPITZER, 17. SPICA, 18. BIERNIKOWICZ.

Muza, co nie daje spać…
astrożarty Jacka D.

Astronomem, który „pogonił” trzech
założycieli „Uranii” z obserwatorium
był Felicjan Kępiński. Gwoli
sprawiedliwości, szybko jednak
przygarnął ich z powrotem.
Żart obok, który nie przeszedł
redakcyjnej cenzury w wersji dla
dzieci (s. 35) nie jest jednak naszym
wymysłem. Rozebrana Urania zdobi
okładki całego rocznika 1926,
kiedy redaktorem był Eugeniusz
Rybka. Postanowiliśmy, że będzie
nam towarzyszyć przy wyjątkowych
okazjach.
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Red. W pierwszym przypadku najlepiej kupić specjalny kask ochronny
„Astronarium”:
https://sklep.pta.edu.pl/gadzety/190-czapka-astronarium-z-latarka.html
Co do drugiego problemu, to
ewidentnie sprawka naszego redakcyjnego chochlika, który czasami
daje o sobie znać w tak wredny, bo
dotykający merytorycznych spraw,
sposób. Oczywiście, łatwo zauważyć po dacie apogeum 28 kwietnia, że prawdziwą datą perygeum
musi być ta wcześniejsza.

Fot. Konrad Mruk

Z pewnym niepokojem przeczytałem informację w Kalendarzu Astronomicznym pod datą 1 kwietnia
2019 r. Cytuję: “Kolizja planetoidy
30 Urania z Ziemią”.
Jeśli to nie jest prima aprilis, to
jak się w tej sytuacji zachować?
Z kolei niżej, w tym samym miesiącu, czytam:
17 kwietnia perygeum Księżyca
364 211 km
25 kwietnia perygeum Księżyca
368 719,6 km
Ale o co chodzi?
Kasper Fabrowski, Bydgoszcz

Za spostrzegawczość i szybka
reakcję wspomniana wyżej czapka
należy się w prezencie!
***
Styczniowe zaćmienie Księżyca
miałem okazję uwiecznić (szerokie

i średnie kąty) na szczycie góry
Śnieżki (1603 m.n.p.m.).
Pytanie: Czy będą Państwo
zainteresowani zdjęciami wysokiej
rozdzielczości i kilkoma słowami
komentarza do nich?
Konrad Mruk

Red. Tak, efektowne zdjęcia zjawisk
i obiektów astronomicznych są u nas
zawsze mile widziane! Niestety, nie
zawsze mamy możliwość odpowiednio zaprezentować wszystkie
na stronach naszego pisma.

ZAPROSZENIA
zloty, obozy, konkursy, spotkania, odczyty, wykłady, wydarzenia…
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
● 11 marca 2019: prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski — Geologia i mineralogia Marsa, PTMA
O/Kraków
● 25 marca 2019: Mariusz Meus — Na Południku
Zerowym i nie tylko…, PTMA O/Kraków
● 08 kwietnia 2019: inż. Kamil Piotrowski — Akustyka
planetarna — warunki atmosferyczne i ich wpływ
na propagację fal akustycznych na przykładzie
wybranych ciał niebieskich Układu Słonecznego,
PTMA O/Kraków
● 13.05 — dr Marcin Kolonko — Silnik centralny układów z czarną dziurą — ostatnie odkrycia w dziedzinie obiektów supergęstych, PTMA O/Kraków

●

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika
w Warszawie
● 3 marca 2019: David Abarca — Using Supercomputers To Model The Extreme Environments Around
Nature’s Densest Objects
● 11 marca 2019: Magdalena Sieniawska — Jakie
informacje o gwiazdach neutronowych niosą fale
grawitacyjne?
● 18 marca 2019: dr hab. Arkadiusz Olech
— Polowanie na zorze polarne

●

●
●
●
●
●

●

25 marca 2019: Krzysztof Hryniewicz — Czy
w kosmosie wieje wiatr?
1 kwietnia 2019: Agnieszka Majczyna — „Siedmiu
wspaniałych”, czyli radiowo ciche, izolowane
gwiazdy neutronowe
8 kwietnia 2019: Agnieszka Pollo — Wszechświat
w wielkiej skali
15 kwietnia 2019: Edith Pilska — Od LOA do Parku
Astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika
we Fromborku
6 maja 2019: Marcin Kiraga — Najbliższe planety
poza Układem Słonecznym
13 maja 2019: dr hab. Jarosław Dyks — Pulsary:
Gwiazdy najbardziej niezwykłe, najbardziej
tajemnicze
20 maja 2019: dr hab. Agata Różańska — Gorący
Wszechświat w promieniach rentgena
27 maja 2019: Michał Chodorowski — Portret
Wszechświata w krzywym zwierciadle

Instytut Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
● 26 kwietnia 2019: Piotr Kołaczek-Szymański — Trzy
miejsca we Wszechświecie, gdzie zawodzi zdrowy
rozsądek
● 24 maja 2019: Krzysztof Kotysz — Czy istnieje
życie rozumne na Ziemi?
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W takiej postaci świat
poznał idee Kopernika!

Jedyne nowożytne tłumaczenie I wydania
Dzieł Kopernika dokonane przez astronoma
wraz z łacińskim oryginałem.

Reprint IV wydania
De revolutionibus
w tłumaczeniu
Jana Baranowskiego
z 1854 roku.
Unikatowe wydawnictwo Fundacji Nicolaus Copernicus
dostępne w internetowej księgarni URANII:
https://www.urania.edu.pl (zakładka sklep)

