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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Sygnalizowaliśmy Państwu już wcześniej naszą trudną sytuację finansową.
Zmiany na lepsze nie nastąpiły i aby móc w dalszym ciągu przybliżać 
Państwu świat gwiazd i galaktyk, musimy podnieść cenę naszego pisma. Jest 
to dla nas bardzo bolesną koniecznością. Teraz pojedynczy zeszyt będzie 
kosztował w prenumeracie 9,00, a w sprzedaży 10,00 zł. Nie jest to jeszcze cena równowagi -  
w dalszym ciągu będziecie Państwo otrzymywać czasopismo, które faktycznie kosztuje dużo więcej. 
Ciągle jeszcze spodziewamy się dotacji ze strony instytucji odpowiedzialnych w Polsce za stan 
nauki i transmisji je j wyników do społeczeństwa: Komitetu Badań Naukowych, Polskiej Akademii 
Nauk, Ministerstwa Edukacji oraz innych światłych donatorów.

Cóż możemy ofiarować Państwu w zamian? Na pewno jeszcze większą troskę o wysoki poziom 
merytoryczny i graficzny, punktualność ukazywania się i szerszą otoczkę edukacyjną na naszych 
stronach internetowych. Już teraz serwis edukacyjny PTA, oprócz doniesień o najnowszych 
wynikach badań, odpowiada na indywidualne pytania, astronomiczny słownik internetowy daje 
definicje i wyjaśnienia dotyczące różnych terminów i pojęć, notki biograficzne o polskich 
astronomach i polskich obserwatoriach astronomicznych, a nawet o tegorocznych astrofizycznych 
noblistach.

Niniejszy zeszyt przynosi artykuły o powstaniu Wszechświata (Z. T. Dworak), o perspektywach 
odkrycia fa l grawitacyjnych (K. Belczyński), o naturalnych maserach i astro fizyce tkwiących 
w nich gwiazd (L. Błaszkiewicz). Są to bardzo gorące tematy współczesnej astrofizyki. Do nich 
zaliczają się też krótsze notatki o odkryciu polaryzacji mikrofalowego promieniowania tła, 
o odkryciu kwazarów, które powstały wtedy, gdy Wszechświat był jeszcze bardzo młody,
0 INTEGRAL-u, czyli kosmicznym teleskopie promieniowania gamma, który w październiku ma 
być wprowadzony na orbitę wokółziemską i o odkryciu największego obiektu Pasa Kuipera.

O polskiej aparaturze pracującej na ukraińskim 2-metrowym teleskopie pisze J. Krełowski, 
a o amatorskich obserwacjach komet wiosną 2002 r. T. Sciężor. W. Skórzyński doradza, jaki 
wybrać cyfrowy aparat fotograficzny, a L. Newelski jak  zamocować lustro główne teleskopu.
K. Rochowicz przybliża Państwu gwiazdy typu widmowego F, a J. Domański przedstawia nowe 
propozycje ćwiczeń astronomicznych i wirtualnych obserwacji na wielkich teleskopach na lekcjach 
fizyki z astronomią.

Kalendarzyk astronomiczny przedstawia niebo już roku 2003. Będzie to rok obfitujący 
w rzadkie i efektowne zjawiska astronomiczne, możliwe do obserwacji przez miłośników 
astronomii.

Życzę więc Państwu pogodnego nieba i przyjemności z kontaktów z gwiaździstym niebem
1 naszym czasopismem.

Andrzej Woszczyk

Toruń, w październiku 2002 r

/ bibliotekaN
( Uniwersytecka )
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czytelnicy piszą... ISI e | 03
DZIEŃ 17 WRZEŚNIA BR. na
pewno przejdzie do historii z po
wodu zjawiska, jakie tego dnia 
nastąpiło, a raczej tego, co się 
wokół niego wytworzyło. Owe
go dnia miało dojść do zakrycia 
jasnej gwiazdy co1 Tau (5,5 
mag.) przez planetoidę (345) 
Tercidina. Polscy „zakryciowcy” 
zrzeszeni w SOPiZ PTMA wy
konują rocznie kilkadziesiąt ob
serwacji zakryć gwiazd przez 
planetoidy, ale tak jasna gwiaz
da zakrywana bywa raz na kil
ka, a nawet kilkanaście lat. Za
krycie miało przebiegać przez 
zakryciowo aktywny obszar na
szego globu, jakim jest Europa 
środkowa i zachodnia. Pierwot
nie efemerydy zakładały, że cień 
rzucany przez planetoidę bę
dzie przebiegał od Ukrainy po
przez Polskę, Niemcy po pół
nocną Francję.

W Polsce pas zakrycia (oko
ło 100 km szerokości) przebie
gał od Rzeszowa po Wał
brzych. Obecnie dziedzina za
kryć gwiazd przez planetoidy 
jest na tyle rozwinięta, że w 
miarę możliwości na kilka czy 
kilkanaście dni przed zakry
ciem wykonuje się astrometrię 
planetoidy, aby uściślić prze
bieg pasa zakrycia.

Tak było i tym razem. Na 
około 2 tygodnie przed zakry
ciem napłynęły pocztą kompu
terową efemerydy last minute. 
W nich Jan Manek ogłosił, że 
pas zakrycia przesunął się na 
południe i przebiega od połu
dniowej Rosji przez Ukrainę, 
Rumunię, Słowację, Węgry, Au
strię, Niemcy do Francji.

W związku z tą informacją 
zawrzało w Internecie. Nade
szły też inne obliczenia, zgod
ne jednak z przewidywaniami 
J. Manka.

Cały zakryciowy świat zo
stał więc zaalarmowany po
przez centralę „Planoccult”, 
z którą większość planetoidal- 
nych zakryciowców posiada 
stały kontakt poprzez Internet.

Od niedawna, gdy daje się 
tak precyzyjnie określić pas za
krycia, zakryciowcy starają się 
w nim znaleźć, co w efekcie po
zwala wyznaczyć nie tylko do
kładną pozycję planetoidy, ale i 
jej kształt. Polscy zakryciowcy 
przygotowali się do asekuracyj
nej obserwacji w naszym kraju. 
Koordynator d/s zakryć plane- 
toidalnych w Sekcji Obserwacji 
Pozycji i Zakryć PTMA L. Bene- 
dyktowicz ogłosił, że możliwy 
jest wyjazd do pasa zakrycia w 
rejon południowej Słowacji czy

Węgier. Wraz z kol. M. Filipkiem 
udał się do zaprzyjaźnionego 
obserwatorium w Rimawskiej 
Sobocie. Należy przypomnieć, 
że w dziedzinie zakryciowej 
Polska i Słowacja ściśle ze sobą 
współpracują.

W ten sposób polscy obser
watorzy wzięli udział w bezpre
cedensowej akcji o skali, jakiej 
jeszcze nie było. Nie tylko Po
lacy udali się na ekspedycję 
obserwacyjną. Byli tacy, co 
przebyli do pasa zakrycia 800, 
a nawet 1500 km. Jeden ze 
znanych słowackich zakryciow
ców przeprowadził udaną ob
serwację z tarasu szpitala, w 
którym przebywał ze świeżo 
złamaną nogą. Szpital znajdo
wał się w pasie zakrycia.

Zjawisko obserwowano od 
płd. Rosji po Francję. Objawiła 
się niezwykła solidarność 
i współpraca obserwatorów 
wszystkich wymienionych 
wcześniej krajów. Nigdy jesz
cze tak wielu nie obserwowało 
tak specjalistycznego zjawiska. 
Po obserwacji w Internecie roz
szalała się istna burza, podzię
kowania i gratulacje, w tym rów
nież i dla naszych obserwato
rów PTMA. Może warto tu 
wspomnieć, że w astronomii do 
spraw zakryć powołana jest in
stytucja „International Occulta- 
tion Timing Association”, której 
członkiem jest SOPiZ PTMA. 
W Europie działa też oddział 
IOTA o nazwie „European Aste- 
roidal Occultation Network".

Wstępnie potwierdziły się 
przewidywania zjawiska, a już 
19 września pojawił się pierw
szy diagram ukazujący kształt 
planetoidy. Oczywiście wyniki 
obserwacji są analizowane 
i niebawem należy się spodzie
wać dokładnego opracowania 
całości tematu. Zostanie to 
opublikowane w „EAON 
NEWS” w „Materiałach SOPIZ” 
oraz w Internecie na stronach 
EAON i SOPiZ (http:// 
awa.mat.agh.edu.pl/~sopiz/).

Leszek Benedyktowicz 
Kraków

Szanowny Panie Profesorze, 
To ja — L.Gładyszewski, ten 

„czepiający się poprawności” w 
„Uranii-Postępach Astronomii”. 
W ostatnim, piątym numerze, 
na s. 203 znajduję artykuł p. 
K. Zawady, w którym stosuje 
określenie „REDSHIFT” i czyni 
to wręcz z zamiłowaniem do 
tego wyrazu. Pojawia się on 5 
razy. A już bardzo uroczo wy-

Tu może być reklama Twojej Firmy!
Nasz cennik jest następujący:
cała strona kolorowa: 1000,00 zł
cała strona czarno-biała: 400,00 zł
Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych:
1/2 s.: 300,00 zł
1/4 s.: 200,00 zł
1/8 s.: 100,00 zł —  ten rozmiar traktujemy jako 
najmniejszy „moduł” . Podobnie jest ze stroną kolo
rową.
Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze łamy!

Kupię
Sprzedam
Zamienię
Nawiążę kontakt...
Kupię CIEKAWE, nagrane 
na kasetę magnetofonową 
rozm owy o gw iazdach, 
czarnych dziurach, galakty
kach, innych planetach, itp. 
Jerzy. P.Box 160, 3441 
Royken, Norwegia

Sprzedam kompletne roczni
ki URANII w twardej oprawie 
z lat 1989-1996 oraz wszyst
kie numery z roku 1997, ale nie 
oprawione.
Paulina Ziółkowska, Aleja Po
koju 7/17, 42-207 Częstocho
wa, tel: 0 xxxx 34 323 1451 lub 
609606574

W tej rubryce zamieszczamy bezpłat
nie ogłoszenia naszych Czytelników 
(do 250 znaków).

gląda ODMIANA tego wyrazu, 
np. w postaci: „redshiftcie”. Wy
śmiewam na wykładach dla 
studentów tę formę, twierdząc, 
że „przodują” w tym żargonie 
pracownicy naukowi, nie mają
cy nic wspólnego z wykłada
niem studentom, z dydaktyką. 
A w Polskim Towarzystwie Fi
zycznym istnieje sekcja (komi
sja) NAZEWNICTWA fizyczne
go i — wydaje mi się, że po
prawność językowa wzrosła 
podczas pracy tej komisji. 
Uprzejmie proszę o przekaza
nie mych uwag Autorowi.

Proszę przyjąć wyrazy sza
cunku

Longin Gładyszewski
IF UMCS, Lublin

Red. Dziękujemy Panu Pro
fesorowi za czujność i troskę 
o poprawność merytoryczną i 
językową „Uranii-Postępów  
Astronomii”. Oczywiście, prze
oczyliśmy „redshift", pewnie też 
z powodu bardzo słonecznego 
lata i wakacyjnej, a mimo to po
śpiesznej, atmosfery pracy. 
Przepraszamy Pana Profeso
ra oraz P. T. Czytelników i obie
cujemy poprawę.

Szanowny Panie Profeso
rze! W artykule p. doc. Krasiń
skiego o teorii względności w 
U PA 5/2002 wkradł się błąd, 
który autor powtarza 2 razy: na 
rys.1 iw  tekście. Prędkość ob
rotu peryhelium Merkurego 
wynosi 10 (dziesięć) razy mniej 
niż podaje autor. Czyli nie 
5599,747100 lat, ale około 
5607100 lat, czyli około 5,607 
rok, jak pokazał dawno temu 
Leverrier, następnie Laskar, a 
co również wynika z moich ba
dań ruchu wiekowego peryhe
lium Merkurego. Natomiast po
prawki relatywistyczne wy
noszą około 437100 lat (jak po
prawnie pisze autor), co bar
dziej daje pogląd na mierzone 
różnice. Ponadto prędkość ob
rotu elipsy nie jest odwrotnie 
proporcjonalna do promienia 
orbity, jak pisze autor. Jest to 
może wniosek wynikający z 
paru wybranych orbit. Szerzej 
napiszę o tym niebawem w 
mojej pracy poświęconej rezo
nansom wiekowym planetoid 
zagrażających Ziemi. Poza tym 
artykuł bardzo mi sie podoba. 
Serdecznie pozdrawiam.

Ireneusz Włodarczyk

Sprostowanie
W poprzednim zeszycie „Uranii-PA” zmieniliśmy imię autorki tek
stu o obiektach Pasa Kuipera z Katarzyny na Małgorzatę. Autorkę 
i Czytelników serdecznie przepraszamy
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244 Krótka historia powstania Wszechświata
T. Zbigniew Dworak
Czy Wszechświat (Kosmos) naprawdę kiedyś powstał? Chyba tak, ponieważ istnieje
my; inaczej bowiem musielibyśmy powziąć przedziwne podejrzenie, iż jesteśm y  —  na 
przykład  —  „snem szaleńca, śnionym nieprzytomnie... "

248 Jakie są szanse detekcji fa l grawitacyjnych?
Krzysztof Belczyński
Dowód istnienia fa l  grawitacyjnych dostarczyli Russell A. Hulse i Joseph H. Taylor i za 
to otrzymali Nagrodą Nobla w 1993 r. A le czy ich źródłem są wybuchy supernowych 
z  powstającymi w  nich gwiazdami neutronowymi, gwiazdy podwójne, w których skład  
wchodzą gwiazdy neutronowe lub czarne dziury czy też supermasywne czarne dziury 
w jądrach galaktyk? Może ju ż  wkrótce tego się dowiemy.

252 Właściwości gwiazd AGB czytane z linii 
maserowych
Leszek P. Błaszkiewicz
W pewnych momentach swojego życia gwiazdy o małych masach i dużych rozmiarach 
stają się źródłem silnych wiatrów gwiazdowych i tracą dużo sw ej masy. Powstająca 
w ten sposób rozległa otoczka je s t środowiskiem, które możemy poznawać na falach  
radiowych dzięki zjawisku emisji wymuszonej i akcji maserowej w  nich zachodzącej. 
Tą drogą możemy też wyciągać wnioski dotyczące fizyk i gwiazdy centralnej.

258 Kawałek Polski na Kaukazie
Jacek Krełowski
Polska aparatura zainstalowana na ukraińskim teleskopie służy do wspólnych badań 
materii międzygwiazdowej. Felieton Autora przybliża nam niektóre realia obserwacji 
astronomicznych i życia w  tym bliskim nam kraju.

■ M  HST obserwuje: Odległe planetoidy (okł. II); M 51 — kosmiczny 
wir (wid. I)

262 elementarz Uranii: Typ widmowy F
265 w kraju: Sprawozdanie z szóstych bieszczadzkich spotkań dyskusyj

nych „Fale elektromagnetyczne ELF w astrofizyce, geofizyce i medy
cynie” (265); PTMA informuje... (279)

266 astronomia w szkole: O modelowaniu na lekcjach astronomii ciąg 
dalszy

268 P.T. M iłośnicy Astronomii obserwują: Kometama wiosna 2002 r. 
273 w skrócie : Antarktyczni obserwatorzy wykryli polaryzacją mikrofa

lowego promieniowania tła (273); ESA bada wpływ Słońca na klimat 
na Ziemi (274); Wszechświata nie zbudowano w jeden dzień! (275); 
INTEGRAL (286); Indiański bóg w Pasie Kuipera (286)

276 poradnik konstruktora teleskopu : Oprawa lustra głównego, cz.II
278 poradnik obserwatora: Wybieramy aparat cyfrowy
280 kalendarz astronomiczny 2003: styczeń — luty
287 astronomia i muzyka: Mandarynkowy sen o Marsie (i nie tylko)
288 relaks z Uranią: krzyżówka 
288 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE: Mgławica planetarna IC 4406
Jak kolista gwiazda może utworzyć kwadratową mgławicę?

Oczywiście mgławica nie jest kwadratowa, a to, co widzimy, uwarunkowało je j ustawie
nie w stosunku do kierunku naszego widzenia: to prawdopodobnie cylinder, na który pa
trzymy „z boku". Gdybyśmy widzieli ją  „z góry”, wyglądałaby podobnie jak  mgławica 
„ Pierścień ”. Gorący gaz wypływa przez końce cylindra, a włókna ciemnego pyłu i moleku
larnego gazu zdobiąjego ściany. Odpowiedzialna za tę strukturę gwiazda znajduje się w środ
ku i zapewne za kilka milionów łat ukaże się jako słabnący biały karzeł.

Obraz utworzono w sztucznych barwach przez nałożenie zdjęć wykonanych teleskopem 
kosmicznym Hubble 'a w czerwcu 2001 i styczniu 2002 r.
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Czy Wszechświat (Kosmos) 
naprawdę kiedyś powstał?  
Chyba tuk, ponieważ 
istniejemy; inaczej bowiem  
musielibyśmy powziąć 
przedziwne podejrzenie, 
iż jesteśm y  —  na przykład  
—  „snem szaleńca, 
śnionym nieprzytom nie... ”

Artykuł ten, jako  
przeglądowy i pom ocniczy % 
do wykładu monograficznego 
„ Wybrane zagadnienia 
Z historii nauki i techniki”, 
został napisany w ramach 
badań własnych A GH.

Krótka historia 
powstania 
Wszechświata

Wpraw dzie sam początek 
świata może być na różny 
sposób tłumaczony (w za

leżności od przekonań danego czło
wieka —  nawet uczonego), jednak 
spośród wielu przypuszczeń najsolid
niejsze podstawy ma hipoteza tzw. 
Wielkiego Wybuchu (Big Bang) na
zwanego tak, początkowo ironicznie, 
przez jej przeciwników, którym jed
nak niezbyt się powiodła próba ośmie
szenia tej „eksplozywnej” idei powsta
nia W szechświata, a nazwa Wielki 
Wybuch została ogólnie przyjętym ter
minem naukowym (astronomicznym, 
kosmologicznym, fizycznym) i popu
larnym.

Uznanie W ielkiego W ybuchu za 
początek powstania Wszechświata sta
ło się możliwe głównie z powodu na
stępujących argumentów (a właściwie 
dowodów):

1 —  dzięki słynnemu odkryciu tzw. 
„ucieczki galaktyk” (przez Edwina 
Powella Hublle’a w 1929 r.) i kwaza- 
rów;

2 —  odkryciu tzw. promieniowa
nia szczątkowego tła kosm icznego 
(przez Arno Penziasa i Roberta Wil
sona w 1964 r.), jakie pozostało po 
bardzo gorącym Wszechświecie w je 
go pierw szych chw ilach istnienia, 
kiedy eksplodow ał z oślepiającym  
błyskiem;

3 —  oceny tzw. pierwotnej nukleo- 
syntezy, czyli powstania pierwszych 
pierwiastków z Tablicy Mendelejewa
— wodoru (prawie 70%) i helu (po

nad 20%);

4 —  teorii tzw. superunifikacji czte
rech zasadniczych oddziaływań fi
zycznych.

Kolejno opiszemy w miarę dokład
nie i wytłumaczymy wszystkie cztery 
punkty. Zauważmy zarazem, że nawet 
stwierdzenie: „na początku było Sło
wo” i „Słowo stało się ciałem (mate
rią)” wcale się nie kłóci z nauką, po
nieważ oznacza ono ni mniej, ni więcej 
jak tylko to, iż na początku była In
formacja, która w jakiś sposób zaini
cjowała początek W szechświata —  
właśnie ów Wielki Wybuch, który zda
rzył się około 15 mld lat temu.

Nie należy przecież wyobrażać so
bie, że Wszechświat wybuchł jak, nie 
przymierzając, granat. Właściwie to 
wszelkie porównania zawodzą... Do 
najpopularniejszych objaśnień należą: 
rozdymanie się balonika, na którym 
naniesione są punkty obrazujące ga
laktyki, które „uciekają” od siebie, 
czyli każda od każdej; drugi model to 
rosnące ciasto, w które mniej więcej 
regularnie powtykano rodzynki —  
w m iarę jak  ciasto (pod wpływem  
drożdży) rośnie, rodzynki przedsta
wiające galaktyki również oddalają się 
od siebie (każda od każdej) —  i nie 
ma wyróżnionego środka.

Najpierwotniejszy Wszechświat sta
now ił n iem al zerow ej ob ję tośc i 
zgęstek superm asywnej pram aterii 
(o stanie której nic prawie nie wiemy) 
odznaczający się ogrom ną, niemal 
nieskończenie wielką temperaturą (czy- 
li świat narodził się z „wysoką go-
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rączką”). Ten dziwny stan nazywamy 
osobliwościąpoczątkową. W miarę roz
szerzania się Wszechświata i zmniej
szania tej ogromnej gęstości, jego tem
peratura prom ieniowania spadała 
i obecnie wynosi niespełna 3 K (czyli 
zaledwie około minus 270°C). To właś
nie promieniowanie (wypełniające cały 
Wszechświat), którego wartość okre
ślono najpierw teoretycznie, zostało 
odkryte w 1964 r., co zostało podane 
w punkcie 2.

Następnie, kiedy — jak to kosmo
logowie mówią — temperatura pier
wotnego Wszechświata spadła do paru 
tysięcy stopni, promieniowanie oddzie
liło się od materii oraz powstały pierw
sze najprostsze pierwiastki: wodór i hel. 
I ponownie obliczenia teoretyczne zgo
dziły się z wynikami obserwacji, co 
zostało podane w punkcie 3.

Największy kłopot mamy jednak 
z punktem czwartym. Jak wiadomo, 
znamy cztery podstawowe oddziały
wania fizyczne:

—  grawitacyjne, które wiążą z sobą 
duże masy i dzięki którym mogą ist
nieć galaktyki, układy gwiazd, ukła
dy planetarne (w tym — przede 
wszystkim Słoneczny);

•— elektromagnetyczne, które wiążą 
ze sobą ciała obdarzone ładunkiem 
elektrycznym i dzięki którym istnieją 
np. atomy oraz molekuły;

— silne albo jądrowe, krótkozakre- 
sowe, dzięki którym istniejąjądra ato
mowe, ponieważ są to siły wiążące 
protony z neutronami;

—  słabe, w których udział biorą 
osobliwe, niemal bezmasowe cząstki 
elementarne zwane neutrinami i które 
przejawiają się w promieniotwórczym 
rozpadzie jąder atomowych.

Dwadzieścia kilka lat temu Glasho- 
wowi Sheldonowi, Abdusowi Salamo- 
wi i Stevenowi Weinbergowi udało się 
uzyskać połączone oddziaływania 
elektrosłabe (za co otrzymali Nagro
dę Nobla w 1979 r.), czyli scalić w jed
no oddziaływania słabe oraz elektro
magnetyczne. Nie bez powodu uważa 
się zatem, iż do tego oddziaływania 
powinno się udać dołączyć oddziały
wania silne (co nazywa się Teorią 
Wielkiej Unifikacji), a następnie — 
grawitacyjne, czyli otrzymać super- 
unifikację. Niestety, teorie te są dopie
ro w stadium początkowym, a w do

datku dla ich późniejszego sprawdze
nia doświadczalnego brak nam po pro
stu energii. Niemniej jednak sądzi się, 
iż to właśnie w prakosmosie, w owej 
osobliwości początkowej, wszystkie te 
siły były złączone w jedno oddziały
wanie.

Na temat stanu tej pierwotnej oso
bliwości niewiele można już powie
dzieć, ponieważ załamuje się w niej 
cała znana współcześnie fizyka. Nie
którzy nazywają tę „pramaterię w oso
bliwości” Ylemem, czyli „pierwszą 
substancją” albo też pierwotnym pra- 
atomem. Stanowi ją  nadgęsty Obiekt, 
w którym i gęstość, i temperatura osią
gają niemal nieskończenie wielką war
tość, natomiast jego rozmiary są nie
mal zerowe. Być może ten Obiekt 
wybuchł właśnie dlatego, że fizycznie 
nie można osiągnąć nieskończonych 
wartości.

Razem z pramaterią w początkowej 
osobliwości „zwinięta” była cała prze
strzeń i nie istniał praktycznie upływ 
czasu. Tak więc z powstaniem Wszech
świata zaczęła powstawać nie tylko 
obecna materia, lecz również prze
strzeń i czas! Jest to bardzo ważne 
stwierdzenie: bowiem wynika z niego, 
że bez materii nie może być ani prze
strzeni, ani też czasu (co częściowo 
wiedzieliśmy już z teorii Einsteina, któ
ry wprowadził pojęcie czasoprzestrze
ni tworzonej przez materię).

Coś pewnego na temat naszego 
Kosmosu możemy powiedzieć dopie

ro od tzw. ery Plancka, po upływie nie
wyobrażalnie małego ułamka sekun
dy (10 ^4 s) od „początku świata” (któ
ry nastąpił ok. 15 mld lat temu), kiedy 
to grawitacja odłączyła się — w bli
żej nieznany sposób — od pozostałych 
oddziaływań fizycznych i prawszech- 
świat zaczął się rozszerzać.

Stało się to jednak w dość nieocze
kiwany, wręcz fantastyczny sposób, 
przy którym wszystkie pomysły twór
ców science fiction zupełnie bledną. 
Mianowicie już w 10~32 s od Wielkie
go Wybuchu Wszechświat nagle prze
szedł przez fazę raptownego rozszerza
nia się, tzw. inflacji (zob. Urania-PA, 
nr 5/2002), w okamgnieniu zwiększa
jąc swoje rozmiary aż 1030 razy! (brak 
nam po prostu określenia dla tak 
ogromnej liczby: jedynki z trzydzie
stoma zerami).

Teoria inflacji została wprowadzo
na do kosmologii, żeby wyjaśnić pew
ne niepokojące koincydencje (zbież
ności) oraz przedziwny charakter 
obserwowanego obecnie Wszechświa
ta, który jest, jak się okazuje, jedno
rodny (czyli taki sam w każdym punk
cie), izotropowy (taki sam w każdym 
kierunku), wreszcie... niemal płaski. 
Oznacza to mniej więcej, iż nadal nie 
wiemy, jaki będzie koniec Wszech
świata: czy będzie rozszerzał się 
wiecznie, czy znowu stanie osobliwo
ścią, tj. czy „zamknie się w sobie”. 
Zadziwiające jest to, iż owa nieświa
domość co do losów Wszechświata

Artystyczna wizja wczesnego etapu kształtowania się Układu Słonecznego. Do
minuje w nim obłok kometarny, którego pozostałością jest m.in. Pas Kuipera

Rys. Hardy

6/2002 U R A N IA  -  Po s t ę p y  a s t r o n o m ii 245



trwa —  retrospektywnie ujmując —  
już ponad 15 mld lat. Co więcej, in
flacja zakłada obecność próżni fizycz
nej (w odróżnieniu od pustki!), która 
ma własne stany energetyczne. Może 
też istnieć tzw. „próżnia fałszywa” 
o ujemnym ciśnieniu i odpychającej 
grawitacji. Właśnie w taki sposób ten 
wczesny, młody Wszechświat w fazie 
inflacji realizował niejako marzenia 
twórców SF o antygrawitacji.

Następnie w miarę upływu czasu, 
zmniejszania się gęstości i temperatu
ry, ja k  rów n ież  ro zsze rzan ia  się 
Wszechświata nadal odłączały się od 
siebie kolejne oddziaływania: silne, 
słabe, elektromagnetyczne.

R elik tam i w czesnego  stad ium  
Wszechświata mogą być tzw. struny 
kosmiczne —  obiekty jeszcze bardziej 
egzotyczne od próżni fizycznej. Są to 
najprawdopodobniej efekty przejścia 
fazowego przestrzeni, analogicznego 
do przejścia fazowego wody ciekłej w 
lód. Istnieje sześć teorii strun, a każda 
jest inna. W każdym razie próbuje się
—  przyjmując ich obecność (o wyso
ce zadziwiających cechach: wysokiej 
temperaturze, nadgęstości, podświetl- 
nych prędkości, przenoszenia potęż
nych prądów elektrycznych, dotąd nie 
obserwowanych, a tylko wydeduko- 
wanych) —  wyjaśnić powstawanie 
niektórych realnych obiektów nasze
go Uniwersum, np. galaktyk, obecność 
nieświecącej masy, wszystkie wysoce 
aktywne obiekty (od cząstek subele- 
mentamych do kwazarów, a nawet...

monopoli magnetycznych). Te ostat
nie jednak okazały się tylko mrzonką. 
Niestety, również same struny (posia
dające p rzecież  tak zadziw ia jące  
z punktu naszej fizyki własności) są 
uważane przez wielu astronomów je 
dynie za „wymysł teoretyczny” (spój
ny tylko wewnętrznie) albo będące 
„najprawdopodobniej bez znaczenia”, 
czyli poniekąd twory science fiction...

Powróćmy do klasycznego, stan
dardowego modelu ewolucji Wszech
św ia ta , p o tw ie rd zo n eg o  rów nież  
dzięki rozmaitym misjom astronau- 
tycznym!

Po upływie około 10 s od początku 
świata jego rozmiary przekroczyły już 
rozciągłość (we wszystkich kierun
kach) naszego Układu Słonecznego, 
inflacja osłabła bądź wręcz zanikła, 
gęstość zmalała do ok. 10 000 ton/m3, 
a tem peratura spadła do 10 mld K. 
Nastała tzw. era promieniowania, po
nieważ główną składową tego wczes
nego Wszechświata było promienio
wanie elektromagnetyczne, które jako 
ostatnie odłączyło się od pozostałych 
oddziaływań fizycznych.

Minął początkowy raptowny etap 
ewolucji, czyli rozwoju Wszechświa
ta. Tempo jej zm niejszyło się, ale 
Kosmos nadal się rozszerzał, będąc 
niemal całkowicie wypełniony pro
m ien iow aniem , a potem  rów nież 
plazmą, czyli w ysokotem peraturo
w ym  z jo n iz o w a n y m  gazem . To 
w owym gorącym i nieprzezroczystym 
dla promieniowania gazie rozchodzi
ły się różnej długości fale akustyczne,

czyli przemieszczające się zagęszcze
nia i rozrzedzenia materii.

Okazało się więc, że Wszechświat 
nie tylko potężnie rozbłysnął, ale po
wstał również z ... wielkim hukiem! 
(zresztą wyrażenie Big Bang oznacza 
również „wielki hałas”). Ten „zamro
żony krzyk Wszechświata” zaobser
wował satelita astronomiczny COBE 
jako zaburzenia wspomnianej wyżej 
temperatury promieniowania tła ko
smicznego. Zdarzyło się to wtedy, kie
dy promieniowanie „odłączyło się” od 
materii —  temperatura spadła poniżej 
3000 stopni i powstały neutralne ato
my wodoru, a gęstość zmniejszyła się 
już do niewyobrażalnie małej warto
ści, ponieważ rozmiary Wszechświa
ta (ciągle jeszcze gazowego) wzrosły 
do ponad 10 000 000 lat świetlnych. 
Stało się to po upływie około 1 000 000 
lat od początku świata.

Następnie, po upływie mniej wię
cej miliarda lat od początku świata, 
zaczęły pow staw ać z pierw otnego 
wodoru oraz helu galaktyki (skupia
jące się z reguły w gromady). Proces 
ten jest jeszcze niedostatecznie roz
poznany. Wielki obłok gazowy proto- 
galaktyki uległ —  na skutek szybkie
go ruchu wirowego —  znacznem u 
spłaszczeniu (chociaż znamy również 
galaktyki elipsoidalne i nieregularne
—  tych ostatnich jest najmniej). Wie
my również, że z ogromnych obłoków 
gazowych, na które dzieliła się proto- 
ga lak tyka , zaczęły  się  form ow ać 
gwiazdy —  i to wcale nie pojedynczo! 
Jako pierwsze, co najmniej 14 mld lat

Metainżynieria środowiska kosmicznego?
Osobliwie znamienna i zarazem wysoce kontrowersyjna okazała się tzw. „ostateczna” zasada antropiczna agre
sywnie pretendująca do wyjaśnienia wszelkich paradoksów, koincydencji i specyficznych „zbiegów okoliczności” 
obserwowanych we Wszechświecie oraz mająca już bezpośrednie przełożenie do kwestii istnienia życia oraz 
cywilizacji „tu i teraz”, na Ziemi (a być może — tylko „tu i teraz”!), utrzymując, iż cały Kosmos istnieje właśnie po to, 
aby na Ziemi mogła pojawić się biosfera i inteligencja (?).

Jednak przyjęcie najsilniejszej wersji zasady antropicznej oznacza już teleologię. Czyżby zatem istnieje Ktoś, 
kto „zabawia się" w metainżynierię środowiska kosmicznego? Tego rodzaju teleologia nie ma jednak nic wspólne
go z teologią. Ponadto tak pojmowana celowość istnienia Wszechświata, chociaż jej intencje są zacne, prowadzi 
do niepokojących wniosków. Czy naprawdę można traktować serio przypuszczenie, iż — ujmując w największym 
skrócie: Wielki Wybuch (w którym około 15 mld lat temu powstała materia i energia wraz z czasoprzestrzenią), 
pierwotna nukleosynteza, powstawanie galaktyk, narodziny w nich gwiazd, eksplozje supernowych, powstanie 
Układu Słonecznego, Ziemi, jej ewolucja geologiczna i chemiczna, dryf kontynentów — wszystko to zdarzyło się 
tylko po to, żeby pojawiło się i ewoluowało życie, aż do powstania człowieka włącznie? Więc cały ten ogromny 
Wszechświat zawierający niewyobrażalną ilość materii w różnej postaci istnieje od wielu, wielu miliardów lat wy
łącznie po to, aby na niewyobrażalnie małej drobince Kosmosu, pyłku zagubionym w przeogromnej przestrzeni, 
mógł pojawić się i obserwować to wszystko człowiek? Czy rzeczywiście trzeba było aż tak wysoce i wszechstron
nie zorganizowanego środowiska kosmicznego, żeby mogło zaistnieć nasze mikroskopijne w tej skali środowi
sko?
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Kosmiczne struny, czyli kłopoty z wyobraźnią
Chcąc sobie wyobrazić czteroprzestrzeń (wszystko jedno, czy to czasoprzestrzeń, czy przestrzeń tylko geome
tryczną), musimy odwołać się do analogii z przestrzenią dwuwymiarową „zanurzoną” w trzecim wymiarze, czyli 
np. powierzchnią kuli. Istoty dwuwymiarowe, „płaszczaki", żyjące na tej powierzchni z trudem zrozumiałyby ideę 
krzywizny przestrzeni oraz to, że ich rzekomo „płaski’’ dwuwymiarowy świat istnieje naprawdę w trzecim wymia
rze, chociaż bez wątpienia zauważyłyby dziwną właściwość swego świata: wyruszając „prosto” przed siebie po 
pewnym czasie wróciłyby znowu do punktu wyjścia! Można też przeprowadzić analogię z sześcianem — jego 
rzutem (prostopadłym) na płaszczyznę jest kwadrat; sześć kwadratów ułożonych w kształcie krzyża na płaszczyź
nie da w efekcie — jeśli pięć kwadratów uniesiemy („zwiniemy") w trzecim wymiarze — właśnie sześcian. Podob
nie „rzutem” czterosześcianu w przestrzeń trójwymiarową będzie normalny sześcian, ale rozwinięcie czterosze- 
ścianu (w trzech wymiarach) będzie stanowiło figurę złożoną z ośmiu sześcianów i Bóg raczy wiedzieć, jak mamy 
ją  złożyć...

Otóż okazuje się, iż wcale to nie jest tak proste: w miarę wzrostu liczby wymiarów kolejna przestrzeń musi 
istnieć nie po prostu w przestrzeni o jeden wymiar większej Qak w przypadku zakrzywionej przestrzeni dwuwymia
rowej istniejącej w trójwymiarowej), lecz w przestrzeni o większej niż jeden liczbie wymiarów od rozpatrywanej 
i poważnie podejrzewa się, że czasoprzestrzeń (geometryczno-fizyczna) powinna być zanurzona w przestrzeni 
siedmiowymiarowej (!) — cokolwiek mogłoby to oznaczać.

Stąd właśnie bierze się zainteresowanie opisanymi tu strunami kosmicznymi, które — być może — umożliwią 
nam zrozumienie, jaka jest geometria naszego świata, chociaż do unaocznienia pozostanie jeszcze długa droga 
(podobnie jak wiemy, że elektrony poruszają się w przestrzeni konfiguracyjnej: potrafimy ją  matematycznie opisać, 
ale nie potrafimy sobie jej wyobrazić).

temu, powstały tzw. gromady kuliste 
— sferyczne skupiska gwiazd liczące 
od kilkudziesięciu tysięcy do 10 min 
składników. Jedna z nich jest niemal 
widoczna nieuzbrojonym okiem, a już 
na pewno przez lornetkę. Jest to gro
mada kulista M 13 w gwiazdozbiorze 
Herkulesa, do której została wysłana 
słynna „depesza z Arecibo” komuni
kująca o naszym istnieniu.

W naszej Galaktyce powstały też 
ramiona spiralne będące zagęszczenia
mi gazu (i pyłu), najprawdopodobniej 
na skutek przebiegu w ośrodku mię
dzygwiezdnym (na początku złożone
go głównie wodoru i helu) tzw. fal 
gęstości. W ramionach spiralnych 
mamy najwięcej gwiazd młodych.

Dopiero we wnętrzu gwiazd po
wstawały kolejne pierw iastki. Te 
z gwiazd (zwłaszcza masywne), któ
re zakończyły ewolucję jako nowe 
albo supernowe, nasycały właśnie 
tymi pierwiastkami — jako gazem lub 
pyłem — przestrzeń wewnątrz Galak
tyki (jej częścią jest Droga Mleczna 
i wszystkie widoczne gołym okiem 
gwiazdy). Dodajmy jeszcze, że tylko 
podczas wybuchu gwiazdy jako super
nowej mogą powstać wszystkie pier
wiastki, do uranu włącznie. Gwiazdy 
mniej masywne, które spokojnie 
kończą swój żywot, mogą w swoim 
jądrze wytworzyć pierwiastki tylko do 
żelaza włącznie.

Potem powstawały gwiazdy następ
nego pokolenia — grupowo bądź jako

gwiazdy wielokrotne, podwójne, albo 
też pojedyncze. Niektóre z nich zno
wu, pod koniec swego istnienia, wy
buchały jako nowe lub supernowe, 
wzbogacając materię międzygwiezdną 
w ciężkie pierwiastki.

Wreszcie przeszło 5 mld lat temu, 
w odległości ponad 30 000 lat świetl
nych od środka Galaktyki, w jednym 
z jej ramion spiralnych zaczął się kur
czyć pod własną grawitacją pewien 
obłok gazowo-pyłowy. Wybuch blis
kiej supernowej przyspieszył proces 
kurczenia i nasycił obłok ciężkimi 
pierwiastkami. Po upływie około pół 
miliarda lat wybuch innej supernowej 
spowodował dalsze przyspieszenie 
kurczenia się ju ż ... protosłońca (bo to 
nim mowa!) oraz wytworzył w meteo- 
roidach — będących wtedy tzw. pla- 
netozymalami — mikrodiamenty! Od
najdujemy je  w meteorytach, które 
spadły na Ziemię.

Natomiast planetozymale to pier
wotne bryły materii w dysku protopla- 
netarnym otaczającym Słońce ponad 
4,5 mld lat temu, z których następnie 
powstały planety: w tym również Zie
mia. Jak widać, nie tylko Galaktyka 
przybrała płaski kształt, lecz również 
Układ Słoneczny — najpierw w po
staci dysku protoplanetarnego (ze 
Słońcem pośrodku). Natomiast obec
nie planety obiegają Słońce po orbi
tach nachylonych względem siebie 
pod niewielkimi kątami, czyli niemal 
w tej samej płaszczyźnie. Wyjątek sta

nowi Pluton, ale ostatnio został „zde
gradowany”. Stanowi on największy 
obiekt tzw. pierścienia Kuipera rozcią
gającego się poza orbitą Neptuna. 
W skład tego pierścienia wchodzą pla- 
netoidy i jądra komet. Poznaliśmy już 
kilkaset takich ciał.

A zatem znowu mamy w naszym 
Układzie osiem planet: cztery typu 
ziemskiego (Merkury, Wenus, Ziemia, 
Mars) i cztery olbrzymy (Jowisz, Sa
turn, Uran, Neptun), czyli niejako po 
równo...

Okazało się również, iż tak jak naj
częściej występującym pierwiastkiem 
jest wodór H2, to najczęściej wystę
pującym związkiem chemicznym jest 
H20 , czyli woda w różnych stanach 
skupienia, głównie stałym (to tylko na 
Ziemi woda występuje przeważnie 
w stanie ciekłym i jedynie na Ziemi, 
spośród znanych planet, występują 
otwarte zbiorniki wodne).

Powracając więc do początku moż
na stwierdzić, że oto powstaliśmy 
z ognia i lodu!

Dr liab. Tadeusz Zbigniew Dworak, 
profesor nadzwyczajny AGH  —  f i 
zyk, astronom, specjalista w dziedzi
nie inżynierii środowiska, a także 
pisarz S F  —  pracuje w Zakładzie 
Kształtowania i Ochrony Środowi
ska Wydziału G eodezji Górniczej 
i Inżynierii Środowiska Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
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Krzysztof Belczyński Jakie są szanse

Amerykańskie obserwatorium fal grawitacyj
nych LIGO —  stacja w Hartford

detekcjifal 
grawitacyjnych ?

Wkrótce rozpoczną sw oją 
działalność pierwsze inter
ferometryczne obserwato

ria fal grawitacyjnych. Największe 
z nich to: działający już japoński in
strument TAMA, wchodzące w fazę 
testową obserwatoria niemiecko-bry- 
ty jsk ie  GEO 600 i am erykańsk ie  
LIGO oraz znajdujący się w fazie kon
strukcji włosko-francuski projekt VIR
GO. Głównym zadaniem tych telesko
pów jest bezpośrednia detekcja fal 
grawitacyjnych docierających do nas 
z Kosmosu. Posłużą one jednak rów
nież do badań zjawisk i obiektów od
powiedzialnych za sygnały grawita
cyjne oraz pozwolą nam przyjrzeć się 
bliżej najmniej poznanej sile funda
mentalnej —  grawitacji.

W poprzednich zeszytach „Uranii” 
zostały przedstawione główne idee 
astronomii fal grawitacyjnych (patrz 
„Urania” 6/2001) oraz zasady działa
nia teleskopów grawitacyjnych (patrz 
„Urania” 1/2002). W tym artykule zaj
miemy się więc próbą oszacowania 
szans detekcji fal grawitacyjnych przy 
użyciu najnowszych instrumentów.

Działanie interferometrycznych te
leskopów grawitacyjnych jest ograni
czone z jednej strony przez nieustające 
ruchy skorupy ziemskiej (aktywność 
sejsmiczna, pływy, szum cywilizacyj
ny itd.), a z drugiej poprzez bariery 
technologiczne (szumy termiczne in
strumentu czy niedoskonałości optyki 
i laserów). Szczegółowe analizy źródeł 
szumów i zakłóceń pozwoliły określić 
najczulszy zakres działania teleskopów. 
Największe szanse na detekcję będą 
miały fale grawitacyjne o częstotliwo

ściach od około kilkudziesięciu do kil
kuset herców.

Liczne obiekty astronomiczne oraz 
stowarzyszone z nimi zjawiska uwa
ża się za potencjalne źródła fal grawi
tacy jnych . N ależałoby w ym ienić: 
wybuchy supernowych, w których po
wstają gwiazdy neutronowe, układy 
podwójne gwiazd, których składnika
mi są obiekty zwarte (gwiazdy neutro
nowe oraz czarne dziury), niestabilno
ści we wnętrzach ratujących gwiazd 
neutronowych, supermasywne czarne 
dziury znajdujące się w centrach ak
tywnych galaktyk oraz stochastycz
ne zaburzenia w czasoprzestrzen i 
Wszechświata. Każdemu z tych zja
wisk możemy przypisać pewien cha
rakterystyczny rodzaj sygnału grawi
tacyjnego, o określonej częstotliwości 
oraz sile. I chociaż przew idyw ane 
przez teoretyków sygnały są obarczo
ne dużymi niepewnościami, to okazu
je  się, że układy podwójne obiektów 
zwartych są prawdopodobnie najlep
szymi potencjalnym i kandydatam i 
w poszukiwaniach źródeł fal grawita
cyjnych.

Układy podwójne obiektów zwar
tych (UPOZ), czyli ciasne pary gwiaz
dowe zawierające w różnych kombi
nacjach gwiazdy neutronow e (NS) 
oraz czarne dziury (BH) to: podwójne 
gwiazdy neutronowe (NS-NS), ukła
dy czarna dziura —  gwiazda neutro
nowa (BH-NS) oraz podwójne czarne 
dziury (BH-BH). Układy takie są efek
tem ewolucji podwójnych systemów 
gwiazdowych, zawierających masyw
ne, bardzo gorące i jasne gwiazdy. 
Masywne gęste ciała, takie jak NS czy
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BH, okrążające się wzajemnie na cias
nych orbitach, emitują, jak przewidu
je ogólna teoria względności, fale gra
witacyjne i tym samym tracą swoją 
energię orbitalną. Innymi słowy, ukła
dy takie powoli się zacieśniają, a okres 
obiegu dwóch składników nieustannie 
się zmniejsza. Na początku lat siedem
dziesiątych zeszłego wieku dwójce 
astronomów, Haulse'owi oraz Taylo
rowi, udało się zaobserwować parę 
gwiazd neutronowych i zmierzyć bar
dzo dokładnie ich okres obiegu oraz 
tempo jego skracania. Zmierzone tem
po skracania się okresu odpowiadało 
wyliczonemu z ogólnej teorii względ
ności i tym samym uzyskaliśmy, w po
średni sposób, dowód na istnienie fal 
grawitacyjnych, za co autorzy obser
wacji otrzymali w 1974 r. Nagrodę No
bla. Produkowane w ten sposób fale 
grawitacyjne są stosunkowo słabe i o 
bardzo niskiej częstotliwości, a tym 
samym ich bezpośrednia detekcja jest 
praktycznie niemożliwa. Systematycz
ne zacieśnianie się orbity powoduje, 
że obiekty zwarte obiegają się coraz 
szybciej, a sygnał grawitacyjny staje 
się coraz silniejszy i o coraz wyższej 
częstotliwości. Ostatecznie dochodzi

do katastroficznego zlania się (koale- 
scencji) dwóch obiektów zwartych, 
które prowadzi do powstania pojedyn
czej czarnej dziury o masie zbliżonej 
do masy dwóch ulegających koale- 
scencji obiektów. Istnieje, przynaj
mniej teoretycznie, szansa, że ostatnie 
kilkadziesiąt sekund z życia UPOZ 
zostanie zaobserwowane przez ziem
skie obserwatoria fal grawitacyjnych. 
Powstaje pytanie: ilu układów obiek
tów  zw artych m ożem y oczekiw ać 
w zasięgu danego teleskopu grawita
cyjnego? A precyzyjniej, ilu koale- 
scencji tego typu układów  należy 
oczekiwać, dajmy na to, w ciągu jed
nego roku obserwacji? Jeżeli będzie
my w stanie odpowiedzieć na tak po
stawione pytanie, pozwoli to nam tym 
samym określić szanse detekcji fal 
grawitacyjnych pochodzących z na
szego kosmicznego otoczenia.

P y tan ie  to  m ożna zaa takow ać  
z dwóch stron. Po pierwsze, znając 
liczbę obserwowanych UPOZ w na
szej Galaktyce, możemy próbować 
oszacować ich liczbę w przestrzeni, 
która będzie w zasięgu teleskopu gra
witacyjnego. Tego typu oszacowania 
będą jednak obarczone bardzo duży

mi błędami, jako że znamy do tej pory 
tylko 3 układy NS-NS, które są na tyle 
ciasne, że ulegną koalescencji w cza
sie życia Wszechświata. Oczywiście 
jest wiele efektów selekcji obserwa
cyjnych, które praktycznie uniemoż
liwiają nam dostrzeżenie wszystkich 
układów  N S-N S znajdujących  się 
w naszej Galaktyce. Wiele grup ba
daw czych  p ró b o w ało  o szacow ać 
w pływ efektów  selekcji i obliczyć 
prawdziwe tempo koalescencji ukła
dów NS-NS w naszej Galaktyce, ba
zując na obserwowanych 3 systemach. 
Najnowsze oceny obserwacyjne dają 
około 1— 300 koalescencji układów 
typu NS-NS na milion lat w naszej Ga
laktyce, z dużą w agą w ycen przy 
mniejszych liczbach: około 30 koale
scencji na milion lat. A co z układami 
zawierającymi czarne dziury: BH-NS 
i BH-BH? Niestety tego typu układów 
nie udało się jeszcze zaobserwować, 
choć cała nasza wiedza wskazuje, że 
muszą one istnieć, jednakże oczekuje 
się, że są one niezwykle trudne do za
obserwowania. Jak więc ocenić licz
bę koalescencji tego typu układów?

Z drugiej strony z pomocą przycho
dzi teoria opisująca formację i ewolu-

LIGO
Pierwsza runda nauko
wych obserwacji Interfero
metrycznym Laserowym 
Obserwatorium Fal Grawi
tacyjnych (Laser Interfero
meter Gravitational-wave 
Observatory— LIGO; zob. 
„Urania-PA” 1/2002, s.13) 
została zakończona 9 
września 2002 r. Przez pra
wie dwa i pół tygodnia pra
cowały wszystkie 3 jego 
składowe, czyli dwa inter
ferometry w Hanford w sta
nie Washington i jeden w 
Livingston w Luizjanie 
(USA). Teraz uczeni będą 
musieli wyłuskać świadec
twa fal grawitacyjnych z 
ziemskich drgań i elektro
nicznych szumów. A spo
dziewane źródła fal grawi
tacyjnych to „zlewające” się 
czarne dziury, asymetrycz
ne supernowe i inne gwał
townie przemieszczające 
się masywne obiekty.

Na zdjęciu stacja LIGO 
w Livingston z 4-kilometro- 
wym tunelem próżniowym
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cję układów podwójnych gwiazd. Za
łóżmy, że znamy początkową liczbę 
gwiazd w naszej Galaktyce oraz że zna
my tempo formacji gwiazd (a w szcze
gólności układów podwójnych) w hi
storii G alaktyki. W iedząc, ile jest 
gwiazd, można prześledzić ich ewo
lucję od ich powstania do chwili obec
nej, a tym samym uzyskać teoretycz
ny obraz aktualnego składu Galaktyki. 
Innymi słowy, teoria pozwala nam 
przew idzieć, w szczególności, ile 
układów zawierających gwiazdy neu
tronowe oraz czarne dziury powinno 
znajdować się w Galaktyce. Ponadto 
metoda ta pozwala ocenić własności 
oraz rozkład przestrzenny tworzonych

UPOZ, co z kolei umożliwia oszaco
wanie liczby oczekiwanych sygnałów 
graw itacyjnych rejestrow anych na 
Ziemi. Metoda ta, zwana syntezą po
pulacji, jest oparta na zasadzie Monte 
Carlo, pozwala na śledzenie ewolucji 
milionów gwiazd oraz badanie staty
stycznych właściwości poszczegól
nych populacji gwiazdowych (np. tych 
zawierających gwiazdy neutronowe 
i czarne dziury). Podobnie zresztą jak 
i wyznaczenia obserwacyjne, jest ona 
obarczona szeregiem  niepewności. 
Choć w zarysie wiemy, jak toczy się 
ewolucja gwiazdowa zarówno gwiazd 
pojedynczych, jak i podwójnych, wiele 
szczegółów nadal pozostaje niewyjaś

nionych. Wprowadza to dość znaczny 
czynnik niepewności w obliczeniach 
syntezy populacji. Jednakże w chwili 
obecnej jest to jedyna metoda pozwa
lająca oszacować liczbę występowa
nia koalescencji układów typu BH-NS 
oraz BH-BH. Najnowsze przewidywa
nia teoretyczne (metoda syntezy po
pulacji) koalescencji układów NS-NS 
w ahają się w granicach 3— 300, ze 
standardową wyceną około 50 koale
scencji tego typu układów na milion 
lat w naszej Galaktyce. Jak widzimy, 
dla systemów NS-NS, oszacowania 
teoretyczne są w zgodzie z przewidy
w aniam i obserw acyjnym i. Daje to 
szanse, że synteza populacji pozwala 
rzetelnie przewidywać liczby syste
mów UPOZ, nawet tych, których jesz
cze do tej pory nie zaobserwowaliśmy.

Przykładowa ewolucja układu po
dwójnego dwóch masywnych gwiazd, 
która może prowadzić do powstania 
układu NS-NS, jest pokazana na ry
sunku. Ewolucja gwiazd rozpoczyna 
się na Ciągu Głównym Wieku Zero
w ego. O bie gw iazdy są m asyw ne 
i znajdują się na szerokiej i silnie eks
centrycznej orbicie (faza I). Masyw- 
n iejszy składnik  układu ew oluuje 
szybciej, w zw iązku z czym jako  
pierwszy trafia na gałąź olbrzymów, 
zwiększając znacząco swoje rozmia
ry. Siły pływowe w otoczce olbrzyma 
cerkularyzują orbitę, a olbrzym eks
pandując przelew a się przez swoją 
p o w ie rzch n ię  R o c h e ’a, in ic ju jąc  
pierwszy epizod transferu masy (faza
II). Część masy traconej przez olbrzy
ma zostaje zaakreowana przez towa
rzysza, natomiast pozostała część ucie
ka z układu. Olbrzym traci całą swoją 
otoczkę i pozostaje z niego małoma- 
sywna gwiazda helowa (która stano
wiła jądro olbrzyma), natomiast sam 
układ nieznacznie się zacieśnia (faza
III). Gwiazda helowa ewoluuje bardzo 
szybko i wkrótce eksplodując w wy
buchu supernowej, tworzy pierwszą 
gwiazdę neutronową w układzie. Nie
symetryczny wybuch oraz związana 
z nim utrata masy powoduje rozciąg
nięcie orbity, która staje się na powrót 
ekscentryczna (faza IV). Następnie 
role się odwracają i tym razem druga 
gwiazda kończy swoją ewolucję na 
ciągu głównym i trafia na gałąź olbrzy
mów. Ekspansja powoduje cerkulary- 
zację orbity, a następnie drugi epizod 
transferu masy (faza V). Tym razem,

Ewolucja prowadząca do powstania układu NS-NS

M1 [Mg,] GWIAZDA 1 GWIAZDA 2 M2[MS]

(I) 12,9

(II) 12,6

(III) 2,98

(IV) 1,24

(V) 1,24

(VI) 1,82

(VII) 1,82

(VIII) 1,98

(IX) 1,98

SN Ib

-Ęki “ T 2  .J,

i

i
SN Ic

9,56

a[Rel e 

181 0,4

9,52 153 0,0

14,3 98,2 0,0

14,3 168 0,4

14,1 140 0,0

3,51 1,70 0,0

3,14 1,83 0,0

1,83 0,27 0,0

1,26 0,70 0,6

NS-NS
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Tabela 1. Przewidywana liczba detekcji dla LIGO I (rok-1)

Rodzaj Zasięg Model Zakres
układu instrumentu standardowy (wszystkie modele)

NS-NS 20 Mpc 1 x 10~2 2 x 10^ — 7 x 10-1
NS-BH 40 Mpc 2 x 10~2 2 x 10-3 — 7 x 10~2
BH-BH 100 Mpc 8 x 10"1 0 — 2
Łącznie 8 x 10-1 2 x 10-3 — 2

Tabela 2. Przewidywana liczba detekcji dla LIGO II (rok-1)

Rodzaj Zasięg Model Zakres
układu instrumentu standardowy (wszystkie modele)

NS-NS 350 Mpc 6 x 101 1 _ 4  x 102
NS-BH 700 Mpc 8 x 101 9 — 4 x 102
BH-BH 1500 Mpc 2 x 103 0 — 8 x 103
Łącznie 3 x 103 10 — 8 x 103

w odróżnieniu od pierwszego epizo
du, masy obu składników są bardzo 
różne, co powoduje dynamicznie nie
stabilny transfer masy oraz drastycz
ne zac ieśn ien ie  orb ity  (faza VI). 
W wyniku powstaje ciasny układ skła
dający się z gwiazdy neutronowej oraz 
gw iazdy helow ej (jądro  drugiego 
składnika). Gwiazda helowa ewoluuje 
ku nieuniknionej śmierci w wybuchu 
supernowej, stopniowo zwiększając 
swoje rozmiary. Układ staje się tak 
c iasny , że w pew nym  m om encie  
gwiazda helowa zaczyna się przelewać 
przez sw oją pow ierzchnię R oche’a 
i rozpoczyna się trzeci epizod trans
feru masy (faza VII). Zachodzi kolej
ne zacieśnienie orbity: z gwiazdy he
lowej zostaje tylko węglowo-tlenowe 
jądro, które w bardzo krótkim czasie 
w ybucha jako  supernowa, tworząc 
drugą gwiazdę neutronową (faza VIII). 
Tak więc po 23 min lat ewolucji po
wstaje bardzo ciasny i ekscentryczny 
układ składający się z dwóch gwiazd 
neutronowych (faza IX). Układ ten 
spędzi około 700 tys. lat, stopniowo 
zacieśniając swoją orbitę, aż ostatecz
nie ulegnie koalescencji. Oba skład
niki z le ją  się, {worząc pojedynczą 
czarną dziurę. Śmierć układu spowo
duje emisję silnego sygnału fal grawi
tacyjnych, który będzie mógł zostać 
zarejestrowany przez jeden z naziem
nych interferometrów grawitacyjnych.

Spójrzmy teraz na przewidywane 
teoretycznie, metodą syntezy popula- 
c ji, szanse  d e tek c ji koa lescen c ji 
UPOZ. Przeprowadzimy wyznaczenie 
dla detektora LIGO, który jako naj
większy daje największe szanse na 
udane obserwacje sygnałów grawita
cyjnych. Dla projektu LIGO przewi
dzian o  dw ie fazy  o p erac ji: fazę 
pierwszą LIGO I, która rozpoczyna 
działanie w bieżącym roku, oraz za
awansowaną fazę LIGO II, która roz
pocznie się za około 4 lata. W fazie 
LIGO II zostanie zwiększona znaczą
co czułość instrumentu poprzez uno
w ocześnienie optyki oraz system u 
wyciszania drgań sejsmicznych pod
łoża oraz szumów termicznych instru
mentu. Przeprowadzone obliczenia 
liczby koalescencji UPOZ w naszej 
Galaktyce należy ekstrapolować do 
odległości, do których będzie mogło 
sięgnąć LIGO w poszukiwaniu sygna
łów grawitacyjnych. Taka ekstrapola
cja musi uwzględniać rozkład galak

tyk i ilość zawartej w nich masy lub, 
innymi słowy, musi uwzględnić tem
po formacji gwiazd w widzianej przez 
instrument przestrzeni. Wyniki obli
czeń są przedstaw ione dla LIGO I 
w tab . 1, n a to m ias t d la L IG O  II 
w tab. 2. W pierwszej kolumnie poda
ny jest rodzaj UPOZ, w drugiej widzi
my zasięg instrumentu dla danego ro
dzaju  k o a le scen c ji. N a jm n ie jszy  
zasięg znajdujemy dla układów typu 
NS-NS, a największy dla systemów 
BH-BH. Czarne dziury są bardziej ma
sywne niż gwiazdy neutronowe, a ko- 
alescencje masywniej szych obiektów 
dają silniejszy sygnał grawitacyjny. 
W związku z tym detektory grawita
cyjne mogą lepiej widzieć z dalszej od
ległości koalescencje  m asyw nych 
czarnych dziur niż lżejszych gwiazd 
neutronowych. Widzimy również, że 
zasięg dla LIGO I jest znacznie mniej
szy niż dla LIGO II. Trzecia kolumna 
w tab. 1 i 2 podaje oczekiwaną liczbę 
detekcji fal grawitacyjnych pochodzą
cych z koalescencji na rok obserwacji 
dla standardowego modelu ewolucji 
gwiazdowej. Jednakże, jak już zauwa
żyliśmy wcześniej, wiele z elementów 
ewolucji gwiazd nie jest jeszcze w peł
ni poznane. Można więc skonstruować 
modele alternatywne, zmieniając pa
rametry opisujące niepewne zjawiska, 
i powtórzyć obliczenia liczby koale
scencji. W ten sposób pozw alam y 
gwiazdom ewoluować inaczej i tym 
samym dostajemy pewne oszacowanie 
niepewności wyników. W ostatniej, 
czwartej kolumnie jest podany ocze
kiwany zakres liczby detekcji fal gra

w itacyjnych, uw zględniający nasz 
brak znajomości szczegółów ewolucji 
gwiazdowej.

Okazuje się, że układy BH-BH będą 
miały największą szansę zostać zaob
serwowane przez LIGO; przewidywa
ne liczby detekcji są największe dla 
tego rodzaju układów. W tab. 1 widzi
my, że są raczej niewielkie szanse na 
detekcje fal grawitacyjnych przy uży
ciu LIGO I; standardowy model daje 
szanse na najwyżej jed n ą  detekcję 
w pierwszym roku obserwacji, jednak
że dla większości modeli oczekujemy, 
że na detekcje trzeba by czekać kilka
dziesiąt lub więcej lat. Większe szan
se ma LIGO II. Widzimy, że dla stan
dardowego m odelu oczekujem y aż 
3000 detekcji rocznie! Natomiast na
wet najbardziej pesymistyczne prze
w idyw ania z różnych m odeli dają 
szanse na co najmniej 10 detekcji rocz
nie. Pamiętajmy również, że rozważa
liśmy tylko znane nam źródła fal gra- 
w itacyjnych. A czkolw iek, jak  ju ż  
w ielokrotnie się okazyw ało, może 
nam uda się zaobserwować zjawiska, 
o których jeszcze nikomu nawet się nie 
śniło...

Dr Krzysztof Beiczynski po doktora
cie w CAMK-u w końcu 2001 r. pra
cuje w Northwestern University 
w Chicago w USA. Zajmuje się teo
rią ewolucji układów gwiazdowych 
zawierających obiekty zwarte, takie 
jak białe karły, gwiazdy neutronowe 
czy czarne dziury.
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Na drodze swej ewolucji 
malomasywne gwiazdy 
przechodzą etap, 
kiedy w ich wnętrzach 
występują pulsy termiczne, 
związane z reakcjami 
termojądrowymi.
Zaś zewnętrzne obszary 
często charakteryzują 
pulsacje mające związek 
z transportem energii od 
wnętrza ku powierzchni 
gwiazdy. Dodatkowo 
występuje bardzo silny 
wypływ masy z powierzchni, 
co sprzyja powstawaniu 
rozleglej otoczki 
wokólgwiazdowej.
W tym okresie gwiazdy 
znajdują się 
na Asymptotycznej 
Gałęzi Olbrzymów 
i niekiedy możemy 
obserwować w zakresie 
radiowym maserowe linie 
emisyjne powstające 
w ich otoczkach.

Właściwości 
gwiazd AGB 
czytane z linii 
maserowych
Gwiazdy AGB

Asymptotyczna Gałąź Olbrzymów 
(AGB od ang. A sym ptotic G iants 
Branch) stanow i obszar diagram u 
H-R, w którym grupują się zaawanso
wane ewolucyjnie gwiazdy o masach 
~ 0,8— 6 M0 . Są one czerwonymi ol
brzymami typu widmowego M, a ich 
temperatura efektywna wynosi około 
3000 K. Można wyróżnić trzy zasad
nicze grupy gwiazd AGB. Są to gwiaz
dy typu M ira Ceti (krócej M iry), 
zm ienne pó łregu larne  (SR  z ang. 
Semi-Regulars) oraz gwiazdy OH/IR. 
K ońcow ą fazą pobytu gw iazdy na 
AGB jest faza protomgławicy plane
tarnej (PPN z ang. Proto Planetary 
Nebulae), poprzedzającej powstanie 
mgławicy planetarnej. U podstaw ta
kiego podziału  gw iazd AGB leżą 
przede wszystkim okresowość zmian 
jasności wizualnej oraz ich amplitu
da. Ponadto dla obiektów OH/IR waż
nymi cechami są: kształt widma w za
k resie  po d czerw ien i o raz em isja  
maserowa OH 1612 MHz. Gwiazdy 
AGB m ają złożoną budowę, co jest 
przyczyną pewnych procesów zacho
dzących w ich wnętrzach.

Pulsy termiczne
Obiekty będące w fazie czerwone

go olbrzyma posiadają rozwarstwioną 
budowę wewnętrzną. W najbardziej 
wewnętrznych strefach następują re
akcje syntezy termojądrowej. Centrum 
gwiazdy AGB stanowi węglowo-tle- 
nowe jądro. Nad nim znajduje się ak

tywna warstwa helowa, w której za
chodzi synteza tlenu i węgla. Ponad 
nią istnieje nieaktywna otoczka helo
wa, a jeszcze wyżej warstwa wodoro
wa, w której występuje reakcja synte
zy helu. Wszystkie opisane warstwy 
stanowią ledwie 0,5— 1% promienia 
gwiazdy; pozostałą część stanowi kon- 
wektywna otoczka o rozmiarach na
wet kilkudziesięciu R@ (patrz rys. 1).

Ciekawie wygląda praca „central
nego reaktora” w przypadku takiej 
gwiazdy. Głównym źródłem energii 
jest synteza helu w otoczce wodoro
w ej. D oprow adza ona je d n a k  do 
zwiększenia zawartości helu w war
stwie znajdującej się głębiej, a to z ko
lei powoduje wzrost gęstości i tempe
ratury w warstw ie helowej leżącej 
bezpośrednio nad węglowo-tlenowym 
jądrem gwiazdy. Gdy zostanie prze
kroczona pewna granica masy i gę
stości tej otoczki, zaczynają się gwał
towne reakcje syntezy węgla i tlenu. 
Duża ilość energii rozpycha leżącą na 
zewnątrz warstwę wodorową i wsku
tek ochłodzenia przestaje zachodzić w 
niej synteza helu. Reakcje w otoczce 
helowej kończą się szybko —  brak 
źródła energii zmniejsza ciśnienie pro
mieniowania. Doprowadza do zapad
n ięc ia  się chw ilow o nieak tyw nej 
warstwy wodorowej do stanu pierwot
nego, czyli do momentu, gdy warunki 
pozw olą na zainicjow anie syntezy 
helu. Cały cykl zatacza koło trwające 
od kilku do kilkuset tysięcy lat (w za
leżności od masy gwiazdy) i może za
cząć się od nowa.
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Rys. 2. Schemat przedstawiający sposób uzyskiwania trójwymiarowgo obrazu 
maserów w otoczce wokół gwiazdy późnego typu na przykładzie S Persei. Spek
troskopia interferometryczna pozwala na badanie kolejnych dwuwymiarowych ob
razów otoczki związanych z daną prędkością radialną, a ilość warstw ogranicza 
tylko rozdzielczość spektralna. Zaczerpnięto z: Richards, Yates & Cohen, MNRAS, 
1999, 306, 954

Pulsacje
Z punktu widzenia obserwatora bar

dziej interesujące są pulsacje czerwo
nych olbrzymów. W iążą się one ze 
zmianami parametrów na powierzch
ni takich gwiazd w skali czasowej wy
noszącej od kilku do kilku tysięcy dni. 
Powodem pulsacji są absorpcja i emi
sja  p ro m ien io w an ia , zachodzące  
w pewnych charakterystycznych war
stwach w zew nętrznych obszarach 
gwiazdy. Ważnym czynnikiem jest tak 
zw ana nieprzezroczystość: im je st 
większa, tym więcej promieniowania 
jest absorbowanego w danej warstwie, 
jeśli zaś jest mała —  promieniowanie 
przechodzi przez taki obszar bez prze
szkód. W zewnętrznych warstwach ol
brzymów istnieją obszary o dużej nie- 
przezroczystości, które absorbując 
promieniowanie, gromadzą w sobie 
energię. Prowadzi to do zwiększenia 
rozmiarów takich obszarów, aż ener
gia zostanie zużyta i staną się na po
wrót przezroczyste dla promieniowa
nia. Wtedy zaczynają się zapadać do 
momentu, aż parametry wewnątrz tej
że warstwy uczynią ją  znowu nieprze
zroczystą. Mechanizm ów powoduje,

że rozm iary zew nętrznych warstw 
gwiazdy zmieniają się cyklicznie, po
ciągając za sobą zmiany obserwowa
nej jasności.

Wypływ masy. 
Otoczka wokół- 
gwiazdowa

G w iazdy zn a j
dujące się w fazie 
AGB są olbrzyma
mi o średnicach do
chodzących nawet 
do 2 je d n o s te k  
a s tro n o m iczn y ch  
(j.a .). W zw iązku 
z tym ciążenie na 
ich p o w ierzch n i 
jest niskie (~ 10 1 
cm/s), a to powodu- 
je  m ałą  prędkość 
ucieczki (około 40 
km/s). Ponadto pul
sacje sprzyjają wy
pychaniu materii z 
powierzchni gwiaz
dy, w wyniku cze
go gwiazdy te tracą 
masę w bardzo du
żym tempie — 10-7 
do nawet 10"* masy 
słonecznej rocznie. 
D la  p o ró w n a n ia  
Słońce w postaci

wiatru traci ledwie około 3 x 10~14 
M@/rok.

Odpływająca od gwiazdy materia to 
głównie gaz, choć powierzchnię mogą 
opuszczać także ziarna pyłu powsta
jące w chłodnej atmosferze gwiazdy 
(generalnie przyjmuje się, że pył two
rzy się w odległości do kilku promie
ni gwiazdy od powierzchni). Stosunek 
ilości gazu do pyłu wynosi przecięt
nie około 200.

Zastanówmy się przez moment, jak 
wygląda mechanizm, dzięki któremu 
odpływająca materia uzyskuje pewną 
prędkość i jak prędkość ta zmienia się 
z dystansem. Promieniowanie gwiaz
dy w pływ a 'znacząco na p o b lisk ą  
otoczkę pyłową. Powoduje ono na
grzewanie pyłu, czego wyraźnym śla
dem jest obserwowana emisja w pod
czerwieni; ciśnienie promieniowania 
przyspiesza także ziarna pyłu. Pył 
z kolei przekazuje swój pęd cząstecz
kom gazu. Gaz jest więc przyspiesza
ny w pobliżu gwiazdy, by w odległo
ściach już dość znacznych (kilkaset 
j.a.) uzyskać stałą prędkość oddalania 
się od centrum układu, która typowo 
wynosi od kilku do około 30 km/s.

Niektóre gwiazdy AGB charaktery
zuje duża zawartość tlenu (mówi się 
często  o gw iazdach  „ tlen o w y ch ” 
i „w ęg low ych”), d latego  też jeg o  
obecność w opuszczającym gwiazdę

Jądro CO

~10^cm 
(K ilk ad z ie s ią t A

Otoczka spalania H

V  Wypływ materii
1 0 -< -  1 0 - ’  B .

S t r e f a
tw o rz e n ia  a i e  
p y łu  ( k i l k a  R*)

-1013 - lO^'cm
(Od k i l k a d z i e s i ą t  
do k i lk a  t y ś .  A.u;

Masery OH

Rys. 1. Schemat będący przekrojem przez typową 
gwiazdę w fazie AGB oraz jej otoczkę. Pokazano miej
sca występowania różnych typów maserów
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gazie jest także znaczna. Bardzo bli
sko powierzchni gwiazdy obecne są 
molekuły tlenku krzemu —  SiO, nie
co dalej tlen występuje w postaci zwią
zanej z wodorem —  wody H20 . Obec
ne w przestrzeni międzygwiazdowej 
pole promieniowania ultrafioletowego 
wnika na pewną głębokość do wnętrza 
otoczki w okółgw iazdow ej. Energia 
promieniowania UV jest na tyle wy
soka, że może ono doprowadzić do 
rozbicia molekuł. Jest to powodem dy- 
socjacji wody na rodnik hydroksylo
wy OH i wodór. Proces ten następuje 
w odległości kilkudziesięciu j.a. od 
gwiazdy. Dużo dalej, bo w odległości 
nawet kilku tysięcy j.a. od gwiazdy, 
hydroksyl ulega dysocjacji na tlen i 
wodór.

R easum ując , w okół tlenow ej 
gwiazdy AGB istnieje wiele sfer cha
rakteryzujących się podwyższoną za
wartością SiO, H20  oraz OH. W tych 
właśnie obszarach (pokazanych sche
matycznie na rys. 1) istnieją warunki 
odpowiednie do wzmocnienia promie
niowania w zakresie radiowym na sku
tek wymuszania emisji —  mogą po
wstać masery wokółgwiazdowe.

1000 Jy j- y  

0

a) emisja SiC 

100 Jy
r . V ?

Si0 /*3/86 QHz
10

H20 22 GHz

-10 0 

b) emisja H2(

i 1

10 20 30

)
OH 1665/7 MHz

C)€

20 Jy 

f  /

-10 0 10 

misja OH 1665/67

k  .  J

' 20

OH 1612 MHz

HbA
-10 0 W 20 30 

d) emisja OH1612

Rys. 4. Rzeczywiste profile linii wid
mowych maserów w otoczce gwiaz
dy późnego typu

Ekspansja

V*-Ve

Emisja 
maserowa

Podstawy doty
czące emisji mase
row ej w różnych 
środow iskach zo
sta ły  o p isane  w 
„Postępach Astro
n o m ii” (1 /1996).
P rzypom nę je  w 
skrócie. Promienio
wanie maserów ko
sm icznych opiera 
s ię  na z jaw isku  
em isji wymuszonej, 
które zostało opisa
ne w 1916 r. przez 
A lberta Einsteina.
Widma molekuł za
wierają szereg p o 
ziom ów energetycz
n ych , pom iędzy  
którymi może do
chodzić do przejść 
związanych z wy
mianą energii z oto
czen iem  (są  to 
zm iany  energ ii 
w iążące  się  ze 
zmianą stanu rotacji lub(i) oscylacji 
molekuły). Wzbudzenie następuje na 
drodze absorpcji prom ieniow ania, 
zderzeń lub reakcji chemicznych w ob
łokach. Powrót do stanu podstawowe
go zachodzi głównie na skutek spon
ta n iczn e j em is ji p ro m ien io w a n ia , 
a także może być wywołany zderze
niami pomiędzy molekułami oraz in
terakcją z elektronam i. Generalnie 
okres przebywania cząsteczki w sta
nie wzbudzonym jest bardzo krótki.

Istnieją jednak stany wzbudzone, 
w których czas życia jest bardzo dłu
gi, co odpowiada małemu prawdopo
dobieństwu emisji spontanicznej —  są 
to tak zwane poziom y metastabilne. 
Prawdopodobieństwo emisji może zo
stać zwiększone, gdy molekuła znaj
dzie się w otoczeniu fotonów o odpo
w ied n ich  energ iach  (m u szą  one 
odpowiadać energii fotonu, jaki po
wstanie przy przejściu ze stanu meta- 
s tab iln eg o  do podstaw ow ego). 
W przypadku takiej emisji mówimy, 
że została ona wymuszona.

Jeśli zatem będziemy dysponować 
dużą liczbą molekuł w stanie metasta- 
bilnym oraz fotonami o odpowiednich 
energiach może nastąpić wymuszenie

Długość Fali 
- ►

V*+Ve

Rys. 3. Schematyczne wyjaśnienie powstawania podwo
jonego profilu widmowego. Prędkość radialna względem 
obserwatora jest uzależniona od rzeczywistej prędkości 
ekspansji otoczki oraz kąta 9, pod jakim widzimy dany 
obszar. Niekiedy udaje się zaobserwować także emisję 
w okolicach prędkości radialnej gwiazdy, a więc pocho
dzącą z obrzeży obserwowanej otoczki i związaną z tzw. 
wzmocnieniem tangencjalnym

emisji. Powstające fotony wymuszać 
będą następne —  strumień fotonów 
będzie rósł, w niektórych przypadkach 
nawet wykładniczo. Dodatkowym wa
runkiem powstania masera jest bliska 
zeru względna prędkość molekuł, czyli 
ich uporządkowany ruch. Jest to zwią
zane z dopplerow skim  rozm yciem  
energii. Im je s t ono m niejsze, tym 
węższe są obserwowane linie widmo
we, co stanowi szczególną cechę ma
serów.

Masery w otoczkach gwiazd
W otoczkach gwiazd tlenowych 

AGB istnieje szereg stref, w których 
występuje podw yższona zawartość 
pewnych molekuł. Z tymi obszarami 
jest związana obserwowana w dziedzi
nie radiowej emisja maserowa (rys. 1). 
Najbliżej powierzchni gwiazdy istnie
je  obszar występowania cząsteczek 
SiO, które obserwuje się głównie w 
pasmach 43 i 86 GHz. W odległo
ściach od kilku do kilkudziesięciu j.a. 
od gwiazdy znajduje się woda emitu
jąca głównie w paśmie 22 GHz. Dalej 
jest obszar występowania rodnika OH, 
rozciągający się nawet do kilku tysię
cy j.a. W strefach bliższych centrum
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Rys. 5. Przykład zmian zachodzących w profilach widmowych gwiazdy RT Vir 1667 
MHz monitorowanej na przestrzeni 14 lat. Widać wieloskładnikową, zmieniającą 
się strukturę obu części podwojonego profilu. LHC i RHC są oznaczeniem emisji 
spolaryzowanej kołowo, odpowiednio lewo- i prawoskrętnie

układu obserwuje się emisję maserową 
OH o częstotliwości 1665 i 1667 MHz. 
W odległościach znacznie większych 
znajdują się obszary, w których po
wstaje emisja 1612 MHz. Oczywiście 
tak nakreślony obraz nie oznacza, że 
w przypadku każdej gwiazdy jest moż
liwa obserwacja wszystkich rodzajów 
maserów.

Podwojenie profilów 
widmowych

Efekt Dopplera, niezwykle istotny 
dla emisji maserowej powoduje, że 
maksymalne wzmocnienie występuje 
w kierunku ruchu. W przypadku radio
astronomicznych obserwacji ekspan
dującej otoczki wokółgwiazdowej 
otrzymamy w wyniku profil widmo
wy zawierający dwa maksima. Odpo
wiadają one wzmocnieniu maserowe
mu promieniowania w bliższej nam 
części otoczki oraz części znajdującej 
się po przeciwnej stronie gwiazdy cen
tralnej. Różne prędkości radialne 
wspomnianych części otoczki powo
dują przesunięcie częstotliwości ich 
emisji w stosunku do częstotliwości 
układu nieruchomego. W rezultacie 
zaobserwujemy podwojenie profilu 
tym większe, im większa będzie pręd
kość ekspansji materii w otoczce. 
Schematycznie pokazuje to rys. 2. 
W przypadku emisji maserowej z ob
szarów bliższych gwieździe (np. emi
sja SiO czy H20), różnica prędkości 
radialnych może być zbyt mała, by 
wywołać wyraźnie widoczne podwo
jenie profilów.

Przykłady rzeczywistych widm ma
serów z otoczek wokółgwiazdowych 
przedstawione są na rys. 3.

Co wynika z badania maserów 
w otoczkach gwiazdowych

Badanie maserów w otoczkach 
gwiazd późnych typów widmowych 
(nie tylko AGB, ale także nadolbrzy- 
mów) przynosi wiele ciekawych wy
ników dotyczących fizyki emisji ma
serowej. Obserwacje linii maserowych 
są także bogatym źródłem informacji 
o gwieździe centralnej oraz jej bliż
szym i dalszym otoczeniu. Poniżej 
przytoczę kilka przykładów użytecz
ności maserów w badaniach gwiazd.

Wypływ materii
W wielu przypadkach natężenie 

emisji maserowej jest uzależnione od

gęstości materii w otoczce, a zatem po
średnio od tempa utraty masy przez 
gwiazdę. Przeto badając masery, na 
przykład emisję OH 1612 MHz, mo
żemy oszacować tempo utraty masy.

Ważne jest, iż taka metoda, bazująca 
tylko na charakterystyce emisji mase
rowej, daje wyniki zbliżone do otrzy
mywanych innymi metodami (np. ob
serw acje podczerw one CO). Na
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Poziomy energetyczne
Cząsteczki biorące udział w procesach promienistych (np. emisja) mogą 

przyjmować różne energie, co jest związane ze stanem rotacji lub oscyla
cji. Wartości energii są  ściśle określone, podobnie jak energia elektronów 
w atomach.

Zmiana stanu cząsteczki jest związana ze zmianą poziomu energe
tycznego, a towarzyszy temu najczęściej emisja lub absorpcja kwantu 
energii —  fotonu.

Reguła tego procesu jest prosta: Jeśli molekuła znajduje się w stanie 
energetycznym na poziomie E2 i przechodzi w stan niższy E v towarzyszy 
temu emisja fotonu o energii Ef = E, -  E 2. W przypadku gdy molekuła na 
poziomie E, pochłonie foton o energii Ef, wtedy przejdzie w stan E2, na 
którym energia wyniesie E2 = E, + Ef.

Energia, częstotliwość, długość fali
Wiemy, że energia przenoszona jest w pewnych porcjach (kwantach), 

a jej nośnikami są  fotony. Możemy opisywać je jak cząstki. Duży strumień 
fotonów stanowi promieniowanie elektromagnetyczne i w zależności od 
energii fotonów ma ono różne właściwości. Często miast o energii mówimy 
o częstotliwości promieniowania v, która tworzy z energią związek E = hv.

Niekiedy też, szczególnie gdy rozpatrujemy falowy charakter promie
niowania elektromagnetycznego (np. gdy mamy do czynienia z falami ra
diowymi), podajemy długość fali X. Biorąc pod uwagę, że fale elektroma
gnetyczne poruszają się z prędkością światła c, dostaniemy prosty zwią
zek: X -  c/v. Zgodnie z tym promieniowaniu OH o częstotliwości 1,6 MHz 
odpowiada fala o długości 18 cm, a promieniowaniu H20  22 GHz fala 
1,35 cm.

Prędkość radialna a częstotliwość
Prędkość wzajemna nadajnika i odbiornika fal wpływa na przesunięcie 

częstotliwości, co jest związane ze zjawiskiem Dopplera. Gdy nadajnik 
zbliża się do odbiornika, długość fali się zmniejsza (wzrasta częstotliwość 
sygnału). W przypadku oddalania się jest odwrotnie. Doskonałym przy
kładem jest zmiana tonu (częstotliwości) dźwięku syreny pojazdu w cza
sie, gdy zbliża się do nas i oddala.

W przypadku fal elektromagnetycznych, gdy mamy do czynienia z nie
wielkimi prędkościami w stosunku do układu obserwatora V r (np. w otocz
kach gwiazd późnych typów), stosujemy uproszczony wzór Dopplera:

V/c = 1 — A0/A,
gdzie A0 jest długością fali w układzie nieruchomym, a A jest obserwo- 
wanądługościąfali. Ze względu na naturę przesunięcia przyjęło się w przy
padku rozpatrywania i prezentowania widm maserów operować prędko
ścią radialną, tak jak na rys. 2, 3 i 4.

obrazach interferometrycznych, uzy
skiwanych w kilku następujących po 
sobie okresach, jest doskonale widocz
ny ruch wypływającej materii w naj
bliższych obszarach gwiazdy, gdzie 
występują masery SiO. Stąd wynika 
także wiele wniosków na temat utraty 
masy przez gwiazdę.

Budowa otoczki i je j 
dynamika

Badanie maserów jest jedną z pod
staw naszej wiedzy o budowie rozleg
łych otoczek wokółgwiazdowych oraz 
o dynamicznych procesach zachodzą
cych w obszarach powstawania emi
sji maserowej. Bardzo istotnym ele
mentem jest monitorowanie źródeł. 
Obserwacje prowadzone w długim 
okresie pozw alają na analizowanie 
zmian profilów widmowych i na wy
ciąganie wniosków dotyczących pro
cesów zachodzących w obszarze emi
sji. Obserwuje się na przykład zmiany 
prędkości radialnych poszczególnych 
składników widmowych, co jest wy
nikiem przesuwania się obszarów emi- 
sji.

Bardzo ważnym wynikiem z naj
nowszych badań otoczek wokółgwiaz
dowych je s t stw ierdzenie bardziej 
skomplikowanej budowy otoczek niż 
sądzono do niedawna. Nie są to ob
szary podobne do modelowych zało
żeń (patrz rys. 2), a więc sferycznie 
symetryczne z równomiernie rozło
żoną m aterią. N ajczęściej wypływ 
masy z gwiazdy ma charakter bipolar
ny, a otoczka to obszar oddalających 
się od gwiazdy „bąbli m aterii”, co 
znów jest najlepiej widoczne na inter
ferometrycznych przekrojach (rys. 5). 
Obszary emisji pojawiają się i zani
kają w okresie od kilku tygodni do 
wielu lat, w zależności od warunków 
fizycznych w danym obszarze otocz
ki (gęstość molekuł, warunki wzbu
dzenia). Obserw uje się gwałtowne 
powstawanie nowych obszarów emi
syjnych (tzw. wybuchy) i często rów
nie gw ałtow ny ich zanik, co daje 
możliwość badania fizyki emisji ma
serowej. Przykład ciągu widm emisji 
maserowej OH 1667 MHz pokazuje 
rys. 4. Zmiany emisji widać też dosko
nale na animowanych kompilacjach 
obrazów uzyskanych dla wielu epok 
in te rfe rom etram i rad iow ym i (np. 
MERLIN-em). (Zainteresowanych za
chęcam do odwiedzenia witryny inter

netowej : http://w w w .jb.m an.ac.uk/ 
~pdiamond/txcam2.html)

Zewnętrzne pole magnetyczne 
gwiazd

Niezwykle ważne wyniki dotyczą 
zew nętrznych pól m agnetycznych 
gwiazd AGB, a w szczególności ich 
natężenia i konfiguracji.

Pole magnetyczne obecne w rejo
nie pow staw ania prom ieniow ania, 
jego kierunek i natężenie, wpływa na 
emisję. Wiąże się to bezpośrednio ze 
zjawiskiem Zemana i tzw. Zemanow- 
skim  rozszczep ien iem  poziom ów  
energetycznych. Powstające podpo- 
ziomy energetyczne dają możliwość

zaistnienia wielu przejść prom ieni
stych w bliskim zakresie częstotliwo
ści. Powstające w takim przypadku 
promieniowanie elektromagnetyczne 
jest dodatkowo spolaryzowane. W za
leżności od konfiguracji pola magne
tycznego w stosunku do obserwatora 
będziemy rejestrować promieniowa
nie spolaryzowane kołowo lub (i) li
niowo. Współcześnie stosowane me
tody obserwacji otoczek, pozwalają na 
badanie trójw ym iarow ej struktury 
spolaryzow anej em isji m aserowej, 
a więc dają możliwość pomiarów na
tężenia pola oraz wydedukowania jego 
kształtu. Badania takie, połączone 
z obserwacjami widm w dwóch wy-
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Rys. 6. Obraz interferometryczny maserów H20  w otoczce wokół gwiazdy S Per 
uzyskany interferometrem MERLIN (dzięki uprzejmości dr Anity Richards)

miarach, prowadzone dla nadolbrzy- 
ma VX Sgr oraz W Hya pokazują, że 
rozkład pola magnetycznego w dużych 
odległościach przypomina strukturę 
dipolową. Innym istotnym wynikiem 
są obserwacje zmian polaryzacji emi
sji maserowej, które sugerują np. glo
balne zmiany kierunków pola magne- 
ty czn eg o  g w iazd  (p o d o b n ie  ja k  
w przypadku Słońca).

Rozmiary otoczek i odległości 
do gwiazd

Do niedawna (przed misją Hippar- 
cosa) badanie maserów w otoczkach 
gwiazdowych było jedną z najdokład
niejszych metod pomiaru odległości do 
gwiazd, która wciąż jest stosowana. 
Otóż, zakładając sferyczna symetrię 
otoczki i korelację zmienności strumie
nia radiowego ze zmiennością w zakre
sie widzialnym, można badać zapóźnie- 
nia pomiędzy zmianami zachodzącymi 
w bliższej i dalszej części otoczki. Me
toda jest słuszna dla promieniowania 
1612 MHz oraz, jak się przypuszcza, 
dla emisji OH 1665 MHz. Zmienność 
natężenia linii maserowych jest bo
wiem zależna od źródła wzbudzania 
molekuł —  promieniowania podczer
wonego najbliższych okolic gwiazdy 
centralnej, którego intensywność zmie
nia się cyklicznie w rytm zmian jasno
ści wizualnej. Technicznie metoda po
lega na wyznaczeniu różnicy czasowej 
pomiędzy zmianami w obu składnikach 
podwojonego profilu. Łatwo w ten spo
sób uzyskać liniową średnicę obszaru 
emisji maserowej. Mając dodatkowo 
rozmiary kątowe takiej otoczki, co uzy
skuje się z obserwacji interferom e
trycznych (z minimalnym błędem), wy

znaczenie odległości sprowadza się do 
najprostszej trygonometrii.

Schematy ewolucyjne gwiazd
Tempo wypływu materii, gęstości 

poszczególnych cząsteczek w ekspan
dującej otoczce i jej rozmiary są uza
leżnione od zaawansowania ewolucyj
nego gwiazdy. Tym samym warunki 
fizyczne potrzebne dla zaistnienia 
emisji maserowej pochodzącej od po
szczególnych molekuł zależą także od 
tego czynnika. Przedstawia to tak zwa
na „chronologia Lewisa”, opracowa
na na podstawie licznych obserwacji 
(tabela poniżej).

Zależność ta pokazuje w przybli
żeniu, jak  przebiegają zmiany emisji 
maserowej w funkcji zaawansowania 
ew olucyjnego na A sym ptotycznej 
Gałęzi Olbrzymów. Bardzo subtelne 
niekiedy różnice pomiędzy poszcze
gólnym i typam i gwiazd AGB (np. 
gwiazdy półregularne typu SRb od 
M ir oddziela tylko amplituda zmian 
jasności wizualnej: dla M ir > 2m,5) 
mogą być niewystarczające dla po
prawnego sklasyfikowania gwiazdy. 
Bazując jednak na schematach ewo
lucyjnych emisji maserowej z otocz
ki można w sposób niemalże pewny 
zakw alifikow ać gw iazdę do danej 
grupy i określić jej status ewolucyj
ny. Przykładem niech będzie wspo
mniana już W Hya, wcześniej trakto
wana jako  SRb. Obecnie, na bazie 
długoterminowych obserwacji radio
wych maserów OH 1665 i 1667 MHz 
jest pewne, iż należy ona do grupy 
gwiazd typu Mira Ceti.

Ciąg ewolucyjny związany z emisją maserową w otoczkach gwiazd póź
nych typów widmowych, zwany od nazwiska pomysłodawcy „chronologią 
Lewisa”. T oznacza obecność danego typu masera, N —  brak emisji ma
serowej

Aktywność maserów
Okres Zmiany SiO Woda OH65/67 OH1612

1 Masery SiO T N N N
2 Dod Woda T T N N
3 Dod OH65/67 T T T N
4 Dod OH1612 T T T T Typ I
5 OH65/67 słabną T T T T Typ II
6 Utrata OH65/67 T T N T
7 Utrata wody T N N T
8 Utrata SiO N N N T PPN
9 Dod OH65/67 N N T T Typ li

10 Silne OH65/67 N N T T Typ i
11 Zanik maserów N N N N PN (za;

Dr Leszek Błaszkiewicz jest absol
wentem studiów magisterskich i dok
torskich na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Obecnie jest 
adiunktem na Uniwersytecie War
mińsko-Mazurskim w Olsztynie.
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Kawałek Polski 
na Kaukazie

Droga M29 wiedzie z Rostowa 
nad Donem aż do słynnej sto
licy naftowej —  Baku. Zaczy

na się więc nad Morzem Czarnym, 
a kończy —  nad Kaspijskim. Po dro
dze piętrzy się bariera potężnych gór 
Kaukazu. Bramą Kaukazu zwykło się 
nazywać port lotniczy „Mineralnyje 
Wody”; całe miasto wyrosło tu wokół 
lotniska i zakładów naprawczych sa
molotów. Za czasów byłego Związku 
Radzieckiego port ten tętnił życiem, 
przewalały się tu tłumy spragnionych 
wypoczynku obywateli wielkiego kra
ju. Dostanie się do (niewielkiego) bu
dynku portu i dalej —  do samolotu —

I--------------------------

graniczyło z cudem. Dziś jest tu do
syć sennie; niewielu ludzi pojawia się 
w porcie lotniczym, zwanym szumnie 
„międzynarodowym” (z racji połącze
nia turystyczno-handlowego ze Stam
bułem). Od pewnego czasu stoją tu 
wszakże porządne ławeczki dla pod
różnych i sporo bardzo kolorowych 
kiosków, a jakość posiłków w bufecie 
nie budzi zastrzeżeń. Dostanie się do 
budynku wymaga jednak sforsowa
nia przeszkody —  żołnierza o „bura
czanym” spojrzeniu i cywila w czer
wonej opasce na rękawie; żadne do
kum enty nie budzą zaufan ia  tych 
dżentelmenów, a biegłość w posługi-

podwójna piramida El-Rys. 1. Kopuła 2-metrowego teleskopu na Terskole. W tle —  
brusu; z prawej —  hotel dla personelu (w budowie)
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Rys. 3. Autor we wnętrzu spektrografu, przy mozaice dwu siatek; wiązka światła 
pada na nie pod kątem 63,5°

waniu się mową Puszkina i związane
go z tym regionem Lermontowa —  
tym bardziej.

No, ale na razie przylecieliśmy właś
nie w ten legendarny region i witamy 
się z naszą „eskortą”. Gościnność lu
dzi Kaukazu jest przysłowiowa, więc 
przylatujący do M ineralnych W ód 
może liczyć na delegację powitalną. 
Zresztą—  coś zrobić trzeba, bo do celu 
naszej podróży jeszcze kawałek drogi. 
Wjeżdżamy zatem na M29 i ruszamy 
na południowy wschód. Zanim zdąży
my się rozpędzić, wyrasta przed nami 
kolejne miasto, będące w części kuror
tem —  to Piatigorsk. Zaraz na wjeź- 
dzie drogow skaz kieru je  w stronę 
miejsca niefortunnego pojedynku Ler
montowa. Przyjechaliśmy późnym wie
czorem, więc jest ciemno. Nie brak 
wszakże jasno oświetlonych, otwartych 
sklepów i kiosków; na wszelki wypa
dek zaopatrujemy się w pewną ilość 
wiktuałów —  w górach może być z tym 
trudniej. Za Piatigorskiem robi się pu- 
ściej, ale na drodze sporo samochodów 
—  w końcu to licząca się trasa. Nieste
ty —  wielu kierowców ponad miarę 
oszczędza żarówki, więc samochody 
wyłaniają się z ciemności jak „prividie- 
nija” (duchy). Na wszelki wypadek za
pinam dobrze pasy...

Obszar Kaukazu podzielony jest na 
szereg „republik” . M ają one swoich 
prezydentów, no i granice. Na wjeździe 
do republiki Kabardino-Bałkarskiej 
wita nas zatem przejście graniczne wy
posażone w bariery i transporter opan
cerzony. Poza tym —  jak na każdym 
posterunku GAIS (Giavnaja Avtoin- 
spekcja), tzn. nasz kierowca wysiada 
(po wyjęciu ze schowka kolejnych pa
czek papierosów) i „odprawa” przebie- 
gajak po maśle. Z resztąw tę stronęjest 
lepiej, bo samochód ma rejestrację Ka- 
bardino-Balkarską, a niepisana umowa 
nakazuje „sztrafować” jedynie sąsia
dów i przypadkowych przyjezdnych. 
Stan każdego z nich jest z reguły uzna
ny za „wskazujący na spożycie”. Moż
na się oczywiście „postawić”, ale wte
dy trzeba się liczyć z wycieczką do 
miejscowej polikliniki na badanie krwi, 
a potem kilkugodzinną gościnę na ko
misariacie w oczekiwaniu na wynik. 
Zwyczajowy „podarunek” wychodzi 
więc taniej. W K abardino-B ałkarii 
można jeździć bez pasów; nasz kierow
ca odpina je  natychmiast, my wolimy 
jednak zachodni obyczaj...

Droga prowadzi na wielkie rondo 
usytuowane na wysokości miasta Bak- 
san. Tutaj znajduje się początek drogi 
o długości 104 km w głąb doliny rze
ki o tej samej nazwie. Skręcamy za
tem  w praw o i jed z iem y  w zdłuż 
spienionej rzeki, pośród szybko wzno
szących się ścian doliny. W tej dolinie 
jest wieś Zajukowo, podobno najdłuż
sza w Europie (13 km). To czy Kau
kaz to jeszcze Europa, czy już Azja 
stanowi kwestię sporną. Wydaje się 
wszakże, że mieszkańcy tej liniowej 
wsi, w której o ile wjedzie się „w po
rę”, to trzeba dołączyć do wielokilo
metrowego pochodu krów wzdłuż je 
dynej u licy/drogi, czują się raczej 
Europejczykami, choć z drugiej stro
ny wyznają islam ... W dolinie Baksa- 
nu jest też miasto —  Tymauz —  nie
szczęsna  o fia ra  p rzem ian , jak ich  
doświadcza Rosja. Za czasów radziec
kich wydobywano wokół miasta rudy 
wolframu i molibdenu; wokół —  to 
znaczy na zboczach doliny —  gospo
darka rynkowa doprowadziła zakłady 
wydobywcze do bankructwa. Na zbo
czach pozostały wszakże ogrom ne 
hałdy skały plonej. 18 lipca 2000 r. 
woda deszczowa rozmyła owe hałdy. 
10 min ton kamieni i błota runęło na 
miasto, wybijając wśród budynków 
przerażającą ulicę. Ponadto lawina 
przegrodziła wartką rzekę, a to z ko
lei zaowocowało powodzią. Pomoc 
centralna wylądowała (na ogół) w kie
szeniach miejscowych notabli, a mia
sto przeraża księżycowym krajobra
zem i poziomem bezrobocia...

Za Tymauzem miast ani większych 
wsi już nie ma. Dookoła coraz bardziej 
strome zbocza. Zaczynają się też ku
rorty, na ogół w dość opłakanym sta
nie. Liczba kuracjuszy spadła bardzo 
znacznie. Widać porzucone budowy. Za 
to pejzaż coraz piękniejszy. Dolina koń
czy się miejscowościami Elbrus i Ter- 
skoł —  właściwie to dawne małe wio
ski zamienione w miejsca wypoczynku. 
Tutaj także zapuściła korzenie instytu
cja o nieco zabawnej nazwie: Mieżdu- 
narodnyj Centr Astronom iczeskich  
i Mediko-Ekologiczeskich Nauk —  cel 
naszej podróży. Na ów Centr składa się 
niewykończony budynek na brzegu 
rwącej rzeki, trzy (chyba) mieszkania 
w bloku i obserwatorium na tzw. Pik 
Terskoł. Jak się można domyślać, me
dyków i ekologów ta piękna dolina 
oglądała dość dawno, jeśli w ogóle. Ale 
obserwatorium rzeczywiście działa. 
Właściwie „Pik” Terskoł to nie jest 
osobna góra. To raczej plateau na zbo
czu Elbrusu —  najwyższej góry Kau
kazu i —  zależnie od punktu widzenia 
—  może i Europy. Miejsce, w którym 
zdecydowano się na budowę obserwa
torium Akademii Nauk Ukrainskoj So- 
cjalisticzeskoj Sovietskoj Riespubliki 
znajduje się na w ysokości 3100 m 
n.p.m. Ale w tej okolicy nie robi to 
większego wrażenia. Dookoła wznoszą 
się ściany znacznie wyższe, a w szcze
gólności potężna, podwójna, biała pi
ramida Elbrusu (rys.l).

Na Terskole obserwacje prowadzo
no już w połowie lat 70-tych XX w., 
ale jedynie przy użyciu małych (60 cm)

6/2002 U R A N I A  -  Po s t ę p y  A s t r o n o m i i 259



teleskopów. Budowa teleskopu o śred
nicy 2 m zbiegła się z rozpadem Związ
ku Radzieckiego i wobec tego trwała 
dość długo. Ukraińska Akademia Nauk 
cierpi na brak funduszy jeszcze bardziej 
od swej rosyjskiej odpowiedniczki i do
piero zjednoczenie wysiłków doprowa
dziło do montażu i uruchomienia tele
skopu —  ostatniego takiego produktu 
zakładów Karl-Zeiss-Jena. Od kilku lat 
teleskop działa, a przyzwoite warunki 
klimatyczne czynią go instrumentem 
wcale użytecznym. Wyposażenie tele
skopu w aparaturę do badań widmo
wych dokonało się za sprawą „unii” 
z rosyjskim Specjalnym Obserwato
rium Astrofizycznym (SAO, tam gdzie 
stoi teleskop 6 m ongiś największy na 
świecie). Szef Laboratorium Coude, 
Faig Musajew, zbudował tu spektrograf 
typu echelle —  z pew nością jedną 
z bardziej udanych tego rodzaju kon
strukcji na świecie. Zdecydowałem się

umieścić tu właśnie kamerę CCD o sen
sorze 1257 na 1167 pikseli i tak na Kau
kazie pojawił się kawałek Polski.

Spektrograf typu echelle, zamonto
wany na Terskole (jeg° starszy brat- 
bliźniak znajduje się w SAO i zasilany 
jest metrowym teleskopem Zeissa) jest 
instrumentem przeznaczonym do uzy
skiwania trzech różnych rozdzielczo
ści (rys. 2). W oryginale oznaczało to 
R = 45 000 przy ogniskowej 450 mm, 
R = 80 000 przy F = 875 mm i R = 
150 000 przy F = 1900 mm; ta ostatnia 
konfiguracja wymagała także znaczne
go rozciągnięcia rzędów widma (w kie
runku prostopadłym  do dyspersji) 
i praktycznie nigdy nie była użyta.

Dwie pierwsze wersje możliwości to 
właściwie jeden spektrograf, gdzie roz
dzielczość zależy po prostu od ognisko
wej kamery. W wersji oryginalnej była 
tam jedna siatka echelle, co poważnie 
ograniczało możliwości aparatury, gdyż

średnica padającej na nią wiązki skoli- 
mowanego światła była od siatki więk
sza. Kolejną więc polską inwestycją 
było dokupienie drugiej siatki, co 
umożliwiło uniknięcie wspomnianych 
strat światła (rys. 3).

Jeśli zastosować najmniejszą moż
liwą rozdzielczość (R=45 000), to całe 
widmo utworzone przez spektrograf 
mieści się na sensorze CCD, podzielo
ne na ponad 80 rzędów. W zakresie nie
bieskim zachodzą one znacznie na sie
bie, w podczerw ieni —  zaledw ie 
przylegają. Tym niemniej instrument 
daje możliwość uzyskania w jednej 
ekspozycji całego widma w zakresie od 
ok. 3500 do ponad 10 000 A. To ideal
ne urządzenie do dokonywania przeglą
dów struktur widmowych w szerokim 
zakresie długości fal. Przy jego pomo
cy wykonano najbardziej rozległy prze
gląd tzw. rozmytych linii międzygwiaz- 
dowych  i sporządzono ich katalog 
zawierający blisko 300 struktur. Inne 
znakomite zastosowanie to poszukiwa
nia struktur widmowych o jednakowym 
pochodzeniu, a znacznie różnych dłu
gościach fali. Trwa obecnie szeroki 
projekt poszukiwania widm skompli
kowanych molekuł w przestrzeni mię
dzy gwiazdowej. Złożone molekuły 
zdradzają się zazwyczaj jedną dość 
silną i wieloma słabymi strukturami 
widmowymi. Rejestracja ich wszyst
kich w jednej ekspozycji ma niebaga
telne znaczenie: zapewnia jednolite wa
runki obserwacji wszystkich struktur 
i nader skutecznie oszczędza czas. Jed
nak pasma molekularne mają również 
strukturę wewnętrzną, która też może 
umożliwić ich identyfikację. Tutaj jed
nak rozdzielczość R = 45 000 okazała 
się niewystarczająca. Próby obserwa
cji z R = 80 000 były niezbyt udane: 
wydłużenie ogniskowej kamery to tak
że redukcja projekcji szczeliny spek
trografu na sferę niebieską z 2" do 1". 
Seeing na Terskole rzadko bywa tak do
bry. W tej sytuacji pojawiła się tam 
kolejna polska inwestycja: mozaika 
trzech siatek, na które wiązka pada pod 
kątem 81°! Powiększyło to rozdziel
czość do R=120 000 dla F = 450 mm, 
przy zachowaniu projekcji szczeliny na 
niebo równej 2" (rys. 4).

Po tej ostatniej modernizacji spek
trograf na Terskole stał się instrumen
tem wyjątkowym. Niełatwo znaleźć 
gdzie indziej instrument o podobnej 
rozdzielczości, pozwalający przy tym

echelle

Rys. 2. Schemat spektrografu MAESTRO (typu echelle) pracującego na Terskole
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Rys. 5. Międzygwiazdowe pasmo Phillipsa molekuły C2 obserwowane spektrografem na Terskole z rozdzielczością R=120 000 
w widmie gwiazdy £ Per. Struktury powstałe w warunkach skrajnie niskiej gęstości i temperatury są niezwykle wąskie

na uzyskanie tak szerokiego zakresu 
długości fal, a w dodatku zachowują
cy tak szeroką szczelinę w projekcji 
na sferę niebieską. Ten ostatni czyn
nik ma znaczenie kapitalne, zważyw
szy, że teleskop jest, wedle współcze
snych kryteriów, dosyć skromnych 
rozmiarów. W zasięgu aparatury pozo
stają przy tej konfiguracji wszystkie 
obiekty z Katalogu Jasnych Gwiazd i to 
przy zachowaniu wysokich wymagań 
odnośnie uzyskiwanego stosunku sy
gnału do szumu.

Aparatura na Terskole mogłaby stać 
się jeszcze bardziej wydajna. Zamon
towana tu przed laty kamera CCD ma

po pierwsze zbyt mały sensor. Przy R = 
120 000 trzeba go przestawiać aż w trzy 
położenia, aby pokryć całe widmo. Po
nadto jest to chip typu „front illumina
ted”, a więc o raczej skromnej czuło
ści: ok. 20% wydajności kwantowej 
w zakresie niebieskim i podczerwonym 
do 43% w zakresie żółtym. Dostępne 
obecne kamery oferują wydajność po
nad 80° i to bez istotnych zmian całym 
zakresie widma. Zainstalowanie takiej 
kamery z większym sensorem (4096 na 
2048 pikseli) pozwoliłoby na rejestra
cję całego zakresu widma z rozdziel
czością R = 120 000 w jednej ekspo
zycji i przyśpieszyło proces zbierania 

danych o cały rząd 
wielkości.

Widma o rozdziel
czości R = 120 000 
pozwalają na analizę 
profili struktur wid
mowych i pozwalają 
na niezmiernie pre
c y z y jn e  p o m ia ry  
prędkości radialnych 
gwiazd. Dla szeregu 
możliwych do obser
wacji struktur w id
mowych obecnie do
stępna rozdzielczość 
jest jedyną szansą ich 
skutecznej rejestracji. 
Dotyczy to np. linii 
powstających w ato
mach i m olekułach 
między gwiazdowych 
—  ich profile są tak 
wąskie, że mniejsza 
rozdzielczość powo- 
du je  n i e u c h r o n n e  
blendowanie i trudno-

stawia jedyną do tej pory rejestrację 
międzygwiazdowego pasma Phillipsa, 
należącego do molekuły C2, z rozdziel
czością R = 120 000. To bardzo ważny 
związek chemiczny: dłuższe lub krót
sze łańcuszki atomów węgla wchodzą 
w skład znakomitej większości obser
wowanych radiowo molekuł między- 
gwiazdowych. Ale czysto węglowe łań
cuszki nie m ogą być obserwowane 
radiowo z racji symetrycznego rozkła
du ładunku wew nątrz. Obserwacje 
z rozdzielczością jak na rys. 5 są za
tem bardzo istotne, gdyż tylko one po
zwalają ustalić obfitość molekuły bę
dącej zapewne „cegiełką” do budowy 
związków bardziej złożonych i ustalić 
warunki fizyczne w badanym obłoku.

Aparatura pracująca na Terskole to 
kawałek Polski na odległym Kaukazie. 
Dokonane tam w ciągu ostatnich 6 lat 
inwestycje pozwoliły na zbudowanie 
rozległej bazy widm gwiazd gorących, 
a na jej bazie —  opublikowanie blisko 
20 prac badawczych, które wywarły 
znaczący wpływ na zrozumienie przez 
nas fizyki ośrodka międzygwiazdowe
go. Ale ani aparatura, ani badacze nie 
powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. 
Jeśli powiedzie się projekt zainstalo
wania tam kamery CCD z dużym sen
sorem i o podw yższonej czułości, 
z pewnością zaowocuje to ciekawymi 
danymi i w konsekwencji —  publiko
wanymi pracami badawczymi.

Rys. 4. Konstruktor spektrografu, Faig Musajev, wraz 
z autorem przy mozaice trzech siatek, na które wiązka 
pada pod kątem 81°. Zdjęcie wykonano w sierpniu 
2001 r.

Jacek Krełowski je s t profesorem  
astrofizyki w Centrum Astronomii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 
Przedmiotem jego badań je st fizy
ku materii między gwiazdowej.ści identyfikacji i po

miarów. Rys. 5 przed-
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elementarz Uranii

Typ widmowy F

W naszym przeglądzie typów 
widmowych znajdujemy 
się w środku obowiązującej 

do niedawna sekwencji OBAFGKM 
(o dołączonych na końcu typach L i T 
pisaliśmy w „Uranii-PA” 2/02). Właś
nie tu przebiega granica między wczes
nymi (OBA) a późnymi (GKM) typa
mi widmowymi. Jak się przekonamy, 
nie jest ona czysto umowna, ma swoje 
fizyczne uzasadnienie.

Zacznijmy jednak jak zwykle od 
rzutu oka na rozgwieżdżone niebo. 
Jedną z jaśniejszych gwiazd, którą 
możemy podziwiać jesienią i zimą, jest 
Procjon — podolbrzym typu widmo
wego F5. Najsłynniejsza bodaj wśród 
gwiazd — Polarna — to z kolei nadol- 
brzym typu F8. Choć jej wygląd na nie

bie raczej rozczarowuje większość 
osób, warto pamiętać, że w rzeczywi
stości jest to obiekt 6000 razy jaśniej
szy od naszej Dziennej Gwiazdy. Nie
daleko Polarnej możemy odnaleźć 
jeden z niezwykłych obiektów w świe- 
cie gwiazd — to p  Cassiopeiae, poło
żona jakieś 3° na płd.-zach. od /? Cas. 
W maksimum blasku jest gwiazdą 
czwartej wielkości (jej jasność abso
lutna sięga wówczas -10 mag.!), ale 
amplituda zmian przekracza 2 mag.; 
również jej typ widmowy może się 
zmieniać aż do M4. Więcej na jej te
mat można się dowiedzieć z artykułu 
w „Postępach Astronomii” 4/91.

Karły ciągu głównego sąjuż na tyle 
jasne, że gołym okiem widać ich na nie
bie około 500. Jak na ironię, najjaśniej

sza — a Hydri —  świeci blaskiem led
wo 2,9 mag.; taka sama jest jasność 
y Virginis — to jednak układ dwóch 
bliźniaczych gwiazd typu F0 o blasku 
3,7 mag. każda.

W typie widmowym F stopniowo 
słabną liczne linie pojedynczo zjonizo- 
wanych metali (w tym H i K wapnia) 
oraz ostatecznie zanika pasmo G mo
lekuły CH. Coraz wyraźniej zaznaczają 
się linie wodoru. Kryteria klasyfikacyj
ne opierają się m.in. na porównaniu na
tężeń linii Cal 422,7 nm oraz Ha.

Typ widmowy F jest swego rodzaju 
przejściowym, jeśli chodzi o dwie cha
rakterystyki gwiazd — ich prędkość ro- 
tacji oraz procesy produkcji energii. 
Zacznijmy od reakcji jądrowych. We 
wnętrzu Słońca synteza helu odbywa 
się głównie w cyklu proton-proton 
(w skrócie p-p). Z kolei masywne 
gwiazdy ciągu głównego typów OBA 
dokonują syntezy helu w cyklu węglo
wym (CNO). Przejście odbywa się 
w sposób ciągły — w gwiazdach typu 
widmowego F oba cykle są niemal rów
nie efektywne. O przewadze cyklu 
CNO decyduje ostatecznie m.in. zawar
tość węgla, który jest katalizatorem tej 
reakcji syntezy helu. Dla słonecznego 
składu chemicznego cykl CNO bierze 
górę nad cyklem p-p w podtypach 
F0-F2, przy masie gwiazdy około 1,6 
razy większej od masy Słońca.

Druga istotna zmiana dotyczy rota
cji pojedynczych gwiazd na ciągu 
głównym. Porównując prędkości linio
we na równiku, mielibyśmy dla gwiazd 
typu G wartości rzędu 5 km/s, około 
30 km/s dla F5, 100 km/s dla F0, aż do 
przeszło 200 km/s w typie B. Jak się 
wydaje, to raczej szybka rotacja jest 
naturalną cechą młodych gwiazd (co 
potwierdzają badania gromad otwar
tych). Nawet gwiazdy późnych typów 
widmowych rotują początkowo stosun
kowo szybko, jednak zachodzące w ich 
wnętrzach procesy konwekcji oraz to
warzyszące im pola magnetyczne, wy
muszając ruch plazmy, prowadzą do 
stopniowego wyhamowywania rotacji.

Na diagramie HR (rys. 1) obserwu
jemy wyraźnie, jak w typie widmowym 
F gałąź olbrzymów zbliża się do ciągu

Rys. 1. Diagram HR dla gwiazd typów widmowych 
F i G (wg J.B. Kaler)
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głównego. Jasność absolutna olbrzy
mów osiąga minimum w podtypie F4; 
gwiazdy ciągu głównego wcześniej
szych typów oddalone są od gałęzi ol
brzymów zaledwie o ok. 1 mag.

Wkraczamy właśnie w samo serce 
krainy gwiazd zmiennych. Pas niesta
bilności ciągnie się na diagramie HR 
od jasnych nadolbrzymów typu G po
przez olbrzymy i karły ciągu główne
go F aż do białych karłów A. Choć 
przebieg zmian bywa różny dla po
szczególnych grup gwiazd, zjawiskiem, 
które je wywołuje, jest we wszystkich 
przypadkach pulsacja. Za te regularne 
zmiany rozmiarów, a co za tym idzie 
— temperatury i jasności gwiazd— od
powiedzialna jest leżąca na odpowied
niej głębokości tzw. warstwa drugiej jo
nizacji helu, przez którą trudniej jest 
przedrzeć się płynącemu z jądra ku po

wierzchni strumie
niowi fotonów. Ich 
nacisk sprawia, że 
delikatny stan rów
nowagi pomiędzy 
grawitacją a ciśnie
niem promieniowa
nia zostaje na jakiś 
czas naruszony — 
aż do chwili, gdy 
wskutek ekspansji 
gęstość  m aterii 
zmaleje tak, że foto
ny swobodnie prze

płyną i z kolei na jakiś czas bierze górę 
grawitacja, dopóki nie przeciwstawi 
się jej zwiększone ciśnienie promie
niowania — po czym 
cały cykl się powtarza.

Wśród nadolbrzy
mów klasy F odnaj
dziemy cefeidy, zwane 
też — od prototypu ca
łej grupy — zmienny
mi typu d Cephei (lub 
cefeidami klasycznymi 
albo długookresowy
mi). Odznaczają się 
one stosunkowo duży
mi amplitudami zmian 
blasku (rys. 2), rzędu 
1—2 mag., choć zda
rzają się i amplitudy 
znacznie mniejsze, ok.
0,1 mag. Najkrótszy 

znany okres 
cefeidy to 
niespełna 
półtora dnia 
(V473 Lyr),
a najdłuższy — prawie trzy 
miesiące (BP Her); najczęś
ciej spotykane okresy za
wierają się w przedziale od 
3 do 30 dni. Dzięki dużej ja
sności absolutnej (-2 do -6 
mag.), stosunkowo dużej 
amplitudzie zmian blasku 
oraz dobrze określonej za
leżności okres-jasność ab
solutna (rys. 3), zmienne te 
odgrywają kluczową rolę 
w wyznaczaniu odległości 
galaktyk.

W tym samym obszarze 
diagramu HR co klasyczne 
cefeidy znajduje się też gru

elementarz Uranii

pa zmiennych typu W Virginis. Mają 
one podobne okresy i amplitudy zmian 
jasności, ale odróżniają się od cefeid 
kształtem krzywych zmian blasku 
(mają wyraźne garby na gałęzi wzno
szącej lub opadającej krzywej blasku), 
a przede wszystkim przynależnością do 
starej populacji gwiazd (kiedyś nazy
wano je cefeidami II populacji). Gwiaz
dy W Vir spotkać można w dużych od
ległościach od płaszczyzny Galaktyki, 
a także w gromadach kulistych. I one 
spełniają zależność okres-jasność 
(rys. 3), z tym że nachylenie tej zależ
ności jest mniejsze niż dla cefeid, a ja
sności absolutne są dla tych samych 
okresów o 1-—2 mag. słabsze.

W obszarze olbrzymów głównego 
pasa niestabilności spotkamy też 
gwiazdy typu RR Lyrae, zwane niekie
dy cefeidami krótkookresowymi. Ich 
rozkład przestrzenny oraz częsta obec
ność w gromadach kulistych dowodzą 
przynależności do populacji II. Krzy
we blasku przypominają swym kształ
tem odpowiednie krzywe dla cefeid, 
jednak różnią się od nich większą roz
maitością i znacznie krótszymi okresa
mi: zawierają się one w większości 
w przedziale 0,2— 1 dnia (najdłuższy 
sięga 2,4 dnia) z maksimum rozkładu 
okresów ok. 0,5 dnia. Podstawowe typy 
krzywych blasku są przedstawione na 
rys. 4.

Rys. 4. Typowe krzywe blasku gwiazd RR Lyrae

0.1 1 10 100 
Okres (dni)

Rys. 3. Zależność okres — jasność absolutna dla kla
sycznych cefeid, gwiazd typu W Virginis oraz zmien
nych typu RR Lyrae
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Część pasa niestabilności przylega
jącą do ciągu głównego zajmują gwiaz
dy d Scuti, zwane dawniej cefeidami 
karłowatymi. Ich okresy zmian są bar
dzo krótkie (poniżej 0,3 dnia), a ampli
tudy bardzo małe (często poniżej 0,3 
mag.). Zwykle wyróżnia się wśród nich 
dwie podgrupy: gwiazdy Al Velorum 
oraz SX Phoenicis. Natomiast w obsza
rze najmniejszych jasności głównego 
pasa niestabilności odnajdziemy już 
białe karły, a wśród nich zmienne typu 
ZZ Ceti. Ponieważ większość mieści 
się już w obrębie typu widmowego A, 
więcej na ich temat następnym razem.

Zwróćmy uwagę na olbrzymią roz
piętość jasności gwiazd w obrębie typu 
widmowego F, sięgającą 25 mag., tj.

odpowiadającą stosunkowi jasności 
1:10 miliardów. Wśród najjaśniejszych 
obiektów odnaleźlibyśmy m.in. słynną 
rj Carinae, której poświęcony był od
rębny artykuł w „Uranii-PA” 5/01. 
Równie egzotyczne odpowiedniki znaj
dowane są też w innych galaktykach, 
np. w M 33.

Z jeszcze dwoma punkcikam i 
w górnej części prezentowanego dia
gramu HR (rys. 1) wiążą się ciekawe 
historie. Pierwszy — e Aurigae — to 
niezwykły układ zaćmieniowy, odle
gły o ok. 4500 l.św.; głównym skład
nikiem jest nadolbrzym typu F0 po
nad 100 tys. razy jaśniejszy od Słońca. 
Jego promień 2000 razy przewyższa 
słoneczny, tak że umieszczony na

miejscu Słońca w naszym układzie 
zamknąłby w swym wnętrzu sześć pla
net — do Saturna włącznie! Okrąża go 
widoczny tylko w podczerwieni towa
rzysz, który co 27 lat przesuwa się 
przed nadolbrzymem, powodując spa
dek jego jasności o jedną wielkość 
gwiazdową. Ponieważ jest on otoczo
ny gigantycznym dyskiem akrecyj- 
nym, utworzonym z materii wypływa
jącej z nadolbrzyma, zaćmienie trwa 
prawie dwa lata (!). Ostatnie rozpoczę
ło się w lipcu 1982 i zakończyło 
w czerwcu 1984, a samo minimum — 
czyli faza całkowita — trwało przez 
cały rok 1983. Jak łatwo policzyć, na
stępne zaćm ienie rozpocznie się 
w 2009 r.

Drugi interesujący obiekt, położony 
na diagramie HR w bezpośrednim są
siedztwie £ Aur — to R CrB, prototyp 
stosunkowo nielicznej grupy gwiazd, 
wykazujących zmienność blasku po
dobną do przedstawionej na rys. 5. 
Gwiazdy te na ogół wykazują charak
terystyki widmowe olbrzymów i nad- 
olbrzymów o typach późniejszych od 
F5. Co prawda ich jasność może w tym 
czasie ulegać nieregularnym waha
niom, ale zwykle nie przekraczają one 
dziesiątych części wielkości gwiazdo
wej. Natomiast w sposób nieregularny, 
co kilka lat, gwiazdy te raptownie 
zmniejszają swą jasność o ok. 4 mag. 
Spadek blasku trwa zwykle około mie
siąca, zaś powrót do poprzedniej ja
sności — znacznie dłużej. Zgodnie 
z najstarszą hipotezą takie obniżenie 
jasności może być wynikiem przesło
nięcia gwiazdy przez gęsty obłok cząs
tek pyłu węglowego w górnych war
stwach jej atmosfery.

Gdyby ktoś odniósł wrażenie, że 
tylko gwiazdy zmieniające blask są dla 
astronomów interesujące, to spieszę 
z kontrprzykładem . Mniej więcej 
w samym środku pasa niestabilności 
na diagramie HR, w pobliżu samej 
<5 Cep, odnajdziemy zupełnie nie 
zmieniającą swego blasku gwiazdę a 
Aqr. Jej obecność w tym miejscu przy
pomina nam, że pomimo wszystkich 
naszych wysiłków, by świat gwiazd 
umieścić w ramach stosunkowo pro
stych i eleganckich teorii, jego różno
rodność chyba nigdy nie przestanie nas 
zadziwiać, (kr)
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Rys. 5. Zmiany jasności gwiazdy R CrB w ciągu 100 lat
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Masery w otoczce 
wokół S Persei

Rektascencja  względna (m il isekundy łuku)

Dokładne umiejscowienie «plamek» maserowych w całej otoczce wokół gwiazdy S Persei. Kolory oznaczają 
umiejscowienie przestrzenne poszczególnych plamek maserowych (ich prędkość radialną względem obserwa
tora), co wiąże się z omawianym w tekście «poniebieszczeniem» i «poczerwienieniem» w podwojonym profilu 
widmowym. Ilustracja powstała na bazie obserwacji interferometrem MERLIN (dzięki uprzejmości dr Anity Ri-

6 2002 W.l



Zmierzona planetoida 2002 NY40
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Prezentowane zdjęcia w ykonał F ranc iszek Chodorow sk i 
z Ko lon ii K s iężyno k. K leosina, a przedstaw iają one otocz
kę komety C1 Ikea-Zhang zakrywającą gwiazdę SAO  30811 
(9,2 mag.). Z jaw isko to miało m iejsce 4 maja br. P ierwsze 
zdjęcie było w ykonane o godz. 22.32, a drugie w 8 m inut 
później. Obie ekspozycje trwały po 3 min każda. Użyto 
filmu Kodak Gold 400 i obiektywu Sonnar 4/300.

ołfranii

i

- . ,

Oba zd jęc ia  zosta ły  zosta ły  m ocno  pow iększone  i w ykadrow ane w ce lu  lep szego  ukazan ia  zjaw iska. 
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Mgławica Kokon

Mgławica Kokon (1C 5146) jest obszarem tworzenia się gwiazd powstałym po zapadnięciu się części 
gęstej chmury molekularnej. Pozostała po tym procesie chmura pyłu i gazu otacza znajdującą się 
w środku gromadę gwiazd. Promieniowanie gorących młodych gwiazd znajdujących się wewnątrz 
rozproszy tę materię i za jakiś czas gromada uwolni się od gęstej materii międzygwiazdowej swego 
matecznika.

Mgławica IC 5146 znajduje się w odległości 1300 lat światła. To zdjęcie zostało uzyskane 3,6 m 
teleskopem francusko-kanadyjskim na Mua Kea na Hawajach w r. 2000.
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w kraju

Siódme bieszczadzkie spotkania dyskusyjne:
„Pola elektromagnetyczne ELF w astrofizyce, geofizyce i medycynie”

Spotkania dyskusyjne —  zgodnie 
z wieloletnią już tradycją w okre
sie najkrótszych nocy —  odbyły 

się w Dwemiczku na Rusinowej Pola
nie w dniach 20-23 czerwca 2002 r. Przy 
niezwykle sprzyjającej aurze w Dwer- 
niczku stawiło się 17 osób (na 25 zapo
wiedzianych) z następujących ośrodków 
naukowych: Uniwersytetu z Wiednia, 
AGH, Akademii Rolniczej z Krakowa, 
Instytutu Fizyki UJ, Instytutu Geografii 
UJ, Politechniki Rzeszowskiej, Obser
watorium Astronomicznego UJ oraz za
proszeni goście —  sympatycy rezonan
su Schumanna. Dzięki uprzejmości 
Państwa Krystyny i Stanisława Rusinów 
mieliśmy do dyspozycji —  jak zwykle
—  obszerny i niezwykle wygodny pen
sjonat oraz doskonałe wyżywienie.

Ogółem wysłuchaliśmy 15 wykła
dów, że nie wspomnę o niekończących 
się dyskusjach wieczornych przy gwiaz
dach i ognisku.

Oto wykładowcy i tytuły zaprezen
towanych wystąpień:

Andrzej Kułak —  „Jak Słońce prze- 
straja rezonator globalny”

Stanisław Zięba —  „Wyniki obser
wacji rezonansu Schumanna —  lata 
1995-2000. Omówienie pracy przesła
nej do JGR”

Paweł Turkowski —  „Słabe pola ma
gnetyczne 50 Hz w Polsce”

Janusz Młynarczyk — , Analiza pro
pagacji fal krótkich na wybranej trasie” 

Andrzej Kułak —  „Łączność radio
wa w zakresie ELF”

Jadwiga Donatowicz —  „GONG —  
heliosejsmologia”, „Gong Symphony—  
Paul Ruders”

Maria Inglot-Siemaszko —  „Porów
nanie wartości indukcji B mierzonych 
w budownictwie w Rzeszowie z budow
nictwem USA (wg raportu NIEHS)” 

Krzysztof Wohlfeld —  „Czy analiza 
rezonansu Schumanna jest miernikiem 
zmian klimatu?”

Andrzej Kułak —  „Impulsy i fale na 
powierzchni Ziemi”

Dawid Owsiak —  „Badanie charak
terystyk pracy modelu układu sprzężo
nych komórek węzła zatokowo-przed- 
sionkowego”

Grzegorz Michałek— „CME— wy
rzuty plazmy z korony słonecznej” 

Anna Odzimek —  „Jonosferyczny 
rezonans fal Alfvena”

Elżbieta Szwajczak —  „Ciekłokry
staliczny aspekt w stawach człowieka—  
wpływ ELF na ich funkcjonowanie” 

Michał Ostrowski —  „UHE promie

ni kosmicznych, a możliwości ich ob
serwacji w zakresie ELF”

Adam Michalec —  „70 lat radioastro
nomii”.

W czasie tegorocznego spotkania 
bieszczadzkiego udało się nam powita
nie lata (21 VI o godz. 15.24). Ponadto 
aura obdarzyła nas niezwykle piękną, 
ciepłą i słoneczną pogodą, rekompen
sując zeszłoroczne wybryki. Niewielki 
deszcz spadł rano w sobotę 22 VI 
w godz. 8.00 do 8.25, ale nie przeszko
dził w planowanych zajęciach.

Czas przeznaczony na spotkanie 
z przyrodą bieszczadzką i wzajemną 
wymianę myśli— zdaniem uczestników
—  zbyt szybko dobiegł końca, zatem do 
zobaczenia i usłyszenia za rok.

Adam Michalec

Uczestnicy VII spotkania dyskusyjnego w Dwemiczku, na Rusinowej Polanie.

Na rozkładówce:
Mgławica Kocie Oko (NGC 6543) to jedna z najlepiej znanych i najpiękniejszych mgła
wic planetarnych (zob. U-PA 3/2001). Ten obraz (w sztucznych barwach) przetworzono 
tak, aby ukazać jej rozległe, lecz ekstremalnie słabe halo materiału gazowego o średni
cy ponad trzech lat świetlnych. Obserwacje zostały dokonane przy pomocy 2 m  telesko
pu nordyckiego NOT na Wyspach Kanaryjskich. Kolor czerwony oznacza światło em i
towane przez atomy azotu, a za kolor zielony i odcienie niebieskiego jest odpowiedzialne 
światło wysyłane przez atomy tlenu.

Mgławice planetarne to ostatnie stadium życia gwiazd podobnych do Słońca. Ich 
wiek jest szacowany na ok. 10 tys. lat. Natomiast niedawno odkryta materia wokół 
niektórych mgławic planetarnych (halo), pochodząca ze wcześniejszych okresów „ak
tywności” w czasie ewolucji gwiazdy centralnej, ma ok. 50— 90 tys. lat.

o %
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astronomia w szkoło

O modelowaniu na lekcjach astronomii 
ciąg dalszy

Czy uczeń liceum z Pociewia Dolnego może badać 
widma gwiazd, posługując się czterometrowym te
leskopem zaopatrzonym w dodatku w spektrometr 

z detektorem CCD? Pytanie nie jest retoryczne. Może! Je
śli ty lk o  szko ła  p o siad a  p rog ram  kom pu terow y  
Clea_spe.exe. I oczywiście komputer. Zdobycie programu 
nie wymaga nakładów finansowych — jest to program kla
sy freeware.

Wymieniony program pochodzi z serii opracowanej 
przez Wydział Fizyki Gettysburg College. Do serii należą 
programy:

—  The rev o lu tio n  o f  the m oons o f  Ju p ite r  
(C leajup.exe),

—  The ro tation  o f  M ercury using  D oppler radar 
(Clea_mer.exe),

—  The flow energy out o f  the Sun (Clea_sun.exe),
—  P h o to e lec tr ic  p h o to m etry  o f  the P le iad es 

(Clea_pho.exe),
—  The Hubble redshift distance relation (Clea_hub.exe),
—  The classification o f stellar spectra (Clea_spe.exe),
—  Large scale structure o f  the Universe (Clea_lss.exe),
—  Radio astronomy o f pulsars (Clea_pls.exe),
—  Toolkit for CDD astrometry (Clea_ast.exe),
—  Binary stars light curves: findeb and findperiod 

(Clea_bin.exe) —  tylko dla Macintosha,
—  The height o f  lunar mountains (Clea_lun.exe) —  

pracuje pod DOS-em.
Informacje o programach można uzyskać pod adresem:
http://w w w .gettysburg.edu/academ ics/physics/clea/

CLEAhome/html.
W poprzednim artykule („Urania -  Postępy Astrono

mii” nr 2/2002) mówiliśmy o doświadczalnym modelo
waniu sposobów uzyskiwania przez astronomów infor
m acji o badanych  ob iek tach . Tym razem  będzie  
o komputerowym modelowaniu pracy astronoma na przy
kładzie programu Clea_spe.exe.

Po uruchomieniu programu ukazuje się ekran pokaza

ny na rys. 1. Z menu wybieramy Log in ... Ukazuje się 
okno Student Accouting. W pierwszym okienku wpisuje
my: Instructor i wciskamy OK. Pojawia się okno tytułowe 
programu. Z rozwijalnego menu Run wybieramy Take 
Spectra. Ukazuje się nowe okno (rys. 2). Klikamy myszką 
na Dome. Otwiera się kopuła teleskopu. Możemy teraz 
z menu Fields... wybrać pole do obserwacji. Korzystając 
z przycisków N, S, E, W, naprowadzamy teleskop na wy
braną gwiazdę. Jeśli znamy współrzędne żądanej gwiaz
dy, wybieramy Set Coordinates. Po wpisaniu współrzęd
nych teleskop zostanie naprowadzony automatycznie. 
Klikamy na klawiszu Monitor. Widzimy teraz wybraną 
gwiazdę w szczelinie spektrografu. Jeśli naprowadzenie 
nie jest dokładne, poprawiamy je. Uruchamiamy Take 
Reading. Ukazuje się nowe okno (rys. 3). Z menu wybie
ramy Start. Zaczyna się zbieranie fotonów. Wyniki nano
szone są na wykres. Standardowo wykorzystywany jest 
teleskop o średnicy 0,4 m (16” ) z Obserwatorium w Get- 
tysburgu. Z menu Telescope możemy jednak wybrać tele
skop KPNO o średnicy 0,9 m (36” ) a nawet teleskop Maya- 
lla  o śred n icy  4 m (1 5 8 ” ). O ba z n a jd u ją  się  
w Obserwatorium Kitt Peak w Arizonie. Z reguły są one 
zajęte i wyświetlana jest informacja, kiedy będą dostępne. 
Uzyskane widmo możemy zapisać do pliku (Save). Bę
dzie to plik Nolog***.csp. Wybieramy Return (powrót do 
poprzedniego okna).

Zakończyliśmy pierwszą część pracy (obserwacyjną). 
Możemy teraz przejść do opracowania wyniku obserwa
cji. Z menu Run wybieramy Classify Spectra, pojawia się 
nowy ekran. Z menu Load wybieramy Unknown Spectra a 
następnie Saved Spectra. Wybieramy zapisane przez nas 
widmo. Zostaje ono wyświetlone na środkowym wykresie 
(rys. 4). Widmo możemy powiększać (Zoom In, Out) i prze
suwać (<=, =>). Klikając myszką na dowolnym punkcie 
wykresu, powodujemy wyświetlenie (w okienkach u dołu 
ekranu) odpowiadającej temu punktowi długości fali i in
tensywności. Z menu Load wybieramy Atlas o f Standard

CLEA Exeicise - Stellai SpedIra
J & lr  Run W i r ,J> IMS!**; Suit

Dome | op<=r» ■ ■

O
_ n J

D a d i n a t s i o n  L o o ł l  T ®  • 3 6

3 2 d  2 9 ' Set Coordinates
Monitor | •  q  K

CLEA E xerc ise  - S łe lla i S p e c tia

Login...

A PRODUCTION OF
Quit Help

Contemporary Laboratory 
Experiences in Astronomy

Department of Physics, Gettysburg College 
Gettysburg, PA, 17325
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astronomia w szkole

Spectra i z otw artego okienka M ain Sequence. 
Otwiera się kolejne okienko (rys. 5) zawierające widma 
od 0 5  do M5. Aby nie zasłaniało głównego ekranu, spro
wadzamy je  do ikony. Dwa pierwsze widma pojawiły się 
na wykresach górnym i dolnym. Korzystając z klawiszy 
Up i Down, wyszukujemy widmo najbardziej podobne do 
badanego (MO V). Wracamy do Atlas o f Standard Spectra 
i wybieramy Luminosity near M2. W okienku (rys. 5) po
jawi się zawężony zakres widm. Sprowadzamy je  również 
do ikony. Włączamy Difference. Na dolnym wykresie na
niesione zostają dla poszczególnych długości fal różnice 
in ten sy w n o śc i w idm a s tan d ard o w eg o  i badanego . 
Wyszukujemy widmo najmniej różniące się od badanego. 
W opisywanym przypadku będzie to widmo typu M3 III. 
Określiliśmy typ widmowy badanej gwiazdy. Jakie infor
macje o badanej gwieździe dzięki temu uzyskaliśmy? To 
temat na ewentualny kolejny artykuł (a może nawet kil
ka).

Można też identyfikować poszczególne linie widmowe. 
Pomocą może być Spectral Line Table z menu Load. Pro
gram pozwala też wyświetlać widma jako czarno-białe 
„zdjęcia” fotograficzne (rys. 6). W tym celu należy z menu

/BASTRO-BIT
Oprogramowanie i materiały astronomiczne

Ireneusz Włodarczyk 
ul. Rewolucjonistów 15/13 
42-500 Będzin

tel.:(0-32) 761-29-46 e-mail: astrobit@ka.onet.pl

Luminosity near M2

Config wybrać Display Grayscale „Photo”. Program po
siada też niezłą pomoc. Oczywiście w języku angielskim.

Czytelnik, który spotkał się kiedyś z opracowywaniem 
widm uzyskiwanych na kliszach fotograficznych, z pew
nością doceni, jak  bardzo tę czynność usprawniło zastoso
wanie detektorów CCD.

Juliusz Domański
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obserwują: Kometama
część I  wiosna 2002 r.

/
*

Fot. 1. Kom eta C/2002C1 (Ikeya- 
Zhang), Leszek  M arcinek (Lublin), 
3 kwietnia 2002, Fuji Press 800, 300/4, 
eksp. 10 min

U T SU N O M IY A

Fot. 2. Kometa C/2002F1 (Utsunomiya), 
Leszek Marcinek (Lublin), 29 kwietnia 
2002, Fuji Press 800, 300/4, eksp. 10 s

Dla obserwatorów komet wiosna 
2002 r. zapowiadała się intere
sująco. Oczekiwano powrotu 

na nasze niebo komety C/2000 W M 1 
(LINEAR)1. Ponadto już od roku zbli
żał się do Słońca niezwykle ciekawy 
obiekt C/2001 O G 108 (LONEOS), któ
ry właśnie w tym okresie powinien zna
leźć się w zasięgu teleskopów amator
skich. Nikt się jednak nie spodziewał, 
że po 350 latach nieobecności właśnie 
teraz powróci do nas kometa obserwo
wana przez Jana Heweliusza w 1661 r., 
demonstrując piękny, widoczny gołym 
okiem warkocz. Co więcej, została ona 
odkryta nie przez systemy automa
tyczne, jak LONEOS czy LINEAR, 
lecz przez m iłośników  astronom ii, 
otrzym ując ostatecznie oznaczenie 
153P/Ikeya-Zhang. Wkrótce okazało 
się, że miłośnicy astronomii nie próż
nują i w zasięgu teleskopów amator
skich znalazła się kolejna świeżo 
odkryta kometa, C/2002 E2 (Snyder- 
-Murakami). Jak by tego było nie do
syć, znany japoński miłośnik astrono
m ii S .U tsunom iya odkrył kom etę 
oznaczoną następnie C/2002 FI (Utsu
nomiya), która nie ustępowała pod 
względem jasności i urody komecie 
Ikeya-Zhang (przez jakiś czas widnia
ły zresztą jednocześnie na porannym 
niebie), jednak jej niskie położenie nad 
horyzontem znacznie utrudniało ob
serwacje.

Jak widać, na wiosennym niebie 
mogliśmy obserwować w sumie aż pięć 
stosunkowo jasnych komet, co sprawi
ło, że w Sekcji Obserwatorów Komet 
PTMA (SOK) dostaliśmy lekkiej „za- 
dyszki”, zwłaszcza że kilku obserwa
torów uzupełniało tę listę o kilka jesz
cze słabszych obiektów!

1 Opracowanie obserwacji komety C/2000 
WM1 (LINEAR) zamieszczono w „Ura- 
nii-PA” 5/2002

Pora na podsumowanie tej „kome- 
tamej wiosny” widzianej oczami obser
watorów SOK.

W tab. 1 przedstawiono dane okreś
lające liczbę obserwatorów oraz wyko
nanych obserwacji poszczególnych ko
met.

Jak widać, najjaśniejsza z opisywa
nych komet 153P/Ikeya-Zhang zgro
madziła przy teleskopach kilkudziesię
ciu obserwatorów, którzy wykonali 
łącznie ponad tysiąc obserwacji. Pod 
tym względem w historii SOK ta ko
meta znalazła się na trzecim miejscu 
[po C/1995 (Hale-Bopp) i C /1990 KI 
(Levy)]. Okazało się, że słabsze kome
ty („teleskopowe”) są obserwowane 
przez ok. 20 obserwatorów, podczas 
gdy kometę „lornetkową” obserwuje 
już kilkadziesiąt osób (wyjątkiem jest 
C/2002 F I, jednak tutaj w obserwa
cjach przeszkadzało bardzo niskie po
łożenie nad horyzontem).

Kolejna tabelka (tab. 2) przedstawia 
„rekordzistów” w poszczególnych tra
dycyjnych kategoriach SOK dla opisy
wanych komet {kursywą wypisani są 
obserwatorzy, nie będący członkami 
SOK). Jak zaraz zobaczym y, p o 
wszechność dostępu do Internetu spra
wia, że polscy obserwatorzy podejmują 
obserwacje komet tuż po ich odkryciu.

W tab. 3 wypisani są obserwatorzy, 
którzy nadesłali nam swoje obserwa
cje. Obserwatorzy, nie będący członka
mi SOK, napisani są kursywą.

A nalizę zachowania poszczegól
nych komet zacznijmy od najefektow
niejszej, 153P/Ikeya-Zhang.

Kometa 153P/Ikeya-Zhang została 
odkryta w ieczorem  1 lutego 2002 
w gwiazdozbiorze Wieloryba niezależ
nie przez trzech miłośników astrono
mii. Pierwszym z nich o godzinie 9:50 
UT był Kaoru Ikeya (Japonia, 25 cm 
teleskop, pow. 39x), który opisał ko
metę jako rozmyty obiekt o jasności
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Tabela 1 <§>T-s.

s>

Liczba: ££ U & <yu

obserwatorów 49 21 14 16
ocen jasności 1080 86 53 42
pomiarów średnicy otoczki 1073 85 53 42
ocen stopnia kondensacji 1037 84 49 38
obserwacji warkocza 642 0 0 25

9,0m o średnicy 2 ’. Półtorej godziny 
później kom etę dostrzeg ł D aqing 
Zhang (Chiny, 20 cm teleskop), ocenia
jąc ją  na 8,5m przy średnicy 3’. Trze
cim odkrywcą był Paulo M. Raymun- 
do (Brazylia, 25 cm teleskop), który 
ocenił kometę na 7,5m przy średnicy 5’. 
Jako pierwsza kometa odkryta w pierw
szej połowie lutego 2002 r. otrzymała 
oznaczenie C/2002 C l (Ikeya-Zhang).

Już 2 lutego S. Nakano (Japonia) 
i B.Marsden (USA) niezależnie wyzna
czyli pierwszą paraboliczną orbitę ko
mety. Kilka dni później stało się jednak 
jasne, że orbita komety nie jest parabolą, 
lecz wydłużoną elipsą. Stwierdzono, że 
jest bardzo podobna do orbity jasnej 
komety z 1532 r. (C/1532 R ł). Czy rze
czywiście powróciła do nas obserwowa
na wtedy jasna kometa?

Rosnąca liczba obserwacji sprawi
ła, że pod koniec lutego Nakano wy
znaczył popraw ioną orbitę komety 
Ikeya-Zhang i postawił hipotezę o jej 
związku z odkrytą w 1661 r. przez Jana 
Heweliusza kometą C /1661 C l. Kolej
ne pomiary i obliczenia potwierdziły tę 
hipotezę. Co więcej, udało się potwier
dzić tożsam ość omawianej komety 
z kometami obserwowanymi w latach 
877 (Europa, Chiny) i 1273 (Japonia, 
Korea). Postawiona równość C/877 = 
C/1273 = C /l661 C l = C/2002 C l po
zwoliła na zaliczenie komety Ikeya- 
-Zhang do grupy komet okresowych 
i przydzielenie oznaczenia 153P/Ikeya- 
-Zhang. Jednocześnie stała się ona ko
metą okresową o najdłuższym znanym 
okresie obiegu wokół Słońca równym 
aż 367 lat.

Najbliżej Ziemi, w odległości zale
dwie 0,404 j.a. kometa Ikeya-Zhang 
znalazła się 29 kwietnia 2002, jednak 
maksymalną jasność osiągnęła ok. mie
siąc wcześniej, czyli w okresie przecho
dzenia przez peryhelium. Warto wspo
mnieć, że w swojej drodze po niebie 
kometa mijała w niedużej odległości ta
kie „atrakcje”, jak galaktyka M31 w An
dromedzie czy gromada kulista M l3 w 
Herkulesie, co pozwalało na wykony
wanie wielu pięknych fotografii!

Ostatecznie wyznaczone elementy 
orbity komety są następujące:

T0= 2002 marzec 18,9828 TT 
q =  0,507168j.a. 
e = 0,990112 
w  =  34,6752°
Q = 93,3704° 
i= 28,1194°
(elementy kątowe podane dla epoki 

2000.0)

Przegląd wyników jak zwykle roz
poczniemy od analizy krzywej blasku. 
Widowiskowość komety i związana 
z tym duża liczba nadesłanych obser
wacji sprawiła, że tym razem wystarczą

dane SOK, które bardzo dokładnie wy
pełniają okres widzialności komety.

Na rys. 1 przedstawiono postać pod
stawową krzywej —  ponad tysiąc ocen 
jasności sprowadzone do standardowej 
średnicy teleskopu 6,84 cm przedsta
wione są w funkcji czasu. Kometa była 
obiektem jasnym i skondensowanym, 
przez co stosunkowo łatwym do oceny 
— z nielicznymi wyjątkami różnice jas
ności komety widzianej oczyma róż
nych obserwatorów nie przekraczają 
l m, co jest wynikiem bardzo dobrym 
(średnie odchylenie standardowe oce
ny jasności można ocenić na 0,4m). 
Pierwotne prognozy przewidywały, że 
Ikeya-Zhang osiągnie maksymalną jas
ność 5m (linia przerywana), jednak na 
szczęście pod koniec marca osiągnęła 
ona aż 3m, co sprawiło, że była z łatwo
ścią w idoczna nawet w warunkach 
miejskich.

Już na omawianym wykresie można 
zauważyć, że jasność komety zmienia
ła się w sposób „gładki” —  brak jest ja 
kichkolwiek gwałtownych zmian jasno
ści. W celu określen ia  charakteru 
rzeczywistych zmian jasności komety

Tabela 2
153P/lkeya-Zhang C/2001 OG108 C/2002 E2 C/2002 F1

pierwsza obserwacja 3 II 2002 14 II 2002 15 III 2002 26 III 2002
M. Świętnicki 
J. Adamik 
P. Guzik 
M. Reszelski

J. Powichrowski 
W. Burzyński 
K. Grączewski 
(4 II, M. Reszelski)

K. Czernis J. Powichrowski
M. Siekierko
(21 III, M. Reszelski)

ostatnia obserwacja 30 VII 2002 11 V 2002 11 V 2002 4 V 2002
K. Grączewski J. Powichrowski J. Powichrowski J. Powichrowski
P. Guzik M. Siekierko M. Siekierko T. Ściężor 

(17 VI, M. Reszelski)

najdłuższa seria 4 II -  30 VII 2002 14 11-11 V 2002 16 111 — 11 V 2002 26 III — 4 V 2002
K.Grączewski 
(311— 30 VII, P. Guzik)

J. Powichrowski J. Powichrowski J. Powichrowski

najwięcej nocy 66 15 10 7
obserwacyjnych T. Ściężor 

(80, P. Guzik)
A. Chrapek J. Powichrowski 

(19, M. Reszelski)
T. Ściężor 
(8 — P. Guzik)

6 /2002 U R A N IA  -  Po stęp y  Ast r o n o m ii 269



Tabela 3
Użyty sprzęt

Obserwator Miejscowość 153P/lkeya-Zhang C/2001 OG108 C/2002 E2 C/2002 F1

Jacek Adamik Zręcin E L317 B60 L317 - L140
Andrzej Balcerek Wronki B60 - - -
Robert Bańkowski Sanok B50 B60 - - -
Jan Bartnikiewicz Białystok L200 B60 L200 L200 -
Wojciech Burzyński Czarna BiałostockaL200 B60 L200 - -
Kazimierz Czernis Moletai (Litwa) E B50 R120 R150 R150 L340 B110
Franciszek Chodorowski Białystok L110 L200 B30 B50 R60 L200 -
Antoni Chrapek Nehrybka B60 R68 L350 L350 L350 L350
Grzegorz Duszanowicz Akersberga (Szwecja) B50 B60 - -
Marcin Filipek Jerzmanowice B50 B66 L330 L330 B50 B66
Lesław Golas Przyszowice B50 - - -
Krzysztof Grączewski Izabelin E B40 R50 L300 L300 - -
Piotr Guzik Krosno E L150 L200 B40 B50 L150 L150B50 L150
Marcin Jarski Obliźniak B60 - - -
Piotr Kezwoń Jasienica B50L150 L150 L150 -
Krzysztof Kida Tropy Elbląskie B60 L250 - B60
Adam Kisielewicz Lublin B50 B60 L200 - - B60
Janusz Kosiński Wyszków B50 L80 - - -
Maciej Kwinta Kraków E R80 - - -
Marian Legutko Gliwice B40 R70 - - -
Paweł Maksym Łódź E B50 L150 L150 L150 -
Leszek Marcinek Lublin B50 B60 M100 - - B50
Jerzy Marcinek Lublin B40 B50 B60 B80 - - -
Bernard Markowski Ostrów Wlkp. B60 R67L110 - - -
Piotr Ossowski Ostrów Wlkp. B60 L110 - - -
Mieczysław Paradowski Lublin E B50 B60 - - -
Aleksandra Pilecka Gdynia B40 B50 - - -
Jacek Powichrowski Białystok B50 B60 L200 L200 L200 B60 L200
Maciej Reszelski Szamotuły E L410 B50 B60 L410 L410 B60 L410
Zbigniew Rzepka Lublin B60 - - -
Piotr Sadowski Pcim E R30 B50 L110 L110 L110 L110
Henryk Sielewicz Slabada (Litwa) B60 - - B60
Marcin Siekierko Michałowo B35 B40 B60 L150 L150 L200 L150 L200 L150 L200
Mieczysław Sikora Lublin B60 B80 - - B60
Ryszard Siwiec Szczecin B60 - - -
Emilian Skrzynecki Krosno R60 - - -
Jarosław Smysło Busko Zdrój B50 L130 - - -
Jerzy Speil Wałbrzych B50 B80 L150 - - -
Patryk Szczerba Kraków B50L120 - - -
Robert Szczerba Sieradz EB60 - - -
Tomasz Ściężor Kraków E B60 B67 M100 B67 L330 - B60 B67
Mariusz Średziński Kleosin B50 L200 L200 -
Mariusz Świętnicki Zręcin B50 R65 L250 L250 L250 R65
Dariusz Tober Lublin B50 B60 R60 L200 L200 - -
Aleksander Trębacz Niepołomice B50 - - -
Paweł Turek Kraków B50 - - -
Łukasz Walec Stalowa Wola R50 L200 - L200 -
Piotr Wirkus Lębork E B30 R65 - - -
Robert Włodarczyk Częstochowa B60L150L180 L150L180 - -

Oznaczenia: B — lornetka, R — refraktor, L — newton, M — maksutow, T— schmidt-cassegrain, C — cassegrain, 
E — oko. Liczby oznaczają średnicę instrumentu w milimetrach.
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należy oczyścić krzywą zmian z fałszu
jącego wpływu zmiennej odległości ko
mety od Ziemi. Obserwowaną jasność 
komety redukujemy do tzw. jasności he- 
liocentiycznej mA (zabieg ten ma sens 
taki, jak gdyby pomiary jasności danej 
komety były przeprowadzane w stałej 
odległości 1 j.a. od niej). Obserwacje tak 
zredukowane przedstawia poniższy ry
sunek2 (rys. 2).

Przypomnijmy, że zależność jasno
ści heliocentrycznej komety od logaryt- 
mu jej odległości od Słońca powinna 
mieć charakter liniowy, zgodnie z kla
syczną formułą:

m = H0 5 log A 2,5n log r

gdzie:
m — jasność obserwowana,
Hfl —  jasność absolutna (1 j.a. od 

Słońca i 1 j.a. od Ziemi),
A —  odległość od Ziemi 
r —  odległość od Słońca 
n —  czynnik określający aktywność 

komety (a właściwie jej „podatność” na 
cieplne promieniowanie słoneczne).

Przede wszystkim można zauważyć, 
że zmiany jasności przed i po peryhe- 
lium były analogiczne i można je  do
pasować odcinkami prostoliniowymi, 
które opisuje się parametrami:

H0 = 6,6m ± 0,1m 
n = 3,l ±0,1

Wielkość jasności absolutnej wska
zuje na średnicą jądra równą ok. 10 km. 
Pamiętajmy jednak, że jest to górna gra
nica tej wartości— w przypadku komety 
153P obserwowane było jednak także 
gwiazdopodobne jądro, czyli „kokon”

2 Wartości ujemne na osi poziomej ozna
czają okres przed osiągnięciem peryhe- 
lium, dodatnie —  po. Pionowa przerywa
na linia wyznacza położenie peryhelium.

materii otaczający bezpośrednio skali- 
sto-lodowe (a właściwie pyłowo-śnież- 
ne) jądro komety. Było ono słabsze o ok. 
4m od całkowitej jasności otoczki, co 
daje w efekcie średnicę jądra równą ok. 
2 km. Należy to uznać za wielkość bar
dzo zbliżoną do rzeczywistej. Jedno
cześnie obecność gwiazdopodobnego 
jąd ra  świadczy o obecności na po
wierzchni jądra wydajnych centrów 
aktywnych. Niewątpliwie kometa Ikeya- 
Zhang nie wykazywała żadnych obja
wów zmiennej aktywności, obserwowa
nych niedawno w przypadku komety 
C/2000 WM1 czy C/2001 A2. Charak
ter zmian jasności omawianej komety 
jest typowy dla komet okresowych, po
jawiających się kolejny raz w pobliżu 
Słońca. Także wartość czynnika n jest 
typowa dla komet długookresowych, 
wskazując na stosunkowo słabą zależ
ność aktywności komety od zmiennej 
energii płynącej ze Słońca.

Równie istotnym dla obserwatorów 
parametrem jest tzw. jasność powierzch
niowa Sa, ponieważ to od niej zależy, 
jak kometa wyróżnia się na tle nieba. 
W przypadku komety 153P na począt
ku lutego jej jasność powierzchniowa 
wynosiła 10m0  (wielkość gwiazdowa 
„rozmyta” na kwadrat o boku 1 ’), czy
li kometa mogła być łatwo obserwowa
na spoza miasta, lecz trudno zauważal
na z obszarów miejskich. Wielkość ta 
szybko rosła i w drugiej połowie marca 
osiągnęła 6mO ,  przez co obserwacja 
komety z miasta nie sprawiała trudno
ści. Potem jednak zaczęła się „rozmy
wać” i na początku lipca jej jasność po
w ierzchniow a osiągnęła  zaledw ie 
12mO ,  przez co jej obserwacja z mia
sta stała się niemożliwa.

Jednym z ważnych parametrów każ
dej komety jest obserwowana średnica

jej otoczki. W przypadku 153P począt
kowo miała ona wartość jedynie 5’, po 
czym rosła aż do prawie 0,5° w pierw
szych dniach maja 2002, co pokrywa się 
z okresem największego zbliżenia ko
mety do Ziemi. Średnica głowy zaczę
ła potem systematycznie spadać ponow
nie do ok. 5 ’ w sierpniu. A naliza 
pomiarów średnicy otoczki pozwala 
stwierdzić, że możemy mówić o trzech 
składowych otoczki. Najbardziej we
wnętrzna, obserwowana przez wszyst
kich obserwatorów osiągnęła maksy
malną średnicę ok. 5’. Otoczona była 
składową słabszą widoczną jedynie 
w lepszych warunkach obserwacyjnych, 
która osiągnęła prawie 20’ średnicy. 
Najbardziej zewnętrzna składowa (ok. 
0,5° średnicy) była widziana jedynie 
przez najbardziej doświadczonych ob
serwatorów w bardzo dobrych warun
kach obserwacyjnych.

Aby stwierdzić, czy nie wystąpiły 
gwałtowne zmiany średnicy otoczki 
związane np. z wyrzutem świeżej mate
rii z jądra, należy wyznaczyć rzeczy
wistą średnicę głowy komety, uwzględ
niając jej zmienną odległość od Ziemi. 
Okazuje się, że w całym okresie obser
wacyjnym była ona praktycznie stała 
i wynosiła dla omawianych wcześniej 
składowych kolejno 100 tys., 300 tys. 
i 600 tys. km. Potwierdza to hipotezę 
o jednostajnej em isji m aterii z po
wierzchni jądra.

Kolejnym parametrem opisującym 
wygląd komety jest stopień kondensa
cji otoczki DC. Ocena tej wielkości za
wsze sprawia obserwatorom wiele kło
potów, jednak w przypadku omawianej 
komety widoczny jest wyraźny linio
wy początkowo wzrost od 4 do 8 (a na
wet 9), a następnie spadek do zaledwie 
0,5 (rys. 3). Maksymalną wartość DC

log(r)-log(ro)
Rys. 2
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Data 2002
Rys. 3

Data 2002
Rys. 4

osiągnęło dokładnie w okresie przejścia 
komety przez peryhelium. Przypomnij
my, że duże DC oznacza obecność ak
tywnych centrów w środku głowy ko
mety, tak więc opisany przebieg zmian 
tego parametru oznacza ich systema
tyczne uaktywnianie na powierzchni ją 
dra wraz ze zbliżaniem się komety do 
Słońca, a następnie przygasanie na od
dalającej się komecie.

Bardzo efektowną ozdobą komety 
Ikeya-Zhang był jej warkocz, do które
go dostrzeżenia wystarczyła najprostsza 
lornetka, a nawet nieuzbrojone oko. Jego 
pierwsze obserwacje pojawiły się w po
łowie lutego, jednak obserwowana dłu
gość warkocza szybko rosła i na począt
ku kwietnia osiągnęła ponad 6° (rys. 4). 
Wydaje się, że ok. 20 kwietnia warkocz 
zmalał do zaledwie 1°, aby ponownie 
wydłużyć się w kilka dni później, jed
nak może być to efekt gorszej pogody. 
Wydaje się, że podobnie jak w przypad
ku otoczki można mówić o dwóch skła
dowych: wyraźniejszej, która osiągnęła 
3° i dłuższej, subtelniejszej, widzianej 
tylko w bardzo dobrych warunkach ob
serwacyjnych. Warkocz miał formę

wąskiej, prostej „miotełki”, jednak na 
początku kwietnia można było także za
uważyć składową szerszą, zakrzywioną. 
W kolejnych tygodniach był coraz krót
szy i w połowie maja zaniknął. Niektó
rzy obserwatorzy opisywali go w tym 
okresie jako szeroką, słabą poświatę. 
Z połowy czerwca pochodzi ponownie 
kilka obserwacji warkocza.

Po uwzględnieniu zmiennej odległo
ści komety od Ziemi oraz zmiennej kon
figuracji Słońce-kometa-Ziemia można 
zobaczyć, jak zmieniała się liniowa dłu
gość warkocza w przestrzeni. Okazuje 
się, że maksymalną długość równą ok. 
12 min km warkocz osiągnął pod ko
niec marca. Około 20 kwietnia długość 
warkocza zmalała do 4 min km i pozo
stała taka aż do połowy czerwca.

Jak wiadomo, każda kometa posiada 
dwa rodzaje warkoczy: gazowy (pla
zmowy) i pyłowy. Już analizując zmien
ność długości warkocza w czasie moż
na podejrzew ać, że inny w arkocz 
obserwowano od lutego do kwietnia (ew. 
maja), a inny w połowie czerwca 2002 r. 
Aby się upewnić, można przeanalizować 
zmienność kąta fazowego PA warkocza 

(rys. 5). Pamiętajmy, 
że warkocz plazmo
wy jest zawsze skie
rowany w przybli
żen iu  w k ie ru n k u  
odsłonecznym . Na 
przedstawionym wy
kresie PA kierunku 
odsłonecznego wy
znaczone jest linią 
c iąg łą . W idoczne 
jest, że aż do połowy 
maja był obserwowa
ny warkocz gazowy 
o PA odsłonecznym, 
je d n a k  w szy stk ie

późniejsze obserwacje wskazują raczej 
na w arkocz pyłowy, o czym może 
zresztą świadczyć jego wygląd (szero
ka, słaba poświata). Należy także zauwa
żyć, że już na początku maja część ob
serwatorów widziała warkocz o PA 
zdecydowanie różniącym się od odsło
necznego, opisując go jednocześnie rów- 
nieżjako słabą, szeroką poświatę. Moż
na sobie zadać pytanie: czemu część 
obserwatorów widziała jedynie warkocz 
pyłowy, a część warkocz gazowy? Wy
jaśnieniem może być różna wrażliwość 
oczu obserwatorów na różne obszary 
widma światła widzialnego —  warkocz 
gazowy ma barwę niebieskawą, pyłowy 
żółtawą. Na ich widzialność silnie wpły
wa także tło nieba —  z obszarów miej
skich łatwiejszy do zauważenia jest war
kocz pyłowy.

Opierając się na powyższych obser
wacjach, można zrekonstruować „żywot” 
komety 153P/Ikeya-Zhang. Była to ko
meta, która wielokrotnie wcześniej przy
bywała w pobliże Słońca i zachowywała 
się w sposób „przewidywalny”. Wraz ze 
zbliżaniem się do Słońca rozpoczęła się 
sublimacja substancji lotnych z kilku cen
trów aktywnych na powierzchni jądra (o 
tym, że było ich kilka, świadczą zdjęcia 
dżetów materii wytryskujących z okolic 
jądra, wykonane przy pomocy dużych te
leskopów). Po minięciu peryhelium ak
tywność centrów ponownie spadała, 
a zmniejszona zawartość szronu po
wierzchniowego spajającego wcześniej 
ziarna pyłu spowodowała, że pył ten 
zaczął się rozpraszać w przestrzeni, two
rząc obserwowany, „poświatowy” war
kocz. W lipcu aktywność centrów po
wierzchniowych spadła praktycznie do 
zera, co spowodowało spadek DC i „za
niknięcie” komety na tle nocnego nieba.

Tomasz Ścięior
Data 2002

Rys. 5
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w skrócie

Antarktyczni obserwatorzy wykryli polary
zację mikrofalowego promieniowania tła

Po przeszło 270 dniach obserwa
cji interferometrem mikrofalo
wym DASI (Degree Angular 

Scale Interferometer) udało się po raz 
pierwszy zmierzyć polaryzację mikro
falowego promieniowania tła pochodzą
cego z bardzo wczesnego okresu istnie
nia naszego Wszechświata. Gdybyśmy 
tej polaryzacji nie znaleźli, astronomo
wie musieliby cofnąć się do początków 

formułowania teorii kosmologicznych 
— mówi John E. Carlstrom z Uniwer
sytetu w Chicago, który ogłosił to od
krycie 19 września br. na konferencji 
Cosmo-02.

Kilka lat temu zespół kierowany 
przez Carlstroma umieścił w stacji po
larnej Amundsena-Scotta na biegunie 
południowym aparaturę (DASI) do po
miarów mikrofalowego promieniowania 
tła (CMB). Miejsce takie wybrano ze 
względu na panujący tam bardzo suchy 
i stabilny klimat. Odkryte w 1964 r. 
CMB pochodzi z okresu, kiedy Wszech
świat był bardzo młody i liczył ok.

300 000 lat. Do tego czasu Kosmos był 
aż tak gorący, że elektrony i jądra ato
mowe były jeszcze rozdzielone. Wyso
koenergetyczne fotony wypełniające 
wczesny Wszechświat ciągle odbijały 
się (rozpraszały) od swobodnych elek
tronów i nie mogły swobodnie poruszać 
się w przestrzeni. Ale sytuacja uległa 
zmianie, gdy Wszechświat się nieco 
ochłodził i elektrony wyłapane przez 
protony utworzyły atomy (epoka rekom
binacji). Z mniejszą liczbą swobodnych 
elektronów rozproszenia fotonów stały 
się rzadsze i promieniowanie uwolnio
ne od materii mogło już bez przeszkód 
migrować w przestrzeni. To promienio
wanie jest obecnie obserwowane w pod
czerwieni jako CMB, o temperaturze 
2,7 K. Jego badanie jest niezwykle waż
ne, gdyż niesie informację o epoce, 
w której ono powstało, a więc o wcze
snym Wszechświecie.

Celem prowadzonych na Antarkty
dzie badań było poszukiwanie niejedno
rodności tego promieniowania w posta

ci minimalnych wahań jego temperatu
ry w różnych kierunkach na niebie. Do
wodziłyby one istnienia zaburzeń gęsto
ści materii, z których później narodziły 
się galaktyki. Takie fluktuacje tempera
tury rzeczywiście wykryto interferome
trem DASI, podobnie jak w przypadku 
kilku innych eksperymentów, przepro
wadzonych zresztą wcześniej, w róż
nych ośrodkach badawczych przy uży
ciu różnej aparatury, w tym satelitarnego 
obserwatorium COBE.

Jednak dwa lata temu grupa badaczy 
na biegunie południowym zmodyfikowa
ła interferometr DASI, przystosowując go 
do badania polaryzacji promieniowania 
CMB. Przypuszczenie, że CMB może 
być spolaryzowane, zostało po raz pierw
szy wysunięte przez Martina Reesa 
w 1968 r. Obecnie ten efekt jest precy
zyjnie przewidywany przez teorię infla
cji, która zakłada gwałtowne rozszerze
nie się Wszechświata w pierwszej 
sekundzie po Wielkim Wybuchu.

Światło słoneczne oraz wielu innych 
obiektów jest niespolaryzowane — to 
znaczy płaszczyzna drgań fali świetlnej 
jest losowo zorientowana. Jednak np. 
rozpraszanie fotonów na elektronach 
prowadzi do polaryzacji światła, czyli

'fr, l ilB M B B il______ 2 2 3 0 __I ___ p  .
Obraz przedstawia intensywność (w odcieniach szarości) i polaryzację (czarne kres
ki) mikrofalowego promieniowania tła. Ciemniejsze obszary odpowiadają rejonom o niż
szych temperaturach, a jaśniejsze o wyższych, lecz różnice te są bardzo małe, 
ok. 0,0003 K. Długość czarnych kresek odpowiada amplitudzie sygnału spolaryzowa
nego, a ich kierunek — kierunkowi polaryzacji. Mapa obejmuje obszar nieba 5°x5°. 
Białe koło reprezentuje zdolność rozdzielczą interferometru DASI

Grupa badaczy, którzy za pomocą interfero
metru DASI (z tyłu) wykryli polaryzację pro
mieniowania tła
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określenia płaszczyzny drgań fali. Gdy 
we wczesnym Wszechświecie docho
dziło do częstych zderzeń fotonów 
z elektronami, to po kilku takich rozpro
szeniach w różnych kierunkach wypad
kowa polaryzacja fali była zerowa. Jed
nak w epoce rekombinacji, uwolnione 
od materii promieniowanie „zapamięta
ło ” stan po laryzacji w m om encie 
ostatniego rozproszenia. Istniejące nie
jednorodności w rozkładzie materii do
prowadziły do powstania fluktuacji po
laryzacji, którą obecnie powinniśmy 
zaobserwować w mikrofalowym pro
mieniowaniu tła.

Fluktuacje polaryzacji CMB okaza
ły się jednak niezwykle trudne do wy
krycia, gdyż są 10-krotnie słabsze od 
zmian temperatury CMB. I właśnie po 
raz pierwszy udało się je  odkryć na An
tarktydzie. Wykryto je po przeszło 270

dniach obserwacji interferometrem mi
krofalowym DASI. Podczas ekspery
mentu prowadzonego przez grupę astro
nomów z Uniw ersytetu w Chicago 
obserwowano dwa obszary na niebie, 
o rozmiarze kilku stopni każdy. Wykry
ta polaryzacja dobrze odpowiada war
tości przewidywanej przez teorię infla- 
cji. Poniew aż polaryzacja zaw iera 
informacje o kierunku, niesie znacznie 
więcej wiadomości o warunkach panu
jących we wczesnym Wszechświecie 
niż rozkład zaburzeń temperatury CMB, 
badany do tej pory. Zaletą polaryzacji 
jest to, że bezpośrednio opisuje dynami
kę młodego Wszechświata —  mówi 
Carlstrom.

Według Michaela Turnera z Uniwer
sytetu w Chicago detekcja polaryzacji 
otwiera nowe okno na badanie naj
wcześniejszych momentów istnienia

Wszechświata i daje możliwości odpo
wiedzi na trudne pytania, które są jesz
cze przed nami.

Odkrycie to (jeśli zostanie potwier
dzone w innych eksperymentach) stano
wi zatem następny, ważny kamyk do 
budowli naszej w iedzy o ewolucji 
Wszechświata, potwierdzając popraw
ność dotychczasowego szkieletu. Apa
ratura DASI nie jest jednak w stanie 
wykryć jeszcze bardziej subtelnej struk
tury polaryzacji CMB, którą— według 
teorii inflacji —  odcisnęły fale grawita
cyjne. Takie odkrycie i definitywną we
ryfikację teorii młodego Wszechświata 
umożliwi być może następna generacja 
czułych instrumentów umieszczonych 
na pokładach sztucznych satelitów. Naj
bliższa tego rodzaju misja Planck zapla
nowana jest na 2007 r.

opr. K. Chyży

ESA bada wpływ Słońca na klimat na Ziemi

Meteorolodzy nie będą mogli 
dłużej traktować Ziemi jako 
.odizolowanego układu. Tak 

długoterminowe, jak i codzienne zmia
ny pogody wskazują na jej związek z ak
tywnością słoneczną. Dlatego uczeni in
tensywnie badają naturę tego związku. 
Trzy sondy kosmiczne Europejskiej 
Agencji Kosmicznej (ESA) —  SOHO, 
Cluster, Ulysses —  dostarczyły danych, 
które pozwalają badać wpływ aktywno
ści słonecznej na ziemski klimat. Te ba
dania to pierwszy krok na drodze do 
stworzenia nowego typu prognozy po
gody —  kosmicznych wiadomości po
godowych.

Aby Słońce mogło wywoływać zmia
ny w ziemskiej pogodzie, samo musi się 
też jakoś zmieniać. Jednakże w zakresie 
fal widzialnych Słońce pozostaje nad
zwyczaj niezmienne. Dane satelitarne 
pokazały, że dramatyczne zmiany Słoń
ca zachodzą poza tym wąskim zakresem. 
Dla przykładu, Słońce emituje zmienia
jący się wiatr cząstek naładowanych; 
zmienia się również uwalniane przez 
Słońce, a niewidzialne dla nas promie
niowanie ultrafioletowe. Zmienność 
Słońcajest spowodowana zmiennym za
chowaniem słonecznego pola magne
tycznego. M agnetyczne zachowanie 
Słońca zmienia się w cyklu 11-letnim,

przechodząc od słonecznego minimum do 
słonecznego maksimum. W szczycie cyk
lu (ostami był w zeszłym roku) wiatr sło
neczny jest bardzo burzliwy, ponieważ 
eksplozje na powierzchni Słońca wyrzu
cają cząsteczki ze wzmożoną intensyw
nością. Energia uwolniona w czasie ta
kich eksplozji może być 66 mld razy 
większa od energii wyzwolonej przy 
zrzuceniu bomby na Hiroshimę. Te pro
cesy mogą być również źródłem zmien
nej emisji w ultrafiolecie.

Słoneczna flota statków ESA uważ
nie obserwuje te procesy z kilkunastu 
punktów w Kosmosie. Podmuchy sło
necznego wiatru uderzają w pole magne
tyczne Ziemi. Kwartet satelitów ESA — 
Cluster —  śledzi te efekty blisko Ziemi, 
podczas gdy Ulysses patroluje Słońce na 
pochylonej orbicie daleko od płaszczyz
ny wyznaczanej przez planety, aby uzys
kać globalne spojrzenie na wiatr słonecz
ny. Również satelita SOHO (NASA/ 
ESA) ma cały czas „na oku” naszą 
dzienną gwiazdę.

Naukowcy rozważają trzy mechaniz
my, które mogą wytłumaczyć związek 
między Słońcem a ziemskim klimatem. 
Po pierwsze, zmienna emisja słonecz
nego promieniowania ultrafioletowego 
wpływa na produkcję ozonu w ziemskiej 
atmosferze, zmieniając naszą warstwę

ozonową. Po drugie, podmuchy wiatru 
słonecznego wpływają na elektryczne 
własności górnych warstw ziemskiej at
mosfery, co w jakiś sposób wpływa na 
stan dolnych warstw. Po trzecie, w cza
sie słonecznego minimum wiatry sło
neczne są słabsze, co pozwala na łatwiej - 
sze przeniknięcie ziemskiej atmosfery 
przez galaktyczne promieniowanie kos
miczne (ang. skrót GCR). GCR składa 
się z cząstek, które są cięższe i bardziej 
energetyczne niż cząstki niesione przez 
wiatr słoneczny. Uczeni wierzą, że ruch 
GRC stwarza warunki sprzyjające for
mowaniu się chmur na niewielkich wy
sokościach nad Ziemią. Wciąż jest nie
znane znaczenie tych mechanizmów ani 
to, czy są wzajemnie powiązane. Bada
nia trwają.

ESA rozważa obecnie rozwój sieci 
serwisów, które informowałyby o kos
micznej pogodzie. Takie informacje mog
łyby uzupełniać klasyczne prognozy 
pogody. W ich skład wchodziłyby kos
miczne przewidywania pogody, baza 
danych kosmicznych zdarzeń mających 
wpływ na pogodę oraz komputerowe 
modelowanie fizycznych procesów, któ
re może ju ż  wkrótce pom ogą nam 
w podjęciu decyzji, gdzie spędzić sło
neczne wakacje.

opr. K. Zawada
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Wszechświata nie zbudowano w jeden dzień!

Ewolucja Wszechświata we wczes
nych etapach jego istnienia spę
dzała sen z powiek astronomów 

przez wiele lat. Obserwacje wskazują, 
że gigantyczne czarne dziury o masach 
rzędu 109 mas Słońca powstały około 
miliard lat po Wielkim Wybuchu. Ze
branie tak olbrzymiej masy w tak krót
kim czasie jest porównywalne z wybu
dowaniem okazałego pałacu w jeden 
dzień.

Stuart B. Wyithe i Abraham Loeb 
(Harvard-Smithsonian Center for Astro
physics) wyjaśniają ten paradoks nastę
pująco: światło biegnące od większości 
najodleglejszych kwazarów jest wzmac
niane przez materię znajdującą się na 
drodze promieniowania. Efekt ten, po
legający na zakrzywieniu toru promieni 
świetlnych przez masywne obiekty, na
zywamy soczewkowaniem grawitacyj
nym. Z tego powodu czarne dziury znaj
dujące się we wnętrzu kwazarów wydają 
się być 10— 100 razy większe niż są 
w rzeczywistości! Zatem można powie
dzieć, że zamiast pałacu budujemy 
zwykłą szopę, na co jeden dzień może 
zupełnie wystarczyć.

Kwazary są znakomitymi obiektami 
pozwalającymi badać wczesne etapy 
ewolucji Wszechświata, ponieważ ich 
jasność jest wystarczająco duża, aby do
strzec je z tak znacznych odległości 
(światło od nich biegnie do nas miliar
dy lat). Tak dużej mocy mogą dostar
czać tylko supermasywne czarne dziu
ry, znajdujące się w centrach odległych

galaktyk. Pochłaniając olbrzymie ilości 
gazu, wypromieniowują jednocześnie 
olbrzymie ilości energii w postaci świat
ła. Możemy oszacować minimalną masę 
czarnej dziury, mierząc ilość emitowa
nego przez nią światła. Im masywniej- 
szy obiekt, tym jaśniej świeci — wyjaś
nia Stuart Wyithe.

W ciągu ostatnich kilku lat astrono
mowie odkryli kwazary powstałe wy
jątkowo dawno temu (tzn. w czasie gdy 
Wszechświat był bardzo młody). Ich 
odległość można wyznaczyć za pomocą 
pomiaru przesunięcia linii w ich wid
mach: znany powszechnie efekt Dopple
ra ujawnia się także w przypadku fal 
świetlnych. Im bardziej poczerwienio
ne widmo, tym większa jest prędkość 
oddalania się obiektu. A zgodnie z pra
wem Hubble’a im większa prędkość 
oddalania się, tym większa odległość. 
Ostatnim krokiem w naszym rozumo
waniu jest stwierdzenie oczywistego 
faktu, że im obiekt jest dalej, tym dłuższą 
drogę musi pokonać światło biegnące do 
obserwatora, a zatem musiało wcześniej 
„wyruszyć” w drogę. Podsumowując: 
pomiar przesunięcia ku czerwieni po
zwala oszacować wiek źródła.

Pomiary takie wskazują na wiek nie
których kwazarów rzędu miliarda lat (od 
Wielkiego Wybuchu). Pomiary natęże
nia docierającego do nas światła pozwa
lają stwierdzić, że masy tych kwazarów 
są równe ok. 3 mld mas Słońca. Odpo
wiedź na pytanie ,jak w tak krótkim 
czasie może narodzić się tak masywna

czarna dziura” stanowi nie lada wyzwa
nie dla naukowców. Panowie S. Wyithe 
i A. Loeb większą jasność odległych 
kwazarów przypisują wspomnianemu 
wcześniej soczewkowaniu grawitacyj
nemu. Skoro naprawdę kwazary nie są 
tak jasne, to znaczy, że nie są również 
tak masywne.

Obliczenia wskazują, że nawet trze
cia część kwazarów o dużych przesu
nięciach ku czerwieni (a zatem bardzo 
odległych) może być „wzmocniona” 
przez soczewki grawitacyjne. Wzmoc
nienie mocy promieniowania może być 
nawet dziesięciokrotne! Wśród poblis
kich kwazarów jedynie co setny wyka
zuje pojaśnienie na skutek soczewkowa- 
nia grawitacyjnego.

Następnym etapem badań jest prze
prowadzenie dokładnych obserwacji, 
mających na celu oszacowanie często
ści wystąpienia wzmocnienia przez 
soczewkowanie grawitacyjne. Bardzo 
często zdarza się tak, że masa powo
dująca zakrzywienie światła (np. jakaś 
galaktyka) jest zbyt mała, aby ją  bez
pośrednio zaobserwować. Jednak z całą 
pewnością wiemy z obserwacji, że 
efekt soczewkowania nie tylko wzmac
nia światło, lecz także dzieli je na kilka 
obrazów. Ich odległość kątowa jest 
zwykle bardzo niewielka (rzędu roz
miarów maleńkiej monety oglądanej 
z odległości kilku km!), ale — na szczę
ście — zauważalna przez wielkie tele
skopy naziemne lub przez kosmiczny 
teleskop Hubble’a. Planowany program 
obserwacyjny może potwierdzić prze
widywania teoretyczne dotyczące czę
stości występowania soczewkowania 
grawitacyjnego — lub wprost przeciw
nie, pokazać coś innego. Z całą pew
nością jednak pozwoli dowiedzieć się 
czegoś nowego na temat wczesnego 
Wszechświata.

Wyniki dotychczasowych badań zo
stały opublikowane w czasopiśmie 
„Naturę”, 27 czerwca br. Zespół na
ukowców z Harvard-Smithsonian Cen
ter for Astrophysics powstał dzięki 
współpracy pomiędzy Smithsonian 
Astrophysical Obserwatory oraz Har
vard College Observatory.

opr. B. Kulesza
Głębokie Pole Hubble'a —  najgłębsze czeluście Wszechświata widziane przez 
teleskop kosmiczny Hubble'a (fragment)
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Oprawa lustra głównego, cz. II

Trzeba zaznaczyć, że o ile przy podparciu w 3 i 6 punk
tach D. Maksutow proponuje umieszczanie podpór 
przy brzegu zwierciadła, to przy podparciu w 9 i 18 

punktach nie podaje dokładnego położenia pozostałych 3 
czy 6 tych punktów. Z tego powodu budujący teleskop może 
być w kłopocie.

Metoda Hindle’a podaje dokładne położenie wszystkich 
punktów podparcia dla omawianych tu czterech sposobów 
jego realizacji. Późniejszy autor rosyjski E. G. Grosswald 
już podaje promienie okręgów równowagi dla wszystkich 
omawianych tu przypadków. Wychodząc z idei Hindle’a, 
P.R. Yoder przeprowadził dokładną analizę zagadnienia, co 
dało w efekcie pewną modyfikację wartości promieni okrę
gów równowagi i wynikające z tego niewielkie przesunię
cia charakterystycznych punktów w mechanicznej konstruk
cji systemu podparcia zwierciadła.

Idea Hindle’a jest następująca.
Powierzchnię zwierciadła dzieli się umownie na pola 

w kształcie kół i pierścieni o środku umieszczonym w cen
trum zwierciadła. Punkty podparcia rozmieszczone są na 
okręgach rozgraniczających te pola. Powierzchnie pól do
brano tak, że wszystkie elementy podpierające zwierciadło 
są jednakowo obciążone. Zakładamy, że zwierciadło jest 
płytą o stałej grubości.

I tak przy 3-punktowym podparciu powierzchnię zwier
ciadła dzieli się na centralną część kołową i zewnętrzny pier
ścień w taki sposób, by pola tych figur były jednakowe. Ko
łowa granica między obu powierzchniami jest szukanym 
okręgiem „equilibrium”. Punkty podparcia usytuowane są 
na tym okręgu co 120° względem środka zwierciadła (rys. 4).

Jeśli punktów podparcia jest 6, to promień „equilibrium” 
jest taki sam jak przy trzech, a podpory rozmieszczone są 
co 60° (rys. 5).

Podpierając zwierciadło na 9 punktach, w pierwszej ko
lejności dzielimy jego powierzchnię na centralną część ko
łową i zewnętrzny pierścień tak, by powierzchnia pierście
nia była dwa razy większa od powierzchni części kołowej. 
Następnie znajduje się „equilibrium” części kołowej, trak
tując ją jak  zwierciadło z 3-punktowym podparciem. W dal
szej kolejności pierścień zewnętrzny dzielimy na dwa współ- 
środkow e p ierścien ie o jednakow ej co do w ielkości 
powierzchni. Okrąg rozdzielający te dwa pierścienie będzie 
drugim „equilibrium” tego zwierciadła. Na pierwszym okrę
gu „equilibrium” punkty podparcia rozmieszcza się co 120°, 
a na drugim co 60° (rys. 6).

Promienie okręgów równowagi przy 18 punktach pod
parcia są takie same jak przy podparciu punktowym. Ilość 
podpór na pierwszym wewnętrznym okręgu „equilibrium” 
zwiększa się do 6, a na drugim do 12. Rozstawienie ich jest 
odpowiednio co 60° i 30° (rys. 7).

Wartości promieni „equilibrium” według Hindle’a kształ
tują się następująco:

D
2V2 dla 3 i 6 punktów

D
r“ ' _ 2V6

D
V6 dla 9 i 18 punktów.

Według Grosswalda dla 3 i 6 punktów r = 0,4D, dla 9 
i 18 punktów reql = 0,18Z) i req2 = (0,41 -  0,425)£>.
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S i  =5tt  ̂ Si+Su=5in:*5jz S t-Sjt j St+Sit -Siti=Siv

Według Yodera r = 0,288D dla 3 i 6 punktów oraz r  , = 
0,211D i req2 = 0,408D dla 9 i 18 punktów.

Dotychczasowe rozważania dotyczyły zwierciadeł w for
mie pełnego walca. Jednak zdarza się często, że teleskop 
posiada złożony system optyczny i wówczas w centralnej 
części zwierciadła znajduje się otwór znacznej średnicy. Ta
kiego ubytku ciężaru nie można lekceważyć.

Dostępna literatura nie podaje sposobu rozmieszczenia 
punktów podparcia w takim przypadku. W tej sytuacji moż
na podeprzeć zwierciadło przy jego krawędzi w 3 lub 6 
punktach albo pokierować się regułą Hindle’a. Skoro po
wierzchnia lustra ma obrys o kształcie pierścienia, wtedy 
jego powierzchnię dzielimy na odpowiednią liczbę kon
centrycznych pierścieni o właściwych do tego powierzch
niach. Niektóre okręgi rozgraniczające pola to właśnie szu
kane okręgi równowagi. Sposób rozmieszczenia punktów 
podparcia jest taki sam jak poprzednio. Dane liczbowe są 
następujące:

_ o2 + P 2
eq 2V2

dla podparcia 3- i 6-punktowego;

_ Vv + D -

W ~ 2V6

dla podparcia 9- i 18-punktowego.
Czytelnik może odnieść wrażenie, że proponowane pod

parcie zwierciadła w 3 i 6 punktach przy krawędzi nie jest 
dobre. Tak nie jest. Lustra wtórne, nawet w wielkich tele
skopach jak też w celostatach teleskopów słonecznych skie

rowane są stroną odbijającą do dołu, a więc nie mogą być 
podparte od spodu. Są one zamocowane przy swojej krawę
dzi. Oczywiście jest granica średnicy, do jakiej jest to moż
liwe. Autor spotykał się z właśnie tak zamocowanymi lu
strami o średnicy 350 mm z otworem w środku, które dobrze 
spełniały swoje zadanie. Średnica ta wydaje się być górną 
granicą dla zwierciadeł w teleskopach amatorskich, gdzie 
są one zamocowane w ten właśnie sposób.

Wspomniano już, że zwierciadła stosunkowo niewielkich 
rozmiarów mają spory zapas sztywności. Skąd on się bierze?

Z przesłanek teoretycznych wynika, że zwierciadło o śred
nicy 250 mm może mieć grubość 14 mm, jeśli jest podparte 
w 9 punktach. W praktyce nigdy tak się nie robi. Podczas 
obróbki mechanicznej na zwierciadło działają znaczne siły. 
Tak cienka płyta jest zbyt wiotka, by można było nadać jej 
odpowiedni, optyczny kształt. Niedokładności mechanizmu 
podpierającego, jego ciężar, jak i znaczny udział sił tarcia 
w jego funkcjonowaniu w porównaniu do ciężaru zwier
ciadła mają ujemny wpływ na jego warunki pracy.Poza tym, 
choć cienka płyta szybciej stygnie, jednak jej podatność na 
wszelkie zmiany temperatury jest dużą przeszkodą przy 
obróbce.

Z tych względów wymienione wyżej zwierciadło o śred
nicy 250 mm powinno mieć grubość co najmniej 25 mm 
i dopiero takie możemy z sukcesem wykonać. Jest dobrą 
praktyką, by grubość płyty zwierciadła stanowiła co naj
mniej 0,1 jego średnicy. Oczywiście dotyczy to zwierciadeł 
stosunkowo niewielkich rozmiarów, jakich używają miłoś
nicy astronomii. Ich ciężar nie jest jeszcze pierwszoplanową 
przeszkodą techniczną.

Lucjan Newelski
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poradnik obserwatora

Wybieramy cyfrowy aparat fotograficzny

Cyfrowe aparaty fotograficzne są obecne na rynku fo
tograficznym od około 5 lat. Jest to bardzo krótko 
w porównaniu z ponad 100-letnią historią fotografii 

klasycznej. Jednak w niedługim czasie powstało tak wiele 
modeli aparatów cyfrowych, że ich spis z trudem zmieściłby 
się na dwóch kartkach formatu A4. Tempo wprowadzania na 
rynek nowych modeli dorównuje temu, z jakim mamy do czy
nienia w wypadku komputerów osobistych. Rocznie więk
szość producentów przedstawia 2—4 nowych modeli apara
tów cyfrowych.

Przed „cyfrową rewolucją” istniało kilku wiodących pro
ducentów aparatów fotograficznych. W chwili obecnej do tej 
grupy dołączyły zarówno firmy zajmujące się sprzętem kom
puterowym (Hewlett-Packard, Epson, Mustek), jak i sprzę
tem wideotelewizyjnym (Sony, Samsung, Panasonic). Fakt, 
że na rynku jest obecnych tak wielu producentów powoduje, 
że z roku na rok oferowane są modele coraz bardziej zaawan
sowane technologicznie, a ceny aparatów cyfrowych relatyw
nie maleją. Cztery lata temu aparat rejestrujący obraz z roz
dzielczością 1,2 min pikseli (1280* 1024 piksele) kosztował 
4000— 6000 zł. Dzisiaj za tę samą kwotę otrzymamy aparat 
z matrycą CCD o rozdzielczości 4— 6 milionów pikseli!

Budowa aparatu cyfrowego jest bardzo podobna do budo
wy kamery wideo. Elementem rejestrującym obraz jest mat
ryca CCD, której rozmiary są znacznie większe niż w kame
rach wideo. Średniej klasy amatorska kamera wideo rejestruje 
obraz z rozdzielczością 300—400 tys. pikseli. Natomiast śred
niej klasy aparat cyfrowy daje obrazy o rozdzielczości 2—  
— 3,3 milionów pikseli. Przekątna matrycy o rozdzielczości 
3,3 min pikseli (2048x1536) wynosi 14,1 mm, podczas gdy 
przekątna klatki filmu małoobrazkowego równa się 43,2 mm. 
Wyraźnie widać, iż pod względem rozmiarów detektory CCD 
znacznie ustępują kliszom fotograficznym. Warto przypo
mnieć, że 5 lat temu większość aparatów cyfrowych wyko
nywała zdjęcia z rozdzielczością 300 tys. pikseli (640x480), 
co odpowiadało matrycy CCD o przekątnej 6,3 mm.

Obiektywy w zdecydowanej większości aparatów cyfro
wych są na stałe wbudowane w korpus aparatu. Większość 
z nich to zoomy o niewielkim zakresie zmian ogniskowej: 
2— 3x. Niektóre firmy produkują specjalne nasadki optycz
ne (konwertery) zwiększające zakres użytecznych ognisko
wych. Na przykład firma Nikon produkuje do aparatu Cool- 
pix 990 cztery nasadki optyczne zmieniające ogniskową 
o 0,63,0,66,2 i 3 razy. Jednak koszt nasadek jest bardzo wy
soki, a oferowana jakość obrazu często nie najlepsza. Jasno
ści obiektywów zależą od tego, czy obiektyw jest stałoogni- 
skowy czy też zmiennoogniskowy i wahają się w granicach 
2— 4,5. Niewielki zakres ogniskowych, zwłaszcza w apara
cie z wbudowanym obiektywem, to spore utrudnienie, zwłasz
cza dla osób chcących wykorzystywać aparat w astro fotogra
fii. Oczywiście istnieją na rynku aparaty wolne od tej wady, 
a mianowicie aparaty cyfrowe z wymienną optyką. Nazywa
ne są często cyfrowymi lustrzankami, gdyż poza możliwo
ścią wymiany obiektywów oferują podgląd obrazu na ma- 
tówce oraz szereg funkcji dostępnych w profesjonalnych

lustrzankach. Jednak za te korzyści trzeba zapłacić od 10 000 
do 25 000 zł.

Obraz utworzony przez obiektyw i zarejestrowany przez 
matrycę CCD musi być następnie zapisany. W kamerach wi
deo nośnikiem informacji jest taśma magnetyczna, natomiast 
w aparatach cyfrowych wykorzystywane są różnego rodzaju 
karty pamięci. Najbardziej rozpowszechnione są dwa rodza
je: CompactFlash (CF) oraz SmartMedia (SM). Oba są pa
mięciami typu Flash, co oznacza, że karty te zachowują za
pisane inform acje po odłączeniu  zasilania. K arty te 
wykorzystywane są przez większość producentów aparatów 
cyfrowych: CF —  Canon, Casio, Epson, Kodak, Konica, 
Minolta, Nikon, Yashica; SM —  FujiFilm, Olympus, Ricoh, 
Toshiba. Zarówno karty CF, jak i SM są produkowane w róż
nych pojemnościach. Oczywiście im większą pojemność ma 
karta, tym lepiej, gdyż będziemy mogli zapisać więcej zdjęć. 
Karty o najmniejszych pojemnościach 8 i 16 MB będą odpo
wiednie dla aparatów rejestrujących obraz z rozdzielczością 
mniejszą niż 2 min pikseli. Natomiast aparaty cyfrowe dają
ce obrazy o rozdzielczości ponad 3 min pikseli powinny być 
wyposażone w karty o pojemności co najmniej 32—64 MB.

Czym powinien charakteryzować się cyfrowy aparat foto
graficzny, którym będziemy chcieli zarówno uwiecznić na
sze wakacje, jak i niektóre obiekty astronomiczne?

Aparat taki powinien posiadać możliwie dużą matrycę 
CCD (> 3,3 min pikseli) oraz umożliwiać ręczne ustawianie 
ostrości, czułości oraz parametrów ekspozycji, takich jak czas 
ekspozycji i przesłona. Ważne jest, aby obiektyw miał możli
wie dużą światłosiłę oraz, co naj mniej, 3 -krotny zoom optycz
ny. Niestety niewiele modeli aparatów cyfrowych z niewy- 
mienną optykąjest wyposażonych w takie obiektywy. Należą 
do nich m.in. Nikon Coolpix 995 (38— 152,4x), Sony DSC- 
F505V (38-190,5x), Sony DSC-D770 (28-140,5x), FujiFilm 
FinePix 2800 (38—228, 6x), Casio QV-8000SX (40—320, 
8x) oraz Olympus C-2100 Ultra Zoom (38— 380, 10x). Po
dany w nawiasach zakres zmiany ogniskowej odnosi się do 
formatu klatki filmu małoobrazkowego.

Istotnym parametrem aparatu jest również zakres dostęp
nych czasów ekspozycji, który powinien być jak najszerszy, 
zwłaszcza w stronę długich czasów. Czas „B” powszechnie 
obecny w lustrzankach jest rzadko spotykany w aparatach 
cyfrowych. Najtańszy aparat wyposażony w czas „B” kosz
tuje około 10000 zł (Canon EOS D30). Niestety wiele modeli 
posiada maksymalnie kilkusekundowe czasy ekspozycji, co 
wystarcza do fotografowania Księżyca i planet, ale nie gwiazd. 
W takim przypadku niezbędne są czasy ekspozycj i rzędu 15— 
— 30 s. Warto polecić aparaty firmy Casio, które oferują naj
dłuższe (poza aparatami wyposażonymi w czas „B”) czasy 
ekspozycji —  60 s!

Aparaty cyfrowe nie należą do najtańszych, ale kupno ta
kiego aparatu to inwestycja, która się opłaci, zwłaszcza oso
bom wykonującym dużo zdjęć. Do takich osób z pewnością 
zaliczają się miłośnicy fotografowania nocnego nieba. Nie
wątpliwą zaletą aparatów cyfrowych jest możliwość natych-

dokończenie na s. 288.
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PTMA informuje... w kraju

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
Zarząd Główny -  ul. św. Tomasza 30/7, 31-027 Kraków, tel. 

0-( 10..)-12 422-38-92, poczta elektroniczna (e-mail) 
ptma@oa.uj.edu.pl

Szukajcie nas w Internecie pod adresem: 
www.oa.uj.edu.pl/~ptma/

Nasze konto bankowe:
BPH PBK SA VII/0 Kraków 11102340-402340010561 
(bank zmienił numery kont i choć jest to samo, co w roku ubie
głym, numer jest inny)

Uprzejmie informujemy wszystkich członków i sympatyków 
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, iż 
w roku 2003 składka członkowska wynosi 50 zł, natomiast ulgo
wa 40 zł (składka ulgowa przysługuje emerytom, rencistom, stu
dentom, uczniom oraz osobom prenumerującym ..Uranie-PA”). 
Osoby wstępujące do Towarzystwa opłacają dodatkowo wpiso
we w wysokości 5 zł. W roku 2003 prenumerata całoroczna kosz
tuje 54 zł. Natomiast pojedyncze zeszyty kosztują 10 zł plus koszty 
przesyłki.

Co daje przynależność do PTMA?
• Przede wszystkim jest się członkiem organizacji o między

narodowym znaczeniu, skupiającej znane w świecie naukowym 
osoby. /

• Można uczestniczyć czynnie w życiu społeczności astro
nomicznej, przekazując innym wyniki własnych obserwacji.

• Organizujemy spotkania z interesującymi ludźmi, niejed
nokrotnie w naszych murach goszczą naukowcy z całego świata.

• Współpracujemy z kilkoma obserwatoriami, zarówno ama
torskimi jak i zawodowymi, przez co mamy dostęp do profesjo
nalnego sprzętu obserwacyjnego dobrej klasy.

• Doradzamy naszym członkom przy zakupie sprzętu obser
wacyjnego, a także służymy wskazówkami przy własnoręcznym 
jego wykonaniu.

• Polecamy wydawnictwa i publikacje PTMA.
• Można braćludział w pracach Sekcji Obserwacyjnych, im

prezach naukowych i wyprawach PTMA.

Na terenie kraju działa 14 oddziałów PTMA, do których moż
na zgłosić się osobiście bądź listownie i zapoznać się 
z terminami spotkań i 'odczytów. Poniżej podajemy wykaz od
działów wraz z adresami i telefonami. W PTMA dla członków 
działają sekcje problemowe, w których można rozwijać swe za
interesowania. y *-• ' ,w|

Oddziały i Sekcje Towarzystwa:
(1) Białostocki-KoloniaKsiężyno4>l5-601 Białystok,e-mail: 
ptmabialystok@poczta.onet.pl, http://wburzynski.republika.pl
(2) Gliwicki -  Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, 
ul. Jagiellończyka 21, 44-100 Gliwice, e-mail: ptmagliwi- 
ce@poczta.onet.pl, http://ptmagliwice.republika.pl
(3) Krakowski -  ul. św. Tomasza 30/7, 31-027 Kraków, tel. 
0-( 10..)-12-422-3892, spotkania poniedziałki 18.15, jest to także 
adres Sekcji Obserwatorów Komet oraz tymczasowo Sekcji Ob
serwatorów Słońca, e-mail: krakptma@vistula.wis.pk.edu.pl, 
http://vistula.wis.pk.edu.pl/~ptma
(4) K rośnieński -  ul. Lelewela 24/25, 38-411 Krosno 
z listami p. G. Kiełtyki, e-mail: ptma_krosno@poczta.wp.pl, http:/ 
/free.polbox.pl/w/wacekm/Ptmal .htm
(5) Lubelski -  Instytut Fizyki UMCS, Plac M. Skłodowskiej- 
Curie 1 p.260, 20-031 Lublin, e-mail ptmaol@tytan.umcs.lu- 
blin.pl, http://www.tytan.umcs.lublin.pl/~ptmaol
(6) Łódzki -  Planetarium, ul. Pomorska 16, 91-416 Łódź, tel. 
0-( 10..)-42-633-13-63 (jest to również adres Sekcji Obserwacji

Pozycji i Zakryć), e-mail: astromax@poczta.onet.pl, http:// 
www.planetarium.toya.net.pl/ptma/index2.htm
(7) Pomorski -  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Plane
tarium Instytutu Nawigacji Hydrografii Morskiej, ul. Śmidowi- 
cza 69, 81-103 Gdynia, tel. 0-(10..)-58-556-7426, e-mail: troj- 
miasto@teleskopy.pl, http://www.astronomia.3miasto.pl/ptma/
(8) Poznański -  DK KRĄG, ul. Dmowskiego 37, 61-772 Poz
nań
(9) Puławski -  Obserwatorium, ul. Filtrowa 50, 24-100 Puławy 
tel. 0-( 10..)-81 -886-49-68, spotkania wtorek i piątek godz. 18, 
e-mail: oapulawy@poczta.onet.pl
(10) Szczeciński -  ul. Kusocińskiego 3, 70-237 Szczecin, tel. 
0-( 10.. 1-91 -422-7925. www.cosmo.prv.pl
(11) Śląski -  Planetarium Śląskie, skr. poczt 10, 41-500 Cho
rzów, tel. 0-( 10..>33^54-63-30
(12) Toruński -  CAMK, ul. Rabiańska 8, 87-100 Toruń, tel. 
0-( I0 ..)-56-621-9249, e-n\ail: ptm a@ astri.uni.torun.pl, 
www.astri.uni.torun.pl/~ptma. Spotkania w poniedziałki 17.30
(13) Warszawski -  CAMK, ul. Bałtycka 18, 00-716 Warszawa, 
tel. 0-( 10..)-22-841 -0041, spotkania w poniedziałki 17.00, e-mail 
jawil@teleskopy.pl, http://ptma.astronomia.pl Jest to również ad
res Sekcji Gwiazd Zmiennych.
(14) Zielonogórski Zielonogórskie Centrum Astronomii, Wie
ża Braniborska, ul. Lubuska 2,65-265 Zielona Góra tel. 0-( 10..)- 
68-20-2863, e-mail zca@astro.ca.wsp.zhgora.pl

Członkowie i sympatycy mogą u nas zamawiać następujące 
materiały:

1. Obrotowąmapa nieba — 6 zł
2. Mapa Księhra z diagramem faz  — 6 zl
3. Mieczysław Markowski: Uniwersytet Krakow ski jako miej

sce duchowycftinarodzin Mikołaja Kopernika — 5 zł
4. Janusz Kosiński Poradnik obserwatora meteorów— 7 zł
5. Janusz Kosiński i Bartosz Dąbrowski - Poradnik obser

watora Słońca Vr- 9 zł
6. Tomasz Ściężor — Kalendarz astronomiczny na rok 2003 

— 16 zł i
7. Tomasz Krzyt -  Poradnik obserwatora gwiazd zmiennych

8. Marek Zawilski i inni -  Poradnik obserwatora pozycji i za- 
kryć— 14 zł

9. Jacek Kruk— Dawne Stacje Obserwatorium Krakowskie
g o —  7 zł

10. Janusz KosinsW^— Zestawienie rojów meteorów — 8 zł
11. Tomasz Sciężor — Poradnik obserwatora cial Układu Sło

necznego—  11 zł

W sprawie archiwalnych numerów URANII do roku 1997 pro
simy o kontakt.

Ponadto wydajemy Materiały Sekcji Obserwacji Pozycji i Za
kryć oraz Biuletyn Naukowy Sekcji Obserwatorów Komet „Ko- 
meciarz”. Członkowie odpowiednich Sekcji otrzymują te Biule
tyny w ramach składki członkowskiej, pozostali mogąje otrzymać 
za odpłatnością po skontaktowaniu się z ZG PTMA. Również 
ukazuje się Biuletyn Sekcji Obserwatorów Słońca i Biuletyn Sek
cji Obserwatorów Gwiazd Zmiennych. Zainteresowani proszeni 
są o kontakt z ZG PTMA.

Zamówienia można dokonać, przesyłając pieniądze przeka
zem pocztowym na adres Zarządu Głównego i wyszczególnić 
w nim, o jakie pozycje chodzi. Do kosztów zamówienia należy 
doliczyć ryczałt pocztowy 3 zł (nie dotyczy to pozycji 1 i 2, tzn. 
mapy obrotowej i mapy Księżyca).
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kalendarz astronomiczny 2003

Rok 2003
Rok 2003 będzie obfitował w rzadkie i efektowne zjawiska 
astronomiczne możliwe do obserwacji przez miłośników 
astronomii w Polsce.

W roku tym wystąpią dwa zaćmienia Słońca: obrącz
kowe (31 maja) i całkowite (23 listopada), z których pierw
sze będzie widoczne w Polsce jako częściowe o dużej fa
zie. Dojdzie także do dwóch całkowitych zaćmień Księży
ca, 16 maja i 9 listopada, widocznych w Polsce.

7 maja będzie widoczne niezwykle rzadkie zjawisko 
przejścia Merkurego na tle tarczy Słońca. Zbliżające się 
do południa Słońce pozwoli na podziwianie tego zjawiska 
także z terenu Polski.

Rok 2003 jest także rokiem „Wielkiej Opozycji Marsa” 
— w sierpniu planeta znajdzie się najbliżej Ziemi od 1924 r.

Ponadto w roku tym będzie można obserwować wza
jemne zakrycia i zaćmienia galileuszowych księżyców Jo
wisza. Konfiguracja planet umożliwiająca obserwacje tych 
zjawisk powtórzy się ponownie dopiero w 2009 r.

W 2003 roku do Słońca zbliży się 21 znanych komet, 
z których aż trzy będzie można obserwować przez tele
skopy amatorskie (w tym znaną kometę 2P/Encke).

Styczeń
Słońce

Ziemia w swym ruchu po orbicie okołosłonecznej znaj
dzie się najbliżej Słońca 4 stycznia o 5h, a zatem Słońce 
będzie wtedy w perygeum w odległości około 147 min km. 
Dni stają się coraz dłuższe. W Warszawie 1 stycznia Słoń
ce wschodzi o 6h45m, zachodzi o 14h33m, a 31 stycznia

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)
Data 2003 P [°] B0 [°l Lo n
I 1 2,25 -2,98 302,17

3 1,28 -3,21 275,83
5 0,31 -3,44 249,49
7 -0,66 -3,67 223,15
9 -1,63 -3,89 196,81

11 -2,58 -4,10 170,48
13 -3,54 -4,31 144,14
15 -4,48 -4,52 117,81
17 -5,41 -4,72 91,47
19 -6,34 -4,91 65,13
21 -7,25 -5,09 38,80
23 -8,15 -5,27 12,47
25 -9,03 -5,45 346,13
27 -9,90 -5,61 319,80
29 -10,76 -5,77 293,47

I 31 -11,60 -5,92 267,14

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
23d22h43m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

AH
Rys. 1. Merkury, Wenus i Mars nad wschodnim horyzon
tem (w Warszawie) w styczniu i lutym 2003 na początku 
świtu cywilnego (około godzinę przed wschodem Słońca)

wschodzi o 6h19m, zachodzi o 15h20m. W styczniu Słońce 
wstępuje w znak Wodnika.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku stycz

nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: nów 2d20h23m, pierwsza kwadra 10d13h15m, 
pełnia 18d10h47m i ostatnia kwadra 25d08h33m. W apogeum 
Księżyc znajdzie się w dniu 11 stycznia o 0h45m, a w pery
geum 23 stycznia o 22h34m.

Planety i planetoidy
W styczniu mamy dwa okresy widzialności Merkurego, 

jednak w obu przypadkach jego obserwacja będzie raczej 
trudna. Na początku miesiąca planetę można znaleźć wie
czorem na wysokości zaledwie ok. 4° nad południowo-za- 
chodnim horyzontem, natomiast pod koniec stycznia znaj
dziemy ją  na tej samej wysokości nad ranem nad połu
dniowo-wschodnim horyzontem (odpowiednio godzinę po 
zachodzie i godzinę przed wschodem Słońca). W obu przy
padkach w okresie maksymalnej kulminacji Merkury osiąga 
nie jasność 1m przy średnicy tarczy 9” i fazie 20°.

Wenus widoczna jest nad ranem jako „Gwiazda Poran
na” o jasności -4 m. W ciągu miesiąca warunki widzialności 
planety pogarszają się — jej wysokość nad horyzontem 
(na początku świtu cywilnego, czyli ok. godzinę przed 
wschodem Słońca) maleje od 20° do 12°. Przez teleskop 
w połowie miesiąca możemy obserwować tarczę Wenus 
o średnicy 25” w fazie zbliżonej do kwadry.

Nad ranem, niedaleko od Wenus, w gwiazdozbiorze 
Wagi można zobaczyć Marsa świecącego z jasnością za
ledwie 1,5m. Mała średnica tarczy planety (zaledwie 5”) 
praktycznie uniemożliwia dostrzeżenie przez teleskop ja
kichkolwiek szczegółów powierzchniowych.

Przez całą noc możemy obserwować Jowisza w gwiaz
dozbiorze Raka jako obiekt -2 ,6m. Pod koniec stycznia 
tarcza planety osiągnie największą w 2003 r. średnicę 
równą aż 45”, co jest związane z przebywaniem w pobliżu 
opozycji. Ułatwi to obserwację struktury chmur Jowisza 
nawet przez niewielkie teleskopy amatorskie, przez które 
można też obserwować zjawiska zachodzące w układzie 
galileuszowych księżyców planety. Styczeń jest kolejnym
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miesiącem, w którym możemy obserwować ich wzajemne 
zakrycia i zaćmienia. Przez większe teleskopy można pró
bować dostrzec szczegóły powierzchni tych księżyców 
(średnice kątowe ich tarcz wynoszą: lo —  1,2”, Europa — 
1,0", Ganimedes —  1,7” , Callisto —  1,5”).

Przez pierwszą połowę nocy w gwiazdozbiorze Byka 
widoczny jest Saturn jako „gwiazda” o jasności -0 ,4 m. Śred
nica tarczy planety wynosi 20”, co także w jej przypadku 
pozwoli na obserwacje struktury chmur. Oczywiście główną 
„atrakcją” Saturna jest jej system pierścieni, którego głów
ne składowe (w tym „Szczelina Cassiniego”) także są w i
doczne nawet przez niewielkie teleskopy amatorskie.

Uran i Neptun zachodzą niedługo po zachodzie Słońca 
i są niewidoczne.

Pod koniec miesiąca nad ranem, na początku świtu 
astronomicznego (dwie godziny przed wschodem Słońca) 
na wysokości 15° nad południowo-wschodnim horyzontem 
możemy próbować odnaleźć Plutona jako „gwiazdę” 13,9m, 
jednak niezbędny do tego jest teleskop o średnicy przynaj
mniej 15 cm.

W styczniu w pobliżu opozycji znajduje się planetoida: 
(4) Vesta, Qasność7,0m). 1 1:12h34,6m, +3°46’; 111:12h44,4m, 
+3°23’; 21 I: 12h52,4m, +3°19’; 31 I: 12h58,2m, +3°33'.

Meteory
W dniach od 1 do 5 stycznia promieniują Kwadrantydy 

(QUA). Maksimum aktywności spodziewane jest 3 stycz
nia. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma 
współrzędne rekt. 15h18m, deki. +49°. Nazwa roju pocho
dzi od nie istniejącego już na dzisiejszych mapach gwiaz
dozbioru Quadrans Muralis, umieszczonego w początkach 
XIX w. na granicy gwiazdozbiorów Smoka, Herkulesa i Wo- 
larza. Warunki obserwacji w tym roku są dobre w związku 
z Księżycem w pobliżu nowiu.

W dniach od 1 do 24 stycznia prom ieniują delta-Can- 
cridy (DCA). Maksimum aktywności spodziewane jest 17 
stycznia. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Raka 
i ma współrzędne rekt. 8h42m, deki. +20°. Warunki obser
wacji tego słabego roju w tym roku są bardzo złe w zw iąz
ku z Księżycem w pełni.

*  *  *

1d19h13m Gwiazda zmienna <3 Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

3d23h Złączenie Merkurego z Księżycem w odległości 5°. 
3d23h29m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/S Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m. 
4d Gwiazda zmienna długookresowa R Dra (miryda) osiąga mak

simum jasności (7,6m).
4d05h Ziemia w peryhelium na swej okołosłonecznej orbicie w od

ległości 147 min km od Słońca.
4d05h43,8m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho

dzi częściowe zakrycie lo (I) przez Europę (II) trwające 10 
min. Jasność układu spada o 0,05m.

4d19h Złączenie Neptuna z Księżycem w odległości 5°.
6d02h Złączenie Urana z Księżycem w odległości 5°.
6d05h Maksymalna libracja Księżyca (8,4°) w kierunku Mare Hum- 

boldtianum (oświetlone).
6d20h18m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/9 Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m. 
6d06h29,1m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho

dzi częściowe zaćmienie Ganimedesa (III) przez cień Europy 
(II) trwające 32 min. Jasność układu spada o 0,17m. 

6d23h24,7m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho
dzi częściowe zaćmienie lo (I) przez cień Europy (II) trwające 
16 min. Jasność układu spada o 0,46m.

7d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.

Rys. 2. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w styczniu 2003 (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, 
IV — Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przeby
wanie satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środ
kowego pasa (tarczy planety), wschód na lewo

Rys. 3. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Sa
turna w styczniu 2003 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, 
VI — Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowe
go pasa (tarczy planety), wschód na prawo
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Rys. 4. Trasa Plutona na tle gwiazd gwiazdozbioru Wężownika od lutego do 
sierpnia 2003 (zaznaczone gwiazdy do 15m)

Rys. 5. Trasa planetoidy (4) Westa na tle gwiazd gwiazdozbioru Panny w stycz
niu i lutym 2003 (zaznaczone gwiazdy do 9m)

7a04h01m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga 
maksimum jasności (3,5m).

7d19h00,4m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zakrycie lo (I) przez 
Europę (II) trwające 8 min. Jasność układu spa
da o 0,05m.

8d18h21m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,8m do 6,6m.

8d18h46,7m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zakrycie lo (I) przez 
Ganimedesa (III) trwające 16 min. Jasność ukła
du spada o 0,08m.

8d19h45m Gwiazda zmienna >/ Aql (cefeida) osiąga 
maksimum jasności (3,5m).

9d Gwiazda zmienna długookresowa V Mon (miry- 
da) osiąga maksimum jasności (7,0m).

9d00h31,8m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zakrycie lo (I) przez 
Ganimedesa (III) trwające 21 min. Jasność ukła
du spada o 0,08m.

10d19h03,3m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zakrycie lo (I) przez 
Europę (II) trwające 37 min. Jasność układu spa
da o 0,14m.

1 1 d0 i h Wenus w maksymalnej elongacji zachodniej 
od Słońca w odległości 47°.

11 d20h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
13d01h Minimalna libracja Księżyca (3,1°) w kierunku 

Sinus Iridium (zacieniona).
13d19h33m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur 

osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,8m do 6,6m.

14d02h34,0m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zaćmienie lo (I) 
przez cień Europy (II) trwające 24 min. Jasność 
układu spada o 0,35m.

14d05h14,2m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zakrycie lo (I) przez 
Europę (II) trwające 95 min. Jasność układu spa
da o 0,03m.

14d21h24,2m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zakrycie lo (I) przez 
Europę (II) trwające 7 min. Jasność układu spa
da o 0,04m.

Rys. 6. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego Kwadran- Rys. 7. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego ó Leonidów 
tydów (QUA) w okresie od 1 do 5 stycznia (DLE) w okresie od 15 lutego do 15 marca
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15d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
15d20h Złączenie Saturna z Księżycem w odległości 3°.
15d23h59m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
16d18h54,7m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi częściowe zakrycie lo (I) przez Ganimedesa (III) trwa
jące 4 min. Jasność układu spada o 0,03m.

17d00h37,8m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie lo (I) przez Callisto (IV) trwające 
11 min. Jasność układu spada o 0,50m.

1 7 d0 i h Zakrycie gwiazdy i Gem (3,2m) przez ciemny brzeg Księ
życa w pobliżu pełni, widoczne w całej Polsce (Szczecin 1 h26m 
—  Krosno 1h37m).

17d19h17,6m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zaćmienie lo (I) przez cień Europy (II) trwa
jące 72 min. Jasność układu spada o 0,45m.

17d20h29m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m).

17d21h36m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

18d04h49,6m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie Europy (II) przez Callisto (IV) trwa
jące 23 min. Jasność układu spada o 0,32m.

19d Gwiazda zmienna długookresowa R Aql (miryda) osiąga mak
simum jasności (6,1m).

19d01h01.0m W  układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie Ganimedesa (III) przez Callisto 
(IV) trwające 9 min. Jasność układu spada o 0,22m.

19d15h Złączenie Jowisza z Księżycem w odległości 4°.
19d22h Maksymalna libracja Księżyca (7,6°) w kierunku krateru 

Schickard (oświetlony).
20d Gwiazda zmienna długookresowa R Cas (miryda) osiąga 

maksimum jasności (7,0m).
20d11h54m Słońce wstępuje w znak Wodnika, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wówczas 300°.
20d17h05,2m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi częściowe zakrycie Ganimedesa (III) przez Europę
(II) trwające 15 min. Jasność układu spada o 0,19m.

21d23h41,0m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie lo (I) przez Europę (II) trwające 5 
min. Jasność układu spada o 0,03m.

22d22h39m Merkury nieruchomy w rektascensji.
23d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
23d04h13m Gwiazda zmienna t] Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
23d21h57m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m.
24d18h28.0m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi częściowe zakrycie Callisto (IV) przez Ganimedesa
(III) trwające 14 min. Jasność układu spada o 0,17m.

25d12h Złączenie Wenus z Plutonem w odległości 6°.
25d18h09,3m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi półcieniowe zaćmienie Callisto (IV) przez cień lo (I) 
trwające 28 min. Jasność układu spada o 0,14m.

26d22h Minimalna libracja Księżyca (2,5°) w kierunku Mare Fe- 
cunditatis (zacienione).

26d22h00m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2.1m do 3,4m.

27d02h Odkrycie gwiazdy A Lib (5,1m) przy ciemnym brzegu Księ
życa między ostatnią kwadrą i nowiem, widoczne w środko
wej i wschodniej Polsce (Wrocław 2h20m —  Olsztyn 2h23m).

27d15h Złączenie Marsa z Księżycem w odległości 0,4°.
27d19h43,9m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi obrączkowe zaćmienie Ganimedesa (III) przez cień 
Europy (II) trwające 17 min. Jasność układu spada o 0,28m.

27d20h17,8m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie Ganimedesa (III) przez Europę 
(II) trwające 14 min. Jasność układu spada o 0,21m.

28d00h06m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m).

28d19h Złączenie Wenus z Księżycem w odległości 4°.
28d23h09m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m.
29d18h58m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m.
31d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
31d00h Neptun w koniunkcji ze Słońcem.
31d20h19m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m.

Luty
Słońce

Dni s ta ją  s ię coraz dłuższe. S łońce w ędru je  po części 
eklip tyki po łożone j pod p łaszczyzną  rów nika nieb ieskiego, 
ale je go  deklinacja  w zrasta w  ciągu m iesiąca od -1 7 °  do 
-8 ° ,  w  zw iązku z czym  dnia przybywa praw ie o dw ie godz i
ny: w  W arszaw ie 1 lu tego S łońce w schodzi o 6h17m, za 
chodzi o 15h22m, a 28 lu tego w schodzi o 5h25m, zachodzi 
o 16h13m. W  lutym  S łońce w stępu je  w  znak Ryb.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2003 P [° ] B 0 [°] L o H

II 1 -12 ,0 1 -6 ,0 0 253,97
3 -1 2 ,8 2 -6 ,1 4 227,64
5 -13 ,6 1 -6 ,2 7 201,31
7 -1 4 ,3 8 -6 ,4 0 174,97
9 -1 5 ,1 3 -6 ,51 148,64

11 -1 5 ,8 7 -6 ,6 2 122,31
13 -1 6 ,5 8 -6 ,7 2 95,97
15 -1 7 ,2 6 -6 ,81 69,64
17 -1 7 ,9 3 -6 ,9 0 43,30
19 -1 8 ,5 7 -6 ,9 7 16,96
21 -1 9 ,1 9 -7 ,0 4 350,62
23 -1 9 ,7 8 -7 ,0 9 324,28
25 -2 0 ,3 6 -7 ,1 4 297,94

II 27 -2 0 ,9 0 -7 ,1 8 271,60
III 1 -2 1 ,4 3 -7 ,21 245,26

P —  kąt odchylen ia  osi obrotu S łońca m ie rzony od 
pó łnocnego w ierzcho łka  tarczy;

B0, L0 —  he liogra ficzna szerokość i d ługość środka 
tarczy;

20d06h54m —  he liogra ficzna d ługość środka tarczy 
w ynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycow e noce będziem y m ieli na początku lu te

go, bow iem  ko le jność faz Księżyca je s t w  tym  m iesiącu 
następu jąca : nów  1d10h48m, p ie rw sza  kw adra 9d11 h11m, 
pełn ia 16d23h51m oraz osta tn ia  kwadra 23d16h46'1'. W  apo
g e u m  K s ię ż y c  z n a jd z ie  s ię  7 d2 1 h5 9 m a w  p e ry g e u m  
19d16h13m.
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Planety i planetoidy
W pierwszych dniach miesiąca nad porannym południo

wo-wschodnim horyzontem można jeszcze próbować zo
baczyć Merkurego, jednak na początku świtu cywilnego 
(około godzinę przed wschodem Słońca) wznosi się on na 
wysokość zaledwie 4°, co przy jasności 0m czyni jego ob
serwacje bardzo trudnymi.

Wyżej (12° nad horyzontem) na początku miesiąca na 
porannym niebie można zobaczyć Wenus, jednak w ciągu 
lutego warunki jej obserwacji pogarszają się i pod koniec 
miesiąca wznosi się ona na wysokość już jedynie 6° nad 
południowo-wschodnim horyzontem.

Warunki obserwacji Marsa pozostają analogiczne jak 
w styczniu. Podobnie praktycznie nie ulegajązmianom wa
runki obserwacji Jowisza i Saturna. Uran i Neptun znaj
dują się na niebie w pobliżu Słońca i są niewidoczne. W po
równaniu ze styczniem poprawiają się warunki porannej 
widzialności Plutona, którego na dwie godziny przed wscho
dem Słońca można odnaleźć na wysokości już ponad 20° 
nad horyzontem.

W lutym w pobliżu opozycji znajduje się jasna planeto-
ida:

(4) Vesta, (jasność 6,6m). 10 II: 13h01,4m, +4°05’; 20 II: 
13h01,7m, +4°56’.

Meteory
W dniach od 15 lutego do 10 marca promieniują <5 Leo

nidy (DLE). Maksimum aktywności tego mało aktywnego 
roju przypada 24 lutego. Radiant meteorów leży w gwiaz
dozbiorze Lwa i ma współrzędne rekt. 7h00m, deki. +16°. 
Warunki obserwacji w  tym roku są złe w związku z Księży
cem w ostatniej kwadrze.

*  *  *

1d Gwiazda zmienna długookresowa R Cyg (miryda) osiąga mak
simum jasności (7,5m)

1d06h Złączenie Neptuna z Księżycem w odległości 5°.
2d10h Jowisz w opozycji do Słońca.
2d13h Złączenie Urana z Księżycem w odległości 5°.
2d15h Maksymalna libracja Księżyca (7,9°) w kierunku Mare Hum- 

boldtianum (oświetlone).
2d21h40,n Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m. 
2d23h58m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
3d00h21m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m. 
3d05h05,5m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho

dzi całkowite zakrycie Europy (II) przez Callisto (IV) trwające
6 min. Jasność układu spada o 0,63m.

3d17h08,8m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho
dzi całkowite zakrycie lo (I) przez Callisto (IV) trwające 6 min. 
Jasność układu spada o 0,67m.

3d23h24,3m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho
dzi obrączkowe zakrycie Ganimedesa (III) przez Europę (II) 
trwające 13 min. Jasność układu spada o 0,23m.

3d23h31,8m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho
dzi obrączkowe zaćmienie Ganimedesa (III) przez cień Euro
py (II) trwające 15 min. Jasność układu spada o 0,31m.

4a01h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 
w odległości 25°.

4d23h01m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m.

7d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.

7d03h43m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m).

8d01h33m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m.

9d00h Minimalna libracja Księżyca (3,2°) w kierunku Sinus Iridium 
(zacieniona).

11d02h27,4rn W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi obrączkowe zakrycie Ganimedesa (III) przez Europę 
(II) trwające 12 min. Jasność układu spada o 0,23m.

11d03h12,7m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi obrączkowe zaćmienie Ganimedesa (III) przez cień 
Europy (II) trwające 14 min. Jasność układu spada o 0,34m.

12d03h Złączenie Saturna z Księżycem w odległości 3°.
13d16h56m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m)
13d17h33m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
15d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
15d14h Maksymalna libracja Księżyca (8,2°) w kierunku krateru 

Schickard (zacieniony).
15d18h Złączenie Jowisza z Księżycem w odległości 4°.
16d06h Złączenie Marsa z Plutonem w odległości 9°.
17d22h Uran w koniunkcji ze Słońcem.
18d17h46,5m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi częściowe zakrycie Ganimedesa (III) przez Callisto 
(IV) trwające 14 min. Jasność układu spada o 0,47m.

18d20h32m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/3 Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.

18d20h39,0m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zaćmienie Ganimedesa (III) przez cień 
Callisto (II) trwające 19 min. Jasność układu spada o 0,39m.

19d02h03m Słońce wstępuje w znak Ryb, jego długość ekliptycz- 
na wynosi wówczas 330°.

19d02h20m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

19d20h27,9m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie lo (I) przez Callisto (IV) trwające
6 min. Jasność układu spada o 0,56m.

19d22h10,7m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi półcieniowe zaćmienie lo (I) przez cień Callisto (IV) 
trwające 9 min. Jasność układu spada o 0,42m.

20d21h10m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

21d Gwiazda zmienna długookresowa R Tri (miryda) osiąga mak
simum jasności (6,2m).

21d05h Złączenie Merkurego z Neptunem w odległości 2°.
22d08h48m Saturn nieruchomy w rektascensji.
22d11h Minimalna libracja Księżyca (3,5°) w kierunku Mare Au- 

strale (zacienione).
23d03h Odkrycie gwiazdy k Lib (5,0m) przy ciemnym brzegu Księ

życa w kwadrze, widoczne w całej Polsce (Szczecin 3h25m — 
Krosno 3h32m).

24d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
25d05h Złączenie Marsa z Księżycem w odległości 2°.
26d06h Odkrycie gwiazdy 0 Sgr (3,3m) przy ciemnym brzegu Księ

życa, widoczne w południowo-wschodniej Polsce (Krosno 
6h43m).

27d Gwiazda zmienna długookresowa R Aur (miryda) osiąga 
maksimum jasności (7,7m)

27d11h Złączenie Wenus z Księżycem w odległości 5°.
27d17h45,9m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi częściowe zakrycie Europy (II) przez lo (I) trwające 
4 min. Jasność układu spada o 0,35m.

27d21h58,8m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie Callisto (IV) przez lo (I) trwające
7 min. Jasność układu spada o 0,13m.
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28d01h07,7m W układzie księżyców galiieuszowych Jowisza za
chodzi obrączkowe zaćmienie Callisto (IV) przez cień lo (I) 
trwające 15 min. Jasność układu spada o 0,54m.

28d01h25m Gwiazda zmienna r\ Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

28d15h Złączenie Neptuna z Księżycem w odległości 5°.
28d23h36.7m W układzie księżyców galiieuszowych Jowisza za

chodzi częściowe zakrycie Callisto (IV) przez lo (I) trwające 
15 min. Jasność układu spada o 0,07m.

UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie uni
wersalnym UT (Greenwich).

Aby otrzymać datę w obowiązującym w styczniu i lutym w Pol
sce „czasie zimowym”, należy dodać 1 godzinę.

Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla geo- 
centrycznych złączeń w rektascensji. W  przypadku wzajemnych 
złączeń planet podano momenty ich największego zbliżenia. 
Podane są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Polsce.

Opr. T. Ściężor

Rys. 8. Mapa gwiazdozbioru Smoka do obserwacji gwiazdy 
zmiennej R Dra (16h32m40,3s, 66°45’18"). Podane jasności 
gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)
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Rys. 9. Mapa gwiazdozbioru Kasjopei do obserwacji gwiazdy 
zmiennej R Cas (23h58m24,8s, 51 °23’20”). Podane jasności 
gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 6°, północ u góry)

Rys. 10. Konfiguracja galiieuszowych księżyców Jowisza 
w lutym 2003 (I —  lo, II — Europa, III —  Ganimedes, IV — 
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie 
satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na lewo

Rys. 11. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Sa
turna w lutym 2003 (III —  Tethys, IV — Dione, V — Rhea, 
VI — Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowe
go pasa (tarczy planety), wschód na prawo
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w skrócie

INTEGRAL

Kiedy czytelnicy wezmą do 
ręki bieżący numer „Uranii- 
-Postępów Astronomii”, mi

sja ESA INTEGRAL (International 
Gamma Ray Astrophysics Laboratory) 
będzie już na orbicie. Ważący prawie 
cztery tony satelita został wystrzelony 17 
października o godzinie 04:41 UT z kos
modromu w Bajkonurze (znajdującego 
się obecnie na terytorium Kazachstanu). 
Obserwatorium zostało wyniesione na 
eliptyczną orbitę (nachylenie 51,6°, pe- 
rigeum 10000 km, apogeum 153 000 km, 
okres obiegu 72 godziny) na pokładzie 
rosyjskiej rakiety PROTON. Tak wybra
na orbita zapewni bardzo krótkie (10% 
czasu obiegu) pozostawanie w ziemskich 
pasach radiacyjnych, dzięki czemu przy
rządy INTEGRAL-a nie będą narażone na 
obecność strumieni naładowanych cząstek 
zakłócających obserwacje. Po około 
dwóch godzinach od startu rozwinęły się 
obydwa panele baterii słonecznych. Za
nim zaczną być prowadzone regularne 
obserwacje, satelita i znajdujące się na 
jego pokładzie przyrządy muszą przejść 
serię testów obejmujących uruchomie
nie systemów satelity jak i samych przy
rządów, ich optymalną konfigurację i ka
librację na orbicie. Według obecnych 
ocen proces przygotowania INTE- 
GRAL-a do obserwacji potrwa około 2 
miesięcy. Czytelników zainteresowa
nych szczegółami misji odsyłamy do ar
tykułu w numerze 1/1997 — widać, ile 
czasu i wysiłku trzeba włożyć w przy
gotowanie tak dużego projektu.

Dane będą procesowane i udostępnia
ne społeczności naukowej za pośrednic
twem centrum danych naukowych Inte- 
grala — Integral Scientific Data Centre 
(ISDC) — w Versoix w Szwajcarii. 
Przedtem będą odbierane z satelity za po
średnictwem dwóch stacji naziemnych— 
należącej do ES A stacji w Redu (Belgia) 
i stacji NASA w Goldstone, aby po dro
dze przejść jeszcze przez centrum kon
troli ESOC w Darmstadt.

INTEGRAL będzie prowadził ob
serwacje najbardziej energetycznych 
procesów we Wszechświecie, manife
stujących swą aktywność przede 
wszystkim z zakresie promieniowania 
gamma. W tym samym czasie będzie 
monitorowane promieniowanie w za
kresach rentgenowskim i optycznym. 
Te dodatkowe dane mają pomóc w in
terpretacji obserwacji w zakresie gam
ma. Obiekty, jakie znajdą się w obsza
rze zainteresowania INTEGRAL-a to 
m.in. gwiazdy supernowe i pozostało
ści po nich (też związane z wybuchami 
procesy produkcji ciężkich pierwiast
ków — poczynając już od tlenu), obiek
ty zwarte, takie jak gwiazdy neutrono
we, ale i masywne obiekty (czarne 
dziury) w centrach galaktyk czy kwa- 
zarów. Trzeba wspomnieć też o bły
skach gamma — zjawiskach, które 
można badać dopiero od niedawna i na 
temat których ciągle toczą się dysku
sje (proponujemy wrócić do serii ar
tykułów Tomasza Bulika i Pawła Lip
szyca „Zagadka błysków gamma”

w numerach 6/1999 i 1-2/2000). INTE
GRAL ze swoją baterią czułych instru
mentów pracujących jednocześnie 
w szerokim zakresie widmowym powi
nien dostarczyć nowych danych doty
czących tych dziwnych zjawisk. Wia
domo, że tego rodzaju misje przynoszą 
też nowe i nieoczekiwane wyniki — 
oby było ich jak najwięcej.

Przewidywany czas trwania misji to 
dwa lata, z możliwością przedłużania 
do pięciu lat.

W ciągu najbliższych trzech lat mają 
zostać wystrzelone dwie misje NASA 
poświęcone kosmicznemu promienio
waniu gamma. Mniejszy SWIFT będzie 
obserwował przede wszystkim błyski 
gamma, większy i wystrzelony później 
GLAST (planowany termin początku 
misji to rok 2005) będzie badał promie
niowanie gamma o najwyższych ener
giach.

Warto jeszcze raz przypomnieć, że 
pośród państw uczestniczących w misji 
jest również Polska — zespoły z Cen
trum Astronomicznego im. M. Koperni
ka PAN oraz z Centrum Badań Kosmicz
nych PAN brały udział w budowie/ 
testowaniu dwóch spośród czterech 
przyrządów jak i w przygotowaniu opro
gramowania analizującego i archiwizu
jącego dane misji. Polscy astrofizycy 
będą dzięki temu mieć bezpośredni do
stęp do najświeższych danych, jak rów
nież będą uczestniczyć w decyzjach do
tyczących wyboru obserwowanych 
obiektów. (r.v)

Indiański bóg w Pasie Kuipera

Obserwacje teleskopem Hub- 
ble’a obiektu oznaczonego 
symbolem 2002 LM60 wyka

zały, że jest to ciało przekraczające 
swym rozmiarem największą do tej 
pory asteroidę Ceres. Odkrywcy 2002 
LM60 nadali mu (na razie nieoficjalną) 
nazwę Quaoar od imienia boga, które
go wyznawcami było plemię Indian, 
mieszkające na terenach obecnego Los 
Angeles.

Quaoar po raz pierwszy został za
obserwowany w czerwcu tego roku 
przy pomocy Palomarskiego 48-calo- 
wego teleskopu jako obiekt o jasności

18,5 mag. Jednak dopiero przy pomo
cy teleskopu Hubble’a udało się zaob
serwować jego tarczę i wyznaczyć 
średnicę, która wynosi 1300 km, co sta
nowi wielkość przekraczającą połowę 
średnicy Plutona. Jest to pierwszy taki 
pomiar, dotychczas rozmiary obiektów 
transneptunowych były szacowane na 
podstawie ich jasności przy założeniu, 
że mają albedo kometame(0,04). Jako 
składnik Pasa Kuipera, Quaoar skła
da się prawdopodobnie, tak jak kome
ty, z mieszaniny materiału skalnego 
oraz lodu o małej gęstości. Znajduje 
się on miliard kilometrów za Plutonem

w klasycznym pasie, wielka półoś jego 
orbity wynosi 43,184 j.a., natomiast 
kąt jej nachylenia do ekliptyki wyno
si 8°. Jego okres obiegu wokół Słońca 
wynosi 288 lat, a ruch ten odbywa się 
po niemal kolistej orbicie (mimośród 
e = 0,036).

Jest to pierwsze tak duże ciało Ukła
du Słonecznego zaobserwowane od 
czasu odkrycia Plutona 72 lata temu. 
Oczekuje się, że kolejne obserwacje 
z wykorzystaniem teleskopu Hubble’a 
mogą ujawnić istnienie w Pasie Kuipe
ra nawet jeszcze większych ciał.

Katarzyna Słyk
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astronomia i muzyka

Mandarynkowy sen o Marsie (i nie tylko)

W poprzednim zeszycie Ura
nii-PA przedstawiłem dzie
ło greckiego muzyka Van- 

gelisa Papathanasiou „Mythodea”, 
które stało się oficjalną muzyką towa
rzyszącą misji Mars Odyssey. Wcześ
niejszej misji NASA na Czerwoną Pla
netę również towarzyszyła muzyka. 
Mam tu na myśli misję sondy Mars 
Polar Lander i wydaną w 1999 r. płytę 
zespołu Tangerine Dream pt. „Mars 
Polaris”.

Zespół Tangerine Dream (Manda
rynkowy Sen) powstał 35 lat temu 
w Berlinie Zachodnim. Jego założy
cielem i liderem (notabene do dnia 
dzisiejszego) jest Edgar Froese. Wspo
minałem o nim na łamach „Uranii-PA” 
3/2000. Ich druga (w liczącym już 
około 60 albumów dorobku) płyta 
nosiła tytuł „Alpha Centauri” i była 
pierwszą płytą reklamowaną jako ko- 
smishe musik (muzyka kosmiczna). 
Tytuły zawartych na niej utworów mó
wią same za siebie: Sunrise In The 
Third System, Fly And Collision O f 
Comas Sola, Alpha Centauri. Termin 
muzyki kosmicznej przylgnął do twór
czości Tangerine Dream na stałe, gdy 
muzycy prawie całkowicie porzucili kla
syczne instrumentarium na rzecz syn
tezatorów pozwalających operować 
„nieziemskimi” dźwiękami. Ich dokona
nia z pierwszej połowy lat siedemdzie

siątych XX w. uważane są za pionier
skie w nurcie tzw. muzyki elektronicz
nej (el-muzyki).

W tym czasie muzycy nie przywiązy
wali zbytniej uwagi do formalnej kon
strukcji swych dzieł, skupiając się raczej 
na poszukiwaniu nowych brzmień i two
rzeniu specyficznego klimatu — wpro
wadzania słuchacza w swoisty trans po
zwalaj ący odczuć jedność własnego

T A F IO M  D P ffltt AflDS POLflPIS

bytu z całym Wszechświatem. Nie bez 
znaczenia może być fakt, że w tym wła
śnie czasie rangę bestsellerów zyskiwa
ły książki Hoimara von Ditfurtha Dzie
ci Wszechświata i Na początku był 
wodór.

Gdy Świat zaczyna rozczytywać się 
w kolejnych „przebojach” książkowych 
Ditfurtha (Duch nie spadł z nieba, Nie 
z tego świata jesteśmy), również mu

zyka Tangerine Dream staje się bardziej 
uduchowiona, kontemplacyjna, a miej
scem koncertów często są kościoły.

Ilustracyjne walory muzyki Tange
rine Dream docenili twórcy filmowi.
0  dziwo, prawie wszystkie filmy ilu
strowane ich muzyką wcale nie były... 
kosmiczne.

W 1984 r. zespół koncertował w Pol
sce. Wraz z grupąprzyjaciół — studen
tów astronomii i fizyki UMK —  wy
brałem się na ich koncert do Łodzi. 
Chociaż miejsca przypadły nam mizer
ne, z boku sali widowiskowej, i nie 
było nam dane cieszyć się obrazami 
wyświetlanymi na wielkim ekranie, 
potężne syntezatorowe dźwięki do dziś 
pobrzmiewają nam w uszach.

Płyta „Mars Polaris”, podobnie jak
1 inne współczesne dokonania zespołu, 
niestety nie robi już takiego wrażenia. 
Elektroniczne brzmienia na stałe zago
ściły w muzyce pop, odbierając twór
com el-muzyki patent tworzenia nie
ziemskich głosów.

Mars Polar Lander, jak wiadomo, 
3 grudnia 1999 r. osiągnął marsjański 
grunt. Pięć godzin po wylądowaniu 
miał włączyć się mikrofon, który mógł
by przekazać nam prawdziwe dźwięki 
odległego świata: szum wiatru, odgło
sy burz, świsty meteorów... Nie było 
to jednak udane lądowanie.

Jacek Drąikowski

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2003 (6 zeszytów) kosztuje 54 zł (zagraniczna 70 zł). 
Cena pojedynczego zeszytu 10 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
BIG Bank Gdański S.A. o/Toruń 

Nr 44 11602202-55305241

Wszelkich informacji o prenumeracie i zakupie numerów archiwalnych 
„Postępów Astronomii” i „Uranii-PA” udziela:

Karolina Wojtkowska 
Centrum Astronomii UMK 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

E-mail: urania@astri.uni.torun.pl 
tel/fax (0-56) 611 30 14 / 611 30 08

Urania
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W zeszycie „Uranii-PA” nr 4 z br. zamieścili 
śmy krzyżówkę, której rozwiązaniem jest has
ło KOSMOLOGIA. Nagrody w po

staci programów komputerowych autorstwa 
Janusza Wilanda wylosowali: J an  Szul 
z Jarosławia i Jan  Adamski  z Sanoka.
Gratulujemy Nagrody zostaną wysła
ne pocztą.

Obecna krzyżówka nie powinna

12

stanowić problemu dla osób, które uważnie przeczy
tały ten zeszyt „Uranii”.

1. Zmiany jasności gwiazd
2. Misja przeznaczona do obserwacji 

najbardziej energetycznych procesów 
we Wszechświecie

3. Znany japoński odkrywca komet
4. Już 350 lat temu obserwował kometę 

153P
5. Bada słoneczne fale dźwiękowe
6. Ma na niego wpływ Słońce
7. Znajduje się tam „kawałek Polski”
8. Rok 2003 jest rokiem „Wielkiej Opo

zycji” tej planety
9. DASI — za jego pomocą wykryto po

laryzację promieniowania tła
10. W maju przyszłego roku przejdzie na 

tle tarczy Słońca
11. Jedna z jasnych gwiazd podziwia

nych jesienią i zimą, podolbrzym typu 
widmowego F5

12. Najpowszechniejsza teoria powstania 
Wszechświata

13. Program wykrywający planetoidy za
grażające Ziemi

13

10

11

Autor: 
Joanna Drążkowska
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Odpowiedzi prosimy przysy
łać na kartach pocztowych lub 

pocztą elektroniczną 
(adresy na s. 243) do 

końca grudnia br. 
Uwaga, osoby nie 

będące 
prenumerato
rami „Uranii- 

-PA”, aby wziąć udział 
w losowaniu nagród, 

muszą przysłać 
odpowiedź na 

karcie pocztowej 
z załączonym 

kuponem konkursowym.

Dokończenie ze s. 278.
miastowego zobaczenia efektów naszej pracy. Jeśli teleskop jest niedokładnie 
prowadzony lub zogniskowany, to po wykonaniu jednego zdjęcia będziemy mog
li dokonać odpowiednich korekt, co pozwoli uzyskać prawidłowo naświetlone 
zdjęcie. Natomiast fotografując na kliszy, będziemy mogli zobaczyć efekt naszej 
pracy dopiero po wywołaniu filmu, co na ogół ma miejsce następnego dnia, a to 
może być już za późno, zwłaszcza jeśli fotografowaliśmy zaćmienie Słońca lub 
Księżyca.

Wiesław Skarżyński

Biblioteka Główna UMK
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Ciekawe strony internetowe...
Dni są coraz krótsze, Słońce góruje coraz niżej, cienie są coraz dłuższe...

A może by tak coś zmajstrować? Na przykład zegar słoneczny? W naj
gorszym razie zostanie nam poczucie, ŻE WIEMY, JAK TO ZROBIĆ. 
W numerze 3/2002 naszego pisma w dziale „Astronomia w szkole” pani 
Maria Pańków podaje szereg ciekawych uwag na temat zegarów słonecz
nych — warto tam jeszcze raz zajrzeć. A teraz obiecany adres: http://web.fc- 
net.fr/frb/sundials/gb/defaut.htm

Autor witryny, Franęois Blateyron, nie tylko przedstawia różne modele 
zegarów słonecznych, ich zdjęcia, ale również udostępnia program kom
puterowy (obecnie w wersji 1.6.4) pozwalający na projektowanie własnych 
zegarów. Mnóstwo dostępnych opcji daje kontrolę nad szczegółowymi 
aspektami projektu. Zegar może zostać wydrukowany bezpośrednio na 
kartce papieru lub na kilku kartkach, które możemy następnie skleić ze 
sobą. Możemy również policzyć współrzędne odpowiednich punktów, które 
nanosimy np. na ścianę, a następnie łączymy liniami. I do tego jeszcze plik 
pomocy objaśniający niezbędne szczegóły i zawierający mnóstwo infor
macji oraz odnośników do literatury, jak i ciekawe adresy internetowe (tu 
działam na swoją szkodę, bo następnym razem będę musiał wymyśleć coś 
nowego...). Nie będę opisywał dalej szczegółowo witryny — proponuję 
tam po prostu zajrzeć, bo warto, (rs)
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