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Mapa wczesnego Wszechświata

Oto obraz całego nieba w promieniowaniu mikrofalowym z nie- wstały z wodoru i helu już 200 min lat po Wielkim Wybuchu,
mowlęcego okresu życia Wszechświata. To promieniowanie czyli setki milionów lat wcześniej niż do tej pory sądzono, 
zostało wyemitowane ok. 380 000 lat po Wielkim Wybuchu. Po- Sonda kosmiczna WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy
wyższy obraz przedstawia mapę temperatury promieniowania Probe) opuściła Ziemię 30 czerwca 2001 r. i została ulokowana
tła mającego średnią temperaturę ok. 2,73 K. Widać tu drobne w tzw. punkcie Lagrange’a L2 układu Słońce-Ziemia, znajdują-
fluktuacje w postaci obszarów cieplejszych (plamki czerw one)* cym się dokładnie po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce i od-
i chłodniejszych (plamki niebieskie), a mierzone różnice tempe- ległym od Ziemi o 1,5 min km (100 razy bliżej Ziemi niż Słońce),
ratury są rzędu 0,00001 K. Fluktuacje te zawierają ogromne bo- Powyższy rysunek przedstawia satelitę na stanowisku obser-
gactwo wiedzy o Wszechświecie, przede wszystkim o tym, z ja- wacyjnym: w tle widać Ziemię z Księżycem i Słońce. Spodzie-
kiej materii się składa i jaka była historia jego rozwoju. Dzięki wamy się, że stacja ta będzie gromadziła dane o Wszechświe-
takim obrazom wiemy, że Wszechświat składa się w 4% ze zwy- cie jeszcze przez 3 lata.
kłej materii w postaci atomów, która jest budulcem wszystkich Dr Charles L. Bennett z NASA, koordynator badań przy po
znanych nam ciał, w 23% z materii innego typu tzw. ciemnej mocy tej stacji kosmicznej, powiedział: „Uchwyciliśmy dopiero 
materii, która nie zawiera ani protonów, ani neutronów, oraz w ok. co narodzony Wszechświat z doskonałą ostrością i przy pomo- 
73% z zagadkowej ciemnej energii. Misja satelity WMAP, która cy tego portretu możemy opisać Wszechświat z niespotykaną 
dostarczyła w ciągu roku swej pracy zdjęcia, z których zbudo- dotąd precyzją. Uzyskane dane są pewną i zasobną kopalnią 
wano powyższą mapę, przyniosła też określenie wieku Wszech- wiedzy o Wszechświecie”.
świata na 13,8 mld lat oraz odkryła, że pierwsze gwiazdy po- Fot. NASA
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Wielce Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Kosmos pochłonął nowe ofiary  —  1 lutego 2003 r., 16 min przed lądowaniem na przylądku 

Canaveral, wchodząc do atmosfery ziemskiej, rozpadł się prom kosmiczny Columbia. Zginęła 
cała 7-osobowa załoga. To wielka tragedia dla Rodzin tych wspaniałych ludzi i olbrzymia strata 
dla całej społeczności astronomicznej. Z  Rodzinami ofiar łączymy się w bólu po stracie 
najbliższych. Składamy wyrazy współczucia agencji kosmicznej NASA, która straciła bohaterską 
załogę i pojazd, który uważaliśmy za prawie doskonały i bezpieczny, a przy tym tak bardzo 
użyteczny w coraz pełniejszym poznawaniu otaczającego nas świata. Życzymy NASA odwagi 
i wytrwałości w poszukiwaniu przyczyn tej katastrofy oraz szybkiego wznowienia lotów. Oby 
wielka misja podboju Kosmosu ju ż  nigdy nie musiała być łączona z tak wielkimi ofiarami.

Niestety, często nieszczęścia chodzą parami. I  tak 18 stycznia 2003 r. w ciągu kilku godzin 
spłonęło doszczętnie jedno z najstarszych i największych na południowej półkuli, a przy tym jedno z najbardziej 
zasłużonych dla nauki, Obserwatorium Astronomiczne na Mt. Stromlo kolo Canberry w Australii. Pracujący tam 
astronomowie mieli zaledwie 20 min na ucieczkę przed huraganem ognia, który szalał wokół i pochłaniał wszystko, 
co napotkał po drodze. Spłonął budynek główny  —  mieszczący biura, pracownie astronomów i bibliotekę. Spłonęły 
teleskopy, spłonęło doszczętnie archiwum dokumentujące łata wykonywanych tam obserwacji, spłonął warsztat 
techniczno-optyczny z  gotowym spektrografem do 8 metrowego teleskopu Gemini, spłonęły domy wielu astronomów. 
Straty materialne są oceniane na kilkadziesiąt milionów dolarów. Udało się obronić przed pożarem stojącą w pobliżu 
Canberry 64 m antenę Systemu Dalekiego Zasięgu (Deep Space Network) NASA, służącą do komunikowania się z 
międzyplanetarnymi sondami kosmicznymi. Współczujemy kolegom z Mt. Stromla, ślemy im wyrazy naszej szczerej 
sympatii i wyrażamy gotowość pomocy w odbudowywaniu ich warsztatu pracy.

O obu tych katastrofach piszemy wewnątrz numeru.
Nasz zeszyt otwieramy artykułem Tadeusza Jarzębowskiego z Wrocławia o astronomii neutrinowej. Nagroda 

Nobla 1995 została przyznana za odkrycie (w 1956 r.) występowania w przyrodzie tych cząstek, a Nagroda Nobla 
2002 właśnie za osiągnięcia naukowe uzyskane przez badanie neutrin pochodzących z ciał niebieskich. O laureatach 
tej ostatniej pisaliśmy w poprzednim zeszycie, a obecnie sięgamy jakby głębiej, do samej istoty i podstaw fizycznych 
tej dziedziny badań.

W bieżącym roku mija 80. rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Z  tej okazji 
poprosiliśmy kilku astronomów o podzielenie się z nami wspomnieniami. Konrad Rudnicki „astronomem był od 
zawsze ", więc postanowiliśmy Jego wypowiedzią rozpocząć ten cykl. Ledwo s ię ,, narodził dla astronomii ”, a ju ż  
minęło 50 lat od Jego doktoratu! Konradzie, gratulujemy serdecznie!

Jerzy Dobrzycki i Jarosław Włodarczyk wydali uroczą książkę „Historia naturalna gwiazdozbiorów”. Drugi 
z  Autorów, korzystając z wiedzy zdobytej w czasie pracy nad tą książką, w artykule „ Uranografia fantastyczna ” 
przypomina nam kręte i do dziś tajemnicze ścieżki nazywania nieba.

Szczególnej aktualności, wobec niedawnej katastrofy promu kosmicznego Columbia, nabrała notatka Piotra 
Manikowskiego, specjalisty w dziedzinie ubezpieczeń sprzętu i ludzi uczestniczących w lotach kosmicznych. Autor 
przybliża nam problemy finansowe i prawne, o których zwykle nie myślimy, gdy rozważamy zadania badawcze 
i kosmiczne drogi satelitów oraz stacji międzyplanetarnych.

W naszym „Elementarzu Uranii” dotarliśmy ju ż  do gorących, błękitnych obiektów klasyfikowanych jako  
gwiazdy typu widmowego B. Pisze o nich Krzysztof Rochowicz. Natomiast w „Astronomii w szkole ” Juliusz 
Domański pokazuje, ja k  ważny je s t problem wyznaczania odległości we Wszechświecie i ja k  można go przybliżyć 
w szkole, nie wychodząc poza możliwości ucznia. Widać, że do tego problemu trzeba podejść trochę inaczej, niż 
proponował młody Konrad Rudnicki.

W „Poradniku Obserwatora ” Wiesław Skarżyński radzi, ja k  wykorzystywać cyfrowy aparat fotograficzny do 
zdjęć astronomicznych. W tym numerze porady dotyczą zastosowania projekcji okularowej i wykorzystania je j do 
zwiększenia efektywnej ogniskowej cyfrowych aparatów fotograficznych typu „kompakt”.

Grudniowe zaćmienie Słońca, widoczne jako całkowite w Afryce i w  Australii, skusiło wielu polskich miłośników 
astronomii i naszych Czytelników do podjęcia trudu wielkiej wyprawy. Na kilku stronach przytaczamy relacje z ich 
wypraw i uzyskany przez nich plon.

Jak zwykle znajdziecie Państwo w tym numerze notatki o nowych odkryciach astronomicznych, kalendarzyk 
astronomiczny na maj i czerwiec, kącik muzyczny i krzyżówkę. Nie zabrakło wskazania ciekawych stron 
internetowych, jest także zaproszenie na zlot astronomiczny i letni obóz szkoleniowo-obserwacyjny.

Życzę Państwu pogodnych nocy i przyjemnej lektury.
Pozostaję z  szacunkiem

Toruń, w lutym 2003 roku
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czytelnicy piszą... E l
Pan Piotr Wirkus, uczeń Li
ceum Ekologicznego w Lębor
ku, często pisze do nas listy, 
w których dzie li się swymi 
astronomicznymi radościami 
i  troskami: tym, co i jak obser
wował, czego dojrzeć nie mógł, 
w jakich konkursach uczestni
czył i jakie w nich osiągnął suk
cesy. A ma się czym chwalić, 
bo dostrzegł m.in. planetoidy, 
kometę, zrobił ładne zdjęcia 
Księżyca. Za swe prace obser
wacyjne dostał kilka nagród, 
m.in. od „W iedzy i  Życia", 
„Dziennika Bałtyckiego”, „Gło
su Pomorza”, a od własnej 
szkoły dofinansowanie pozwa
lające mu na udział w obozie 
astronom icznym  „EU R O - 
ASTRO 2002" w Beskidach. 
Gdańskie i słupskie gazety 
przeprowadziły z nim wywiady 
i  kreśliły jego sylwetkę. Ale naj
ważniejszą nagrodą za jego mi- 
łośnicze osiągnięcia obserwa
cyjne było stypendium, jakie 
otrzymał od Kuratorium Oświa
ty w następstwie zwycięstwa 
w Ogólnopolskim Młodzieżo
wym Seminarium Astronomicz
nym w Grudziądzu wiosną 
2002 r. Za te pieniądze mógł 
spełnić parę marzeń: kupić ulu
bione książki i drobny sprzęt, 
zaprenumerować czasopisma 
itp. Gratulujemy Mu tych pięk
nych osiągnięć i życzymy, aby 
dalej z taką pasją, jak dotych
czas, poznawał gwiaździste 
niebo i starał się zrozumieć 
jego prawa.

A oto końcowy fragment 
jego ostatniego listu z 30 grud
nia 2002 r.

Witam serdecznie Całą Re
dakcję i Szanownego Pana 
Andrzeja,

[•••]

Mam nadzieję, że odpo
wiednie instytucje znacznie 
wspomogą „Uranię-Postępy 
Astronomii". Wartość tego cza
sopisma jest ogromna, a dowo
dem na to mogą być np. wyda
rzenia związane z moją osobą. 
Jeśli „Urania -  Postępy Astro
nomii” przestałyby się ukazy
wać, to nie wyobrażam sobie 
dalszego normalnego działania 
na polu astronomii. Gdyby 
„Uranii-PA” w ogóle nie było, to 
nie wiem, jak by toczyło się 
moje życie. Dla mnie wystar
czył dwuletni kontakt z „Uranią 
-PA”, a tak wiele udało mi się 
dokonać. Informacje zawarte w

tym czasopiśmie są wręcz bez
cenne i pozwalają w pełni się 
rozwijać intelektualnie. Uwa
żam, że naszemu Państwu 
powinno zależeć na rozwoju in
telektualnym swych obywateli 
-  chyba że ktoś pragnie, aby 
Polacy byli głupi, co widać już 
w telewizji -  liczba programów 
popularnonaukowych ogrom
nie spadła. Gdzie się podziały 
takie programy, jak „Proton”, 
„Kwant" czy „Gwiazdy świecą 
nocą" ? A co z telewizjąeduka- 
cyjną? Gdzie jest „Łyk matema
tyki", „Kuchnia” lub inne tego 
typu pożyteczne programy, na 
których jako dziecko rozwijałem 
swe zainteresowania?

Z najlepszymi życzeniami 
w Nowym 2003.

Wierny czytelnik
Piotr Wirkus 

Lębork

Szanowna Redakcjo,
Już od 4 lat jestem prenume

ratorem Państwa czasopisma. 
Początkowo chciałam je mieć 
tylko ze względu na kalendarz 
astronomiczny. Dzięki niemu 
mogłam wiedzieć, co będzie 
widoczne na nocnym niebie. 
Bardzo chciałam też obserwo
wać ruch księżyców Jowisza. 
(...) Dopiero niedawno zaczę
łam gruntownie czytać nie tylko 
aktualne, ale i stare numery 
„Uranii-Postępów Astronomii". 
I mogę powiedzieć, że żałuję, iż 
nie robiłam tego od samego 
początku. Każdy miłośnik astro
nomii może znaleźć tutaj coś dla 
siebie. Nawet jeśli nie rozumiem 
niektórych artykułów do końca, 
to mam jakąś wiedzę, której 
wcześniej nie miałam.

Mam aparat fotograficzny 
ZENIT, którym będę uczyć się 
robić zdjęcia dzięki Panu Wie
sławowi Skórzyńskiemu i jego 
radom dla obserwatorów. [...] 
Byłoby dobrze, gdyby Pan Skó- 
rzyński napisał, jaka firma pro
dukuje dobre teleskopy? Wiele 
osób chce kupić teleskop i ku
pują w ciemno, ponieważ nie 
mają pojęcia, która firma jest 
lepsza. Sama chciałabym kupić 
teleskop, ale nie chcę wydać 
pieniędzy na zły produkt....

Na ręce całej Redakcji prag
nę złożyć serdeczne świątecz
ne życzenia.

Serdecznie pozdrawiam 
Krystyna Jaskulska

Tu może być reklama Twojej Firmy!
Nasz cennik jest następujący: 
cała strona kolorowa: 1000,00 zł 
cała strona czarno-biała: 400,00 zł 
Przy m niejszych formatach dla stron czarno-białych: 
1/2 s.: 300,00 zł 
1/4 s.: 200,00 zł 
1/8 s.: 100,00 zł 
najm niejszy „m oduł” 
rową.
Istnieje m ożliwość negocjow ania warunków.

Zapraszamy na nasze łamy!

—  ten rozm iar traktujem y jako 
Podobnie je s t ze stroną kolo-

W tej rubryce zamieszczamy bez
płatnie ogłoszenia naszych Czytel
ników (do 250 znaków).

Kupię
Sprzedam
Zamienię
Nawiążę kontakt...
Kupię CIEKAWE, nagrane 
na kasetę magnetofonową 
rozmowy o gwiazdach, czar
nych dziurach, galaktykach, 
innych planetach, itp.
Jerzy. P., Box 160,3441 Roy- 
ken, Norwegia 
Sprzedam teleskop o śr. 
235 mm (Newton) na mon
tażu azymutalnym. Cena do 
uzgodnienia. Jarosław Pa
cek, Oś. XX-lecia 7/44, 34- 
100 Wadowice, tel. (0-33) 
823 3673

Odstąpię tanio: oprawione 
roczniki „Uranii” 1973 i 1977- 
-1990; ks iążki: E.Rybka 
„Astronomia ogólna”, PWN 
1975; S.Wierzbiański „Me
chanika nieba”, PWN 1973; 
G.Ruppe „W wiedienije w 
astronawtiku” t. ll, Nauka 
1971; B. Gabrynowicz, Gliwi
ce, tel. (0-32) 232 2941

Puławski Oddział PTMA 
serdecznie dziękuje Zarzą
dowi Jeleniogórskich Za
kładów Optycznych za 
bezpłatne przekazanie na
szemu Oddziałowi szkła 
optycznego z przeznacze
niem na wykonanie socze
wek do budowanego przez 
nas sprzętu obserwacyj
nego.

Red.: Serdecznie dziękujemy 
Pani za miłe słowa na temat 
naszego pisma. Cieszymy się, 
że pomagamy w śledzeniu i ro
zumieniu różnych zjawisk na 
niebie. Nie możemy napisać 
wprost, która firma produkuje 
dobre, a która złe teleskopy, 
ale możemy wskazać, jakimi 
parametrami powinien się cha
rakteryzować dobry teleskop. 
Zrobiliśmy to już piórem właś
nie Wiesława Skórzyńskiego 
np. w „Poradniku Obserwato
ra” w nr 2/2002 r. Łatwym spo
sobem szybkiego dotarcia do 
tego poradnika są nasze stro
ny internetowe: http ://ura- 
nia.pta. edu.pl/poradnik.html 

*  *  *

Szanowna Redakcjo!
W ostatnich numerach URANII 
zauważyłem kilka błędów, któ
re poniżej przedstawiam.
Nr 5/2002 str. 200.
We wzorze A<I> = ( 4GM/c2) d

brakuje znaku dzielenia lub kre
ski ułamkowej przed d, ponie
waż wyrażenie w nawiasie na
leży przez d podzielić, a nie po
mnożyć. Błąd ten występuje 
dwa razy.
str. 215. Zamiast nazwy 20000 
Varuna powinno być chyba 
2000 Varuna (dwa razy), 
str. 230. Długość fali światła 
zielonego wynosi 0,000056 m, 
a w tekście podano 0,00056 (bez 
miana) — czy to jest dobrze?
Nr 6/2002 str. 256 (ramka). 
Jeżeli E2 = E, + Ef, to nie może 
być E, = E., -  E2.

Częstotliwość promieniowa
nia rodnika OH wynosi 1612 
MHz, a nie 1,6.
Red.: Bardzo przepraszamy PT 
Czytelników za przepuszczone 
błędy, a Panu Inżynierowi dzię
kujemy za wnikliwą i uważną 
lekturę naszego pisma.

dokończenie na s. 94.
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W NUMERZE

52 Astronomia neutrinowa
Tadeusz Jarzębowski
Astronomia neutrinowa to nowa gałąź astronomii, której twórcy zostali uhonorowani 
Nagrodą Nobla w 1995 i 2002 r. Rodziła się ok. 40 lat temu ijuż wtedy ten sam Autor pisał 
w „ Uranii ” o tym nowym sposobie zaglądania do wnętrza gwiazd („ Urania ", sierpień 
1961 r., s. 241). Neutrina są naocznymi świadkami zachodzących w centrum Słońca i gwiazd 
przemian jądrowych i dzięki nim dopiero w ostatnich latach przekonaliśmy się, że nasza 
wiedza o źródłach energii Słońca i gwiazd jest w pełni poprawna.

58 Jak zostałem astronomem?
Konrad Rudnicki
Z okazji przypadającego w tym roku 80. jubileuszu powstania Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego przeprowadzamy „ wywiady ” z astronomami, dla upamiętnienia róż
norakich wydarzeń w polskim życiu astronomicznym i w życiu naszych rozmówców. Autor 
jestjednym z ciągle aktywnych seniorów wśród polskich astronomów i pierwszym powo
jennym magistrem astronomii w Polsce. W tym uroczym eseju wspomina swą drogę do 
astronomii oraz przybliża program i atmosferę studiów pierwszych powojennych lat.

63 Nieużyteczne satelity
Piotr Manikowski
Katastrofa Columbii czyni ten artykuł bardzo aktualnym. Zwykle nie myślimy o konse
kwencjachfinansowych i prawnych nieudanych misji i katastrof kosmicznych. Autor przy
bliża nam ten problem i uświadamia, jak  wielkie są zagrożenia zarówno dla „ inwesto
ra ", ja k  i „ ubezpieczyciela " w różnych rodzajach kosmicznej działalności człowieka.

66 Uranografia fantastyczna
Jarosław Włodarczyk
Trzeba było mieć wielką fantazję i bujną wyobraźnię, aby wśród różnych konfiguracji 
gwiazd dostrzec postacie legendarnych bóstw, zwierząt i innych postaci. Jak współczesne 
konstelacje były „ składane ” na niebie przez człowieka, ciągle pozostaje nie rozwiązaną 
tajemnicą. Piszą o tym Jerzy Dobrzycki i Jarosław Włodarczyk w wydanej niedawno 
książce „Historia naturalna gwiazdozbiorów", a jeden ze współautorów w interesują
cym eseju przybliża nam to zagadnienie.

w kolorze: Mapa wczesnego Wszechświata (okł. I); Galeria Uranii (wkl. I, 
IV; okł. III); STS-1 (wkł. II-III); NGC 7027 (okł. IV)

63 w skrócie: Io o zachodzie; Rodzina Urana (63); Pierwsze spojrzenie satelity 
Integral na Wszechświat w promieniach gamma (73); Najodleglejsza planeta 
(81); Nowe dowody na istnienie ciemnej materii; Asteroida 2002 AA39 (82); 
Odkryto dwie supermasywne czarne dziury w centrum Galaktyki (83);

70 elementarz Uranii: Typ widmowy B
74 astronomia w szkole: Wyznaczanie odległości we Wszechświecie 
76 P.T. Miłośnicy Astronomii obserwują: Łowcy zaćmień 
78 rozmaitości: Widzieliśmy po raz kolejny zaćmienie Słońca! (78); Tragiczny 

finał Columbii (79); Pożar na Mt. Stromlo (80)
86 recenzje: Luźne myśli po przeczytaniu książki Konrada Rudnickiego „ Zasa

dy kosmologiczne" (86); Historia naturalna gwiazdozbiorów (94)
84 poradnik obserwatora: Aparat cyfrowy w astrofotografii (cz. II-projek

cja okularowa)
88 kalendarz astronomiczny 2003: maj — czerwiec
95 astronomia i muzyka: Dźwiękowa podróż Voyagera
96 relaks z Uranią: krzyżówka 
96 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE
Obraz mgławicy planetarnej NGC 7027pokazany na pierwszej stronie okładkijest uzyskany w świetle 
widzialnym przy pomocy Szerokokątnej Kamery Planetarnej (WFPC2) teleskopu kosmicznego Hub
ble 'a w styczniu 1996 r. Widać na nim po raz pierwszy anatomię narodzin mgławicy: odrzucanie 
zewnętrznej otoczki przez gwiazdę następuję najpierw „na raty" (wiele koncentrycznych otoczek), 
a na koniec następuje „globalny ” niesferyczny wybuch, tworząc jasny obszar centralny mgławicy. 
Z tej materii kondensuje się gęsta chmura pyłowa. W środku biały karzełjest ledwo widoczny. Zdję
cie powstało ze złożenia 3 obrazów uzyskanych w widzialnym i podczerwonym zakresie widma. 
Kolory są sztuczne. Fot. H. Bond i NASA
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Astronomia
neutrinowa

Tadeusz Jarzębowski

Głównym nośnikiem informacji 
o ciałach niebieskich jest 
promieniowanie 
elektromagnetyczne. Przez całe 
wieki korzystaliśmy tu 
z wąskiego zakresu, z dziedziny 
widzialnej. Przyszedł czas, 
gdy w podręcznikach 
astronomii zaczęły pojawiać się 
nowe rozdziały, jak  astronomia 
radiowa, rentgenowska 
czy gamma. Wiedza
0 Wszechświecie rosła, 
ale sposobu „zaglądania  ”

do wnętrz gwiazd nie znaliśmy. 
Bezpośrednio stamtąd żadne 
fale elektromagnetyczne nie 
przybywały.
1 oto jakieś czterdzieści łat temu 
taka możliwość zaczęła się 
rodzić. Powstaje obecnie nowy 
dział wiedzy: astronomia (czy 
tez astrofizyka) neutrinowa. 
Tymi nośnikami informacji są 
neutrina, cząstki, które wylatują 
z samego centrum naszej 
gwiazdy  —  a które są 
„naocznymi świadkami” 
zachodzących tam przemian 
jądrowych. Problem tylko
w tym, ze bardzo trudno je  
złapać, b y ... móc posłuchać, 
co „mówią” o miejscu swych 
narodzin. Ale sporo z nich 
udało się już przechwycić 
i zdążyły one potwierdzić, 
ż.e nasza wiedza o przemianach 
jądrowych w Słońcu jest w pełni 
poprawna.
Neutrina to chyba najbardziej 
wyrafinowane spośród cząstek 
elementarnych. Kwarków nie 
sposób przeoczyć, jesteśmy 
z nich zbudowani, elektrony 
płyną w naszych żarówkach 
—  natomiast setki bilionów 
neutrin przeszywa w ciągu 
każdej sekundy nasze ciało, 
a my nie jesteśmy tego 
świadomi
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Słowo neutrino pochodzi z języ
ka włoskiego; w wolnym prze
kładzie znaczyłoby „małe neu

tralne” . Data narodzin tych cząstek 
wiąże się z 4 grudnia 1930 r., ale były 
to narodziny wirtualne, na papierze. 
W dniu tym szwajcarski fizyk Wolf
gang Pauli wysłał do kolegów list, 
w którym przedstawił argumenty wska
zujące na możliwość ich istnienia.

Ta koncepcja o neutrinach powsta
ła w imię ratowania zasady zachowa
nia energii —  a ściślej —  w związku 
z zakwestionowaniem stosowalności 
tego prawa w fizyce jądrowej. Wąt
pliwości te pojawiły się na gruncie te
matyki prom ieniotw órczości, przy 
badaniu zjawiska rozpadu beta (spon
taniczna emisja elektronu, ewentual
nie pozytonu, z jądra atomowego). 
Mierzone energie emitowanych elek
tronów miały bowiem wartości niższe 
od oczekiwanej. I ta właśnie rozbież
ność doprowadziła Pauliego do wysu
nięcia hipotezy, że wraz z elektronem 
wylatuje z jądra jeszcze jakaś inna 
cząstka, unosząca w sobie tę brakującą 
część energii. Z asada zachow ania 
ładunku elektrycznego wymagała, by 
była to cząstka neutralna.

Przenikliwość neutrin jest niewy
obrażalnie duża. Dla nich (wyjąwszy 
te najbardziej wysokoenergetyczne) 
takie obiekty jak  Ziemia czy gwiazdy 
to ośrodki przezroczyste. Może kon
kretny przykład. Z wybuchem super
nowej wiąże się olbrzymia emisja neu
trin. W roku 1987 zjaw isko takie 
zaobserwowaliśmy w sąsiedniej ga
laktyce, w Wielkim Obłoku Magella
na. W Japonii i USA galaktyka ta jest 
niewidoczna —  znajduje się ona tam
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stale pod horyzontem (deklinacja -  
69°). A jednak w tych krajach neutri
na z wybuchu zaobserwowano. Dla 
tych cząstek przebiegnięcie poprzez 
Ziemię nie stanowiło problemu.

Niels Bohr, twórca teorii budowy 
atomu wodoru, założył się z Paulim, że 
neutrina nigdy nie zostaną odkryte, 
a le ... przegrał zakład. W ćwierć wieku 
później, w roku 1956, Frederick Reines
i Clyde Cowan z USA potwierdzili do
świadczalnie istnienie tych hipotetycz
nych cząstek. Prawo zachowania ener
gii pozostało niekwestionowalne.

Minęły jednak aż cztery dziesięcio
lecia, zanim Królewska Szwedzka Aka
demia Nauk ten fakt uhonorow ała 
(dożył tylko F. Reines). Była to pierw
sza Nagroda Nobla dotycząca tematy
ki neutrin. Ale zaledwie siedem lat póź
niej, w roku 2002, neutrina stawały 
ponownie na podium —  tę zaszczytną 
nagrodę wręczano dwom badaczom za 
osiągnięcia w dziedzinie szybko roz
wijającej się nowej dziedziny wiedzy, 
astrofizyki neutrinowej. Byli to Ray
mond Davis Jr. z USA i Masa-Toshi 
Koshiba z Japonii (na rys. 1 kopia ty
tułu znamiennej publikacji Laureata).

O możliwościach obserwacji neu
trin wysyłanych przez ciała niebieskie 
zaczynano mówić ju ż  przed około 
czterdziestoma laty. Lista obserwato
riów neutrinowych —  aktualnie czyn
nych, tych które zaprzestały już dzia
łalności, jak  też będących w trakcie 
budowy —  zawiera już około 25 po
zycji. Urządzenie, określane mianem 
„teleskop neutrinowy”, w niczym nie 
przypomina jednak znanych nam in
strumentów o nazwie teleskop. To na 
ogół olbrzymi, wypełniony jakąś sub-
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Tabela 1. Leptony

Nazwa Rok
odkrycia

Symbol Ładunek
elektr.

(e)

Czas
życia

(s)

Masa 
(eV / cm2)

■2, i  Elektron 
y  o

1897 e~ -1 trwały 5,11 x 105

c ■§ Neutrino 
O ® elektronowe

<D

1956 ve 0 trwałe -0,1?

•g. ra Mion 

o 1c o Neutrino a) E
O *= mionowe

1936

1962

-1

0

2,2 x 10-« 

trwałe

1,06 x 108

■§- ro Tau (tauon)
2 n

1977 X ~ -1 2,9 x 10-13 1,78 x 109

<1) C
c o Neutrino tau
<1) CU
O "  taonowe

2000 V, 0 trwałe

Szóstka leptonów. Wraz z antycząstkami jest ich 12. Każdej cząstce odpowiada 
antycząstka mająca taką samą masę i czas życia, ale odwrotny znak wszystkich 
liczb kwantowych (jak np. ładunek elektryczny). Dane z ostatnich dwóch kolumn 
odnoszą się więc również i do antycząstek; ich symbole to: e* (pozyton), /**, z*, 
zaś antyneutrin ve, v ,v r.
W fizyce jądrowej energię E wyraża się w elektronowoltach, 1 eV = 1,602 x 10~19 
dżuli. A skoro E = mc2, to masy wyrażane są w jednostkach eV/c2 (często pisze się 
tu tylko eV)

stancją zbiornik; bywa otoczony tysią
cam i fotopow ielaczy. W łaściw szą 
nazwą jest tu detektor neutrin. Przy
zwyczailiśmy się, że teleskopy znaj
dują się tam, skąd widać niebo i ciała 
niebieskie. A tymczasem detektory 
neutrin umieszczane są pod powierzch
nią Ziemi czy też w lodzie. (Taka loka
lizacja jest konieczna, by zredukować 
do minimum wpływ promieniowania 
kosmicznego).

Przykłady:
N ajpotężniejszy z dotychczaso

wych detektorów neutrin —  Superka- 
miokande —  znajduje się w kopalni 
cynku w Japonii, 1 km pod powierzch
nią Ziemi. Jest to zbiornik w kształcie 
walca o wysokości i średnicy około 
40 m (pojemność, powiedzmy, kate
dry). Zawiera on 32 tys. ton wody, plus 
18 tys. ton jako osłona przed zakłóce
niami. Zjawiska rejestruje tu 11200 fo
topowielaczy.

N ajnow szy Sudbury N eutrino  
Observatory —  detektor, który naj
bardziej przysłużył się do rozwikłania 
problemu neutrin słonecznych —  mie
ści się w kopalni niklu w Kanadzie na 
głębokości 2 km. Zaś w tunelu pod 
Alpami pracuje Gallex. Natomiast bę
dący je szcze  w stadium  próbnym  
Amanda (Antarctic Muon and Neutri
no Detector Array) to już Antarktyda 
i zupełnie inny typ detektora. Apara
tura rozmieszczana jest tam w lodzie, 
na głębokości od 1500 do 2000 m. 
Przewiduje się rozbudowę tego urzą
dzenia do rozmiarów 1 km3. Wreszcie 
w planie jest też budowa podwodne
go detektora o powierzchni 1 km2.

Do tematyki obserwacyjnej powró
cimy w punktach 3 i 4, tymczasem tro
chę fizyki i astrofizyki.

1. Leptony
Do cząstek prawdziwie elementar

nych, tj. nie mających struktury we
w nętrznej, zaliczam y dziś leptony
i kwarki, jak też bozony pośredniczą
ce w oddziaływaniach. Nas interesują 
tu tylko leptony1, gdyż do tej właśnie 
grupy należą neutrina.

Dane o leptonach w tab. 1.
Jak widać, wymieniona tam szóst

ka cząstek składa się z trzech, wyraź
nie odróżniających się par. W skład 
każdej z nich wchodzi cząstka nała
dowana oraz jej „partner”, tj. odpowia

dające jej neutrino. Pary te nazywa
my generacjam i2. Są to: generacja 
elektronow a, m ionow a i taonowa. 
Występują między nimi wyraźne róż
nice w masach oraz czasie życia.

Znamy zatem trzy rodzaje neutrin: 
elektronowe, mionowe i taonowe. Jak 
w skazują na to najnowsze badania, 
występuje tu tzw. zjawisko oscylacji, 
to jest przechodzenie neutrin jednej 
generacji w neutrina innej generacji. 
Będzie ó tym mowa w punkcie 4.

2. Gwiazdy źródłem neutrin
Najwięcej neutrin dociera do nas ze 

Słońca. Cząstki te to uboczny produkt 
zachodzących w jego wnętrzu prze
mian jądrowych. Ale podówczas, kie
dy kiełkowała koncepcja ich istnienia, 
nie było to tak oczywiste; mechanizm 
świecenia Słońca i gwiazd stanowił 
jeszcze duży znak zapytania. Dopiero 
dekadę później, w roku 1939, amery
kański fizyk niemieckiego pochodze
nia, Hans Bethe, przedstawił pierwszą

1 Słowo lepton pochodzi z języka greckie
go, X e j i x o o  = drobny.

2 Używany jest też termin „zapach”, co ozna
cza, że dana generacja wyróżnia się właści
wością, nazywaną zapachem.

I  OBSERVATIONAL 
g NEUTRINO 
*  ASTROPHYSICS

Pioneering measurements of the solor neutrino flux 
ond derailed observations of the neutrino burst from SN1987a 
and of solar boron-8 neutrinos hove signaled the birth 
of observational neutrino astrophysics.

Masa-Toshi Koshiba 

Rys. 1. Kopia z miesięcznika Physics Today, Dec. 1987

2/2003 U R A N I A  -  Postępy A s t r o n o m ii S3



E
9
N
>,

E
e
53

Gal
Chlor

Woda

Energia neutrin (MeV)

Rys. 2. Rozkład energii neutrin słonecznych, emitowanych w trzech przemianach 
jądrowych (wymienionych w tabeli 2). W górnej części zaznaczono granice czuło
ści detektorów z galem, chlorem i wodą

teorię reakcji termojądrowych mogą
cych zachodzić w Słońcu (Nagroda 
Nobla, 1967).

Źródłem energii emitowanej przez 
Słońce jest przemiana wodoru w hel. 
Główny jest tu cykl proton—proton, 
niewielką rolę odgrywa też cykl wę- 
glowoazotowy. Dla obu cykli bilans 
końcowy jest ten sam: z czterech ją
der wodoru powstaje jądro helu, ule
gają anihilacji dwa pozytony i ulatują 
dwa neutrina elektronowe

4 'H —> 4He + 2e++ 2ve. (1)

Najistotniejszy jest fakt, że z prze
mianą tą wiąże się ubytek masy. Masa 
jądra helu jest mniejsza od sumy mas 
składników, z którego ono powstało. 
1 w tym tkwi właśnie cała tajemnica 
źródła energii: Słońce świeci na koszt 
swej masy. Wyemitowana energia jest 
równoważna temu ubytkowi masy 
(w myśl wzoru Einsteina E = mc2).

Obliczmy, ile tych neutrin ulatuje 
ze Słońca w ciągu każdej sekundy. 
Rachunek jest bardzo prosty.

Masa jądra helu jest mniejsza od 
masy czterech jąder wodoru o 4,8 
x 10 29 kg. Odpowiada temu energia 
4,3 x 10'12 dżuli.

Z taką więc porcyjką wyproduko
wanej przez Słońce energii wiąże się 
emisja dwóch neutrin — a zatem z jed
nym neutrinem: 2,15 x 10-12 dżuli. 
Skoro zaś nasza gwiazda emituje 
3,8 x 1026 dżuli na sekundę, to z po
dzielenia wynika natychmiast, że 
w ciągu każdej sekundy wylatuje ze 
Słońca około 2 x 1038 neutrin. Po 
ośmiu minutach przecinają one po
wierzchnię kuli o promieniu jednej 
jednostki astronomicznej (3 x 1027 
cm2). Przez każdy centymetr kwadra
towy tej kuli — a więc np. przez na
sze oko — przelatuje w ciągu każdej 
sekundy około 6 «  1010 neutrin!

Jest to wartość olbrzymia. Rozpatru
jąc możliwości detekcji tych cząstek, 
należy znać ich energię3. Zależy to od 
przemiany jądrowej, w trakcie której te 
neutrina powstawały. Dane dla głów
nych reakcji cyklu proton-proton po
dane są w tab. 2 oraz na rys. 2. Są to 
wartości teoretyczne, oparte na Stan
dardowym Modelu Słońca.

3 Nasuwa się tu analogia do fal elektroma
gnetycznych. Energia kwantów świetlnych 
różni się np. od rentgenowskich— stąd inna 
jest technika ich obserwacji.

Jak widać, zdecydowanie najwię
cej neutrin powstaje przy syntezie deu- 
teru (przemiana pp), ale ich energie są 
najniższe. Najbardziej wysokoenerge
tyczne pojawiają się natomiast w trak
cie rozpadu boru 8; ta przemiana do
starcza ich jednak najmniej. W obu 
tych przypadkach widmo energii jest 
widmem ciągłym. Coś odmiennego 
przedstawia natomiast przemiana be
rylu 7; jest to wychwyt elektronu z or
bity okołojądrowej, co pociąga za sobą 
emisję neutrin o dwóch ściśle określo
nych wartościach energii. Jest tu za
tem widmo liniowe (rys. 2).

3. „Polowanie” na neutrina
U podstaw działania detektora neu

trin leży oddziaływanie tych cząstek 
z materią — a stanowi to oczywiście 
nie lada problem, gdyż „nie przeja
wiają one nadmiernego entuzjazmu 
w tym kierunku”. Cząstki te ignorują 
bowiem oddziaływanie silne oraz 
elektromagnetyczne, zaś grawitacyjne 
ma tu małe znaczenie. W grę wchodzą 
więc w zasadzie tylko oddziaływania 
słabe, których głównym przykładem 
jest wspominany już rozpad beta. 
(Zresztą, sama idea istnienia neutrin 
narodziła się przecież na tym właśnie 
gruncie).

W zależności od metody wykrywa
nia, funkcjonujące detektory neutrin

m ożna podzielić na dwie grupy. 
W pierwszej stosuje się metody radio
chemiczne, w drugiej (nazywanej też 
„aktywną”) tym głównym zjawiskiem 
fizycznym jest promieniowanie Cze- 
renkowa.

a) Metoda radiochemiczna
Podstawową reakcją jest tu odwrot

na przemiana beta: pod działaniem 
neutrina elektronowego neutron (n) 
przechodzi w proton (p) i wyzwala się 
elektron

ve + n —> p + e". (2)

Drobny komentarz. Neutron swo
bodny jest cząstką nietrwałą, ulega on 
procesowi rozpadu beta (na proton, 
elektron i antyneutrino elektronowe); 
średni czas jego życia „na wolności” 
wynosi 15 minut. Ale neutrony zwią
zane —  tj. wchodzące w skład jąder 
atomowych — są trwałe, nie rozpadają 
się. Przemiana (2) dotyczy neutronów 
związanych. Pod działaniem neutrina 
jeden z neutronów jądra przechodzi 
w proton, powstaje więc jądro o wyż
szej liczbie protonów — czyli inny, 
kolejny pierwiastek z układu okreso
wego. Oczywiście liczba masowa, tj. 
suma neutronów i protonów, pozosta
je w tym jądrze niezmieniona.

Dwa przykłady takich właśnie od
wrotnych przemian beta, wykorzysty
wanych dotychczas w detektorach:
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Tabela 2. Wartości energii i strumieni neutrin słonecznych

Przemiana jądrowa Symbol Energia 
przemiany (MeV)

Strumień 
przy Ziemi
(cm-2 s_1)

1H + 1H ~> 2H + e+ + ve pp 0— 0,4 6 x 1010

7Be + e~ —> 7Li + ve 7Be 0,86 (90%) 
0,38 (10%)

5 x 109

8B ~> 8Be + e+ + ve 8B 0— 15 5 x 106

ve + 37C1 —> 37Ar + e , (3)

ve + 71Ga — > 71Ge + e~. (4)

Powstające pod działaniem neutrin 
argon i german są izotopami radioak
tywnymi o okresach połowicznego 
rozpadu odpow iednio 34 i 11 dni. 
Miarą przechwyconych neutrin jest tu 
oczywiście liczba wytworzonych ra
dioaktywnych izotopów.

Aby mogła zajść przem iana (3), 
energia neutrina winna przekraczać 
0,81 MeV; natomiast dla przemiany 
(4) ten próg czułości leży dużo niżej 
—  0,23 MeV (zaznaczono to na górze 
rys. 2). Z danych w tab. 2 wynika więc, 
że detektor z chlorem reaguje tylko na 
neutrina z tej najmniej licznej grupy 
boru 8 (jak też ewentualnie z linii 0,86 
MeV). Natomiast gdy w zbiorniku jest 
gal, można wyłapywać również i ni- 
skoenergetyczne neutrina z przemia
ny pp.

Na bazie chloru działał od roku 
1967 najstarszy i najbardziej zasłu
żony detektor neutrin słonecznych; 
znajduje się on półtora km pod po
w ierzchnią  Ziem i w kopalni złota 
w Homestake (Południowa Dakota, 
koło Lead, USA). Realizatorem tego 
przedsięw zięcia, jak  też pionierem  
w dziedzinie obserwacji neutrin, był 
wspom niany ubiegłoroczny laureat 
Nagrody Nobla, Raymond Davis. Ową 
tarczę, przez którą przelatywały neu
trina, stanowiło tu 2,16 x 1030 atomów 
chloru, zawartych w 615 tonach środ
ka czyszczącego C2C14. Otóż stopień 
„niechęci” neutrin do oddziaływania 
z m aterią dobitnie ilustruje fakt, że 
spośród tych 1030 atomów chloru prze
miana jednego z nich w argon zacho
dziła średnio co 50 godzin4. Na rysun
ku 3 p rzed staw io n o  zestaw ien ie  
wyników uzyskanych przez Davisa 
w iatach 1970— 1995.

Detektory radiochemiczne reagują 
tylko na neutrina elektronowe i pozwa
lają w zasadzie określić jedynie liczbę 
reagujących cząstek. Brak tu informa
cji o ich energii, jak też o dokładnym 
czasie zajścia reakcji. Ponadto —  co 
bardzo niekorzystne —  nie ma tu moż-

4 W świetle tych danych obserwacyjnych 
bardziej zrozum iałą może być definicja 
SNU —  solar neutrino unit —  jednostki 
wskazującej na szybkość wychwytu neu
trin w danym detektorze. 1SNU oznacza 
10-36 reakcji na atom na sekundę.
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liwości określenia kierunku, z którego 
one przybyły. Brak więc bezpośrednie
go potwierdzenia, że obserwowane 
neutrina pochodzą ze Słońca.

b) Detektory wodne (Czerenkowa)

Ta metoda jest oparta na wykorzy
staniu zjawiska promieniowania Cze
renkowa5. Emisja tego promieniowa
nia występuje wówczas, gdy przez 
materię przebiega cząstka naładowa

na, której prędkość jest większa od 
prędkości rozchodzenia się światła 
w tym ośrodku. Tak więc np. jeżeli 
w wodzie porusza się elektron z pręd
kością, powiedzmy 250 tys. km/s, po
jawi się emisja Czerenkowa, jako że 
prędkość światła w wodzie wynosi 
tylko 225 tys. km/s.

5 Paweł Czerenkow, fizyk rosyjski. Wraz
z I. Frankiem i I. Tammem odkryli w  roku 
1934 ten nowy rodzaj prom ieniowania.
W roku 1958 otrzymali Nagrodę Nobla.

Zwróćmy uwagę, że podobnym zjawi
skiem w akustyce jest fala uderzeniowa, 
w ystępu jąca  przy  ruchu w pow ietrzu  
obiektu o prędkości większej od prędko
ści dźwięku.
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Jest to promieniowanie elektromag
netyczne z zakresu widzialnego (bar
wa niebieskawa). Geometria emisji 
przedstawia się tu dość osobliwie: pro
mieniowanie wysyłane jest bowiem 
wzdłuż tworzących stożka, którego oś 
pokrywa się z kierunkiem ruchu tej 
cząstki naładowanej. Na otaczającym 
zewnętrznym ekranie emisja ta ujaw
ni się zatem  w postaci p ierścien ia 
świetlnego.

Wracając do tematu o detektorach, 
zauważmy, że skoro w tej metodzie 
występuje promieniowanie, które ma 
się rozchodzić i być rejestrowane, to 
ośrodek, w którym to się dzieje, wi
nien być dla tego prom ieniow ania 
przezroczysty. Warunek taki spełnia 
woda.

W tego typu detektorach neutrina 
oddziałują więc z molekułami wody, 
pojawiają się relatywistyczne elektro
ny. Zachodzącą tu reakcję zapiszemy

ve + e~ — > v \  +  e ’~. (5)

W języku fizyki jest to rozprasza
nie cząstek; ich liczba i rodzaj nie ule
ga tu zmianie, a jedynym skutkiem od-
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Rys. 3. Detektor w Homestake. Przemiana chloru w radioaktywny argon. Wyniki 
25 lat obserwacji
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Rys. 4. Detektor wodny. Neutrino wyzwala relatywistycz
ny elektron, występuje emisja promieniowania Czeren- 
kowa. Umieszczone na zewnątrz zbiornika fotopowiela- 
cze rejestrują rozbłysk w kształcie pierścienia. Miejsce 
jego pojawienia się zależy od kierunku, z jakiego przyby
ło neutrino

działywania jest przekazywanie pędu 
i energii, zachodzące między zderza
jącymi się cząstkami. Pod działaniem 
neutrina elektron może osiągnąć wy
starczająco dużą prędkość, by mogła 
nastąpić emisja promieniowania Cze- 
renkowa. Co zaś tu bardzo istotne, 
elektron ten ma tendencję do porusza
nia się w tym samym kierunku, w ja
kim biegło neutrino (rys. 4).

Metoda bazująca na zjawisku Cze- 
renkowa dostarcza znacznie więcej in
formacji niż radiochemiczna. Miejsce 
położenia pierścienia świetlnego 
wskazuje na kierunek, z jakiego przy
było neutrino, a moment rozbłysku 
podaje czas zjawiska; można też wy
ciągać wnioski co do energii neutrina. 
Co się zaś tyczy zakresu czułości de
tektorów wodnych, to — jak zazna
czono na rys. 2 — rejestrują one jedy
nie neutrina z przemiany boru 8, te
0 energii powyżej 7,5 MeV.

Dwa tego typu detektory pracują 
w Japonii: wspomniany już Superka- 
miokande (działa od 1996 r.) i dzie
sięciokrotnie mniejszy jego poprzed
nik, Kamiokande II (od 1986 r.). 
Obydwa znajdują się w tej samej ko
palni w pobliżu miejscowości Kamio- 
ka, ok. 240 km na zachód od Tokio. 
Pierwotnym planem badawczym była 
tam weryfikacja teorii rozpadu proto
nu; przypuszczalny czas życia tej 
cząstki miałby być rzędu 1032 lat. (Stąd
1 nazwa detektorów: do Kamioka do
dano pierwsze litery od Nucleon De
cay Experiment).

Kamiokande II zasłynął z prze
chwycenia 12 neutrin od supernowej 
z roku 1987 (jest to — jak dotąd — 
jedyny poza Słońcem obiekt, „ujrza
ny w świetle neutrinowym”). Dwa lata 
później za pośrednictwem tego detek
tora wykazano, że obserwowane neu
trina są rzeczywiście neutrinami sło
necznym i; stw ierdzono bowiem  
wyraźny nadmiar zdarzeń skorelowa
nych z kierunkiem od Słońca. Fakt 
ten potwierdził też później i Super- 
kamiokande.

4. Koniec „problemu 
neutrin słonecznych 
Zjawisko oscylacji

Przez dobre ćwierć wieku obserwa
torzy neutrin nie mogli spać spokoj
nie, gdyż gnębił ich problem deficytu 
tych cząstek. Detektory wyłapywały 
je, ale było ich wyraźnie mniej niż

należało oczeki
wać w myśl danych 
teoretycznych. Nie
zgodności te zilu
strowane zostały 
graficznie na rys. 5.
Są tam  zebrane 
wszystkie ówcze
sne o b serw ac je  
neutrin słonecz
nych, wykonywane 
trzema typami de
tektorów — bazu
jących na chlorze, 
galu i wodzie. Dla 
porównania war
tość przewidywana 
dla danej reakcji.

W czym istota 
tej niezgodności?
Na opisywanie tego 
zużyto wiele atra
mentu, rozpatry
wane były różne 
aspekty problemu, 
aż z u p ł y w e m  
lat uwaga zaczęła 
koncentrować się 
tylko na jednym — 
na samej naturze 
tych cząstek. Istota 
rzeczy tkwiłaby w zjawisku tzw. oscy
lacji neutrin (była o tym wzmianka 
w punkcie pierwszym). Na trasie od 
wnętrza Słońca do detektora neutrina 
mogłyby przechodzić metamorfozę, 
przekształcając się z elektronowych 
w mionowe czy taonowe. A ówczesne 
detektory były w stanie rejestrować tyl
ko te pierwsze, elektronowe.

Dziś nie ma już wątpliwości co do 
tego, iż taka była właśnie przyczyna 
owych rozbieżności. Do rozwikłania 
problemu przyczynili się głównie Ka
nadyjczycy, dzięki oddaniu do użyt
ku w roku 1999 wspomnianego Sud
bury Neutrino Observatory (rejon 
Wielkich Jezior, koło miasta Sudbu
ry). Ten detektor pracuje na ciężkiej 
wodzie (której molekuła składa się 
z atomu tlenu i dwóch atomów cięż
kiego wodoru, 2H). Główny zbiornik 
zawiera tysiąc ton tej ciężkiej wody
i otoczony jest siedmioma tysiącami 
ton wody zwykłej.

Otóż ciężki wodór (deuter) stano
wi doskonałą tarczę do wyłapywania 
neutrin. Prawdopodobieństwo reakcji 
z neutrinami jest tu dużo większe i — 
co najważniejsze — możliwe są też

oddziaływania z neutrinami mionowy- 
mi i taonowymi. Wszystkim trzem ge
neracjom neutrin dana jest tu szansa 
rozszczepiania jądra deuteru na jego 
składniki — proton i neutron. Podsta
wowe w tej metodzie są dwie reakcje

ve + 2H —> p + p + e~, (6)
vw  + 2H —> p + n + v. (7)

Jak widać z indeksów, tę pierwszą 
przemianę mogą wywołać tylko neu
trina elektronowe, natomiast ta druga 
może zajść pod działaniem wszystkich 
trzech rodzajów neutrin (no i z takim 
samym prawdopodobieństwem).

Funkcjonujący na wodzie ciężkiej 
detektor stwarza zatem nowe możli
wości badawcze, w szczególności po
zwala dać odpowiedź na to kluczowe 
pytanie dotyczące zjawiska oscylacji. 
Rozumowanie jest tu następujące. 
Z wnętrza Słońca wylatują tylko neu
trina elektronowe. Gdyby docierały 
one do naszego detektora w niezmie
nionej postaci, liczba przechwyconych 
neutrin via reakcja (6) i (7) winna być 
podobna. Ale jeżeli za pośrednictwem 
tej drugiej wykrywać ich się będzie 
więcej, byłoby to jednoznaczną wska-
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Rys. 5. Ilustracja problemu deficytu neutrin słonecznych (dane z końca lat dzie
więćdziesiątych). Wyniki uzyskane w pięciu obserwatoriach —  w zestawieniu z war
tościami przewidywanymi przez teorię

zówką, że na trasie od centrum Słoń
ca do detektora część ich przemieniła 
się w neutrina innej generacji (czy też, 
jak tu mówią fizycy, zmieniła „za
pach”). Otóż taki właśnie obraz uka
zywały wyniki uzyskane w Sudbury.

Rezultaty tych obserwacji opubliko
wane zostały w „Physical Review Let
ters” z 1 lipca 2002 r. Dotyczyły one 
badań prowadzonych w latach 1999— 
—2001. Stwierdzono, że strumień neu
trin elektronowych stanowi tylko 50% 
strumienia neutrin nieelektronowych. 
A skoro tych drugich Słońce nie pro
dukuje, wniosek stąd jednoznaczny, że 
na drodze do detektora dwie trzecie 
neutrin elektronowych przeobraziło się 
w mionowe i taonowe.

A zatem wszystko już się zgadza! 
Z danych na rys. 5 wynika, że stwier
dzano średnio około 50-procentowy 
deficyt. Detektor z Sudbury te braku
jące 50% obecnie odnajduje — tylko 
pod przeobrażoną postacią neutrin nie
elektronowych. Żadnego problemu 
deficytu neutrin więc nie ma, wszyst
ko wyjaśnia zjawisko oscylacji6.

I jeszcze drugi, równie ważki wy
nik tych badań. Przemiana jądrowa (7) 
dotyczy neutrin wszystkich trzech ge
neracji. Tak więc strumień cząstek 
uzyskany na drodze tej reakcji wska
zuje na łączną, całkowitą ich liczbę. 
Biorąc pod uwagę prawdopodobień
stwo zajścia tej przemiany, na stru
mień neutrin przy Ziemi otrzymano 
(5,09 ± 0,4) x 106 cm 2 s '1. Ze spoj
rzenia na tab. 2 (przemiana boru 8) 
wynika, iż następuje tu pełna zgodność 
z danymi teoretycznymi.

6 Temat oscylacji neutrin występował też 
ostatnio i w badaniach geofizycznych. 
Chodzi o neutrina powstające w wyniku 
oddziaływania promieniowania kosmicz
nego z atm osferą ziemską. Pod wpływem 
wysokoenergetycznych protonów powstają 
tu ulewy cząstek, pojawiają się miony, neu
trina mionowe, jak też elektronowe. Ale coś 
się tu nie zgadza, bo mionowych wyraźnie 
brakuje. Inny dylemat tego typu ujawnił Su- 
perkamiokande. Prowadzono tam obserwa
cje neutrin mionowych, przybywających 
z dwóch przeciwległych kierunków —  tych 
„z góry”, jak też tych „z dołu”, których dro
ga wiodła przez wnętrze Ziemi. Powinno 
ich być tyle samo —  a tymczasem tych 
z antypodów rejestrowano o blisko poło
wę mniej. Otóż specjaliści uważają, iż na
stępuje tu metamorfoza, że neutrina mio
nowe przechodzą w taonowe —  a tych 
Superkamiokande nie rejestruje.

Zgodność ta niewątpliwie cieszy. 
Dzisiaj nikt już chyba nie wątpi w to, 
że źródłem energii Słońca są zacho
dzące tam przemiany jądrowe. Ale 
wiedza ta opierała się na danych teo
retycznych, żadne nośniki informacji 
z wnętrza Słońca do nas nie dociera
ły. Życiodajne promieniowanie sło
neczne przekazuje tylko dane o war
stwach zewnętrznych, nic nie mówiąc 
o tym, co dzieje się wewnątrz.

Bezpośrednia informacja stamtąd 
zaczęła docierać dopiero teraz, po opa
nowaniu techniki nawiązywania kon
taktu z neutrinami — no i dane teore
tyczne są w pełni potwierdzane.

Kończąc, jeszcze parę zdań doty
czących bohaterów tego artykułu. 
Neutrina były traktowane dotąd raczej 
jako cząstki bezmasowe. Obecnie sy
tuacja się zmienia. Condicio sine qua 
non występowania zjawiska oscylacji 
jest posiadanie pewnej masy spoczyn
kowej. A skoro neutrina słoneczne, 
tak jak i te atmosferyczne, zjawisko 
to ujawniają, pewną masę należy im 
przypisać. Jak wielką — na odpo
wiedź trzeba tu będzie poczekać. 
Pierwsze przymiarki wskazują, że by
łyby to może wartości rzędu milio
nowej masy elektronu — a więc w po
bliżu 1 eV/cm2, to jest jakieś 10“36 kg 
— a może jeszcze mniejsze. Niby to 
znikomo mało, ale neutrin we Wszech- 
świecie jest mnóstwo. Produkują je 
gwiazdy, a winno istnieć i tło neutri-

nowe, pozostałość (tak jak promie
niowanie reliktowe) po Wielkim Wy
buchu. Sądzi się, że w pierwotnej kuli 
ognistej neutrina winny być wytwa
rzane tak samo często jak fotony — 
a zatem winny przewyższać sumę 
protonów i neutronów o czynnik rzę
du 109. Masa protonu (czy neutronu) 
to około 10 27 kg; przyczynek masy 
neutrin mógłby więc być porówny
walny do masy ciężkich cząstek (ba- 
rionów). Masę neutrin należy zatem 
teraz uwzględniać w sumarycznej 
masie Wszechświata, ale nie byłaby 
to wartość na tyle duża, by mieć zna
czący wpływ na obecne problemy 
w kosmologii.
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“  r "  Jak zostałem 
astronomem

Konrad Rudnicki piastujący Iwa na łonie. Rok 
1936. W  tym czasie  opracowywał metodę po
miaru odległości Ks iężyca od Ziem i

(O studiach astronomicznych 
przed pół wiekiem)

K iedy się zostaje astronomem? 
Czy od chw ili otrzym ania 
dyplomu uniwersyteckiego? 

Czy od pierwszej publikacji? Czy od 
pierwszego poważnego spojrzenia na 
niebo? Można dyskutować...

Od kiedy ja  jestem  astronomem? 
Chyba byłem nim od zawsze. Moi ro
dzice opowiadali, że mając cztery lata, 
na pytanie kim będę, odpowiadałem 
już nieodmiennie —  astronomem. Mój 
brat Kazimierz, zmarły przed moim 
urodzeniem, pozostawił po sobie lu
netę ze starego niw elatora, atlasik 
astronomiczny M.Arcta i kilka nakreś
lonych własnoręcznie mapek nieba. 
Dużo w domu opowiadano o bracie, 
jaki był mądry, zdolny i dobry. Moim 
nieśmiałym marzeniem było dorów
nać bratu. Odnosiłem się z szacunkiem 
do pozostawionych przez niego ksią
żek, instrumentów i notatek. Czułem 
się szczęśliwy, gdy w miarę jak ro
słem , coraz w ięcej pozw alano mi 
z nich korzystać.

Moją pierwszą pracą astronomiczną 
było opracowanie metody pomiarów 
odległości Księżyca od Ziemi. Lunet
ka mego brata miała wyciąg okularo
wy z zębatką. Zauważyłem, że inaczej 
trzeba wysunąć okular do oglądania 
ściany pokoju, inaczej —  sąsiedniego 
domu. Postanowiłem więc wykreślić 
eksperym entalnie przy zębatce po- 
działkę odległości, ekstrapolować ją, 
nastawić ostro na Księżyc i odczytać 
odległość. N iestety z ekstrapolacją 
były kłopoty. Nastawienia na odległą 
stodołę i na szczyt dalekiej góry ni
czym się od siebie nie różniły. Odle
głości Księżyca od Ziemi nie zmierzy

łem , ale zrozum iałem , co znaczy 
„ogniskować na nieskończoność”.

Była wojna. Przenieśliśmy się na 
stałe z Warszawy do Sulejowa nad Pi
licą. Materiał kolejnych klas gimna
zjum i liceum zdawałem jako ekstern 
na kom pletach ta jnego  nauczania 
w pobliskim  Piotrkow ie T rybunal
skim. Pamiętam, jak  w czasie egzami
nu z kolejnej klasy do pokoju wszedł 
niespodziewanie zakwaterowany właś
nie w tym domu oficer niemiecki. Sy
tuacja była niebezpieczna. Rozłożona 
przede mną praca pisemna nie pozosta
wiała wątpliwości co do charakteru 
mojej wizyty. Profesorka, w pełni opa
nowana, powiedziała nieomal prawdę: 
„To mój prywatny uczeń”. Wojskowy 
się uśm iechnął, sk łonił i w yszedł. 
Uznał sytuację za normalną. Frontowy 
oficer nie orientował się w warunkach 
panujących w Generalnej Guberni. 
Gorszych wpadek nie było.

Wraz z czworgiem rodzeństwa Wój
cików założyliśmy instytucję nazwaną 
szum nie —  od dzielnicy Sulejowa 
gdzie stał ich dom —  Obserwatorium 
Astronomicznym na Dobrej Wodzie. 
Łącznie obserwatorów było około dzie
sięcioro. To obserwatorium było chy
ba prawdziwe, bo wychowało dwóch 
profesorów astronomii i dwóch innych 
pracowników badawczych 1. Nasze 
obserwacje robione bez żadnych in
strukcji nie miały najmniejszego zna-

1 Kto jest ciekawy nazwisk i innych danych, 
zechce zajrzeć do mojego wspomnienia 
o Tadeuszu Wójciku (Urania 5 5 ,23, 1984) 
oraz do artykułu Obserwatorium Astrono
miczne na Dobrej Wodzie (tamże, 39, 357, 
1968)
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czenia naukowego, ale udało się nam 
wyznaczyć okresy obiegów galileuszo- 
wych księżyców Jowisza, obliczyć dla 
nich efemerydy i stwierdzić ich po
prawność. Odnotowaliśmy to dumnie 
w wydawanej i rozpowszechnianej 
przez nas co miesiąc gazetce astrono
micznej. Za tę gazetkę można się było 
dostać do obozu koncentracyjnego. Ale 
to byłby powód drobny. Istniały waż
niejsze. Pracowaliśmy wszyscy rów
nież w poważnej konspiracji, każdy 
winnej. Od zimy 1943/44 wypadło 
nam zapomnieć o obserwacjach. Powo
łano nas do oddziałów partyzanckich 
naszych organizacji. Z braci Wójcików 
jednego do Armii Krajowej, drugiego
— do Batalionów Chłopskich, a mnie
— do Gwardii Ludowej.

W lutym 1945 r. mój oddział party
zancki rozwiązano. Uniknąłem dalszej 
służby wojskowej. Zdołałem szybko 
uzupełnić brakujące egzaminy i otrzy
mać jeszcze w czasie trwającej wojny 
Świadectwo równoznaczne ze świadec
twem dojrzałości wystawione przez 
Państwową Komisję Weryfikacyjną do 
legalizacji wyników tajnego nauczania 
w Piotrkowie Trybunalskim.

We wrześniu tegoż roku Uniwersy
tet Warszawski ogłosił zapisy na ko
lejny (tym razem legalny) rok akade
micki. Zapisałem się na Wydział 
Matematyczno-Przyrodniczy, kieru
nek astronomia i czekałem egzaminu 
konkursowego. Chętnych na ten kie
runek było troje2. Zostaliśmy przyję
ci nie tylko bez konkursowego, ale 
w ogóle bez żadnego egzaminu. Za
częły się studia w ocalałym budynku 
fizyki przy ulicy Hożej 69, gdzie zna
lazły schronienie również matematy
ka i astronomia. Sale były z początku 
ciasne i nieopalane, czasem miejsca 
siedzące bez pulpitów lub stołów do 
pisania, czasem nawet miejsce tylko 
stojące. Ale cieszyło piękno wielkiej 
nauki, bo zgodnie z przedwojennymi 
zasadami podstawowe przedmioty 
prowadzili wybitni naukowcy. Młod
szych pracowników oprócz prowadze
nia ćwiczeń dopuszczano w zasadzie 
tylko do wykładów specjalistycznych

2 Z tej trójki do magisterium dociągnąłem 
tylko ja. Kolega przeniósł się potem na fi
zykę, koleżanka porzuciła studia dla pracy 
w  balecie.

i monograficznych dla dalszych lat. 
Dopiero dziś zdaję sobie sprawę, jak 
wielkim darem było to obcowanie od 
samego początku studiów z wielkimi 
ludźmi. Weźmy taką matematykę. Dla 
pierwszego roku analizę m atema
tyczną wykładał Kazimierz Kuratow- 
ski, geometrię analityczną —  Karol 
Borsuk, a algebrę wyższą sam Wacław 
Sierpiński (jest obecnie krater na Księ
życu jego imienia!). Studenci astrono
mii i fizyki słuchali wykładów mate
matycznych tych samych co studenci 
matematyki. Podobnie matematycy 
słuchali fizyki doświadczalnej wykła
danej przez Aleksandra Jabłońskiego, 
a potem przez Stefana Pieńkowskiego 
dla fizyków. Nie było jakiejś „astrono
mii dla fizyków”, „fizyki dla matema
tyków” czy „matematyki dla astrono
mów”. Były wykłady prawdziwej 
astronomii, fizyki i matematyki. Co 
najwyżej istniał zróżnicowany spis 
działów wymaganych przy egzaminie. 
Bywały z tym pomyłki. Logiki mate
matycznej słuchałem u Andrzeja Mo
stowskiego (tego przedwojennego) 
i chodziłem amatorsko przez cały rok 
na wykłady i ćwiczenia, choć jako
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astronoma obowiązywał mnie egza
min tylko z pierwszej części. Z tej też 
części przygotowałem się do zdawania. 
Profesor widujący mnie na wszystkich 
wykładach i ćwiczeniach, choć wie
dział, że studiuję astronomię, odrucho
wo zadał mi dwa pytania z drugiej czę
ści. Zwrócić mu uwagę, że pyta mnie 
spoza programu, byłoby dla mnie po
niżające. W wyniku przyjąłem z ho
norem ocenę tylko dobrą.

Wskutek takiego ułożenia wykła
dów, nie było wyraźnego podziału na 
kierunki studiów, studenci matematy
ki, fizyki i astronomii stanowili jedną 
zwartą grupę. Razem było nas około 
setki. Maleńka grupka astronomów nie 
czuła się odosobniona wśród znacznie 
liczniejszej populacji matematyków 
i fizyków . W szyscy się znali. Na 
p ierw szym  roku stud iów  różn ice  
w wyborze wykładów były niewielkie. 
Zróżnicowany za to był wiek studen
tów. Większość stanowili maturzyści 
z tajnego nauczania, ale byli też ma
turzyści przedwojenni. Studenci tajne

go uniwersytetu i przedwojenni stano
wili tak zwany wówczas jeden całkiem 
pomieszany „rok starszy”. I oni dopeł
niali niektóre brakujące im wykłady 
lub ćwiczenia wraz z rokiem pierw
szym. Byliśmy wszyscy ludźmi, od 
których zdobywanie nauki w czasie 
okupacji lub żywe utrzymanie wiedzy 
zdobytej przed wojną wymagało du
żych wysiłków. Wszyscy kochali wie
dzę. Takich, którzy by się uczyli nie 
dla niej, ale dla stopni i dyplomu, chy
ba wcale wśród nas nie było. Nie było 
mody na ściąganie. Zresztą egzamina
torzy wymagali nie tyle szczegółów, 
ile zrozumienia rzeczy.

Ten nastrój tworzyli przede wszyst
kim wielcy uczeni, którzy też byli 
przeważnie znakomitymi wykładow
cami. Wykładali nie tylko przedmiot, 
ale uczyli zapału do problemów nau
kowych i wprowadzali w etos nau
kowca. Sierpiński był wielkim dydak
tykiem inaczej. Na salę nie patrzył. 
Mówił monotonnie do tablicy. Uczy
liśmy się z jego istniejącego, przed

wojennego podręcznika algebry, a na 
wykłady przychodziło tylko kilkoro 
zapaleńców . Ć w iczenia prow adził 
sam. Przedstawiał zadanie i czekał 
chwilę, czy ktoś podejdzie do tablicy. 
Jeśli nikt —  sam rozwiązywał, a po
tem proponow ał zadanie następne. 
Wyobrażaliśmy sobie, że gdyby kie
dyś nikogo nie było na sali, ćwiczenia 
też by się odbyły. Zaliczał wszystkim, 
kto tylko podsunął indeks. Był znako
mity przy egzaminach i jako kierow
nik prac magisterskich. Kochał mate
matykę i jeśli student też cośkolwiek 
z niej rozumiał, był serdecznie ucie
szony. Wybaczał niewiedzę. Nie lubił 
tylko odpowiedzi mętnych. Miałem 
okazję później, j ako młody uczony sie
dzieć przy nim dwa razy z okazji jub i
leuszowych bankietów. Rozmawiał ze 
mną jak  z dobrym znajomym, choć 
jestem pewien, że mnie ani nie iden
tyfikował, ani z nikim innym nie mylił. 
W ogóle ludzi nie odróżniał od siebie. 
W budynku na Hożej była ciasnota. Je
den pokój dla kilku profesorów i ich 
asystentów, to była wtedy norma. Kie
dyś spotkał przy swoim stole młode
go Tadeusza Leżańskiego. Popatrzył 
na niego wnikliwie i zapytał grzecz
nie: „A pan co tu robi?”. —  „Jestem 
pańskim asystentem, panie profeso
rze”. —  „A to proszę, niech pan zo
stanie”. I od tego staruszka Sierpiń
skiego też w iele dało się przejąć. 
Można go było serdecznie kochać tak, 
jak on kochał matematykę.

Ale powróćmy do astronomii. Tu 
wyjątkowo nie wykładał żaden ówczes
ny wielki. Profesor Michał Kamieński 
został przeniesiony na przymusową 
emeryturę, co było więcej niż nieporo
zumieniem, bo skandalem. A było to 
tak. Podczas wojny hitlerowski okupant 
zamknął wszystkie agendy uniwersy
tetów z wyjątkiem klinik i obserwato
riów astronomicznych. Kliniki były 
potrzebne w czasie wojny jako szpi
tale, a ktoś wmówił w hitlerowców, że 
obserwatoria astronomiczne też są po
trzebne wojsku. Dawni kierownicy 
katedr astronomii na terenie General
nego Gubernatorstwa byli teraz za
stępcami dyrektorów swoich obserwa
toriów, zaś dyrektorem  wszystkich 
został Niem iec Kurt Walter, który 
rzadko bywał w którymkolwiek z nich. 
Taką formalną pozycję zastępców dy
rektorów podlegających wojsku obser
watoriów niemieckich mieli również

Mgr Konrad Rudnicki przygotowuje do obserwacji teleskopy w Obserwatorium 
Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego w Ostrowiku
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Gwoli dokumentacji historycznej podaję pełną listę wykładów i ćwiczeń 
(kolejność, jak w indeksie), jakie zaliczyłem w ciągu 4 lat studiów. Około 
połowa — to przedmioty do wyboru.

Astronomia ogólna (Włodzimierz Zonn) z ćwiczeniami.
Rachunek różniczkowy i całkowy (Kazimierz Kuratowski) z ćwiczeniami 
— kurs dwuletni.
Geometria analityczna (Karol Borsuk) z ćwiczeniami.
Algebra wyższa (Wacław Sierpiński) z ćwiczeniami.
Teoria liczb (Wacław Sierpiński).
Rachunek liczbowy (Maciej Bielicki) z ćwiczeniami — kurs dwuletni. 
Fizyka doświadczalna (Stefan Pieńkowski, wykłady rozpoczął Aleksan
der Jabłoński przeniesiony rychło do Torunia) kurs jednoroczny z trzech
letnią pracownią (pierwszą i drugą).
Astrofizyka (Włodzimierz Zonn) — kurs trzechletni.
Astronomia sferyczna (Maciej Bielicki) z ćwiczeniami — kurs dwuletni. 
Ogólny kurs fizyki teoretycznej (Czesław Białobrzeski) kurs dwuletni z jed
nym rokiem ćwiczeń.
Fizyka jądra atomowego (Andrzej Sołtan).
Spektroskopia (Władysław Kapuściński).
Elementy logiki matematycznej (Andrzej Mostowski) z ćwiczeniami. 
Podstawy teorii mnogości (Andrzej Mostowski).
Przestrzenie zwarte (Karol Borsuk).
Geometria różniczkowa (Kazimierz Zarankiewicz).
Mechanika teoretyczna (Wojciech Rubinowicz) z ćwiczeniami.
Chemia ogólna i nieorganiczna (Wiktor Kemula).
Wyznaczanie orbit planet i komet (Maciej Bielicki) — kurs dwuletni. 
Nauka o Polsce i świecie współczesnym (podpis nieczytelny). 
Seminarium z astrofizyki (Włodzimierz Zonn).
Teoria mnogości (Wacław Sierpiński).
Równania różniczkowe (Witold Pogorzelski).

Tadeusz Banachiewicz w Krakowie 
i Eugeniusz Rybka we Lwowie. Za ich 
działalność okupacyjną spotkali się po 
wojnie z wdzięcznością. Uniwersytet 
Warszawski potraktował profesora 
Michała Kamieńskiego odmiennie. Nie 
mogąc mu zarzucić niczego, co by się 
nadawało do postawienia go przed są
dem, uniwersytecka komisja dyscypli
narna dopatrzyła się uchybienia w sa
mym fakcie pełnienia przez niego 
funkcji w aparacie okupacyjnym i prze
niosła go na emeryturę. W czasie mo
ich studiów był więc prywatnym czło
wiekiem. Dopiero potem uzyskał etat 
w zakładzie Akademii Nauk. Kurato
rem katedry astronomii był matematyk 
Kuratowski. Działało dwóch adiunk
tów: Jan Gadomski (ma dziś krater na 
Księżycu!) i Janusz Pagaczewski. Obaj 
byli poza Warszawą. Prowadzili stację 
obserwacyjną Obserwatorium Uniwer
sytetu Warszawskiego w Przegorzałach 
pod Krakowem (obecnie dzielnica Kra
kowa). W Warszawie był starszy asy
stent doktor Włodzimierz Zonn i asy
stent magister Maciej Bielicki. Oni to 
prowadzili wykłady astronomiczne.

Zonn wykładał astronomię ogólną 
dla astronomów i ciekawymi wykłada
mi przyciągał rzesze studentów fizyki 
i matematyki, dla których ten przedmiot 
był tylko jednym z kilku do wyboru. 
Na starszych latach prowadził dla astro
nomów wykłady astrofizyki, a na 
czwartym roku również seminarium. 
Mieszkał prowizorycznie w jednym 
pokoiku w budynku fizyki. Dla wykła
dów astronomii ogólnej przydzielono 
mu stosunkowo dużą salę. Dla wykła
dów astrofizyki w rozsądnych godzi
nach żadnej sali nie było wolnej. Wte
dy doktor Zonn zdecydował prowadzić 
je w swoim pokoiku. Pokój był długi 
i wąski. Wyglądało to nieraz tak: pod 
oknem siedziała córka Lidia odrabia
jąc cichutko lekcje, w środku pokoju 
przy kamiennym blacie pani Zonnowa 
gotowała obiad na palniku bunsenow- 
skim (nie zapominajmy, że był to po
kój instytutu fizyki), a przy drzwiach 
troje studentów astronomii słuchało 
wykładu samego Zonna lub uczestni
czyło w jego seminarium.

Zonn, będąc tylko doktorem, dostał 
wyjątkowo prawo egzaminowania 
z przedmiotów kursowych. Bielicki, 
będąc magistrem, nie mógł dostąpić 
zaszczytu samodzielnego egzamino
wania. „Wyznaczanie orbit planet i ko

met” zdawałem w ten sposób, że pytał 
mnie wprawdzie on, ale egzaminowi 
przysłuchiwał się siedzący obok pro
fesor — kurator Katedry Astronomii 
i ten wpisał mi ocenę.

Na wydziale obowiązywało wolne 
studium. Kolejność słuchania przed
miotów i zdawania egzaminów wy
znaczał sobie sam student. Można było 
w danym roku nic nie zdać, aby mieć 
podpisane w indeksie uczestnictwo 
w przepisanej liczbie godzin wykła
dów i ćwiczeń w trymestrach: jesien
nym, zimowym i wiosennym. Studia 
magisterskie trwały przepisowo 4 lata. 
Kończył się właśnie trzeci rok powo
jenny, gdy ogłoszono, że wszystkich 
będzie obowiązywać do magisterium 
nowy przedmiot — Nauka o Polsce 
i świecie współczesnym. Można go bę
dzie zaliczyć na podstawie kolokwium 
do wakacji 1948 r. lub potem na zasa
dzie słuchania wykładu i egzaminu. 
Byłem w szale zdawania innych przed

miotów i zupełnie nieprzygotowany 
do odpowiadania z ideologii. Ale prze
rażała mnie konieczność żmudnego 
chodzenia na wykłady ideologiczne. 
Bez przygotowania zgłosiłem się na 
pisemne kolokwium. Były trzy tema
ty: pierwszy to ludność Polski w licz
bach, czy coś w tym rodzaju, drugi — 
historyczny. W obu coś trzeba było 
naprawdę umieć. Na szczęście trzecim 
tematem była reforma rolna. Tu wie
działem, co wypada wiedzieć: byli 
biedni chłopi i byli źli obszarnicy. Jed
ni cierpieli biedę, drudzy sprzedawali 
ojczyznę. Ale przyszła demokracja 
ludowa i zaprowadziła sprawiedli
wość. Rozwodniwszy to odpowiednio, 
miałem napisaną pracę na 4 stronice 
kancelaryjne. Oddałem i dostałem za
liczenie bez oceny.

Wszystkie egzaminy przedmiotowe 
zdałem w ciągu trzech lat. Na czwarty 
rok, oprócz uczęszczania na zajęcia 
dobrowolne, została mi tylko praca
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Prof. Konrad Rudnicki nigdy nie bat się odstępstw od oficjalnie głoszonych prawd 
naukowych, o czym świadczyć mogą Jego wieloletnie związki z dysydencką Let
nią Szkołą Kosmologiczną, gdzie usłyszeć można różne „kosmologiczne herezje". 

Rysunek pochodzi z „Postępów Astronomii” nr 2/1994

magisterska i takiż egzamin. Niestety 
z pracą miałem pecha. Chciałem ją  
robić z trójbarwnej fotometrii fotogra
ficznej, wymyślonej zaraz po wojnie 
przez profesora Wilhelma Beckera. 
Warszawskie obserwatorium w Prze- 
gorzałach miało instrumentarium tyl
ko do wizualnych obserwacji gwiazd 
zmiennych. Zaprosił mnie do Pozna
nia profesor Józef Witkowski. Tam był 
i teleskop (niestety refraktor), i jakieś 
filtry. Po kilku tygodniach wyszukiwa
nia filtrów i wyznaczania ich charak
terystyk za pomocą monochromatora 
okazało się, że niczego podobnego do 
trójbarwnej fotometrii nie da się z tego 
wykroić. Straciłem czas. Jako nowy 
temat podjąłem się wyznaczenia eks
tynkcji nad obserwatorium poznań
skim. Otrzymałem wynik sprzeczny 
z teorią. Ekstynkcja była większa 
w zenicie niż w pobliżu horyzontu. 
Czy było to realne zjawisko (smog?), 
czy moja nieumiejętność prowadzenia 
obserwacji, w każdym razie taki wy
nik ani przeze mnie, ani przez moich

poznańskich i warszawskich opieku
nów nie mógł być uznany. Chwilowo 
straciłem chęć do obserwacji i podją
łem trzeci temat rachunkowy —  wy
znaczenie elipsoidy prędkości cefeid 
z nowego katalogu ich prędkości ra
dialnych. Tym razem wynik kilkumie
sięcznego kręcenia korbką na arytmo
metrze był pomyślny i wiarygodny.

Włodzimierz Zonn właśnie się wy- 
habilitował w Toruniu, to znaczy 
otrzymał godność docenta Uniwersy
tetu Mikołaja Kopernika. W Warsza
wie był nadal starszym asystentem i ja
ko taki ani pracy magisterskiej, ani 
egzaminu dyplomowego przeprowa
dzić nie miał prawa. Formalne prze
niesienie jego veniam legendi do Uni
wersytetu Warszawskiego musiało 
trwać. W tej sytuacji Uniwersytet War
szawski poprosił profesor Wilhelmi
nę Iwanowską do poprowadzenia mo
jej pracy m agisterskiej (co pani 
profesor nieoficjalnie scedowała na 
Zonna), zarazem Ją i profesora Wła
dysława Dziewulskiego (krater na

Księżycu!) zaproszono do przeprowa
dzenia mojego egzaminu magister
skiego na Uniwersytecie Warszaw
skim. W praktyce nie oni przyjechali 
do Warszawy, ale ja wraz z Zonnem 
pojechaliśm y do Torunia. Był to 
czerwcowy dzień świętych Piotra 
i Pawła (który w tym roku po raz 
pierwszy nie był oficjalnym świętem 
państwowym). Pani profesor w pracy 
magisterskiej podkreśliła mi tylko 
czerwono trzy błędy ortograficzne. 
Innych zastrzeżeń nie miała. Niespo
dziewanie przy egzaminie byłem pyta
ny również z równań różniczkowych, 
bo profesor Dziewulski uważał, że koń
cowy egzamin musi wykazać znajo
mość nie tylko astronomii, ale również 
innych przedmiotów należących do 
programu studiów. I tak wczesnym la
tem 1949 r. zostałem pierwszym po
wojennym  m agistrem  astronom ii 
w Polsce. Poprzedni polski tytuł ma
gistra astronomii został nadany 9 lat 
wcześniej, już w czasie wojny, pannie 
Anieli Dziewulskiej w Wilnie.

Etatu dla mnie nigdzie nie było. 
Studia doktoranckie nie istniały. By
łem więc chwilowo bez zatrudnienia, 
ale za to bardzo mądry. Znałem astro
nomię, fizykę i matematykę. Bo chy
ba w ogóle najmądrzejszym się jest 
zaraz po magisterium. Obejmuje się 
całość wiedzy. Stąd też świetnie rozu
miałem później świeżego absolwenta 
wyższej szkoły morskiej chwalącego 
się swoją wiedzą astronomiczną, gdy 
on na zapytanie, jaki mieli program tej 
astronomii, odpowiedział dumnie: 
„całą teorię i do tego jeszcze zastoso
wania”.

Po półrocznym bezrobociu dosta
łem etat asystencki w Obserwatorium 
Astronomicznym Uniwersytetu War
szawskiego i wziąłem się za trzy te
maty badawcze na raz, z których je
den przyniósł mi w trzy lata później 
doktorat. Ale doktorat już nie był tak 
radosny jak magisterium, bo tymcza
sem spostrzegłem, że taki mądry to ja 
wcale nie jestem.

Autor jest emerytowanym profeso
rem astronomii Uniwersytetu Ja
giellońskiego, ale ciągle czynnym 
wybitnym specjalistą w dziedzinie 
astronomii gwiazdowej i współpra
cownikiem wielu zagranicznych 
ośrodków astronomicznych
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w skrócie

lo o zachodzie
Jak wysokie są góry na księżycu Jowi
sza, lo? Jednym ze sposobów znalezie
nia odpowiedzi jest obejrzenie ich o za
chodzie słońca. Wysokie struktury wy
stawione na Słońce są wtedy lepiej 
oświetlone i rzucają długie cienie. Na 
zdjęciu wyróżnia się całkiem po lewej 
góra Mongibello, ostry grzbiet wznoszą
cy się tak wysoko, że mógłby się uloko
wać pomiędzy najwyższymi górami na 
Ziemi. Gwałtownie zmieniająca się po
wierzchnia lo ukazuje nie tylko klasycz
ne stożki wulkanicznych popiołów, ale 
również liczne uskoki, w których grunt 
pękł i utworzył ostro ścięte klify. Czarno
białe zdjęcie wykonała dwa lata temu au
tomatyczna sonda Galileo, orbitująca 
obecnie wokół Jowisza.

Fot. Galileo Project, JPL, NASA

Rodzina Urana
Tak, to wygląda jak Saturn, ale Saturn 
jest tylko jedną z czterech olbrzymich 
planet posiadających pierścienie w na
szym Układzie Słonecznym. Pierścienie 
Saturna są najjaśniejsze, natomiast ten 
układ pierścieni i księżyców należy do 
planety Uran, której zdjęcie w bliskiej 
podczerwieni zostało wykonane przez 
teleskop Antu, znajdujący sie w Euro
pejskim Obserwatorium Południowym 
(ang. European Southern Observatory, 
ESO) na Paranal w Chile. Atmosfera ga
zowego olbrzymiego Urana, zawierają
ca metan, pochłania światło słoneczne 
w bliskiej podczerwieni sprawiając, że 
planeta wydaje się być znacznie ciem
niejsza niż w rzeczywistości, co z kolei 
zwiększa kontrast między stosunkowo 
jasną planetą i normalnie słabo widocz
nymi pierścieniami. Wąskie pierścienie 
Urana, obserwowane przez teleskopy 
naziemne, są prawie niezauważalne 
w świetle widzialnym i zostały odkryte 
dopiero w 1977 r., kiedy to spostrzegaw
czy astronomowie zauważyli, że — 
wówczas jeszcze nieznane — pierście
nie zasłaniają światło z gwiazd leżących 
w tle. Uważa się, że wiek pierścieni nie 
przekracza 100 min lat i mogły zostać 
uformowane z odłamków po zderzeniu 
małego księżyca z przelatującą kometą 
albo obiektem rodzaju asteroidy. Odle
gły świat Urana, którego księżycom 
nadano nazwy odpowiadające posta
ciom sztuk Shakespeare’a, po raz ostat
ni został odwiedzony w 1986 r. przez 
sondę kosmiczną Voyager 2.

Fot. E. Lellouch, T. Encrenaz (Obs. 
Paris), J. Cuby , A. Jaunsen (ESO-Chi- 
le), VLTAntu, ESO
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Piotr Manikowski

Efektowne ujęcie trzech astronautów, 
którzy chwytają satelitę Intelsat. Widocz
ni są: Rick Hieb i Tom Akers; Pierre Thu - 
ot jest w cieniu. (STS-49)

Wizja artystyczna ukazująca ożywienie 
w ładowni wahadłowca Challenger, kie
dy to astronauci odnaleźli i naprawili 
satelitę Solar Max. (STS -41C)

T0i
Dale Gardner podczas odzyskiwania 
satelity Westar V I'

Fot. NASA

64

Nieużyteczne 
satelity?

Działalność ubezpieczeniowa 
w segmencie kosmicznym na
leży do bardzo ryzykownych 

przedsięwzięć. Inwestorzy, wykłada
jąc setki milionów dolarów na dany 
projekt, oczekują także dużych zy
sków. Z całą pewnością wydzierżawie
nie satelity przynosi spore korzyści, 
jednak jego umieszczenie na orbicie 
(szczególnie geostacjonarnej —  ma
jącej największe znaczenie w działal
ności komercyjnej) wiąże się parolet
nimi przygotowaniami i z wieloma 
zagrożeniam i. Oczywiście nikt nie 
wyłoży takich pieniędzy (a szczegól
nie banki) bez zabezpieczenia w po
staci polisy ubezpieczeniowej.

Tak jak  w życiu człow ieka, tak 
w cyklu życia satelity istnieje wyso
kie prawdopodobieństwo straty w fa
zie startu (urodzenia) i we wczesnej 
fazie eksploatacji (okres niemowlęcy), 
dalej następuje okres stosunkowo ma
łego ryzyka podczas zasadniczej czę
ści eksploatacji i ponownie zwiększo
nego prawdopodobieństwa straty aż do 
końca życia satelity.

Już w momencie projektowania sa
telity m ożna popełnić błędy, które 
w przyszłości spowodują niewłaściwą 
pracę urządzenia. Choć należy przy
puszczać, że doświadczenie inżynie
rów jest na tyle duże, iż pojawiające 
się usterki w fazie projektowania i pro
dukcji nie są istotne, a w każdym ra
zie wyjdą na jaw  podczas powtarza
nych wielokrotnie testów. Jednakże 
mimo tych zabiegów coraz częściej 
pojawiają się genetyczne usterki, ta
kie jak  np. problemy z procesorem 
w platformach satelitarnych starszej 
generacji typu B oeing (w cześniej 
Hughes) 601, co wywołało szkody
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w satelitach Galaxy 4, Solidariad I, 
Galaxy 7.

Znacznie mniejsze ryzyko wiąże się 
z transportem na miejsce startu oraz z 
przygotowaniami satelity do startu, 
gdzie łączy się go z rakietą. Ta faza 
m iała jednak istotne znaczenie dla 
późniejszego funkcjonowania np. sta
cji kosmicznej Galileo (awaria anteny 
dalekiego zasięgu). Natomiast podczas 
eksploatacji satelita jest narażony na 
różne zagrożenia, m .in. zw iązane 
z nieprzyjaznym  środowiskiem  ko
smicznym (promieniowanie wysoko
energetyczne i korpuskulame, tempe
ratura, itp.) czy możliwością kolizji 
(z ciałami niebieskimi, np. rojami me
teorów, kosmicznymi śmieciami lub 
innym pojazdem kosmicznym). Głów
ne przyczyny usterek są jednak zwią
zane z awariami samych satelitów. Nie 
ulega jednak żadnej wątpliwości, iż dla 
powodzenia całego projektu satelitar
nego największe znaczenie ma faza 
startu oraz ustawiania się satelity we 
właściwym miejscu na orbicie. W tym 
okresie występuje zdecydowanie naj
więcej szkód, które niezależnie od 
tego, czy przyczyną awarii była rakieta 
czy satelita, a w głównej mierze jego 
silnik, kończą się zwykle całkowitym 
zniszczeniem satelity.

Czasami zdarza się, że satelita osią
ga niewłaściwą orbitę. Taki satelita, 
mimo że w 100% sprawny, może właś
ciwie do niczego się nie nadawać. 
Wówczas ubezpieczyciele (o ile za
warto odpowiednią umowę) wypłacają 
odszkodowanie. Ale i im nie bardzo 
odpowiada strata kilkuset milionów 
dolarów, więc próbują je  odzyskać. 
Jeszcze na początku lat 80. satelita 
wprowadzony na niewłaściwą orbitę
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był praktycznie całkowicie stracony 
i stawał się kolejnym  kosm icznym  
śmieciem. Czy rzeczywiście satelita na 
złej orbicie jest nieużyteczny? Sateli
ta astrometryczny Hipparcos jest wy
mownym przykładem, że tak być nie 
musi.

Najpierw jednak trzeba ustalić, jaka 
orbita jest właściwa. Zgodnie z umową 
pomiędzy agencją startową a właści
cielem satelity ustala się parametry 
orbity (apogeum, perygeum i nachy
lenie). Zostawia się jednak pewien 
margines bezpieczeństwa. I tak ope
ratorzy  rak iet za w łaściw ą o rb itę  
uznają na ogół każdą mieszczącą się 
w niewielkim przedziale błędów wy
znaczenia orbity

Od kiedy do użytku wprowadzono 
wahadłowce, pojawiła się nowa moż
liwość. Uszkodzone satelity można 
naprawić w przestrzeni kosmicznej, 
a jeśli to jest tam niewykonalne, moż
na je  zapakować do ładowni waha
d łow ca i sp row adzić  na Z iem ię. 
W kwietniu 1984 r. po raz pierwszy 
przeprowadzono w Kosmosie napra
wę satelity Solar Max z pokładu wa
hadłowca Challenger, a w sierpniu 
tego samego roku satelity Leasat 3 
(Syncom IV-3), który ugrzązł na ni
skiej orbicie i nie mógł osiągnąć orbi
ty geostacjonarnej. Natomiast w maju 
1992 r. podczas dziewiczego lotu wa
hadłowca Endeavour „złapano” dry
fującego od ponad dwóch lat po niskiej 
orbicie satelitę Intelsat 6-F3. W ładow
ni wahadłowca astronauci wymienili 
w satelicie ważący ponad 10 t silnik 
i to pozwoliło mu na osiągnięcie orbi
ty geostacjonarnej. Ponadto już kilka
krotnie reperowano lub modernizowa
no działający od 1990 r. i wart 3 mld 
USD Teleskop Kosmiczny Hubble’a. 
I tak np. w 1993 r. specjalna misja 
wahadłowca Endeavour zainstalowa
ła urządzenie do korekcji optyki zwier
ciadła, a w 1997 i 1999 r. dokonywa
no wymiany zepsutych żyroskopów.

Odnotowano też kilka sukcesów 
związanych z ratowaniem uszkodzo
nych satelitów. W listopadzie 1984 r. 
sprowadzono na Ziemię amerykańskie 
satelity Westar VI i Palapa B2. Zosta
ły one wprowadzone na niewłaściwą 
o rb itę  w lutym  1984 r. O perację  
odzyskania satelitów przeprowadzili 
kosmonauci z wahadłowca Discove
ry, a sfinansowało konsorcjum firm 
ubezp ieczen io w y ch  z k o rp o rac ją

Lloyda na czele. Łączny koszt napra
wy i sprowadzenia na Ziemię tych sa
telitów wyniósł 38 min USD (z czego 
koszt sprowadzenie każdego z nich to 
około 5 min USD). Po naprawie sate
lity zostały ponownie wystrzelone w 
przestrzeń kosmiczną (Westar VI wy
słano 7 kwietnia 1990 r. przez chińską 
rakietę Long March 3 jako Asiasat 1, 
na tom iast Palapę  B2 w ysłano 13 
kwietnia 1990 r. przez rakietę Delta 
jako Palapa BC-R). Co ciekawe, wła
ściciel satelity Palapa B2, rząd indo
nezyjski, był zainteresowany odzyska
niem satelity, natomiast firma Western 
Union, właściciel Westar VI, nie bar
dzo interesował się tą  operacją. Trze
ba jednak pam iętać, że obecnie do 
przeprowadzenia operacji ściągnięcia 
czy naprawy satelitów są zdolne tyl
ko wahadłowce, mogące poruszać się 
po niskich orbitach, których wysokość 
nie przekracza 1000 km.

W przypadku satelitów  na w yż
szych orbitach, a szczególnie na orbi
cie geostacjonarnej, w szystko leży 
w rękach personelu naziemnego. Jak 
szybko uda się odzyskać kontrolę nad 
satelitą, zależy od sprawności i do
świadczenia służb naziemnych. Moż
na tu podać przykład satelity TDRS-1 
(Tracking and Data Relay Satellite), 
który zamiast na orbicie geostacjonar
nej znalazł się na nachylonej orbicie 
eliptycznej (apogeum —  30 800 km, 
perygeum —  19 040 km) i stracił sta
bilność. Po kilku godzinach intensyw
nych działań udało się zapanować nad 
satelitą i rozwinąć jego anteny oraz 
baterie słoneczne. Dzięki wspólnym 
wysiłkom producenta (TRW), opera
tora i właściciela satelity (Spacecom) 
oraz NASA, po dwóch m iesiącach 
manewrów (w tym czasie kilkanaście 
razy odpalano silnik satelity) udało się 
wprowadzić satelitę TDRS-1 na jego 
nominalną orbitę geostacjonarną, przy 
wykorzystaniu jego własnych syste
mów.

Podobnie postąp iono  z sa te litą  
Asiasat 3 (obecnie HGS-1). Z powo
du usterki 4. stopnia rakiety Proton 
D l-e , wystrzelonej w grudniu 1997 r., 
satelita znalazł się na niewłaściwej or
bicie. Po wypłacie odszkodow ania 
i przejęciu satelity przez Hughes Glo
bal Services (HGS) 17 czerwca 1998 r. 
umieszczono go na orbicie geostacjo
narnej. Nie było to jednak takie pro
ste. Od kwietnia satelita wielokrotnie

zmieniał swoje orbity. Ponadto, aby 
osiągnąć zaplanowaną orbitę geosta
cjonarną, potrzebne było dwukrotne 
okrążenie Księżyca.

Ale co zrobić z satelitami, które nie 
są w pełni sprawne? Czy m ają one 
pozostać na orbicie w charakterze ko
smicznych śmieci? Właściciele otrzy
mali już odszkodowania za ich stratę, 
więc raczej przestają się nimi intere
sować. Jednak ostatnie działania fir
my HGS, wspartej przez ubezpieczy
cieli, pokazują że można spróbować 
ponownie wykorzystywać „utracone” 
satelity. Głównym problemem, oprócz 
zakresu uszkodzeń satelity, jest zna
lezienie nowego zastosowania i chęt
nych do późniejszego z niego korzy
s tan ia  (k lien tó w ). W ten  sposób  
ubezpieczyciele mają szansę po kilku 
latach użytkowania „utraconych” sa
telitów na odzyskanie wyłożonych na 
ich „ratowanie” funduszy oraz przy
najmniej części (a czasem i nawet ca
łego) wypłaconego odszkodowania. 
M ożna tu podać przykłady satelity 
Palapa C l (obecnie HGS-3/Anatolia 
1) wystrzelonego w styczniu 1996 r. 
Po blisko trzech latach pracy zepsu
ciu uległy akumulatory. HGS podjął 
działania mające na celu „uratowanie” 
satelity i po zastosowaniu odpowied
nich procedur obecnie jest on spraw
ny, choć nie działa przez 4 godz. na 
dobę, w czasie okresowych zaćmień.

Niestety, działania mające na celu 
zmianę orbity satelity pochłaniają pa
liwo. Satelita natomiast ma do dys
pozycji tylko określoną ilość paliwa, 
które musi mu w ystarczyć na cały 
przew idyw any (10— 15 lat) okres 
eksploatacji, do ciągłego korygowa
nia swojej pozycji na orbicie. Tak 
więc ustawienie satelity na nominal
nej lub nowej orbicie powoduje na 
ogół skrócenie życia satelity —  szko
dę częściową, a co za tym idzie —  
zm niejszenie dochodów jego  użyt
kownika. Ale to i tak lepsze niż stra
ta całkowita.

Piotr Manikowski jest doktorantem 
w Katedrze Ubezpieczeń Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, przygo
towującym swą rozprawę w dziedzi
nie ubezpieczeń sprzętu i ludzi w lo
tach kosmicznych
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Jarosław Włodarczyk

ngTyzają sfy taięnmęrśi 
iU^pdSĵ yobrjtî nt®\ 
i pragnień, a cmentarz, 
niechcianych konstela 
to Jcopdlnier^karbówĄ 
bijąca ńa głowę wszelh 
stanowiska ajuiheologi

Rys. 1. Wieloryb, czyli (wciąż jeszcze) Potwór Morski i fragment Erydanu. J. Bode, 
Uranographia (Berlin 1801)

Umnografia
fantastyczna

Chociaż wciąż nie umiemy opi
sać Wszechświata, elementy 
kosmografii —  nawet tak eg

zotyczne jak czarne dziury czy białe 
karły —  gdy już je  oswoimy za sprawą 
ziemskiej fizyki, trafiają na półkę „zro
zumiane”. Paradoksalnie, półkę „nie
zrozumiane” nadal okupują konstela
cje, od zarania dziejów  człow ieka 
składane przez niego z gwiazd w i
docznych gołym  okiem. Jeśli ktoś 
twierdzi, że potrafi wyjaśnić, skąd 
wzięły się gwiazdozbiory —  kłamie! 
Narodziny uranografii spowijają mro
ki tajemnicy.

Dlaczego na przykład z bogatej 
w wydarzenia mitologii starożytnych

Greków znaczący fragment nieba pół
nocnego zajęły akurat postacie zwią
zane z dziejami etiopskiej królewny 
Andromedy? Mamy tu, w obszarze 
ciągnącym się od bieguna aż do rów
nika niebieskiego i jeszcze dalej, i ją, 
i jej nieszczęsnych rodziców, Cefeusza 
i Kasjopeę, którzy musieli przezna
czyć córkę na ofiarę; mamy Perseusza, 
który przybył na Pegazie (skrzydlaty 
koń też pozostał pośród gwiazd) i ura
tował Andromedę, zabijając zagraża
jącego jej potwora morskiego, a ów 
z kolei trafił na niebo jako Wieloryb. 
Historia właściwie banalna, a mimo to 
do jej uwiecznienia posłużyła niemal 
ćwiartka nieboskłonu, dostępnego ob-
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serwacjom astronomów znad Morza 
Śródziemnego.

Wieloryb z kolei zajmuje centralne 
miejsce pośród kilku gwiazdozbiorów
0 wodnej proweniencji: ponad nim 
znajdują się Ryby, na wschodzie plu
skają fale rzeki Erydan, na zachodzie 
towarzyszy mu Wodnik, a poniżej po
twora morskiego odnajdujemy Rybę 
Południową —  Prarybę, matkę zodia
kalnych Ryb. To prawda, że wody 
Nilu, Eufratu i Tygrysu oraz akwen 
Morza Śródziemnego miały decydu
jący wpływ na rozwój kultur starożyt
nego Egiptu, Mezopotamii czy wresz
cie G recji, k tórym  zaw dzięczam y 
narodziny zachodniej nauki o gwiaz
dach, jednakże nikłość tego tropu jest 
dla każdego oczyw ista. P ierw sza 
z siedmiu glinianych tabliczek, zawie
rających akadyjski mit o stworzeniu 
świata i ludzi (co najmniej początek
1 tysiąclecia p.n.e.) rozpoczyna się sło
wami: „Gdy na górze niebo nie zosta
ło nazwane, w dole ziemia nie miała 
imienia...” (przełożyła Krystyna Łycz- 
kowska). W ciąż pozostaje aktualne 
pytanie: no dobrze, ale co było dalej?

Jednym z bardziej interesujących 
wątków w dziejach konstelacji jest sła
bość uranografów do istot zm yślo
nych. Perseusz, który zrobił tyle do
brego dla Andromedy, a tym bardziej 
zapracowany po łokcie Herkules ist
nieli na pewno i niewątpliwie zasłu
ży li na m ie jsce  po śró d  gw iazd . 
Dlaczego jednak w epokach od śre
dniowiecza po koniec XIX w., kiedy 
to w prow adzano nowe konstelacje 
i porządkowano stare, nie usunięto 
z n iebosk łonu  tak fan tastycznych  
stworów, jak  Koziorożec —  na wpół 
koza, na wpół ryba, Centaur (kolejna 
hybryda, tym razem z udziałem czło
wieka i zw ierzęcia kopytnego) czy 
Smok? Ba, jeszcze w wiekach śred
nich próbowano przemycić między 
gwiazdy Centaurzycę —  z miernym 
skutkiem. Feniks wzbogacił listę kon
stelacji dopiero pod koniec XVI w., za 
spraw ą am sterdam sk iego  teo loga 
i kartografa Petrusa Planciusa. W tym 
samym czasie ulokował się na niebie 
i pozostał tam już na zawsze Jednoro
żec, za co niektórzy czynią odpowie
dzialnym Jacoba Bartscha z Lubania, 
zięcia Jana Keplera. Natomiast trójgło- 
wy pies, Cerber, pojawił się w uścis
ku Herkulesa tylko na chwilę w atla-

Rys. 3. Herkules i Cerber. J. Heweliusz, Firmamentum Sobiescianum sive Urano- 
graphia (Gdańsk 1690)
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sie nieba Jana Heweliusza, Firmamen- 
tum Sobiescianum sive Uranographia 
(Gdańsk 1690).

Najbardziej chyba jednak zdumie
wa kuriozalność dwóch odwiecznych 
i najlepiej znanych gwiazdozbiorów: 
Małej i Wielkiej Niedźwiedzicy. Ta
jemnicą pozostaje bowiem, dlaczego 
starożytni astronomowie wyposażyli 
je  w imponujące, puszyste ogony, 
a nowożytni uczeni nie przeprowadzili 
odpowiedniej operacji, by naprawić 
ów błąd. Honor tych ostatnich próbo
wał ratować nieco ekscentryczny An
glik, John Hill, który w połowie XVIII 
w. usiłował z zoologiczną precyzją 
umieścić na niebie nie tylko Dżdżow
nicę i Ropuchę, lecz także Uranosco- 
pus —  morską rybę znaną z tego, że 
wzrok kieruje nieustannie ku niebu. 
Wciśnięta między klasyczne Bliźnię
ta i siedemnastowiecznego Heweliu- 
szowego Rysia, nie zyskała aprobaty 
niebieskich kartografów.

M im o w ysiłków  H illa  czasy 
oświecenia bywają uważane za nie
zbyt sławny okres w dziejach urano- 
grafii. I to z dwóch powodów. Pierw
sza kobieta, która tak napraw dę 
zyskała popularność dzięki astrono
mii, angielska pisarka Agnes M. Cler-

ke, skrytykowała tę epokę za wprowa
dzenie na firmament bezdusznych sek- 
stansów, teleskopów, zegarów i innych 
narzędzi badawczych, za którymi nie 
szła żadna ciekawa legenda. A więc 

nuda. Drugi powód 
jest mniej chwaleb
ny, ale za to znacznie 
bardziej interesują
cy: lizusostwo i prze
kupstwo.

Należy przy tym 
zauważyć, że nowo 
proponowane gwiaz
dozbiory nie zawsze 
formowano z gwiazd 
nie ujętych w figu
rach klasycznych 
konstelacji. Powód 
był prosty: niezrze- 
szo n e  p o z o s ta ły  
gwiazdy słabe, a ich 
niewielki blask nie 
lico w a ł p rz ec ież  
z pow agą postaci, 
których chwałę mia
ły głosić. W ten spo
sób, n iejako przy 
okazji, uranografia 
odnotowała całą la
winę niechlubnych 
prób zajęcia różnych 
fragmentów postaci,

wydawałoby się dobrze osadzonych na 
firmamencie. Zdarzały się również już 
nie drobne kradzieże, lecz próby prze
wrotów pałacowych. Oto garść przy
kładów.

Dyrektor berlińskiego obserwato
rium, Johann Elert Bode, nie po
wstrzymał się w 1787 r. od zaanekto
wania kilku gwiazd z ręki Andromedy 
i przegnania z nieba Jaszczurki Hewe
liusza, by utworzyć konstelację pod 
wdzięczną nazwą Chwała Fryderyka, 
tego samego Fryderyka II, zwanego 
Wielkim, który zainicjował pierwszy 
rozbiór Polski. Jeszcze dalej posunęli 
się profesorowie Uniwersytetu Lip
skiego, gdy w 1806 r. ich miasto ocze
kiwało na przemarsz zwycięskich 
wojsk Napoleona po bitwie pod Jeną. 
Postanowili charakterystyczne gwiaz
dy Pasa i Miecza Oriona przemiano
wać na Gwiazdy Napoleona. Tutaj 
sama historia szybko ukazała absur
dalność pomysłu, choć angielska pra
sa zdążyła sobie z tej okazji poużywać 
na napoleońskim Orionie.

Wspomniany Bode należał do tych 
niebieskich kartografów, którzy ak
ceptowali pomysły innych, mając w 
tym własny interes. Albowiem szansę 
na przetrwanie nowej konstelacji da
wała wyłącznie jednoczesna akcepta
cja jak największej liczby ośrodków

Rys. 5. Balon (Montgolfierów) znalazł się w pobliżu Mi
kroskopu, ale tylko ten drugi pozostał na mapach nie
ba. J. Bode, Uranographia (Berlin 1801)
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Rys. 7. Smok z arabskiej mapy nieba (X w.)

naukowych, w tym przede wszystkim 
Paryża i Londynu. Jedna z większych 
gwiezdnych transakcji odbyła się pod 
koniec XVIII w. pomiędzy Bodem i je
go odpowiednikiem w stolicy Francji, 
Josephem Jeromem de Lalande’em, 
dyrektorem tamtejszego obserwato
rium. I tak Chwała Fryderyka została 
zaaprobowana przez Francuzów, gdyż 
Bode zgodził się przyjąć umieszczo
nego przez nich przy Kasjopei Straż
nika Pól Uprawnych, w którego łaciń
skiej nazwie — Custos Messium — 
zaszyfrowana była pamięć znanego 
łowcy komet i mgławic, Charlesa 
Messiera. Natomiast Balon, upamięt
niający lot braci Montgolfierów, oku
piony został wprowadzeniem Prasy 
Drukarskiej, głoszącej chwałę nie
mieckiego wynalazku druku. Osta
tecznie żaden z tych gwiazdozbiorów 
nie przetrwał porządkowania niebo
skłonu, podjętego w połowie XIX stu
lecia, a zakończonego w 1928 r. — 
mimo że niektóre z nich długo się temu 
opierały.

Z całą pewnością natomiast nie ist
nieją imiona gwiazd. No, może z kil
kunastoma wyjątkami.

W starożytnej greckiej astronomii, 
która pierwsza systematycznie skata
logowała niebo, tylko tuzin gwiazd, 
zazwyczaj najjaśniejszych, otrzymał 
nazwy; należą do nich m.in. Arktur 
w Wolarzu, Regulus w Lwie czy Proc-

jon w Małym Psie.
Pozostałe gwiazdy 
identyfikowano na 
podstawie ich po
łożenia w figurze 
k o n s te lac ji, tak  
w ięc o k re ś la n a  
obecnie jako eta 
W ie lk ie j  N i e 
d źw ied z icy  była 
dawniej „trzecią, 
na końcu ogona”.
G reck a  w ied za  
o gwiazdach i kon
stelacjach dotarła 
w średniowieczu 
do łacińskiej Euro
py za sprawą arab
skich przekładów, 
a te zachowały an
tyczny sposób iden- 
tyfikacji gwiazd.
Gdy jednak doszło 
do tłu m a cze n ia  
arabskich wersji 
greckich traktatów 
na łacinę... Zasta
nówmy się: różna 
znajomość orien
talnego języka w 
różnych ośrodkach 
średniowiecznej nauki, nieustalone za
sady transkrypcji na łacinę, błędy ko
pistów przepisujących manuskrypty, 
czasami skłonność do błazenady. I tak 
oto eta Wielkiej Niedźwiedzicy — po

dobnie jak setki in
nych gw iazd — 
z y sk a ła  nazw y 
„arabskie” Alkaid 
i Benetasz, trudne 
do u sp raw ied li
w ien ia . D a lsze  
losy  tego ś re d 
n i o w i e c z n e g o  
gwiezdnego bes- 
tiarium  zależały 
już wyłącznie od 
wyborów autorów 
późniejszych po
pularnych atlasów 
nieba, takich cho
ciażby jak Urano- 
graphia Bodego.

Jak bardzo wia
ra w „arabskie” 
k o rzen ie  imion 
gwiazd przeniknę
ła do uranografii, 
ilustruje historia

dwóch najjaśniejszych gwiazd Delfi
na, alfy i bety. Pojawiły się one pod 
postacią, odpowiednio, Sualocin i 
Rotanev w katalogu blisko 8 tys. 
gwiazd z 1814 r., opracowanym przez 
włoskich astronomów pod kierunkiem 
Giuseppe Piazziego w obserwatorium 
w sycylijskim Palermo. Sumienni tro
piciele gwiezdnych imion zauważyli 
nawet, że Sualocin może wywodzić się 
z arabskiego scaloin, czyli „bystry”. 
Tymczasem dopiero niedawno dostrze
żono, że asystentem Piazziego był Nic- 
colo Cacciatore, którego imię i nazwi
sko w języku polskim oddać można 
jako Mikołaj Myśliwy, podczas gdy po 
łacinie — Nicolaus Venator.

Jarosław Włodarczyk jest adiunk
tem w Instytucie Historii Nauki 
PAN i współautorem (wraz z Jerzym 
Dobrzyckim) „Historii naturalnej 
gwiazdozbiorów”, która ukazała się 
nakładem wydawnictwa Prószyński 
i S-ka, Warszawa 2002. Ilustracje 
pochodzą z książki

Rys. 6. Kot (Laiande’a). Nie udało się ustalić, za sprawą 
jakiej wymiany trafił (na chwilę) między gwiazdy. J. Mid
dleton, Celestial Atlas (Londyn 1843)
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Typ widmowy B

Choć wśród stu najbliższych 
gwiazd nie znajdziemy żadnej

o typ ie  w idm ow ym  B, to 
w grupie stu najjaśniejszych na niebie 
stanowią one aż jedną  trzecią. Bez 
gwiazd typu B trudno byłoby rozpoznać 
wiele obszarów nieba. Zniknąłby Krzyż 
Południa (zubożony o a  i/? Cru), z 16 
jasnych gwiazd Skorpiona pozostało
by zaledwie 6, a zarys Oriona ograni
czyłby się do Betelgeuse oraz pasa zło
żonego z dwóch tylko gwiazd (ó i £ 
Ori). No i nie byłoby Plejad, gdyż ich 
najjaśniejsze gwiazdy (klasyczne „sie
dem sióstr”) też mają widma typu B.

Mówiąc o gwiazdach typu B, nie 
można pominąć ich bliskiego związ

ku z o wiele rzadszymi kuzynkami —  
gwiazdami typu O. Jedne i drugie to 
gorące, błękitne obiekty, emitujące 
większość swego promieniowania już 
w ultrafiolecie. Bardzo wyraźnie kon
centru ją się w płaszczyźnie Drogi 
M lecznej, nie wykraczając od niej 
poza odległość 100 pc w kierunku 
p o przecznym . W ystępu ją  p rzede  
wszystkim w ramionach spiralnych, w 
asocjacjach i w młodych gromadach 
otwartych. Ich skład chemiczny jest 
zbliżony do składu chemicznego Słoń
ca, są to obiekty młode, należące do
I populacji.

A stronom ow ie często  używ ają  
określenia „gwiazdy OB” , mówiąc

o gorących, m asywnych gwiazdach 
ciągu głównego. A jednak same tylko 
gwiazdy typu B reprezentują niezwy
kle szeroki zakres temperatur efektyw
nych —  od 10000 K w B9 do prawie 
30 000 K w BO (czemu odpowiada roz
piętość mas od 3 do 20 mas Słońca). 
Nic dziwnego, że 10 podtypów nie 
wystarcza na opisanie tak różnorod
nej próbki gwiazd i ich widm —  stąd 
też określenia w rodzaju BO,5 czy B9,5 
są na porządku dziennym.

W typie widmowym B linie wodo
ru słabną, gdy przemieszczamy się od 
podtypów  najpóźniejszych do naj
wcześniejszych —  wiąże się to z joni
zacją wodoru, która następuje coraz 
szybciej w tem peraturach powyżej 
9500 K. Równocześnie coraz silniej
sze (aż do B2) stają się linie neutral
nego helu, a w BO zaznaczają się już 
linie helu zjonizowanego. Odnajdzie
my też linie zjonizowanego (w stop
niu I— III) krzemu oraz zjonizowane
go tlenu, węgla, magnezu i azotu.

Obok „normalnych” gwiazd B ist
nieją w tym samym zakresie tempera
tur liczne obiekty o wyraźnych osob
liw ościach w idm ow ych. G w iazdy 
magnetyczne, z którymi spotkaliśmy 
się omawiając typ widmowy A, roz
ciągają się aż do podtypu B5 —  toteż 
obok gwiazd Ap mówi się i o Bp. 
W podtypach B9— B4 grupują  się 
gw iazdy  m anganow e, zw ane też 
gwiazdami HgMn. Jak sugeruje sama 
nazwa, wykazują one silne linie ab
sorpcyjne rtęci Hgll 398,4 nm i man
ganu MnII 347,4 nm. Jest to wynik od 
100 do 1000 razy większej obfitości 
obu tych pierwiastków na powierzch
ni. Gwiazdy te nie mają mierzalnego 
pola magnetycznego i nie wykazują 
żadnych przejawów zmienności. Na
tomiast jak na gwiazdy typu B rotują 
bardzo powoli, z prędkościami rzędu 
30 km/s.

Prędkości rotacji gwiazd typu B 
mogą przekraczać 200 km/s. Nic dziw
nego, że wiele tego typu obiektów 
wykazuje obecność rozległej otoczki, 
również szybko ratującej. Objawia się 
to przede wszystkim dzięki obecności 
w widmie linii emisyjnych —  głów-
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nie wodoru (czasem tylko w linii Ha) 
— nakładających się na widmo ab
sorpcyjne (rys. 2). Sposób powstawa
nia rozdwojonej linii emisyjnej w ta
kiej otoczce jest przedstawiony na 
rys. 3. Ze względu na szybką rotację 
otoczka wokół gwiazdy może być wy
raźnie spłaszczona, przybierając 
kształt dysku. Pozwala to dodatkowo 
wyjaśnić dużą rozmaitość profilów li
nii (rys. 4).

Szczególny przypadek profilu sta
nowi tzw. profil typu P Cygni (rys. 5), 
składający się z nie przesuniętej skła
dowej emisyjnej i wyraźnie przesu
niętej ku fioletowi składowej absorp
cyjnej. Nazwa pochodzi od znanej od 
XVII wieku gwiazdy zmiennej (nad- 
olbrzyma typu B I) noszącej to ozna
czenie. Profil typu P Cygni je s t 
oznaką istnienia wokół gwiazdy jed
nej lub kilku ekspandujących otoczek 
gazowych.

Jak widać na rys. 1, ciąg olbrzymów 
typu B leży zaledwie ok. 1 mag. po
nad ciągiem głównym. Olbrzymy typu 
B są zaledwie jakieś 60% większe od 
ich odpowiedników na ciągu głównym 
(te z kolei tylko 2-3 razy przewyższają 
Słońce swymi rozmiarami). Są wśród 
nich (w liczbie kilku procent) gwiaz
dy wykazujące zmienność będącą na
stępstwem pulsacji — to gwiazdy typu 
fi Cephei (zwane też gwiazdami ji Ca
ms Majoris). Ich zmiany jasności 
(w okresie rzędu kilku godzin) z re-

przesunięcie dopplerowskie 

Rys. 2. Przykłady profilów emisyjnych gwiazd Be

guły nie przekraczają  0,1 mag. 
Ze zmiennością gwiazd typu B mamy 
też do czynienia w obszarze białych 
karłów. Spotykamy tu m.in. prototyp 
jednej z grup, ZZ Ceti. Amplitudy 
zmian jasności tego typu gwiazd są 
bardzo małe, mniejsze od 0,3 mag., 
a okresy — niezwykle krótkie: od 100 
do 1000 s (!).

Nadolbrzymy typu B są znacznie 
mniejsze od ich odpowiedników kla
sy M. Przypomnijmy, że promień 
fi Cephei (M2Iae) stanowi około 11 
j.a.; w przypadku Cyg OB2 No. 12 
(B5Ia) promień to „zaledwie” 1 jed
nostka astronomiczna.

Mniejsze rozmiary nadolbrzymów 
oraz zacierająca się różnica między 
olbrzymami a przedstawicielkami cią
gu głównego typu B sprawiają, że
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Rys. 4.

w szystk ie  te gw iazdy  
w znaczący sposób od
działują na otaczającą je 
m aterię m iędzygw iaz- 
dową. Przede wszystkim 
gwiazdy B rozświetlają 
leżące często w ich są
siedztwie obłoki pyłowo- 
gazowe. Dzięki rozpra
szaniu prom ieniowania 
na ziarnach pyłu może
my efektowne formy ta
kiego oddziaływania za
obserwować w postaci 
mgławic refleksyjnych —  przykładem 
są choćby otaczające gwiazdy Plejad 
jasne mgławice.

W miarę przesuwania się ku coraz 
wcześniejszym podtypom gwiazdy B 
emitują coraz więcej promieniowania 
w dalekim ultrafiolecie. Fotony o dłu
gościach fali nie przekraczających 
91,2 nm są w stanie jonizować ato
my w odoru. Zatem  ultrafio letow e 
prom ien iow anie gorącej gw iazdy 
może zamieniać otaczający je  wodór 
neutralny w zjonizowany, tworząc 
tzw. obszar HII. Z kolei zachodzący 
spontanicznie proces rekom binacji 
spowoduje św iecenie otaczającego 
gwiazdę obszaru, ale tym razem od
bywa się to już  nie w sposób ciągły, 
lecz w liniach widmowych. N ajsil
niejszą linią wodoru w zakresie wi
dzialnym jest linia Hq, toteż mgławi
ce emisyjne szczególnie efektownie 
prezentują się w barwie czerwonej. 
N a to m ias t m g ław ice  re flek sy jn e  
św iecą tym silniej, im krótsza jest 
długość fali prom ieniowania, gdyż 
rozpraszanie maleje z długością fali.

Model wyjaśniający powstawanie różnego rodzaju profili emisyjnych gwiazd Be

ekspansja 
bez gradientu 
prędkości

(kr)

ekspansja 
z gradientem

♦ V, prędkości

Rys. 5. Powstawanie profilu typu P Cygni w otoczce ekspandującej odpowiednio: 
bez gradientu prędkości (a) i z gradientem prędkości (b)

Na rozkładówce:

Pierwsza misja kosmiczna STS-1 promu kosmicznego — statek Co
lumbia na platformie startowej Centrum Badań Kosmicznych im. Ken- 
nedy’ego na Florydzie. Start nastąpił 12 kwietnia 1981 r. w samo 
południe UT. Celem tej misji było sprawdzenie na orbicie parame
trów i systemów technicznych promu kosmicznego we wszystkich 
fazach lotu. Lot trwał 2 dni 6 godzin 20 minut i 53 sekundy a statek, 
jak planowano, lądował bez problemów w Bazie Sił Lotniczych im. 
Edwarda w Kalifornii 14 kwietnia 1981 r.
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OBSERVATORY

TOYOTA

Zaćmienie Słońca z 4 grudnia 2002 r. obserwowane 
w Australii i Afryce przez uczestników wypraw organi
zowanych przez Młodzieżowe Obserwatorium Astrono
miczne w Niepołomicach. Relacje z obu wypraw i opi
sy zamieszczonych tu zdjęć znajdą Czytelnicy w niniej
szym zeszycie „Uranii-PA” na s. 76.
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T  2Ł •  •c/ Tanu
12 XII 2002, F = 780 mm, D = 100 mm, T exp = 1/60 s 
400 ASA. Zdjęcie zostało wykonane za pomocą projek 
cji okularowej opisanej w tekście (s. 46) aparatem cyf 
rowym Olympus Camedia C-4000 ZOOM 
Fot. W. Skórzyński

my-.

* *

Halo Słoneczne, z przodu Wieża Kopernika we From 
borku, sierpień 2002. Aparat Praktica z obiektywem MC 
ZENITAR \96 M2,8/16, film Kodak ProFoto 100

Fot. Bartosz Dąbrowski



iv skrócie

Pierwsze spojrzenie satelity Integral 
na Wszechświat w promieniach gamma

Satelita Integral działa i jest w pełni 
sprawny! Pierwsze zdjęcia wykonane 
przez satelitę Europejskiej Agencji Ko
smicznej zostały zaprezentowane 18 
grudnia w Paryżu (zobacz również 
wcześniejszą wiadomość). W zakresie 
optycznym liczba widocznych gwiazd 
jest zawrotna, na falach gamma czy X 
jest mniej obiektów, ale te, które pozo
stają, są naprawdę wyjątkowe. Pierw
szym testem, jakiemu został poddany

czarną dziurę o masie 5 mas Słońca, 
która stopniowo pochłania swojego to
warzysza. Towarzysz to gwiazda ozna
czona jako HDE 226868 — niebieski 
nadolbrzym o temperaturze powierzch
niowej około 31 000 K. Okrąża czarną 
dziurę raz na 5,6 dnia. Jest to dobrze 
poznane źródło promieniowania wyso
koenergetycznego i jako takie stanowi 
idealny test dla instrumentów na pokła
dzie Integrala i pozwala je dostroić.

wskazuje położenie obiektu Cygnus X-1

Cygnus X-1 jest oddalony od nas 
o około 10 000 lat świetlnych, znajduje 
się w szyi konstelacji Łabędzia. Jest jed
nym z najjaśniejszych źródeł wysoko
energetycznego promieniowania. Cy
gnus X-1 został odkryty w 1960 r.; przez 
większość uczonych jest uważany za

sama jak  na obrazie OMC. Normalne 
gwiazdy emitują niewielką ilość promieni X, 
dlatego na obrazie OMC widać wiele obiek
tów niewidocznych na obrazie JEM-X. Pro
mieniowanie X powstaje, gdy gaz z gwiaz
dy HDE 226868 spada na czarną dziurę

Fragment gwiazdozbioru Łabędzia widzia
ny przez Optical Monitoring Camera (OMC) 
w świetle widzialnym. Pełny obraz odpo
wiada powierzchni 10 Księżyców, zawiera 
około 20 000 gwiazd — niektóre świecą tak 
słabo, że nasze oko musiałoby być 1500 
razy czulsze, aby móc je zobaczyć. Cygnus 
X-1 znajduje się w środku kwadratu. Wi
dać jedyn ie towarzysza okrążającego 
czarną dziurę — gwiazdę HDE 226868. 
Oko ludzkie jest 10 razy za słabe, aby zo
baczyć HDE 226868. Powyżej niej widać 
kolejnągwiazdę, jest to jednak jedynie efekt 
rzutowania na sferę niebieską

Artystyczna wizja Cygnus X-1

25 listopada 2002 — potężna eks
plozja, znana jako wybuch promieni 
gamma (GRB — gamma-ray burst), 
pojawiła się na wprost detektorów In
tegrala. Przez około 20 sekund deszcz 
promieni gamma spadał na statek ko
smiczny i został uchwycony przez ka
merę IBIS i spektrometr SPI. Dokład
ne pochodzenie wybuchów GRB jest 
sporne. Jedna z możliwości jest taka, 
że większość GRB to śmiertelne wy
buchy bardzo masywnych gwiazd 
w odległym Wszechświecie (hiperno-

wych). GRB pojawiają się średnio dwa 
razy dziennie z różnych kierunków na 
niebie. Uważa się, że GRB021125 
(liczby oznaczają datę obserwowane
go wybuchu) nastąpiła w odległości 
około 5 min lat świetlnych od nas. Jas
ność GRB można porównać z jasno
ścią setek galaktyk!

Wybuch promieniowania gamma widziany 
przez satelitę Integral

Integral znajduje się daleko poza 
wpływem zmiennej ziemskiej pogody, 
ale uczeni muszą brać pod uwagę ko
smiczną pogodę — nieustanny deszcz 
cząstek, które mogą przejściowo „ośle
pić” detektor promieni gamma. Kame
ra JEM-X okazała się szczególnie 
wrażliwa na pogodę kosmiczną, więc 
musiano ją  „przestroić”.

K. Zawada

KONKURS 
NA LOGO PTA

Zarząd Główny Polskiego Towa
rzystwa Astronomicznego ogła
sza konkurs na znak graficzny 
(logo) PTA. Znak będzie używa
ny na dokumentach PTA i w wi
trynie internetowej. Może być 
kolorowy, ale przy wykorzystaniu 
niewielkiej liczby kolorów (najwy
żej 3) i wyraźnie rozpoznawalny 
na dokumentach czarno-białych. 
Projekty oceni Jury powołane 
przez ZG PTA.

Przewidziane są nagrody. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastą
pi w końcu maja 2003 r. i zosta
nie ogłoszone w U-PA nr 4/03. 
Projekty prosimy przesyłać w ter
minie do 15 maja 2003 r. na ad
res Zarządu G łównego PTA 
w Warszawie, ul. Bartycka 18 
wraz z oświadczeniami o tym, że 
praca jes t w całości dziełem 
własnym i o zrzeczeniu się praw 
autorskich na rzecz PTA w wy
padku zwycięstwa w konkursie.
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Wyznaczanie odległości we Wszechświecie

Podręczniki astronomii (ściślej: fizyki z astronomią) 
dla szkół ponadpodstawowych całkowicie ignorują 
problem wyznaczania odległości. A jest to problem 

kluczowy w całej historii astronomii i pozostaje nim na
dal. Czy wynika to z przeświadczenia autorów, że problem 
jest zbyt trudny bądź mało istotny?

Przyjmijmy następujące założenia:
—  chcemy tylko wykazać, iż problem wyznaczania od

ległości jest kluczowy dla rozwiązania wielu podstawo
wych problemów,

—  nie chcemy nauczyć wyznaczania odległości, a do
prowadzić do zrozumienia niektórych metod ich wyzna
czania.

Jeśli je  przyjmiemy (a chyba są sensowne), problem 
przestaje przerastać możliwości ucznia.

Zacznijmy od postawienia przed uczniami paru proble
mów.

1. Dawno zauważono, że Wenus oddala się od Słońca 
nie więcej niż o 46°. Czy na tej podstawie można obli
czyć, w jakiej odległości od Słońca krąży Wenus? Jakie 
dodatkowe dane są do tego niezbędne?

Pomagamy uczniom (jeśli to okaże się konieczne) wy
konać poprawny rysunek. W powstałym trójkącie znamy 
dwa kąty (rys. 1). Aby był on w zupełności określony, mu
simy znać jeszcze jeden bok, np. odległość Ziemia-Słoń- 
ce. (Jeśli znamy te trzy elementy, potrafimy trójkąt wy
kreślić).

Możemy poinformować, że znajomość odległości Zie- 
mia-Słońce jest też niezbędna dla wyznaczenia odległości 
od Słońca pozostałych planet [1]. A także, że w liceum 
poznają metody (trygonometria) pozwalające obliczyć szu
kany bok trójkąta.

2. Zastanówcie się, jak  można wyznaczyć moc promie
niowania Słońca. Jakich pomiarów należy w tym celu do
konać? Jaka wielkość musi być znana?

Na pewno będąpotrzebne pytania naprowadzające. Nie
kiedy wystarczy zwrócić uwagę na kolektory słoneczne 
(jeśli znajdują się w miejscowości, w której mieszkamy).

Zauważmy, że pierwszy z problemów można postawić 
nieco inaczej: obliczyć odległość Ziemia-Słońce, gdy zna
na jest odległość Ziemia-W enus (dla uproszczenia jak  na 
rys. 1). Czy istnieje możliwość jej wyznaczenia? Oczywi
ście, mam w tej chwili na myśli metodę paralaks geocen- 
trycznych (rys. 2). Tu też wprowadziliśmy małe uprosz
czenie —  obaj obserwatorzy znajdują się na tym samym 
południku [2],

Metoda paralaks geocentrycznych wystarcza do wyzna
czania odległości w ramach Układu Słonecznego. Jeśli 
chcemy sięgnąć dalej, np. do gwiazd, różnice między ką
tami a i b stają się niemierzalnie małe. Możemy jednak 
w ykorzystać w iększą bazę —  średnicę orbity  Ziem i 
(rys. 3). Jest to metoda paralaks heliocentrycznych. O me
todzie tej myślał już Mikołaj Kopernik, ale ówczesne do
kładności pomiaru kątów nie dawały takiej możliwości

(wymaga ona pomiaru kątów z dokładnością lepszą niż do 
0,1 sekundy łuku). Udało się to dopiero w latach 1837— 
-1838 (Struve, Bessel i Henderson). Tę właśnie datę mo
żemy uznać za datę narodzin astrofizyki. Metoda nadaje 
się do pomiaru odległości stosunkowo bliskich gwiazd. 
A co z dalszymi?

Istnieje prosta zależność między oświetleniem (natęże
niem oświetlenia) a mocą źródła promieniowania [3]. Opie
rając się na rys. 4 mamy natychmiast:

moc
natężenie = ■

r^

Natężenie oświetlenia możemy zmierzyć. Gdybyśmy 
znali moc źródła, pozostałaby jedna niewiadoma —  od
ległość. Czy jest taka możliwość? Okazuje się, że dla pew
nej grupy gwiazd zmiennych (cefeid) okres zmian ich jas
ności jest funkcją ich mocy prom ieniowania (jasności
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absolutnej). A to, co widzimy (i potrafimy zmierzyć), to 
natężenie oświetlenia (siatkówki oka, kliszy fotograficz
nej). Tę metodę, przez analogię do poprzednich, nazwano 
metodą paralaks fotometrycznych [3],

Dość dawno zauważono, że oprócz gwiazd na niebie 
widzimy też obiekty rozciągłe. Około 1787 r. powstał na
wet katalog takich obiektów (katalog Messiera). Z czasem 
część z nich wyodrębiono pod wspólną 
nazwą mgławic (mgławica Andromedy, 
mgławica Koński Łeb). O odległościach 
do tych obiektów, a tym samym o ich 
naturze nie wiedziano prawie nic. W hi
storii astronomii lata dwudzieste ubie
głego wieku nazywa się często okresem 
„wielkiego sporu”. Spór ten [4] dotyczył 
odległości (i natury) mgławic spiralnych.
O tym, jak był trudny, mogą świadczyć 
oszacowania (lata 1907-1917) odległo
ści do Wielkiej Mgławicy Andromedy.
Uzyskiwano wyniki od 20 do 500000 
1. św. Dopiero w 1923 r. E. Hubble do
strzegł w tej mgławicy 3 cefeidy i mie
rząc okresy ich zmian blasku, uzyskał 
bliski prawdy wynik —  900 000 1. św. (współczesne wy
znaczenia dają 2 300 000 l.św.). Obserwowany Wszech
świat stał się znacznie, znacznie większy! Wiele mgławic 
okazało się być galaktykami podobnymi do Galaktyki Dro
gi Mlecznej. Cefeidy możemy dostrzec tylko w stosunko
wo bliskich galaktykach. Odległości do dalszych określa
my najczęściej w oparciu o prawo Hubble’a stwierdzające, 
że galaktyki oddalają się od nas z prędkościami propor
cjonalnymi do ich odległości:

ur =  Hr.

Prędkość radialną galaktyki możemy wyznaczyć opie
rając się na obserwowanym efekcie Dopplera. Jeśli znamy

wartość stałej Hubble’a (z czym do dzisiaj są pewne kło
poty), możemy wyznaczyć odległość r.

Interpretacja prawa Hubble’a sprawia pewne kłopoty. 
Młodzież prawie natychmiast wyciąga wniosek: skoro ga
laktyki oddalają się od nas, to my jesteśm y w środku 
Wszechświata. Niezrozumienie można dość prosto skory
gować [5].

Historia powtórzyła się jeszcze przynajmniej dwukrot
nie i dotyczyła odkrytych w 1963 r. kwazarów oraz nieco 
później błysków gamma (pierwsza publikacja o kosmicz
nym pochodzeniu błysków ukazała się w 1973 r. [6]). Sen
sowne wyjaśnienia natury kwazarów i źródeł błysków sta
ło się możliwe dopiero po wyznaczeniu ich odległości.

Juliusz Domański
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Relacja z Afryki

Pracownikom M łodzieżowego 
Obserwatorium Astronomicz
nego w Niepołomicach po raz 

czwarty było dane obserwować całko
wite zaćmienie Słońca. Przez blisko 
rok przygotowywano ekspedycję, któ
rej celem stała się Republika Południo
wej Afryki, a ściślej —  miejscowość 
Tshipise w jej północno-wschodniej 
części (22° 28' 00" S i 30° 28' 33" E, 
431 m n.p.m.). Ekspedycję zorganizo
wano wspólnie z Instytutem Meteoro
logii i Gospodarki Wodnej w Warsza
wie. Wyjazd sześcioosobowej grupy 
stał się możliwy wyłącznie dzięki po
mocy Toyota Motor Poland oraz Auto
ryzowanego Dealera Toyota -  Bielany 
z Warszawy, Towarzystwa Ubezpie
czeń Nordea Polska, firmy Energopol 
—  Warszawa S.A. oraz firmy Allcon 
z Gdyni.

Zaćmienie Słońca z 4 grudnia 2002 
(Saros 142) widoczne było w pasie 
przebiegającym od środkowego Atlan
tyku poprzez południową Afrykę i koń
czącym się na terenie Australii. Połu
dniowa Afryka po raz drugi w ciągu 18

miesięcy doświadczyła całkowitego za
ćmienia Słońca. To wcześniejsze, z 21 
czerwca 2001 r., ekspedycja MOA ob
serwowała na Madagaskarze.

Na terenie RPA prognozy pogody 
wskazywały 60% prawdopodobień
stwo udanej obserwacji i te sprawdzi
ły się bezbłędnie. Można by to nazwać 
złośliwością natury, ponieważ od przy
jazdu do Afryki, czyli od 26 listopada 
towarzyszyła nam piękna, bezchmur
na pogoda. Z racji zachmurzenia pa
nującego w momencie zaćmienia pla
ny fotograficzne nie zostały w pełni 
zrealizowane. Chmury uniemożliwiły 
m. in. rejestrację całego zjawiska na 
jednej klatce, wykonano jednakże kil
kadziesiąt ujęć, z których dwa tutaj 
prezentujemy. Program obserwacji za
ćmienia obejmował także rozbudowa
ne pomiary meteorologiczne, których 
wyniki przedstawiamy na internetowej 
stronie Obserwatorium http//moa.ho
me.pl

Teraz myślimy o majowym zaćmie
niu na Islandii i Grenlandii...

Tymon Kretschmer

Relacja z Australii

Młodzieżowe 
Obserwatorium 
Astronomiczne 
w Niepołomicach 
zorganizowało dwie kolejne 
wyprawy, by obserwować 
całkowite zaćmienie Słońca 
w dniu 4 grudnia 2002 
w Afryce i Australii.
Do Parku Krugera 
w Republice Południowej 
Afryki pojechała ekipa 
sześcioosobowa, zaś 
do miejscowości Ceduna 
w Australii dwie osoby 
(fotografik i filmowiec). 
Dotychczas MOA 
zorganizowało ekspedycje 
zaćmieniowe do Meksyku 
(1991), na Węgry (1999) 
i na Madagaskar (2001). 
Oto relacje
obserwatorów zaćmienia 
Z 4 grudnia 2002

Zdjęcia wykonane w trakcie opisywa
nych tutaj wypraw prezentujemy na dru
giej stronie kolorowej wkładki:

1. Chromosfera — fot. T. Łubiarz (eksp. 
1/125 s, obiektyw Sigma 500/5.6 + tele- 
konwerter2x, aparat Canon EOS 1N, film 
REALA Fuji 100, filtr czerwono-pomarań- 
czowy 4xB&W)

2. Ekipa obserwatorów w Australii

3. Ślad Słońca na niebie w dzień zaćmie
nia (eksp. 6 godzin, od 14 do 20 czasu 
lokalnego, przesłona 22, obiektyw Zodiak 
30 mm, aparat Kijew 88, film REALA Fuji 
100, filtr szary słoneczny Soligor, fot. T. 
Łubiarz)

4. Faza częściowa (MTO 1000/10 + tele- 
konwerter 2*, aparat Nikon F70, fot. T. 
Kretschmer)

5. „Diament” (MT0 1000/10 + telekonwer- 
ter 2*. aparat Canon EOS 300, fot. W. 
Piskorz)

6. Ekipa obserwatorów w RPA

Do Ceduny, która leżała w środ
ku pasa całkowitego zaćmie
nia, przyjechaliśmy z Adelai

de w poniedziałek 2 grudnia, rano. 
Wraz z nami zaczęli przybywać ob
serwatorzy z całego świata. Specjal
nymi samolotami przyleciało np. 400 
zainteresowanych zaćmieniem Japoń
czyków. Przybył również guru zaćmie- 
niowców, prof. Jay Pasachoff z Wil
liams College w USA. Miała to być 
jego 35 obserwacja tego fascynujące
go zjawiska. Towarzyszyła mu liczna 
grupa am erykańskich naukow ców  
i studentów. Dwutysięczne miastecz
ko przygotowało się na swój wielki 
dzień. Dla przybyszów przygotowano 
liczne atrakcje, koncerty, występy, 
pokazy akrobacji lotniczych. Sklepy 
oferowały wielki wybór gadżetów na
wiązujących do nadchodzącego zjawi

ska. O ile nam wiadom o, byliśm y 
w kilkunastotysięcznym tłumie jedyny
mi przybyszami z Polski. Ponieważ 
zjawili się tam również rdzenni miesz
kańcy tych ziem —  aborygeni, na pa
m iątkę zakupiliśm y od nich orygi
nalne bumerangi i na miejscu spraw
dziliśmy, że naprawdę wracają. Miesz
kaliśmy w wynajętym pomieszczeniu 
na opuszczonej farmie, oddalonej od 
Ceduny w linii prostej o ok. 4 km. Do 
brzegu oceanu mieliśmy ok. 1 km. 
Przez dwa dni sprawdzaliśmy sprzęt 
fotograficzny i filmowy. Za pomocą 
aparatu GPS wypożyczonego na wy
prawę z PTMA szukaliśmy optymal
nego stanowiska obserwacyjnego. Po
goda australijska spłatała nam jednak 
figla. Zam iast upalnych dni i bez
chmurnego nieba musieliśmy zmagać 
się z zimnem, silnym wiatrem i co naj-
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Chromosfera i korona sfotografowane za pomocą MTO 1000/10 z telekonwerterem 2« 
(aparat Canon EOS 300). Fot. W. Piskorz

gorsze, z dużym  zachm urzeniem . 
Ostatecznie zapadła decyzja o zainsta
lowaniu stanowisk obserwacyjnych na 
farm ie, w której m ieszkaliśm y. Po 
otwarciu okien i wyjęciu moskitier 
mogliśmy przygotować nasz sprzęt do 
pracy. 4 grudnia od rana niestety nie
bo zasnute było gęstymi chmurami. 
Około południa zaczęło się przejaśniać 
i wydawało się, że do pełni szczęścia, 
czyli bezchmurnej pogody, niewiele 
już brakuje. Jednak natura jest bezli
tosna. Silny wiatr znad Pacyfiku przy
wiał znowu kolejną warstwę chmur. 
Nadeszła godzina 18:40 czasu miej
scowego. Przez cienkie chmury obser
wujemy kontur Księżyca, zaczynają
cego przesłaniać tarczę Słońca. W tych 
w arunkach w ykonujem y pierw sze 
zdjęcia. Nadchodzi godzina zero, dla 
nas 19:40. Coraz bardziej przesłania
jący tarczę Słońca Księżyc zaczyna 
chować się za chmurami. I nagle prze
rzedza się na tyle, że w luce ukazuje 
się całkow icie zasłaniająca Słońce 
czarna tarcza Księżyca, okolona po
światą korony słonecznej. Zapadają 
ciemności, tylko nad widocznym na 
horyzoncie buszem unosi się pomarań
czowa łuna. Stadko białych papug szu
ka sobie miejsca na nocleg. Jest pięk
nie i groźnie zarazem. Nad Ceduną 
wznoszą się kolorowe fajerwerki, sły
chać krzyk zachwyconego tłumu. Pra
cujemy w ciszy i skupieniu. W po
m ieszczen iu  słychać ty lko  trzask 
migawek aparatów fotograficznych, 
przy pomocy których realizujemy pro
gram zdjęć, ułożony przez Grzegorza 
Sęka —  astronoma, pracownika MOA 
w Niepołomicach. Dwa aparaty z te
leobiektywami, sterowane programo
wo z przenośnego komputera, wyko
nują przez filtry polaryzacyjne serię 
kilkunastu zdjęć korony słonecznej. 
Trzeci aparat, sterowany ręcznie przez 
Tadeusza Łubiarza, służy do wykony
wania zdjęć protuberancji słonecznych 
z użyciem filtru czerwonego. Wszyst
ko to dokumentuje kamera video, ja  
obsługuję drugą kamerę z teleobiek
tywem i szarym filtrem, nastawioną 
bezpośrednio na zaćmiewane Słońce. 
Po k ilk u n astu  sekundach  ciem ne 
chm ury zasłan ia ją  nam  w szystko. 
Z miasteczka dochodzi pomruk nieza
dowolenia tłumu obserwatorów. Nie
stety, nie było nam dane zobaczyć bar
dzo w idowiskowej fazy kończącej 
całkowite zaćmienie, czyli tzw. dia

mentu. Kontaktujemy się telefonem 
komórkowym z młodzieżą dyżurującą 
w MOA przy komputerach, przekazu
jem y na gorąco relację i otrzymujemy 
inform ację o przebiegu obserwacji 
zaćmienia w RPA.

Jeszcze kilka luk w chmurach, kil
ka kolejnych zdjęć i ciemne obłoki po
zostające na niebie aż do zachodu 
Słońca uniemożliwiły wszelkie dalsze 
obserwacje. W yruszamy zatem nad 
brzeg oceanu po nasz aparat z obiek
tywem typu „rybie oko”, przesłonię
tym szarym filtrem osłabiającym świa
tło sto tysięcy razy, który to aparat 
sześć godzin wcześniej, nastawiony 
na niebo, ukryliśmy w buszu, otwie
rając migawkę. Celem takiego postę
powania jest otrzymanie śladu ruchu 
tarczy słonecznej na dziennym niebie 
oraz jego „przygasania” wskutek za
ćmienia. Wieczorem przeglądamy ma
teriał video, konstatując z zaskocze
niem, że mamy na filmie całą fazę 
całkowitą. Zdjęcia wywołujemy już 
w drodze powrotnej, w Adelaide, skąd 
po zeskanowaniu wysyłamy je  wraz 
z reportażem drogą elektroniczną do 
Niepołomic. Znajdą się na interneto
wej stronie MOA za kilka dni. Z Ade
laide via M elbourne lecimy na Tas
m anię, gdzie będziem y film ow ać 
i fotografować tam tejszą przyrodę.

Do Polski wracamy dopiero po mie
siącu, święta Bożego Narodzenia spę
dzamy w samolocie. W Obserwato
rium poddajem y analizie materiały 
fotograficzne i filmowe, przeglądając 
ruchem poklatkowym rejestrację fazy 
całkowitej, korygujemy wcześniejsze 
spostrzeżenia. Określamy następujące 
parametry liczbowe, dotyczące wyko
nanych badań.

Współrzędne miejsca obserwacji: 
(p = 32°05'47,4" S 
A = 133°39'24,9" E 

w yznaczono aparatem  GPS typ 
Garmin45XL z dokładnością do 15 m.

Ten sam przyrząd posłużył do na
wiązania z czasem UT generatora Cha
racter Panasonic Generator WWCG2E 
ustalającego wewnętrzny czas kame
ry wideo.
II kontakt: 9h 10m 12,Is UT ± 0 ,ls
III kontakt: 9h 10m 45,2s UT ± 0 , l s 
Czas trwania fazy całkowitej: 33 ,I s 
±  0 ,2s.

M ateriał fotograficzny i filmowy 
zgromadzony w czasie obydwu eks
pedycji będzie stopniowo opracowy
w any w naszym  o b serw ato riu m , 
stanowiąc znakomitą bazę dydaktycz- 
no-naukową dla nauczycieli prowa
dzących zajęcia astronomiczne z mło
dzieżą.

M ieczysław Janusz Jagła
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Widzieliśmy po raz kolejny zaćmienie Słońca!

Dnia 4 grudnia 2002 r. nastąpi
ło całkowite zaćmienie Słoń
ca. Można je było obserwować 

w całej południowej Afryce od wybrze
ża Angoli (49 s), przez Zambię, Zim
babwe, Botswanę po RPA (około 1 min 
25 s) i Mozambik (około 1 min 32 s), 
następnie Ocean Indyjski (około 2 min 
35 s), koniec pasa zaćmienia całkowi
tego był na południowo-zachodnim 
wybrzeżu Australii (około 30 s). Naj
krótszy czas trwania fazy całkowitej 
wynosił 26 s na Oceanie Atlantyckim, 
22 s w Australii, natomiast najdłuższy 
czas trwania fazy całkowitej miał 
miejsce z dala od lądów na Oceanie 
Indyjskim i wynosił 02 min 3,8 s. Sze
rokość pasa zaćmienia w najszerszym 
miejscu wynosiła 87 km.

W tym roku przewidywane warun
ki pogodowe były optymistyczne i tak 
też było praw ie w całej Afryce, 
z wyjątkiem wschodniego wybrzeża 
(w tym najbardziej rozreklamowane
go Narodowego Parku Krugera) oraz 
zachodnich wybrzeży Australii, gdzie 
zaćmienie było widoczne najgorzej. 
Nie zniechęciło to jednak tysięcy ob
serwatorów z całego świata, którzy 
niejednokrotnie pokonali tysiące kilo
metrów, aby obserwować w Afiyce lub 
Australii jedno z najpiękniejszych zja
wisk astronomicznych, jakie dała nam 
natura. Bardzo często przy okazji za
ćmień organizowane są tzw. eclipse

party (jednak drogie na naszą kieszeń), 
podczas których w pasie zaćmienia 
całkowitego budowane są specjalnie 
ogromne kompleksy kempingowe 
z polami namiotowymi, parkingami, 
zapleczem gastronomicznym i sanitar
nym oraz rozrywkowym. Na świecie 
jest to bardzo popularny sposób ob
serwowania zaćmień, często jednak

Fot. M. Sieńko

ma to więcej wspólnego z przemysłem 
rozrywkowym i masowymi impreza
mi niż astronomią. Według mnie traci 
się wtedy urok tego zjawiska i nie jest 
to dobre miejsce do realizacji skom
plikowanego programu zdjęć i obser
wacji. Razem z Marcinem Podgórskim 
mieliśmy w 2002 r. ogromną satysfak
cję z przygotowania i realizacji kolej
nej wyprawy zaćmieniowej, tym ra

zem do Republiki Południowej Afry
ki. Było to już moje czwarte obserwo
wane z sukcesem i zarejestrowane 
przy pomocy profesjonalnego sprzętu 
fotograficzno-astronomicznego za
ćmienie Słońca (poprzednie zaćmie
nia to: 2001 r. — Madagaskar, 1999 
— Węgry, 1996 — Polska), a dla Mar
cina Podgórskiego trzecie (poprzed
nie: 2001 r. — Zambia, 1999 — Wę
gry)-

Celem wyprawy do RPA była ob
serwacja i rejestracja przebiegu całko
witego zaćmienia Słońca. Wiązało się 
to najpierw z niełatwym problemem 
dotarcia do środka pasa zaćmienia cał
kowitego, a później z emocjami z po
wodu zmiennej pogody. Wykonaliśmy 
zdjęcia wszystkich ważniejszych mo
mentów zaćmienia: fazy częściowej, 
korony i protuberancji podczas fazy 
całkowitej. W tym roku można było 
zaobserwować piękną, niemal syme
tryczną koronę słoneczną. Ulega ona 
zmianom zgodnie z cyklami aktywno
ści Słońca, które trwają około 11 lat. 
Koronę słoneczną w warunkach natu
ralnych możemy obserwować z Zie
mi tylko w czasie całkowitych za
ćmień Słońca. Poza zaćmieniami 
astronomowie obserwują koronę sło
neczną, sztucznie zasłaniając tarczę 
Słońca w przyrządzie zwanym koro- 
nografem. Można też było zaobserwo
wać przepiękne i potężne protuberan
cje, które są jednym z przejawów 
aktywności Słońca.

Planujemy kolejne wyprawy: tym 
razem, pierwszy raz w historii Polski, 
w okolice dwóch biegunów zimna, aby 
obserwować obrączkowe zaćmienie 
Słońca 31 maja 2003 r. na Grenlandii 
lub w Islandii (będzie widoczne rów
nież w całej Polsce jako zaćmienie 
częściowe o najgłębszej fazie na wy
brzeżu 86%) oraz całkowite zaćmie
nie Słońca 23 listopada 2003 na An
tarktydzie!

Marcin Sieńko

Więcej zdjęć, informacji na temat wypra
wy i zaćmień:

www. marcinsienko. republika.pl 
www.zacmienie2002.astrohobby.net

Całkowite Zaćmienie Słońca 4 grudnia 2002 r.
Współrzędne miejsca obserwacji:

S: 22,47056
E: 30,46315 ' • ' f f y j  . , y

Czas trwania fazy całkowitej: 1m 25,9 s (dla naszej wyprawy)

Faza zaćmienia Czas UT h
Pierwszy kontakt (początek fazy częściowej) 05:12:45 27,3°
Drugi kontakt —  (początek fazy całkowitej) 06:19:31 42,3°
Max. zaćmienie 06:20:14 42,5°
Trzeci kontakt —  (koniec fazy całkowitej) 06:20:57 42,7°
Czwarty kontakt —  (koniec fazy częściowej) 07:37:09 60,1°

h —  wysokość Słońca nad horyzontem

Aby uzyskać czas obowiązujący w Polsce i w RPA, należy do czasu UT
dodać 2 godziny.
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Tragiczny finał Columbii

W
'dniu 1 lutego 2003, w cza
sie powrotu z 28 misji ko
sm icznej, rozpadł się na 

wysokości 63 km amerykański samo
lot kosmiczny1 Columbia.

Z ginęła  cała 7-osobow a załoga 
(w tym 2 kobiety — jedna narodowo
ści indyjskiej i pierwszy kosmonauta2 
z Izraela —  lian Ramon).

Przyczyny nie są znane, ale za naj
prawdopodobniejszą uważa się odpad
nięcie części osłony termicznej kosmo- 
planu, chroniącej przed nagrzewaniem 
aerodynam icznym  w yw oływ anym  
przez adiabatyczne sprężanie powietrza 
przed pędzącym obiektem.

O słona żaroodporna składa się 
z około 20 000 płytek (15x15 cm) wy
konanych z włókna krzemowego, któ
re nakleja się na najbardziej zagrożone 
elementy samolotu kosmicznego.

Otóż regułą jest, że podczas startu 
kilka płytek odpada. W czasie dotych
czasowych 112 lotów nie stanowiło to 
zagrożenia. Po obecnym starcie donie
siono jednak z Kosmodromu Kenne
dy’ego, że „kawałek osłony wbił się w 
lewe skrzydło” . Zostało to jednak zba
gatelizowane. (I tak nic na to nie moż
na było poradzić). Być może tym ra
zem uszkodzenie było poważniejsze. 
Gdy kosmoplan wleciał do atmosfery, 
mogły zacząć odpadać kolejne płytki 
w okolicy uszkodzonego miejsca, co 
doprowadziło do gwałtownego nagrza
nia konstrukcji i dosłownego rozsypa
nia się całego samolotu kosmicznego.

Podawane są też inne możliwe przy
czyny katastrofy: awaria systemu sil- 
niczków sterowniczych czy dwóch sil
ników  m anew row ych (stosu je  się 
w nich przechowywalne substancje: 
hydrazynę i czterotlenek azotu, których 
własnością jest samozapłon po zmie
szaniu —  ewentualna awaria może 
więc być nadzwyczaj groźna) lub wad
liwa orientacja przestrzenna kosmopla-

nu w czasie wlotu do atmosfery. (Obie 
przyczyny wydają się mało prawdopo
dobne).

Nie można wykluczyć też sabotażu 
przed startem, dokonanego przez „ter
rorystów”, choć NASA zdecydowanie 
odżegnuje się od takiej możliwości.

A więc na 113 lotów wydarzyły się 
2 tragiczne katastrofy: Challengera (28 
stycznia— poległa wtedy cała siedmio
osobowa załoga) i katastrofa obecna. 
Kosmoplany nie są więc tak bezpiecz
nym statkiem kosmicznym (ryzyko 
wynosi 1/60 na lot), jak zapowiadano. 
Również koszty lotów są kilkanaście 
razy większe niż obiecywano.

1 Nie w iadom o, dlaczego używ a się 
w Polsce nazw „prom” lub „wahadłowiec”. 
Space Shuttle nie oznacza ani jednego, ani 
drugiego.

2 Według terminologii amerykańskiej —  
astronauta.

Niewątpliwie w lotach trzech po
zostałych samolotów kosmicznych na
stąpi długotrwała przerwa. Mówi się 
nawet o tym, że nie zostaną one wzno
wione ze względu na zużycie kosmo- 
planów.

Tak czy inaczej, bardzo to utrudni 
łączność z Bazą Satelitarną ALFA, gdyż 
jedyny środek łączności będą stanowić 
niew ielkie (trzyosobowe) rosyjskie 
statki kosmiczne Sojuz. Co prawda 
jeszcze w bieżącym roku na pomoc 
będą mogły przyjść chińskie statki ko
smiczne , ale m ają one równie małe 
rozmiary.

Andrzej Marks

2/2003

Załoga STS-107. Z przodu siedzą: Rick Husband (dowódca) i Willie McCool (pilot). Za 
nimi stoją (od lewej): Dave Brown, Laurel Clark, Kalpana Chawla, Mike Anderson (pay
load commander) oraz payload specialist lian Ramon, reprezentant Izraelskiej Agencji 
Kosmicznej

BREAKUMO NEWS
NASA WILL KEEP TRYING TO 

CONTACT SHUTTLE COLUMBIA

* ATRAZINE; MOVE COINCIDES W COURT ÓRDEREO DEADL

Kadr telewizyjnej relacji CNN ukazujący 
spadające szczątki Columbii. Te zdjęcia 
natychmiast po katastrofie obiegły świat

Zdjęcie Columbii na ok. minutę przed ka
tastrofą wykonane za pomocą 3,5-calowe- 
go teleskopu i starego komputera
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Pożar na Mount Stromlo
sobotę 18 stycznia br. spło

nęło obserwatorium Narodo
wego Uniwersytetu Austra

lijskiego (ANU) na Mt. Stromlo koło 
Canberry. Pożar zniszczył zarówno pa
wilony obserwacyjne z teleskopami, 
jak i budynek obserwatorium z biblio
teką oraz pracowniami astronomów 
i studentów.

Mount Stromlo i stworzone na jego 
bazie, już w nowej lokalizacji, obserwa
torium Siding Spring to jeden z wiodą
cych w dziedzinie astronomii optycznej 
ośrodków na świecie. Głównym obsza
rem zainteresowań pracujących tam ba
daczy jest astrofizyka gwiazd i materii 
międzygwiazdowej oraz kosmologia. 
Obserwatorium zatrudnia około 80 osób, 
w tym 25 astronomów wspieranych 
przez grupę 20 młodych doktorów od
bywających tam swoje staże. To jedna 
z najstarszych instytucji Związku Au
stralijskiego, istniejąca (początkowo 
jako obserwatorium słoneczne) formal
nie od 1924 r., choć pierwszy teleskop 
stanął na szczyciejużwroku 1911. Zło
ty okres w rozwoju obserwatorium 
zaczął się pół wieku temu, kiedy to od
dano do użytku cztery duże instrumen
ty, w tym przeniesiony z Melbourne te
leskop o średnicy lustra 1,2 metra 
(zbudowany w roku 1868; przez kilka 
dekad był to największy na świecie in
strument o montażu równikowym) oraz 
teleskop o średnicy prawie 1,9 metra — 
przez około 20 lat największy (razem 
z południowoafrykańskim) na południo
wej półkuli. Prowadzone na bieżąco pra
ce konserwatorskie oraz zastosowanie

nowoczesnego wyposażenia pozwoliły 
obu instrumentom pozostawać ważny
mi narzędziami badawczymi aż do nie
dawnej tragedii. Mniejszy instrument 
ma np. na swoim koncie liczne obser

wacje w ramach projektu poszukiwań 
ciemnej materii MACHO. Ich strata bę
dzie stratą nie tylko dla astronomii au
stralijskiej, ale i dla społeczności astro
nomicznej na całym świecie. (kr)

Panorama obserwatorium Mt. Stromlo przed pożarem

Po lewej pawilon i kopuła 23 cm refraktora Oddie pracującego na Mt Stromlo od 1911 r. 
Po prawej szczątki 50 calowego (1,2 m) reflektora, zwanego „Wielkim Reflektorem z Mel
bourne”, który został zbudowany w 1868 r., a kompletnie odnowiony i zmodernizowany 
w latach 90., służył ostatnio do poszukiwania ciemnej materii we Wszechświecie w pro
gramie MACHO

1 m teleskop służący do laserowych pomiarów odległości do Księżyca 26 calowy (65 cm) refraktorYale-Columbia zbudowany w 1923 r. 
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Najodleglejsza planeta
Astronomowie znaleźli najbardziej, jak 
dotąd, odległą planetę pozasłoneczną, 
rozwijając przy tym obiecującą techni
kę odkrywania nowych światów. Infor
macja ogłoszona na spotkaniu Amery
kańskiego Towarzystwa Astronomicz
nego (AAS, American Astronomical 
Society) w Seattle wytycza drogę po
tężnej fali detekcji planet w następnych 
kilku latach.

Obiekt, ochrzczony OGLE-TR-56b, 
jest niezwykły na wiele sposobów. Leży 
około 5000 lat świetlnych stąd w porów
naniu z zaledwie dziesiątkami lat świat
ła w wypadku większości znanych pla
net pozasłonecznych. Okrąża swą 
gwiazdę blisko, pędząc na złamanie 
karku, w ciągu 29 godzin, w odległości 
jedynie 4,5 jej promienia (0,023 jednost
ki astronomicznej). Jest stosunkowo 
lekki (około 0,9 masy Jowisza), mimo 
to nieco większy rozmiarem od Jowi
sza. Co zaś najważniejsze, to pierwszy 
obiekt pierwotnie wykryty metodą 
„przejścia”: poszukiwania oznak obiektu 
systematycznie przechodzącego przed 
gwiazdą i zasłaniającego niewielką 
ilość jej światła.

Aż dotąd niemal wszystkie planety 
pozasłoneczne zostały odkryte dzięki 
precyzyjnym pomiarom prędkości ra
dialnych gwiazd. Gigantyczne planety 
powodują niewielkie grawitacyjne wa
hania okrążanej gwiazdy. Dokładnie 
przyglądając się gwiazdom w poszuki
waniu takich wahań prędkości, astro
nomowie mogą wyznaczyć okres orbi
talny planety, spłaszczenie jej orbity 
oraz dolną granicę masy. Kilka zespo
łów śledziło tysiące potencjalnie waha
jących się gwiazd z grubsza od dzie
sięciu lat i znalazło około 100 planet po
zasłonecznych . Z tą techniką wiążą się 
jednak dwa problemy: wymaga dużo 
czasu na wielkich teleskopach oraz nie 
podaje rzeczywistej masy planety, a je
dynie jej dolną granicę. Statystycznie, 
w większości wypadków, wartość ta 
będzie bardzo bliska masie rzeczywi
stej, w niektórych może być jednak bar
dzo zaniżona — co gorsza nie da się 
rozróżnić tych wypadków.

W ciągu kilku ostatnich lat zaczęto 
rozważać nowe podejścia do polowania 
na planety. W ponad dwudziestu projek
tach szuka się planet poprzez monito
rowanie ogromnej liczby gwiazd w celu 
wykrycia zjawiska przejścia. Pojawiły się 
liczne problemy związane z tą metodą 
jednakże jedna z grup właśnie wysunę
ła się na czoło łowców. Andrzej Udalski

(Obserwatorium Uniwersytetu Warszaw
skiego) i jego ośmiu kolegów z projektu 
OGLE III przyjrzeli się 52 000 gwiazd po
dobnych do Słońca w gwiazdozbiorze 
Strzelca w poszukiwaniu oznak przej
ścia. W zeszłym roku ogłosili listę po
nad 40 gwiazd wykazujących objawy 
systematycznego przesłaniania przez 
małe, słabe ciała.

Wizja artystyczna gigantycznej planety 
przypiekającej się w pobliżu gw iazdy 
OGLE-TR-56, około 5000 lat świetlnych 
stąd w Strzelcu. Dzięki uprzejmości Davi- 
da A. Aguilara/CfA

Problemem było stwierdzenie, co to 
za obiekty: wielkie planety, brązowe 
karły czy słabe czerwone karły — 
wszystkie o zbliżonych rozmiarach fi
zycznych. Dodatkowo zaćmienia w nor
malnych układach podwójnych mogą 
ukryć efekt przejścia, podobnie jak 
maskowanie zwykłych gwiazd zaćmie
niowych przez niezwiązane jasne 
gwiazdy tła lub przed obiektem. Każdy 
podejrzany wypadek wymaga potwier
dzenia, metodą prędkości radialnych, 
z czym mamy do czynienia.

Na spotkaniu AAS zespół prowadzo
ny przez Macieja Konackiego (Caltech) 
i Dimitara Sasselova (Harvard-Smith- 
sonian Center for Astrophysics) ogłosił 
pierwsze potwierdzenie metodą pręd
kości radialnych istnienia planety podej
rzewanej dzięki metodzie przejścia 
OGLE. Korzystając z kilku dużych tele
skopów, w tym dziesięciometrowego 
teleskopu Kecka na szczycie Mauna 
Kea na Hawajach, astronomowie wy
kluczyli większość podejrzeń OGLE 
jako gwiazdy podwójne. Jednak obiekt 
orbitujący wokół OGLE-TR-56 okazał 
się mieć zaledwie masę Jowisza...

Zdaniem Sasselova poszukiwanie 
najpierw przejść zamiast zmian prędko

w skrócie

ści radialnej pozwoli astronomom roz
szerzyć obszar poszukiwań planet po
zasłonecznych z kilkuset do 8000 lat 
świetlnych. A co więcej, zbiór gwiazd po
tencjalnie nadających się do sprawdze
nia wzrośnie z 40 000 do ponad 100 min. 
Jednakże metoda przejścia działa tylko 
w rzadkich wypadkach, gdy orbita pla
nety leży niemal dokładnie w płaszczyź
nie naszego widzenia. To praktycznie eli
minuje wszystkie orbitujące światy za 
wyjątkiem bliskich, „gorących Jowiszy” 
podobnych do OGLE-TR-56b.

Jednak po wykryciu przejścia dalsze 
obserwacje prędkości radialnych mogą 
być znacznie wydajniejsze niż poszuki
wanie na ślepo. Przy znanej orbicie 
astronomowie mogązaplanować obser
wacje na czas, gdy przewidywane wa
hania prędkości będą największe. Wie
dząc dokładnie, gdzie i kiedy patrzeć, 
można m ierzyć prędkości słabych 
gwiazd. Zwykłe pomiary przeglądowe 
słabych gwiazd są zbyt czasochłonne, 
by je wykonać. (Sama OGLE-TR-56 jest 
bardzo słaba: 16,6 mag.).

Znany jest tylko jeden inny przypa
dek przejścia planety. Świat orbitujący 
wokół HD 209458, 174 lat świetlnych 
stąd w Pegazie, pierwotnie został od
kryty metodą prędkości radialnych. 
Później stwierdzono efekt przejścia.

Będąc tak blisko gwiazdy, OGLE-TR- 
-56b powinien być rozgrzany do czer
woności — około 1900 K na stronie 
zwróconej do gwiazdy. W tej tempera
turze, zgodnie z modelami teoretyczny
mi, w jego atmosferze mogą istnieć 
chmury pary żelaza powodujące ciekłe, 
żelazne deszcze.

Oprać. T. Kundera

Astronomowie mogą wykryć przejście wiel
kiej planety, śledząc jasność gwiazdy w dłu
gich okresach czasu. Jeśli jasność nie
znacznie spada w charakterystyczny spo
sób, powodem może być przesłaniająca 
sylwetka orbitującego świata. Zdarza się to 
tylko w rzadkich wypadkach, gdy orbita pla
nety leży w płaszczyźnie naszego widze
nia. Ilustracja: Steven Simpson
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Nowe dowody na istnienie ciemnej materii
Obserwatorium rentgenowskie Chan
dra dostarczyło nowych dowodów na ist
nienie ciemnej materii. Kwestionują one 
alternatywne teorie grawitacji, które eli
minowały potrzebę istnienia ciemnej 
materii. Obserwacje również uściślają, 
z czego ta materia może się składać.

Obserwacje rentgenowskie galak
tyki NGC 720, wykonane przez rentge
nowskie obserwatorium  Chandra 
i opracowane przez zespół naukow
ców w składzie: David Buote (Univer
sity of California), Tesla Jeltema i Clau
de Canizares (Massachusetts Institu
te of Technology), ujawniły istnienie 
nieznacznie spłaszczonej otoczki go
rącego gazu otulającej galaktykę. Ko
kon ten (na obrazku z lewej) jest zde
cydowanie inaczej zorientowany niż 
materia galaktyki uwidoczniona w świe
tle widzialnym (na obrazku z prawej). 
Spłaszczenie otoczki wywołane jest 
oddziaływaniem grawitacyjnym z ma
terią tworzącą galaktykę. Tyle tylko, że 
gwiazd i gazu jest zbyt mało, aby wy
wołać tak wyraźne spłaszczenie.

Według powszechnie obowiązują
cej teorii grawitacji stabilność obłoku 
gorącego gazu (widocznego w zakre
sie rentgenowskim) zależy od tego, jak 
silne jest oddziaływanie grawitacyjne 
na ten obłok. W przypadku NGC 720 
potrzeba dodatkowego źródła pola 
grawitacyjnego w postaci halo utwo
rzonego z ciemnej materii. Masa po
trzebna do wygenerowania takiego 
pola musiałaby być ok. 5-10 razy więk
sza niż masa wszystkich gwiazd tej 
galaktyki. Gdyby rozkład ciemnej ma
terii odpowiadał rozkładowi materii 
świecącej, wówczas obłok rentgenow
ski miałby bardziej sferyczny kształt. 
Spłaszczenie obłoku wskazuje na ta
kie samo spłaszczenie ciemnego halo.

W roku 1983 Mordehai Milgrom 
(Weizmann Institute, Israel) zapropo

nował pewną modyfikację praw gra
witacji (teoria ta nosi nazwę MOND, 
skrót od angielskiej nazwy Modified 
Newtonian Dynamics). Modyfikacja ta 
polega na wprowadzeniu innej niż 
newtonowska zależności pomiędzy 
siłą a przyspieszeniem. W teorii New
tona zależność ta jest liniowa (stałą 
proporcjonalności jest masa), nato
miast według MOND siła w zakresie 
małych przyspieszeń jest mniejsza niż 
u Newtona. Innymi słowy, dla małych 
przyspieszeń (takich, jak np. na obrze
żach galaktyk) wystarczy mniejsza 
masa, aby wywołać dany efekt, niż w 
przypadku teorii Newtona. MOND zna
komicie obywa się bez ciemnej mate
rii. Jednakże przypadek NGC 720 zde
cydowanie dyskwalifikuje tę teorię!

Według Davida Buote’a (University 
of California)....kształt i orientacja ob
łoku gorącego gazu są ściśle zdeter
minowane przez rozkład halo, utworzo
nego przez ciemną materię”. To nieza
przeczalnie dowodzi, że istnienie ciem
nej materii nie jest iluzją spowodowaną 
nieścisłościami teorii grawitacji!

Materiały uzyskane przez satelitę 
Chandra odnoszą się również do in
nych przewidywań dotyczących ciem
nej materii. Obserwacje pasujądo teo
rii, według której ciemna materia skła
da się z powolnych cząsteczek, które 
oddziałują ze sobą oraz z resztą ma
terii tylko poprzez grawitację. Istnienie 
np. samooddziałującej ciemnej mate
rii lub zimnej ciemnej materii moleku
larnej pociągałoby za sobą inne roz
kłady halo (odpowiednio: bardziej sfe
ryczny lub bardziej spłaszczony). Jest 
to sprzeczne z obserwacjami.

Niewątpliwą zaletą obserwatorium 
Chandra jest możliwość dokładnej iden
tyfikacji i lokalizacji punktowych źródeł 
promieniowania, które mogą zakłócić 
obraz rozmytej emisji rentgenowskiej.

Dzięki temu pomiary kształtu i orienta
cji obrazów są bardzo dokładne.

Oprać. B.Kulesza-Żydzik

Asteroida 2002 AA29
Asteroida odkryta w 2002 r., nazwana 
2002 AA29 okazała się bardzo cieka
wym obiektem. Jak donoszą autorzy 
artykułu, który ukazał się w czasopiś
mie „Meteoritics and Planetary Scien
ce", za około 600 lat asteroida ta sta
nie się quasi-satelitą Ziemi. Teraz co 
95 lat zbliża się do Ziemi. Ostatnie ta
kie zdarzenie miało miejsce 8 stycz
nia 2003 r. Asteroida 2002 AA29 była 
jednak znacznie dalej niż Księżyc i mo
gła być obserwowana jedynie przez 
duże teleskopy.

Obszar zawierający znaczną część 
tego typu obiektów znajduje się mię
dzy Marsem a Jowiszem. Znamy ko- 
orbitalne1 asteroidy podobne w pew
nym sensie do 2002 AA29 dla orbity 
Jowisza czy orbity Marsa, jest to jed
nak pierwszy taki obiekt dla ziemskiej 
orbity. Wiemy o istnieniu kilku takich 
obiektów oddziałujących z polem gra
witacyjnym Ziemi, ale nie są one tak 
blisko naszej orbity jak asteroida 
2002 AA29. Orbita tego obiektu jest 
prawie kołowa, tak jak ziemska, lecz 
tylko nieznacznie nachylona. Nie na
leży się obawiać bliskości 2002 AA29. 
Współdziałanie grawitacji Słońca i Zie
mi sprawia, że jesteśmy chronieni 
przed zderzeniem z tym ciałem niebie
skim. Odkrywcy mają nadzieję, że je
śli wyniki się potwierdzą to 2002 AA29 
stanie się przykładem istnienia ciał 
poruszających się blisko orbity Ziemi 
oraz umożliwi odkrywanie obiektów, 
których orbity jeszcze bardziej pokry
wają się z orbitą Ziemi. (pw)

1 Jeśli asteroida jest koorbitalną dla Ziemi, 
to oznacza, że mamy do czynienia z rezo
nansem 1:1 jej i ziemskiego ruchu średnie
go. Innymi słowy, jej ruch średni dookoła 
Słońca jest identyczny z ruchem średnim 
Ziemi również dookoła Słońca. Nie oznacza 
to jednak, że w danym momencie oba te 
obiekty poruszają się z identyczną pręd
kością.

9
O S S  Oł»T»CAi,

Galaktyka NGC 720 w promieniach rentgenowskich (z lewej) i w świetle widzialnym (z pra
wej). Fot. NASA/Boute et. al, DSS/STScl
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Odkryto dwie supermasywne czarne dziury w centrum tej samej galaktyki
Dzięki danym z sate lity  Chandra 
(NASA) naykowcy po raz pierwszy po
siadają dowód na istnienie dwu super- 
masywnych czarnych dziur w centrum 
tej samej galaktyki. Czarne dziury okrą
żają się nawzajem, a za kilkanaście 
milionów lat połącząsię, tworząc jedną 
większą czarną dziurę. Fuzja ta uwolni 
w przyszłości intensywne promieniowa
nie oraz fale grawitacyjne.

Obraz galaktyki NGC 6240 uzyskany z sa
telity Chandra. Jej kształt przypominający 
motyla jest wynikiem kolizji dwu mniejszych 
galaktyk.
Fot. NASA/CXC/MPE/S.Komossa et al.

Zdjęcie Chandry ujawniło, że jądro 
niezwykle jasnej galaktyki NGC 6240 
zawiera nie jedną, ale dwie gigantycz
ne czarne dziury, które akreują (ścią
gają) materię z otaczającego je ośrod
ka. Odkrycie to pokazało, że masywne 
czarne dziury mogą wzrastać w wyni
ku fuzji (łączenia) w centrach galaktyk. 
Uczeni mają nadzieję, że w przyszło
ści te zagadkowe procesy będą bada
ne przez kosmiczne obserwatoria fal 
grawitacyjnych. Już dziś istnieją detek
tory fal grawitacyjnych, ale ich czułość 
jest wciąż zbyt mała dla tego rodzaju 
badań.

Obserwujący w zakresie krótkich fal 
elektromagnetycznych satelita Chandra 
wyraźnie rozróżnił dwa jądra galaktyki 
i dokładnie zbadał własności promienio
wania X pochodzącego z każdego ją
dra. Dane Chandry pokazały cechy 
charakterystyczne dla supermasyw- 
nych czarnych dziur — nadwyżkę wy
sokoenergetycznych fotonów pocho
dzących z gazu, który krąży wokół czar
nej dziury oraz promieniowanie X z flu
oryzujących atomów żelaza w gazie 
blisko czarnych dziur.

Wcześniejsze obserwacje w zakre
sie fal X pokazały jedynie, że obszar

centralny produkuje promieniowanie X, 
podczas gdy dokładniejsze obserwa
cje prowadzone w zakresie radiowym, 
podczerwonym i optycznym ujawniły 
dwa jasne jądra. Natura tego central
nego obszaru pozostawała zagadką. 
Astronomowie nie wiedzieli, gdzie do
kładnie umiejscowione są źródła ob
serwowanego promieniowania X, nie 
znane również były właściwości dwu 
jasnych jąder.

„Mieliśmy nadzieję, że z pomocą 
Chandry określimy, które jądro jest su- 
permasywną czarną dziurą" — powie
działa Stefanie Komossa z Max Planck 
Institute (Niemcy), główny autor arty
kułu na temat odkrycia, który ukaże się 
w „Astrophysical Journal Letters”. „Ku 
naszemu olbrzymiemu zdziwieniu od
kryliśmy, że oba jądra to aktywne czar
ne dziury!”

Znajdująca się w odległości około 
400 min lat świetlnych NGC 6240 jest 
klasycznym przykładem masywnej ga
laktyki, w której gwiazdy formują się w 
wyjątkowo szybkim tempie z powodu 
niedawnej kolizji i późniejszego łącze
nia dwu mniejszych galaktyk. Ponie
waż takie galaktyki zawierająduże ilo
ści pyłu i gazu, trudno jest zajrzeć głę
boko w centralne obszary przy pomo
cy teleskopu optycznego. Jednakże 
promienie X dochodzące z jądra ga
laktycznego są w stanie przeniknąć ten 
welon gazu i pyłu.

„Detekcja podwójnych czarnych 
dziur potwierdza pogląd, że czarne 
dziury mogą wzrastać do olbrzymich 
mas w centrach galaktyk w wyniku 
łączenia się z innymi czarnymi dziura
mi” — powiedziała Komossa. „Jest to 
ważne dla zrozumienia, jak galaktyki 
powstają i jak się rozwijają.”

Artystyczna wizja czarnej dziury otoczonej 
przez dysk gorącego gazu oraz obwarza
nek chłodniejszego gazu i pyłu. Jasny pier
ścień wewnątrz torusa jest wywołany fluo- 
rescencją atomów żelaza, które wzbudza
ne są przez promienie X biegnące z dysku 
gorącego gazu.
Rys. CXC/ M.Weiss

W ciągu następnych kilkuset milio
nów lat dwie czarne dziury oddalone 
od siebie o około 3000 lat świetlnych 
będą się do siebie zbliżać, a następ
nie połączą się, tworząc jeszcze 
większą supermasywną czarną dziu
rę. Proces ten będzie źródłem silnego 
promieniowania fal grawitacyjnych. 
Fale te stworzą „zmarszczki” w cza
soprzestrzeni, które objawią się mini
malną zmianą w odległości między 
dwoma dowolnymi punktami.

Chandra obserwował NGC 6240 
przez 10,3 godziny przy pomocy Ad
vanced CCD Imaging Spectrometer 
(ACIS).

K. Zawada

Z lewej: obraz NGC 6240 w świetle widzialnym (Teleskop Kosmiczny Hubble’a). Z pra
wej: obraz galaktyki z pokładu satelity Chandra. Kolor odpowiada energii promieni X: 
czerwony — niska, zielony — średnia, niebieski — duża. Zdjęcie w promieniach X: NASA/ 
CXC/MPE/S.Komossa i in.; zdjęcie z Teleskopu Kosmicznego: NASA/STScl/R.P.van der 
Marel & J.Gerssen
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APARAT CYFROWY W ASTROFOTOGRAFII
II. PROJEKCJA OKULAROWA

Najbardziej istotne ograniczenia kompaktowych apa
ratów cyfrowych to brak możliwości wykonywa
nia wielu ekspozycji o dowolnie długim czasie oraz 

fakt, iż obiektyw jest zintegrowaną częścią korpusu apa
ratu. Oznacza to, że obiektywy w cyfrowych kompaktach 
są niewymienne. Większość obiektywów to zoomy o za
kresie zmian ogniskowych 7-21 mm (3X). Użycie tych apa
ratów do fotografowania kraterów na Księżycu lub tarcz 
planet przyniesie niezadowalające rezultaty. Prezentowa
ne ostatnio zdjęcia Księżyca wykonane przy ogniskowej 
19,5 mm stanowią doskonałą ilustrację tego problemu. 
Użycie dodatkowego cyfrowego powiększenia (efektyw
nego wzrostu ogniskowej) nie przyniesie rozwiązania, gdyż 
zarejestrowany na matrycy CCD obraz jest powiększany 
cyfrowo. Procedura ta nie wnosi żadnych nowych szcze
gółów do obrazu, wręcz przeciwnie —  zmniejsza jego 
wyrazistość.

Jeśli chcemy uzyskać zdjęcia, na których będą widocz
ne np. kratery na Księżycu, to powinniśmy utworzyć na 
matrycy CCD jak największy obraz tarczy Księżyca. Jak 
to zrobić, skoro nie możemy usunąć obiektywu? Rozwią
zaniem jest projekcja okularowa, która polega na umiesz
czeniu detektora (kliszy, matrycy CCD) za okularem tele
skopu. Istnieją jej dwie odmiany.

Najbardziej popularna wśród wielu miłośników astro- 
fotografii jest metoda polegająca na umieszczeniu za oku
larem teleskopu aparatu fotograficznego, z którego usu
nięto obiektyw. W takim przypadku na kliszy tworzony 
jest znacznie większy obraz niż w ognisku głównym tele
skopu. To, o ile będzie większy, zależy od ogniskowej oku
laru i odległości pomiędzy okularem a kliszą fotograficzną

(im większa odległość tym większy obraz). Dzięki tej 
metodzie można „powiększyć” ogniskową bez znacznych 
strat jakości obrazu, nawet dziesięciokrotnie. Wiele osób 
fo tog rafu je  za pom ocą ob iek tyw u MTO-IOOO (f  = 
1000 mm) kratery na Księżycu, wykorzystując efektywną 
ogniskową 6000 -12 000 mm. Metody tej nie możemy użyć 
w przypadku kompaktów cyfrowych, gdyż nie mamy moż
liwości usunięcia obiektywu (fot. I).

Druga metoda polega na umieszczeniu za okularem te
leskopu aparatu fotograficznego z zamocowanym obiek
tywem (metoda pozaogniskowa). Metoda ta jest rozpo
wszechniona wśród osób filmujących za pomocą kamer 
wideo, gdyż —  podobnie j ak w przypadku cyfrowych kom
paktów —  ich obiektywy są na stałe zintegrowane z kor
pusem. Fakt, iż obraz jest dodatkowo powiększany przez 
obiektyw aparatu/ kamery umożliwia uzyskiwanie bardzo 
dużych powiększeń . Dzięki temu rezultaty filmowania np. 
powierzchni Księżyca przy pomocy nawet niewielkich te
leskopów są imponujące. Właśnie ten sposób zwiększania 
efektywnej ogniskowej (Fef = Pteleskopu x Fobieklywu) dosko
nale nadaje się do zastosowania w przypadku kompakto
wych aparatów cyfrowych.

Skoro wiemy, jak zwiększyć skalę obrazu (teoretycz
nie), to zastanówmy się, jak praktycznie zrealizować opi
saną metodę. Problem sprowadza się do wykonania uchwy
tu aparatu cyfrowego tak, aby oś optyczna obiektywu 
pokrywała się z osią optyczną okularu teleskopu. Pamię
tajmy, że aparat powinien być zamocowany tak, by jego 
obiektyw był jak  najbliżej soczewki okularu (2— 5 mm). 
Rodzaj okularu i jakość jego optyki ma zasadnicze zna
czenie. Godne polecenia są okulary symetryczne (Plóssl), 
natomiast zdecydowanie odradzam użycie okularu typu 
Kellnera lub Ramsdena. Ogniskowa okularu powinna wy
nosić co najmniej 20 mm. W celu uniknięcia znacznego 
winietowania soczewki okularu powinny mieć możliwe 
dużą średnicę. Im większe pole widzenia ma obiektyw 
aparatu (przy najdłuższej ogniskowej), tym większą śred
nicę powinny mieć soczewki okularu. Jeśli obiektyw na
szego aparatu jest zoomem o ogniskowych 7-21 mm, to 
średnica soczewek okularu powinna wynosić około 30 mm.

Jak wykonać uchwyt aparatu cyfrowego?
Rozwiązania mogą być różne, od prostych i tanich po 

bardziej finezyjne i zdecydowanie droższe. Poniżej przed
stawię sposób wykonania takiego uchwytu, którego sto
pień skomplikowania umożliwia wykonanie go średnio 
zdolnemu majsterkowiczowi.

Konstrukcja uchwytu oparta jest na bazie popularne
go m ieszka fotograficznego produkcji ZSRR. Główne 
jego zalety to niska cena (100— 120 zł), możliwość wy
miany mocowań gwintowych oraz ruchoma stopka mo
cowania statywowego. Jest ona bardzo istotnym elemen
tem, gdyż to do niej przymocowany jest cały uchwyt 
i poprzez jej przesuwanie będziemy mogli zmieniać od-
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ległość pomiędzy okularem a aparatem. Zintegrowanie 
uchwytu z mieszkiem, będącym częstym wyciągiem oku
larowym wielu amatorskich teleskopów, ma dodatkową 
zaletę polegającą na możliwości mocowania w mieszku 
wielu obiektywów fotograficznych mających połączenie 
gwintowe M 42x1.

Poza mieszkiem będziemy potrzebować prostokątnej 
płytki o rozmiarach około 60x 130 mm (a) oraz dwóch ką
towników o rozmiarach 60*60*40 mm (b) i 60x30x40 mm 
(c). Gotowe elementy można kupić za około 5 zł. Sposób 
połączenia wymienionych elementów z mieszkiem przed
stawiony jest na zdjęciu poniżej, a czas potrzebny do wy
konania uchwytu nie przekracza 2 godzin.

Aparat cyfrowy mocowany jest na metalowej płytce, 
w której wycięte są 3 szczeliny (d), przez które przecho
dzi śruba mocowania statywowego (m ożnająw yjąć ze sta
tywu lub dokupić w sklepie fotograficznym). Wycięcie

otworów prostokątnych ma tę zaletę nad okrągłymi, że 
umożliwia przesuwanie aparatu prostopadle do osi optycz
nej okularu, co pozwala na bardzo dokładne zgranie osi 
optycznych. Natom iast wycięcie kilku takich otworów 
umożliwia dodatkową, skokową zmianę odległości apa- 
rat-okular. Tak zmontowany uchwyt pozwala na wykorzy
stanie projekcji okularowej do zwiększenia efektywnej 
ognis-kowej cyfrowych kompaktów, czego przykładem są 
prezentowane zdjęcia Księżyca. Średnica jego tarczy na 
matrycy CCD wynosiła około 8— 9 mm. Oznacza to, że 
maksymalna ogniskowa aparatu (19,5 mm) została zwięk
szona około 50 razy!

Rolę teleskopu spełniał obiektyw MTO-IOOO, a zasto
sowany okular miał ogniskową 25 mm (<p = 30 mm). Pre
zentowane zdjęcia zostały wykonane za pomocą aparatu 
cyfrowego Olympus Camedia C-4000 ZOOM.

Wiesław Skórzyński
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Luźne myśli po przeczytaniu 
książki Konrada Rudnickiego 
„Zasady kosmologiczne”

(Zamiast recenzji)

Po przeczytaniu książki pierwszym 
wrażeniem człowieka nie związanego 
z filozofią zwłaszcza z filozofią nauki, 
jest zaskoczenie i podziw: jak wiele 
można opowiedzieć bez wzorów ma
tem atycznych, jak dalece można 
uogólnić znane od dawna wypowiedzi 
i stwierdzenia, sprowadzić je do syste
mu zasad. Człowiek dowiaduje się, jak 
niespodziewanie wielka jest liczba róż
nych zasad kosmologicznych.

Wykład zaczyna się od kosmologicz
nych mitów dawnych Indii, skąd się 
wywodzi zasada: „Każde miejsce we 
Wszechświecie jest różne”. Potem Au
tor przechodzi do starożytnej Grecji, 
której wielcy myśliciele uważali, że „Zie
mia jest środkiem Wszechświata”. Wi
dać przywiązanie Autora do tego, co 
nazywa kosmologiczną zasadą koper- 
nikańską chociaż Kopernika i jego po
przedników interesowało to, co my dziś 
nazywamy Układem Słonecznym, 
a którego pochodzenie jest tematem 
nauki zwanej dziś nie kosmologią lecz 
kosmogonią. Później Giordano Bruno 
publicznie twierdził, że gwiazdy to da
lekie słońca, a jeszcze przed nim mówił
o tym Mikołaj Kuzańczyk. Niemniej ko- 
pernikańska zasada „Wszechświat 
oglądany z każdej planety wygląda 
z grubsza jednakowo” dopuszcza da
leko idące uogólnienia mogące wcho
dzić w skład współczesnej kosmologii 
relatywistycznej. W tym sensie praca 
Kopernika należy do tych wielkich, teo
retycznych osiągnięć ludzkości, które 
powstały w związku z konkretnąepoką 
ale zachowały wieczną aktualność. 
Podobnymi osiągnięciami są równania 
Maxwella i Diraca, teorie Gibbsa i Ein
steina.

Książka wymienia kilka całkowicie 
różnych podejść w pojmowaniu zasa
dy antropicznej. Sądzę, iż świadczy to 
z jednej strony o złożoności tej zasady, 
z drugiej zaś o jej pewnej trywialności. 
Dla pracownika nauki przywykłego do 
modelowego ujmowania przyrody, to 
znaczy ujmowania rzeczywistości z po
mocą równań i formuł matematycznych, 
wydaje się, jakby ta zasada sprowadza
ła się do tego, że Wszechświat istnieje 
niezależnie od człowieka, ale opisanie 
jej z pomocą pojęć, liczb, modeli, rów
nań i formuł jest — oczywiście — bez 
człowieka niemożliwe. I jeśli ludzkość 
zginie, cała ta nauka będzie niby „kształt

nagrobnego napisu w niepojętym języ
ku”, albo i czymś mniej.

Na przykład pojęcie horyzontu jest 
dostępne tylko dla człowieka, ale istnie
nie takiej granicy, z której foton wypro- 
mieniowany w naszą stronę (w stronę 
obserwatora) i zdążający z maksy
malną prędkością możliwą w przyrodzie 
— z prędkościąświatła — nigdy do nas 
nie dojdzie, jest obiektywnie nieuniknio
ne. Do tej granicy dojdzie foton wysła
ny z miejsca, gdzie obecnie znajduje 
się obserwator, tylko jeśli został wypro- 
mieniowany w samym początku roz
szerzania Wszechświata. A że wiek 
Wszechświata jest skończony, więc fo
ton nie może ujść nieskończenie dale
ko. Ze wzrostem wieku Wszechświata 
przed nami będą się otwierać coraz to 
nowe jego części, tak jak ziemski hory
zont przy zwiększaniu odległości obser
watora od powierzchni Ziemi. Tylko że 
dla istotnego poszerzenia kosmologicz
nego horyzontu trzeba przeczekać ko
smologiczne odstępy czasu, wyrażają
ce się w miliardach lat.

Faktowi, że nie możemy obserwo
wać wszystkich części Wszechświa
ta, towarzyszy inny, a mianowicie, że 
chcielibyśmy, aby nam w zasadzie do
stępna była cała jego historia. Ogra
niczeni jesteśmy w możliwościach 
przestrzennego poznawania Wszech
świata, ale czy również czasowego? 
To nie za leży od wyboru modelu 
Wszechświata, a jest związane po 
prostu z jego rozszerzaniem.

Trzeba zauważyć, że jeśli Wszech
świat jest zamknięty, to kiedyś w przy
szłości jego rozszerzanie zostanie za
stąpione kurczeniem. W momencie 
zmiany zobaczymy cały Wszechświat, 
a potem będziemy widzieć również fo
tony, które zostały wysłane w stronę 
przeciwną od nas. Najpierw te, które 
były wysłane w momencie początku, 
a potem w coraz późniejsze momenty 
ewolucji Wszechświata. W modelach 
otwartych istnieje tylko asymptotyczna 
możliwość przybliżania się do ogląda
nia całego Wszechświata.

Jednak w rzeczywistości oprócz 
podstawowego horyzontu (geometrycz
nego, czyli świetlnego) istnieje jeszcze 
horyzont fizyczny. Jest to również sfe
ra, ale o znacznie mniejszych rozmia
rach. Jeśli horyzontowi geometrycz
nemu odpowiada przesunięcie ku 
czerwieni z = » , to fizycznemu „zaled
wie” z = 1000-M 500. Przy większych 
przesunięciach ku czerwieni promienio
wanie istotnie oddziaływało wzajemnie 
z innymi rodzajami materii. W ostatnim

okresie tych oddziaływań było to głów
nie rozproszenie na swobodnych elek
tronach. Dlatego tę sferę nazywają 
sferą ostatniego rozproszenia. Przy roz
praszaniu promieniowanie zmienia 
w każdym razie kierunek, a czasem 
i częstotliwość (długość fali). Stąd nie
siona przez nie informacja jest rozmy
ta. W okresie pomiędzy z = 1500 a z = 
1000 zachodzi rekombinacja elektro
nów z jądrami atomowymi, tworzą się 
neutralne atomy, promieniowanie odłą
cza się od pozostałej materii i rozprze
strzenia się niezależnie od niej. To jest 
właśnie owo trzykelwinowe (ściślej 
2,7 K) promieniowanie zwane relikto
wym lub szczątkowym. Jest ono w du
żej mierze izotropowym promieniowa
niem ciała czarnego, gdyż zawarta 
w nim informacja jest rozmyta.

Ale istnieje możliwość zajrzenia 
w czasy przed epoką rekombinacji. Pro
mieniowanie reliktowe niesie jednak 
pewną informację o poprzednich epo
kach, choć nie bezpośrednio, lecz po
przez odchyłki od izotropii i praw pro
mieniowania ciał doskonale czarnych. 
Owe odchyłki bada wielu badaczy. Bu
duje się kosztem sporych nakładów fi
nansowych specjalne radioteleskopy
i kosmiczne stacje obserwacyjne. Po 
raz pierwszy anizotropię promieniowa
nia reliktowego zaobserwowała stacja 
kosmiczna COBE w 1992 r. Dziś mamy 
już imponujące wyniki, o których po
wiem dalej. Wielkie nadzieje wiążemy 
z kosmicznym projektem Planck, pla
nowanym na rok 2005.

Innym sposobem zajrzenia za fizycz
ny horyzont jest porównanie z obserwa
cjami teorii pierwotnej nukleosyntezy, 
której głównym twórcą był G. A. Ga- 
mow. Tu też mamy wyniki, choć nie tak 
uderzające.

Ale ciekawe fakty występują nie tyl
ko poza fizycznym horyzontem. Spo
łeczność naukowa chce znać i to, co 
widać przy przesunięciach ku czerwie
ni rzędu jednostek. Jeśli w roku 1929 
prawo proporcjonalności przesunięcia 
ku czerwieni do odległości odkrył Hub
ble, obserwując galaktyki, dla których 
z < 0,004, zaś w roku 1936 doszedł do 
z = 0,1, to dzisiejsze teleskopy pozwa
lają badać widma galaktyk mających 
z = 3-7-5, a fotometrycznie można okreś
lać jeszcze większe przesunięcia, aż do 
z = 10. Na tej drodze dokonano wiel
kiego odkrycia.

Przez długi czas kosmolodzy nie 
mogli znaleźć tak zwanej świecy stan
dardowej, to znaczy jakiegoś typu 
obiektów, których światłość (wielkość
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absolutna) byłaby taka sama w różnych 
odległościach. Galaktyki nie mogą być 
takimi świecami. W dużym przybliżeniu 
takimi obiektami są natomiast gwiazdy 
supernowe typu la. Ich obserwacje do
prowadziły do istotnego odkrycia. Jak 
wiadomo, swojego czasu Einstein 
wprowadził w równania teorii względ
ności tak zwaną stałą kosmologiczną 
aby otrzymać model Wszechświata sta- 
bilnego. Potem, po odkryciu przez 
Friedmana niestacjonarności relatywi
stycznych modeli kosmologicznych 
i przez Hubble’a prawa nazwanego 
jego imieniem, Einstein całkowicie zre
zygnował z wprowadzania stałej ko
smologicznej. Z badań opartych na ob
serwacji supernowych typu la wynika 
jednak, że stała kosmologiczna odgry
wa decydującą rolę w obecnej epoce 
ewolucji Wszechświata. Stała kosmo
logiczna istnieje nawet przy braku ja
kiejkolwiek materii i to istnienie interpre
tuje się dziś jako działanie szczególnej 
substancji identykowanej z fizyczną 
próżnią. Próżnia wnosi w tak zwaną kry- 
tyczną gęstość aż 0,7 jej całości, 
a wszystkie pozostałe rodzaje materii 
tylko 0,3. Próżnia posiada niezwykłą 
właściwość, wywołuje ujemne ciśnienie, 
przeciwstawia się grawitacji. Istnienie 
działania próżni zostało potwierdzone 
przez liczbowe dane o anizotropii pro
mieniowania reliktowego. Potwierdza je 
także teoria powstania makroskopowej 
struktury Wszechświata, to jest teoria 
gromadzenia się galaktyk. Przy tym 
ogólna gęstość materii Wszechświata

jest bardzo bliska krytycznej, czyli jego 
przestrzeń jest w znacznym przybliże
niu euklidesowa. Z właściwości próżni 
wynikają i inne paradoksalne wnioski: 
na przykład, że rozszerzanie Wszech
świata obecnie nie spowalnia się, lecz 
przyśpiesza. Próżnia dopuszcza mode
le Wszechświata, w których nie ma 
w żadnej epoce nieskończonej gęsto
ści materii ani zerowej rozciągłości 
Wszechświata, to znaczy nie istnieje 
osobliwość pierwotna.

Pomówmy jeszcze o najwcześniej
szych okresach ewolucji Wszechświa
ta. Zgodnie z modelem Wszechświata 
gorącego w początku jego rozszerza
nia istniały w nim ogromne gęstości i su- 
perwysokie temperatury. W tych warun
kach podobne były do siebie wszystkie 
cząstki i wszystkie ich wzajemne od
działywania. To wynika z kwantowej 
teorii cząstek elementarnych, zwłasz
cza z kwantowej chromodynamiki 
i z teorii unifikacji wszystkich oddziały
wań. Tak naprawdę to przeprowadzo
no tylko unifikację oddziaływań elek
trom agnetycznych i tak zwanych 
oddziaływań słabych. Ale fizycy wierzą 
że można z nimi zunifikować również 
wzajemne oddziaływania silne i grawi
tacyjne. W warunkach takiej unifikacji 
powinno istnieć wiele cząstek, które na
stępnie znikają. Niestety nie da się po
twierdzić laboratoryjnie nawet teorii 
chromodynamiki, gdyż dla potwierdza
jących eksperymentów należałoby zbu
dować niezmiernie silny akcelerator o li
niowych rozmiarach porównywalnych

z odległościami gwiazd. Jednak tę teo
rię uważa się za dość wiarygodną po
nieważ jest oparta na bardzo ogólnych 
założeniach symetrii i kowariantności, 
jednakże do dziś nie została ona po
twierdzona eksperymentalnie. Cała 
nadzieja w tym, że się ją  da zweryfiko
wać kosmologicznie. Trzeba znaleźć 
szczątkowe ostatki „wymarłych” cząs
tek elementarnych. Niestety — jak do
tąd — próby ich odkrycia nie dały re
zu lta tó w .

Wszystkie te odkrycia i „paradoksy” 
mogłem na nowo przemyśleć w świet
le istniejących zasad kosmologicznych, 
którym poświęcona jest książka. Tak 
jest z wieloma innymi współczesnymi 
teoriami, na przykład z teorią inflacji, 
która superszybkim tempem rozszerza
nia Wszechświata w samym jego po
czątku usiłuje objaśnić jego przybliżoną 
izotropowość, jednorodność, euklideso- 
wość i inne jego cechy.

Dmitrij Izydorowicz Nagirner
doktor nauk m atematyczno-fizycz
nych, profesor Katedry Astrofizyki Pań
stwowego Uniwersytetu Petersbur
skiego

K. Rudnicki, Zasady kosmologiczne, 
Bydgoszcz 2002. [Tłumaczenie z wy
dania angielskiego (1995), uaktualnio
ne ostatnimi danymi], 176 s., można 
nabyć m.in. w Zarządzie Głównym Pol
skiego Towarzystwa Miłośników Astro
nomii, ul. Św. Tomasza 30, 31-027 
Kraków, w cenie ok. 20 zł.

Zlot Obserwacyjny PTMA 
KUDŁACZE 2003

Zarząd Główny i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii zapraszają na zlot obserwa
cyjny Kudłacze 2003

Zlot odbędzie się w dniach 3-14 sierpnia 2003 na Polanie Kudłacze w Beskidzie Makowskim ok. 50 km od 
Krakowa.

W trakcie zlotu pod fachowym kierunkiem instruktorów PTMA będą wykonywane i następnie opracowywane 
obserwacje astronomiczne.

Wszelkich opłat (noclegi, wyżywienie) związanych z pobytem na zlocie uczestnicy dokonują indywidualnie po 
przybyciu do schroniska. PTMA zapewnia rezerwację miejsc w schronisku dla zgłoszonych uczestników, będą
cych członkami Towarzystwa. Ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń jest 31 maja br.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z dyżurnymi członkami Oddziału Krakowskiego: tel. (0-12) 422- 
38-92 w każdą środę w godz.12-14, czwartek w godz.16-18 lub w piątek w godz. 1130-1 3 30, lub pod adresem: 
kudlacze@vistula.wis.pk.edu.pl.
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kalendarz astronomiczny 2003  ° Y °  ^

M a j  \ I "

Początek zjawiska: 5 1

Rys. 1. Schemat przejścia Merkurego na tle tarczy Słońca 
w dniu 7 maja 2003

Słońce
Wznosi się po ekliptyce nadal coraz wyżej ponad rów

nik niebieski, w związku z czym dzień jest coraz dłuższy 
i w ciągu miesiąca przybywa go o ponad godzinę: w War
szawie 1 maja Słońce wschodzi o 3h07m, zachodzi o 18h01m, 
a 31 maja wschodzi o 2h22m, zachodzi o 18h46m.

W dniu 7 maja widoczne będzie przejście planety Mer
kury na tle tarczy Słońca, w dniu 16 maja wystąpi całkowi
te zaćmienie Księżyca, a w dniu 31 maja obrączkowe za
ćmienie Słońca. W szystkie te zjawiska będą w idoczne 
w Polsce (zaćmienie Słońca jako częściowe o dużej fazie).

W maju Słońce wstępuje w znak Bliźniąt.

Dane dla obse rw a to rów  S łońca (na 0h UT)

Data 2003 P[°] b0 n L0[°]
V 1 -24,22 -4,21 160,51

3 -23,86 -4,01 134,08
5 -23,47 -3 ,80 107,65
7 -23 ,05 -3 ,59 81,21
9 -22,60 -3 ,38 54,77

11 -22 ,13 -3 ,16 28,32
13 -21,63 -2 ,94 1,87
15 -21,10 -2,71 335,42
17 -20,54 -2 ,49 308,97
19 -19,96 -2 ,26 282,52
21 -19 ,36 -2,02 256,06
23 -18,72 -1 ,79 229,60
25 -18,07 -1 ,55 203,14
27 -17,39 -1 ,32 176,68
29 -16 ,69 -1 ,08 150,21

V 31 -15 ,97 -0 ,84 123,75

P —  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;

B0, L0 _  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

13d03h24m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku i pod 

koniec miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w ma
ju następująca: nów 1 d12h15m, pierwsza kwadra 9d11h53m, 
pełnia 16d03h36m, ostatnia kwadra 23d00h31m i ponownie 
nów 31d04h20m. W apogeum Księżyc znajdzie się 1d07h40m, 
w perygeum 15d15h37m i ponownie w apogeum 28d13h05m.

Planety i planetoidy
Merkury i Wenus znajdują się na niebie w pobliżu Słoń

ca i są niewidoczne.
Nad ranem w gwiazdozbiorze Koziorożca można ob

serwować Marsa powoli wznoszącego się nad południowo- 
wschodnim horyzontem. W ciągu miesiąca wysokość pla
nety nad horyzontem (mierzona na początku świtu cywilne
go) rośnie od 12° do 15°. W tym samym okresie w związku 
ze zbliżaniem się Marsa do opozycji rośnie jego jasność (od 
0,0m do -0 ,7 m) oraz średnica tarczy (od 10” do 12”).

Jow isz w idoczny jes t w ieczorem w gw iazdozbiorze 
Raka jako „gwiazda” - 2 m. W ciągu miesiąca wysokość pla
nety nad zachodnim horyzontem (mierzona pod koniec 
zmierzchu cywilnego) maleje od prawie 50° do niecałych 
30°. Maj jest jednym z ostatnich miesięcy, w których może
my obserwować wzajemne zakrycia i zaćmienia w ukła
dzie księżyców galileuszowych Jowisza.

Także wieczorem w gwiazdozbiorze Byka zobaczymy 
Saturna św iecącego z jasnością  0m. W ciągu miesiąca 
wysokość planety nad wieczornym horyzontem (wynoszą
ca początkowo 26°) szybko maleje i pod koniec maja jej 
obserwacja staje się niemożliwa.

Uran i Neptun przebywają na niebie w pobliżu Słońca 
i są  niewidoczne.

Pluton widoczny jest całą noc w gwiazdozbiorze Wę- 
żownika, jednakże jego jasność wynosi jedynie 13,8m i do 
jego zaobserwowania niezbędny jest teleskop o średnicy 
zwierciadła przynajmniej 15 cm.

W maju możemy obserwować w pobliżu opozycji jasną 
planetoidę:

(4) Vesta, (jasność 6,4m). 1 V: 12h14,6m,+11°00'; 11 V: 
12 h 11,9 m, + 1 0 °3 3 ’ ; 21 V: 12h1 2 ,1 m,+ 9 °4 5 '; 31 V: 
12h15,1m,+8°39’.

Meteory
W dniach od 19 kwietnia do 28 maja promieniują mete

ory z roju eta Akwarydów (ETA), związanego z kometą 
Halleya (obserwowany był już w VII w. w Chinach). W roju 
tym obserwuje się jasne, szybkie meteory, pozostawiające 
bardzo długie ślady. Maksimum aktywności roju przypada 
w tym roku w dniu 6 maja o godzinie 11:30 UT. Radiant 
meteorów leży w gwiazdozbiorze Wodnika i ma współrzęd
ne: a  = 22,5h, ó = -1  Warunki obserwacji w tym roku będą 
bardzo dobre, gdyż zbliżający się do pierwszej kwadry 
Księżyc nie będzie przeszkadzał w porannych obserwa
cjach.

* *  *

2d04h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
2a06h Minimalna libracja Księżyca (1,8°) w kierunku Sinus Iridium

(zacieniona).
3d Gwiazda zmienna długookresowa RT Cyg (miryda) (19h43,6m,

+48°47’) osiąga maksimum jasności (7,3m).
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3d Gwiazda zmienna długookresowa RU Her (miryda) (16h10,2m, 
+25°04’) osiąga maksimum jasności (8,0m).

4d21 h05,6m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho
dzi obrączkowe zaćmienie lo (I) przez cień Europy (II) trwają
ce 5 min. Jasność układu spada o 0,54m.

5d09h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.

7d Przejście Merkurego na tle tarczy Słońca. Początek zjawiska 
widoczny w całej Azji, Australii, wschodniej Afryce, Europie 
środkowej i wschodniej, Oceanie Indyjskim, zachodnim Pa
cyfiku. Koniec zjawiska widoczny w zachodniej Azji, Afryce, 
Oceanie Atlantyckim i w Brazylii (Ameryka Południowa). Prze
bieg zjawiska: pierwszy kontakt 5h12m, drugi kontakt 5h16m, 
środek zjawiska 7h52m, trzeci kontakt 10h28m, czwarty kontakt 
10h32m. W trakcie przebiegu zjawiska w Polsce wysokość 
Słońca nad horyzontem wzrośnie od 20° (pierwszy kontakt), 
poprzez 40° (środek zjawiska) do ponad 50° (czwarty kon
takt). Będzie to pierwsze takie zjawisko widoczne z ziem pol
skich od 1973 r., następne będzie można w Polsce zobaczyć 
dopiero w 2016 r.

7d07h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.

8d18h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.

9d17h Maksymalna libracja Księżyca (10,3°) w kierunku krateru 
Schickard (zacieniony).

10d19h48m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

14d09h Złączenie Marsa z Neptunem w odl. 1°.

14d21h53,3m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie lo (I) przez Callisto (IV) trwające 
19 min. Jasność układu spada o 0,31m.

15d22h Neptun nieruchomy w rektascensji.

15d23h00m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

16d Całkowite zaćmienie Księżyca. Zaćmienie widoczne w Ame
ryce Południowej, Antarktydzie, we wschodniej części Ame-
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ryki Północnej, na Atlantyku i południowo-wschodnim Pacyfi
ku; w Afryce, Europie (w tym w Polsce) i południowo-zachod
niej Azji przy zachodzie Księżyca oraz w zachodniej części 
Ameryki Północnej przy wschodzie Księżyca. Maksymalna 
faza zaćmienia wyniesie 1,134. Przebieg zaćmienia: wejście 
Księżyca w półcień: 1h05m, początek zaćmienia częściowe
go: 2h03m, początek zaćmienia całkowitego: 3h14m, maksimum 
zaćmienia: 3h40m, koniec zaćmienia całkowitego: 4h06m, ko
niec zaćmienia częściowego: 5h17m, wyjście Księżyca z pół
cienia: 6h15m. W Polsce Księżyc zajdzie jeszcze przed osiąg
nięciem fazy całkowitej.

Rys. 3. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w maju 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

Punkt p odsłon eczny

Rys. 2. Przebieg pasa obrączkowego zaćmienia Słońca na 
Ziemi w dniu 31 maja 2003 [wg F. Espenak, NASA/GSFC]

P  Espenak NAS Al GSFC ■ Tk*. 1999 May 27

Zewn./WeiAin. 
hMUrtulifllt 

U l -  03:44:44.7 UT 
U4 ■ 04:31:32.6 UT

Rys. 4. Schemat całkowitego zaćmienia Księżyca w dniu 
16 maja 2003 [wg F. Espenak, NASA/GSFC]
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w okresie od 20 kwietnia do 25 maja

Rys. 6. Trasa pianetoidy (4) Vesta na tle gwiazd gwiazdozbioru Panny w maju 
i czerwcu 2003 (zaznaczone gwiazdy do 9m)

nika w czerwcu 2003 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

16d00h Minimalna libracja Księżyca (1,1°) w kierun
ku Mare Australe (oświetlone).

17d01h Odkrycie gwiazdyp Oph (5,0m) przez ciemną 
część Księżyca tuż po pełni , widoczne w za
chodniej, środkowej i południowej Polsce nisko 
nad horyzontem (Szczecin 1h52m — Krosno 
2h05m).

18d00h02m Gwiazda zmienna i; Aql (cefeida) osiąga 
maksimum jasności (3,5m).

19d14h Merkury nieruchomy w rektascensji.

21 d11 h14m Słońce wstępuje w znak Bliźniąt, jego dłu
gość ekliptyczna wynosi wtedy 60°.

21d12h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.

21d19h30,4m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zaćmienie Gani- 
medesa (III) przez cień lo (I) trwające 6 min. 
Jasność układu spada o 0,24m.

21d20h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.

22d07h Maksymalna libracja Księżyca (10,0°) w kie
runku Mare Humboldtianum (zacienione).

23d00h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.

23d19h39,4m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi całkowite zakrycie Europy (II) 
przez lo (I) trwające 5 min. Jasność układu spa
da o 0,46m.

24d20h45,8m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zaćmienie lo (I) 
przez cień Ganimedesa (III) trwające 10 min. 
Jasność układu spada o 0,63m.

26d17h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 2°.

29d04h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 0,1°.

29d19h Minimalna libracja Księżyca (1,1°) w kierun
ku Sinus Iridium (oświetlona).

30d22h00,0m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zakrycie Europy (II) 
przez lo (I) trwające 5 min. Jasność układu spa
da o 0,38m.

31d Obrączkowe zaćmienie Słońca: faza obrącz
kowa widoczna na północnym Atlantyku, środ
kowej Grenlandii, Islandii i północnej Szkocji, 
fazy częściowe widoczne w środkowej, 
wschodniej i północnej Europie, północno-za- 
chodniej Azji, na Alasce, północnej Grenlandii 
i Oceanie Lodowatym. Faza obrączkowa roz
pocznie się o 3h45m, zakończy się o 4h32m. 
Centralna faza zaćmienia w średnie południe 
nastąpi o 4h08m w punkcie o współrzędnych 
<p = 66°37’N, X = 24°24’W. Zaćmienie widocz
ne jako częściowe o dużej fazie na całym ob
szarze Polski przy wschodzącym Słońcu. Oto 
momenty wystąpienia fazy maksymalnej, jej 
wielkość oraz wysokość Słońca nad horyzon
tem dla wybranych miast w Polsce: Gdańsk: 
3h29m, 0,860, 7°; Kraków: 3h21m, 0,826, 5°; Lu
blin: 3h22m, 0,823, 7°; Łódź: 3h24"\ 0,841, 6° 
Olsztyn: 3h27"\ 0,849, 8°; Poznań: 3h26m, 0,855 
5°; Szczecin: 3h29m, 0,870,5°; Warszawa: 3h24m 
0,837, 7°; Wrocław: 3h24m, 0,846, 4°.

31d20h05,5m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zaćmienie Europy 
(II) przez cień Ganimedesa (III) trwające 10 min. 
Jasność układu spada o 0,91m.
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Czerwiec
Słońce

W czerwcu deklinacja Słońca wzrasta aż do dnia prze
silenia letniego, 21 czerwca, kiedy osiągnie wartość mak
symalną: Słońce wstępuje wtedy w zodiakalny znak Raka, 
rozpoczynając w ten sposób astronomiczne lato. W związ
ku z tym w czerwcu przypada najdłuższy dzień i najkrótsza 
noc w roku na naszej półkuli.

W Warszawie 1 czerwca Słońce wschodzi o 2h21m, za
chodzi o 18h46m, a 30 czerwca wschodzi o 2h18m, zachodzi
o 19h01m. Najwcześniej Słońce wzejdzie w dniu 17 czerw
ca (2h14m), najpóźniej zajdzie w dniu 25 czerwca (19h01m).

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku i pod 

koniec czerwca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym 
miesiącu następująca: pierwsza kwadra 7d20h27m, pełnia 
14d11 h16m, ostatnia kwadra 21d14h45m i nów 29d18h38m. 
W perygeum Księżyc znajdzie się 12d23h17m, a w apogeum 
25d02h23m.

Planety i planetoidy
Merkury i Wenus znajdują się na niebie w pobliżu Słoń

ca i są niewidoczne.
Nad ranem coraz wyżej nad południowo-wschodnim 

horyzontem wznosi się Mars, osiągając pod koniec czerw
ca wysokość ponad 20° (na początku świtu cywilnego). 
W tym czasie nadal rośnie jasność planety (do - 1 ,5m), a na 
tarczy o średnicy 16” można zauważyć szczegóły po
wierzchniowe już przez niewielkie teleskopy amatorskie.

Szybko pogarszają się warunki widoczności Jowisza. 
W ciągu miesiąca planeta szybko obniża się nad wieczor-

50 60 70 80 90 100 110 120 130

A [°]

Rys. 8. Planety Jowisz i Saturn nad zachodnim horyzon
tem (w Warszawie) pod koniec zmierzchu cywilnego w maju 
i czerwcu 2003 (około godzinę po zachodzie Słońca)

nym horyzontem i pod koniec czerwca zachodzi wkrótce 
po zachodzie Słońca, co powoduje, że jej obserwacje stają 
się trudne.

Saturn pozostaje na niebie w pobliżu Słońca i jest nie
widoczny.

Po koniec miesiąca nad ranem teoretycznie staje się 
możliwa obserwacja Urana i Neptuna, jednak w ich dostrze
żeniu przeszkadzać będzie niskie położenie nad horyzon
tem i jasne niebo okresu „białych nocy” .

„Białe noce” są także przyczyną, dla której w czerwcu 
praktycznie kończy się okres obserwacji Plutona.

W czerwcu możemy obserwować w pobliżu opozycji 
jasne planetoidy:

(4) Vesta, (jasność 7,1m). 10 VI: 12h20,7m, +7°18’; 20 
VI: 12h28,4m, +5°45'; 30 VI: 12h37,9m, +4°03’.

(12) V ic to ria , (jasność 8,8m). 10 VI: 17h14,3m, -1 6 °0 0 ’; 
20 VI: 17h05,0m, -1 4 °4 2 ’; 30 VI: 16h57,1"\ -1 3 °3 7 ’.

Meteory
W dniach od 26 czerwca do 2 lipca prom ieniują mete

ory z roju czerwcowych Bootydów (JBO). Rój ten obser
wowany był w  1916 r., następnie być może w 1921 i 1927 r., 
po czym zaniknął. Dużym zaskoczeniem było ponowne 
pojawienie się czerwcowych Bootydów w 1998 r. i to od 
razu jako aktywnego roju —  tzw. zenitalna liczba godzinna 
(ZHR) przez ponad pół doby wynosiła wtedy od 50 do po
nad 100! M acierzysta kometa roju, 7P/Pons-W innecke 
przechodziła przez peryhelium w styczniu 1996 i ponow
nie w maju 2002. Obecnie orbita komety zbliża się do orbi
ty Ziemi na odległość aż 0,24 j.a., tak więc aktywność z 1998 
r. musiała być związana ze starszym materiałem krążą
cym po orbicie rezonansowej z Jowiszem. Ponowne spo
tkanie Ziemi z obłokiem „rezonansowym” nastąpi w 2004 r., 
lecz już w tym roku można się spodziewać wzmożonej ak
tywności roju, z maksimum w dniu 27 czerwca o godzinie 
19h UT. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Wolarza
i ma w tym dniu współrzędne: a = 14h56m, ó = +48°. Ozna
cza to, że w okresie maksimum będzie się on znajdował

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2003 P[°] b0 n L0 [°J
VI 1 -15 ,60 -0 ,72 110,52

3 -14 ,85 -0 ,48 84,05
5 -14 ,08 -0 ,23 57,58
7 -13 ,29 0,01 31,11
9 -12 ,49 0,25 4,64

11 -11,67 0,49 338,17
13 -10 ,84 0,73 311,70
15 -9 ,99 0,97 285,22
17 -9 ,13 1,21 258,75
19 -8 ,26 1,44 232,28
21 -7 ,38 1,68 205,80
23 -6 ,50 1,91 179,33
25 -5 ,60 2,14 152,85
27 -4 ,70 2,37 126,38

VI 29 -3 ,80 2,60 99,91
VII 1 -2 ,89 2,82 73,44

P —  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;

B0, L0 _  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

9d08h25m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

2/2003 U R A N I A  -  Po st ępy  As t r o n o m ii 91



kalendarz astronomiczny 2003 hEIą AVA
A V ł

wysoko na niebie, u ła tw ia jąc obserw acje tych niezwykle 
wo lnych m eteorów. W  obserw acjach tego c iekaw ego roju 
nie będzie p rzeszkadza ł Księżyc w  pobliżu nowiu.

1d21h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 4°.

1d21 h51,5m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho
dzi częściowe zaćmienie lo (I) przez cień Ganimedesa (III) 
trwające 20 min. Jasność układu spada o 0,71m.

3d06h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 
w odległości 22°.

5d06h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.

5d21 h54m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga minimum 
jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6m.

6d Gwiazda zmienna długookresowa R Oph (miryda) (17h07,8m, 
-16°06’) osiąga maksimum jasności (7,6m).

6d07h Maksymalna libracja Księżyca (9,6°) w kierunku krateru 
Schickard (zacieniony).

7d Gwiazda zmienna długookresowa X Oph (miryda) (18h38,3m, 
+8°50’) osiąga maksimum jasności (6,9m).

7d12h Uran nieruchomy w rektascensji.

8d23h07m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m).

9d21h Pluton w opozycji ze Słońcem.

10d22h40m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6m.

11d Gwiazda zmienna długookresowa T UMa (miryda) (12h36.4m, 
+59°26’) osiąga maksimum jasności (7,7m).

11d21h Zakrycie gwiazdy a  Lib (2,8m) przez ciemną część zbliża
jącego się do pełni Księżyca, widoczne w całej Polsce (Szcze
cin 21h38m —  Krosno 21h51m).

12d Gwiazda zmienna długookresowa R Boo (miryda) (14h37,2m,

Rys. 10. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w czerwcu 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

+26°44’) osiąga maksimum jasności (7,2m).

12d19h53,9m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie lo (I) przez Europę (II) trwające 3 
min. Jasność układu spada o 0,07m.

12d20h Minimalna libracja Księżyca (0,1°) w kierunku Mare Hum- 
boldtianum  (oświetlone).

15d Gwiazda zmienna długookresowa R UMa (miryda) (10h44.6m, 
+68°47’) osiąga maksimum jasności (7,5m).

1 7 d2 i h złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.

19d02h Maksymalna libracja Księżyca (9,7°) w kierunku Mare 
Humboldtianum (zacienione).

19d07h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2°.

19d08h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.

21d07h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 0,4°.

21d19h10m Słońce wstępuje w znak Raka, jego długość ekliptycz- 
na wynosi wtedy 90°. Początek astronomicznego lata. 

22d16h Złączenie Marsa z Uranem w odl. 3°.

22d21h14m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

24d14h Saturn w koniunkcji ze Słońcem.

26d06h Minimalna libracja Księżyca (0,7°) w kierunku Sinus Iri
dium  (oświetlona).

27d21h20m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

28d13h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.

29d03h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°.

30d24h Złączenie Merkurego z Saturnem w odl. 1,5°.

UW AGA: M om enty wszystk ich z jaw isk podane są  w  cza
sie un iw ersa lnym  UT (G reenw ich).

Aby o trzym ać datę w  obow iązu jącym  w  maju i czerwcu 
w  Polsce „czasie  le tn im ” , na leży dodać 2 godziny.

M om enty z łączeń p lanet z  Księżycem  podane s ą  dla 
g e o c e n try c z n y c h  z łą c z e ń  w  re k ta s c e n s ji. P od an e  s ą  
w szystk ie  z łączen ia, nie ty lko  w idoczne w  Polsce.

W spółrzędne rów nikow e podane s ą  dla Epoki 2000.0.

Opr. T. Ściężor

92 U R A N IA  -  Po s tęp y  As t r o n o m ii 2/2003



°y° U  kalendarz astronomiczny 2003

Rys. 11. Mapa gwiazdozbioru Wężownika do obserwacji gwiazdy Rys. 12. Mapa gwiazdozbioru Wolarza do obserwacji gwiazdy 
zmiennej X Oph (18h38m21,1s, +8o50’03”). Podane jasności gwiazd zmiennej R Boo (14h37m11,7s, +26°44’10"). Podane jasności 
porównania (pole widzenia wynosi 5°, północ u góry) gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 8°, północ u góry)

Obóz Szkoleniowo-Obserwacyjny PTMA
Zarząd Główny i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa M iłośników Astronom ii zapraszają na Trzeci 
Obóz Szkoleniowo-Obserwacyjny PTMA „OSOP 2003” .

Obóz odbędzie się w dniach 24 lipca -  4 sierpnia 2003 na Hali Łabowskiej w Seskidzie Sądeckim, w paśmie 
Jaworzyny Krynickiej. Celem obozu jest nauczenie wszystkich chętnych podstaw obserwacji nieba.

W planie obozu znajduje się szkolenie w zakresie:
• orientowania się na niebie • podstaw określania czasu i współrzędnych w astronomii • podstaw optyki astro
nomicznej • obserwacji Słońca • obserwacji Księżyca, planet, planetoid oraz komet • obserwacji gwiazd zmien
nych • obserwacji meteorów • obserwacji obiektów mgławicowych • obserwacji zjawisk zakryciowych.

Przewidziane są zarówno dzienne zajęcia teoretyczne, jak też obserwacje nocne. Instruktorami będą doświad
czeni obserwatorzy, członkowie PTMA. Ponadto planuje się przeprowadzenie wycieczek krajoznawczych do 
miejsc związanych z astronomią.

Przewidywany koszt obozu to około 270 zł. Kwota ta obejmuje:
• nocleg w schronisku
• transport z Krakowa (cena transportu zależy od liczby uczestników)
• ubezpieczenie.

Wyżywienie każdy uczestnik Obozu zapewnia we własnym zakresie. Można skorzystać ze stołówki schroniska, 
co jednak podnosi koszty.

Organizatorzy Obozu zapewniają zaopatrzenie w wystarczającą ilość teleskopów, jednakże mile widziane jest 
posiadanie własnego sprzętu obserwacyjnego.

Warunkiem uczestnictwa w obozie jest:
• Członkostwo PTMA. Osoby nie należące do PTMA muszą się wcześniej zapisać.
• Ukończone 18 lat. Osoby w wieku 16-18 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Osoby w wieku 

poniżej 16 lat mogą brać udział w Obozie wyłącznie wraz z pełnoletnim opiekunem.

Ilość miejsc ograniczona! Listę uczestników zatwierdzi Zarząd Oddziału Krakowskiego PTMA, a osoby zakwali
fikowane zostaną powiadomione. Ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń jest 31 maja br. Osoby zakwa
lifikowane muszą wpłacić podaną kwotę w terminie do tygodnia od chwili otrzymania potwierdzenia.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z kierownikiem Obozu, drem Sławomirem Stachniewiczem 
(e-mail: Slawomir.Stachniewicz@ifj.edu.pl) lub z dyżurnymi członkami Oddziału Krakowskiego: tel. (012) 422- 
38-92 w każdą środę w godz.12-14, czwartek w godz.16-18 lub w piątek w godz.1130-1 3 30.
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recenzje to
J. Dobrzycki, J. Włodarczyk, 
Historia naturalna gwiazdo
zbiorów, Warszawa 2002

Historia naturalna gwiazdozbiorów 
Jerzego Dobrzyckiego i Jarosława Wło
darczyka zasługuje na szczególną uwa
gę ze względu na tematykę, niezwykle 
rzadko podejmowaną na polskim ryn
ku wydawniczym. Przedstawia bowiem

dokończenie ze s. 50.

[...]
B. Kulesza „Wszechświata nie zbu

dowano w jeden dzień!”
. .im dalej jest obiekt, tym dłuższądro- 

gę musi pokonać światło biegnące do ob
serwatora, a zatem musiało wcześniej 
wyruszyć w drogę”.

Jeżeli teraz dociera do nas z obiektu 
o wieku ok. miliarda lat, to znaczy, że ob
serwujemy go takim, jakim był miliard lat 
po Wielkim Wybuchu. Skoro tak, to zgod
nie z teoriąekspandującego Wszechświa
ta, musiał się on wtedy znajdować znacz
nie bliżej niż przypisywane tego rodzaju 
obiektom 13-14 mld lat świetlnych, a mia
nowicie rzędu = 2 mld lat świetl
nych.

A więc skoro tak „blisko” się wtedy „znaj

intrygujące dzieje pochodzenia i nazw 
gwiazdozbiorów.

Obraz rozgwieżdżonego, nocnego 
nieba należy niewątpliwie do najbardziej 
fascynujących i tajemniczych zjawisk 
w otaczającej nas przyrodzie. Od zara
nia dziejów przykuwał on uwagę czło
wieka, miał istotny wpływ na jego roz
wój intelektualny i duchowy, kształtował 
jego wierzenia i stosunek do przyrody.

dowaliśmy” (tzn. odległość do tego obiek
tu była tak „mała"), to wysłane wtedy z 
galaktyki światło powinno było dotrzeć do 
obserwatora znacznie wcześniej, a nie do
piero teraz.

Jest to paradoks (?), którego nie potra
fię sobie wytłumaczyć, proszę więc o wy
jaśnienie tego problemu.

Pozostaję z poważaniem
Stefan Heise 

Bydgoszcz

Szanowny Panie!
Paradoks, o którym Pan mówi, jest po

zorny. Jeżeli teraz dociera do nas światło 
od obiektu, którego wiek oceniamy na (po
wiedzmy) miliard lat, to oznacza to że 
obiekt ten powstał miliard lat temu. Znając 
odległość do tego źródła ( oczywiście musi

Przypisywanie obserwowanym na 
niebie przypadkowym  rozkładom  
gwiazd zarysów postaci i figurze świa
ta rzeczywistego lub fantastycznego 
było wytworem ludzkiej wyobraźni, po
dyktowanym wierzeniami, potrzebami 
estetycznymi lub praktycznymi (pomia
rem czasu, określaniem kierunków). 
Badanie tych opisów na przestrzeni 
dziejów stanowi bogate źródło do po
znania rozwoju człowieka i wglądu 
w rozwój cywilizacji. Historia tego pro
cesu, pełnego wzlotów i upadków, jest 
ciekawa, pouczająca i pobudza do re
fleksji.

Autorzy sięgają do udokumentowa
nych przekazów materialnych nie tylko 
z różnych epok, aż do czasów najnow
szych, ale i kultur — łacińskiej, egip
skiej, perskiej, hinduskiej, arabskiej czy 
Indian obu Ameryk. Poszukiwanie frag
mentów starych opisów nieba zacho
wanych do naszych czasów stanowi 
swego rodzaju „archeologię” gwieździ
stego nieba i jest pasjonującą przygodą 
intelektualną.

Niezależnie od ogólnej historii gwiaz
dozbiorów, książka zawiera także 
szczegółowe opisy i rysunki wszystkich 
88 konstelacji północnego i południo
wego nieba. Bogactwo przedstawione
go materiału dowodowego i ikonogra
ficznego daje w pełni uzasadnione 
przeświadczenie o wyczerpującym uję
ciu tematu.

Zawarte treści w połączeniu z ogrom
ną erudycją Autorów powodują, że tę 
książkę można śmiało polecić nie tylko 
czytelnikom zainteresowanym astrono
mią, ale tym wszystkim, których cieka
wi historia kultury i cywilizacji.

Andrzej Strobel

ona być mniejsza niż miliard lat świetlnych!) 
wiemy kiedy to światło zostało wyemito
wane. Ale trzeba pamiętać, że od momen
tu emisji do chwili odbioru Wszechświat 
CAŁ Y CZAS EKSPANDOWAŁ, zatem po
czątkowy dystans do obiektu (tzn. ten w 
momencie emisji) był krótszy niż obecnie 
(tj. w chwili detekcji). Światło nie mogło 
pokonać dzielącej nas odległości w cza
sie nieskończenie krótkim! Światło potrze
bowało pewnego czasu aby pokonać tę 
odległość. W tym właśnie czasie odległość 
wzrosła!

Mam nadzieję, że rozwiałam Pana wąt
pliwości dotyczące treści artykułu 
„Wszechświata nie zbudowano w jeden 
dzień”.

Z poważaniem
Barbara Kulesza-Żydzik 

Kraków
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Prawdziwa muzyka Kosmosu astronomia i muzyka

Dźwiękowa podróż Voyagerow
S y m p h o n ie s  of t h e  p la n jets  1

•WAĘA •
Voyager Recordings.

Misja dw óch sond kosm icznych 
Voyager była i jest chyba najbar
dziej spektakularną podróżą pod

jętą  przez Człowieka. Z oryginalnych zapi
sów elektromagnetycznych „głosów” planet 
i ich księżyców powstała unikalna seria na
grań dźw iękow ych —  pięcioczęściow a 
„Symfonia Planet”.

Pamiętam, jak  wielkie wrażenie robiła 
scena słynnego filmu Stanleya Kubricka 
„Odyseja kosmiczna 2000”, w której astro
nauta po wyjściu w otwartą przestrzeń odby
wa swój bezgłośny balet (dopiero po pew
nym czasie scenie tej towarzyszy muzyka). 
Stanowiło to niesamowity kontrast wobec 
wszechobecnych świstów przelatujących stat
ków i wybuchów eksplozji znanych z filmów 
w rodzaju „Gwiezdnych wojen”. Wszak, jak 
uczy elementarna fizyka, w próżni dźwięki 
się nie rozchodzą.

Jednakże, chociaż przestrzeń międzypla
netarna jest wirtualną próżnią, to wcale nie 
oznacza, że jest pozbawiona dźwięków. 
Dźwięki zaklęte są w elektromagnetycznych 
drganiach. Specjalnie przygotowana aparatura

na pokładach Voyagerow wykonała specjal
ne eksperymenty mające na celu złowienie 
i zapisanie tych wibracji w zakresie słyszal
nym dla ludzkiego ucha.

Przypomnijmy. W sierpniu i wrześniu 
1977 r. dwa statki kosmiczne Voyager rozpo
częły przelot i badanie planet olbrzymów: Jo
wisza i Saturna. Voyager I, po pomyślnym 
spotkaniu z obiema planetami, wyszedł poza 
płaszczyznę ekliptyki, by zacząć badanie 
przestrzeni międzygwiazdowej. Rejs Voyage- 
ra II przewidywał nie tylko spotkanie z Jowi
szem (lipiec 1979) i Saturnem (sierpień 1981), 
ale również zawierał w swym rozkładzie zbli
żenie z Uranem (styczeń 1986) i Neptunem 
(sierpień 1989). Z oboma Voyagerami utrzy
mywano łączność za pomocą specjalnego 
systemu kontroli i komunikacji Deep Space 
Network (DNS), stwo
rzonego przez Labo
ra torium  N apędów  
Odrzutowych (JPL)
NASA w Pasadenie.

rębie pasma akustycznego(20-20 000Hz) 
wywoływane obecnością strumieni nałado
wanych cząstek powstających w wyniku od
działywania wiatru słonecznego z magnetos- 
ferami planet,
—  szumy powstające w obrębie magnetosfer 
planetarnych,
—  fale radiowe pochwycone wewnątrz ma
gnetosfer oraz jonosfer planet,
—  własne szumy elektromagnetyczne prze
strzeni międzyplanetarnej,
—  szumy wytworzone przez wiązki nałado
wanych cząstek w sąsiedztwie planet, ich księ
życów jak i w samym wietrze słonecznym,
—  szumy obserwowane w pobliżu pierście
ni planet wywołane zderzeniami naładowa
nych cząstek pyłu z korpusem Voyagera oraz 
z antenami odbiornika.

Stacje DNS rozloko
wane są  na pustyni 
Mohave w Kalifornii, 
niedaleko Madrytu w 
Hiszpanii i w pobliżu 
Canberry w Australii.

Każdy statek ko
smiczny niósł na po
kładzie instrumenty do 
10 badań naukowych, z których 5 posłużyło 
do wykonania „Symfonii Planet”. Były to 
m.in. magnetometry (po 4 rozmieszczone 
wzdłuż 13-m wysięgników), detektory plaz
mowe i detektory niskoenergetycznych cząs
tek naładowanych (LECP).

Źródłami łowionych dźwięków były:
—  szumy radiowe o częstotliwościach w ob

GENERATOR
skr. poczt. 151 
05-080 Izabelin

www.generator.pl
Największy w kraju wybór płyt z muzyką elek
troniczną: ambient, awangardową i eksperymen
talną, etniczną, filmową, industrialną, New Age, 
kosmiczną, techno itp.

Dziwna to muzyka, rzec by można, nie
ludzka. Utwierdza nas w przekonaniu, jak 
obcajest człowiekowi przestrzeń kosmiczna. 
Jest jednak na swój sposób intrygująca. Tak, 
jak intrygujące jest wszystko, co znajduje się 
poza bezpośrednim zasięgiem gatunku homo 
sapiens sapiens.

Jacek Drążkowski

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 116022020000000055305241

W szelkich 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
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relaks z Uranią Krzyżówka z hasłem

10

inie maserowe — tak brzmi rozwiązanie 
krzyżówki z „Uranii-PA” nr 6/2002. Na- 

■ ■ ■ grody książkowe wylosowali: Anna 
Kaczmarczyk z Częstochowy i Andrzej Jan
kowski z Sanoka. Gratulujemy. Nagrody wyśle
my pocztą.

1. Największy detektor neutrin.
2. Neutralne cząsteczki, którymi „bombarduje” nas Słońce.
3. Rosyjski fizyk, który w 1934 r. odkrył nowy rodzaj pro

mieniowania.
4. Meteory, które będzie można obserwować na przełomie 

kwietnia i maja.
5. Może być okularowa.
6. Sonda, którą po raz pierwszy naprawiano poza Ziemią.
7. Planetoida, którą zobaczymy w maju.
8. Np. Księżyca.
9. Potwór morski na niebie.

10. Opisanie nieba.
11. Autor „Zasad kosmogonicznych”.
12. Słońce wejdzie w ten znak w maju.
13. Należą do nich neutrina.
14. Jego nazwisko nosi teleskop kosmiczny.
15. Polski matematyk mający swój krater na Księżycu.
16. Powstaje pod działaniem neutrin na gal.
17. Dosiadał Pegaza.
18. Wkrótce przejdzie na tle tarczy Słońca.
19. Jeden z fizyków, którzy udowodnili istnienie neutrin.
20. Drganie.
21. Wyjaśnił mechanizm świecenia Słońca.

Tym razem do wygrania są 3 płyty z muzyką elektroniczną, 
ufundowane przez sklep GENERATOR. Na rozwiązania czeka
my do końca kwietnia br. Osoby nie będące prenumeratorami 
„Uranii-PA” muszą dołączyć do rozwiązania kupon umieszczony 
w lewym górnym rogu tej strony. Prenumeratorzy mogą przesyłać 
rozwiązania drogą elektroniczną.

P

A stro n o m y  Notes
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The Exploration o f  the Earth's Magnetosphere

Ciekawe strony internetowe...
W naszym piśmie istnieje dział „Astronomia w szkole”, może zatem 

warto zwrócić uwagę na niektóre umieszczone w Sieci podręczniki zwią
zane z astronomią czy fizyką bliższego otoczenia Ziemi. Dziś proponuję 
trzy tytuły.

Pierwszy to „Astronomy Notes” Nicka Strobla — ciągle uzupełniany 
i uwspółcześniany podręcznik wstępu do astronomii znajdujący się pod 
adresem http://www.astronomynotes.com — autor zwraca uwagę na do
stępność jego pracy pod wieloma adresami —  jednak tylko wspomniany 
wyżej adres zapewnia dostęp do najnowszej wersji podręcznika.

Następna pozycja, którą chciałbym zaproponować, dotyczy fizyki ma- 
gnetosfery Ziemi. Jej autorem jest David P. Stern z Centrum Lotów Ko
smicznych im. Goddarda (GSFC) NASA. Można tutaj znaleźć m.in. wiele 
ciekawych, niekiedy unikalnych informacji historycznych. Wszystko to pod 
adresem http://www-spof.gsfc.nasa.gov/Education/.

Trzeci adres zaprowadzi nas niezbyt daleko, bo do Finlandii. Uniwersy
tet w Oulu proponuje pod adresem http://www.oulu.fi/~spaceweb/text- 
book/ podręcznik „Space Physics Textbook”. Jest to bardzo obszerny 
i szczegółowy materiał, chociaż zgrzebna strona tytułowa nie zapowiada 
wielości dostępnych haseł. (rs)

96 U R A N I A  -  Postępy Astronom ii 2/2003

http://www.astronomynotes.com
http://www-spof.gsfc.nasa.gov/Education/
http://www.oulu.fi/~spaceweb/text-


Radosław Grochalski ze Świdnicy obserwował zaćmie
nie Słońca 4 XII 2002 ze wzgórza na pustynii w Połu- | H |  I  
dniowej Australii, 50 km na północny wschód od osa- 7 i \  m 
dy Lyndhurst. Tam faza całkowita wystąpiła krótko ' v , t • , [ 1 - i  m> 
przed zachodem Słońca i trwała ok. 20 s. Poniższe zdję- 
cia przedstawiają centralną fazę zaćmienia całkowite
go oraz moment tuż przed trzecim kontaktem (z lewej
strony widoczna granica stożka cienia Księżyca), ro Torrens. Z prawej fragment „księżycowego” otocze- 
Na dole, z lewej wciąż mocno zaćmione Słońce zacho- nia miejsca obserwacji (aparat Nikon F70 + obiektyw 
dzi za odległymi wzgórzami otaczającymi słone jezio- Sigma 70-210/2.8 APO).

U R A N I A



Mgławica planetarna NGC 7027

Mgławica planetarna powstaje, gdy gwiazda o masie podobnej do masy Słońca zbliża się do końca swego życia. 
Gwiazda powiększa wtedy przeszło 50 razy swoją średnicę i staje się czerwonym olbrzymem, a zewnętrzne jej 
warstwy są odrzucane na zewnątrz^w otaczającą ją  przestrzeń. Odsłania się wtedy bardzo gorące jądro gwiazdy, 
które stygnąc staje się białym karłem, Zanim taka gwiazda stanie się czerwonym olbrzymem, może istnieć „sta
tecznie” ok. 10 mld lat, ale proces jej umierania jest bardzo szybki —  trwa zaledwie kilka tysięcy lat.
Obraz mgławicy planetarnej NGC 7027 pokazany na pierwszej stronie okładki jest uzyskany w świetle widzialnym  
przy pomocy Szerokokątnej Kamery Planetarnej (WFPC2) teleskopu kosmicznego Hubble’a w styczniu 1996 r. Tu 
ta sama mgławica została zobrazowana przy porcjocy kamery podczerwonej NICMOS tegoż samego teleskopu 
w 1998 r. na podstawie 3 zdjęć w różnych barwach. Kolor biały pochodzi od gorącego gazu otaczającego cen
tralną gwiazdę; kolory czerwony i różowy reprezentują emisję zimnego molekularnego wodoru i pyłu. W swej 
istocie kolory odpowiadają różnym warstwom materii wyrzucanej przez umierającą gwiazdę i opisują rozkład 
temperatury w otoczce gwiazdy. Na tym obrazie jest doskonale widoczna gwiazda centralna.
NGC 7027 znajduje się w odległości ok. 3000 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Łabędzia. Jej wiek jest 
oceniany na 1000 lat.

Fot. William B. Latter (Caltech) i NASA
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