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wrzesień—październik

■ Wszechświat molekuł
■ SWIFT na tropie rozbłysków gammax ^
■ Poszukiwanie gwiazd zmiennych w Piwnicach
■ Mars jak na dłoni



Wiosna na północnej półkuli Marsa. Czapa polarna ze zmrożonego dwutlenku węgla zaczyna już sublimować, zaś różnicę^ 
temperatur pomiędzy zimnym obszarem biegunowym a rozgrzaną powierzchnią w niższych szerokościach sprzyjają 
powstawaniu pyłowych burz (oznakami tych procesów są białawe poświaty na zdjęcju). Fot. MSSS, JPL, NASA

■

li wszystko odbędzie się zgodnie z planem, dwa takie pojazdy wysłane przez NASA będą badały powierzchnię Marsa 
niu 2004 r. Każdy z nich może przejechać dziennie dystans około 100 m, zaś ich misja jest planowana na 90 dni.

Rys. Maas Digital, JPL, NASA
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Wielce Szanowni i Drodzy Czytelnicy;
Mars jest niewątpliwie medialną „gwiazdą” tego lata. W czasie jego sierpniowej 

Wielkiej Opozycji, według niektórych obliczeń, będzie najbliżej Ziemi od przeszło 
60 tys. lat —  „  tylko ” w odległości 55,76 min km. Skoro będziemy tak blisko Marsa, to 
i jego tarcza na niebie będzie największa od tysięcy lat i tysiące obserwatorów z Ziemi 
będzie mogło osobiście lepiej przyjrzeć się jego powierzchni. Może nawet odbyć  
powstawanie burz piaskowych, rozbłysków, obserwować zmiany w rejonach czasz 
polarnych i innych obszarach Czerwonej Planety? Astronomowie zawodowi też 
z zaciekawieniem oczekują na rezultaty, jakie dostarczą stacje kosmiczne i lądowniki 
znajdujące się obecnie w drodze do Marsa. Może przyniosą jakieś przełomowe 
odkrycia? Może dostarczą niezbitych dowodów istnienia wody i jakiegoś życia na tej 
planecie? Warto skorzystać z tegorocznej okazji, bo następne podobnie bliskie spotkanie Ziemi z Marsem 
będzie 28 sierpnia 2287 r.

Od szeregu lat krążą wokół Marsa dwie stacje kosmiczne: Mars Global Surveyor i Mars Orbiter. Niektóre 
ze zdjęć przez nie uzyskane prezentowaliśmy w poprzednim numerze ,, Uranii”. W bieżącym zeszycie chcemy 
pokazać naszym Czytelnikom „Marsa jak  na dłoni” poprzez wybór obrazów niektórych rejonów powierzchni 
Czerwonej Planety, głównie uzyskanych przez sondę MGS.

Sierpień to tradycyjnie miesiąc meteorów —  spadają z nieba Perseidy. W tym roku nastąpiła niekorzystna 
dla obserwacji Perseidów koincydencja: Księżyc był w  pełni w okresie największej aktywności tego roju i jego  
blask tak rozświetlał niebo, że trudno było widzieć spadające gwiazdy. Niemniej jednak, w bieżącym zeszycie 
dużo piszemy o meteoiytach i ich rojach. Arkadiusz Olech z Warszawy szeroko omawia nowe odkrycia w tej 
dziedzinie, a Eugeniusz Graczyk z Łodzi opowiada o swoich długoletnich doświadczeniach obserwacyjnych 
i nieznanych zainteresowaniach tym zagadnieniem Ary Sternfełda, dzisiaj patrona Obserwatorium 
i Planetarium w Łodzi.

Niedawno odbyte wybuchy promieniowania gamma i inne tzw. wysokoenergetyczne zjawiska w Kosmosie 
są przedmiotem wielkiego zainteresowania astronomów. Ostatnio astronomowie polscy, Andrzej Zdziarski 
i Marek Gierliński, dokonali ważnego odkrycia w tej dziedzinie —  piszemy o tym na s. 217. Przygotowywany 
jest też za parę miesięcy start nowego satelity mającego na celu kompleksowe obsen\>acje tych zjawisk. Pisze
0 tym projekcie Magdalena Siemieniako z Torunia w artykule „SWIFT na tropie rozbłysków gamma ".

Jak bardzo użyteczną astronomię można uprawiać nawet bardzo niewielkimi instrumentami, pokazuje 
artykuł Agaty Karskiej i Gracjana Maciejewskiego z Torunia. Przy pomocy obiektywu od niemodnego już  
aparatu fotograficznego Zenit i prostej kamery CCD obserwują gwiazdy do 13 wielkości gwiazdowej
1 odkrywają nowe gwiazdy zmienne. To fascynujące! Agata otrzymała za tę pracę specjalną nagrodę 
na tegorocznym Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym (OMSA) w Grudziądzu.

Około 0,5% materii Wszechświata występuje w związkach paro- lub wieloatomowych. W tym ośrodku, 
zajmującym głównie przestrzenie międzygwiazdowe, przebiegają interesujące procesy chemiczne i tworzą się 
nowe generacje gwiazd. O tej materii, w otwierającym ten zeszyt artykule pt. „ Wszechświat molekuł”piszą 
Magdalena i Bogdan Wszołkowie z Częstochowy.

Niedawno zakończyliśmy przegląd mgławic katalogu Messiera. W bieżącym zeszycie otwieramy ja k  gdyby 
naturalny dalszy ciąg: przegląd dostępnych dla miłośników astronomii mgławic katalogu NGC. Kontynuujemy 
też w „Poradniku obserwatora ”  opis zastosowań astronomicznych aparatów cyfrowych. A „Kalendarzyk 
astronomiczny ”, ja k  zawsze za dwa miesiące, będzie niezbędnym przewodnikiem dla każdego miłośnika 
gwiaździstego nieba.

W drugim tygodniu września odbędzie się w Toruniu Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Będą 
znakomici goście, piękna wystawa z ESO z modelem planowanego 100 m teleskopu optycznego 
i radioteleskopu ALMA, będzie medal pamiątkowy utworzonej 80 lat temu w Toruniu organizacji polskich 
astronomów zawodowych. A może ktoś z Państwa wybierze się do Torunia, by spotkać niezwykłych ludzi, 
posłuchać ciekawych referatów, zobaczyć niezwykłą wystawę i uczestniczyć w specjalnym pokazie 
w Planetarium? Goście będą mile widziani.

Życzę Państwu interesującej lektury, a młodzieży dobrego początku nowego roku szkolnego 
i akademickiego.

Toruń, w sierpniu 2003 r.
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czytelnicy piszą... E l (33
Szanowny Panie Profesorze!

Chciałbym dodać kilka uwag 
do opracowania prac Wiegerta i 
innych opisanych przez p. Kubalę 
w „Uranii-PA” 4/2003 w dziale 
„rozmaitości" dotyczącego plane
toid towarzyszących Ziemi.

Takich planetoid można zna
leźć więcej. Całkując odpowied
nie równania ruchu znanych do
tychczas planetoid oraz wszyst
kich planet Układu Słonecznego, 
znalazłem, oprócz wspomnia
nych w artykule planetoid 3753 
Cruithne i 2002 AA29, trzy pla- 
netoidy: 10563 Izhdubar, 1998 
UP1 i 2000 WN10. Wszystkie 
one pozostają chwilowo, w okre
sie rzędu kilkunastu tys. lat, w re
zonansie w ruchu średnim 1:1 z 
Ziemią (ich okresy obiegu wokół 
Słońca są w przybliżeniu takie 
same jak Ziemi). Po tym okresie, 
w wyniku oddziaływań grawita
cyjnych planet wewnętrznych, 
ale i teżzewnętrznych(l), powyż
szy rezonans ulega załamaniu i 
ruch planetoidyjest już nieco inny. 
Na rys. 6 w artykule p. Kubali po
kazano dwie pętle roczne plane- 
toidy 3756 Cruithne. To, że ruch 
planetoidy w pętli rocznej odby
wa się tak, jak pokazano na ry
sunku, jest oczywiście zgodne z 
prawami Keplera. Gdy planeto
ids znajduje się bliżej Słońca, jej 
ruch jest szybszy od tego, gdy 
znajduje się dalej i dlatego pla- 
netoida na rysunku przemiesz
cza się w prawo. Natomiast po
kazana pętla roczna przesuwa 
się w lewo, gdyż w tym czasie 
średni okres obiegu planetoidy 
wokół Słońca jest nieco mniejszy 
niż Ziemi. Okazuje się, że po 
okresie równym połowie pełne
go cyklu 770 lat, gdy orbita pla
netoidy na rysunku przemiesz
cza się w lewo, następuje sytu
acja odwrotna. Orbita planetoidy 
jakby odbija się w pobliżu Ziemi i 
wraca. Jest to związane ze

zwiększeniem wartości średniej 
półosi planetoidy, a co za tym 
idzie, ze zwiększeniem okresu 
obiegu planetoidy wokół Słońca. 
W tym miejscu zwróćmy uwagę 
na możliwość zderzenia plane
toidy z Ziemią! Ale to już osobna 
historia.

Pamiętajmy, że przedstawio
ny ruch planetoidyjest w układzie 
związanym z Ziemią. Planetoida 
nie obraca się w rzeczywistości 
wokół jakiegoś wyimaginowane
go punktu w przestrzeni, ale 
wokół Słońca! Ciekawostką jest 
fakt, że gdybyśmy usunęli na 
chwilę z naszego Układu Sło
necznego Ziemię, pozostawia
jąc inne planety, to w okresie se
tek czy nawet tysięcy lat ruch pla
netoidy nie ulegnie znaczącym 
zmianom! Będziemy obserwo
wać taki sam efekt, jak na wspo
mnianym rys. 6.

Podobne obliczenia przepro
wadziłem dla planetoid w rezo
nansie w ruchu średnim 1:1 z 
Marsem. Znalazłem aż 12 pla
netoid związanych z Marsem, 
których ruch jest podobny jako
ściowo do tego opisanego dla 
Cruithne i pozostałych.

Są to m. in. planetoidy 1998 
LE i 2001 VG75.

Orbity tych wszystkich plane
toid dotykająz jednej strony orbi
ty Merkurego, a z drugiej przeci
nają orbitę Marsa.

Warto zwrócić uwagę, że pla
netoidy poruszające się w oma
wianym obszarze planet grupy 
ziemskiej podlegają ich silnym 
oddziaływaniom grawitacyjnym, 
w wyniku czego ruch tych plane
toid odbywa się po orbitach nie
regularnych, jest chaotyczny, nie
przewidywalny w długich okre
sach (pisałem o tym w „Uranii- 
PA” 4/2002), a mimo to, jak wi
dać, znaleziono takie planetoidy, 
które poruszają się po pięknych, 
regularnych orbitach. Ewolucje

Logo PTA
Na konkurs na logo PTA wpłynęło 9 prac. Ich poziom 
artystyczny i opracowanie techniczne były bardzo zróż
nicowane —  od amatorskich szkiców do projektów w peł
ni profesjonalnych.

Komisji Konkursowej, w skład której wchodzili arty- 
ści-plastycy i graficy z Wydziału Sztuk Pięknych Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika oraz astronomowie, żaden 
z projektów nie przypadł do gustu.

W konkluzji zaproponowano, aby Zarząd PTA podjął 
rozmowy na temat logo z wybranymi projektodawcami.

Red.

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

Zapraszamy na nasze łamy!

Przypominamy:

Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego 
w Toruniu 8-12 września 2003 r.

Planowane Sesje Naukowe poświęcone będą tele
skopowi SALT, astrofizyce wysokich energii, astro- 
biologii i współpracy europejskiej w astronomii. 

Szczegółowy program Zjazdu na stronach interneto
wych PTA: http:// www.pta.edu.pl 

Tam też formularz zgłoszeniowy.

Kontakt: LKO Zjazdu PTA. Centrum Astronomii UMK, 
Gagarina 11, 87-100 TORUŃ; 

elektronicznie: zjazd@astri.uni.torun.pl

orbit tych planetoid można ład
nie zaprezentować poprzez ani
macje komputerowe, co przed
stawiłem m. in. na seminarium w 
Zakładzie Mechaniki Nieba w 
Centrum Badan Kosmicznych 
PAN w Warszawie oraz dla pra
cowników, jak również dla sze
rokiej publiczności, w Planeta
rium w Olsztynie w ramach or
ganizowanych tam regularnie se
minariów astronomicznych.

Serdecznie pozdrawiam, 
Ireneusz Włodarczyk 

Chorzów

Szanowna Redakcjo!
Z zaciekawieniem i przyjem

nością przeczytałem bardzo in
teresujący artykuł prof. J. Sikor
skiego O problemie odległości 
w kosmologii („Urania-PA” 4/ 
2003) i w związku z tym ośmie
lam się zaproponować rozwa
żenie wprowadzenia stałego 
dodatku kosmologicznego do 
„Uranii-PA”.

Wasze pismo i jego szata gra
ficzna są coraz ciekawsze i bar
dziej interesujące, ale rzadko

„goszczą” w artykułach wzory 
matematyczne.

Z poważaniem
Jerzy Garus 

Rozniatów

Sprzedam:
• głowicę z elektrycznym 
prowadzeniem do „Uniwer- 
sała 8”, tel.(044)647-48-30.

• 160 egzemplarzy „Uranii" 
z lat 1950-1980. Cena jed
nego egzemplarza wynosi 
5 zł, a wszystkich 700 zł. 
Zainteresowanych proszę 
o kontakt telefoniczny: (017) 
856-85-90

• teleskop systemuNewtona 
025 mm, f = 1500 mm, na 
montażu Dobsona, w wypo
sażeniu: okulary Celestron 
25 mm i 10 mm + barlow 2x. 
Bogaty osprzęt dodatkowy 
(m.in. Zenit 12 XP, filtr My
lar). Cena 3800 zł.
Janusz Magda, tel. (017) 
744-53-66
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W NUMERZE

196 Wszechświat molekuł
Magdalena Wszołek, Bogdan Wszołek
Zaledwie 0,5% materii Kosmosu występuje w’ postaci molekularnej, ale jest to nie
zwykle ważny składnik galaktyk. Związki jedno- i wieloatomowe występują głównie 
w postaci międzygwiazdowych chmur pylowo-molekulamych, a w tym ośrodku rodzą 
się przecież nowe generacje gwiazd. O problemach i rezultatach badań tego ośrodka 
opowiadają nam Autorzy.

202 SW IFT na tropie rozbłysków gamma
Magdalena Siemieniako
Angielskie słowo swift znaczy szybki, chyży, zwinny, ale też jest nazwą ptaszka -  jerzy- 
ka. I  satelita ten, jak  jerzyk, szybko i zwinnie ma obserwować rozbłyski gamma, chwy
tając je, ja k  ten ptak łapie w locie owady. Na pokładzie Swifta -  satelity znajdować się 
będą 3 teleskopy o nazwach: BAT, XRT i UVOT. Bliższe dane o tych instrumentach 
znajdziecie Państwo w tym artykule.

206 Poszukiwanie gwiazd zmiennych w Piwnicach
Agata Karska, Gracjan Maciejewski
Od ponad roku w Obserwatorium w Piwnicach realizuje się pmjekt obserwacyjny, które
go głównym celem jest poszukiwanie gwiazd zmiennych. Do dnia dzisiejszego było moni
torowanych ponad 12 tys. gwiazd północnej półkuli nieba, spośród których 16 okazało się 
nie znanymi dotąd zmiennymi. Do analizy danych opracowano przyjazne w obsłudze 
oprogramowanie, które zostało udostępnione na stmnach internetowych projektu.

210 Mars jak  na dłoni
Krzysztof Rochowicz
Tegoroczna Wielka Opozycja Marsa spowodowała wielkie zainteresowanie tą planetą. 
Pędzą do niej stacje kosmiczne, które mają badać różne obszaryjej powierzchni, ale też 
od szeregu lat Czenmna Planeta jest fotografowana z bliska przez 2 aparaty: Mars 
Global Surveyor i Mars Orbiter. Tu przedstawiamy Paiistwu kilka spośród tysięcy ob
razów uzyskanych przez te instrumenty.

w kolorze: Powierzchnia Marsa (okł. II, wkł. II-III, okł. IV); Galeria Uranii 
(wkł. I, wkł. IV, okł. III)

rozmaitości: Kosmiczni włóczędzy (214); XMM-Newton zmierzył pole ma
gnetyczne umarłej gwiazdy (214); Teleskop Hubble'a śledzi ciemną materię 
w gromadzie galaktyk (215); Dymiące supernowe (216); Niezwykłe wybuchy 
z czarnej dziwy Cygnus X-1 (217); 1000 dni na orbicie (217); Warstwa ozo
nowa w remoncie (223); Nowa kamera CCD vr Obserwatorium Palomarskim 
(223); Ary Sternfeld dobrze i mniej znany (224)

w kraju: Astronomia dla studentów Akademii Technicznych (219); OZMA 
2003 (225) 

218 poradnik obserwatora: Aparat cyfrowy w astrofotogrąfii (cz. V -  fonnat 
zapisu zdjęć (TIFF czy JPG?))

220 galeria obiektów NOC: N G C 185; N G C 147; NGC 40 

226 P.T. Miłośnicy Astronomii obserwują: Co nowego w świecie rojów me
teorów?

231 kalendarz astronomiczny 2003: listopad — grudzień

238 recenzje: Astronomia— przewodnik po Wszechświecie

239 astronomia i muzyka: Muzyka pod sztucznym niebem
240 relaks z Uranią: krzyżówka 

240 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Taki krajobraz równiny Utopia roztaczał się wokół lądownika Viking 2, który dotarł 
na powierzchnię Marsa w sierpniu 1976 r. W prawym dolnym rogu widoczny jest frag
ment samego lądownika, zaś w środkowej części zdjęcia — zużyty pojemnik oraz ślady 
wyżłobione przez ramię wysięgnika pobierającego próbki gruntu.

Fot. The Viking Project, NASA
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Wszechświat
molekuł

Materia we Wszechświecie 
raczej niechętnie występuje 
w postaci molekularnej. 
Ocenia się, że zaledwie 
0,5% jego materii tworzą 
różnego rodzaju molekuły. 
Ich zdecydowana większość 
występuje w fazie gazowej 
wewnątrz obłoków 
między gwiazdowych. 
Powstawanie i ewolucja 
molekularnej składowej 
materii, a także rola, jaką 
molekuły odgrywają 
w ogólnej ewolucji materii 
we Wszechświecie, są 
przedmiotem dociekań 
astrochemii, zupełnie 
jeszcze młodej dziedziny 
astronomii

r
^""f-odow isko międzygwiazdowe 

galaktyk jest bardzo zróżnicowa- 
ne tak fizycznie, jak i chemicz

nie. Są obszary o temperaturach rzędu 
106 K i takie, w których temperatura 
materii spada poniżej 10 K. Średnia 
gęstość materii w ośrodku między- 
gwiazdowym naszej Galaktyki jest oce
niana na około 1 atom wodoru (H) 
w 1 cm3 (powietrze, które wdychamy 
na Ziemi, zawiera w każdym cm3 oko
ło 2,7x10 19 molekuł —  głównie N., 
i 0 2), ale są obszary o gęstościach ty
siące i miliony razy wyższych. Na przy
kład procesy formowania się nowych 
gwiazd zachodzą przy gęstościach po
wyżej 103 H cm*3, a powstawaniu pla
net towarzyszą gęstości gazu rzędu 
1012H cm 3. P rocesy  ew olucyjne 
gwiazd ciągle wzbogacają materię mię- 
dzygwiazdową w pierwiastki cięższe 
od wodoru oraz powodują jej miesza
nie i grzanie. Obszary podwyższonych 
gęstości i urozmaiconego składu pier
wiastkowego są szczególnie bogate 
w reakcje chemiczne prowadzące do 
powstawania nowych molekuł.

Molekuły międzygwiazdowe zdra
dzają swoją obecność dzięki emisji 
i absorpcji fotonów promieniowania 
elektromagnetycznego. Przejścia elek
tronowe molekuł odbywają się przeważ
nie w obszarze światła widzialnego 
i w ultrafiolecie, przejścia wibracyjne 
zachodzą zazwyczaj w zakresie pod
czerwieni, a przejścia rotacyjne na fa
lach radiowych. Zaobserwowanie linii 
molekularnych w emisji i w absorpcji 
pozwoliło zidentyfikować wiele cząste

czek międzygwiazdowych (tab. 1). 
Szczególnie przydatny dla detekcji 
molekuł międzygwiazdowych okazał 
się zakres radiowy. Długofalowe foto
ny słabo oddziałują z ziarnami pyłu 
międzygwiazdowego, toteż z łatwością 
penetrują nawet gęste obłoki moleku
larne i docierają do obserwatora. Dla 
większości środowisk molekularnych 
w Galaktyce istnieje jakieś, dostatecz
nie silne, przejście molekularne pozwa
lające diagnozować chemiczny i fizycz
ny stan materii.

Duże zainteresowanie molekułami 
we Wszechświecie bierze się z chęci 
poznania składu chemicznego materii 
będącej wyjściowym budulcem gwiazd 
i planet. Dla astrochemików jest oczy
wiste, że lista odkrytych dotąd cząste
czek w ośrodku międzygwiazdowym 
nie odzwierciedla faktycznego składu 
chemicznego materii międzygwiazdo- 
wej. Z rozważań kwantowo-mecha- 
nicznych wiadomo np., że dla wielu 
cząsteczek przejścia w podczerwieni 
i w paśmie radiowym, które pozwoliły 
wykryć większość spośród znanych mo
lekuł międzygwiazdowych, są wzbro
nione. W ośrodku międzygwiazdowym 
może zatem istnieć duże bogactwo czą
steczek skutecznie wymykających się 
detekcji. Duże cząsteczki, jak np. pierś
cieniowe węglowodory aromatyczne, 
nie posiadają dość specyficznych cech 
widmowych, by dać się zidentyfikować. 
Podobne problem y identyfikacyjne 
odnoszą się do fulerenów i aminokwa
sów. Niektóre cząsteczki mogą mieć 
bardzo krótkie czasy życia, jak np.
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Rys. 1. Widmo gwiazdy £ Oph (HD149757) przesłanianej przez rozmyty obłok 
międzygwiazdowy. Widoczne struktury dla 5780, 5797 i 5850 Apochodząod mię- 
dzygwiazdowych, nie zidentyfikowanych jeszcze, molekuł. Na prawo od posze
rzonej dopplerowsko (rotacja gwiazdy) linii gwiazdowego helu widnieją silne linie 
sodu międzygwiazdowego

CH3+, i z racji wynikających stąd nis
kich obfitości będą poza możliwościa
mi detekcji. Z drugiej strony w wid
mach gwiazd można odnaleźć wiele 
niezidentyfikowanych absorpcyjnych 
pasm  m olekularnych pochodzenia 
międzygwiazdowego (rys. 1). Oznacza 
to, że w przestrzeniach międzygwiaz- 
dowych istnieją w sporych ilościach ja
kieś długo żyjące i wciąż nie rozpozna
ne molekuły.

Inny powód zainteresowania mole
kularną składową materii rozproszonej, 
i to nie tylko w ośrodku międzygwiaz- 
dowym, wynika z chęci zrozumienia 
procesów ewolucyjnych, które pro
wadzą do powstawania obiektów zwar
tych, takich jak galaktyki, gwiazdy czy 
wreszcie planety. Wydaje się, że nigdy 
nie doszłoby do skondensowania się 
materii rozproszonej pod wpływem sił 
grawitacji, gdyby nie efektywne studze
nie promieniste materii zagęszczanej 
podczas kolapsu. W przypadku braku 
efektywnego studzenia, materia rozpro
szona zaraz po rozpoczęciu procesu 
grawitacyjnego kolapsu, w obrębie ja 
kiegoś słabego zagęszczenia lokalne
go, uległaby z powrotem rozproszeniu 
pod wpływem narastającego ciśnienia

wewnątrz ściskanej materii. Molekuły, 
zarówno w fazie gazowej, jak i zesta
lonej (pył), ze względu na olbrzymią 
liczbę możliwych stanów energetycz
nych w porównaniu z atomami (dla

molekuł oprócz przejść elektronowych 
istnieją dodatkowo przejścia oscylacyj
ne i rotacyjne) chętnie pozbywają się 
energii, emitując fotony promieniowa
nia. Fotony te często mają niskie ener-

Tabela 1. Znane molekuły międzygwiazdowe z podziałem wg liczby atomów w cząsteczce. Tabela nie obejmuje 
licznych cząsteczek znajdowanych w atmosferach niektórych gwiazd czy w otoczkach okołogwiazdowych

2 3 4 5 6 7 8 9
h2 c 3 c-C3H c 5 c 5h c6h c h 3c 3n c h 3c 4h
AIF c 2h l-C3H c4h i-h2c4 c h 2c h c n h c o o c h 3 c h 3c h 2cn
Al Cl c2o c 3n C4Si c 2h 4 c h 3c 2h c h 3c o o h (CH3)2o
c 2 c2s C30 !-C3H2 CHjCN h c 5n c 7h CH,CH,OH
CH c h 2 C3S c-C3H2 c h 3nc h c o c h 3 c h .o h c h o  h c 7n
CH+ hcn c 2h2 c h 2cn c h 3oh n h2c h 3 c8h
CN h c o c h 2d + c h 4 c h 3sh c-C2H40
CO h c o + HCCN h c 3n h c 3n h + c h 2c h o h
CO+ h c s + HCNH+ h c 2nc h c 2c h o
CP h o c + HNCO h c o o h n h 2c h o
CSi h2o HNCS h2c h n c 5n
HCI h2s HOCO+ h2c 2o
KCI HNC h2co h2n c n
NH HNO h2cn h n c 3
NO MgCN h2cs SiH4
NS MgNC h3o + h2c o h +
NaCI n2h+ n h 3
OH n2o SiC3
PN
SO
SO+
SiN
SiO
SiS
CS
HF
SH

10 11 
CH3C5N HC9N 
(CH3)2CO
n h 2c h 2c o o h

13
HC,

NaCN
OCS
S 0 2
c-SiC2
C 0 2
NH2
h3+
SiCN
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Tabela 2. Podstawowe typy reakcji astrochemicznych 

Reakcja

Synteza z emisją fotonu

Fotodysocjacja (rozpad pod wpływem fotonu)

Zderzenie 3 ciał

Dysocjacja pod wpływem zderzeń

Reakcje wymiany wśród obojętnych reagentów

Reakcje jon-molekuła

Reakcje z udziałem ujemnych jonów

Reakcje rekombinacji (K — „katalizator”)

Reakcje kondensacji

Reakcje z udziałem powierzchni (na ziarnach pyłu) 
(Ap — A na powierzchni, A f  — A odrywa się od 
powierzchni i przechodzi do fazy gazowej, A 1 -  A 
przychodzi z zewnątrz na powierzchnię)

Reakcje wzbogacania cząsteczek w węgiel

Zlepianie się ziaren pyłu 

Rozpad ziaren

Schem at reakcji

A + B -> AB + foton

AB + foton -> A + B

A + B + C -» AB + C

AB + C-»A + B + C

AB + D -> BD + A

AB + D+ -* BD+ + A 
AB + D+ -» AB+ + D

A + A~ -» A2 + e~
A + B~ -» AB + e~

A+ + e~ -* A + foton 
e- + A+ K - »A - +K  
e~ + A -* A- 
AB + e_ -* B_ + A 
AB+ + e~ -» B + A

AB (faza gazowa) -> AB (faza zestalona, pył)

Ap + Bp -» AB t 
ABp + A i ->■ A2 f + Bp 
ABp -» AB f 
AB i -* ABp
ABp + e~p (lub foton i ) -* Ap + Bp, 
a potem Ap + ABP -* A2B f

np. C+ + CH4 -» C2H2+ + H2,
potem C2H2+ +e~ -»C2H + H,

potem C2H + C+ -* C3+ + H

małe ziarno + małe ziarno -» duże ziarno

jon + ziarno -* ziarno + duża molekuła

gie, toteż słabo oddziałując z ośrod
kiem, łatwo opuszczają zagęszczający 
się obszar.

W różnych obszarach ośrodka ma
terii rozproszonej mamy do czynienia 
z różnymi rodzajami źródeł energii na
pędzającej reakcje chemiczne oraz 
z różnego rodzaju typami samych re
akcji prowadzących do powstawania, 
przeobrażania i destrukcji molekuł. 
W tab. 2 podano główne typy reakcji 
astrochemicznych, a w tab. 3 wymie
niono podstawowe źródła energii na
pędzającej te reakcje.

W dowolnym środowisku materii 
Wszechświata najważniejszą reakcją 
jest przemiana atomów wodoru (H) 
w cząsteczki H2. Upłynęło około 30 lat 
od pierwszych odkryć pozaziemskiego 
wodoru cząsteczkowego. W 1970r. 
Carruthers ogłosił (ApJ. 161, L 81) ob
serwacje rakietowe absorpcyjnego pas
ma Lymana (100-110 nm) m iędzy- 
gwiazdowej cząsteczki H2 w widmie 
gwiazdy £ Per. Dzisiaj wiadomo, że

molekuła H2 występuje we Wszech- 
świecie najobficiej, a odkryto ją  stosun
kowo późno, gdyż w zakresach fal elek
tromagnetycznych dostępnych z Ziemi 
molekuła H2 nie produkuje żadnej, 
wystarczająco silnej linii. Znacząca 
część pozagwiazdowej materii bariono- 
wej w galaktykach spiralnych wystę
puje w postaci wodoru molekularnego. 
Cząsteczka H2 odpowiada za chłodze
nie rozproszonego gazu międzygwiaz- 
dowego od temperatur około 10 000 K 
do około 100 K. W zderzeniach mole
kuł H? z  atomami wodoru następuje 
wzbudzenie cząsteczki kosztem ener
gii kinetycznej zderzających się dro
bin, czyli kosztem temperatury ośrod
ka. Powrót cząsteczki do wyjściowego 
stanu wzbudzenia następuje poprzez 
emisję fotonów, które na ogół swobod
nie opuszczają środowisko, w którym 
powstają. Są to bowiem fotony pod
czerwone powstające w przejściach 
oscylacyjno-rotacyjnych. Chłodzenie 
z udziałem H., umożliwiło, jak się uwa

ża, powstanie pierwszych galaktyk we 
wczesnym Wszechświecie. H2jest pod
stawową cząsteczką w astrochemii. Od 
niej biorą początek cykle reakcji pro
wadzące do powstania większości spo
śród rozpoznanych cząsteczek poza
ziemskich.

Najefektywniejszym mechanizmem 
powstawania molekularnego wodoru 
jest reakcja z wykorzystaniem ziarna 
pyłu jako katalizatora. Ma ono stosun
kowo duży przekrój czynny i dryfując 
w ośrodku przechwytuje atomy wodo
ru na swoją powierzchnię. Atom H, spa
dając na ziarno, może łatwo trafić na 
któryś z licznych atomów H już wcześ
niej pochwyconych przez drobinę pyłu 
i migrujących po jej powierzchni. Może 
wtedy dojść do powstania cząsteczki 
H2. Tak powstała molekuła może wcho
dzić w dalsze reakcje na powierzchni 
ziarna bądź ją  opuścić i zasilić środo
wisko gazowe. Rola katalizująca pyłu 
polega głównie na szybkim pochłonię
ciu nadmiaru energii od świeżo powsta-
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jącej molekuły Hr  Gdy w środowisku 
gazowym zderzą się dwa atomy wo
doru, może również dojść do powsta
nia cząsteczki H.,. Jednak rozpada się 
ona na ogół z powrotem na atomy, za
nim zdąży uwolnić się od nadmiaru 
energii.

Powstawanie m olekuł H2 przy 
udziale pyłu jest możliwe tam, gdzie 
pył występuje. W ośrodku między- 
gwiazdowym galaktyk spiralnych pra
wie wszystkie molekuły H,, powstają 
na powierzchni ziaren pyłu. Inaczej 
rzecz się miała w czasach, kiedy jesz
cze nie było gwiazd ani galaktyk. Naj
dawniejsze molekuły H2 powstawały, 
choć znacznie mniej efektywnie, w cy
klach reakcji bez udziału pyłu. Oto 
dwa najbardziej wydajne cykle tego 
rodzaju:

H + e- -> H + hv,
a potem

H- + H -» H2 + e",

H + H+ -* H2+ + hv,
a potem

H2+ + H -» H2 + H+.

Człon hv w powyższych wzorach 
oznacza energię emitowaną w postaci 
fotonów.

W bardzo gęstych środowiskach, jak 
fotosfery gwiazdowe czy atmosfery 
planet, H,, powstaje głównie w zderze
niach trzech ciał, z czego co najmniej 
dwa są atomami wodoru. Proces odby
wa się bez udziału pyłu. Nadmiar ener
gii w powstającej cząsteczce H, jest 
unoszony przez trzeciego uczestnika 
zderzenia. Jest nim najczęściej również 
atom H.

Powstawanie bardziej złożonych 
molekuł niż H2 przebiega różnie w za
leżności od cech środowiska, w którym 
występuje. Na przykład dla niskich 
temperatur neutralne atomy i moleku
ły słabo reagują z i reakcje chemicz
ne zachodzą głównie w układzie jon — 
molekuła. Tempo reakcji chemicznych 
jest uzależnione istotnie od stopnia jo
nizacji ośrodka. Za jonizację odpowie
dzialne są głównie fotony U V i X oraz 
cząstki promieniowania kosmicznego 
CR (ang. cosmic ray). Wewnątrz ciem
nych obłoków międzygwiazdowych, 
gdzie powstaje najwięcej molekuł, jo
nizacja odbywa się głównie za sprawą 
promieni kosmicznych (praktycznie 
wszystkie fotony X i UV zostają po
chłonięte przez najbardziej zewnętrz
ne warstwy takiego obłoku). Zachodzi 
tam cykl reakcji:

H2 + CR -* H2+ + reszta,
potem

H 2+ +  H 2 H 3+ +  H -

Jon H3+ jest stabilny i bardzo reak
tywny. Chętnie oddaje swój proton 
w czasie zderzeń z czymkolwiek.

Choć dla większości małych mole
kuł kompletne cykle reakcji prowadzą
ce do ich powstania nie sąjeszcze zna
ne (np. dla H20  czy 0 2), to dla takich 
środowisk jak obłoki międzygwiazdo- 
we, otoczki gwiazdowe czy regiony 
gwiazdotwórcze zaproponowano już 
wstępnie modele procesów chemicz
nych, pozwalające interpretować wy
niki obserwacji i uzyskiwać wgląd w fi
zykę tych obszarów.

Znacznie gorzej ma się rzecz ze zro
zumieniem procesów prowadzących do

powstania większych molekuł. Przykła
dowo można wskazać cykle reakcji dla 
fazy gazowej, prowadzące do powsta
nia międzygwiazdowego metanolu 
CH3OH. Okazuje się jednak, że same 
te cykle nie są w stanie wyprodukować 
obserwowanych obfitości metanolu. 
Jeszcze gorzej rzecz się ma z etanolem 
C7H5OH. Najprawdopodobniej cząs
teczki te powstają przy udziale po
wierzchni ziaren pyłu, na co wskazują 
eksperymenty laboratoryjne pozwala
jące otrzymywać metanol i etanol przez 
napromieniowanie odpowiednich lo
dów molekularnych.

Najmniej wiadomo na temat powsta
wania w warunkach kosmicznych bar
dzo dużych cząsteczek, takich jak np. 
wielopierścieniowe węglowodory aro
matyczne, fulereny czy wreszcie ami
nokwasy. Wydaje się, że takie cząstecz
ki rodzą się w wyniku przeobrażeń 
struktury ziarna pyłu składającego się 
z zestalonych łańcuchów węglowych. 
Takie przeobrażenia mogłyby zacho
dzić pod wpływem ogrzewania pyłu. 
Ziarna zestalonych łańcuchów węgla 
powstają na peryferiach gwiazd węglo
wych. W atmosferach takich gwiazd 
prawdopodobnie też jest możliwe po
wstawanie, w fazie gazowej, dużych 
cząsteczek o szkieletach węglowych.

W większości przypadków środowi
sko kosmiczne nie jest przyjazne spon
tanicznemu tworzeniu się molekuł. Aby 
powstała nowa cząsteczka, musi zaist
nieć cały ciąg sprzyjających okolicz
ności. Abstrahując od tego, że muszą 
być spełnione unikalne warunki co do 
gęstości i składu ośrodka, tworzenie się 
nowej molekuły zwykle wymaga po
konania szeregu barier. Przykładowo,

Tabela 3. Ważniejsze źródła energii napędzającej reakcje astrochemiczne

Źródło Istotny zakres

Termiczne źródła w podczerwieni, np. ziarna pyłu w obłoku molekularnym podczerwień

Gwiazdy zakres optyczny i ultrafiolet

Promieniowanie kosmiczne (m.in. szybkie protony i elektrony generowane 
przez promienie y pochodzące od zewnętrznych źródeł) 107-  108 eV

Grzanie neutralnej składowej materii przez składową zjonizowaną na drodze 
tarcia wzajemnego w ośrodku z polem magnetycznym — jony mają tam 
średnio większe prędkości od atomów i molekuł neutralnych podczerwień

Fronty uderzeniowe towarzyszące gwałtownym wyrzutom materii, 
np. przy wybuchach gwiazd supernowych

podczerwień, zakres optyczny 
i ultrafioletowy

Tło promieniowania X oraz lokalne nadwyżki tego promieniowania produkowane 
np. w wyniku oddziaływania frontu uderzeniowego z obłokiem molekularnym promieniowanie X
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atomy O, C i N niechętnie wchodzą 
w reakcję z H2. Jeśli już dojdzie do zde
rzenia takiego atomu z H „ to w zdecy
dowanej większości przypadków doj
dzie do odbicia się potencjalnych 
reagentów. Aby doszło do złączenia, 
powinna zostać pokonana pewna barie
ra energetyczna —  reagenty muszą 
przed zderzeniem poruszać się odpo
wiednio szybko, czyli tem peratura 
ośrodka musi być dostatecznie wyso
ka. Nadto, reagenty w czasie zderzenia 
m uszą być odpowiednio ustawione 
względem siebie, bo w przeciwnym 
przypadku reakcja nie nastąpi.

Każde środowisko ma swoją niepo
wtarzalną specyfikę zależną z jednej 
strony od składu i gęstości ośrodka, 
a z drugiej od uwarunkowań energe
tycznych. Utrudnia to skutecznie po
stęp w badaniach astrochemicznych. 
Astrochemik musi być w pełni świa
dom tego, jakie jest źródło energii na
pędzającej procesy chemiczne, aby 
wybrać odpowiedni do sytuacji cykl 
reakcji i móc prawidłowo interpreto
wać obserwacje astronomiczne.

Rozważania na temat przemian che
micznych materii Kosmosu nabrały 
rumieńców od pojawienia się możliwo
ści obserwacji rozmytych obłoków 
międzygwiazdowych. Są one wystar
czająco przezroczyste, by móc w za
kresie optycznym i UV przeprowadzać 
obserwacje spektroskopowe gwiazd 
przez nie przesłanianych (rys. 2). 
W widmach takich gwiazd znaleziono

linie absorpcyjne molekuł znajdujących 
się w obłoku. Obłoki rozmyte są do
skonale penetrowane przez fotony UV, 
toteż tylko najżywotniejsze molekuły 
nie ulegają w nich fotodysocjacji. Ina
czej rzecz się ma dla ciemnych obło
ków międzygwiazdowych. Zawierają 
one prawie wszystkie odkryte do tej 
pory molekuły. Stanowią bezkonkuren
cyjne źródło informacji dla uprawiania 
astrochemii. Niemniej jednak, obserwa
cje molekuł wewnątrz ciemnych obło
ków (nazywanych też obłokami mole
kularnymi) są praktycznie niemożliwe 
w zakresie optycznym. O występowaniu 
molekuł wewnątrz takich obłoków do
wiadujemy się z obserwacji w zakresie 
radiowym i w podczerwieni. W obło
kach molekularnych zachodzą aktywne 
procesy gwiazdotwórcze, co ma istotny 
wpływ na ożywienie chemiczne środo
wiska. Obserwacje molekuł w tym śro
dowisku pozwalają badać udział mo
lekuł w chłodzeniu fragmentu obłoku 
zapadającego się dla utworzenia nowej 
gwiazdy, a nadto dają możliwość śle
dzenia ruchów materii, czyli badania 
dynamiki ośrodka. Tę drugą możliwość 
realizuje się na podstawie obserwacji 
przesunięć dopplerowskich ustalonych 
linii molekularnych, np. CO. Okazuje 
się, że tlenek węgla odgrywa też bardzo 
ważną rolę przy formowaniu się gwiazd. 
Na samym początku procesu gwiazdo- 
twórczego, kiedy lokalna niestabilność 
grawitacyjna pojawi się w obłoku i roz
poczyna się zapadanie materii o tem

peraturze mniejszej niż 10 K, studze
nie materii najwydajniej zachodzi po
przez emisję radiową w liniach CO.

Nie tylko obłoki międzygwiazdowe 
są ulubionym ośrodkiem występowania 
molekuł. Atmosfery chłodnych gwiazd 
składają się głównie z gazu cząsteczko
wego. W tych atmosferach gęstości 
i temperatury gazu są znacznie wyższe 
niż w obłokach molekularnych. Atomy 
i cząsteczki częściej się zderzają i na
cierają na siebie z większymi prędko
ściami. Prawdopodobieństwo powsta
n ia s tab iln y ch  m o leku ł w tak im  
środowisku jest względnie duże. Dla 
atmosfer gwiazd węglowych prawie 
wszystek tlen występuje w połączeniu 
z węglem , tworząc cząsteczki CO. 
Duża część węgla łączy się też z wo
dorem, dając cząsteczki takie, jak: C2H2 
i C2H. W gwiazdach tlenowych prak
tycznie cały węgiel łączy się z tlenem, 
dając CO. Nadwyżka tlenu występuje 
w postaci tlenków takich, jak: FeO, 
SiO, TiO i MgO.

Nawet Słońce, o temperaturze foto
sfery ok. 6000 K, uważanej za zbyt wy
soką, by m olekuły mogły przeżyć, 
zawiera je w swojej atmosferze. W pla
mach słonecznych zaobserwowano H, 
i H ,0 . Istnieją też doniesienia o zaob
serwowaniu molekuł w materii wyrzu
canej z gwiazd nowych i supernowych.

Chłodne i niezbyt masywne gwiaz
dy pod koniec swojego życia odrzucają 
zewnętrzne warstwy materii. Olbrzy
mia otoczka, oddalając się od gwiazdy, 
stygnie i rozprzestrzenia się w ośrodku 
międzygwiazdowym. Z początku ma
teriał w otoczce jest bardzo gęsty i ciep
ły w porównaniu z ośrodkiem między
gwiazdowym. Skala czasowa procesów 
chemicznych zachodzących w młodej 
otoczce wyraża sięjeszcze w minutach, 
a nie w tysiącach lat, typowych dla 
rzadkiego ośrodka międzygwiazdowe- 
go. Podczas ekspansji otoczki, w oko
licznościach jeszcze nie rozumianych, 
dochodzi do zastygania molekuł i ato
mów w ziarna pyłu. Kiedy materiał 
otoczki dostatecznie się rozproszy, wte
dy ziarna pyłu i molekuły zostają od
słonięte na działanie fotonów UV ma
cierzyste j gw iazdy, jak  i gw iazd 
okolicznych. Rozpoczyna się wówczas 
chemiczne przeobrażanie materiału 
ziarna, atomy dopasowują się do sie
bie na różne sposoby, tworząc przy 
okazji rozmaite cząsteczki. Mogą one 
przedostać się do środowiska gazowe-

L [angstremy]

Rys. 2. Widmo gwiazdy £ Oph w rejonie występowania multipletów dla molekuł 
CN  i CH
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Gdzie podziały się te wszystkie gwiazdy? To, co kiedyś nazywane było dziurą w niebie, dzisiaj jest znane jako ciemny obłok moleku
larny. Materia międzygwiazdowa o dużej gęstości, złożona z pyłu i gazu molekularnego pochłonęła praktycznie całe światło widzialne, 
emitowane z gwiazd znajdujących się w tle. Duża absorbcja promieniowania sprawia, że wnętrza obłoków molekularnych sąjednymi 
z najzimniejszych i najbardziej odizolowanych miejsc we Wszechświecie. Spośród wszystkich ciemnych mgławic absorpcyjnych naj
bardziej godny uwagi jest obłok w gwiazdozbiorze Wężownika (Ophiuchus), znany jako Barnard 68 (na zdjęciu powyżej). To, że na tle 
obłoku nie widać żadnych gwiazd, świadczy o tym, że Barnard 68 znajduje się stosunkowo blisko nas —  jest położony w odległości 
500 lat świetlnych i ma rozpiętość połowy roku świetlnego. Nie wiadomo dokładnie, jak powstają obłoki molekularne, takie jak Bar
nard 68. Prawdopodobnie są  one jednak miejscem tworzenia się nowych gwiazd. Na większych długościach fali obłok staje się 
bardziej przeźroczysty i w zakresie podczerwonym można zobaczyć to, co znajduje się za nim (źródło: http://orion.pta.edu.pl)

go przy rozpadzie ziaren albo w pro
cesie sublimacji. Molekuły w środowi
sku gazowym i na styku z powierzch
nią ziarna również ulegną rozmaitym 
przeobrażeniom w polu międzygwiaz- 
dowego promieniowania.

Ekstremalnym przykładem środowi
ska mołekulamo-pyłowego jest nasz 
system planetarny. Praktycznie wszyst
ko w tym systemie, wyjąwszy samo 
Słońce i jądra planetarne, składa się albo 
z molekuł w fazie gazowej, albo z pyłu, 
który zawiera prawie same molekuły, 
tylko że w fazie stałej. Człowiek i cała 
przyroda ożywiona tworzą również śro

dowisko molekularne, tyle że o bardzo 
wysokim poziomie organizacji. Droga 
ewolucyjna prowadząca od powstania 
pierwszych molekuł H2, niezbędnych do 
uformowania się pierwotnych gwiazd, 
poprzez złożone procesy astrofizyczne 
i astrochemiczne w gwiazdotwórczym 
środowisku obłoku m olekularnego, 
w którym powstało Słońce i planety, do 
człowieka i tego, co go otacza na Ziemi, 
jest bardzo długa i skomplikowana. Suk
cesy w jej rozpoznawaniu są uzależnio
ne nie tylko od postępów biologii i che
mii w ich badaniach laboratoryjnych, 
ale, być może przede wszystkim, od

postępów  technik obserw acyjnych 
i zrozumienia procesów wspomagają
cych tworzenie się i ewolucję świata 
molekuł.

Autorzy są pracownikami Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Częstocho
wie. Bogdan jest doktorem astrono
mii pracującym też w Obserwatorium 
Astronomicznym UJ w Krakowie. 
Jego zainteresowania naukowe kon
centrują się wokół badań materii 
międzygwiazdowej i międzygalak- 
tycznej, m.in. na podstawie analizy 
obserwacji uzyskanych przez obser
watoria kosmiczne IRAS i COBE
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Magdalena Siemieniako

SWIFT —  wizja artystyczna

Technik sprawdza maskę apertury ko
dowanej

202

SWIFT
na tropie
rozbłysków
gamma

^ " ^ v if t  jest pierwszym wielozakre- 
sowym obserwatorium przezna- 
czonym do badań rozbłysków 

gamma. Jego główne cele to:
• Ustalenie źródła rozbłysków gam

ma.
• Sklasyfikowanie rozbłysków gam

ma oraz wyszukiwanie nowych typów.
• Ustalenie, jak ewoluuje fala ude

rzeniowa oraz jak oddziałuje ona z oto
czeniem.

• Użycie rozbłysków gamma do ba
dań nad wczesnym Wszechświatem.

• Dokonanie przeglądu nieba w twar
dych promieniach X.

Swift jest misją NASA z udziałem 
międzynarodowym. Zostanie wynie
siony na niską okołoziemską orbitę ra
kietą Delta 7320 w grudniu 2003 r. Pod
czas swojej dwuletniej misji ma zaob
serwować ponad 200 rozbłysków, 
jakby łapiąc wybuchy gamma w locie.

Rozbłyski gamma są odległymi wy
buchami, które uwalniają największą 
ilość energii od czasów Wielkiego 
Wybuchu. Satelity rejestrują około jed
nego rozbłysku dziennie, a naukowcy 
nie wiedzą, co je powoduje. Teraz bę
dziemy mieli satelitę przeznaczonego 
do rozwiązania tej tajemnicy. Swift za
rejestruje setki tych potężnych rozbłys
ków każdego roku.

U R A N I A  -  Po s t ę p y  A s t r o n o m ii

Trzy teleskopy Swifta szczegółowo 
przebadają każdy wybuch od początku 
do końca, szukając wskazówek co do 
natury ich źródła. Dodatkowo specjal
ny system poinformuje teleskopy na 
całym świecie -— naziemne i na orbi
tach — o lokalizacji rozbłysku. W ten 
sposób nawet takie instrumenty, jak 
teleskopy Hubble’a i Chandra, będą 
miały szansę, aby obrócić się na czas 
i zarejestrować poświatę rozbłysku.

O bserwacja rozbłysku nie jest 
łatwym zadaniem. Rozbłysk gamma 
może nadejść z każdego kierunku i mo
że trwać od milisekund do jednej mi
nuty. Uczeni rzadko mogą dobrze mu 
się przyjrzeć, zanim przeminie, aby ni
gdy nie powrócić w tym samym miej
scu. Swift ma być na tyle zręczny, aby 
szybko się obrócić i skierować swoje 
instrumenty na rozbłysk oraz przeka
zać jego lokalizację w ciągu kilku se
kund. Żaden satelita nie obraca się 
szybciej. Nazwa Swift nie jest akroni
mem; jest to angielska nazwa szybkie
go (swift), zwinnego ptaka, jerzyka. 
Swift (satelita) będzie łapał migoczące 
rozbłyski, jak swift-jerzyk łapie owa
dy. A w czasie, kiedy Swift nie będzie 
rejestrował rozbłysków, jego instru
menty będą obserwować niebo w po
szukiwaniu innych fascynujących i nie
codziennych zjawisk.

5/2003



Koordynacyjna sieć obserwacji błysków gamma — GCN

Czy istnieją różne klasy wybuchów 
mające za źródło różne procesy fizycz
ne?

Swift ustali, czy istnieją podklasy 
rozbłysków gamma (GRB), a jeśli tak, 
to jakimi różnicami w fizyce źródeł są 
one spowodowane. Podczas gdy wzras
ta liczba dowodów na istnienie przy
najmniej dwóch podklas, nie jest jasne, 
czy są to prawdziwe różnice fizyczne, 
czy raczej wynikają one z kąta widze
nia, gęstości lokalnego ośrodka itp. 
Dane z satelity Swift ustalą położenie, 
przesunięcie ku czerwieni i własności 
poświaty poszczególnych klas. Pozwoli 
to na fizyczne zrozumienie ich istnie
nia i (lub) natury.

* * *

Swift jest misją nowoczesną, zapro
jektowaną specjalnie do obserwacji roz
błysków gamma. Jego trzy instrumenty 
będą obserwować GRB na falach gam
ma, rentgenowskich i optycznych. Burst 
Alert Telescope (BAT) będzie monito
rował niebo w celu wychwycenia roz
błysku i obliczenia jego pozycji, aby

następnie przekazać ją  do teleskopu rent
genowskiego (XRT) i ultrafioletowo- 
optycznego (UVOT). Teleskopy te 
w ciągu 90 s mają się obrócić tak, aby 
rozbłysk znalazł się w ich polu widze

nia. Wszystkie trzy urządzenia będą ob
serwować rozbłysk. Po kilku dniach 
natomiast powrócą na to miejsce, aby 
zarejestrować poświatę.

GCN  —  koordynacyjna sieć 
obserwacji rozbłysków gamma

GCN jest siecią teleskopów i sateli
tów. To system, który:

1. Rozsyła dane o położeniu roz
błysku uzyskane z satelitów: HETE, IN
TEGRAL, 1PN, RXTE-PCA, RXTE- 
ASM, BeppoSAX, GRO-COMPTEL, 
Ulysses i ALEXIS (do sieci tej dołączy 
także Swift).

2. Rozsyła raporty o obserwacjach 
sporządzone przez obserwatorów na
ziemnych.

Instrumenty SWIFTA

1. BAT —  The Burst Alert Tele
scope

BAT jest dla Swifta „stróżem” roz
błysków gamma. Nieustannie obserwu
je  niebo, czekając na nagły, jasny wy
buch promieni gamma. Kiedy go za
uważy, szybko obliczy jego pozycję, 
tak aby teleskopy Swifta: radiowy, 
optyczny i ultrafioletowy mogły się na 
niego skierować.

1.1 Zasady działania
Ponieważ współczesna technologia 

nie pozwala na zogniskowanie promie
ni gamma, BAT używa techniki zwanej 
„aperturą kodowaną” (coded aperture), 
aby zrobić obraz i zlokalizować kieru
nek, z którego nadchodzą promienie

Teleskop BAT
Cecha teleskopu

Apertura 
Obszar detekcji 

Detektor 
Sposób detekcji 

Pole widzenia 
Elementy detektora

Opis
„maska kodowana”
5200 cm kw.
CdZnTe
zliczanie fotonów 
1,4 sr
256 modułów po 128 elementów

Rozmiar detektora 
Zakres energii

4 mm x 4 mm x 2 mm 
15-150 keV

Pochyła osłona

Ława optyczna

Moduł zarządzający 
(kontrolny)

Radiator
Zasilacz

Siatka detektorów teleskopu BAT

Maska apertury kodowanej (w kształcie litery D) ma powierzchnię 3 m2; zo
stała zakotwiczona nad detektorem i nad pochyłą osłoną (Grade-Z shield). 
Ta osłona ma redukować promieniowanie pochodzące od tła kosmicznego. 
Powierzchnia detektora CZT ma 5200 cm2. Z przodu obrazka widać radiator, 
który chłodzi detektor. Wymienione części są zamontowane na platformie 
optycznej. Znajduje się na niej także skrzynka zasilania oraz kontroli
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gamma. „Apertura kodowana” jest jak
by „maską” umieszczoną przed detek
torami promieni gamma: w Swifcie od
ległość między „maską” a detektorem 
wynosi 1 m. Jest ona zrobiona z około 
54 tys. płytek ułożonych w losowy pół- 
otwarty/półzamknięty wzór. Każda ma 
rozmiar 5 * 5 x 1 mm. Mimo że cały 
wzór jest losowy, komputer zna pozy
cję każdej płytki. Kiedy promienie gam

ma przechodzą przez 
BATa, zam knięte 
płytki je zatrzymują, 
a otwarte pozwalają 
im przejść do detek
tora. W ten sposób 
„maska” kładzie cień 
na płaszczyznę de
tektora. U żywając 
pozycji cienia, kom
puter może ustalić 
kierunek do źródła 
gamma.

Płaszczyzna de
tekcji BATa składa 
się z 32 768 kadmo- 
wo-cynkowo-tellu- 
rycznych  e lem en
tów  o w ielkości 4 
x 4 x 2 mm każdy 
(tzw. CZT). Są one 
ułożone w cztero- 

warstwową hierarchiczną strukturę. 
Para zespołów o powierzchni 8 x 1 6  
elementów tworzy moduł, a 8 takich 
modułów składa się na blok; 16 blo
ków tworzy całą płaszczyznę detekcji. 
Dzięki takiemu ułożeniu oraz dzięki 
metodzie apertury kodowanej BAT 
może kontynuować pracę nawet mimo 
braku pojedynczych pikseli, modułów 
lub całych bloków.

Teleskop XRT
Cechy teleskopu Opis

Teleskop Wolter I JET-X
Detektor XMM EPIC CCD

Powierzchnia efektywna 110 cm2
Pole widzenia 23,6 x 23,6”

Element detektora 600 x 600 pikseli
Rozdzielczość kątowa 15"

Zakres energii 0,2 -10  keV
Czułość 2*10-14erg crrr2s_1 w 104 s

Kamera

ogniskowej

Przesłona wejściowa

Drzwi zrobione na podstawie drzwi teleskopu JET-X chronią lustra podczas 
startu. Przegrody termiczne zapobiegają utworzeniu się gradientu termicz
nego wzdłuż luster. Tubus podtrzymuje kamerę CCD w płaszczyźnie ogni
skowej. Rozszerzenie tubusa na prawo od luster działa jako osłona przeciw
słoneczna. Z tyłu instrumentu znajduje się radiator, który chłodzi detektor do 
temperatury-110°C

1.2 Program naukowy
Kiedy BAT zarejestruje poziom pro

mieni gamma, który będzie większy od 
poziomu tła, rozpocznie detekcję roz
błysku. BAT potrafi ustalić położenie 
rozbłysku z dokładnością do 5 minut 
łuku w ciągu 10 s od jego zauważenia. 
Położenie to, razem z wartością natę
żenia rozbłysku (liczba fotonów prze
chodząca przez powierzchnię detekto
ra w ciągu sekundy), jest transmitowa
ne na Ziemię i rozsyłane do sieci GCN.

Drugorzędnym zadaniem BAT-a jest 
przegląd całego nieba w twardych pro
mieniach X. Podczas gdy będzie on 
obserwował niebo w poszukiwaniu roz
błysków, co 5 min będzie zapisywał 
także mapy nieba w twardych promie
niach X. W ciągu życia Swifta zaowo
cuje to przeglądem całego nieba, który 
będzie 20 razy bardziej czuły niż ostat
ni przegląd satelitą HEAO-1 A4 pod 
koniec lat 70. BAT będzie szukał krót
kotrwałych źródeł rentgenowskich. In
formacje o nich będą przekazywane do 
innych teleskopów  sieci GCN tak 
samo jak  informacje o rozbłyskach 
gamma.

2 XRT —  Teleskop rentgenowski
Teleskop rentgenowski jest na Swif

cie jednym z dwóch teleskopów o wąs
kim polu widzenia. Kiedy BAT zareje
struje rozbłysk gamma, jego położenie

Lustra teleskopu rentgenowskiego XRT

Moduł detekcyjny: po prawej widać detek
tory CZT ułożone w tablicę 8 * 1 6
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Teleskop UVOT
Instrument Opis

Teleskop Zmodyfikowany Ritchey-Chretien

Apertura 
Detektor 

Sposób detekcji 
Pole widzenia 

Element detektora 
Zakres długości fali 

Ilość kolorów

Średnica 30 cm 
CCD
Zliczanie fotonów 
17 x 1 7 "
2048 x 2048 pikseli 
170 - 650 nm 
6

Zasilacz teleskopu

1 !

! ... i ' ,. 1 .....1
Moduły elektroniki cyfrowej

Ścieżka promieni wpadających do teleskopu UVOT została zaznaczona strzał
kami. Światło wpada przez otwarte drzwi i biegnie wzdłuż tubusa, a następ
nie zostaje skierowane na detektor. Długi tubus redukuje „zabłąkane” pro
mieniowanie tła. Detektor jest umieszczony między dwiema tarczami z filtra
mi. Za detektorem znajduje się część elektroniczna. Jest ona umieszczona 
przed zasilaniem teleskopu, które jest podłączone do dwóch oddzielnych 
modułów: głównego i zapasowego

zostanie przekazane do XRT, aby mógł 
on także zaobserwować ten rozbłysk.

Promienie rentgenowskie padające 
na XRT są skupiane na CCD, które ory
ginalnie było zaprojektowane dla tele
skopu EPIC satelity XMM-Newton (sa
telita rentgenowski Europejskiej Agen- 
cji K osm icznej w prow adzony  na 
orbitę w grudniu 1999 r.). CCD zare
jestruje czas i energię padających pro
mieni.

Lustra XRT są „zagnieżdżone” jed
no w drugim, aby pokryć jak największą 
powierzchnię. Zostały zaprojektowane 
i przetestowane w projekcie JET-X (Jo
int European X-Ray Telescope).

2.1 Program naukowy
XRT poprawi położenie rozbłysku 

podane przez BAT do dokładności 5 
sekund łuku i zmierzy strumienie, wid
ma i krzywe blasku samego rozbłysku, 
a także poświaty. Własności emisji i ab
sorpcji w promieniach X mogą dostar
czyć informacji na temat materii ota
czającej źródło rozbłysku. Dzięki po
m iarowi przesunięcia ku czerwieni 
z widma rentgenowskiego można bę
dzie dowiedzieć się, jakajest odległość 
do obserwowanego rozbłysku —  jest 
to coś nowego, ponieważ jak dotąd od
ległości do krótkich rozbłysków nie 
były jeszcze pomierzone.

3 UVOT —  Teleskop ultrafioleto- 
wo-optyczny

Teleskop ultrafioletowo-optyczny 
(UVOT) jest drugim z instrumentów 
Swifta o wąskim polu widzenia. Tak jak 
się to dzieje w przypadku XRT, kiedy 
BAT zarejestruje rozbłysk gamma, 
przekaże jego pozycję do UVOTu, aby 
mógł on rozpocząć swoje obserwacje.

Projekt tego 30-cm teleskopu został 
oparty  na m on ito rze  optycznym  
umieszczonym na pokładzie satelity 
XMM-Newton. Promienie optyczne 
i ultrafioletowe padające na UVOT są

kierowane na jeden z dwóch detekto
rów CCD, z których każdy posiada 11 
filtrów umieszczonych na obrotowej 
tarczy Są to:

• Filtr światła białego.
• Wzmacniacz pola.
• Dwa urządzenia o nazwie „grism” 

(specjalny pryzmat, a właściwie skrzy
żowanie siatki dyfrakcyjnej i pryzma
tu, do uzyskiwania widm).

• Filtry U, V i B.
• Dwa szerokopasmowe 

filtry UV z centrum na 180 
i 260 nm.

• W ąskopasm ow y filtr 
UV z centrum na 220 nm.

Filtry te pozwalają na ob
serwacje widm w paśmie nie
bieskim lub UV (używając 
„grismów”).

3.1 Program naukowy
Teleskop UVOT poprawi

pozycję rozbłysku podaną przez BAT, 
osiągając dokładność do 0,3 sekund 
łuku. Następnie wykona serię zaprogra
mowanych uprzednio ekspozycji przy 
pomocy kombinacji filtrów. Program 
ten może zostać zmieniony podczas 
trwania misji w celu zoptymalizowa
nia obserwacji optycznych i ultrafiole
towych, które ujawnią zachowanie się 
rozbłysku i jego poświaty w czasie 
w różnych barwach. Dodatkowo, jeśli 
przesunięcie ku czerwieni rozbłysku 
będzie większe od jedności, obserwa
cje te mogą również dostarczyć jego po
miarów.

Źródło ilustracji: http://swift.gsfc.nasa.gov/

Autorka je s t studentką astronomii 
na Uniwersytecie Mikołaja Koper
nika w Toruniu. Artykuł powstał nu 
podstawie je j  pracy seminaryjnej

Tarcza z filtrami oraz detektor teleskopu UVOT
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Agata Karska 
Gracjan Maciejewski Poszukiwanie

gwiazd zmiennych 
w Obserwatorium 
w Piwnicach

^ '" V b e c n ie  prowadzi się szereg 
m  Mprojektów obserwacyjnych, 

których celem jest masowy 
przegląd dużych obszarów nieba. Zo
stały one zainicjowane przez jednego 
z najwybitniejszych uczonych naszych 
czasów — prof. Bohdana Paczyńskie
go z Uniwersytetu w Princeton. Instru
menty obserwacyjne tego typu prze
glądów przeważnie są ulokowane na 
kuli ziemskiej w miejscach charakte
ryzujących się klimatem szczególnie 
sprzyjającym obserwacjom, między 
innymi dużą liczbą bezchmurnych nocy 
w ciągu roku. Teleskopy te są praktycz
nie całkowicie zautomatyzowane, przy 
obsłudze których ingerencja człowie
ka jest ograniczona do minimum. Sys
tematyczny napływ ogromnej liczby 
danych z każdej nocy wymusza opra
cowanie oprogramowania, które jest 
w stanie sprawnie zarządzać materia
łem obserwacyjnym w czasie rzeczy
wistym. Niewątpliwie jednym z czoło
wych projektów tego typu jest All Sky 
Automated Survey (ASAS), realizowa
ny przez dra Grzegorza Pojmańskiego 
z Uniwersytetu Warszawskiego.

Główną zaletą masowych przeglą
dów nieba jest przede wszystkim moż
liwość zebrania ogromnej próbki da
nych fotometrycznych dla różnych 
klas obiektów. Badania te służą mię
dzy innymi udoskonalaniu naszej wie
dzy na temat ewolucji gwiazd, umoż
liwiają detekcję planetoid, komet bądź 
zarejestrowanie pojaśnień towarzyszą

cych zjawiskom soczewkowania gra
witacyjnego. Dają podstawę do badań 
statystycznych, a przy tym kalibrują 
metody badawcze. Możliwe staje się 
także odkrycie całkiem nowych, do
tąd nie obserwowanych obiektów i zja
wisk. Tymczasem tworzone jest kom
pletne archiwum, którego materiały 
mogą się okazać niezwykle cenne 
w przyszłości.

Obserwacje w Piwnicach
Semi-Automatic Variability Search 

(SAVS, Półautomatyczne Poszukiwa
nie Zmienności) jest projektem ba
dawczym realizowanym w Obserwa
torium Astronomicznym Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Piwnicach koło 
Torunia pod kierunkiem dra Andrzeja 
Niedzielskiego. Jego celem jest odkry
wanie gwiazd zmiennych na obszarze 
nieba północnego, a także niejako przy 
okazji wyznaczanie momentów mini
mum lub maksimum jasności znanych 
gwiazd zmiennych krótkookresowych 
(w szczególności układów zaćmienio
wych).

W odróżnieniu od typowych prze
glądów nieba, projekt SAVS nie 
monitoruje w sposób ciągły całej do
stępnej sfery niebieskiej, a jedynie kil
kanaście wybranych pól gwiazdowych 
o łącznej powierzchni około 150 stop
ni kwadratowych. Taka strategia jest 
podyktowana brakiem możliwości 
wykonywania systematycznych obser
wacji z powodu niezbyt korzystnych
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warunków pogodowych panujących na 
terenie Polski. Niemniej jednak w prak
tyce średnio co trzecia noc w Obserwa
torium w Piwnicach nadaje się przynaj
mniej częściowo do prowadzenia 
obserwacji. Pola do programu obserwa
cyjnego są wybierane pod kątem wys
tępowania w nich interesujących, z róż
nych względów, znanych gwiazd 
zmiennych. Jednocześnie są monitoro
wane setki pozostałych gwiazd pola. 
Niektóre z nich okazują się wcześniej 
nie znanymi zmiennymi.

Instrument
Obserwacje są prowadzone za po

mocą kamery CCD model ST-7, wy
produkowanej przez firmę Santa Bar
bara Instrument Group. Kamera ta 
bazuje na matrycy Kodak KAF-0401 
i ma rozmiary 765 na 510 pikseli, 
z których każdy jest kwadratem o dłu
gości boku równym 9 /im. Matryca jest 
schładzana termoelektrycznie 35°C 
poniżej temperatury otoczenia. Po
zwala to w czasie obserwacji na obni
żenie temperatury matrycy do zakre
su od -1 0  do -25°C . Kamera jest 
podłączona do komputera przez złą
cze równoległe i sterowana oprogra
mowaniem dostarczonym przez jej 
producenta (w wersji dla Windows). 
W jej obudowie znajduje się koło z 5 
filtrami SBIG CFW-8, z czego przy ob
serwacjach zwykle jest wykorzystywa
ny filtr zielony, swoją charakterystyką 
zbliżony do pasma V systemu fotome- 
trycznego UB V. W sporadycznych 
przypadkach obserwacje są przeprowa
dzane za pomocą filtru niebieskiego.

Za układ zbierający światło służy 
achromatyczny obiektyw MC APO 
Telezenitar-M o ogniskowej 135 mm 
i światłosile f/2,8. Jest to typowy 
obiektyw stosowany przy aparatach 
fotograficznych typu Zenit. Pole wi
dzenia całego instrumentu wynosi 2 na 
3 stopnie przy skali obrazu 13,8 se
kundy łuku na piksel. Układ optyczny 
pozwala na detekcję gwiazd do około 
13 wielkości gwiazdowej.

Instrument — kamera CCD plus 
obiektyw — jest osadzony na tubusie 
amatorskiego teleskopu Meade LX200. 
Teleskop ten jest wyposażony w elek
tronicznie sterowany montaż paralak- 
tyczny widłowy, co umożliwia jego 
pełną kontrolę za pomocą komputera. 
Więcej informacji o opisanym powy
żej instrumencie — tak zwanej „małej

kamerze” — znajduje się w artykule 
Andrzeja Niedzielskiego Nowa mała 
kamera w Piwnicach („Urania-PA”, 
677 (5/98), 206).

Znaczna automatyzacja instrumentu 
pozwala na wykonywanie obserwacji 
z pobliskiego budynku obserwatorium 
poprzez lokalną sieć komputerową. 
Rola obserwatora ogranicza się jedy
nie do uruchomienia bądź wyłączenia 
sprzętu oraz zdalnej kontroli jego pra
cy. W niedalekiej przyszłości jest pla
nowana pełna automatyzacja systemu.

Oprogramowanie
Zebrany materiał obserwacyjny jest 

poddawany redukcji przy pomocy pół
automatycznego oprogramowania 
stworzonego na potrzeby projektu 
SAVS. Pozwala ono w łatwy sposób 
przejść' od surowych obrazów nieba, 
uzyskanych kamerą CCD, do krzy
wych blasku poszczególnych gwiazd 
i ich analizy pod kątem detekcji pe
riodycznej zmienności. Oprogramo
wanie jest uniwersalne, sprawdza się 
zarówno podczas pracy na niewielkich 
wycinkach nieba zawierających obra
zy gromad otwartych (materiał udo
stępniony dzięki uprzejmości prof. 
Andrzeja Pigulskiego z Uniwersytetu 
Wrocławskiego), jak i na większych 
jego obszarach o rozmiarach kilku 
stopni.

Proces redukcji danych można po
dzielić na dwa etapy. Na początku 
analizie są poddawane poszczególne 
obrazy nieba. Pierwszą czynno
ścią, jaką wykonuje oprogramo
wanie po usunięciu efektów 
sprzętowych, takich jak prąd 
ciemny (dark frame) i winieto
wanie (fiat field), jest detekcja 
gwiazd. Zadanie to sprowadza 
się do odnalezienia lokalnego 
maksimum zliczeń, interpreto
wanego jako centrum gwiazdy, 
a także do odrzucenia wszelkich 
obiektów  niegw iazdow ych 
(maksima w szumie, obiekty 
rozciągłe, rozmyte, np. galakty
ki, ślady po promieniowaniu 
kosmicznym) poprzez badanie 
ich morfologii.

Przy wyznaczaniu sygnału, 
który dociera do nas od gwiaz
dy, wykorzystuje się fotometrię 
aperturową. Polega ona na su
mowaniu zliczeń w poszczegól
nych pikselach zawartych we

wnątrz okręgu o ustalonym promieniu 
i środku położonym w centrum gwiaz
dy. Oczywiście wartość tę pomniejsza 
się uprzednio o poziom jasności tła 
nieba.

Istotną rzeczą jest wykalibrowanie 
obrazka astrometrycznie. Z katalogu, 
bazującego na danych uzyskanych 
przez satelitę Hipparcos, wczytywa
na jest lista wszystkich jasnych (do 10 
wielkości gwiazdowej) gwiazd wystę
pujących w obserwowanym polu. Ob
razek, poprzez porównywanie pozycji 
występujących na nim gwiazd z utwo
rzoną wirtualną mapą obserwowane
go obszaru nieba, jest poddawany ro
tacji, translacjom oraz skalowaniu 
w taki sposób, aby otrzymać jak naj
lepszą transformację współrzędnych 
instrumentalnych na równikowe (rek- 
tascensję i deklinację). W celu osiąg
nięcia możliwie największej dokład
ności jes t uwzględniana precesja 
wiekowa i ruchy własne gwiazd kata
logowych.

Warto zwrócić uwagę, iż mierzona 
za pomocą fotometrii aperturowej jas
ność instrumentalna gwiazd stałych 
zwykle zmienia się podczas kolejnych 
ekspozycji. Wynika to zarówno z włas
ności używanych detektorów, jak rów
nież zmiennych w czasie obserwacji 
warunków atmosferycznych. Aby 
stwierdzić rzeczywistą zmianę jasno
ści gwiazdy, stosuje się więc fotome
trię różnicową. Polega ona na mierze
niu różnic jasności między badanymi

Instrument wykorzystywany w projekcie 
SAVS. Kamera CCD z obiektywem osadzo
na jest na tubusie teleskopu Meade LX200
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Rys. 1. Krzywe blasku wybranych zmiennych odkrytych w ramach projektu SAVS. Dla zmiennych okresowych w nawiasach podano 
okres zmienności wyrażony w dobach

gw iazdam i a w cześn iej w ybraną  
gw iazdą  porów nan ia . R óżnice te 
w przypadku gwiazd stałych są nie
zmienne w czasie (z dokładnością do 
błędu pomiaru) i nie zależą od przyję
tego punktu zerowego skali jasności. 
Zazwyczaj przynajmniej dwie z reje
strowanych w danym polu gwiazd peł
nią rolę gwiazd porównania.

Proces redukcji danych kończy się 
wygenerowaniem dla każdego obraz
ka listy występujących na nim gwiazd.

W kolejnym etapie tego typu pliki wy
nikowe są łączone w bazy danych, 
osobne dla poszczególnych pól. Dzię
ki temu użytkownik jest w stanie na 
bieżąco podglądać krzywe blasku za
rejestrowanych gwiazd. Automatycz
ny algorytm analizuje krzywe jasno
ści w szystkich  gw iazd pod kątem 
detekcji periodycznej zmienności. Po
tencjalne kandydatki na zmienne są 
odpowiednio zaznaczane i mogą być 
dalej indywidualnie badane.

Pakiet oprogramowania wykorzy
stywany w projekcie SAVS jest ogól
nodostępny na stronie internetowej 
h ttp ://w w w .astri.un i.to run .p l/~gm / 
SAVS/ wraz z instrukcją obsługi oraz 
przykładowymi danymi.

Dotychczasowe rezultaty 
badań

Systematyczne obserwacje w ra
mach projektu SAVS rozpoczęły się 
w połowie września 2002 r., po wcześ-
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niejszych 3 miesiącach obserwacji te
stowych. Do dnia dzisiejszego było 
monitorowanych ponad 12 tys. gwiazd, 
dla których zebrano ponad 1,5 min po
jedynczych pomiarów fotometrycz- 
nych. Spośród nich odkryto 16 no
w ych zm iennych , w śród  k tórych  
znajduje się 8 zmiennych zaćmienio
wych, 3 gwiazdy pulsujące okresowe 
i 5 zmiennych nieregularnych. Krzy
we blasku niektórych z nich znajdują 
się na rys. 1.

Na szczególną uwagę zasługuje jed
na z nowo odkrytych zmiennych — 
BD+14°5016 (rys. 2). Fotometria wie
lobarwna wykazała jednoznacznie, iż 
jest ona przedstawicielką licznej gru
py ciasnych układów kontaktowych 
(składniki układu wyraźnie łączą się 
w punkcie Lagrange’a L,). Układy ta
kie są prawdopodobnie następstwem 
ewolucyjnym układów typu fi Lyrae. 
Początkowo jeden ze składników wy
pełnia swoją sferę Roche’a, po czym 
następuje transfer m aterii poprzez 
punkt Lagrange’a do drugiego skład
nika układu. Następnie zostaje wypeł
niona sfera Roche’a drugiego skład
nika i dochodzi do kontaktu między 
gwiazdami układu.

K rzyw a zm ian blasku zm iennej 
BD+14°5016 wskazuje na podobień
stwo param etrów  fizycznych obu 
składników  układu kontaktow ego. 
Podobne temperatury oraz rozmiary 
gwiazd przyczyniają się do zbliżonej 
głębokości minimów jasności. Nato
miast zauważalna ciągła zmiana blas
ku wynika z widocznych odkształceń 
składników. Na podstaw ie analizy 
krzywej blasku, charakteryzującej się 
znacznym efektem O ’Connella (róż
ne wartości maksimów jasności), moż
na w nioskow ać o istnieniu na po
w ierzchni jednego  ze składników  
obszaru o znacznie podwyższonej lub 
obniżonej temperaturze. Już po wstęp
nym modelowaniu układu okazało się, 
że mamy w tym przypadku do czynie
nia z plamą gorącą. Jej występowanie 
może świadczyć o przepływie materii 
z jednego składnika na drugi. Spowo
dowała ona zauw ażalną zm ianę na 
krzywej blasku w postaci przesunię
cia w fazie momentu minimum głów
nego (głębszego).

W trakcie poszukiwania nowych 
zmiennych obserwowano także znane 
krótkookresowe układy zaćmieniowe. 
Zebrany w ciągu roku materiał pozwo

lił na wyznaczenie dla nich ponad 50 
momentów minimów średnich (otrzy
m anych przez sum ow anie danych 
z kilku kolejnych nocy obserwacyj
nych, w celu poprawienia dokładno
ści). Obserwacje tego typu są niezbęd
ne do konstruow ania tak zwanych 
diagramów O-C, służących do anali
zy zmian okresu układów podw ój
nych. Pozwalają one między innymi 
na wykrycie niewidocznego składni
ka układu wielokrotnego, a także na 
badanie przepływu materii pomiędzy 
poszczególnymi gwiazdami. Bogatą 
bazą tego typu danych dysponuje Ob
serwatorium Astronomiczne na Suho- 
rze (W yższa Szkoła Pedagogiczna 
w Krakowie).

Podsumowanie
Z całą pewnością zebrany w ramach 

projektu SAVS materiał obserwacyjny 
jest znacznie uboższy niż materiał uzys
kiwany przez w pełni automatyczne 
przeglądy nieba. Niemniej jednak sta
nowi on godną uwagi alternatywę dla 
jego zupełnego braku. Wykonywanie

obserwacji w odstępach tygodniowych 
przez okres kilku miesięcy przyczyni
ło się do odkrycia gwiazd pulsujących 
długookresow ych i nieregularnych. 
Z kolei krótkotrwałe kampanie obser
wacyjne, wykorzystujące kilku- lub kil- 
kunastodniowe okresy sprzyjającej po
gody, dostarczyły odkryć zmiennych 
krótkookresowych. Ponadto nieustan
nie rozrasta się archiwum tysięcy eks
pozycji dokumentujących wygląd wy
branych fragmentów nieba, co może 
okazać się niezwykle cenne w przy
szłości.

Agata Karska je s t uczennicą III 
klasy II LO im. M. Konopnickiej 
w Inowrocławiu. Od ponad roku 
aktywnie współpracuje z projektem 
SAVS
Gracjan Maciejewski je s t dokto
rantem w Centrum Astronom ii 
UMK, autorem opisanego h1 arty
kule oprogramowania, a takie za
palonym obserwatorem
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Mars jak na dłoni

T'wa marsjańska gorączka. Niedawna wielka opozy
cja Czerwonej Planety spotkała się z zainteresowa
niem mediów na całym świecie. Miliony oczu pa

trzyły na Marsa i w dalszym ciągu podziwiają jego blask 
na wieczornym niebie. Mimo bardzo korzystnego zbliże
nia większość „przygodnych" obserwatorów mogła się po
czuć rozczarowana nawet teleskopowym widokiem nie
wielkiej tarczki planety o lekko tylko zróżnicowanym 
zabarwieniu. Warto jednak pamiętać, że cały czas po
wierzchnię Czerwonej Planety fotografują z bliska dwa or- 
bitery — Mars Global Surveyor (nieprzerwanie już od sze
ściu lat!) oraz Mars Orbiter, a w drodze na Marsa jest 
kolejnych pięć sond z trzema lądownikami! Sięgnęliśmy 
tym razem do przebogatego archiwum Jet Propulsion La
boratory -  http://pliotojournal.jpl.nasa.gov/targetFamily/ 
Mars — by przybliżyć Państwu niektóre z ostatnio opubli
kowanych portretów fragmentów powierzchni Marsa, uzys
kanych przez sondę MGS. Jeśli nie zostało to inaczej za
znaczone, oglądać będziemy obszary o rozmiarach około 
3 na 5 km. (kr)

Tu widzimy stary krater uderzeniowy w północno-zachodniej częś
ci basenu Schiaparelliego (0,9°S, 346,2°W). Wnętrze krateru jest 
wyraźnie uwarstwione, a regularny układ osadów nasuwa przy
puszczenie, że krater był niegdyś wypełniony wodą

Zarówno na Ziemi, jak i na Marsie skały osadowe stanowią swo
isty zapis przeszłości. Obrazy uzyskane dzięki kamerom sondy 
MGS ujawniły setki obszarów na powierzchni Czerwonej Planety, 
w których obserwuje się skały osadowe. Jak twierdzą fachowcy, 
mogą to być zarówno utwory wytrącone z roztworu wodnego, jak 
i złoża pyłu odkładające się w wyniku okresowo powtarzających 
się procesów. To zdjęcie przedstawia fragment krateru Terby 
(27,5°S, 285,7°W)

Zdjęcie ukazuje ciemne wydmy w pobliżu środka krateru Schaeberle 
(24,6°S, 310,3°W). Nachylenie najbardziej stromych stoków (na lewo 
i na lewo w górę, tj. zachód/północny-zachód) wskazuje, że wiatry 
wieją tu głównie z kierunku południowo-wschodniego
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Z nadejściem marsjańskiej wiosny na południowej półkuli pyłowe Pyłowe wydmy w pobliżu biegunów zwykle pokrywa szron złożo-
wydmy pokrywają się ciemnymi plamami. Proces ich powstawa- ny z dwutlenku węgla. Na obszarach, w których szron zanika,
nia nie został do końca wyjaśniony, prawdopodobnie sublimujący pojawiają się już charakterystyczne ciemniejsze kropki (niektóre
szron z dwutlenku węgla pozostawia po sobie takie właśnie ślady, otoczone obwódką -  w prawej dolnej części zdjęcia). To obszar
Współrzędne tego obszaru: 61,8°S, 160,5°W o współrzędnych 84,7°N, 358,8°W

Łańcuszek zagłębień utworzonych najprawdopodobniej wskutek Zdjęcie ukazuje stary krater uderzeniowy, niegdyś przysypany py-
zapadnięcia się części terenu Tractus Catena (28,5°N, 102,9°W). łem, a następnie częściowo odsłonięty. Na wschodniej ścianie kra-
W górnym fragmencie ściany każdego z zagłębień widoczne są teru (po prawej na zdjęciu) widoczne są ciemne smugi pozostawio-
warstwy skał osadowych ne przez pyłowe lawiny. Współrzędne obszaru: 20,9°N, 320,8°W
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Widzimy tu wyrzeźbione przez wiatr „rowki” na równinie położo
nej na północny-zachód od jednego z wulkanów rejonu Tharsis, 
Ascraeus Mons (16,0°N, 107,6°W). Dwa stare kratery uderzenio
we oraz pole piaszczystych wydm najprawdopodobniej pokryte 
zostały niegdyś grubą warstwą wulkanicznego pyłu, w której wia
try wiejące z północnego-zachodu ukształtowały obecną formę 
krajobrazu. Oglądamy obszar o rozmiarach około 1,7 na 3 km

Ciemne, piaszczyste wydmy (Słońce oświetla teren z lewej stro
ny!) na tle dość regularnej siatki pęknięć podłoża krateru o współ
rzędnych 36,5°S, 219,0°W. Zdjęcie obejmuje fragment powierzchni 
o wielkości 1,2 na 2 km
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Jedną z bardziej uderzających już na pierwszy rzut oka formacji 
na powierzchni Czerwonej Planety są wyraźne ciemne smugi, po
zostawiane przez przemieszczające się piaskowe wiry. Na podo
bieństwo ziemskiego tornada wznoszące się cieplejsze masy 
marsjańskiej atmosfery usuwająjaśniejszy materia! osadu piasko- Wczesne lato na południowej półkuli Marsa sprzyja powstawaniu 
wego, odsłaniając ciemniejszy grunt pod spodem. Współrzędne piaskowych wirów, pozostawiających charakterystyczne ciemne
tego obszaru: 48,5°S, 43,0°W smugi (40,2°S, 237,7°W)

Piaszczyste wydmy położone w obszarze biegunowym (84,6 N, 
358,5°W) oświetlają promienie słoneczne, powodując widoczne 
znaki zanikania szronu (ciemne smugi i oświetlone przez Słońce 
z lewej strony z dołu stoki wydm)

Dziesiątki warstw osadowych, wypełniających wnętrze bezimien 
nego krateru rejonu Arabia (8°N, 7°W)
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Kosmiczni włóczędzy
Angielscy i amerykańscy astronomowie 
odkryli nie znaną dotychczas populację 
gromad gwiazd w przestrzeni, którą do 
tej pory uważano za zupełnie pustą.

Większość galaktyk jest otoczona 
przez dziesiątki, setki czy nawet tysiące 
starych gromad gwiazd, które krążą 
wokół nich niczym pszczoły wokół ula. 
Nasza Galaktyka Drogi Mlecznej ma oko
ło 150 takich „pszczół”, zwanych groma
dami kulistymi. Gromady kuliste to zbiór 
liczący do miliona gwiazd, które dzięki 
grawitacji tworzą gęstą grupę gwiezdną 
sferycznego kształtu. Badania gromad 
kulistych dostarczają informacji o formo
waniu ich macierzystych galaktyk.

Zdjęcie wykonane przez Kosmiczny Tele
skop Hubble'a ukazuje mały obszar prze
strzeni z dużą grupą kilku tysięcy galaktyk 
znajdujących się około 400 min lat świetl
nych od Ziemi. Kwadratami oznaczono czte
ry bardzo liczne "osierocone" gromady 
gwiazd odkryte niedawno przez zespół 
astronomów kierowany przez dra Michaela 
Westa z Uniwersytetu Hawajskiego. Źródło: 
Dr Michael J. West (University of Hawaii)

Odkrycie nowego typu gromady 
gwiazd nastąpiło dzięki zdjęciom z Ko
smicznego Teleskopu Hubble'a oraz 
wielkiego 10-metrowego optycznego 
Teleskopu Kecka na Mauna Kea na 
Hawajach. Znaleziono bardzo wiele 
„osieroconych” gromad gwiazd, nie zwią
zanych z żadnymi galaktykami. Groma
dy te swobodnie wędrują w przestrzeni 
niby kosmiczni włóczędzy.

Chociaż istnienie takich samotnych 
gromad zostało przewidziane przeszło 
50 lat temu, dopiero teraz teorie udało 
się poprzeć obserwacjami. Odkrycie do
starczyło również informacji o pochodze
niu tych obiektów. Według uczonych te 
gromady kuliste zasiedlały niegdyś ga
laktyki, podobnie jak gromady kuliste, 
które dziś obserwujemy w pobliskich ga
laktykach. Siła grawitacji pochodząca od 
innych napotykanych galaktyk mogła od

ciągnąć gwiazdy czy gromady gwiazd 
od ich galaktyk macierzystych. Mogło też 
czasem dojść do tego, że cała galakty
ka została zniekształcona albo zniszczo
na w wyniku kolizji z inną galaktyką czy 
też w wyniku zbiorowego oddziaływania 
grawitacyjnego pochodzącego od są
siednich galaktyk. Wydaje się, że czę
ściowe czy całkowite zniszczenie galak
tyk macierzystych spowodowało rozrzu
cenie gromad kulistych w przestrzeń 
międzygalaktyczną.

Odnalezienie tych samotnych gro
mad kulistych nie było łatwe. Z wyjąt
kiem jednego przypadku wszystkie od
nalezione przez grupę badawczą groma
dy znajdują się miliony lat świetlnych od 
nas i wyglądająjak punkty światła w mo
rzu ciemności. Obiekty te są bardzo sła
be, ludzkie oko musiałoby być około mi
liarda razy czulsze, aby móc je dostrzec. 
Były one również na granicy zdolności 
detekcji Teleskopu Hubble'a.

Badania tych kosmicznych włóczę
gów mogą pomóc w oszacowaniu licz
by oraz typów galaktyk, które do tej pory 
mogły ulec zniszczeniu. Niektóre z tych 
osieroconych gromad gwiazd mogą zo
stać zaadoptowane przez inne galakty
ki, jeśli zbłądzą wystarczająco blisko, aby 
grawitacja danej galaktyki mogła prze
chwycić sierotę.

Przedstawione badania zostały za
prezentowane na zakończonym właśnie 
25 Zjeździe Międzynarodowej Unii Astro
nomicznej w Sydney w Australii.

Karolina Zawada

XMM-Newton zmierzył 
pole magnetyczne 
umarłej gwiazdy

Dzięki wspaniałej czułości rentgenow
skiego obserwatorium XMM-Newton, 
zespół europejskich astronomów doko
nał bezpośrednich pomiarów pola ma
gnetycznego gwiazdy neutronowej. 
Wyniki pozwalają na głęboki wgląd w fi
zykę gwiazd neutronowych i odsłaniają 
nowe zagadki o końcu ich żywota.

Gwiazda neutronowa to bardzo gęs
te ciało niebieskie, którego masa rzędu 
naszego Słońca jest upakowana w kuli 
o rozmiarach 20-30 km. Jest ona pro
duktem gwiazdowej eksplozji, zwanej 
supernową w której większość materii 
gwiazdy jest wyrzucona w przestrzeń, 
ale jej zapadnięte grawitacyjnie „serce" 
pozostaje w formie supergęstej, gorącej 
kuli złożonej z neutronów i niezwykle 
szybko wirującej. Gwiazdy neutronowe 
sąniezwykle gorące, kiedy się rodzą ale

t . •

Gwiazda neutronowa 1E1207.4-5209 wi
doczna jest jako jasny żółtawy obiekt w cen
trum obrazu, który został zrobiony przez 
kamerę EPIC (European Photon Imaging 
Camera) na pokładzie obserwatorium rent
genowskiego XMM-Newton należącego do 
Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). 
Obraz jest rezultatem najdłuższych obser
wacji wykonanych do tej pory jednego obiek
tu galaktycznego przez XMM-Newton. Źró
dło: ESA/CESR

bardzo szybko się ochładzają. Dlatego 
też tylko niektóre z nich emitują energe
tyczne promieniowanie typu rentgenow
skiego. Z tego też względu gwiazdy neu
tronowe są tradycyjnie badane na falach 
radiowych, mniej energetycznych od 
promieni X, w których jawią się w po
staci pulsów promieniowania. Niewiele 
gwiazd neutronowych może być zatem 
obserwowana na falach X za pomocą 
teleskopów rentgenowskich, takich jak 
XMM-Newton, należący do Europejskiej 
Agencji Kosmicznej (ESA).

XMM-Newton, najczulszy satelita rentge
nowski. Źródło: ESA, Medialab

W naszej Galaktyce jest około 100 
min gwiazd neutronowych. Do dzisiaj 
tylko 1400 zostało odkrytych dzięki ich 
radiowemu promieniowaniu, spośród 
nich 50 jest znane jako emitujące pro
mieniowanie rentgenowskie.

Jednąz takich gwiazd jest 1 E1207.4- 
5209. Prowadząc najdłuższe w historii 
XMM obserwacje (72 godziny), prof. Gio
vanni Bignami (z Centre d'Etude Spatia- 
le des Rayonnements — CESR) i jego 
zespół zmierzył natężenie pola magne
tycznego tej gwiazdy. Jest to pierwszy
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Jedną z bardziej uderzających już na pierwszy rzut oka formacji 
na powierzchni Czerwonej Planety są wyraźne ciemne smugi, po
zostawiane przez przemieszczające się piaskowe wiry. Na podo
bieństwo ziemskiego tornada wznoszące się cieplejsze masy 
marsjańskiej atmosfery usuwająjaśniejszy materiał osadu piasko- Wczesne lato na południowej półkuli Marsa sprzyja powstawaniu
wego, odsłaniając ciemniejszy grunt pod spodem. Współrzędne piaskowych wirów, pozostawiających charakterystyczne ciemne
tego obszaru: 48,5°S, 43,0°W smugi (40,2°S, 237,7°W)

Piaszczyste wydmy położone w obszarze biegunowym (84,6°N, 
358,5°W) oświetlają promienie słoneczne, powodując widoczne 
znaki zanikania szronu (ciemne smugi i oświetlone przez Słońce 
z lewej strony z dołu stoki wydm)

Dziesiątki warstw osadowych, wypełniających wnętrze bezimien
nego krateru rejonu Arabia (8°N, 7°W)

5/2003 U R A N I A  -  Postępy astronom ii 213



rozmaitości

Kosmiczni włóczędzy
Angielscy i amerykańscy astronomowie 
odkryli nie znaną dotychczas populację 
gromad gwiazd w przestrzeni, którą do 
tej pory uważano za zupełnie pustą.

Większość galaktyk jest otoczona 
przez dziesiątki, setki czy nawet tysiące 
starych gromad gwiazd, które krążą 
wokót nich niczym pszczoły wokół ula. 
Nasza Galaktyka Drogi Mlecznej ma oko
ło 150 takich „pszczół”, zwanych groma
dami kulistymi. Gromady kuliste to zbiór 
liczący do miliona gwiazd, które dzięki 
grawitacji tworzą gęstą grupę gwiezdną 
sferycznego kształtu. Badania gromad 
kulistych dostarczają informacji o formo
waniu ich macierzystych galaktyk.

Zdjęcie wykonane przez Kosmiczny Tele
skop Hubble'a ukazuje mały obszar prze
strzeni z dużą grupą kilku tysięcy galaktyk 
znajdujących się około 400 min lat świetl
nych od Ziemi. Kwadratami oznaczono czte
ry bardzo liczne ''osierocone” gromady 
gwiazd odkryte niedawno przez zespół 
astronomów kierowany przez dra Michaela 
Westa z Uniwersytetu Hawajskiego. Źródło: 
Dr Michael J. West (University of Hawaii)

Odkrycie nowego typu gromady 
gwiazd nastąpiło dzięki zdjęciom z Ko
smicznego Teleskopu Hubble'a oraz 
wielkiego 10-metrowego optycznego 
Teleskopu Kecka na Mauna Kea na 
Hawajach. Znaleziono bardzo wiele 
„osieroconych” gromad gwiazd, nie zwią
zanych z żadnymi galaktykami. Groma
dy te swobodnie wędrują w przestrzeni 
niby kosmiczni włóczędzy.

Chociaż istnienie takich samotnych 
gromad zostało przewidziane przeszło 
50 lat temu, dopiero teraz teorie udało 
się poprzeć obserwacjami. Odkrycie do
starczyło również informacji o pochodze
niu tych obiektów. Według uczonych te 
gromady kuliste zasiedlały niegdyś ga
laktyki, podobnie jak gromady kuliste, 
które dziś obserwujemy w pobliskich ga
laktykach. Siła grawitacji pochodząca od 
innych napotykanych galaktyk mogła od

ciągnąć gwiazdy czy gromady gwiazd 
od ich galaktyk macierzystych. Mogło też 
czasem dojść do tego, że cała galakty
ka została zniekształcona albo zniszczo
na w wyniku kolizji z inną galaktyką czy 
też w wyniku zbiorowego oddziaływania 
grawitacyjnego pochodzącego od są
siednich galaktyk. Wydaje się, że czę
ściowe czy całkowite zniszczenie galak
tyk macierzystych spowodowało rozrzu
cenie gromad kulistych w przestrzeń 
międzygalaktyczną.

Odnalezienie tych samotnych gro
mad kulistych nie było łatwe. Z wyjąt
kiem jednego przypadku wszystkie od
nalezione przez grupę badawczągroma- 
dy znajdują się miliony lat świetlnych od 
nas i wyglądająjak punkty światła w mo
rzu ciemności. Obiekty te są bardzo sła
be, ludzkie oko musiałoby być około mi
liarda razy czulsze, aby móc je dostrzec. 
Były one również na granicy zdolności 
detekcji Teleskopu Hubble'a.

Badania tych kosmicznych włóczę
gów mogą pomóc w oszacowaniu licz
by oraz typów galaktyk, które do tej pory 
mogły ulec zniszczeniu. Niektóre z tych 
osieroconych gromad gwiazd mogą zo
stać zaadoptowane przez inne galakty
ki, jeśli zbłądzą wystarczająco blisko, aby 
grawitacja danej galaktyki mogła prze
chwycić sierotę.

Przedstawione badania zostały za
prezentowane na zakończonym właśnie 
25 Zjeździe Międzynarodowej Unii Astro
nomicznej w Sydney w Australii.

Karolina Zawada

XMM-Newton zmierzył 
pole magnetyczne 
umarłej gwiazdy

Dzięki wspaniałej czułości rentgenow
skiego obserwatorium XMM-Newton, 
zespół europejskich astronomów doko
nał bezpośrednich pomiarów pola ma
gnetycznego gwiazdy neutronowej. 
Wyniki pozwalają na głęboki wgląd w fi
zykę gwiazd neutronowych i odsłaniają 
nowe zagadki o końcu ich żywota.

Gwiazda neutronowa to bardzo gęs
te ciało niebieskie, którego masa rzędu 
naszego Słońca jest upakowana w kuli 
o rozmiarach 20-30 km. Jest ona pro
duktem gwiazdowej eksplozji, zwanej 
supernową w której większość materii 
gwiazdy jest wyrzucona w przestrzeń, 
ale jej zapadnięte grawitacyjnie „serce” 
pozostaje w formie supergęstej, gorącej 
kuli złożonej z neutronów i niezwykle 
szybko wirującej. Gwiazdy neutronowe 
sąniezwykle gorące, kiedy się rodzą ale

Gwiazda neutronowa 1E1207.4-5209 wi
doczna jest jako jasny żółtawy obiekt w cen
trum obrazu, który został zrobiony przez 
kamerę EPIC (European Photon Imaging 
Camera) na pokładzie obserwatorium rent
genowskiego XMM-Newton należącego do 
Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). 
Obraz jest rezultatem najdłuższych obser
wacji wykonanych do tej pory jednego obiek
tu galaktycznego przez XMM-Newton. Źró
dło: ESA/CESR

bardzo szybko się ochładzają. Dlatego 
też tylko niektóre z nich emitują energe
tyczne promieniowanie typu rentgenow
skiego. Z tego też względu gwiazdy neu
tronowe są tradycyjnie badane na falach 
radiowych, mniej energetycznych od 
promieni X, w których jawią się w po
staci pulsów promieniowania. Niewiele 
gwiazd neutronowych może być zatem 
obserwowana na falach X za pomocą 
teleskopów rentgenowskich, takich jak 
XMM-Newton, należący do Europejskiej 
Agencji Kosmicznej (ESA).

XMM-Newton, najczulszy satelita rentge
nowski. Źródło: ESA, Medialab

W naszej Galaktyce jest około 100 
min gwiazd neutronowych. Do dzisiaj 
tylko 1400 zostało odkrytych dzięki ich 
radiowemu promieniowaniu, spośród 
nich 50 jest znane jako emitujące pro
mieniowanie rentgenowskie.

Jedną z takich gwiazd jest 1E1207.4- 
5209. Prowadząc najdłuższe w historii 
XMM obserwacje (72 godziny), prof. Gio
vanni Bignami (z Centre d'Etude Spatia- 
le des Rayonnements — CESR) i jego 
zespół zmierzył natężenie pola magne
tycznego tej gwiazdy. Jest to pierwszy
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bezpośredni pomiar pola magnetyczne
go gwiazdy neutronowej. Wszystkie po
przednie oszacowania były jedynie po
średnie. Bazowały np. na teoretycznych 
założeniach opisujących grawitacyjne za
padanie się gwiazdy albo na badaniu 
spowalniania rotacji gwiazdy neutrono
wej, opierając się na danych radioastro
nomicznych.

Promieniowanie X emitowane przez 
gwiazdę neutronową musi przejść przez 
jej pole magnetyczne, zanim ucieknie 
w przestrzeń międzygwiazdową. Po dro
dze cząstki w polu magnetycznym mogą 
ukraść nieco umykającego promienio
wania, zaznaczając to jednocześnie cha
rakterystycznym znakiem w widmie — 
linią absorpcyjną (tzw. cyklotronowa re
zonansowa linia magnetyczna). Właś
nie zaobserwowanie tego śladu w wid
mie umożliwiło prof. Bignami zmierze
nie natężenia pola magnetycznego 
gwiazdy neutronowej.

W przypadku 1E1207.4-5209 bezpo
średnie pomiary przy użyciu XMM-New- 
ton dały pola magnetyczne 30 razy słab
sze niż przewidywania bazujące na 
metodach pośrednich. Jak to wytłuma
czyć? Astronomowie mogą mierzyć tem
po spowalniania obrotu gwiazdy neutro
nowej. Do tej pory zawsze zakładali, że 
przyczyną tego spowolnienia jest „tar
cie” między polem magnetycznym 
gwiazdy a jej otoczeniem. W obecnej 
sytuacji można się spodziewać, że coś 
dodatkowo wywiera nacisk na gwiazdę, 
ale co? Spekuluje się, że może to być 
jakiś niewielki dysk utworzony wokół 
gwiazdy z pozostałości po wybuchu su
pernowej, powodujący dodatkowy czyn
nik spowalniający.

Pozostaje pytanie, czy 1E1207.4- 
5209 jest obiektem wyjątkowym? Astro
nomowie mają nadzieję przekonać się 
o tym, prowadząc dalsze obserwacje 
gwiazd neutronowych za pomocą tele
skopu XMM-Newton.

Krzysztof T. Chyży

Teleskop Hubble'a 
śledzi ciemną materię 
w gromadzie galaktyk

Wykorzystując zjawisko soczewkowania 
grawitacyjnego, europejscy i amerykań
scy astronomowie skonstruowali szcze
gółową „mapę masy” jednej z najwięk
szych struktur we Wszechświecie. 
Wierzą że doprowadzi to do lepszego 
zrozumienia sposobu powstawania tych 
potężnych układów i do zrozumienia 
kluczowej roli, jaką odgrywa w nich ciem
na materia.

Mapa masy gromady galaktyk CL0024+1654 
stworzona dzięki szczegółowym obserwa
cjom teleskopu Hubble'a. Niebieska część 
obrazu odpowiada mapie rozkładu ciemnej 
materii, czerwona (pomarańczowa) część to 
obraz świecącej materii — galaktyki w gro
madzie. Źródło: European Space Agency, 
NASA, Jean-Paul Kneib (Observatoire Midi- 
Pyrenees, France/Caltech, USA)

Gromady galaktyk to największe sta
bilne układy we Wszechświecie. Są one 
jakby laboratoriami, w których można 
badać powiązania między rozkładem 
ciemnej i widocznej materii. W latach 30. 
ubiegłego wieku Fritz Zwicky, astronom 
z Kalifornijskiego Instytutu Technologii, 
pracując w obserwatorium na Mount 
Wilson, zauważył coś dziwnego w ruchu 
grup galaktyk ulokowanych dziesiątki 
milionów lat świetlnych od nas. Ich pręd
kość (prędkość jednej względem drugiej) 
była tak duża, że przyciąganie grawita
cyjne pochodzące od świecącej materii 
było za małe, by utrzymać galaktyki ra
zem w jednym układzie. A przecież trzy
mały się razem!

Widoczny składnik gromad galaktyk 
(miliardy gwiazd w każdej z tysięcy ga
laktyk) to jedynie niewielki ułamek ich 
całkowitej masy. Ponad 80% materii to 
niewidoczna, tak zwana „ciemna mate
ria". Chociaż o obecności ciemnej ma
terii astronomowie wiedzą od dawna, 
problem polega na sposobie obserwa
cji jej rozkładu w przestrzeni — wszak 
ciemna materia nie świeci.

Grupa astronomów użyła Teleskopu 
Hubble'a do zrekonstruowania mapy roz
kładu masy w gromadzie CL0024+1654. 
Uczeni po raz pierwszy zobaczyli, jak 
zagadkowa ciemna materia rozłożona 
jest względem galaktyk. Śledzenie ciem
nej materii nie jest łatwym zadaniem, 
ponieważ ona nie świeci. Aby zbadać 
rozkład, skoncentrowano się na dużo 
słabszych i odleglejszych galaktykach 
położonych za badanągromadą. Kształt 
tych odległych obiektów jest zniekształ
cony w wyniku grawitacji, jaką wywiera 
na nie gromada. Dzięki takim zniekształ

ceniom można oszacować, jaka musi 
być masa gromady, aby wywołać taki 
efekt znany jako „słabe soczewkowanie 
grawitacyjne".

Teleskop Hubble'a poświęcił 120 
godz. obserwacji, aby zbadać rozkład 
ciemnej materii w gromadzie — nigdy 
jeszcze HST nie badał żadnej gromady 
galaktyk aż tak długo. Obiekt znajduje 
się 4,5 mld lat świetlnych od Ziemi (tak 
długo biegło do nas światło z tej groma
dy przez Wszechświat, który liczy sobie 
około 14 mld lat). Mimo że jest tak od
legła, mierzona średnica kątowa groma
dy dorównuje niemal średnicy Księżyca 
widzianego z Ziemi.

Badania pokazały, że gęstość ciem
nej materii spada raptownie wraz ze 
wzrostem odległości od centrum groma
dy, co potwierdza wcześniejsze symu
lacje komputerowe. Zespół uczonych za
uważył, że ciemna materia wydaje się 
grupować na obrazie powstałej mapy. 
Stwierdzono koncentracje ciemnej ma
terii stowarzyszonej z galaktykami, o któ
rych wiadomo, że powoli spadają na gro
madę. CL0024+1654 wzrasta w wyniku 
łączenia takich pomniejszych grup ga
laktyk, które już stanowią układ związa
ny dzięki ciemnej materii, która jest jak 
klej spajający poszczególne świecące 
składniki.

Podczas 5 dni obserwacji Hubble Wide Field 
and Planetary Camera 2 umieszczona na 
teleskopie Hubble'a stworzyła 39 zdjęć po
trzebnych do sporządzenia mapy rozkładu 
masy gromady galaktyk CL0024+1654. Każ
dy z obrazów ma rozmiar równy 1/150 śred
nicy Księżyca. Cały obraz gromady liczy 27 
minuty łuku. Źródło: European Space Agen
cy, NASA, Jean-Paul Kneib (Observatoire 
Midi-Pyrenees, France/Caltech, USA)

Wyniki badań ukażą się w „Astrophy- 
sical Journal". Zdjęcia i animacje doty
czące odkrycia można znaleźć na stro
nie http://www.spacetelescope.org/video/ 
releases.html.

Karolina Zawada
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Dymiące supernowe
Zespół brytyjskich astronomów ogłosił, 
iż niektóre supernowe mają brzydki zwy
czaj— buchająolbrzymiąilością„dymu”, 
znanego jako kosmiczny pył. Odkrycie 
to rozwiązuje zagadkę powstania pierw
szych trwałych cząsteczek i ich później
szego tworzenia w ponad dziesięcio- 
miliardowej historii Wszechświata.

Zespół mierzył zimny, kosmiczny pył 
w Kasjopei A, pozostałości po wybuchu 
gwiazdy supernowej w naszej Galakty
ce, w odległości ok. 11 tys. lat świetlnych 
od Ziemi. Ilość pyłu była tysiąc razy więk
sza niż mierzona dotychczas, sugeru
jąc, że silne eksplozje supernowych są 
jednym z najbardziej wydajnych sposo
bów tworzenia pyłu. To również wyjaśnia 
zagadkę, w jaki sposób uformowały się 
ostatnio odkryte duże ilości pyłu we 
wczesnym Wszechświecie.

Supernowa Kasjopeja A obserwowana 
przez kamerę SCUBA ujawnia otoczkę ko
smicznego pyłu o średnicy 12 lat świetl
nych. Zdjęcie wykonane jest w falach sub- 
milimetrowych. Czarne i ciemne obszary 
reprezentują słabszą emisję, podczas gdy 
jasne i białe — najsilniejszą. Źródło: Loret
ta Dunne (Cardiff University), NASA

Niepodobny do ziemskiego kosmicz
ny pył jest zbudowany z bardzo maleń
kich ziarenek (głównie węgla i krzemu) 
unoszących się w przestrzeni między
gwiezdnej, o rozmiarach cząsteczek 
dymu z papierosa. Ziarna pyłu wokół mło
dych gwiazd pomagają im w formowaniu 
się i są składnikami budowlanymi planet.

Dr Loretta Dunne z Uniwersytetu Car
diff, która przewodniczyła badaniom, 
mówi: „Faktycznie żyjemy na bardzo 
wielkim zbiorowisku ziaren kosmiczne
go pyłu! Pytanie o pochodzenie pyłu jest 
w zasadzie pytaniem o początek naszej 
Ziemi i innych planet".

Supernowe sągwałtownymi wybucha
mi gwiazd w końcowym okresie ich życia. 
W jednej chwili supernowa może uwol
nić więcej energii niż nasze Słońce wy
produkuje jej w ciągu całego życia — oko

ło 9 mld lat. One również produkują wiel
kie ilości ciężkich pierwiastków, jak wę
giel czy tlen i wyrzucają je w przestrzeń 
międzygwiazdową. Ponieważ są one 
składnikami kosmicznych ziaren pyłu, 
przypuszczano, że supernowe mogą 
odegrać ważką rolę w wyjaśnieniu jego 
pochodzenia. Jednakże aż do chwili 
obecnej jedynie niewielkie ilości pyłu za
obserwowano u supernowych.

Haley Morgan, doktorant Uniwersyte
tu w Cardiff, wyjaśnia: „Niektóre super
nowe są burzliwym końcem gwiazd, któ
re żyjąszybko i umierająmłodo. Te gwiaz
dy są wiele razy masywniejsze od nasze
go Słońca i spalają swoje paliwo tysiące 
razy szybciej, w ciągu zaledwie kilku mi
lionów lat. Jeśli supernowe byłyby efek
tywnymi „fabrykami pyłu”, to produkowa
łyby go więcej niż wynosi masa Słońca".

Badacze przyjrzeli się Kasjopei A, ma
jącej 300 lat pozostałości, powstałej kie
dy gwiazda, około 30 razy masywniejsza 
od Słońca, wybuchła. Materiał z eksplo
zji ciągle rozprzestrzenia się z prędkością 
10 tys. km/s w postaci fali uderzeniowej, 
zagarniając otaczający gaz i pył.

Ziarna pyłu blokują połowę światła 
z gwiazd i galaktyk, ale te pyłowe obłoki 
mają za to też inną cechę: wypromie- 
niowują skradzione światło z powrotem 
jako fale w podczerwieni i na falach sub- 
milimetrowych (o długości od 0,1 do 
1 mm). Aby wykryć właśnie te fale, ba
dacze użyli najsilniejszej kamery submi- 
limetrowej SCUBA, będącej w wyposa
żeniu Teleskopu James Clerk Maxwell 
na Hawajach.

Kamera SCUBA ujawniła pyłową 
otoczkę wokół Kasjopei A o masie 1-4 
razy większej od masy Słońca. Dr Ste
ve Eales, również z Uniwersytetu w Car
diff, mówi: „To jest ponad tysiąc razy 
więcej niż zdołano wykryć do tej pory! 
Kasjopeja A musi być wyjątkowo efek
tywna w tworzeniu pyłu z dostępnych 
jej elementów".

Chociaż astronomowie od dawna szu
kali pyłu w pozostałościach po superno
wych, używali jednak kamer w podczer
wieni, mogących wykryć jedynie ciepły 
pył. Pracująca na dłuższych, submilime- 
trowych falach kamera SCUBA umożli
wia detekcję pyłu chłodniejszego, o tem
peraturze poniżej 25 K (-257°C).

W ostatnich latach, dzięki SCUBA, 
odkryto również duże ilości pyłu w ga
laktykach odległych o ponad 10 mld lat 
od Ziemi. Światło od nich leciało do nas 
tak długo, że widzimy je, kiedy Wszech
świat miał tylko miliard lat — mniej niż 
jedna dziesiąta jego obecnego wieku. 
Pochodzenie tego pyłu z przeszłości było

zagadką. Astronomowie uważali, że pył 
pochodzi głównie z wiatru z chłodnych 
gwiazd w późnym stadium ich życia. Ale 
gwiazdy takie jak Słońce potrzebują oko
ło 9 mld lat, aby osiągnąć ten stan, więc 
niemożliwe było utworzenie pyłu przez 
wiatr gwiazdowy w ciągu pierwszego mi
liarda lat istnienia Wszechświata. Pył 
tworzony szybko w supernowych rozwią
zał wreszcie tę zagadkę.

Dr Rob Ivison z Astronomy Techno
logy Centre w Edynburgu mówi: „W ska
lach astronomicznych masywne gwiaz
dy stają się supernowymi w mgnieniu 
oka, więc możemy teraz zrozumieć, dla
czego wczesny Wszechświat jest tak bo
gaty w pył". "Obserwacje te dają nam 
upragniony pierwszy wgląd w to, jak 
powstały pierwsze trwałe cząsteczki we 
Wszechświecie” — mówi Haley Morgan. 
"Pył został zamieciony pod kosmiczny 
dywan — przez lata astronomowie uwa
żali go za wielką niedogodność z powo
du ukrywania światła gwiazd. Ale teraz 
odkryliśmy pył na krańcach Wszech
świata, w pierwszych gwiazdach i galak
tykach, i zrozumieliśmy naszą ignoran
cję, nie znaliśmy nawet jego pochodze
nia. Teraz, z supernowymi jako fabryka
mi pyłu możemy wyjaśnić, jak on po
wstał” — dodaje Loretta Dunne.

Powyższe doniesienie zostało opub
likowane w czasopiśmie „Naturę”, z 17. 
lipca 2003, Vol. 474, s.285.

Krzysztof T. Chyży

1000 dni na orbicie
28 lipca 2003 r. to ważny dzień w historii 
dziejów bytności człowieka w przestrzeni 
wokółziemskiej. To już tysięczny dzień 
nieprzerwanego pobytu załóg ludzkich 
na pokładzie Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej. Dla obecnej załogi (Yuri 
Malenchenko i Ed Lu) był to zarazem 
95 dzień w ramach 13 już tygodnia po
bytu na stacji.

1000 dni to jak dotąd siedem załóg 
(pierwsza dotarła na Alfę 2 listopada 
2000 r.), czyli 10 Amerykanów i 10 Ro
sjan. Wykonali oni 12 spacerów kosmicz
nych, przyjęli 11 razy wahadłowce, 10 
razy statki transportowe Progress i czte
ry razy „kosmiczne taksówki” Sojuz.

(mag)
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bezpośredni pomiar pola magnetyczne
go gwiazdy neutronowej. Wszystkie po
przednie oszacowania były jedynie po
średnie. Bazowały np. na teoretycznych 
założeniach opisujących grawitacyjne za
padanie się gwiazdy albo na badaniu 
spowalniania rotacji gwiazdy neutrono
wej, opierając się na danych radioastro
nomicznych.

Promieniowanie X emitowane przez 
gwiazdę neutronową musi przejść przez 
jej pole magnetyczne, zanim ucieknie 
w przestrzeń międzygwiazdową. Po dro
dze cząstki w polu magnetycznym mogą 
ukraść nieco umykającego promienio
wania, zaznaczając to jednocześnie cha
rakterystycznym znakiem w widmie — 
linią absorpcyjną (tzw. cyklotronowa re
zonansowa linia magnetyczna). Właś
nie zaobserwowanie tego śladu w wid
mie umożliwiło prof. Bignami zmierze
nie natężenia pola magnetycznego 
gwiazdy neutronowej.

W przypadku 1E1207.4-5209 bezpo
średnie pomiary przy użyciu XMM-New- 
ton dały pola magnetyczne 30 razy słab
sze niż przewidywania bazujące na 
metodach pośrednich. Jak to wytłuma
czyć? Astronomowie mogą mierzyć tem
po spowalniania obrotu gwiazdy neutro
nowej. Do tej pory zawsze zakładali, że 
przyczyną tego spowolnienia jest „tar
cie” między polem magnetycznym 
gwiazdy a jej otoczeniem. W obecnej 
sytuacji można się spodziewać, że coś 
dodatkowo wywiera nacisk na gwiazdę, 
ale co? Spekuluje się, że może to być 
jakiś niewielki dysk utworzony wokół 
gwiazdy z pozostałości po wybuchu su
pernowej, powodujący dodatkowy czyn
nik spowalniający.

Pozostaje pytanie, czy 1E1207.4- 
5209 jest obiektem wyjątkowym? Astro
nomowie mają nadzieję przekonać się 
o tym, prowadząc dalsze obserwacje 
gwiazd neutronowych za pomocą tele
skopu XMM-Newton.

Krzysztof T. Chyży

Teleskop Hubble'a 
śledzi ciemną materię 
w gromadzie galaktyk

Wykorzystując zjawisko soczewkowania 
grawitacyjnego, europejscy i amerykań
scy astronomowie skonstruowali szcze
gółową „mapę masy” jednej z najwięk
szych struktur we Wszechświecie. 
Wierzą że doprowadzi to do lepszego 
zrozumienia sposobu powstawania tych 
potężnych układów i do zrozumienia 
kluczowej roli, jaką odgrywa w nich ciem
na materia.

Mapa masy gromady galaktyk CL0024+1654 
stworzona dzięki szczegółowym obserwa
cjom teleskopu Hubble'a. Niebieska część 
obrazu odpowiada mapie rozkładu ciemnej 
materii, czerwona (pomarańczowa) część to 
obraz świecącej materii — galaktyki w gro
madzie. Źródło: European Space Agency, 
NASA, Jean-Paul Kneib (Observatoire Midi- 
Pyrenees, France/Caltech, USA)

Gromady galaktyk to największe sta
bilne układy we Wszechświecie. Są one 
jakby laboratoriami, w których można 
badać powiązania między rozkładem 
ciemnej i widocznej materii. W latach 30. 
ubiegłego wieku Fritz Zwicky, astronom 
z Kalifornijskiego Instytutu Technologii, 
pracując w obserwatorium na Mount 
Wilson, zauważył coś dziwnego w ruchu 
grup galaktyk ulokowanych dziesiątki 
milionów lat świetlnych od nas. Ich pręd
kość (prędkość jednej względem drugiej) 
była tak duża, że przyciąganie grawita
cyjne pochodzące od świecącej materii 
było za małe, by utrzymać galaktyki ra
zem w jednym układzie. A przecież trzy
mały się razem!

Widoczny składnik gromad galaktyk 
(miliardy gwiazd w każdej z tysięcy ga
laktyk) to jedynie niewielki ułamek ich 
całkowitej masy. Ponad 80% materii to 
niewidoczna, tak zwana „ciemna mate
ria". Chociaż o obecności ciemnej ma
terii astronomowie wiedzą od dawna, 
problem polega na sposobie obserwa
cji jej rozkładu w przestrzeni — wszak 
ciemna materia nie świeci.

Grupa astronomów użyła Teleskopu 
Hubble'a do zrekonstruowania mapy roz
kładu masy w gromadzie CL0024+1654. 
Uczeni po raz pierwszy zobaczyli, jak 
zagadkowa ciemna materia rozłożona 
jest względem galaktyk. Śledzenie ciem
nej materii nie jest łatwym zadaniem, 
ponieważ ona nie świeci. Aby zbadać 
rozkład, skoncentrowano się na dużo 
słabszych i odleglejszych galaktykach 
położonych za badanągromadą. Kształt 
tych odległych obiektów jest zniekształ
cony w wyniku grawitacji, jaką wywiera 
na nie gromada. Dzięki takim zniekształ

ceniom można oszacować, jaka musi 
być masa gromady, aby wywołać taki 
efekt znany jako „słabe soczewkowanie 
grawitacyjne".

Teleskop Hubble'a poświęcił 120 
godz. obserwacji, aby zbadać rozkład 
ciemnej materii w gromadzie — nigdy 
jeszcze HST nie badał żadnej gromady 
galaktyk aż tak długo. Obiekt znajduje 
się 4,5 mld lat świetlnych od Ziemi (tak 
długo biegło do nas światło z tej groma
dy przez Wszechświat, który liczy sobie 
około 14 mld lat). Mimo że jest tak od
legła, mierzona średnica kątowa groma
dy dorównuje niemal średnicy Księżyca 
widzianego z Ziemi.

Badania pokazały, że gęstość ciem
nej materii spada raptownie wraz ze 
wzrostem odległości od centrum groma
dy, co potwierdza wcześniejsze symu
lacje komputerowe. Zespół uczonych za
uważył, że ciemna materia wydaje się 
grupować na obrazie powstałej mapy. 
Stwierdzono koncentracje ciemnej ma
terii stowarzyszonej z galaktykami, o któ
rych wiadomo, że powoli spadają na gro
madę. CL0024+1654 wzrasta w wyniku 
łączenia takich pomniejszych grup ga
laktyk, które już stanowią układ związa
ny dzięki ciemnej materii, która jest jak 
klej spajający poszczególne świecące 
składniki.

Podczas 5 dni obserwacji Hubble Wide Field 
and Planetary Camera 2 umieszczona na 
teleskopie Hubble'a stworzyła 39 zdjęć po
trzebnych do sporządzenia mapy rozkładu 
masy gromady galaktyk CL0024+1654. Każ
dy z obrazów ma rozmiar równy 1/150 śred
nicy Księżyca. Cały obraz gromady liczy 27 
minuty łuku. Źródło: European Space Agen
cy, NASA, Jean-Paul Kneib (Observatoire 
Midi-Pyrenees, France/Caltech, USA)

Wyniki badań ukażąsię w „Astrophy- 
sical Journal". Zdjęcia i animacje doty
czące odkrycia można znaleźć na stro
nie http://www.spacetelescope.org/video/ 
releases.html.

Karolina Zawada
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Dymiące supernowe
Zespół brytyjskich astronomów ogłosił, 
iż niektóre supernowe mają brzydki zwy
czaj — buchają olbrzymiąilością„dymu”, 
znanego jako kosmiczny pył. Odkrycie 
to rozwiązuje zagadkę powstania pierw
szych trwałych cząsteczek i ich później
szego tworzenia w ponad dziesięcio- 
miliardowej historii Wszechświata.

Zespół mierzył zimny, kosmiczny pył 
w Kasjopei A, pozostałości po wybuchu 
gwiazdy supernowej w naszej Galakty
ce, w odległości ok. 11 tys. lat świetlnych 
od Ziemi. Ilość pyłu była tysiąc razy więk
sza niż mierzona dotychczas, sugeru
jąc, że silne eksplozje supernowych są 
jednym z najbardziej wydajnych sposo
bów tworzenia pyłu. To również wyjaśnia 
zagadkę, w jaki sposób uformowały się 
ostatnio odkryte duże ilości pyłu we 
wczesnym Wszechświecie.

Supernowa Kasjopeja A obserwowana 
przez kamerę SCUBA ujawnia otoczkę ko
smicznego pyłu o średnicy 12 lat świetl
nych. Zdjęcie wykonane jest w falach sub- 
milimetrowych. Czarne i ciemne obszary 
reprezentują słabszą emisję, podczas gdy 
jasne i białe — najsilniejszą. Źródło: Loret
ta Dunne (Cardiff University), NASA

Niepodobny do ziemskiego kosmicz
ny pył jest zbudowany z bardzo maleń
kich ziarenek (głównie węgla i krzemu) 
unoszących się w przestrzeni między
gwiezdnej, o rozmiarach cząsteczek 
dymu z papierosa. Ziarna pyłu wokół mło
dych gwiazd pomagają im w formowaniu 
się i są składnikami budowlanymi planet.

Dr Loretta Dunne z Uniwersytetu Car
diff, która przewodniczyła badaniom, 
mówi: „Faktycznie żyjemy na bardzo 
wielkim zbiorowisku ziaren kosmiczne
go pyłu! Pytanie o pochodzenie pyłu jest 
w zasadzie pytaniem o początek naszej 
Ziemi i innych planet".

Supernowe sągwałtownymi wybucha
mi gwiazd w końcowym okresie ich życia. 
W jednej chwili supernowa może uwol
nić więcej energii niż nasze Słońce wy
produkuje jej w ciągu całego życia— oko

ło 9 mld lat. One również produkują wiel
kie ilości ciężkich pierwiastków, jak wę
giel czy tlen i wyrzucają je w przestrzeń 
międzygwiazdową. Ponieważ są one 
składnikami kosmicznych ziaren pyłu, 
przypuszczano, że supernowe mogą 
odegrać ważką rolę w wyjaśnieniu jego 
pochodzenia. Jednakże aż do chwili 
obecnej jedynie niewielkie ilości pyłu za
obserwowano u supernowych.

Haley Morgan, doktorant Uniwersyte
tu w Cardiff, wyjaśnia: „Niektóre super
nowe są burzliwym końcem gwiazd, któ
re żyjąszybko i umierająmłodo. Te gwiaz
dy są wiele razy masywniejsze od nasze
go Słońca i spalają swoje paliwo tysiące 
razy szybciej, w ciągu zaledwie kilku mi
lionów lat. Jeśli supernowe byłyby efek
tywnymi „fabrykami pyłu”, to produkowa
łyby go więcej niż wynosi masa Słońca".

Badacze przyjrzeli się Kasjopei A, ma
jącej 300 lat pozostałości, powstałej kie
dy gwiazda, około 30 razy masywniejsza 
od Słońca, wybuchła. Materiał z eksplo
zji ciągle rozprzestrzenia się z prędkością 
10 tys. km/s w postaci fali uderzeniowej, 
zagarniając otaczający gaz i pył.

Ziarna pyłu blokują połowę światła 
z gwiazd i galaktyk, ale te pyłowe obłoki 
mają za to też inną cechę: wypromie- 
niowują skradzione światło z powrotem 
jako fale w podczerwieni i na falach sub- 
milimetrowych (o długości od 0,1 do 
1 mm). Aby wykryć właśnie te fale, ba
dacze użyli najsilniejszej kamery submi- 
limetrowej SCUBA, będącej w wyposa
żeniu Teleskopu James Clerk Maxwell 
na Hawajach.

Kamera SCUBA ujawniła pyłową 
otoczkę wokół Kasjopei A o masie 1 -4 
razy większej od masy Słońca. Dr Ste
ve Eales, również z Uniwersytetu w Car
diff, mówi: „To jest ponad tysiąc razy 
więcej niż zdołano wykryć do tej pory! 
Kasjopeja A musi być wyjątkowo efek
tywna w tworzeniu pyłu z dostępnych 
jej elementów".

Chociaż astronomowie od dawna szu
kali pyłu w pozostałościach po superno
wych, używali jednak kamer w podczer
wieni, mogących wykryć jedynie ciepły 
pył. Pracująca na dłuższych, submilime- 
trowych falach kamera SCUBA umożli
wia detekcję pyłu chłodniejszego, o tem
peraturze poniżej 25 K (-257°C).

W ostatnich latach, dzięki SCUBA, 
odkryto również duże ilości pyłu w ga
laktykach odległych o ponad 10 mld lat 
od Ziemi. Światło od nich leciało do nas 
tak długo, że widzimy je, kiedy Wszech
świat miał tylko miliard lat — mniej niż 
jedna dziesiąta jego obecnego wieku. 
Pochodzenie tego pyłu z przeszłości było

zagadką. Astronomowie uważali, że pył 
pochodzi głównie z wiatru z chłodnych 
gwiazd w późnym stadium ich życia. Ale 
gwiazdy takie jak Słońce potrzebująoko- 
ło 9 mld lat, aby osiągnąć ten stan, więc 
niemożliwe było utworzenie pyłu przez 
wiatr gwiazdowy w ciągu pierwszego mi
liarda lat istnienia Wszechświata. Pył 
tworzony szybko w supernowych rozwią
zał wreszcie tę zagadkę.

Dr Rob Ivison z Astronomy Techno
logy Centre w Edynburgu mówi: „W ska
lach astronomicznych masywne gwiaz
dy stają się supernowymi w mgnieniu 
oka, więc możemy teraz zrozumieć, dla
czego wczesny Wszechświat jest tak bo
gaty w pył". "Obserwacje te dają nam 
upragniony pierwszy wgląd w to, jak 
powstały pierwsze trwałe cząsteczki we 
Wszechświecie” — mówi Haley Morgan. 
"Pył został zamieciony pod kosmiczny 
dywan — przez lata astronomowie uwa
żali go za wielką niedogodność z powo
du ukrywania światła gwiazd. Ale teraz 
odkryliśmy pył na krańcach Wszech
świata, w pierwszych gwiazdach i galak
tykach, i zrozumieliśmy naszą ignoran
cję, nie znaliśmy nawet jego pochodze
nia. Teraz, z supernowymi jako fabryka
mi pyłu możemy wyjaśnić, jak on po
wstał” — dodaje Loretta Dunne.

Powyższe doniesienie zostało opub
likowane w czasopiśmie „Naturę”, z 17. 
lipca 2003, Vol. 474, s.285.

Krzysztof T. Chyży

1000 dni na orbicie
28 lipca 2003 r. to ważny dzień w historii 
dziejów bytności człowieka w przestrzeni 
wokółziemskiej. To już tysięczny dzień 
nieprzerwanego pobytu załóg ludzkich 
na pokładzie Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej. Dla obecnej załogi (Yuri 
Malenchenko i Ed Lu) był to zarazem 
95 dzień w ramach 13 już tygodnia po
bytu na stacji.

1000 dni to jak dotąd siedem załóg 
(pierwsza dotarła na Alfę 2 listopada 
2000 r.), czyli 10 Amerykanów i 10 Ro
sjan. Wykonali oni 12 spacerów kosmicz
nych, przyjęli 11 razy wahadłowce, 10 
razy statki transportowe Progress i czte
ry razy „kosmiczne taksówki” Sojuz.

(mag)

216 U R A N I A  -  postępy Astronomii 5/2003



T egoroczne majowe zjawiska Po prawej sekwencja wybranych
i sprzyjająca pogoda sprawiły, zdjęć wykonanych w Obserwatorium

że do redakcji„,Uranii-PA” tra- Astronomicznym mieszczącym się
fiło bardzo wiele zdjęć ukazujących w Zespole Szkół technicznych w Gru-
prźebieg przejścia Merkurego na tle dziądzu. Ich autorami są członkowie
tarczy Słońca 7 maja, zaćmienia i opiekun Międzyszkolnego Koła
Księżyca 16 maja i częściowego za- Astronomicznego: Radosław Ciar-
ćmienia Słońca 31 maja. 4 poniższe czyński, Michał Morczyński i Małgo-
zdjęcia to astrofotograficzny debiut rzata Śróbka-Kubiak. Zdjęcia wykona-
Krystyny Jaskulskiej z Gdyni (Zenit no na filmach o czułości 200 i 400 ASA
ET z teleobiektywem Pentacon 4/200 z czasami ekspozycji od 1/60 do 2 s.
i filtrem słonecznym, film FujiColor Trzy pierwsze były wykonane bez fil-
Superia x-TRA 400, tek = 1/500 s). tra, następne z filtrem słonecznym

rann

Niżej Małgorzata Pawłowska demon- czalną zaletę — za pomocą jednego
struje bardzo bezpieczną metodę ob- instrumentu można pokazywać prze-
serwacji zaćmienia Słońca, czyli pro- bieg zjawiska równocześnie wielu
jekcję okularową na ekran (biała kart- osobom! Tu użytym instrumentem był
ka włożona w tekturowe pudełko). Ta teleskop SOLIGOR RT1000. Zdjęcia
metoda ma jeszcze jedną niezaprze- wykonał Tomasz Żywczak z Krakowa

U R A N IA  POSTtP) ^STRONOMll-r-iJ^



powierzchnia 
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UraniaPoniżej: panorama Marsa widziana z pokładu „Sagan Memorial Station” utworzonej 
na powierzchni Czerwonej Planety w 1997 r. po wylądowaniu Pathfindera.
W centrum widoczny samobieżny pojazd Sojourner przy skale nazwanej imieniem misia Yogi Postępy Astronom ii



Bartosz Łaszczyński z Leszna, fotogra
fując tranzyt Merkurego, sfotografował 
na tle tarczy słonecznej przelatujący 
samolot (teleskop Soligor MT800/8", 
ognisko główne, Canon EO S 3000, Ko 
nica Centuria 200)

W Rybniku Bogusław  Kawalec amatorsko zajmuje się robieniem 
zdjęć nocnego nieba pomimo sporego „'zanieczyszczenie świat
łem” w tej okolicy. Niżej zdjęcia przejścia Merkurego przed tarczą 
Słońca, wykonane za pomocą teleskopu Newtona 200/975 mm. Tu 
zastosowano ekspozycję okularową (f = 18 mm) i filtr słoneczy (folia 
Baadera). Użyto filmu Konika 200 A SA

10 sierpnia media doniosły o pojawieniu się trzech trąb 
powietrznych na wybrzeżu w okolicach Władysławowa.
To rzadkie w naszym  kraju zjawisko atmosferyczne 
(i niech takim pozostanie!) sfotografował goszczący w tym
czasie w miejscowości Dębki nasz czytelnik z Zabrza Ja- 10/8/2003

rosław Bandurowski. Pierwsze zdjęcie zostało wykona- -----------------------------» ---------- ------- — ;------ —;-----------
jje przez szybę jadącego autobusu. Na powiększeniu frag- ma bywały już informacje o takich zjawiskach obserwo- 
mentu drugiego zdjęcia wyraźnie widać porywaną przez wanych w naszym kraju, tym razem jednak nie obyło się 
powietrzne wiry morską wodę. Na łamach naszego pis- bez ofiar śmiertelnych (4 utonięcia)
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rozmaitości

Niezwykłe wybuchy 
z czarnej dziury 

Cygnus X-1

Polscy astrofizycy, Marek Gierliński 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz An
drzej Zdziarski z Centrum Astronomicz
nego PAN, odkryli niezwykle silne i gwał
towne wybuchy promieniowania rentge
nowskiego ze źródła Cygnus X-1. Cy
gnus X-1 (pierwsze źródło rentgenow
skie odkryte w gwiazdozbiorze Łabę
dzia) jest układem podwójnym, zawie
rającym czarną dziurę i jasną gwiazdę 
(nadolbrzyma typu O) 20-krotnie masyw- 
niejsząniż Słońce. Obie gwiazdy krążą 
po ciasnej orbicie w okresie 5,6 dni. 
Materia z nadolbrzyma opada na czarną 
dziurę, tworząc dysk akrecyjny. W jej 
potencjale grawitacyjnym akreujący gaz 
wyzwala olbrzymie ilości energii, która 
jest wyświecana w promieniach X i gam
ma. Jasność tego źródła przekracza 1037 
erg/s, co odpowiada jasności kilkunastu 
tysięcy gwiazd tak jasnych jak Słońce. 
Obiekt ten znajduje się w odległości 6 
tys. lat św. od nas. Odkrycie było możli
we dzięki analizie obserwacji wykona
nych przez amerykańskiego satelitę 
RossiX-ray Timing Explorer. Po dokład
nym przejrzeniu danych zebranych 
w ciągu 2,5 min sekund obserwacji od 
1996 r., polscy astrofizycy odkryli 13 
bardzo silnych wybuchów. W najszyb
szym z nich szybkość zliczeń fotonów 
wzrosła ok. 10-krotnie w ciągu zaledwie 
2 ms. Obecność takich błysków świad
czy o dramatycznie niestabilnym spad
ku materii na czarną dziurę z towarzy
szącej jej gwiazdy.

Szybkość i siła nowo odkrytych wy
buchów nie mają precedensu w świecie

zjawisk astronomicznych. Nawet tak 
spektakularne zjawiska jak kosmiczne 
rozbłyski gamma zwykle są charakte
ryzowane przez skale czasowe znacz
nie dłuższe od milisekundy. Sam Cy
gnus X-1 uchodził do tej pory za dość 
stabilne źródło, po którym nikt nie spo
dziewał się takich niespodzianek.

Nie wiadomo, co dokładnie powodu
je rozbłyski. Bardzo krótka skala czaso
wa zjawiska świadczy o tym, że wybu
chy następują bardzo blisko tzw. hory
zontu zdarzeń czarnej dziury, poniżej 
którego wpływająca materia traci kon
takt z resztą Wszechświata i staje się 
niewidzialna. Dla czarnej dziury, 10-krot
nie masywniejszej niż Słońce, znajdują
cej się w układzie Cygnus X-1, horyzont 
zdarzeń znajduje się w odległości 30 km 
od jej centrum. Inną możliwością jest 
akumulacja wielkich ilości energii w pęt
li pola magnetycznego nad powierzch
nią dysku. Jej gwałtowne wyzwolenie

spowodowało zjawisko podobne do roz
błysków słonecznych, tyle że na znacz
nie większą skalę.

Praca opisująca to odkrycie ukazała 
się w sierpniowym numerze brytyjskie
go czasopisma naukowego „Monthly 
Notices of the Royal Astronomical So
ciety” (tom 343, s. L84). Wyniki te były 
też prezentowane między innymi na 
zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa 
Astronomicznego k. Montrealu oraz na 
międzynarodowej konferencji na temat 
przyspieszania cząstek w Kosmosie, 
która odbyła się w czerwcu w Krakowie. 
Obecnie szczegóły dotyczące fizycznej 
natury wybuchów sąprzedmiotem inten
sywnych badań przez kilka grup badaw
czych na świecie.

Odkrycie zostało dokonane w ramach 
badań finansowanych przez Komitet 
Badań Naukowych oraz Fundację na 
rzecz Nauki Polskiej.

Red.

Na rozkładówce:

Ten obraz powierzchni Marsa otrzyma
no cyfrowo na podstawie ponad 200 
min laserowych pomiarów wysokości 
wykonanych przez stację Mars Global 
Surveyor znajdującą się na orbicie 
Czerwonej Planety. Obraz pozbawiony 
jest chmur oraz obłoków pyłowych i od
twarza całą powierzchnię w jej natural
nych dziennych barwach. Wyraźnie 
widać przewagę gładkich nizin na pół
nocy i postrzępionych wyżyn na połud
niu globu.

Fot. National Geographic Society, 
MOLA Science Team, MGS, JPL, 
NASA
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poradnik obserwatora

APARAT CYFROWY W ASTROFOTOGRAFII
V. FORMAT ZAPISU ZDJĘĆ (TIFF czy JPG?)

Fotografując cyfrowym aparatem fotograficznym, uzys
kujemy zdjęcie, które następnie jest zapisywane na 
karcie pamięci aparatu w postaci pliku o danym roz
szerzeniu (formacie). Istnieje wiele formatów graficznych róż

niących się stopniem jakości odwzorowania obrazu. Wyko
nane zdjęcie możemy zapisać zarówno w postaci pliku 
gwarantującego wysoką jakość i zajmującego dużo pamięci, 
jak i pliku o znacznie niniejszych rozmiarach oraz gorszej 
jakości. Wśród producentów cyfrowych aparatów fotograficz
nych najbardziej rozpowszechnione są dwa formaty: TIFF 
i JPEG. Ten ostatni jest interesujący, gdyż w porównaniu do 
plików zapisanych w formacie TIFF nie tylko zajmuje znacz
nie mniej pamięci, ale także umożliwia zapisywanie zdjęć z róż
nym poziomem kompresji. Oznacza to, że wykonane zdjęcie 
możemy zapisać w postaci plików o różnym poziomie dokład
ności i co się z tym wiąże o różnych rozmiarach. Oczywiście, 
jeśli dane zdjęcie zapiszemy w dwóch plikach różniących się 
rozszerzeniem (TIFF i JPEG), to zdecydowanie wierniejszy 
obraz wykonanego zdjęcia będzie zawierał plik z formatem 
TIFF. Skoro format TIFF zapisuje zdjęcia z większą dokładno
ścią, to czy warto zapisywać zdjęcia w formacie JPEG?

W dobie domowych komputerów z dyskami twardymi o po
jemnościach rzędu 60-80 GB oraz nagrywarek płyt CD wyda
je się, że problem magazynowania danych został definitywnie 
rozwiązany. Jeśli założymy, że zapisujemy zdjęcia (wykonane 
aparatem Olympus Camedia C-4000 ZOOM) składające się 
z 4 min pikseli w formacie TIFF, to pojedyncze zdjęcie będzie 
zajmowało około 11,2 MB, a zatem na standardowej płycie 
CD zmieści się około 60 zdjęć. Warto podkreślić, że koszt 
takiej płyty to mniej niż 2 zł. Zanim jednak tak pokaźna licz
ba zdjęć znajdzie się na dysku twardym lub na płycie CD, 
zdjęcia te muszą wcześniej zostać zapisane na karcie pamięci 
naszego aparatu cyfrowego. I tu właśnie pojawia się problem, 
gdyż bardzo często producenci aparatów cyfrowych z matry
cami CCD zawierającymi ponad 3 min pikseli wyposażająje 
w karty pamięci o pojemności 16 czy 32 MB. W przypadku 
wspomnianego powyżej aparatu cyfrowego była to karta 
Smart Media (SM) o pojemności 16 MB. Pozwala to na zapi
sanie tylko jednego zdjęcia (w pełnej rozdzielczości) w forma
cie TIFF! Oczywiście można wykonane zdjęcie przegrać na 
twardy dysk komputera, ale to rozwiązanie jest mało praktycz
ne. Można także dokupić dodatkową kartę pamięci o znacznie 
większej pojemności, jednak nawet dokupienie kosztownej kar

ty o pojemności 128 czy 256 MB, w przypadku aparatu o roz
dzielczości 4-5 min pikseli, nie rozwiązuje w pełni problemu. 
Maksymalna dostępna pojemność kart SM wynosi 128 MB, 
co pozwala na zapisanie 11 zdjęć o rozdzielczości 4 min pik
seli w formacie TIFF. Jeśli chcemy wykonać znacznie większą 
liczbę zdjęć i nie mamy dostępu do komputera (np. fotogra
fujemy w terenie), to powinniśmy zmienić format zapisu na 
JPEG. Dzięki temu, w zależności od stopnia kompresji, bę
dziemy mogli na tej samej karcie pamięci wykonać od kilku 
do kilkunastu razy więcej zdjęć niż w przypadku użycia for
matu TIFF. Warto podkreślić, że faktyczna liczba zdjęć może 
być większa od przewidywanej przez aparat. Dzieje się tak, 
gdyż wielkość obrazka zapisywanego w formacie JPG zależy 
od jego stopnia złożoności, a zatem mniej skomplikowany ob
raz zajmie mniej pamięci. Różnice te są wyraźnie widoczne 
przy fotografowaniu gwiazd, gdyż do ich zapisania potrzeba 
znacznie mniej pamięci niż w przypadku fotografowania np. 
architektury. Różnice w wielkości plików mogą sięgać dwóch 
razy, przyczyniając się tym samym do wzrostu pojemności 
używanej karty pamięci. W przypadku formatu TIFF rozmiary 
plików nie zależą od stopnia złożoności motywu. W przy
padku aparatu Olympus Camedia C-4000 ZOOM każde zdję
cie zapisane w formacie TIFF, bez względu na stopień złożo
ności obrazu, będzie zajmowało 11,2 MB (przy rozdzielczości 
2288x 1712 pikseli). W przypadku zastosowania formatu JPG 
dla zdjęć wykonywanych w rozdzielczości 2288x1712 pik
seli dostępne są dwa stopnie kompresji oznaczone jako SHQ 
i HQ. Dają one pliki o maksymalnych rozmiarach około 3,2 
i 1 MB, a zatem na dołączonej do aparatu 16 MB karcie pa
mięci można zapisać co najmniej 5 zdjęć w trybie SHQ i 16 
w trybie HQ.

Czy tak znaczne różnice w rozmiarach plików, zwłaszcza 
pomiędzy formatem TIFF i JPEG (HQ), wpłyną równie zna
cząco na jakość zapisanych zdjęć? Aby odpowiedzieć na to 
pytanie postanowiłem sfotografować deseń kreskowy używa
ny do określania zdolności rozdzielczej układu obiektyw-de- 
tektor (klisza, CCD). Prezentowane poniżej zdjęcia zostały 
zapisane w formacie TIFF oraz w JPEG (FIQ). Oba zostały 
wykonane przy tych samych parametrach ekspozycji (t eks = 
1/15 s, f ob=19,5mm, F/D=2,8,100 ASA) oraz odległości zdję
ciowej wynoszącej 50 ogniskowych, czyli 975 mm. W celu 
wyeliminowania możliwych drgań aparat został zamocowany 
na statywie fotograficznym.

Na prezentowanych zdjęciach prak
tycznie nie widać żadnych różnic w jako
ści zarejestrowanych obrazów, pomimo iż 
rozmiary pliku zapisanego w formacie 
TIFF są niespełna 18 razy większe od wiel
kości pliku zapisanego w formacie JPEG. 
Jeśli szukamy kompromisu pomiędzy 
wielkością pliku a jakością zdjęcia, to od
powiednim formatem zapisu będzie JPEG.

W. Skórzyński
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iv kraju

Astronomia dla studentów Akademii Technicznych
W dniach 29 czerwca — 12 lipca 2003 r. 
w Krakowie odbył się akademicki Kurs 
Letni (Cracow Summer Course 2003) 
pod tytułem Applied Astronomy. Został 
zorganizowany przez krakowską grupę 
lokalną BEST Kraków  (h ttp:// 
www.BEST.agh.edu.pl) Europejskiego 
Stowarzyszenia Studentów Uczelni 
Technicznych (Board of European Stu
dents of Technology BEST) (http:// 
www.BEST.eu.org). Koordynatorami 
kursu byli Anna Kocur i Konrad Jasiń
ski. Kurs był skierowany do studentów 
zagranicznych uczelni, pasjonujących 
się astronomią. Dzięki wielu wykładom 
i wycieczkom terenowym uczestnicy 
mieli okazję zapoznać się z podstawa
mi astronomii i poznać jej praktyczne za
stosowanie. Obok dużego nacisku na 
wysokąjakość merytoryczną kursu, do
łożyliśmy wszelkich starań, aby aspekt 
kulturalny znalazł się na równie wyso
kim poziomie.

Cykl wykładów rozpoczął prof. Kon
rad Rudnicki z Uniwersytetu Jagielloń
skiego wstępem do kosmologii. Następ
nie prof. Andrzej Woszczyk z Centrum 
Astronomicznego Uniwersytetu Mikoła
ja Kopernika w Toruniu wprowadził nas 
w temat The Universe in the age of the 
space telescope. Nasza wiedza o połą
czeniu GPS z astronomią powiększyła 
się po prelekcjach prof. Władysława 
Górala z naszej rodzimej Akademii Gór
niczo-Hutniczej w Krakowie. Z kolei prof. 
Andrzej Jurewicz z warszawskiego Cen
trum Badań Kosmicznych opowiedział 
nam o swoich najnowszych badaniach. 
Dopełnienie cyklu stanowiły wykłady dra 
Henryka Brancewicza z Polskiego Towa
rzystwa Miłośników Astronomii w Krako
wie: Internal structure and evolution of 
the stars oraz Astronomical observations 
made by amateurs.

Już od pierwszych dni swego pobytu 
uczestnicy Kursu Letniego 2003 mieli 
możliwość poznania pięknego Krakowa. 
Zwiedzanie miasta pozwoliło im na sa
modzielne odkrywanie tajemnic Krako
wa, wyszukiwanie jego najbardziej cha
rakterystycznych, a niejednokrotnie do
kładnie ukrytych cech oraz poznanie naj
bardziej uroczych zakątków. Z kolei wie
czorna wędrówka po najbardziej stylo
wych krakowskich pubach dała naszym 
studentom niepowtarzalnąokazję ujrze
nia na własne oczy, jak Kraków bawi się 
po zachodzie słońca.

Wykorzystując na początku kursu 
przepiękną pogodę, która nas, niestety, 
już po tygodniu opuściła, pokazaliśmy

naszym europejskim koleżankom i ko
legom słynny Kopiec Kościuszki, a ra
czej zapierający dech w piersiach widok 
Krakowa z jego szczytu. Z kolei dwudnio
wa wycieczka w Gorce udowodniła, jak 
aktywnie można u nas spędzać wolny 
czas, łącząc to z podjadaniem pysznych 
jagód rosnących przy leśnej ścieżce. 
Była również pretekstem do wymiany 
informacji na temat bogactw naturalnych 
krajów, z których pochodzili uczestnicy 
naszego kursu: Belgii, Danii, Finlandii, 
Francji, Hiszpanii, Macedonii, Portuga
lii, Rumunii, Ukrainy.

Pewne miejsca w Polsce są znane 
na całym świecie; należą do nich bez 
wątpienia obóz koncentracyjny w Oświę
cimiu i Kopalnia Soli w Wieliczce. Wy
cieczka do Oświęcim ia otworzyła 
wszystkim nieświadomym oczy, jak na
prawdę wyglądały miejsca hitlerowskiej 
zagłady. Było to zarówno dla uczestni
ków, jak i dla nas — organizatorów, nie
zapomniane, wstrząsające przeżycie, 
utwierdzające wszystkich w przekona
niu, że należy zrobić wszystko, aby hi
storia nie miała okazji się powtórzyć. 
Z kolei zejście do solnych podziemi sta
nowiło dla naszych uczestników nie lada 
atrakcję, albowiem nie każdy kraj może 
się takimi miejscami poszczycić!

Doskonałym urozmaiceniem wykła
dów, dającym możliwości praktycznego 
poznania astronomii, były wycieczki do 
obserwatoriów: na Suhorę w Gorcach, do 
Niepołomic, a także do Obserwatorium 
Uniwersytetu Jagiellońskiego na Zaka-

myczu w Krakowie. Tam mogliśmy z bli
ska poznać budowę teleskopu, zobaczyć 
od kuchni pracę astronomów, a przy oka
zji zapoznać się z najnowszymi technika
mi stosowanymi w astronomii.

W czasie naszego kursu nie mogło 
zabraknąć oczywiście gruntownego po
znania tak różnorodnych kultur, którym 
przyszło się spotkać w Krakowie. Służył 
temu International \ Polish Evening, dzię
ki którym dane było każdej ze stron za
kosztować specjałów odmiennych, eg
zotycznych kuchni. Tradycyjne polskie 
potrawy: bigos, krokiety, śledziki, 
barszcz, naleśniki, jak i krakowskie sło
dycze niezmiernie przypadły do gustu 
naszym gościom. My natomiast mieli
śmy okazję spróbować przeróżnych cie
kawych kompozycji kulinarnych, które 
stanowiły egzotyczną atrakcję.

Tak oto w skrócie wyglądał nasz 
BEST — Kurs Letni 2003 na temat astro
nomii stosowanej. Zapewne długo bę
dziemy jeszcze go wspominać, gdyż te 
dwa tygodnie spędzone razem zdołały 
jego uczestników bardzo ze sobą zbli
żyć i dać początek nowym przyjaźniom.

Kurs był organizowany wyłącznie dla 
studentów z zagranicy, ale także i pol
scy studenci z uczelni technicznych, przy 
których działa organizacja BEST, mają 
możliwość wyjechać na podobne kursy 
organizowane w sezonie zimowym, wio
sennym i letnim w 22 krajach europej
skich, do czego gorąco zachęcamy.

Katarzyna Rogowska

Polecamy!
Robert Burnham,
Alan Dyer, Jeff Kanipe 
ASTRONOMIA, przewodnik 
po niebie i Wszechświecie
tłumaczenie z angielskiego
432 s.; ok. 650 il., mapy i wykresy; 
21 x 14 cm
ISBN 83-213-4295-7
Wyd. ARKADY, Warszawa 2003 r.

Przewodnik jest przeznaczony nie 
tylko dla początkujących miłośników 
astronomii. Przedstawia historię 
dziedziny nauki oraz jej najnowsze 
odkrycia. Zawiera porady dotyczą
ce wyboru odpowiedniego sprzętu 
do obserwacji nieba oraz jak takie 
obserwacje przeprowadzić. 
Recenzja książki na s. 238.
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galeria obiektów NGC

Najważniejszy katalog obiektów rozciągłych 
na niebie: New General Catalogue

Znaczenie tego katalogu dla astronomii XIX i XX w. 
można porównać jedynie z katalogami gwiazd Hen
ry Drapera (HD) i F.W. Argelandera (Bonner Durch- 
musterung —  BD). Początków koncepcji katalogu należy 

szukać w obszernych katalogach obiektów mgławicowych 
i gromad gwiazd, opracowanych przez Williama Herschela 
na przełomie XVIII i XIX w. Posługując się teleskopami
o metalowych lustrach, mających średnice 60 cm i 120 cm, 
odkrył on tysiące tego rodzaju obiektów oraz zainicjował 
prace nad badaniem ich przestrzennego rozkładu. Prace kon
tynuował jego syn John Herschel, czego rezultatem było 
opublikowanie w 1864 r. General Catalogue (GC) zawiera
jącego około 5300 obiektów z obu półkul nieba. Jest to bez 
wątpienia pierwowzór słynnego NGC.

W 1874 r. asystentem Lorda Rossę w jego obserwatorium 
astronomicznym na zamku Birr (Irlandia) został młody, 22- 
letni Duńczyk John L.E. Dreyer. Posługując się skonstruowa
nym przez Rosse’a w 1845 r. największym wówczas telesko
pem świata, słynnym Leviatanem, o średnicy 180 cm, szybko 
doszedł do wniosku, że katalog Johna Herschela wymaga 
uzupełnienia o nowo odkrywane obiekty, również te odkry
wane przez innych obserwatorów na całym świecie. Zaczęły 
się wtedy mnożyć listy takich obiektów, a sprawdzenie faktu, 
czy dany obiekt jest nowo odkrytym czy też był już obserwo
wany przez kogoś, stawało się coraz bardziej kłopotliwe, cza
sochłonne i niejednoznaczne. Ponadto nakład katalogu GC 
Herschela wyczerpał się. Z tych to podstawowych powodów 
John L.E. Dreyer, wtedy już asystent w Obserwatorium Dun- 
sink (Dublin), opublikowałw 1878 r. zawierający około 1000 
obiektów suplement do GC. Innym ważnym powodem jego 
pracy było uwzględnienie dokładniejszych i bardziej pew
nych pomiarów pozycji obiektów mgławicowych (głównie 
prace d’Arresta), jakie wykonano już po opublikowaniu GC.

W 1882 r. Dreyer został dyrektorem Obserwatorium Armagh 
(Irlandia) i kontynuował pracę nad kolejnym suplementem 
do GC. Jednak na prośbę Royal Astronomical Society w Lon
dynie zebrał w 1888 r. wszystkie nowe uzupełnienia i dołą
czył do poprzednio opublikowanych list, tworząc New Gene
ral Catalogue o f  Nebulae and Star Clusters (NGC). Ponad 
7800 obiektów zostało skatalogowanych w kierunku rosną
cej rektascencji na epokę 1860. Prawie wszystkie znajdujące 
się tam obiekty zostały odkryte wizualnie, przy okularze tele
skopu, gdyż wtedy fotografia astronomiczna jeszcze raczko
wała. Dreyer jednak dalej kompletował wszelkie uaktualnie
nia i nowe odkrycia dokonane wizualnie w latach 1888-1894, 
które opublikował jako Index Catalogue (IC) oraz The Se
cond Index Catalogue. Ten drugi zawiera odkrycia dokonane 
głównie z pomocą fotografii w latach 1895-1907. Oba suple
menty do NGC zawierają aż 5386 nowych obiektów, co daje 
łączną liczbę 13 226 pozycji.

NGC obejmuje, podobnie jak wcześniejszy GC, prawie 
wszystkie obiekty z katalogu Messiera (William Herschel 
natomiast unikał w swoich spisach umieszczania obiektów 
z jego katalogu). Katalogowi Messiera i obiektom tam za
wartym poświęcona była znakomita seria artykułów w „Ura- 
nii-PA” (numery: 3/1998-1/2002). Zazwyczaj uważa się, że 
najjaśniejsze i najbardziej efektowne mgławice, galaktyki
i gromady gwiazd są zawarte jedynie w katalogu Messiera, 
natomiast NGC zawiera obiekty słabe, niezbyt efektowne, 
które są tylko niewyraźnymi plamkami światła nawet w du
żych (30 cm) amatorskich teleskopach. W większości to praw
da, lecz wiele najjaśniejszych obiektów z NGC może śmiało 
konkurować z obiektami Messiera. Ponadto różnorodność ich 
rodzajów i kształtów znacznie przewyższa to, co oferuje ka
talog Messiera. Ze względu na coraz większą dostępność du
żych amatorskich teleskopów na montażu Dobsona, o śred-

■ o. 0C JM MH

Other

Obitnrari

RA

1860.0

AP (RA)

1880.0

DCC

1860.0

W  (DCC)

1880.O Description

100 8w ZZZ OOh lćm 48 a ♦3.10a 74* 17.7* -20.0" VF, pS, nE
101 0050 2321 OOh 16* 56s ♦3.00a 123* 19.4* -20.0" pB, pL, IB, * 14 f
102 ... L Z OOh 17» 30» ♦ 3.04 a 104* 45* -20.0" ©F, v8, R
103 0051 0020 . . « OOh 17» 38* ♦3.27a 29* 26.7* -20.0" Cl, pB, pC, 8t 11—18
104 0052 2322 L«c Z, 1, DunlopOOh 17» 47s ♦2.72s 162* 51.«’ -20.0" Qlobultr Cluster!! vB,
105 • •. at XZZZ, 3w V OOh 18m 03* ♦3.10s 77* 53.4’ -20.0" vr, 8, R, vlbH
106 ... ... • • . Ł Z OOh 18» 30a ♦3.06a 95' 56* -20.0" pr, v8, R, lbM
107 5099 ■ • • O Struve OOh 18m 40* ♦3.05a 99’ 3’ -20.0" T, pŁ, * 7 af 5*
108 0053 0021 zzz 148 OOh 18» 40a ♦3.13a «1* 33.8’ -20.0" p r, pL, R, pslbM
109 0054 . • t d*A OOh 18» 51a ♦3.12s £8* 58.3 -20.0" vP, 8, 3 at nr
110 0055 0022 • • . ... OOh 19m 19a ♦3.41a 19* 23.0’ -20.0" Cl, pR, 1C, st 9-12

Fragment strony z oryginalnego katalogu NGC Dreyera z roku 1888. Kolejne kolumny to numer katalogowy obiektu, numer 
w katalogu GC, w katalogu Johna Herschela z 1833 r., w katalogu Wiliama Herschela z 1802 r., inni obserwatorzy (odkrywcy), 
współrzędne równikowe na epokę 1860 wraz z precesją do roku 1880 oraz zwięzły opis wyglądu danego obiektu
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w kraju

Astronomia dla studentów Akademii Technicznych
W dniach 29 czerwca — 12 lipca 2003 r. 
w Krakowie odbył się akademicki Kurs 
Letni (Cracow Summer Course 2003) 
pod tytułem Applied Astronomy. Został 
zorganizowany przez krakowską grupę 
lokalną BEST Kraków  (h ttp:// 
www.BEST.agh.edu.pl) Europejskiego 
Stowarzyszenia Studentów Uczelni 
Technicznych (Board of European Stu
dents of Technology BEST) (http:// 
www.BEST.eu.org). Koordynatorami 
kursu byli Anna Kocur i Konrad Jasiń
ski. Kurs był skierowany do studentów 
zagranicznych uczelni, pasjonujących 
się astronomią. Dzięki wielu wykładom 
i wycieczkom terenowym uczestnicy 
mieli okazję zapoznać się z podstawa
mi astronomii i poznać jej praktyczne za
stosowanie. Obok dużego nacisku na 
wysokąjakość merytoryczną kursu, do
łożyliśmy wszelkich starań, aby aspekt 
kulturalny znalazł się na równie wyso
kim poziomie.

Cykl wykładów rozpoczął prof. Kon
rad Rudnicki z Uniwersytetu Jagielloń
skiego wstępem do kosmologii. Następ
nie prof. Andrzej Woszczyk z Centrum 
Astronomicznego Uniwersytetu Mikoła
ja Kopernika w Toruniu wprowadził nas 
w temat The Universe in the age of the 
space telescope. Nasza wiedza o połą
czeniu GPS z astronomią powiększyła 
się po prelekcjach prof. Władysława 
Górala z naszej rodzimej Akademii Gór
niczo-Hutniczej w Krakowie. Z kolei prof. 
Andrzej Jurewicz z warszawskiego Cen
trum Badań Kosmicznych opowiedział 
nam o swoich najnowszych badaniach. 
Dopełnienie cyklu stanowiły wykłady dra 
Henryka Brancewicza z Polskiego Towa
rzystwa Miłośników Astronomii w Krako
wie: Internal structure and evolution of 
the stars oraz Astronomical observations 
made by amateurs.

Już od pierwszych dni swego pobytu 
uczestnicy Kursu Letniego 2003 mieli 
możliwość poznania pięknego Krakowa. 
Zwiedzanie miasta pozwoliło im na sa
modzielne odkrywanie tajemnic Krako
wa, wyszukiwanie jego najbardziej cha
rakterystycznych, a niejednokrotnie do
kładnie ukrytych cech oraz poznanie naj
bardziej uroczych zakątków. Z kolei wie
czorna wędrówka po najbardziej stylo
wych krakowskich pubach dała naszym 
studentom niepowtarzalną okazję ujrze
nia na własne oczy, jak Kraków bawi się 
po zachodzie słońca

Wykorzystując na początku kursu 
przepiękną pogodę, która nas, niestety, 
już po tygodniu opuściła, pokazaliśmy

naszym europejskim koleżankom i ko
legom słynny Kopiec Kościuszki, a ra
czej zapierający dech w piersiach widok 
Krakowa zjego szczytu. Z kolei dwudnio
wa wycieczka w Gorce udowodniła, jak 
aktywnie można u nas spędzać wolny 
czas, łącząc to z podjadaniem pysznych 
jagód rosnących przy leśnej ścieżce. 
Była również pretekstem do wymiany 
informacji na temat bogactw naturalnych 
krajów, z których pochodzili uczestnicy 
naszego kursu: Belgii, Danii, Finlandii, 
Francji, Hiszpanii, Macedonii, Portuga
lii, Rumunii, Ukrainy.

Pewne miejsca w Polsce są znane 
na całym świecie; należą do nich bez 
wątpienia obóz koncentracyjny w Oświę
cimiu i Kopalnia Soli w Wieliczce. Wy
cieczka do Oświęcim ia otworzyła 
wszystkim nieświadomym oczy, jak na
prawdę wyglądały miejsca hitlerowskiej 
zagłady. Było to zarówno dla uczestni
ków, jak i dla nas — organizatorów, nie
zapomniane, wstrząsające przeżycie, 
utwierdzające wszystkich w przekona
niu, że należy zrobić wszystko, aby hi
storia nie miała okazji się powtórzyć. 
Z kolei zejście do solnych podziemi sta
nowiło dla naszych uczestników nie lada 
atrakcję, albowiem nie każdy kraj może 
się takimi miejscami poszczycić!

Doskonałym urozmaiceniem wykła
dów, dającym możliwości praktycznego 
poznania astronomii, były wycieczki do 
obserwatoriów: na Suhorę w Gorcach, do 
Niepołomic, a także do Obserwatorium 
Uniwersytetu Jagiellońskiego na Zaka-

myczu w Krakowie. Tam mogliśmy z bli
ska poznać budowę teleskopu, zobaczyć 
od kuchni pracę astronomów, a przy oka
zji zapoznać się z najnowszymi technika
mi stosowanymi w astronomii.

W czasie naszego kursu nie mogło 
zabraknąć oczywiście gruntownego po
znania tak różnorodnych kultur, którym 
przyszło się spotkać w Krakowie. Służył 
temu International i Polish Evening, dzię
ki którym dane było każdej ze stron za
kosztować specjałów odmiennych, eg
zotycznych kuchni. Tradycyjne polskie 
potrawy: bigos, krokiety, śledziki, 
barszcz, naleśniki, jak i krakowskie sło
dycze niezmiernie przypadły do gustu 
naszym gościom. My natomiast mieli
śmy okazję spróbować przeróżnych cie
kawych kompozycji kulinarnych, które 
stanowiły egzotyczną atrakcję.

Tak oto w skrócie wyglądał nasz 
BEST — Kurs Letni 2003 na temat astro
nomii stosowanej. Zapewne długo bę
dziemy jeszcze go wspominać, gdyż te 
dwa tygodnie spędzone razem zdołały 
jego uczestników bardzo ze sobą zbli
żyć i dać początek nowym przyjaźniom.

Kurs był organizowany wyłącznie dla 
studentów z zagranicy, ale także i pol
scy studenci z uczelni technicznych, przy 
których działa organizacja BEST, mają 
możliwość wyjechać na podobne kursy 
organizowane w sezonie zimowym, wio
sennym i letnim w 22 krajach europej
skich, do czego gorąco zachęcamy.

Katarzyna Rogowska

Polecamy!
Robert Burnham,
Alan Dyer, Jeff Kanipe 
ASTRONOMIA, przewodnik 
po niebie i Wszechświecie
tłumaczenie z angielskiego
432 s.; ok. 650 il., mapy i wykresy; 
21 x 14 cm
ISBN 83-213-4295-7
Wyd. ARKADY, Warszawa 2003 r.

Przewodnik jest przeznaczony nie 
tylko dla początkujących miłośników 
astronomii. Przedstawia historię 
dziedziny nauki oraz iej najnow sze  
odi<ryoid. rawiera porady dotyczą
ce wyboru odpowiedniego sprzętu 
do obserwacji nieba oraz jak takie 
obserwacje przeprowadzić. 
Recenzja książki na s. 238.
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Najważniejszy katalog obiektów rozciągłych 
na niebie: New General Catalogue

Znaczenie tego katalogu dla astronomii XIX i XX w. 
można porównać jedynie z katalogami gwiazd Hen
ry Drapera (HD) i F.W. Argelandera (Bonner Durch- 
musterung —  BD). Początków koncepcji katalogu należy 

szukać w obszernych katalogach obiektów mgławicowych 
i gromad gwiazd, opracowanych przez Williama Herschela 
na przełomie XVIII i XIX w. Posługując się teleskopami
o metalowych lustrach, mających średnice 60 cm i 120 cm, 
odkrył on tysiące tego rodzaju obiektów oraz zainicjował 
prace nad badaniem ich przestrzennego rozkładu. Prace kon
tynuował jego syn John Herschel, czego rezultatem było 
opublikowanie w 1864 r. General Catalogue (GC) zawiera
jącego około 5300 obiektów z obu półkul nieba. Jest to bez 
wątpienia pierwowzór słynnego NGC.

W 1874 r. asystentem Lorda Rossę w jego obserwatorium 
astronomicznym na zamku Birr (Irlandia) został młody, 22- 
letni Duńczyk John L.E. Dreyer. Posługując się skonstruowa
nym przez Rosse’a w 1845 r. największym wówczas telesko
pem świata, słynnym Leviatanem, o średnicy 180 cm, szybko 
doszedł do wniosku, że katalog Johna Herschela wymaga 
uzupełnienia o nowo odkrywane obiekty, również te odkry
wane przez innych obserwatorów na całym świecie. Zaczęły 
się wtedy mnożyć listy takich obiektów, a sprawdzenie faktu, 
czy dany obiekt jest nowo odkrytym czy też był już obserwo
wany przez kogoś, stawało się coraz bardziej kłopotliwe, cza
sochłonne i niejednoznaczne. Ponadto nakład katalogu GC 
Herschela wyczerpał się. Z tych to podstawowych powodów 
John L.E. Dreyer, wtedy już asystent w Obserwatorium Dun- 
sink (Dublin), opublikował w 1878 r. zawierający około 1000 
obiektów suplement do GC. Innym ważnym powodem jego 
pracy było uwzględnienie dokładniejszych i bardziej pew
nych pomiarów pozycji obiektów mgławicowych (głównie 
prace d’Arresta), jakie wykonano już po opublikowaniu GC.

W 1882 r. Dreyer został dyrektorem Obserwatorium Armagh 
(Irlandia) i kontynuował pracę nad kolejnym suplementem 
do GC. Jednak na prośbę Royal Astronomical Society w Lon
dynie zebrał w 1888 r. wszystkie nowe uzupełnienia i dołą
czył do poprzednio opublikowanych list, tworząc New Gene
ral Catalogue o f  Nebulae and Star Clusters (NGC). Ponad 
7800 obiektów zostało skatalogowanych w kierunku rosną
cej rektascencji na epokę 1860. Prawie wszystkie znajdujące 
się tam obiekty zostały odkryte wizualnie, przy okularze tele
skopu, gdyż wtedy fotografia astronomiczna jeszcze raczko
wała. Dreyer jednak dalej kompletował wszelkie uaktualnie
nia i nowe odkrycia dokonane wizualnie w latach 1888-1894, 
które opublikował jako Index Catalogue (IC) oraz The Se
cond Index Catalogue. Ten drugi zawiera odkrycia dokonane 
głównie z pomocą fotografii w latach 1895-1907. Oba suple
menty do NGC zawierają aż 5386 nowych obiektów, co daje 
łączną liczbę 13 226 pozycji.

NGC obejmuje, podobnie jak wcześniejszy GC, prawie 
wszystkie obiekty z katalogu Messiera (William Herschel 
natomiast unikał w swoich spisach umieszczania obiektów 
z jego katalogu). Katalogowi Messiera i obiektom tam za
wartym poświęcona była znakomita seria artykułów w „Ura- 
nii-PA” (numery: 3/1998-1/2002). Zazwyczaj uważa się, że 
najjaśniejsze i najbardziej efektowne mgławice, galaktyki
i gromady gwiazd są zawarte jedynie w katalogu Messiera, 
natomiast NGC zawiera obiekty słabe, niezbyt efektowne, 
które są tylko niewyraźnymi plamkami światła nawet w du
żych (30 cm) amatorskich teleskopach. W większości to praw
da, lecz wiele najjaśniejszych obiektów z NGC może śmiało 
konkurować z obiektami Messiera. Ponadto różnorodność ich 
rodzajów i kształtów znacznie przewyższa to, co oferuje ka
talog Messiera. Ze względu na coraz większą dostępność du
żych amatorskich teleskopów na montażu Dobsona, o śred-

Othar U  *1 ( U )  DEC AP (DEC)

■ o . OC JM HH O b u m r ą  1860.0 1B80.0 1800.0 1880.0 D a a c r ip t lo n

100 ... ... 3w ZZZ OOh lć» 48s ♦3.10s 74* 17.7* -20.0- vP, pS, *E
101 0050 2321 OOh 16m 56* ♦3.00* 123 * 19.4* -20.0- pB, pL, IB, ♦ 14 f
102 L Z OOh 17* 30 s ♦3.04a 104 * 45* -20.0" •f. vS, R
103 0051 0020 OOh 17* 38* ♦3.27» 29* 26.7* -20.0" Cl, p3, pC, at 11—18
104 0052 2322 ... Lac Z, 1, DuniopOOh 17* 47a ♦2.72a 162 * 51.6* -20.0" Globular CluatorU vB, vL, v*CM
10 5 ... St XZZZ, 8m V OOh 18* 03 a ♦3.10a 77* 53.4* -20.0" vF, 8, R, vlbM
106 ♦.. ,,, , , , Ł Z OOh 18* 30* ♦3.06a 95* 56* -20.0" PF, v8, R. lbM
107 5099 •». . . . O Struva OOh 18m 40s ♦3.05* 99* 3* -20.0" r. pL, * 7 af 5*
108 0053 0021 ZZZ 148 OOh 18* 40* ♦3.138 61* 33.8* -20.0" PF, pL, R, palbM
109 0054 ... d*A OOh 18* 51* ♦3.12s 68* 58.3 -20.0" vP, 3, 3 at nr
110 0055 0022 ftftK 19* 198 ♦3.41s 19* 23.0* -20.0" Cl, pR, 1C, at 9-12

Fragment strony z oryginalnego katalogu NGC Dreyera z roku 1888. Kolejne kolumny to numer katalogowy obiektu, numer 
w katalogu GC, w katalogu Johna Herschela z 1833 r., w katalogu Wiliama Herschela z 1802 r., inni obserwatorzy (odkrywcy), 
współrzędne równikowe na epokę 1860 wraz z precesją do roku 1880 oraz zwięzły opis wyglądu danego obiektu
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nicach od 25 cm do 60 cm, wielu miłośników astronomii zwró
ciło swe zainteresowanie ku katalogowi NGC. Powstają zna
komite strony internetowe poświęcone NGC —  na razie tyl
ko w języku angielskim. Warto tu wymienić trzy: The N G C/ 
IC Project (http://www.ngcic.com), The Interactive NGC ca
talogue Online (http://www.seds.org/~spider/ngc/ngc.html) 
oraz Cosmic Voyage (http://members.aol.com/_ht_a/billfer- 
ris/index.html). Zawierają one podstawowe dane o obiektach 
z NGC, ich zdjęcia i rysunki oraz informacje o samym kata
logu i jego historii wraz z wieloma użytecznymi linkami do 
innych stron. Niniejszym wstępem rozpoczynamy cykl arty
kułów poświęconych najjaśniejszym i najciekawszym obiek
tom NGC. Wyboru obiektów dokonałem, korzystając m.in. 
ze znakomitej kompilacji The Finest N.G.C. Objects Alana 
Dyera, która w swej formie i liczbie nawiązuje do katalogu 
Messiera. Wybór obejmuje 120 obiektów i jest ograniczony 
do obiektów o deklinacji większej niż -2 5 ° (z jednym wyjąt
kiem: NGC 6520), tak by można je było dostrzec z terenu 
Polski w  warunkach amatorskich. Aby zobaczyć większość 
obiektów wym ienionych, należy dysponować teleskopem  
o średnicy około 10-12 cm i oczywiście odpowiednio ciem
nym i pogodnym nocnym niebem. Część obiektów wymaga 
jednak teleskopu o średnicy 20-25 cm. Z drugiej strony kilka 
obiektów z listy można spokojnie podziwiać przez silną lor
netkę.

D ariusz Graczyk

"3>r. 3 .  "T. "T. "ph.T*.

Portret J.L.E. Dreyera około 1905 r.

NGC 40
a  (J2000) 00h, 13,0"
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

+72° 32 
Cefeusz
mgławica planetarna 
11
12,3

> 37”
1000 pc 
-2 0 ,4  km/s

Mgławica planetarna NGC 40 została odkryta, podobnie 
jak 2400 innych obiektów katalogu NGC, przez Williama Her- 
schela, który opisał ją  jako: „słabą, bardzo małą, okrągłą, 
nagle jaśniejącą ku środkowi i zielonkawoszarej barwie". Po 
angielsku nosi nazwę Bow-Tie. Jest nietypową mgławicą, 
a to dlatego, że na zdjęciach wykonanych większymi tele
skopami widać wyraźnie jej ciemnoczerwoną barwę, co jest 
spowodowane przez niski poziom wzbudzenia gazu przez 
centralną gwiazdę. Jest stosunkowo jasna i można ją  zoba
czyć jako nieregularną, rozmytą plamkę już w teleskopie 
średnicy 10 cm. Teleskopy ponad 25 cm przy dużym po
większeniu i dobrym seeingu pozwalają zobaczyć bogac
two szczegółów. Jednak nawet w dużych instrumentach 
wydaje się ona niezmiennie szara.

Mgławicę pobudza do świecenia centralnie położona 
gwiazda HD 826 o jasności 11,6 mag. Jądro mgławicy jest 
typu WC8 i ma temperaturę efektywną aż 90 000 K. Tempe
ratura tej gwiazdy jest wystarczająca, aby zjonizować gaz

mgławicy w znacznie większym stopniu niż to się obserwu
je, co oznacza, że najprawdopodobniej jest ona osłonięta 
koncentryczną warstwą materii o większej gęstości, która 
blokuje jej światło. Taka warstwa mogłaby utworzyć się w wy
niku oddziaływania materii mgławicy z bardzo szybkim i gęs
tym wiatrem gwiazdowym centralnej gwiazdy. Prędkość tego
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wiatru wynosi około 2000 km/s, a tempo, w jakim jądro mgła
wicy traci materię, szacuje się na około 10~7 M0/rok. W kon
sekwencji tylko część wysokoenergetycznych fotonów ma 
możliwość penetracji mgławicy i wywołania jonizacji. W sa
mej mgławicy wyróżnia się rozległa siatka włókien i bąbli, 
która rozciąga się jeszcze poza jej obszar. Stwierdzono, że 
mgławica jest otoczona przez rozległe, bardzo rozrzedzone 
halo, które jest pozostałością po wcześniejszych epizodach 
wypływu masy z centralnej gwiazdy. Powyższe cechy suge
rują że mamy do czynienia z obiektem pośrednim pomię
dzy klasyczną mgławica planetarną a mgławicą protoplane- 
tarną, której jądro to obiekt post-AGB, ewoluujący szybko 
w kierunku stadium białego karła.
Obok: rysunek NGC 40 wykonany przez Billa Ferrisa teleskopem 
Newtona o średnicy 25 cm. Powiększenie 129x

NGC 147
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

00h, 33,2m 
+48° 30'
Kasjopea
galaktyka -  dE5 pec
10,7
9,6
-15,5
15,0' x 9,4
750 kpc
-193 km/s

Sąsiadka NGC 185 i, podobnie jak ona, satelita M31. Zo
stała odkryta w roku 1820 przez Johna Herschela i ozna
czona w General Catalogue symbolem GC72. Odkrywca 
określił ją  jako: „bardzo słabą, rozległą, o nieregularnym 
brzegu, nagle silnie jaśniejącą ku środkowi". Na jej tle wi
dać gwiazdę pola o jasności 11 mag. Od NGC 185 dzieli ją  
na niebie tylko 58 minut łuku i obie są prawdopodobnie zwią
zane grawitacyjnie ze sobą. Pomimo podobnej jasności 
całkowitej, NGC 147 jest wyraźnie trudniejsza do zobacze
nia niż sąsiadka, a to z powodu małej jasności powierzch
niowej. Poza naprawdę ciemnym niebem trzeba dyspono
wać teleskopem o średnicy 15 cm, aby dostrzec ten obiekt.

Większość gwiazd galaktyki należy do starej populacji II 
o przeciętnym wieku około 10 mld lat. Młodych gwiazd o wie
ku poniżej 1 mld lat jest mało i grupująsię one, podobnie jak

w przypadku NGC 185, głównie w pobliżu środka galaktyki. 
Obie galaktyki charakteryzuje niska metaliczność. W odróż
nieniu od swojej sąsiadki, NGC147 posiada bardzo niewie
le neutralnego wodoru HI oraz gazu molekularnego.

a (J2000) 
<5 (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

NGC 185
00h, 39,0m 
+48° 20 
Kasjopea
galaktyka -  dE3 pec 
10,1 
9,2 
-15,5
14,5 x 12,5 
620 kpc 
-202 km/s

Ta eliptyczna galaktyka karłowata została odkryta w 1787 r. 
przez Williama Herschela i skatalogowana przez niego jako

obiekt mgławicowy H II.707. John Herschel w General Cata
logue określił ją  jako: „dosyć jasną rozległą o nieregularnym 
brzegu, bardzo silnie jaśniejącą ku środkowi i o ledwie za
uważalnym cętkowaniu”. Znajduje się pomiędzy dwiema 
gwiazdami o jasności 8,5 mag., tworząc charakterystyczny 
układ. W 1944 r. Walter Baade rozdzielił ją  na pojedyncze 
gwiazdy i ustalił, że wraz ze swąsąsiadkąNGC 147 jest człon
kiem Lokalnej Grupy galaktyk. Obie, podobnie jak M32 („Ura- 
nia-PA” 4/1999) i M110 („Urania-PA” 1/2002), są karłowatymi 
galaktykami eliptycznymi i jednocześnie satelitami Mgławicy 
Andromedy (M31 -  „Urania-PA" 4/1999). Leżąjednak od niej 
znacznie dalej i są nieco słabsze niż ich lepiej znane towa
rzyszki z katalogu Messiera. Odległość NGC185 od M31 w kie-
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Warstwa ozonowa 
w remoncie

Mamy wreszcie obserwacyjne potwier
dzenie związku między staraniami ma
jącymi na celu ograniczenie emisji do 
atmosfery związków „ozonobójczych” 
a procesem regeneracji słynnej warstwy 
ozonowej. O istotności jej samej dla na
szego bezpiecznego ziemskiego byto
wania nie trzeba chyba nikogo przeko
nywać. Jest to przecież nasze najważ
niejsze i największe zabezpieczenie 
przed śmiercionośnym promieniowa
niem ultrafioletowym Słońca.

Dzięki długoletnim obserwacjom sa
telitarnym wiemy już na pewno, że pro
ces ubywania ozonu w górnej stratosfe- 
rze uległ wyraźnemu spowolnieniu. Bo
haterami są tu weterani NASA — sateli
ta SAGE I (Stratospheric Aerosol and 
Gas Experiment), będący na orbicie od 
1979 r. i SAGE II — od 1984 oraz ich 
młodszy kolega HALOE (Halogen Oc- 
cultation Experiment) — od 1991 r.

Zaobserwowany spadek tempa 
zmniejszania się warstwy ozonowej jest 
wyraźnie skorelowany ze spadkiem ob
fitości w atmosferze szkodliwych związ
ków chemicznych wytwarzanych przez 
człowieka, głównie tych zawierających 
chlor i brom. Potwierdziły to obserwacje 
poczynione przez satelity i dokonane 
przez instrumenty zamontowane w ba
lonach i samolotach oraz w pomiarach 
naziemnych. Omawiane wyniki to zara
zem potwierdzenie słuszności podpisa
nego w 1987 r. w Montrealu protokołu, 
który ograniczył wytwarzanie i używanie 
szkod-liwych dla ozonu związków.

Jak zaznacza Mike Newchurch z Uni
versity of Alabama, ilość ozonu wciąż 
spada, jednakże już w zauważalnie wol
niejszym tempie. Trzeba mieć świado
mość, że od całkowitej regeneracji war
stwy ozonowej wciąż dzielą nas całe

dziesięciolecia. Nie są też do końca wy
jaśnione wątpliwości co do wpływu 
zmian klimatycznych na proces regene
racji. Niewątpliwie ważny i optymistycz
ny jest wszelako wniosek, iż czynione 
od wielu lat starania nie były bezowoc
ne i są godne kontynuacji. (mag)

Nowa kamera CCD 
w Obserwatorium Palomarskim
Wielce zasłużony dla astronomii — pra
cujący dla niej już niemal 55 lat — 48- 
calowy teleskop Schmidta nazwany 
obecnie „teleskopem Oschina”, doznał 
kolejnej rewitalizacji. Zainstalowano 
w nim bowiem największą na świecie ka
merę CCD składającą się ze 112 modu
łów CCD. Dla Anglosasów, lubujących 
się w akronimach mających swój własny 
sens, nazwa nie stanowiła problemu — 
QUEST (ang. śledztwo, poszukiwanie), 
czyli Quasar Equatorial Survey Team. 
Ten potężny instrument to wspólne dzie
ło szeregu astrofizyków pracujących na 
uniwersytetach w Indianie i Yale.

Warto przypomnieć, że od 2001 r. ten 
sam teleskop był wykorzystywany do po- 
szukiwań obiektów przebywających 
w pobliżu Ziemi. Służyła do tego inna ka
mera— NEAT (ang. staranny, systema
tyczny), czyli Near-Earth Asteroid Trac
ker. Plon tamtej misji był nie byle jaki — 
udało się odkryć 189 planetoid krążą
cych w pobliżu Ziemi oraz 20 nowych 
komet.

Instalacja nowej kamery wraz z nie
zbędną elektroniką była precyzyjnym 
i czasochłonnym procesem. Niezbędne 
były też pewne zmiany w samym tele
skopie. Wszystko zostało jednak uwień
czone sukcesem, a sama kamera zo
baczyła już swe pierwsze światło. Jed
nym z istotnych trybów pracy tego in
strumentu będzie możliwość unierucho
mienia teleskopu i sczytywanie danych

o obiektach przesuwających się w jego 
polu widzenia w tempie zgodnym z szyb
kością ich ruchu. Pozwoli to na tworze
nie fotografii nieba, będących długimi 
paskami i umożliwi astronomom poszu
kiwania kwazarów, supernowych, plane
toid i wielu innych obiektów.

Już w zeszłym roku, uczeni ze słyn
nego CALTECH-u — Chad Trujillo i Mike 
Brown, korzystając z kamery NEAT, od
kryli największy z dotychczas znanych 
obiektów tzw. Pasa Kuipera, który otrzy
mał nazwę Quaoar. Będąc wielkości 
mniej więcej połowy Plutona, jest też za
razem największym obiektem ujawnio
nym w Układzie Słonecznym od czasu 
odkrycia Plutona w 1930 r. Brown pokła
da wielkie nadzieje w nowym oprzyrzą
dowaniu, gdyż spodziewa się znaleźć 
jeszcze większe obiekty Pasa Kuipera, 
być może nawet wielkości Marsa.

Inne plany wiązane z QUESTem to 
systematyczne poszukiwania kwazarów. 
Każdego z „podejrzanych” przejmie 200- 
-calowy teleskop Hale'a. Te z obiektów, 
którym z dużą pewnością przypisze on 
etykietkę „kwazar”, znajdą się docelowo 
w polu widzenia jednego z 10-metro- 
wych teleskopów Kecka. Analogiczną 
ścieżką bedą podążać poszukiwania su
pernowych w odległych galaktykach. 
Uzyskane w ten sposób dane być może 
pozwolą potwierdzić fakt przyśpieszania 
ekspansji Wszechświata. (mag)

runku prostopadłym do kierunku widzenia wynosi około 
100 kpc. W ogóle rodzina galaktyki M31 jest liczna i zawie
ra łącznie co najmniej 12 karłowatych galaktyk oraz jedną 
większą galaktykę M33. NGC 185 jest czwarta (nie licząc 
M31) co do jasności w tej rodzinie, jednak aby ją zobaczyć, 
musimy dysponować teleskopem o średnicy co najmniej 
10 cm.

Galaktyka posiada liczną populację gwiazd RR Lyr o ty
powej jasności 25 mag. Przez długi czas przypuszczano, 
że galaktyka ta zawiera jedynie stare gwiazdy populacji II, 
tymczasem w 1999 r. odkryto, że znajdują się w niej młode 
gromady niebieskich gwiazd, liczące sobie od 50 min lat 
w górę. Świadczyło o obecności stałej, choć niewielkiej ak
tywności gwiazdotwórczej w obrębie tej galaktyki, która na
silała się odpowiednio 50, 100 i 1000 min lat temu. (dg)
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rozmaitości

Ary Sternfeld dobrze 
i mniej znany

W kręgach astronomów i miłośników 
astronomii Ary Sternfeld był dobrze zna
ny jako uczony, który szczególnie zasłu
żył się w określaniu orbit rakiet i sztucz
nych satelitów, jakie miałyby okrążać 
Księżyc, Ziemię, Wenus i Marsa. Swój 
dorobek naukowy z wymienionej dziedzi
ny zamieścił już w wieku 28 lat w dziele 
swego życia Wstęp do kosmonautyki.

Podobnie jak wiele innych wybitnych 
jednostek wyprzedzających swymi po
mysłami i projektami epokę, w której żyli, 
on również spotykał się z rażącymi prze
jawami braku zrozumienia dla swych 
śmiałych idei. Tak było w Uniwersytecie 
w Nancy, gdzie studiował od 1924r. 
i gdzie powoli treściąjego życia stawała 
się astronautyka. Żaden z uczonych 
francuskich nie odważył się promować 
takiej tematyki pracy naukowej. Dostrze
gali wprawdzie jego nieprzeciętne zdol
ności i proponowali pracę naukowąz za
kresu teorii skrawania metali. Nie przyjął 
tej oferty. Przyznał się, że żałował jej od
rzucenia.

Gdy swój Wstęp do kosmonautyki 
próbował poddać ocenie oficjalnej na
uki i wystąpił przed gronem profesorów 
i doktorów astronomii na zebraniu sek
cji naukowej Towarzystwa Przyjaciół 
Astronomii 6 grudnia 1933 r. w Obser
watorium Astronomicznym Uniwersyte
tu Warszawskiego —  został przyjęty 
chłodno. Referat nie wywołał entuzja
zmu i wydawał się w owych czasach zbyt 
fantastyczny. Jedynie przewodniczący 
zebrania —  dr Jan Gadomski —  nie po
dzielał powszechnego sceptycyzmu słu
chaczy, gratulując młodemu uczonemu 
i kilku ciepłymi zdaniami zachęcając do 
dalszych zamierzonych wysiłków. W za
istniałej sytuacji szansą dla niego stała 
się propozycja, jaką otrzymał w iosną 
1935 r. ze Związku Radzieckiego, gdzie 
idei lotów kosmicznych nie uważano za 
fantazję. Wkrótce znalazł się w Moskwie 
i rozpoczął pracę w Naukowo-Badaw
czym Instytucie Napędu Odrzutowego, 
którego twórcą i opiekunem był marsza
łek Tuchaczewski. Wstęp do kosmonau
tyki ukazał się drukiem w języku rosyj
skim w nakładzie 2000 egz. i uzyskał 
znakomite recenzje.

Wkrótce jednak położono kres moż
liwościom jego twórczego działania. 
Wielu Rosjan i cudzoziemców dotknęły 
stalinowskie represje. Dziś dostrzega się 
wyraźnie przejawy bezmyślności despo
ty. Stracono marszałka Tuchaczewskie- 
go, a zespół uczonych skupionych w in

stytucie, którym się opiekował, rozpę
dzono, choć z ich dorobku można było 
skorzystać w obronie kraju. Po śmierci 
Stalina znowu powoli zaczęła pojawiać 
się szansa wykorzystania dorobku Ary 
Stemfelda. Wreszcie ujawnił się triumf 
jego idei, gdy 4 października 1957 r. 
Związek Radziecki wysłał pierwszego 
sztucznego satelitę Ziemi, który okrążył 
Ziemię po orbicie niemal dokładnie ta
kiej, jaką wyliczył Ary Sternfeld.

Jednym z tych, którym dane było 
utrzymywać osobiste kontakty z Ary 
Sternfeldem, był Mirosław Zbigniew Wo
jalski. Napisał książkę Orbity sputników 
Ary Sternfeld obliczał w Łodzi w latach 
1932-1933. Została wydana w 2000 r. 
przez Widzewska Oficynę Wydawniczą 
„Zora” w Łodzi. W tejże publikacji autor 
w bardzo interesujący sposób przedsta
wił życie i działalność Ary Sternfelda.

Chociaż nie należałem do ludzi, któ
rzy mogli mieć osobiste kontakty z Ary 
Sternfeldem, jednak wiele mu zawdzię
czam. Od 65 lat jestem miłośnikiem 
astronomii i zapalonym obserwatorem 
rojów meteorów. Otóż w 1964 r., w wy
niku kontaktów z moim kolegą Zdzisła
wem Pawlikiem, mieszkańcem Pabianic, 
który miał rodzinę w ZSRR, zwróciłem 
się do niego z prośbą aby przywiózł mi 
jakąś publikację dotyczącą obserwacji 
nieba. Ku memu ogromnemu zdziwie
niu dostarczył mi kalendarz astronomicz
ny na 1965 r. w  języku rosyjskim, w któ
rym znalazłem wielki zasób informacji 
Ary Sternfelda z zakresu promieniowa
nia rojów meteorów. W tej dziedzinie 
Sternfeld był mniej znany, a jednak jego 
wiedza okazała się i tu ogromna, gdyż 
żadna z publikacji, jakie czytałem z tej 
dziedziny, nie zawierały nawet niewiel
kiej części informacji, jakie znalazłem 
w tym kalendarzu.

Były w nim zamieszczone podstawo
we dane o 347 rojach meteorów, a więc 
niemal dla każdego dnia roku było po
dane maksimum promieniowania jedne
go z rojów z podaniem liczby meteorów 
dostrzeganych w ciągu godziny, współ
rzędnych radiantu i nieraz jeszcze pew
nych szczególnych właściwości roju. Ra- 
dianty te, prócz jednego, naniosłem na 
mapy Atlasu Nieba Gwiaździstego wi
docznego w Polsce, autora Jerzego 
Dobrzyckiego, przyjmując oznaczanie 
ich liczbami odpowiadającymi kolejnym 
dniom roku.Wyjątkowo nie mogłem na
nieść tylko jednego radiantu, który od
nosił się do niespodziewanie odkrytego 
w 1960 r. roju Feniksydów, promieniują
cego zaledwie w ciągu jednej nocy z 5 
na 6 grudnia z aktywnościąokoło 30 me

teorów na godzinę, gdyż współrzędne 
radiantu były następujące:

a  = 1h 12' oraz <5 = -4 4 °.
Takiej mapy nieba południowego we 

wspomnianym atlasie niestety nie było. 
Na obszarze ZSRR były jednak takie 
miejsca, jak choćby półwysep Krym, 
skąd można było obserwować promie
niowanie wspomnianego roju. Radiant 
znajduje się w pobliżu gwiazdy u Fenik
sa (ypsilon Feniksa) i tworzy w wyobraź
ni trójkąt prostokątny z gwiazdami ( i i y 
tej konstelacji.

W 1964 r., kiedy otrzymałem wspo
mniany kalendarz, miałem za sobą 27 
lat obserwacji meteorów i zgromadzone 
informacje o 46 rojach meteorów, któ
rych istnienie zostało potw ierdzone 
przez moje obserwacje, a o których nie 
napotkałem żadnych wzmianek w do
stępnych mi publikacjach z tej dziedzi
ny. Byłem zdumiony stwierdzeniem, że 
42 spośród tych rojów figurowały w zbio
rze Ary Sternfelda, w tym jeden, który 
wyjątkowo zaprzątał moją uwagę. 16 
marca 1961 r. o godz. 2123 podczas 
gwieździstej nocy zaobserwowałem po
jawienie się jednocześnie dwóch boli
dów, których początek lotów był w iden
tycznym miejscu, lecz kierunki lotów róż
ne. Jeden z nich o jasności - 4 m biegł 
w kierunku zachodnim przez konstela
cję Oriona, a drugi o jasności - 6 m —  
w kierunku południowym. 13 marca 
1963 r. o godz. 2144 ujrzałem znowu 
w tym rejonie nieba najjaśniejszy bolid, 
jaki kiedykolwiek, w czasie moich obser
wacji widziałem. Miał on bez wątpienia 
jasność -1 0 m. Jak się okazało, w zbio
rze Ary Sternfelda rój meteorów z takimi 
bolidami figurował pod datą 18 marca, 
którą on traktował jako datę maksimum 
promieniowania roju. Współrzędne ra
diantu dla tego roju w maksimum były 
następujące:

a  = 11 h12' oraz <5 = +8°.
Dostrzeżone przeze mnie 16 marca 

1961 r. bolidy miały identyczną deklina
cję, lecz rektascensję nieco w iększą 
wynoszącą 11h16', a bolid z 13 marca 
1963 r. posiadał rektascensję wyno
szącą 11 h22' przy deklinacji również wy
noszącej +8°. Nie ulega więc wątpliwo
ści, że jest to identyczny rój meteorów 
dający często bolidy o niespotykanej jas
ności, a jego radiant w dniu, w którym 
przypada maksimum promieniowania, 
znajduje się nieco na wschód od gwiaz
dy x  Lwa i wykazuje w rektascensji po
wolny ruch ku zachodowi.

Prócz 42 rojów meteorów, o których 
wspomniałem, stwierdziłem, że z 347 
rojów wymienionych w wykazie Ary
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w kraju

Sternfelda znałem wtedy 76, a więc 
wszystkie najwybitniejsze, jak Perseidy, 
Leonidy, Geminidy i Kwadrantydy oraz 
szereg dość aktywnych rojów mniej wy
bitnych i na ogół znanych. Wynikało z te
go, że znam 118 rojów spośród łącznej 
ich liczby. Pozostałych 229 nie znałem 
i zachodziła potrzeba potwierdzenia ich 
istnienia przez obserwacje. Zadanie kon
tynuuję do dziś, jak sądzę, z dobrym 
skutkiem. W ciągu kolejnych 38 lat mego 
życia potwierdziłem obserwacjami istnie
nie dalszych 168 rojów. Nie udało mi się 
potwierdzić pozostałych 61 rojów bądź 
dlatego, że promieniują nie w każdym 
roku, bądź też dlatego, że były to zjawi
ska izolowane, które wystąpiły tylko raz, 
co czasem się zdarza. Również nieko
rzystne warunki pogodowe mogły być 
przyczyną niemożliwości ich potwierdze
nia. Nie jest jednak wykluczone, że nie
które z nich uda się potwierdzić w naj
bliższym czasie.

Mam więc powód, aby dać wyraz mo
jej wdzięczności dla Ary Sternfelda — 
uczonego, a zarazem wspaniałego czło
wieka.

Eugeniusz Graczyk

OZMA 2003
W dniach od 31.07 do 3.08.2003 po raz 
siódmy już zgromadzili się uczestnicy 
Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Astro
nomii. Tym razem spotkanie odbyło się 
na Pojezierzu Iławskim, niedaleko Pra
but, w malowniczo położonym Orkuszu, 
nad brzegiem jeziora. Impreza odbyła się 
pod hasłem „Bliżej Marsa” z racji przy
padającej w tym roku, pod koniec sierp
nia, kolejnej wielkiej opozycji Czerwonej 
Planety — Mars będzie najbliżej Ziemi 
od ponad 50 tys. lat! Organizatorami tej 
edycji OZMA była pani Danuta Gajda 
oraz Romuald Graul z PPSAE z Niedź
wiad. Oficjalne otwarcie zlotu odbyło się 
w czwartek. Gośćmi specjalnymi na te
gorocznym spotkaniu byli: prof, dr hab. 
Andrzej Woszczyk z Centrum Astrono
mii UMK oraz pani doc. dr hab. Roma
na Ratkiewicz z Centrum Badań Ko
smicznych PAN. W piątek prof. Wosz
czyk wygłosił w świetlicy ośrodka inte
resujący wkład związany z problematyką 
badań Marsa oraz zaprezentował slaj
dy ze zdjęciami Czerwonej Planety. Pa
miątką z piątkowego popołudnia na zlo
cie została tradycyjna wspólna fotogra
fia uczestników. Od pierwszego dnia 
w świetlicy była czynna wystawa fotogra
fii związanej z tematyką astronomiczną 
na której pretendenci do nagrody Grand

Oz w kategorii astrofotograficznej pre
zentowali zdjęcia. Drugi dzień zlotu minął 
pod znakiem rozmów towarzyskich oraz 
pojawiania się kolejnych (czasami nie
oczekiwanych) uczestników. Korzysta
jąc ze wspaniałej pogody, część miłoś
ników korzystała z uroków kąpieli w po
bliskim jeziorze (bardzo ciepła woda!) 
Dla chętnych Romek Graul wraz ze swo
imi astronomami z Milky Way zorgani
zował na pomoście kąpieliska krótki po
kaz zachodzącego nisko nad drzewami 
Księżyca przez przenośny teodolit. Wie
czorem w świetlicy prezentowano zdję
cia Marsa oraz utworów na jego po
wierzchni, wykonane m.in. przez sondę 
Mars Global Surveyor. Kolega Bura- 
czewski uraczył nas serią slajdów, nie 
tylko o tematyce astronomicznej, z ze
szłorocznej OZMA oraz z tegorocznego 
zaćmienia słońca widocznego w Polsce. 
Przez całe popołudnie można było tak
że nabyć numery archiwalne oraz bie
żące wydawnictwa Vademecum na stoi
sku pana Mirka Brzozowskiego. Piękna 
pogoda nastrajała optymistycznie na 
wieczorno-nocne obserwacje, niestety 
około północy nadciągnęła okropna 
mgła, która spowodowała ograniczenie 
widoczności do kilkudziesięciu metrów 
i w efekcie tylko przez kilka minut oglą
daliśmy ledwo widoczną tarczę Marsa. 
Pozostała nam zabawa przy ognisku, 
która przeciągnęła się do późnych go
dzin nocnych. Sobotni poranek przywi
tał nas słoneczną pogodą. Już przed 
południem organizatorzy zapraszali na 
kolejne odczyty. Pierwszy zaprezento
wała pani Romana Ratkiewicz, a doty
czył on zagadnień związanych z naszą 
gwiazdą dzienną a konkretniej — wia
tru słonecznego. Kolejnym prelegentem 
był Wojtek Burzyński z białostockiego 
oddziału PTMA. Jego wykład dotyczył 
działalności Sekcji Obserwatorów Pozy
cji i Zakryć oraz metodyki rejestracji 
wszelkiego rodzaju zjawisk zakrycio- 
wych występujących na sferze niebie
skiej, począwszy od zakryć gwiazd przez

Księżyc, poprzez zakrycia brzegowe, 
a skończywszy na zakryciach planeto- 
idalnych. Po przerwie obiadowej Romek 
Graul przedstawił problematykę zwią
zaną z działalnością miłośniczych klu
bów astronomicznych. Mieliśmy także 
okazję wysłuchać interesującej prelek
cji na temat radioastronomii amatorskiej, 
wygłoszonej przez kolegę Stolarskiego. 
Jak gdyby było mało atrakcji, po połu
dniu rozpoczął się konkurs wiedzy astro
nomicznej, który po wyrównanym poje
dynku i dramatycznym wręcz finale wy
grał Wojtek Burzyński. Po ogłoszeniu 
wyników konkursu rozdano nagrody 
oraz wręczono tradycyjne Grand Ozy 
w kategorii fotografii dla Marka Nikode
ma z PPSAE,a w kategorii sprzętu astro- 
foto dla Piotra Gawędy. Gratulacje! Nie
stety, po południu pogoda zepsuła się 
kompletnie, stawiając pod znakiem za
pytania planowane na wieczór ognisko, 
nie wspominając o nocnych obserwa
cjach. Późnym wieczorem wszakże 
deszcz przestał padać, umożliwiając 
miłe spędzenie wolnego czasu w dobo
rowym towarzystwie przy ognisku. Za
bawa tak jak poprzedniego wieczoru 
trwała do późnych godzin. W nocy już 
dotarł do nas także Janusz Płeszka z fir
my Astrokrak, który już w niedzielny po
ranek prezentował akcesoria niezbędne 
miłośnikom astronomii. Istniała oczywi
ście możliwość zakupu tychże po ce
nach specjalnych. Niedzielne przedpo
łudnie minęło na powolnym pakowaniu 
się uczestników zlotu oraz ich rozwoże
niu przez zmotoryzowaną część na sta
cję PKP w Prabutach. Oficjalne przemó
wienie zakończyło zlot. Wielkie podzię
kowania dla organizatorów za spotka
nie i za stworzenie miłej i rodzinnej wręcz 
atmosfery na zlocie. Oczywiście, bez tak 
licznie zgromadzonych uczestników nie 
byłoby to możliwe. Do zobaczenia 
w przyszłym roku, prawdopodobnie w od 
12 do 15 sierpnia w Niedźwiadach!

Anna i Michał Witkowscy
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micy stronomii 
obserwują: Co nowego 

w świecie rojów 
meteorów?
Wstęp

Od 1988 r. istnieje międzynarodo
wa organizacja o nazwie International 
M eteor Organization (IMO), której 
głównym zadaniem jest koordynacja 
wszelkiego rodzaju obserwacji mete
orów na całym świecie. IMO  co roku 
publikuje kalendarz astronom iczny 
zawierający aktualną listę i parametry 
różnych rojów meteorów. Nie jest 
łatwo trafić na ową listę, bowiem, żeby 
IMO  uznało rój za prawdziwy, musi 
mieć on pewne potwierdzenie w przy
najmniej trzech z pięciu rodzajów ob
serwacji meteorów (wizualne, telesko
powe, wideo, radiowe, fotograficzne) 
lub też wyznaczoną orbitę na podsta
wie kilku meteorów zarejestrowanych 
podczas obserwacji bazowych.

Tymczasem miłośnicy astronomii 
dość licznie donoszą o odkryciu no
wych rojów meteorów. Przeważnie są 
to jednak doniesienia oparte na poje
dynczych obserwacjach, nie potwier
dzone potem przez innych badaczy. 
Nie należy się więc dziwić IMO, że 
takie roje nie trafiają na ich listę. Nie
mniej jednak w ciągu ostatnich pięciu 
lat pojawiło się kilka ciekawych do
niesień opartych na dość szerokim 
materiale obserwacyjnym. Te nowe 
potencjalne roje nie są co prawda jesz
cze oficjalnie uznane przez IMO, ale 
chyba przynajmniej część z nich za
sługuje na szersze zainteresowanie. 
Trudno bowiem znaleźć o nich jakąś 
informację w ogólnodostępnej litera
turze, a bez niej trudno zachęcać ob
serwatorów do śledzenia ich potencjal
nej aktywności.
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Celem tego artykułu jest przybliże
nie kilku doniesień o nowych rojach 
meteorów i zachęcenie czytelników 
„Uranii” do ich obserwacji. Może właś
nie dzięki tym obserwacjom zostanie 
zebrany na tyle duży materiał, że po
zwoli na jednoznaczne potwierdzenie 
lub zanegowanie istnienia któregoś 
z tych domniemamych rojów.

C-Bootydy
W nocy z 5 na 6 lutego 1997 r. ame

rykański miłośnik astronomii George 
W. Gilba przez 2,5 godz. zaobserwo
wał 14 meteorów o średniej prędko
ści, wylatujących z okolic gwiazdy 
z Wolarza. Gilba sugerował, że radiant 
tych zjawisk leży w miejscu o współ
rzędnych równikowych: a  = 220°, <5 = 
+ 15°. O swojej obserwacji doniósł 
w krótkiej notce, która ukazała się 
w „Sky & Telescope” .

Rój w zbu d ził za in te reso w an ie  
Jurgena Rendtela —  prezydenta IMO, 
stąd wraz z Gilbą zdecydował i się pod
dać analizie dostępne w archiwum 
IMO  obserwacje wizualne i wideo z lat 
1997 i 1999. Wyniki ich badań ukaza
ły się w styczniowym numerze dwu
miesięcznika IMO  o nazwie WGN.

Opierając się głównie na dokład
nych obserwacjach wideo, Rendtel 
i Gilba wyznaczyli nowe położenie ra- 
diantu na a  = 233°, <5 = +12°. Radiant 
wyglądał najładniej przy założeniu, że 
meteory z roju £-Bootydów wchodzą 
w ziem ską atm osferę z prędkością 
od 50 do 70 km/s. Aktywność roju mia
ła trwać od końca stycznia do połowy 
lutego.
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Następnie rojem tym zainteresował 
się Marcin Gajos z polskiej Pracowni 
Komet i Meteorów (PKiM). Wyniki 
swojej analizy zaprezentował na kon
ferencji IMO w Słowenii, odbywającej 
się we wrześniu 2001 r. Na podstawie 
tras 923 meteorów naszkicowanych 
w okresie od 24 stycznia do 17 lutego 
w latach 1997-2001 przez obserwato
rów PKiM, M. Gajos wyznaczył nowe 
parametry opisujące rój £-Bootydów. 
Według niego najbardziej prawdopo
dobne współrzędne radiantu roju to: 
a  = 206°, <5 = +28° przy prędkości zja
wisk równej 50 km/s.

Jak widać, rozrzut współrzędnych 
radiantu podawanych przez różnych 
badaczy okazał się bardzo duży. Jest 
dość mocnym argumentem przema
wiającym za nieistnieniem roju £-Bo- 
otydów. Z drugiej jednak strony zja
wiska o podobnych własnościach 
widać zarówno w obserwacjach wizu
alnych, jak i wideo. Bez większej licz
by danych bardzo trudno wydać jakiś 
jednoznaczny osąd.

Zimne noce na przełomie stycznia 
i lutego nie zachęcają do obserwacji, 
więc danych dotyczących potencjal
nych ę-Bootydów jest bardzo mało. 
Zachęcam więc do wykonywania 
wszelkiego rodzaju obserwacji w tym 
okresie, bo ich wartość naukowa na 
pewno będzie bardzo duża.

Lacertydy
W ciągu trzech nocy 1/2, 2/3 i 3/4 

czerwca 2000 r. niżej podpisany wy
konał 6,6 godz. obserwacji, odnotowu
jąc przy tym 71 meteorów. O dziwo, 
aż 22 zjawiska zdawały się wybiegać 
z obszaru na granicy gwiazdozbiorów 
Jaszczurki i Łabędzia. Dokładna anali
za tych obserwacji ukazała się w sierp
niowym numerze WGN z 2000 r. Wy
nikało z niej, że radiant roju ma 
współrzędne a  = 333°, <5 = +43° i naj
lepiej prezentuje się dla prędkości 
50 km/s. Maksymalne Zenitalne Licz
by Godzinne* wyniosły 7-8. Była to 
więc aktywność dość spora jak na rój,
o którego istnieniu nikt wcześniej nie 
donosił.

Dokładną analizę danych wizual

* Zenitalna Liczba Godzinna ZHR to licz
ba meteorów, jaką obserwowałby jeden ob
serwator w momencie, gdy radiant roju jest 
w zenicie, a najsłabsze gwiazdy widoczne 
gołym okiem mająjasność 6,5 mag.

nych zebranych w latach 1996-2000 
przez obserwatorów PKiM  przedsta
wił na konferencji IMO w Słowenii 
Aleksander Trofimowicz. Swoje wy
niki oparł na 200 godz. obserwacji 
i 1051 naszkicowanych meteorach. 
Potwierdził istnienie roju Lacertydów
0 radiancie w miejscu o współrzęd
nych: a  = 318°, ó = +45°.

Rój ten nie ma jednak żadnego po
twierdzenia w obserwacjach innych 
niż wizualne. Dlatego też zachęcamy 
do wykonywania jak największej licz
by obserwacji wizualnych, wideo, fo
tograficznych i teleskopowych na 
przełomie maja i czerwca każdego 
roku.

Lirydy czerwcowe
Rój ten zauważono po raz pierw

szy w 1966 r. Najwyższą aktywność 
udało się odnotować w roku 1969, kie
dy to ZHRy sięgnęły poziomu 9, a na 
poziomie równym 6 utrzymywały się 
w dniach 13-17 czerwca.

W latach 80. XX w. rój nie wyka
zywał aktywności większej niż ZHR 
~  2, więc IMO wykreśliło go ze swo
jej listy. W roku 1996 kilku obserwa
torów (w tym z Polski) zupełnie nieza
leżnie od siebie doniosło o zauważalnej 
aktywności roju na poziomie ZHR 
= 3-4.

Zachęcony tymi pozytywnymi do
niesieniami Mark R. Kidger przeana
lizował aktywność Lirydów czerwco
wych w latach 1984-1997, opierając 
się na danych IMO. Okazało się, że ak
tywność roju na poziomie ZHR ~  3 
jest zauważalna w prawie każdym 
roku analizowanego okresu. Warto 
więc zwrócić uwagę na ten ciekawy 
rój, tym bardziej że ciepłe czerwcowe 
noce nie mają innych dużych rojów 
w swojej ofercie.

Bootydy czerwcowe
Bootydy czerwcowe dały bardzo 

wyraźną aktywność w latach 1916
1 1927, kiedy to obserwowano nawet 
kilkadziesiąt zjawisk na godzinę. Nie
które dane wskazują także, że wyraźną 
aktywność roju odnotowano także 
w roku 1921. Od 1927 r. Bootydy nie 
pokazywały jednak niczego ciekawe
go, więc IMO, konstruując swoją lis
tę rojów, nie umieściło na niej Booty- 
dów czerwcowych.

W nocy z 27 na 28 czerwca 1998 r. 
obserwatorzy z Bułgarii, Niemiec,

Polski i Włoch donieśli, że Bootydy 
obudziły się z kilkudziesięcioletniego 
snu. W maksimum, które wystąpiło 
pomiędzy długością ekliptycznąA0 = 
95,7° a = 96,0° ZHRy sięgnęły po
ziomu 100. Wydarzenie było tym bar
dziej spektakularne, że Bootydy 
czerwcowe to zjawiska bardzo wolne, 
wchodzące w ziem ską atm osferę 
z prędkością 14 km/s. Radiant wyzna
czony z obserwacji w roku 1998 miał 
współrzędne: a  = 230°, d = +47°.

Wiatach 1916, 1921 i 1927 można 
było się spodziewać wybuchu roju, 
bowiem twórczyni Bootydów, kome
ta 7P/Pons-Winnecke, znajdowała się 
blisko peryhelium. W roku 1998 wy
buch był o tyle niespodziwany, że ko
meta znajdowała się blisko aphelium 
swojej orbity (przez peryhelium prze
szła w styczniu 1996 r.).

W latach 1999-2003 Bootydy 
czerwcowe znów się uspokoiły. Za
uważalną aktywność na poziomie 
ZHR = 2 udało się odnotować tylko 
w roku 2000. Najnowsze modele opi
sujące ruch cząstek w roju zdają się 
sugerować, że wybuch z roku 1998 był 
spowodowany przez materiał wyrzu
cony z komety w latach 1819, 1825
i 1869, który wszedł w rezonans z or
bitą Jowisza. Kolejne spotkanie z tą 
rezonansową wstęgą pyłu jest przewi
dywane na godzinę 1 UT dnia 27 
czerwca 2004 r. Być może już za nie
cały rok będziemy mogli kolejny raz 
podziwiać wybuch Bootydów czerw
cowych.

Zachęcać do obserwacji nikogo 
chyba nie trzeba.

a-Cygnidy
a-C ygnidy  zostały zauważone 

przez W. Denninga na początku XX w. 
Po nim mało kto zwracał uwagę na ten 
rój. Dopiero w latach 50. Rosjanie sfo
tografow ali jedno  jego  zjaw isko 
w dwóch stacjach bazowych, co po
zwoliło na wyznaczenie radiantu roju 
na: a  = 304,5°, d = +48,7° i prędkości 
geocentrycznej na: VM = 41,0 km/s.

Pierwsze oszacowania aktywności 
roju zostały uzyskane przez Petera 
Jenniskensa z Dutch Meteor Society. 
Opierając się na 11 -letniej bazie ob
serwacyjnej, Jenniskens stwierdził, że 
a-Cygnidy mają maksimum swojej 
aktywności 18 lipcazZHR = 2,5±0,8. 
Według niego rój miał być aktywny 
od 7 do 29 lipca.

5/2003 U  K A N I A  -  Postępy A stro no m ii 2 2 7



W latach 1998-2002 kilka artykułów 
na temat a-Cygnidów  opublikowali 
obserwatorzy PKiM. Najnowsze z nich 
opierają się na materiale wizualnym 
obejmującym 2000 godz. obserwacji 
i 11 tys. odnotowanych meteorów i ma
teriał teleskopowy z kilkoma tysiąca
mi naszkicowanych meteorów. Wyni
ka z nich, że rój jest aktywny w dniach 
30 czerwca-31 lipca z wyraźnym mak
simum występującym w okolicach 16-17 
lipca = 114,8° ±0,5°), kiedy to ZHRy 
sięgają poziomu 2,4 ±0,1. Najnowszy 
wykres aktywności a-Cygnidów opar
ty na danych PKiM  zaprezentowany 
jest na rysunku.

W 1999 r. S irko M olau z IM O  
przedstawił referat, z którego jasno 
wynikało, że a-Cygnidy są wyraźnie 
widoczne w jego obserwacjach wideo.

Podsumowując, a-C ygnidy mają 
już  potw ierdzenie w obserw acjach 
wizualnych, teleskopowych, wideo 
i fotograficznych. Wydaje się więc 
kwestią czasu wpisanie roju na listę 
IMO. Tymczasem można pokusić się
0 kolejne obserwacje, aby dokładniej 
wyznaczyć parametry roju.

Delphinidy
Rój Delphinidów odnotowali po raz 

pierwszy obserwatorzy ze Związku 
Radzieckiego w połowie XX w. W la
tach 80. figurował on często w rosyj
skich kalendarzach astronomicznych, 
które podawały, że rój jest aktywny od 
14 do 31 lipca, ma radiant o współ
rzędnych a  = 310°, ó = +19° i pręd
kość geocentryczną =35 km/s.

Na początku lat 90. rojem tym za
in teresow ali się B ułgarzy, którzy  
stwierdzili, że tak naprawdę radiant 
Delphinidów ma podwójną strukturę
1 jego aktywność sięga aż ZHR = 10.

Najbardziej obszerna analiza obser
wacji Delphinidów została przeprowa
dzona przez Mariusza Wiśniewskiego 
oraz niżej podpisanego i zaprezentowa
na na konferencji IM O  w Rumunii 
w 2000 r. Opierała się na ponad 1000 
godz. obserwacji wykonanych przez 40 
obserwatorów Pracowni Komet i Me
teorów w latach 1996-1999, podczas 
których odnotowano 6254 meteory spo
radyczne i 593 potencjalne Delphini
dy. Na podstawie tak bogatego mate
riału stwierdzono, że Delphinidy są 
aktywne od 10 lipca do pierwszych dni 
sierpnia z maksimum wstępującym 
w okolicach 27 lipca. M aksymalne

ZHRy wynoszą2,2 ±0,2, a radiant roju 
w momencie maksimum ma współ
rzędne: a  = 312°, 6 = +12°.

Uwzględnienie dodatkowych ob
serwacji z lat 2000-2001 spowodowa
ło małą zmianę współrzędnych radian- 
tu na: a  = 313,4° ±0,6°, d = +8,6° 
±2,7°.

Rój Delphinidów wydaje się być 
widoczny także w obserwacjach tele
skopowych. Dotąd nie ma jednak wy
raźnego potwierdzenia w obserw a
cjach fotograficznych i wideo, więc 
trudno jednoznacznie stwierdzić, czy 
istnieje naprawdę. Dodatkowe trud
ności w jego obserwacjach może stwa
rzać duże rozmiarami źródło meteo
rów sporadycznych (tzw. antyhelium), 
którego centrum w momencie maksi
mum aktyw ności D elphinidów  ma 
współrzędne: a  = 325°, <5 = +14°.

Cassiopeidy
Pewne wskazówki dotyczące roju 

z radiantem w gwiazozbiorze Kasjo
pei, aktywnego na przełom ie lipca 
i sierpnia, pojawiły się już w XIX w. 
Wiedzę o nich usystematyzował w ro
ku 2000 Audrius Dubietis, publikując 
obszerny artykuł na łamach WGN. Do 
analizy wykorzystał swoje obserwacje 
z okresu 21 lipca —  17 sierpnia z lat 
1990-1996. Odnotował pojawienie się 
5631 meteorów, z czego aż 497 zosta
ło uznane za Cassiopeidy.

Średnie położenie radiantu na datę 
28 lipca to a  = 14°, d = +62°. Według

Dubietisa maksimum aktywności roju 
w y stęp u je  w o k o licach  29 lipca 
zZH Ram i sięgającymi poziomu 10. 
Rój jest aktywny od 16 lipca do 17 
sierpnia.

Trudno stwierdzić jednoznacznie, 
czy rój Cassiopeidów jest prawdziwy. 
D ubietis opierał się bowiem  tylko 
na swoich obserwacjach, uzyskał za
skakująco dużą akywność roju (dziw
ne jest przecież, że nikt nie zauważył 
przez tyle lat roju o ZHR = 10 aktyw
nego w czasie, gdy wiele osób śledzi 
niebo pod kątem Perseidów). Dodat
kową trudność w weryfikacji istnienia 
roju stwarza bliskość jego radiantu 
i radiantu Perseidów. Dlatego też za
chęcamy wszystkich do wykonywa
nia bardzo dokładnych obserwacji ze 
szkicow aniem  na przełom ie lipca
i sierpnia. Zebranie dużej liczby da
nych pozwoli być może na rzetelne 
oszacowanie aktywności domniema
nych Cassiopeidów.

/3-Ursa Minorydy
Rój został zauważony przez obser

watora PKiM  Macieja Kwintę z Kra
kowa. Opierając się na swoich obser
wacjach z lat 1997-1998, stwierdził, 
że w pierwszej połowie sierpnia widać 
wyraźną aktywność wolnych m ete
orów wylatujących z okolic gwiazdy 
o nazwie Kochab (fi UMi). Maksimum 
aktywności roju z ZHRami na pozio
mie 5 miało występować w okolicach 
8 sierpnia.
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Najszerszą analizę roju, opierającą 
się na danych PKiM z lat 1996-2001, 
zaprezentował na zeszłorocznej kon
ferencji we Fromborku Kamil Zło- 
czewski. Wynika z niej, że aktywność 
/S-Ursa Minorydów trwa od 5 do 11 
sierpnia z maksimum występującym 
w okolicach 9 sierpnia. Radiant roju 
ma wtedy współrzędne: a  = 202°, ó = 
+65°. Prędkość geocentryczna zjawisk 
z tego roju wynosi = 13 km/s.

Złoczewski przeanalizował nie
dawno dane wideo zebrane przez IMO 
w ostatnich pięciu latach. Okazało się, 
że radiant /J-Ursa Minorydów jest 
w nich wyraźnie widoczny i to prawie 
w tym samym miejscu, na które wska
zywały obserwacje wizualne.

Dokładne obserwacje /i-Ursa Mino
rydów są bardzo trudne, bo maksimum 
aktywności tego roju pokrywa się 
z maksimum Perseidów. W tym cza
sie znaczna większość obserwatorów 
przestaje szkicować meteory na ma
pach i skupia się na obserwacjach zli- 
czeniowych. Sugerujemy więc, żeby 
rezygnować ze szkicowania tylko 
w nocy, kiedy Perseidy osiągają swoją 
najwyższą aktywność (12-13 sierp
nia), a w pozostałe noce pracowicie 
nanosić zjawiska na mapy. Ze wzglę
du na bardzo małą prędkość /J-Ursa 
Minorydów są one doskonałym ma
teriałem do uwiecznienia ich na zdję
ciach, dlatego zachęcamy też do ob
serwacji fotograficznych.

a-Triangulidy
Pierwszy zaobserwował meteory 

z tego roju Gary W. Kronk z USA. Do
strzegł 11 zjawisk wybiegających z ra- 
diantu położonego między Baranem
1 Trójkątem. W szystko działo się 
w ciągu 75 min obserwacji wykona
nych 12 września 1993 r. Kolejny ob
serwator — George W. Gliba w ciągu
2 godz. zanotował pojawienie się 35 
meteorów. Jego zdaniem  radiant 
wszystkich zjawisk znajdował się 
w okolicy gwiazdy y Barana. Inni ob
serwatorzy, m.in. z Europy, również 
potwierdzili wybuch nowego roju, któ
rego radiant miał leżeć w miejscu
o współrzędnych: a  = 30°, <5 = +29°

Jak się okazało później, a-Triangu- 
lidy dawały o sobie znać także w prze
szłości. Dane obserwacyjne dla tego 
roju pochodzą z lat 1934, 1950, 1951, 
1962, 1965 oraz 1967. Z własności 72 
meteorów ustalono, że a-Trangulidy

poruszają się po orbicie typu Apollo 
(Apollo to główny przedstawiciel gru
py planetoid poruszających się po or
bicie o peryhelium wewnątrz orbity 
Wenus).

W 1994 r. przeprowadzono obser
wacje teleskopowe tego roju. Ich wy
niki zostały zaprezentowane przez sze
fa komisji obserwacji teleskopowych 
IMO  Malcolma J. Currie w WGN. 
Obserwacje wykonywane były w 9 
polach odległych od radiantu a-Trian- 
gulidów o 15°-50°. Currie otrzymał 
ponad 17 godz. obserwacji w okresie 
8-17 września 1994 r. Zarejestrowano 
31 meteorów należących do Triangu- 
lidów. Dane te pozwoliły wyciągnąć 
kilka ważnych wniosków. Przede 
wszystkim wyznaczono ruch radian
tu, który wynosi Aa =+1,5° ±0,2° i A<5 
= +0,4° ±0,2°. Pozycje radiantu w po
szczególnych dniach aktywności wy
noszą więc: 8/9 IX a  = 25° ó = +27°, 
9/10 IX a  = 26° ó = +28°, 10/11 IX 
a  = 27° Ó = +28°, 12/13 IX a  = 30° 
d = +29°. Prędkość geocentryczną 
ustalono na około 30 km/s.

Dane PKiM  przeanalizowane przez 
Mariusza Wiśniewskiego pokazały 
wyraźnie, że rój ten jest widoczny tak
że w obserwacjach wizualnych. Aby 
jednoznacznie potwierdzić jego istnie
nie, potrzebujemy jednak dużo więcej 
obserwacji przeprowadzonych za po
mocą każdej z technik.

Taurydy wrześniowe
We wrześniowym numerze „Sky 

& Telescope” z 2002 r. S. O’Meara 
ogłosił, że odkrył nowy rój. W okoli
cach 14 i 15 września 2001 r. obser
wował bowiem wzmożoną aktywność 
m eteorów z radiantu położonego 
w gwiazdozbiorze Byka, mniej więcej 
w połowie drogi między Plejadami
i Hiadami. Meteory były znacznie 
szybsze od Taurydów listopadowych, 
ale trochę wolniejsze od Leonidów.

Rok później Bułgarzy potwierdzili 
obserwacje O ’Meary. Dysponowali 
jednak bardzo małą próbką opartą 
na obserwacjach tylko dwóch obser
watorów i 35 zarejestrowanych zjawi
skach.

Przeprowadziłem analizę ponad 
400 godzin obserwacji z lat 1996-2000 
uzyskanych przez 25 obserwatorów 
PKiM. Jej wyniki ukazały się w czerw
cowym numerze WGN z bieżącego 
roku. Wynika z niej, że obserwacje

wizualne PKiM nie wskazują na jaki
kolwiek ślad istnienia Taurydów 
wrześniowych. Najprawdopodobniej 
O’Meara i Bułgarzy za nowy rój wzię
li aktywność źródła meteorów spora
dycznych związanych z apeksem. Aby 
jednak jednoznacznie stwierdzić, czy 
Taurydy wrześniowe istnieją czy nie, 
potrzebujemy jak najwięcej danych 
obserwacyjnych z okolic połowy 
września.

Leo Minorydy
Rój został zauważony na przełomie 

lat 80. i 90. XX w. przez obserwato
rów Dutch Meteor Society (DMS). 
Według ich obserwacji Leo Minorydy 
są aktywne od 18 do 26 października 
z maksimum występującym 22 paź
dziernika (A@ = 209°) z ZHR = 1,9 
±0,7. Radiant roju ma współrzędne: 
162°, +37°, a prędkość geocentrycz
na jego zjawisk wynosi 61 km/s.

Maksimum aktywności Leo Mino
rydów idealnie pokrywa się z wyso
kim maksimum Orionidów, co może 
być przyczyną niedostrzegania tego 
słabego roju. Ostatnio zyskał on jed
nak solidne potwierdzenie w postaci 
bazowych obserwacji fotograficznych. 
DMS'zarejestrowała w taki sposób trzy 
potencjalne zjawiska, których wspól
ny radiant miał współrzędne: 160°, 
+37°, a prędkość geocentryczna wy
nosiła 62 km/s.

Wszelkie obserwacje Leo Minory
dów są więc mile widziane, tym bar
dziej że nie do końca znamy dokład
ny moment maksimum i mało wiemy 
o okresie aktywności roju.

/-Aurigidy
Podczas obserwacji wideo Leoni

dów z 1998 r. Detelf Koschny i Joe 
Zender zaobserwowali wyraźną ak
tywność nowego roju. Jego radiant 
miał współrzędne a  = 77°, d = +35°.

Dane wizualne z lat 1998-2001 opar
te na obserwacjach z Chin przeanali
zował Huan Meng i opublikował je 
w dwóch artykułach w WGN z 2002 r. 
Potwierdził położenie radiantu uzy
skane przez Koschny’ego i Zendera, 
a ponadto wyznaczył okres aktywno
ści roju na 11-22 listopada. Według 
niego maksimum aktywności z ZHR 
= 14,4 ±5,4 miało występować 16 li
stopada. Prędkość geocentryczna zja
wisk z roju /-Aurigidów miała wyno
sić 46 km/s.
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Marc de Lignie, szef sekcji fotogra
ficznej DMS, przeanalizował dane 
wideo zebrane przez DMS i nie zna
lazł żadnego śladu <-Aurigidów. Dys
ponował przy tym bardzo duża próbką 
danych, bo okres aktywności i-Auri- 
gidów pokrywa się przecież z maksi
mum intensywnie obserwowanego 
roju Leonidów.

Trudno jednoznacznie ocenić sytua
cję. Z jednej strony rój wyraźnie wy
chodzi w obserwacjach wideo, a obser
wacje wizualne dają duży ZHR na 
poziomie 14. Z drugiej strony roju 
w ogóle nie widać w obserwacjach fo
tograficznych. Nie pozostaje mi nic in
nego, jak zachęcić do wykonywania jak 
największej liczby obserwacji.

Aurigidy grudniowe
W kwietniowym WGN z 1998 r. 

Aleksandra Terentjewa z Rosji donios
ła o wybuchu aktywności nowego roju. 
Podczas obserwacji Geminidów, w no
cy z 12 na 13 grudnia 1996 grupa kil
kunastu miłośników astronomii z klu
bu Gwiazda Polarna z Krasnoturinska 
(Ural) zaobserwowała bardzo wyraźną 
aktywność roju z radiantem o współ
rzędnych a  = 77,8°, ó = +43,0°. Teren
tjewa nazwała ten rój a-Aurigidami, 
lecz ta nazwa jest już zarezerwowowa- 
na przez IMO dla dobrze znanego roju 
aktywnego na przełom ie sierpnia 
i września. Dlatego proponujemy, by 
nazywać nowo odkryty rój Aurigidami 
grudniowymi.

Zadziwiające w doniesieniu Terentje- 
wej jest to, że maksimum roju, które wy
stąpiło pomiędzy godzinami 21 a 22 UT 
dnia 12 grudnia, miało aktywność aż

ZHR=110. Wtych 
godzinach niebo 
powinno przecze
sywać wielu obser
watorów w Euro
pie i Azji, a żaden 
z nich nie donosił
0 niczym niezwy
kłym. Przykładowo 
w Polsce o tej porze 
radiant Aurigidów 
grudniowych ma 
wysokość prawie 
70° nad horyzon
tem! Przez pewien 
czas myślałem na
wet, że Terentjewa 
wspólnie z redakcją 
WGN zrobiła wszystkim żart primaapri
lisowy. Żadnych sprostowań ani w tym, 
ani w następnym numerze WGN nie 
było, więc doniesienie należy traktować 
poważnie.

Rój nie powtórzył, jak dotychczas, 
swoich dokonań z 1996 r., lecz kto wie, 
co może wydarzyć się w latach następ
nych. Polecamy więc uwadze!

Podsumowanie
Omówiony powyżej zestaw 13 rojów 

nie jest oczywiście całym zestawem 
nowych odkryć zaprezentowanych w li
teraturze dotyczącej meteorów. Starałem 
się wybrać te doniesienia, które opie
rały się na dobrej jakości obserwacjach
1 mają choćby nikłą szansę pokazania 
swojej aktywności w przyszłości.

Jak widać, aż pięć rojów pojawia się 
w bliskich okolicach maksimum jakie
goś innego dużego roju. Nie powinno 
nas to dziwić. Duży rój przyciąga uwa

gę wszystkich obserwatorów, toteż 
mniej chętnie obserwują pozostałe re
jony nieba. Łatwiej więc przegapić coś 
ciekawego.

Aby ułatwić poruszanie się pośród 
nowych potencjalnych rojów meteo
rów, ich własności zostały zebrane 
w poniższej tabeli.

Jeszcze raz zachęcam wszystkich do 
podjęcia obserwacji tych mało zbada
nych rojów. Jeśli chcielibyście dowie
dzieć się, jak wykonywać wartościowe 
obserwacje meteorów, zachęcam do 
kontaktu z Pracownią Komet i Mete
orów pod adresem: Obserwatorium 
Astronomiczne Uniwersytetu War
szawskiego Al. Ujazdowskie 4,00-478 
Warszawa, koniecznie z dopiskiem 
PKiM. Zachęcam też do obejrzenia 
strony internetowej tej organizacji pod 
adresem: http://www.pkim.org

Arkadiusz Olech

Rój Okres aktywności Maks. Współ. rad. v? ZHRmax

ę-Bootydy 20.01 -  15.02 06.02? 233° +12° 50-70 ?

Lacertydy 25.05 -  06.06 01.06? 333° +43° 35-50 7?

Lirydy VI 11.06-21.06 16.06 278° +35° 31 O U
l

Bootydy VI 25.06 -  0207 27.06 224° +48° 14 zmień.

a-Cygnidy 30.06-31.07 16.07 304° +45° 41 3

Delphinidy 10.07-10.08 27.07? 313° +09° 35? 2

Cassiopeidy 16.07-17.08 29.07 014° +42° ? 10?

/MJrsa Minorydy 0 5 .0 8 - 11.08 09.08 202° +65° 13 5?

a-Triangulidy 0 5 .0 9 - 16.09 12.09? 030° +29° 30 ?

Taurydy wrześniowe okolice 15.09 15.09 061° +21° 45-60 ?

Leo Minorydy 1810-26 .10 22.10 160° +37° 62 2

/-Aurigidy 11.11 -22.11 16.11 077° +35° 46 14

Aurigidy grudniowe grudzień 12.12 079° +43° 23 ?
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Listopad

A [°]
Rys. 1. Merkury i Wenus nad zachodnim horyzontem 
(w Warszawie) pod koniec zmierzchu cywilnego w listopa
dzie i grudniu 2003 (około godzinę po zachodzie Słońca)

Słońce
Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wscho

du i zachodu Słońca w Warszawie. Dnia 1 listopada Słoń
ce wschodzi o 5h30m, zachodzi o 15h08m, a 30 listopada 
wschodzi o 6h20m, zachodzi o 14h28m.

W nocy z 8 na 9 listopada nastąpi całkowite zaćmienie 
Księżyca widoczne w Polsce, a 23 listopada całkowite za
ćmienie Słońca w Polsce niewidoczne.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

Data 2003 P[°] B0[°] L0n
XI 1 24,58 4,42 248,51

3 24,24 4,22 222,13
5 23,86 4,01 195,76
7 23,46 3,80 169,39
9 23,02 3,58 143,02

11 22,56 3,36 116,65
13 22,06 3,13 90,28
15 21,53 2,90 63,92
17 20,97 2,66 37,55
19 20,39 2,42 11,19
21 19,77 2,18 344,82
23 19,12 1,94 318,46
25 18,45 1,69 292,10
27 17,75 1,44 265,74

XI 29 17,02 1,19 239,38
XII 1 16,27 0,94 213,02

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 -  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
19d20h23m -  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°

serwacje utrudniać będzie bardzo niskie położenie planety 
nad horyzontem.

Przez pierwszą połowę nocy można obserwować Mar
sa świecącego w gwiazdozbiorze Wodnika. Planeta szyb
ko oddala się od Ziemi po sierpniowej opozycji, w związku 
z czym jej jasność w ciągu miesiąca spada od —1,2m do 
-0 ,5 m. Przez teleskop możemy obserwować tarczę Marsa, 
której średnica w listopadzie maleje od 15’’ do 11", co na
dal pozwoli na obserwację szczegółów powierzchniowych 
Marsa przez niewielkie teleskopy amatorskie. Wzajemna 
konfiguracja Marsa i Ziemi w listopadzie sprawi, że wyraź
nie będzie widoczna faza planety, wynosząca aż 87%.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w drugiej połowie 

miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym mie
siącu następująca: pierwsza kwadra 1d04h25m, pełnia 
9d01h14m, ostatnia kwadra 17d04h15m, nów 23d22h59m i po
nownie pierwsza kwadra 30d17h16m. W apogeum Księżyc 
znajdzie się 10 listopada o 12h07m, a w perygeum 23 listo
pada o 23h18m.

Planety i planetoidy
Merkury znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest 

niewidoczny.
W połowie miesiąca wieczorem staje się możliwa ob

serwacja Wenus jako „Gwiazdy Wieczornej” o jasności 
- 4 m. W ciągu miesiąca wysokość planety nad południowo- 
-zachodnim horyzontem rośnie bardzo powoli, osiągając 
pod koniec listopada zaledwie 4° (pod koniec zmierzchu 
cywilnego, tzn. ok. godzinę po zachodzie Słońca). W tym 
czasie planeta na niebie powoli oddala się od Słońca, 
zmniejszając swoją fazę przy rosnącej średnicy. Pod ko
niec listopada przez teleskop można obserwować tarczę 
Wenus o średnicy 12” i fazie zbliżonej do pełni, jednak ob-

Rys. 2. Przebieg całkowitego zaćmienia Księżyca na Ziemi 
8/9 listopada 2003 [wg F.Espenak -  NASA/GSFC]

N
I

Półcień Ziemi

Momenty kont J<tów 
P I ■ 11:15:08 UT 
U l «= 13 :31:19 UT 
U i = 01:06:20 UT 
U3 = 01:30:41 UT 
U4 = 03:04:32 UT 
P4 = 04*1:56 UTP. EspenoK NASA/GSFC - Tlu, 1999 jfo  OJ

5/2003 U R A N IA  - POSTĘPY ASTRONOMII 231



kalendarz astronomiczny 2003 (Y>'^H23<^1T|)^1T1< 'v3o H

padzie i grudniu 2003 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

stopadzie i grudniu 2003 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

w listopadzie i grudniu 2003 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

W drugiej połowie nocy możemy obser
wować Jowisza świecącego w gwiazdozbio
rze Lwa z jasnością -2 ,0 m. Przez teleskop 
można obserwować zjawiska w układzie księ
życów galileuszowych planety.

Także w drugiej połowie nocy, w gwiazdo
zbiorze Bliźniąt, widoczny jest Saturn świe
cący z jasnością -0 ,2m. Duża wysokość pla
nety nad horyzontem ułatwia teleskopowe ob
serwacje struktur w jej atmosferze oraz ukła
du pierścieni, w szczególności „Przerwy Cas- 
siniego” (do jej zobaczenia wystarczający jest 
teleskop o średnicy 10 cm przy powiększeniu 
100").

Wieczorem, ok.25° nad południowym ho
ryzontem w gwiazdozbiorze Wodnika, można 
obserwować Urana, a w gwiazdozbiorze Ko
ziorożca Neptuna jako „gwiazdy” o jasno
ściach odpowiednio 5,8m i 7,9m.

Pluton znajduje się na niebie zbyt blisko 
Słońca i jest niewidoczny.

W listopadzie w pobliżu opozycji znajdują 
się jasne planetoidy:

(1) Ceres, (jasność 7,8m). 7 XI: 7h47,3m, 
+24°13’; 17 XI: 7h51,3m, +24°47’; 27 XI: 
7h52,6m, +25°33’.

(2) Pallas, (jasność 8,4m). 7 XI: 1h35,4m, 
-2 2 °0 8 ’; 17 XI: 1h29,1m, -23 °11 ’; 27 XI: 
1h24,9m, -23°38’.

(29) Amphitrite, (jasność 8,8m). 7 XI: 
4h35,1m, +31°04’; 17 XI: 4h25,9m, +31°15’; 27 
XI: 4h14,9m, +31°10’.

W listopadzie pojawia się także wyjątko
wa okazja zobaczenia słynnej komety krót
kookresowej 2P/Encke. Jest to wprawdzie 
kometa o najkrótszym znanym okresie obie
gu wokół Słońca (jedynie 3,3 roku), jednak 
zwykle w okresie zbliżenia ginie ona w jego 
blasku, przez co jej obserwacja jest bardzo 
trudna. Tym razem wyjątkowo sprzyjająca 
konfiguracja kometa-Ziemia-Słońce sprawia, 
że obecne zbliżenie komety Enckego do Zie
mi jest uważane za najkorzystniejsze od chwili 
odkrycia w 1768 r.! Pod koniec listopada wie
czorem kometa powinna być bez problemu 
zauważalna przez lornetkę wysoko nad za
chodnim horyzontem:

10 XI: 21h54,9m, +40°06’, 9,5m; 20 XI: 
19h52,5m, +25°11 8,3m; 30 XI: 18h28,5"\ 
+7°29\ 7,4m.

M eteory
Od 1 października do 25 listopada promie

niują meteory z kompleksu Taurydów, zwią
zanego właśnie z kometą 2P/Encke: Połu
dniowe Taurydy (STA) i Północne Taurydy
(NTA). Radianty meteorów leżą w gwiazdo
zbiorze Byka i mają odpowiednio współrzęd
ne: a = 3h28m, ó = +13° oraz a = 3h52m, d = 
+22°. Maksimum aktywności STA przypada 
5 listopada, natomiast NTA 12 listopada. 
W okresie maksimum obserwacje będzie 
praktycznie uniemożliwiał Księżyc w pobliżu
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pełni, jednak możliwy jest „dodatkowy” wzrost aktywności 
na początku miesiąca (związany z bliskością macierzystej 
komety). Meteory z obu rojów są jasne i powolne, co czyni 
je łatwymi celami dla astrofotografii amatorskiej. Dodatkową 
zachętą do obserwacji tych meteorów są stosunkowo częs
to pojawiające się jasne bolidy.

Od 14 do 21 listopada prom ieniują meteory z roju Le
onidów (LEO), związanego z kometą 55P/Tempel-Tuttle. 
Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma współ
rzędne: a = 10h08m, ó = +22°. Maksimum aktywności przy
pada 18 listopada o 2:30 UT. Od kilku lat aktywność roju 
była podwyższona (aż do wystąpienia „deszczów”) w związ
ku z powrotem macierzystej komety w 1998 r. Niestety, 
okres ten zakończył się i w roku bieżącym można spodzie
wać się „zwyczajnej” aktywności. Meteory „lubią” jednak 
spraw iać n iespodzianki i zaleca się obserwacje nieba 
w okresie przewidywanego maksimum, gdy radiant będzie 
się znajdował w Polsce wysoko nad horyzontem. Niestety, 
w obserwacjach będzie wtedy przeszkadzał Księżyc tuż 
po ostatniej kwadrze.

Od 15 do 25 listopada promieniują meteory z roju a- 
Monocerotydów (AMO). Radiant meteorów leży w gwiaz
dozbiorze Jednorożca i ma współrzędne: a = 7h48m, ó = +01 °. 
Maksimum aktywności przypada 22 listopada o 2:45 UT. Jest 
to rój o małej aktywności, jednak często sprawia niespo
dzianki. W 1995 r. przez 5 min. ZHR (zenitalna liczba go
dzinna) wynosiła dla niego aż ok. 420, a cały rozbłysk trwał 
30 min. Analiza analogicznych zjawisk pozwala przypusz
czać, że występują one okresowo co 10 lat. Jeżeli jest to 
prawda, to kolejnego rozbłysku AMO można spodziewać się 
za dwa lata. Należy jednak także i w roku bieżącym patrolo
wać niebo w okresie przewidywanego maksimum, zwłasz
cza że w obserwacjach nie będzie przeszkadzał zbliżający 
się do nowiu Księżyc.

1d06h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
2d Gwiazda zmienna długookresowa R LMi (miryda) (9h45.6m, 

+34°31’) osiąga maksimum jasności (7,1m).
2d03h Maksymalna libracja Księżyca (10,1°)w kierunku Mare Hum- 

boldtianum (oświetlone)
2d15h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
3d Gwiazda zmienna długookresowa R Crv (miry

da) (12h19,6m, -19°15’) osiąga maksimum jas
ności (7,5m).

3d09h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.
3d16h19m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osią

ga maksimum jasności (3,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2003],

3d21h55m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol 
(lJ Per) osiąga minimum jasności. Jasność 
gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 6/2001],

5d Gwiazda zmienna długookresowa R Tri (miryda)
(2h37,0m, +34° 16’) osiąga maksimum jasności 
(6 ,2m).

6d18h44m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol 
(fi Per) osiąga minimum jasności. Jasność 
gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 6/2001],

7d Gwiazda zmienna długookresowa RT Cyg (mi
ryda) (19h43,6m, +48°47’) osiąga maksimum jas
ności (7,3m) [mapka zamieszczona w „Uranii- 
PA" 1/2002],

7d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
8/9d Całkowite zaćmienie Księżyca. Zaćmienie widoczne w całej 

Europie, zachodniej Azji i Afryce, wschodniej części Ameryki 
Północnej i Południowej, na Grenlandii i całym Atlantyku; w po
zostałej części Azji i Afryki oraz Oceanie Indyjskim przy za
chodzie Księżyca, a także w pozostałej części Ameryki Pół
nocnej i Południowej oraz wschodnim Pacyfiku przy wscho
dzie Księżyca. Maksymalna faza zaćmienia wyniesie 1,022. 
Przebieg zaćmienia: wejście Księżyca w półcień: 22h15m 
(8 XI), początek zaćmienia częściowego: 23h32m, początek 
zaćmienia całkowitego: 1h06m (9 XI), maksimum zaćmienia: 
1h18m, koniec zaćmienia całkowitego: 1h31m, koniec zaćmie
nia częściowego: 3h04m, wyjście Księżyca z półcienia: 4h22m. 
W Polsce zaćmienie widoczne przy dużej wysokości Księży
ca nad horyzontem.

8d16h Uran nieruchomy w rektascensji.
9d Gwiazda zmienna długookresowa R Gem (miryda) (7h07,4m, 

+22°42’) osiąga maksimum jasności (7,1m).
9°01h07m Gwiazda zmienna <3 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003], 
10d23h Odkrycie gwiazdy v Tau (4,3m) przy ciemnym brzegu Księ

życa po pełni, widoczne w całej Polsce (Zielona Góra 23h55m 
— Olsztyn 0h05m).

13d19h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 5°.
15d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
17d08h Maksymalna libracja Księżyca (10,1°) w kierunku krateru 

Schickard (oświetlony).
17d18h51m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

17d20n49m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

18d16h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
19d18h42m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003], 
19d20h12m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m/mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2002],

21d21h33m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

22d17h42m Słońce wstępuje w znak Strzelca, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wówczas 240°.

Rys. 6. Trasa komety 2P/Encke na tle gwiazd w listopadzie i grudniu 2003 (za
znaczone gwiazdy do 7m)
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22d22h01m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002].

23d Całkowite zaćmienie Stońca widoczne na kontynencie An
tarktydy i południowej części Oceanu Indyjskiego. Maksymal
na faza całkowita równa 1,038 będzie trwała 1m57si nastąpi 
o godzinie 22h49m w punkcie o współrzędnych <p = 73°S, X = 
88°E. Fazy częściowe zaćmienia widoczne będą na całej An
tarktydzie, południowej części Oceanu Spokojnego, w całej 
Australii, południowej wyspie Nowej Zelandii oraz w Patago
nii w Ameryce Południowej.

23d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
23d15h Minimalna libracja Księżyca (1,0°) w kierunku Sinus Iri

dium (oświetlone).
23d22h54m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

23d23h37m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2001],

25d03h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 0,3°.
25d03h29m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003], 
25d18h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
26d00h15m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

26d20h26m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/3 Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2001],

27d18h28m Gwiazda zmienna r] Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003], 

27d23h13m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

28d01h36m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

29a20h Maksymalna libracja Księżyca (10,4°) w kierunku Mare 
Humboldtianum (oświetlone).

29d21h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 0,2°.
30d02h57m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

30d18h Zakrycie gwiazdy r  Aqu (4,0m) przez ciemny brzeg Księży
ca w pierwszej kwadrze, widoczne w całej Polsce (Zielona 
Góra 18h52m — Krosno 19h01m).

Rys. 8. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w 
listopadzie 2003 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie 
satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na lewo

Rys. 9. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Sa
turna w listopadzie 2003 (III -  Tethys, IV -  Dione, V -  Rhea, 
VI -  Tytan, VIII -  lapetus). Zachód na lewo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na prawo

P  EspenaK NAS A l GS PC ■ Tfiu, 1999 May 27

Rys. 7. Przebieg całkowitego zaćmienia Słońca na Ziemi 
23 listopada 2003 [wg REspenak -  NASA/GSFC]
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Grudzień
Słońce

Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce zmierza 
w kierunku punktu przesilenia zimowego: 22 grudnia osią
ga najniższy punkt ekliptyki pod równikiem niebieskim 
i wstępując w znak Koziorożca rozpoczyna astronomiczną 
zimę. Dni są nadal coraz krótsze. W Warszawie 1 grudnia 
Słońce wschodzi o 6h22m, zachodzi o 14h27m, 22 grudnia 
wschodzi o 6h43m, zachodzi o 14h25m, a 31 grudnia wscho
dzi o 6h45m, ale zachodzi o 14h32m.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2003 P [°] B0 [°] L0 n
XII 1 16,27 0,94 213,02

3 15,50 0,68 186,67
5 14,70 0,43 160,31
7 13,88 0,17 133,95
9 13,04 -0 ,08 107,60

11 12,18 -0 ,34 81,25
13 11,30 -0 ,60 54,89
15 10,41 -0 ,85 28,54
17 9,50 -1 ,11 2,19
19 8,58 -1 ,36 335,84
21 7,64 -1,61 309,50
23 6,70 -1 ,86 283,15
25 5,74 -2 ,11 256,81
27 4,78 -2 ,35 230,46
29 3,82 -2 ,59 204,12

XII 31 2,85 -2 ,83 177,78
2004 I 2 1,88 -3 ,07 151,44

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony 
północnego wierzchołka tarczy;

B0, L0-  heliograficzna szerokość i długość środka tar
czy;

17d03h59m -  heliograficzna długość środka tarczy wy
nosi 0°

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w drugiej połowie 

grudnia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w  tym miesią
cu n a s tę p u ją ca : pe łn ia  8d2 0 h3 7 m, o s ta tn ia  kw adra  
16d17h42m, nów 23d09h43m i pierwsza kwadra 30d10h03m. 
W apogeum Księżyc znajdzie się 7d12h05m, a w perygeum 
22d11h50m.

Planety i planetoidy
W połowie grudnia, wieczorem tuż nad południowo-za

chodnim horyzontem pojawi się Merkury, jednak wzniesie 
się on na wysokość jedynie 2,5° (ok. godzinę po zachodzie 
Słońca) i jego obserwacja będzie praktycznie niemożliwa.

Bardzo powoli poprawiają się warunki wieczornej w i
dzialności Wenus świecącej jako „Gwiazda Wieczorna" 
z jasnością - 4 m. W ciągu miesiąca jej wysokość nad hory
zontem mierzona godzinę po zachodzie Słońca systema
tycznie rośnie, osiągając pod koniec grudnia prawie 13°. 
Przez teleskop możemy obserwować tarczę planety o pra
wie stałej średnicy ok.12” w fazie malejącej po „pełni” .

Warunki obserwacji Marsa w porównaniu z listopa
dem praktycznie nie ulegają zmianie, jednak w związku z 
postępującym oddalaniem się od Ziemi pod koniec mie
siąca ma on jasność już tylko +0,2m. W tym samym okre
sie średnica tarczy planety spada do zaledwie 8” , co utrud
ni obserwacje szczegółów powierzchniowych przez mniej
sze teleskopy amatorskie.

Nadal w drugiej połowie nocy możemy obserwować 
Jowisza w gwiazdozbiorze Lwa jako „gwiazdę” o jasności 
-2 ,2 m. Przez teleskop zobaczymy tarczę planety o średni
cy prawie 40”, co ułatwi obserwację zmian zachodzących 
w atmosferze Jowisza nawet przez niewielkie teleskopy 
amatorskie.

Przez całą noc w gwiazdozbiorze Bliźniąt możemy ob
serwować Saturna o jasności -0 ,3 nn. Na przełomie grudnia 
i stycznia planeta znajdzie się w opozycji ze Słońcem, dzięki 
czemu przez teleskop zobaczymy jej tarczę o średnicy pra
wie 21” . W tym samym czasie układ pierścieni Saturna 
osiągnie rozpiętość aż 46” przy dużym nachyleniu ich płasz
czyzny do Ziemi, co ułatwi znacznie dostrzeżenie tzw. 
„Przerwy Cassiniego” nawet przez teleskopy amatorskie. 
Taki sam teleskop umożliwi zobaczenie księżyców Satur
na: Tethys (9,9m), Diony (10,1m), Rhei (9,4m), Tytana (8,0m) 
i lapetusa (od 10,0m w maksymalnej elongacji zachodniej 
do 11,3m w maksymalnej elongacji wschodniej).

Urana i Neptuna można próbować obserwować w ie
czorem, na początku miesiąca nisko nad południowo-za
chodnim horyzontem. W grudniu w idzialność obu planet 
systematycznie pogarsza się i pod koniec miesiąca ich 
obserwacja (zwłaszcza Neptuna) staje się praktycznie nie
możliwa.

Pluton nadal znajduje się na niebie w pobliżu Słońca 
i jest niewidoczny.

W grudniu w pobliżu opozycji znajdują się jasne pla
netoidy:

(1) Ceres, (jasność 7,1m). 7 XII: 7h50,9m, +26°28’ ; 
17 XII: 7h46,2m, +27°33’; 27 XII: 7h38,7m, +28°41’.

(2) Pallas, (jasność 8 ,8m). 7 XII: 1h23,2m, -2 3 °3 3 ’ ; 
17 XII: 1h24,0m, -2 3 °0 2 ’; 27 XII: 1h27,4m, -2 2 °1 1 \

(6) Hebe, Gasność 8,8m). 7 XII: 7h57,4m, +6°32’; 17 XII: 
7h52,4m, +7°03’; 27 XII: 7h44,6"', +7°56’.

(29) Amphitrite, (jasność 8,9m). 7 XII: 4h03,9m, +30°49’; 
17 XII: 3h54,3m, +30°16'; 27 XII: 3h47,4"\ +29°39’.

W grudniu możemy kontynuować obserwacje komety 
krótkookresowej 2P/Encke. W ciągu miesiąca jej jasność 
systematycznie rośnie, osiągając pod koniec grudnia pra
wie 4m. Niestety, kometa zbliża się coraz bardziej do Słoń
ca i już 8 grudnia w godzinę po zachodzie Słońca będzie ją  
można oglądać na wysokości zaledwie 8° nad horyzon
tem. Powinna wtedy mieć jasność ok.6,5m:

10X11:17h32,6m, -6 °1 6’, 6,3m; 20 XI1:17h00,1m, - 1 6°12’, 
4,9m; 30 XII: 17h06,7m, -2 3 °2 6 ’, 4,2m.

Meteory
Od 26 listopada do 15 grudnia promieniują meteory z ro

ju ^-Orionidów (XOR), związanego z kompleksem Taury- 
dów. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Byka i ma 
współrzędne: u  = 5h30m, ó = +23°. Maksimum aktywności 
XOR przypada 2 grudnia. Strumień jest wizualnie słaby, 
jednak stosunkowo aktywny teleskopowo. Tegorocznym ob
serwacjom meteorów w drugiej połowie nocy nie będzie 
już przeszkadzał Księżyc po zachodzie.
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Rys. 10. Trasa planetoidy (6) Hebe na tle gwiazd gwiazdozbioru Małego Psa 
w grudniu 2003 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

(COM) w okresie od 15 grudnia 2003 do 15 stycznia 2004

Od 7 do 17 grudnia promieniują meteory 
z roju Geminidów (GEM) związanego z pla- 
netoidą (prawdopodobnie „wygasłą” kome
tą) 3200 Phaeton. Radiant Geminidów leży 
w gwiazdozbiorze Bliźniąt i w momencie mak
simum aktywności w dniu 14 grudnia o 11:40 
UT ma współrzędne a = 7h28m, <5 = +33°. Wa
runki obserwacyjne Geminidów w tym roku są 
złe w związku z Księżycem w pobliżu ostatniej 
kwadry.

Od 12 grudnia do 23 stycznia promieniują 
meteory z roju Coma Berenicidów (COM). 
Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze War
kocza i ma współrzędne: a = 11 h40m, ó = +25°. 
Maksimum aktywności COM przypada 20 
grudnia. Strumień jest słabo zbadany i wyma
ga obserwacji, wiadomo jedynie, że jest ak
tywny w okresach aktywności Geminidów 
i Kwadrantydów. Tegorocznym obserwacjom 
meteorów nie będzie przeszkadzał zbliżający 
się do nowiu Księżyc.

Od 17 do 26 grudnia promieniują meteory 
z roju Ursydów (URS). Radiant meteorów leży 
w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy i ma 
współrzędne: a = 14h28m, ó = +76°. Maksimum 
aktyw ności URS przypada 23 grudnia 
ogodz.1:00 UT. Strumień jest bardzo słabo 
zbadany, jednak w 1945 i 1986 wystąpiły 
znaczne wzrosty aktywności. Nieco mniejsze 
obserwowano także w 1988,1994 i 2000. Skła
da się w większości ze słabych meteorów. 
Analiza ewolucji strumienia sugeruje także 
możliwość wystąpienia maksimów o 3:00 UT 
oraz o 2:40 UT. Obecny rok jest wyjątkowo 
korzystny do obserwacji tego ciekawego roju,

Rys. 12. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w grudniu 2003 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie 
satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na lewo

Rys. 13. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców 
Saturna w grudniu 2003 (III -  Tethys, IV -  Dione, V -  Rhea, 
VI -  Tytan, VIII -  lapetus). Zachód na lewo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na prawo
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Rys. 14. Mapa gwiazdozbioru Trójkąta do obserwacji gwiazdy 
zmiennej długookresowej R Tri (2h37m02,1s, +34°15’54”). Podane 
jasności gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u 
góry)

gdyż dzień jego największej aktywności jest jednocześnie 
dniem nowiu Księżyca.

*  *  *

1d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
1d16h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
3d00h25m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

4d22h43m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum jas
ności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003],

5d Gwiazda zmienna długookresowa V Mon (miryda) (6h22,7m, 
-2°11') osiąga maksimum jasności (7,0m).

5d10h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 7°.
5d21h04m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003], 
7d Gwiazda zmienna długookresowa R Ser (miryda) (15h50,7m, 

+15°08') osiąga maksimum jasności (6,9m).
8d01h37m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

8d16h13m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 3/2003], 

9d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
9d06h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 

równej 21°.
10°22h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 5°.
12d02h57m Gwiazda zmienna >/ Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003], 
12d05h Pluton w koniunkcji ze Słońcem.
14d01b20m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2001],

15d00h Maksymalna libracja Księżyca (9,5°) w kierunku krateru 
Schickard (oświetlony).

16d04h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
16d22h09m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2001],

Rys. 15. Mapa gwiazdozbioru Jednorożca do obserwacji gwiazdy 
zmiennej długookresowej V Mon (6h22m43,5s, -2°11’43"). Poda
ne jasności gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ 
u góry)

17d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
17d13h Merkury nieruchomy w rektascensji.
18d19h50m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 3/2003], 
19d18h57m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2001],

21d15h Minimalna libracja Księżyca (2,3°) w kierunku Sinus Iri
dium (oświetlona).

21d23h26m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003], 

22d07h04m Słońce wstępuje w znak Koziorożca, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wówczas 270°; rozpoczyna się zima astrono
miczna.

22d17h49m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

23d22h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 5°.
24d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
24dig hio m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini-

Dra
* URS

.  . ■ • .  20X11
26^  •

Rys. 16. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego Ursydów 
(URS) w okresie od 20 do 25 grudnia 2003
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mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

25d16h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3°.
25d17h49m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

26d20h31m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „ Uranii-PA ” 5/2002],

27d01h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
27d08h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
27d18h Maksymalna libracja Księżyca (9,9°) w kierunku Mare 

Humboidtianum (oświetlone).
28d21h52m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

28d23h27m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 3/2003], 

30d18h Złączenie Wenus z Neptunem w odl. 2°.

30d19h01m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2002],

30d23h13m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

31d14h Zakrycie gwiazdy /u Psc (4,8m) przez ciemny brzeg Księ
życa po pierwszej kwadrze, widoczne w całej Polsce (Wroc
ław 14h36m — Olsztyn 14h44m).

UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są w cza
sie uniwersalnym UT (Greenwich). Aby otrzym ać datę 
w obowiązującym w listopadzie i grudniu w Polsce „czasie 
zimowym”, należy dodać 1 godzinę.

Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla 
geocentrycznych złączeń w rektascensji. W przypadku 
wzajemnych złączeń planet podano momenty ich najwięk
szego zbliżenia. Podane są wszystkie złączenia, nie tylko 
widoczne w Polsce.

Opr. T. Ściężor

recenzje

Astronomia 
— przewodnik 
po Wszechświecie

K
s ią ż k a  a u to rstw a  R o b erta  
Burnhama, Alana Dyera i Jef 
fa Kanipe jest tłumaczeniem 

z języka angielskiego. Autorzy opraco
wania są znanymi i aktywnymi popula
ryzatorami astronomii. Robert Bumham 
b ył redaktorem  naczelnym  jedn ego 
z bardziej znanych popularnonauko
w ych  czasopism  astronom iczn ych, 
„Astronomy” , którego redaktorem był 
również Alan Dyer. Ostatni autor współ
pracuje także z najbardziej znanym na 
świecie czasopismem „Sky and Telesco
pe” . Do książki włączono również bar
dzo przydatne mapki nieba, wykonane 
przez Wiła Tiriona.

Wydana przez Arkady i tłumaczona 
przez Remigiusza Presia, bogato ilustro
wana książka stanowi dosyć nietypowe 
ujęcie tematyki astronomicznej. Nie jest 
bowiem ani klasycznym podręcznikiem, 
ani też nie ma charakteru czysto ency
klopedycznego. Adresowana jest głów 
nie do miłośników astronomii, ale tak
że do ludzi, którzy nie mieli dotychczas 
żadnych kontaktów  z tą dziedziną, 
a chcieliby uzyskać wyjaśnienie podsta
w ow ych haseł i zjawisk astronomicz
nych.

Przewodnik składa się z dwóch częś
ci. Pierwsza zawiera zarys historii astro
nomii, opisy podstawowych zjaw isk

astronomicznych, jak  również wprowa
dzenie w  szeroko zakrojoną tematykę 
astronomiczną i zamyka się rozdziałem 
poświęconym najważniejszym aktual
nym pytaniom astronomicznym. Wiele 
uwagi poświęcono w  niej również cha
rakterystyce prostych instrumentów 
astronomicznych i ich doborowi do sa
modzielnego wykonywania obserwacji.

Poszczególne krótkie, trzy- i cztero
stronicowe rozdziały, z bardzo dobrze 
dobranymi schematami i zdjęciami, sta
nowią zamknięte tematycznie całości. 
Opisowo ujęte (bez matematyki i w zo
rów) i bardzo przystępnie zredagowane 
treści, jak i jednoznacznie zrozumiałe 
tytuły rozdziałów znakomicie ułatwiają 
swobodny wybór tematu i jego zrozu
mienie. Zawartość niektórych rozdzia
łów  nie dotyczy bezpośrednio astrono
mii, a stanowi em ocjonalne do niej 
wprowadzenie. Tę rolę pełni także sze
reg dobrze dobranych cytatów z litera
tury czy też wypowiedzi znanych twór
ców, które stanowią motto rozdziałów.

W  redakcji książki, doborze i podzia
le treści widać ogromne popularyzator
skie doświadczenie autorów, które poz
woliło im na stworzenie opracowania 
potrafiącego skutecznie zainteresować 
czytelnika astronomią. N ależy także 
podkreślić dobry, staranny merytorycz
nie i stylistycznie przekład polski, któ
ry rzetelnie odzwierciedla intencje au
torów  i n ie za w iera  za u w aża ln ych  
błędów terminologicznych.

Druga część książki stanowi prze
wodnik po niebie gwiaździstym  i jest

poradnikiem obserwatora. Otwiera go, 
bardzo użyteczny i starannie wykona
ny, zestaw mapek nieba dla półkul pół
nocnej i po łu d n iow ej, w id oczn ych  
w  różnych porach roku. Pozwala on na 
łatwą orientację na niebie i rozpozna
wanie gwiazdozbiorów. Ta część zawie
ra rów nież obszerny zbiór różnych 
obiektów astronomicznych na obu pół
kulach, które są dostępne prostym ob
serw acjom  amatorskim : okiem  n ie
uzbrojonym, lornetką czy lunetką. Dla 
każdego takiego obiektu podano wska
zówki pozwalające odszukać go i ziden
tyfikow ać na niebie, a także opisano 
i zilustrow ano je g o  obraz w idzian y 
przez proste przyrządy optyczne.

Osoby zainteresowane szerszym po
znaniem określonych zagadnień mogą 
znaleźć odniesienia do literatury w  za
łączonej bibliografii. Cennym wkładem 
polskiego w ydaw cy jest uzupełnienie 
spisu literatury o pozycje w  języku pol
skim . K sią żka  je st w yposażon a też 
w  skromny, niestety, słowniczek termi
nów astronom icznych i ograniczony 
zasób haseł stanowi jedyny, wyraźny 
mankament tej bardzo interesującej po
zycji.

W  efekcie czytanie książki, a nawet 
tylko jej przeglądanie sprawia przyjem
ność również ze względu na doskonałej 
jakości kolorow e reprodukcje zdjęć 
astronomicznych.

Dla wielu jej lektura zakończy się 
zapewne znalezieniem  w  astronomii 
swojego nowego hobby.

Andrzej Strobel
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astronomia i muzyka

Muzyka pod sztucznym niebem

Co to jest planetarium, Czytelni
kom „Uranii” wyjaśniać nie 
trzeba (jeśli jednak ktoś czuje 

taką potrzebą, polecam lekturę artykułu 
p. Janty w „Uranii-PA” 2/2001). Każdy, 
kto był na planetaryjnym seansie, zapew
ne zgodzi się ze mną, że muzyka pod 
sztucznym niebem wspaniale dopełnia 
rozgrywający się tam spektakl. Widzów 
z zagonionych w ycieczek w ycisza 
i wprowadza w odpowiedni nastrój, 
wspaniale podkreśla emocje towarzyszą
ce poznawaniu ruchów ciał niebieskich 
i tajemnic Wszechświata. Dla osób szcze
gólnie spragnionych wrażeń estetycz
nych, najwspanialsze fragmenty seansu 
to często te bez słów —  tylko muzyka 
i gwiazdy... Może to sprawka specyficz
nej akustyki sferycznego sklepienia? 
Może zasługa pobudzonych gdzieś w za
kamarkach umysłu transcendentalnych 
przeżyć? A może i jedno, i drugie... Fak
tem jest, że wiele planetariów ma (lub 
miało) w swoim repertuarze seanse typu 
„muzyka pod gwiazdami”, podczas któ
rych nie liczy się dydaktyka i przekaz 
informacji. Ważne są tylko emocje.

Kto pierwszy wpadł na pomysł, by 
wykorzystać planetaryjne pomieszczenie 
w roli hali koncertowej? Dokładnie nie 
wiem. Gdy w 1972 r., po wydaniu albu
mów „Alpha Centauri” i ,JZeit”, niemiec
ki zespół Tangerine Dream okrzyknięty 
został twórcą muzyki kosmicznej, wystą
pił po raz pierwszy pod kopułą Schóne- 
berg Planetarium w Berlinie. Legendar

na grupa Pink Floyd, której muzyka zys
kała miano kosmicznej jeszcze w latach 
60., miał zademonstrować w Londyń
skim Planetarium premierowy materiał 
słynnej płyty „Dark Side O f The Moon” 
6 marca 1973 r. Prezentacja, owszem, od
była się, lecz żywych muzyków zastąpi
ły ich papierowe podobizny! W ten spo
sób autorzy najdoskonalszego nagrania 
w dziejach fonografii zaprotestowali 
przeciwko demonstrowaniu ich dzieła za 
pomocą nie spełniającej wymagań apa
ratury nagłaśniającej.

Rok 1977 to rok planetaryjnych kon
certów Klausa Schulze oraz zespołu Ash- 
Ra. Jednak prawdziwy boom na 
żywą muzykę w planetariach 
przypada na lata 80. W tym 
czasie M oskiew skie 
P lanetarium  zyskało 
własnego twórcę mu
zyki idealnie zgranej 
z gwiezdnymi spektak
lami —  Andrieja Klim
kowskiego, a do seansów 
w Barcelonie tworzył muzy
kę Michel Huygen (znany bar
dziej pod pseudonimem Neuronium). Na 
seansach w naszych planetariach królu
je w tym czasie muzyka Vivaldiego (nie
śmiertelne Cztery pory roku) i Jeana 
Michela Jarre’a (Oxygene, Equinoxe). 
Coraz lepsze możliwości aparatury na
głaśniającej oraz efekty laserowe przy
ciągają na seanse rzesze ludzi spragnio
nych nowych wrażeń.

Walory planetarium jako sali koncer
towej odkrywają wykonawcy m.in. mu
zyki klasycznej, jazzu, rocka. Planetarium 
Jodrell Bank stało się stałym, uznanym 
miejscem rejestracji koncertów twórców 
muzyki elektronicznej. Z kolei Planeta
rium w Canberra zainicjowało kameral
ne wykonania Planet Holsta ze specjal
nie przygotowanym pokazem. Przykłady 
można mnożyć bez liku.

Również polskie planetaria mogą po- 
chwalić się koncertami, jakie miały 
w nich miejsce. Np. w Chorzowie zarej- 
strowano materiał na płytę Józefa Skrze- 
ka, a w Toruniu nagrano koncert Daniela 

Blooma. Toruńskie Planetarium może 
pochwalić się czymś więcej: 

muzyka ilustrująca niektó
re seanse została stwo
rzona specjalnie do nich 
przez toruńskie duo 
Sławomira Jędraszka 
i Romana Olszewskie

go*. Dzięki takiemu za
biegowi otrzymano efekt 

doskonałego zgrania obra
zu i dźwięku.

Bardzo jestem ciekaw, co ekipa To
ruńskiego Planetarium przygotowała na 
specjalny pokaz zapowiedziany w pro
gramie wrześniowego Zjazdu PTA? Li
czę na kolejny dobry mariaż astronomii 
i muzyki. Koledzy, nie zawiedźcie!

Jacek Drążkowski 
* Płyty CD z tą muzyką można kupić w pla- 
netaryjnym sklepiku.
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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 inform acji o prenum eracie i zakupie num erów archiw alnych 
„Postępów Astronom ii” i „Uranii-PA” udziela:

K arolina W ojtkowska 
Centrum Astronom ii UMK 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

E-m ail: urania@ astri.uni.torun.pl 
tel/fax (0-56) 6 1 1 3 0 1 4 / 6 1 1 3 0 0 8
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relaks z Uranią

Rozwiązaniem krzyżówki z „Uranii- 
-PA” nr 3/2003 jest hasło: „HORYZONT 
ZDARZEŃ”.

Nagrody w postaci płyt kompakto
wych z muzyką kosmiczną tym razem 
wylosowali: Tomasz Celeban z Łaska 
i Rafał Królikowski ze Zduńskiej Woli. 
Gratulujemy. Nagrody wyślemy pocz
tą.

1. Autor Wstępu do kosmonautyki
2. 0,5% materii Wszechświata
3. Ptak lub nazwa satelity
4. ... Mleczna
5. Znana kometa krótkookresowa
6. Słynna przerwa
7. Prom kosmiczny, który rozpadł się tuż 

po starcie
8. Pierwszy niedoszły kosmonauta radziecki
9. ... planetarna — jest nią NGC 40 

10. Satelita badający warstwę ozonową 
od 1991 r.

11 I
12

r111. hritz ... — pracował na Mount wnson
12. Satelita, dzięki któremu utworzono

13

katalog najjaśniejszych gwiazd
13. Meteory z Wolarza
14. Jedna z ofiar misji Sojuza 11

14 1
15

15. Czerwona gwiazda w Orionie 16
i o. D diu^u yęsia  yw iazua puwbiaia 

w wyniku eksplozji supernowej
17

17. Używany dziś statek transportowy
18. Kamera submilimetrowa Teleskopu James 

Clark Maxwell
19. Polska rakieta, która nigdy nie wystartowała

18 r
19

Krzyżówka z hasłem

Wśród autorów prawidłowych 
rozwiązań (wystarczy podać 
hasło) rozlosujemy nagrody 
książkowe. Na rozwiązania 
czekamy do końca październi
ka br. Osoby nie będące prenu
meratorami „Uranii-PA” muszą 
dołączyć do rozwiązania kupon 
umieszczony w lewym górnym 
rogu tej strony. Prenumeratorzy 
mogą przesyłać rozwiązania 
drogą elektroniczną.

Omyłkowo pospieszyliśmy się i stó
wa stanowiące klucz do tego hasła 
podaliśmy już w poprzednim nume
rze „Uranii”. Przepraszamy za po
wstałe zamieszanie. Słowa stano
wiące klucz do odnalezienia hasła 
w krzyżówce z U-PA 3/03:

1. Banachiewicz
2. Orion
3. Kopernik
4. Akrecyjne
5. Pegazydy
6. Phobos
7. Van Gogh
8. Goldstone
9. Egzosfera
10. Chandra
11. Utah
12. Verne
13. Mleczna
14. Clementine
15. Słońce

Ciekawe strony internetowe...
Dzisiejszy adres powinien być w zasadzie opisany w odrębnym artykule 
dotyczącym oprogramowania. Z drugiej strony jest na tyle ciekawy, że nie 
ma sensu czekać z jego omówieniem w naszym piśmie. Zajrzyjmy zatem na 
stronę http://www.ilangainc.com/astroplanner/ Możemy z niej pobrać pro
gram o nazwie AstroPlanner (zarówno w wersji płatnej, jak i darmowej). Na 
stronie AstroPlannera ciągle coś się dzieje — pojawiają się kolejne wersje 
beta udostępniające użytkownikowi nowe możliwości. Program pozwala na 
planowanie obserwacji astronomicznych oraz na ewentualne sterowanie pod
łączonym do komputera teleskopem. Oprócz planowania obserwacji możli
we jest też zapisywanie ich wyników. Program opiera się na pojęciu tzw. 

Planu — listy interesujących obiektów. Można skorzystać z kilkudziesięciu takich planów dostępnych na stronie Astro
Plannera — w szczególności są tu listy obiektów dla każdego miesiąca, jak i np. coś dla mieszkańców miast („For Light 
Polluted Skies”). Można oczywiście tworzyć własne listy, uzupełniając je np. aktualnymi danymi komet czy planetoid 
dostępnymi w Internecie. Nie będę się rozwodził nad szczegółami programu — jak już wspomniałem, nie ma to być 
artykuł na temat... Chciałbym jedynie wspomnieć o bardzo użytecznym udogodnieniu — zaznaczając obiekt na wy
branym planie w małym okienku graficznym widzimy wysokość obiektu nad horyzontem w funkcji czasu lokalnego 
— a wszystko to na tle zmieniającym odcień w funkcji jasności nieba (dzień, zmierzch nautyczny i astronomiczny, 
noc). Dodatkowo jest pokazana faza Księżyca i jego wysokość nad horyzontem. Wersja darmowa może pracować tylko 
z katalogami Messiera, NGC i Yale Bright Stars, z wersją płatną (CD — 35 USD) zostaje dostarczonych wiele dodat
kowych katalogów, w tym Tycho i Hubble GSC. Oprócz wersji dla WinOS istnieje wersja generyczna dla Mac OS 9 
i Mac OS X. W roku 2004 jest przewidywane pojawienie się wersji linuxowej (Red Hat/SuSE). (rs)
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Aby obserwować majo
we zaćmienie Księży
ca, Marcin Filipek i To- 
maszżywczak z Krako
wa wybrali się pod Oło
muniec w okolice czes
kiej Ostrawy. Powyższe 
zdjęcie z ładnie widocz
nym brzegiem cienia 
Ziemi wykonał M. Fili
pek (aparat Praktica 
MTL5B + teleskop New
tona 165/1200, slajd 
Ftfji Velvia 50 ASA* 
2-24 UT, t = 5 s ) .  
Z d jęc ie  w ykortane  
przez Tomasza prezen
tujemy niżej (obiektyw 
WIT01000, film Fuji 800 
ASA,tck5p = 1s)

Poniższe malownicze zdjęcie częścio
wego zaćmienie Słońca to praca Bo- 
guąława Kawalca z Rybnika

Dziełem Tomasza Żywczaka 
są prezentowane niżej zdję
cia halo słonecznego (czer
wiec br„ obiektyw typu „ry
bie oko^t = 16 mm) oraz ob- 

, łoków srebrzystych nad 
- i.YVisłą (2 lipcą, tek = 20 s, 

film Fuji 800)

Wojciech Kreft z Krakowa fotogra
fował zaćmienie Słońca z dachu 
10-piętrowego wieżowca, przy 
użycia lunety o ogniskowej f = 
1200 mm, średnicy obiektywu d = 
50 mm. Prezentowane obok 6 
zdjęć zostało wykonanych w od
stępach 25 s„ Kierunek przesuwa
nia się tarczy słonecznej jest do
kładnie w prawo (montaż paralak- 
tyczny). Widać wyraźne, malejące 
wraz z wysokością nad horyzon
tem, spłaszczenie tarczy Słońca 
spowodowane refrakcją atmosfe
ryczną. Czasy ekspozycji zdjęć 
1/30—1/125 s. Zdjęcia robione bez 
filtra, (film Kodak Gold 100 ASA, 
aparat FED-2 przymocowany do 
lunety zamiast okularu)
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Podczas marsjańskiej zimy mgły złożone z pary wodnej i pyłu spowijają najwyższe szczyty: widoczną 
u góry mniej więcej na środku Ascraeus Mons oraz położone na płd.-zach. od niej Pavonis Mons i Arisa 
Mons. Natomiast obszar w dolnej części zdjęcia —  Syria Planum — jest objęty pyłową burzą.

Fot. MSSS, JPL, NASA


