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 ̂ ' Wielki Obłok Magellana (LMC) należy do kategorii 'karłowatych, galaktyk nieregularnych. Skład£ się z belki utworzo- 
1 43 nej przez starcze czerwone gwiazdy, z chmur młodszych niebieskich gtoiśzd i z jasnego czerwonego obszaru formo

wania się gwiazd, nazwanego kompleksem 30 Doradus, mgławićą.Tarantula lub NGC 2070. Mgławica ta, widoćżna 
w górnej części prezentowanego obrazu, jest największą znaną na niebie chmurą wodorową. Odległość LMC od 

‘  Ziemi'ocenia się na niespełna 180 tys. lat świetlnych, czyli niewiele więcej riiż średnica naszej^Galaktyki. Różne * 
nletody-oceriy odległości do galaktyk są testowane, a. nawet kalibrowane (patrz artykuł D. Graczyka w bieżącym . .- 

' ; hOiper»).W0> j  galaktyce. - . • ’ . \

Mały Obłok Magellana (SMC) jest również galaktyką karłowatą, położoną dalej niż jej sąsiadka LMC — 250 tys. lat św. 
od nas. Składa'się głównie z młodych, gorących niebieskich gwiazd. Obie galaktyki nie są ze sobą powiązane grawi
tacyjnie, ale należą do Lokalnej Grupy galaktyk. Czerwonawe obszary widoczne na tle obu galaktyk to mgławice 
świecące w linii wodorowej H . . * , M

Obłoki Magellana, odkryte w 1519 r. w czasie wielkiej morskiej wyprawy dookoła świata dowodzonej przez Ferdy
nanda Magellana, stały się niejako symbolerrf południowej półkuli nieba: Prezentowane fotografie zostały uzyskane 
przez Davida Malina przy pomocy Angielskiego Teleskopu Schmidta (bliźniak teleskopu na Mt Palomar) w Anglo- 
-Australijskim Obserwatorium w Siding Springs w Australii. *”**
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Wielce Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Ostatnie miesiące były bardzo bogate w wydarzenia astronomiczne. W maju najpierw  

obserwowaliśmy rzadkie zjawisko przejścia Merkurego na tle tarczy słonecznej, a później 
częściowe zaćmienie naszej dziennej gwiazdy. Pisaliśmy ju ż  o tych zjawiskach w „ Uranii”, 
ale i w bieżącym numerze do nich wracamy. Następnie w czerwcu w Uniwersytecie 
Wrocławskim był obchodzony uroczyście jubileusz 90-lecia znakomitego astronoma 

prof. Antoniego Opolskiego. Profesor wygłosił wykład korzeniami osadzony w astronomii 
klasycznej, która była podstawowym nurtem badań astronomicznych w epoce młodości 
i studiów astronomicznych Jubilata. Wykład ten publikujemy na stronach bieżącego numeru.

W lipcu odbył się Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Sprawozdanie z  tego 
spotkania przeszło 2000 astronomów z całego świata otwiera bieżący zeszyt. Doc. Tadeusz 
Jarzębowski, autor tego sprawozdania i uczestnik Kongresów M U  A od ok. 50 lat, zwraca uwagę na głęboką ewolucję 
ich tematyki: znikły z  forum  kongresowego problemy astronomii klasycznej, mechaniki nieba czy gwiazd zmiennych, 
a pojawiła się zupełnie nowa tematyka astrofizyki wysokich energii, ciemnej materii i energii, struktury 
Wszechświata itp.

Sierpień zdominowany był Wielką Opozycją Marsa. Pisaliśmy o tym w poprzednim zeszycie. W tym miesiącu 
przeżywaliśmy istny festiw al marsjański —  wszyscy interesowali się Marsem. Marsa było dużo w radiu, 
w telewizjach, w prasie codziennej. Obserwatoria astronomiczne organizowały pokazy Marsa przez lunety 
i teleskopy. Obserwatorium Poznańskie w ciągu dwóch wieczorów (nocy) około opozycji odwiedziło blisko 10 tys. 
osób, a w Obserwatorium Toruńskim w Piwnicach w Noc Marsjańską 26 sierpnia zjawiło się przeszło 2 tys. osób. 
Koledzy z Planetarium Toruńskiego urządzali teleskopowe pokazy Marsa przez cały miesiąc z  wieży toruńskiego 
ratusza i tym, którzy przybyli i zobaczyli Marsa, dawali nawet odpowiednie „certyfikaty "podpisane przez 
„Kopernika ”. Podobnie działo się w innych ośrodkach astronomicznych. O niektórych marsjańskich imprezach 
piszemy w tym zeszycie. Publikujemy też niektóre zdjęcia i ty  simki Marsa wykonane przez naszych Czytelników  
i mamy nadzieję więcej zdjęć opublikować w przyszłych zeszytach.

Wrzesień był miesiącem Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Toruniu. Nosił on numer 31, choć 
faktycznie był 32 zjazdem PTA, a do tego Zjazdem odbywanym w 80-łecie Towarzystwa utworzonego właśnie 
w Toruniu w 1923 r. Był to bardzo dobry Zjazd, z medalem jubileuszowym, wystawą ESO i udziałem znakomitych 
gości zagranicznych. Piszemy o nim na stronach wiadomości krajowych, a niektóre wykłady zjazdowe są dostępne na 
naszych stronach internetowych. Publikujemy również zdjęcie astronomów polskich na chwilę przed złożeniem  
kwiatów u stóp pomnika Mikołaja Kopernika. We wrześniu też Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika 
w Warszawie obchodziło swój srebrny jubileusz. Zjechali się dawni i obecni pracownicy Centrum i odbyli 
dwudniową sesję naukową poświęconą współczesnemu stanowi dziedzin astronomii uprawianych w  CAMK. Mam 
nadzieję, że w następnym numerze „ Uranii-Postępów Astronomii ” będziemy mogli przedstawić Państwu niektóre 
z wykładów tam w y g ł o s z o n y c h l \ ł

Już w październiku przypadła setna rocznica urodzin doc. Kazimierza Kordylewskiego. Obserwatorium  
Krakowskie zorganizowało kilkudniowe uroczystości mające na celu przybliżenie tej wielkiej postaci krakowskiej 
astronomii obserwacyjnej i Jego dokonań. W bieżącym zeszycie publikujemy zebrane przez prof. Jerzego Kreinera 
wywiady prasowe, jakich doc. Kordylewski udzielał po odkryciu pyłowych księżyców Ziemi. Wywiady te dobrze 
kreślą sylwetkę tego Uczonego jako  człowieka, badacza gwiaździstego nieba i popularyzatora astronomii. 
Przypominamy też wkład astronomów polskich w o dbycie  pyłowych księżyców Ziemi kreślony wspomnieniami 
i piórem dr Anny M arii Witkowskiej, córki prof. Witkowskiego, znakomitego astronoma, specjalisty w dziedzinie 
astrometrii i mechaniki nieba z Poznania.

Oprócz tych okolicznościowych wydarzeń, rozważamy też w tym zeszycie sprawy kosmologiczne. Dariusz 
Graczyk przedstawia, ja k  to badanie gwiazd zaćmieniowych przyczyniło się do lepszego poznania odległości do 
Wielkiego Obłoku Magellana.

Jak zwykle donosimy Państwu o najnowszych odkryciach astronomicznych, polecamy dobrą książkę, dobrą 
muzykę i krzyżówkę astronomiczną. Radzimy, co i ja k  obserwować. Nasz kalendarzyk astronomiczny dotyczy zjawisk, 
jak ie  będą się ukazywały na styczniowym i lutowym niebie 2004ju ż  roku.

Życzę Państwu pi-zyjemnej i wzbogacającej Państwa wiedzę astronomiczną lektu/y ,, Uranii-Postępów 
Astronomii ” oraz pogodnego nieba końca 2003 r.

Przypominam, że nadszedł czas. gdy trzeba odnowić prenumeratę i pozostaję z  szacunkiem
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czytelnicy piszą. E l
Szanowny Panie Profesorze,

Piszę ten list w trosce, aby 
„Urania-PA” nie zeszła „na psy”.

Chciałem skrytykować fa- 
talnąjakość artykułu „Ziemia — 
planeta Kopernika”, Nr 3/2003, 
autorstwa K.l. Czurimowa, z 
języka ukraińskiego przełożo
nego przez Z. Dworaka. Po
mysł artykułu nt. Ziemi jest bar
dzo dobry i z pewnością zasłu
guje na publikację w „Uranii”. 
Jednakże bardzo złe tłumacze
nie oraz treść zbytnio przełado
wana wiadomościami encyklo
pedycznymi (stwierdzeniami 
najczęściej bez jakiegokolwiek 
uzasadnienia) powodują, że ar
tykuł zbyt daleko odbiega od 
ideału artykułu popularnonau
kowego. Dla przykładu przyto
czę kilka „wpadek" tłumacza, 
jak też zapewne i autora.

1. Termin „skorupa ziemska" 
jest tłumaczony w całym arty
kule jako „kora Ziemi”, co jest 
oczywistym ukrainizmem.

2. Dlaczegóż to „niemal ko
łowa orbita Neptuna wskazuje 
na to, że górna granica układu 
planetarnego wynosi 1012 lat”? 
Nadmieniam, że Czytelnikom 
„Uranii-PA” jest znany wiek 
W szechśw iata wynoszący 
1,5x1 o10 lat! Również ocena 
dolnej granicy wieku Słońca w 
oparciu o wiek gromad kuli
stych jest niepoprawna. Nie jest 
nawet wspomniane, że wiek 
Ziemi nie przekraczający 4,6 
mld lat został określony w opar
ciu o izotopowe metody dato
wania meteorytów i najstar
szych szczątków skorupy ziem
skiej (które liczą niemal 4 mld 
lat).

3. „Wtórne jądro” powinno 
być przetłumaczone jako dru
gie jądro — dające początek 
kondensacji materii Księżyca.

4. „ Wszechobecna grawi
tacja” to siła powszechnego

ciążenia. Również nie używa 
się w języku polskim pojęcia 
„odbicie przeciwzwierciadlane”, 
lecz „zwierciadlane”.

5. Na granicy Mohorovicica 
zachodzi skok prędkości roz
chodzenia się fal sejsmicznych, 
a nie „gwałtowny skok drgań 
sejsmicznych".

6. Utwory skalne nie są „gór
skie” — prawdopodobnie błąd 
tłumacza.

7. Temperatura geosfery 
2000°C wymaga wyjaśnienia, 
że chodzi tu jedynie o energię 
kinetyczną cząsteczek rozrze
dzonego gazu, a nie o tempe
raturę termodynamiczną jaka 
była podawana dla niskich 
warstw atmosfery.

8. W rozdziale „Los układu 
Ziemia-Księżyc" ostatnie zda
nie w paragrafie „Dzięki histo
rycznym...” jest niepoprawne 
stylistycznie i niczego nie wy
jaśnia. Tamże w przedostatnim 
paragrafie winno być zwiększa
nie się długości doby, a nie 
„zmniejszanie”. (Powyższe za
gadnienie jest opisane piękną 
polszczyzną w podręczniku 
„Wstęp do fizyki", tom 2 cz. I, 
autorstwa A.K. Wróblewskiego 
i J.A. Zakrzewskiego).

Uchowaj Panie Boże takiej 
popularyzacji!

Z serdecznymi pozdrowie
niami

Stanisław Hałas 
Lublin

Red. Serdecznie dziękujemy 
Autorowi listu za wnikliwą lek
turę i troskę o poziom naszego 
pisma. Niżej zamieszczamy 
odpowiedź tłumacza na powyż
sze zarzuty.

Ceniąc wnikliwość Czytelni
ka, postaram się odpowiedzieć 
na uwagi — niektóre sąjednak 
wysoce kontrowersyjne, jak też 
niepotrzebnie złośliwe, zarów

Dwie monochromatyczne wersje projektu logo PTA, który naj
bardziej podobał się Zarządowi Towarzystwa, autorstwa pana 
Waldemara Puśleckiego z Opola

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

Zapraszamy na nasze łamy!

no pod adresem Autora, tłuma
cza, jak i Redakcji, podczas gdy 
Autor swym artykułem składa 
hołd Kopernikowi.

Na wstępie parę uwag ogól
nych: po pierwsze— z przekła
dem jest tak, że: albo są pięk
ne, albo wierne; po drugie — 
autor ma prawo się pomylić, 
recenzent nigdy; po trzecie — 
prof. Czurimow ma poetyczną 
naturę i tak lubi pisać. Publiku
je też utwory poetyckie — po 
rosyjsku i po ukraińsku.

1. Rzeczywiście, termin 
„kora ziemska” jest bardzo 
rzadko stosowany, używają go 
tylko niektórzy geolodzy polscy. 
Ale „Wielki słownik polsko-ro
syjski" („Wiedza Powszechna" 
Warszawa 1979) podaje termin 
„kora ziemska” . I nie jest to 
żaden ukrainizm!

2. Rząd wielkości (1012) wy
nika, jako górne oszacowanie, 
z pewnych rozważań teoretycz
nych. Szkoda oczywiście, że 
Autor nie podał, z jakich. W 
związku z tym ani rzeczywisty 
wiek Wszechświata, ani Słońca 
nie ma tu nic do rzeczy.

3. Idzie o to, że w pierwot
nej kondensacji protoziemskiej 
mogły powstać dwa zagęsz
czenia. Mnie się bardziej podo
ba słowo „wtórne”. Oprócz tego 
ta hipoteza ma już niewielu 
zwolenników.

4. „Wszechobecna grawita
cja” to figuralne, eufemistyczne 
wyrażenie Autora (licentia poeti- 
ca) i chyba P.T. czytelnicy 
wiedzą o co idzie? „Odbicie 
przeciwzwierciadlane” jest świa
domie wprowadzonym neologi
zmem podkreślającym asyme
trię półkuli północnej względem 
południowej — i na pewno nie 
są one „zwierciadlane”!

5. Racja, racja (chociaż nie 
całkiem, bo idzie o gradient...), 
ale wspominałem o poetyckiej 
duszy Autora.

6. Tu akurat usiłowałem wy
prostować myśli Autora — być 
może zastosowałem z kolei 
zbyt duży skrót myślowy.

7. Trzeba było złej woli albo 
mniemania, iż astronomowie 
i miłośnicy astronomii są taki
mi ignorantami, że nie wiedzą 
o temperaturze kinetycznej. 
Oprócz tego jest to egzosfera, 
a nie geosfera, jak to Recen
zent mylnie pisze.

8. De gustibus est non dis- 
putandium...[vide też wstępną 
uwagę o przekładach). Co do 
słowa „zmniejszanie”, to fak
tycznie jest to błąd tłumacze
nia (albo tzw. czeski błąd, albo 
„co innego myślałem, co inne
go napisałem”).

Z poważaniem
Z. Dworak

Kupię
Sprzedam
Wymienię...
Kupię pilnie, Stefan Wierz
biński „Mechanika nieba”, 
PWN 1973 oraz inne mate
riały z zakresu mechaniki 
nieba.

Tel. 0-502-097-486 lub e- 
-mail calvus75@poczta.fm
Wymienię czasopisma o te
matyce popularnonaukowej 
na inne. Poszukuję: „Świat 
Nauki” z listopada 1992 r. nr 
11(15); „Wiedzę i Życie” 
roczniki 1990 i 1991.
Piotr Ostrzycki, 87-617 Bo
browniki - Pole 4
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243 Pod Krzyżem Południa  —  Kongres Unii 
Astronomicznej w Sydney
Tadeusz Jarzębowski
Kongresy Międzynarodowej Unii Astronomicznej są najliczniejszymi, odbywanymi co 
3 lata, zjazdami astronomów z całego świata. W tym roku miejscem Kongresu było 
Sydney w Australii, dokąd przybyło przeszło 2000 uczestników. Autor opowiada o klu
czowych problemach naukowych, nad jakimi tam dyskutowano, o astronomii australij
skiej i o tym pięknym i gościnnym kraju-kontynencie.

251 Jak gwiazdy zaćmieniowe pomagają kosmologom, 
czyli o odległości do Wielkiego Obłoku Magellana
Dariusz Graczyk
Skala odległości we Wszechświecie jest powiązana z wartością parametru zwanego 
stałą Hubble 'a. Aby go wyznaczyć, zazwyczaj skaluje się odległości pozagalaktyczne 
odległością do Wielkiego Obłoku Magellana. Jednak okazuje się, ze wyznaczenie od
ległości do niego samego nie jest wcale ani proste, ani jednoznaczne...

256 Puste ogniska eliptycznych orbit planetarnych
Antoni Opolski
W dzień swych 90. urodzin, w czasie uroczystości Jemu poświęconej, Autor wygłosił 
wykład na temat zapomnianych już trochę problemów astronomii klasycznej, które były 
istotnym nurtem badawczym w okresie Jego studiów astronomicznych. Rysunki wyko
nane własnoręcznie przez Profesora.

266 Wkład astronomii polskiej w badanie obło
ków pyłowych w układzie Ziemia-Księżyc
Anna Maria Witkowska
Autorka, córka poznańskiego astronoma, w krótkim tekście przypomina bieg wyda
rzeń związanych z odbywaniem pyłowych księżyców Ziemi, jakie poznała głównie 
z relacji Ojca.

268 Wywiady z Kazimierzem Kordyłewskim
Jerzy M. Kreiner
W związku z mijającą setną rocznicą urodzin doc. Kazimierza Kordylewskiego, Autor 
dokonuje przeglądu wywiadów prasowych, jakich ten krakowski astronom udzielał róż
nym środkom przekazu. W ten sposób kreśli sylwetkę tego niestrudzonego obserwatora 
i popularyzatora astronomii.

w kolorze: Galeria Uranii (wkl. I, wkl. IV, okł. III)
rozm aitości: Obłoki gazu z pierwszych gwiazd (261); Gasnący Wszech
świat (265); Ciemna materia wokół galaktyk (271); Galileo (1989-2003) (276); 
Kometa Halleya (285)
w kraju: XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (262); VIII 
bieszczadzkie spotkania dyskusyjne (277); Wakacje z meteorami (278); Spot
kanie z  Marsem w Nadbałtyckim Centrum Kultury (278); Trzeci Obóz Szkole- 
niowo-Obserwacyjny PTMA (279)

212 poradnik obserwatora: Aparat cyfrowy w astrofotogrąfii (cz. VI -  Układy 
podwójne gwiazd)

214 galeria obiektów NGC: NGC 246; NGC 253; NGC 281 
280 kalendarz astronomiczny 2004: sty cze ń -lu ty
286 recenzje: Michał Heller „Początek jest wszędzie ”
287 astronomia i  muzyka: Fenomen Kitaro
288 relaks z  Uranią: Czy znasz gwiazdozbiory południowego nieba?
288 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Charakterystyczny obiekt południowego nieba —- Wielki Obłok Magellana. Przedstawione 
zdjęcie zostało uzyskane w Eumpejskim Obserwatorium Południowym przy pomocy tam
tejszego teleskopu Schmidta (średnica lustra głównego 162 cm, płyty korekcyjnej 100 cm) 
ok. roku 1973. (Zobacz również zdjęcie na drugiej stronie okładki)
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Tadeusz Jarzębowski

*
*

*  *

*

Międzynarodowa Unia Astrono
miczna lic^y obecnie około 9 tys. 
cdonków z 67 krajów. W dniach 
13-26 lipca odbywał się w Sydney 
XXV Kongres tej organizacji 
Uczestniczyło w nim około 2 tys. 
osób.

Na walnym zebraniu podjęto 
następujące uchwały (zalecenia):

1. Dane, uzyskiwane w dziedzi
nie podstawowych badań astrono
micznych, winny być ■—  po upływie 
określonego czasu —  przekazywa
ne do archiwum, gdzie byłyby 
powszechnie dostępne za pośred
nictwem Internetu.

2. Astronomia winna być 
włączana do programów naucza
nia w szkołach poziomu podstawo
wego i średniego.

3. Rok 2009  —  czterechsetna 
rocznica obserwacji Galileusza, 
jak  też narodzin nowoczesnej 
astronomii teleskopowej —  

zostanie ogłoszony „Rokiem 
Astronomii”.

Wybrano nowe władze Unii 
W łatach 2003-2006 stanowisko 
prezydenta będzie sprawować 
Ron Ekers, znany radioastronom; 
był on przez  7 łat dyrektorem Very> 
Large Array w USA, natomiast 
w ciągu ostatnich 15 lat kierował 
radioastronomią australijską. 
Funkcję sekretarza generalnego 
Unii sprawować będzie Oddbj0rn 
Engvold z Instytutu Astrofizyki 
Teoretycznej w Oslo. Prezydentem 
Komisji Stellar Constitution 
został Wojciech Dziembowski 
z Warszawy.

Przed trzema laty astronomowie 
obradowali w Manchesterze.
W roku 2006 odbędzie się kolejny 
kongres w „Mieście Karola IV ” —  

w Pradze. Natomiast na spotkanie 
w Roku Astronomii zaprasza Rio 
de Janeiro

Pod Krzyżem 
Południa
Kongres Unii Astronomicznej 
w Sydney

Zacznijmy od historii.
Kontynent australijski został pozna

ny przez Europejczyków dość późno. 
Udokumentowane informacje pochodzą 
z pierwszej połowy XVII w., kiedy to 
do jego brzegów zaczęli docierać żegla
rze holenderscy. Skaliste i pustynne wy
brzeża wyspy —  nazywane przez nich 
Nową Holandią— nie prezentowały się 
gościnnie, nie zachęcały do wkraczania 
na ląd.

Sytuacja taka trwałaby może dłużej, 
gdyby nie pewne wydarzenie natury 
astronomicznej. Otóż w roku 1769 mia
ło nastąpić widoczne w tych rejonach 
przejście Wenus przed tarczą Słońca. 
Royal Society zwróciło się do króla Je
rzego III z prośbą o pomoc w dostar
czeniu statku oraz wyposażenie takiej 
wyprawy. Kierownictwo powierzono 
kapitanowi Jamesowi Cookowi, który 
dał się potem poznać jako jedna z naj
w ybitniejszych postaci w dziejach 
żeg lugi i odkryć geograficznych . 
W 1768 r. jego korweta „Endeavour” 
wyruszyła w pierwszą, trwającą trzy lata 
podróż dookoła Ziemi. Obserwacje, 
w których brał udział angielski astronom 
Charles Green, zostały przeprowadzo
ne na wyspie Tahiti na Pacyfiku (Wy
spy Towarzystwa). Pogoda dopisała. Był 
3 czerwca 1769 r. Uzyskane wyniki po
zwoliły poznać dokładniejszą wartość 
odległości Ziemi od Słońca, a tym sa
mym i rozmiary Układu Słonecznego.

Po wykonaniu zadania, kontynuując 
kurs w kierunku zachodnim, w roku 
1770 James Cook dotarł do wschodnich 
wybrzeży kontynentu australijskiego. 
Tereny te —  w przeciwieństwie do pu
stynnych zachodnich i północnych brze
gów wyspy— okazały się bogate w roś
linność, bardziej przyjazne. Jego korweta

zakotwiczyła w Zatoce Botanicznej (Bo
tany Bay), około 10 km na południe od 
centrum dzisiejszego Sydney. Cook na
zwał te tereny Nową Południową Walią 
i uznał za własność Wielkiej Brytanii 
i króla Jerzego 111.

Tak więc zjawisko astronomiczne 
wpłynęło niejako na dalsze losy kon
tynentu. Osiemnaście lat później bry
tyjska rzeczywistość tego lądu zaczęła 
wcielać się w życie. Dnia 26 stycznia 
1788 r. przybywa tu „Pierwsza Flota”,
11 statków z Wielkiej Brytanii z ponad 
tysiącem osób —  głównie skazańców. 
Dzień ten obchodzony jest obecnie jako 
święto państwowe —  Dzień Australii*.

Astronomia była potrzebna w żeglu
dze, zwłaszcza do wyznaczania czasu; 
gwiazdy to „przewodniczki” żeglarzy. 
W roku 1855 na pagórku w porcie Syd
ney pojawił się kamienny budynek z ko
pułą: obserwatorium astronomiczne. 
Stoi do dziś, a jego obecność wskazuje, 
jak ważną rolę w rozwoju miasta odgry
wała astronomia. W ciągu dziesiątków 
lat aktywności naukowej placówka ta 
wniosła sporo do badań astrometrycz- 
nych. Tu kapitanowie statków kalibro
wali swe chronometry. Ale dziś —  zna
lazłszy się w centrum czteromilionowej 
metropolii (i w dobie działania Global
nego Systemu Pozycyjnego)— placów
ka ta może spełniać już tylko rolę mu
zeum astronomii lat minionych.

* * *

Obecny, XXV Kongres Międzynaro
dowej Unii Astronomicznej, był drugim 
w historii tego miasta. Uczestników XV 
Kongresu Sydney gościło w roku 1973.

'  Nazwa kontynentu Australia (od łac. au
stralis południowy) przyjęta została dopie
ro w roku 1849.
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Rys. 2. Panorama Sydney. Z lewej budynek opery, gdzie odbywało się uroczyste otwarcie Kongresu 
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Uroczyste otwarcie Kongresu odby
ło się w budynku opery, malowniczo 
usytuowanym na przylądku Bennelong. 
Ten gmach to prawdziwy klejnot współ
czesnej architektury.

Obrady odbywały się w Centrum 
Konferencyjnym i Wystawowym, poło
żonym w równie pięknym miejscu, też 
nad wodą, na nabrzeżu Darling Har
bour. Podobnie jak i na poprzednich 
zjazdach Unii, program obrad był bar
dzo bogaty: sześć czterodniowych sym
pozjów, 26 jedno- ewentualnie półtora- 
dniowych sesji poświęcanych węższej 
tematyce, no i — tradycyjnie —  trzy 
wieczorowe wykłady dotyczące proble
matyki najaktualniejszej. O bogactwie 
całokształtu aktywności naukowej 
świadczyć może fakt, że w obszernej 
księdze ze streszczeniami referatów i po
sterów było ponad 2100 pozycji.

Sporym zainteresowaniem cieszyło 
się 218 Sympozjum poświęcone gwiaz
dom neutronowym, pulsarom, magne- 
tarom. Wygłoszono tu 65 referatów, 
rozwieszono ponad 100 posterów. 
W sympozjum uczestniczyła też od
krywczym pulsarów Jocelyn Bell-Bur- 
nell. (Można mieć wątpliwości, czy dla 
wszystkich czas biegnie jednakowo, 
gdyż jak się patrzy na panią Jocelyn, to 
trudno uwierzyć, że odkrycie miało 
miejsce przed 36 laty). Sympozjum pod
sumował odkrywca głośnego układu 
podwójnego z pulsarem PSR 1913+16, 
laureat Nagrody Nobla, Joseph Taylor 
z Princeton.

Trzeba nadmienić, że w dziedzinie 
badania pulsarów Australijczycy po
szczycić się mogą sporymi osiągnięcia
mi. Działający od czterech dziesięcio
leci 64 m radioteleskop w Parkes (iys. 6)

Rys. 1. Historyczne obserwatorium astronomiczne w Sydney

ma już na swym koncie odkrycie około 
700 — tj. prawie połowy znanych. Właś
nie tu odkryto niedawno pulsara radio
wego o nie spotykanym dotąd długim 
okresie, ponad 8 s, który przysporzył 
sporo kłopotu, gdyż znajdował się już 
poza „linią śmierci”. W Australii wyda
wany jest katalog pulsarów. Na Sympo
zjum podano, że ostatnio została opra
cowana uaktualniona jego wersja z pełną 
dokumentacją bibliograficzną znanych 
obecnie ponad 1400 pulsarów.

Wielki wkład astronomii australij
skiej wiąże się też z tematyką 216 Sym
pozjum, Maps o f  the Cosmos. Niedaw
no zostały zakończone trwające przez 
pięć lat prace nad „trójwymiarową 
mapą” naszego otoczenia. Jest to najob
szerniejsze przedsięwzięcie, gdy chodzi 
o dotychczasowe prace w tym kierun
ku. Wymowne są tu liczby. Pomierzono 
wartości przesunięcia ku czerwieni (a to

umożliwia poznanie odległości obiek
tu) dla ponad 230 tys. galaktyk, znajdu
jących się w odległościach do 3 mld lat 
świetlnych (rys. 3). Badania te objęły 5% 
sfery niebieskiej. Obserwacje prowadzo
no w paskach o szerokości 2 stopni; stąd 
skrót programu 2dFGRS (Two Degree 
Field Galaxy Redshift Survey). Obser
wowano też kwazary, uzyskując prze
sunięcia ku czerwieni 23 tys. tych obiek
tów. Łącznie zatem zebrane są tu dane 
o odległościach ponad ćwierci miliona 
galaktyk i kwazarów!

Gdy porównuje się obecny Kongres 
z tymi sprzed laty, to różnice są prze
ogromne. Nie chodzi o to, że kiedyś pi
sało się kredą, a teraz nawet z rzutni
ków pisma już nikt prawie nie korzysta, 
bo wszyscy przyjeżdżają z laptopami. 
Inna jest zupełnie tematyka. W latach 
50. czy 60. poruszane były tematy astro
nomii klasycznej czy gwiazd zmień-



Dane przeglądu 2dF

Model zdominowany 
przez ciemną materię 

=  1

0.20

Model zdominowany 
przez ciemną energię 

Q m = ° ,3  
Qa = 0,7

Rys. 3. Rozmieszczenie galaktyk w przestrzeni (każdy punkt to galaktyka!). Kosmiczne struktury wykazują zgrupowania, przy
pominające miejscami wały
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Obfitość żelaza w stosunku do obfitości na Słońcu 

4. Potwierdzają się obserwacyjne dane, że im większa obfitość metali w gwież- 
tym częściej wykrywa się tam planety

nych. Tego się teraz nie słyszy, natomiast 
zaskoczyć mogą niejednego już same 
tytuły czy terminologia.

Na przykład tytuł jednej z sesji na
ukowych brzmiał lakonicznie Astroto- 
mography. Pojęcie takie nie zagościło 
jeszcze w podręcznikach, nie znajdzie
my go nawet w najnowszej, czterotomo
wej encyklopedii astronomii i astrofizyki 
(ale pojawiło się już w „Uranii”, zeszyt 
3/2003, okładka). Słowo tomografia — 
od gr. tomós tnący, rozdzielający— uży
wane jest w medycynie: jest to metoda 
badania rentgenowskiego, polegająca na 
wykonywaniu zdjęć dających obraz 
obiektu na dowolnie wybranej głęboko
ści. Otóż w astronomii też szuka się 
możliwości zaglądania do wnętrz 
obiektów astrofizycznych, wykorzystu
jąc takie zjawiska, jak zaćmienia, prze
sunięcie dopplerowskie, opóźnienia 
w nadejściu sygnałów czy rotację

w układach podwój
nych. Astrotomogra- 
fii poświęcono 10 re
feratów.

Zdziwić też mógł 
kogoś ty tu ł 217 
Sympozjum Recyc
ling Intergalactic 
& Interstellar Mat
ter. Słownictwo takie 
spotyka się już w li
teraturze astrono
micznej i jest to uza
sadnione. Przecież 
zanim gwiazda za
kończy ostatecznie 
swój żywot, wyrzu
ci ona w przestrzeń 
m iędzygw iezdną 
wystarczająco dużo 
gazu i pyłu, by mog
ła powstać z tego

inna gwiazda o zbliżonej nawet masie. 
Występuje tu więc coś podobnego jak 
z przekazaniem do recyklingu puszki po 
coca-coli; powstały z niej materiał po
służy do pojawienia się nowej, pełnej 
puszki z napojem.

A oto tytuł innej sesji naukowej Lar
ge Telescopes & Virtual Observatory. 
O dużych teleskopach słyszymy często, 
zaś „obserwatorium wirtualne” to no
vum. Ale jedno z drugim jest jak naj
bardziej związane. Rzecz w tym, że 
astronomii grozi lawina danych. Za po
średnictwem różnego rodzaju aparatu
ry produkuje się terabity obrazów i ka
talogów (rys. 7). Otrzymujemy dane 
w najróżniejszych zakresach widma — 
od promieni gamma do fal radiowych. 
W niedalekiej przyszłości łatwiej będzie 
zapewne „wykręcić numer” odpowiada-

Rys. 5. Rewelacja na Kongresie! 16 lipca doniesiono o od
kryciu teleskopem 3,6 m w ESO najbliższej soczewki gra
witacyjnej RXS J1131-123. Ogniskowany kwazar leży 
w odległości 6300 min lat świetlnych od nas (z = 0,66), 
a soczewkująca go galaktyka eliptyczna w połowie tej od
ległości (z = 0,3). Widać cztery obrazy kwazara i pierścień 
Einsteina
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jący interesującemu nas ciału niebieskie
mu, niż czekać miesiącami na przyzna
nie czasu na teleskopie. A wyniki uzys
kane z tych on-line „obserwacji” mogą 
być równie dobre jak te uzyskane za po
średnictwem teleskopu. No a —  przy
wołując prawo Moore’a —  można się 
spodziewać, że skoro jest planowanych 
tyle nowych teleskopów, to przyjdzie 
czas, że będą to nie tera-, ale petabity.

Tematykę wirtualnego obserwato
rium omawiano na sesji przez kilka go
dzin. Była mowa o International Virtu
al Observatory (IVO), jak też o jedenastu 
wirtualnych obserwatoriach w różnych 
krajach, np. Australian Virtual Observa
tory. A może z czasem pojawi się też 
pojęcie „wirtualny obserwator”?

Nawiązując zaś do pierwszej części 
tytułu tej sesji —  wielkie teleskopy — 
to jedną z sal ozdabiała makieta 100 m 
teleskopu (OWL). Obok informacje: 
„Projekt ESO; koszt inwestycji około 
miliard euro. Pierwsze promieniowanie 
z Kosmosu odebrałby około roku 2015. 
Obserwacje wykonywane tym telesko
pem stanowić będą przełom podobny do 
tego, jakim przed czterema stuleciami 
były obserwacje Galileusza. Bliższe 
dane www.eso.org/projects/owl”.

I na koniec może jeszcze lekki, we
selszy akcent. Na wieczorowym wykła
dzie o rozbłyskach gamma Shrinivas 
Kulkami, Hindus z pochodzenia, opo
wiadał, że po jednym z jego popularnych 
na ten temat odczytów w USA ukazała 
się w lokalnej prasie notatka pod tytu
łem: „Pewien Hindus odkrył Big Bang”.

* * *

Teraz o australijskich obserwatoriach 
(rys. 8).

Mówiliśmy o historycznym obserwa
torium w porcie w Sydney. Dwa inne, 
również dziewiętnastowieczne, powsta
ły w Perth na zachodzie kontynentu oraz 
w Melbourne, które w roku 1869 otrzy
mało 1,2-m teleskop. Przez kolejne czte
ry dziesięciolecia —  do czasu wkrocze
nia na arenę obserwatorium Mount 
Wilson w Kalifornii —  był to najwięk
szy na świecie teleskop o montażu rów
nikowym. Gdy w roku 1924 zaczęło dzia
łać obserwatorium na Mount Stromlo 
(koło Canberry), instrument ten został 
tam przeniesiony. N iestety, w ową 
„czarnąsobotę”, dnia 18 stycznia 2003 r., 
pożar otaczającego buszu strawił tę pla
cówkę („Urania”, 2/2003, s. 80).

Przejdźmy do dnia dzisiejszego. 
W państwie Związek Australijski (Com

monwealth o f  Australia) badania w dzie
dzinie nauk ścisłych są finansowane 
głównie przez CSIRO (Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Or
ganisation). Istnieje też 36 uniwersyte
tów stanowych, jak też założony w roku 
1950 federalny Australian National Uni
versity (ANU).

Głównym centrum badań w dziedzi
nie astronomii optycznej jest działające 
od 1964 r. Siding Spring Observatory. 
Placówka ta — jak też odbudowywane 
obecnie obserw atorium  na M ount 
Stromlo —  należą do ANU. Od 1974 r. 
Siding Spring gości też Anglo-Austra- 
lian Observatory z jego 3,9 m telesko
pem, największym na terenie Australii. 
Na nim właśnie realizowano wspomi
nany program 2dFGRS. Z innych więk
szych instrumentów wymienić należy 
pracujący od 1984 r. teleskop 2,3 m oraz 
1,2 m teleskop Schmidta.

O bserw atorium  
Siding Spring znaj
duje się w malowni
czym  te re n ie  na 
skraju Parku Naro
dow ego W arrum - 
bungle, niedaleko 
m iejscowości C o- 
o n a b a ra b ra n  (od  
Sydney to ponad 400 
km w kierunku pół- 
nocno-zachodnim).
W języku Aboryge
nów coonabarabran 
oznacza „dociekliwy 
człowiek” . To nie

wątpliwie do tego miasteczka dobrze pa
suje, gdyż znajduje się tam Skywatch 
(obserwatorium do popularyzacji astro
nomii z pięcioma teleskopami) jak też 
22 m radioteleskop, a niedaleko, w Si
ding Spring jest aż 8 teleskopów. O Co
onabarabran przyjęło się mówić, że jest 
to Astronomy Capital o f  Australia.

* * *

Radioastronomia świętowała nie
dawno swe 70. urodziny —  a minęło 30 
lat od wprowadzenia jednostki jansky 
(gęstość strumienia energii, 10 26 W/ 
m2 Hz). W Sydney słyszało się: „From 
Karl Jansky to Microjansky”.

Australijska radioastronomia repre
zentuje wysoki poziom. Ewidentnym 
potwierdzeniem tego jest choćby fakt, 
że radioastronom z tego kraju sprawuje 
obecnie funkcję prezydenta Międzyna
rodowej Unii Astronomicznej. Bada
niom radioastronomicznym patronuje

Rys. 7. Przyrost danych obserwacyjnych z ESO i HST 
w ciągu ostatniego dziesięciolecia (liczby w terabajtach)
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głównie CSIRO i podległa jej Australia 
Telescope National Facility (ATNF).

Z instrumentów należy wymienić tu 
w szczególności uruchomioną w roku 
1988 sieć sześciu 22 m teleskopów, na
zywaną Australia Telescope Compact 
Array (ATCA). Jest to jedyny na półku
li południowej instrument o wysokiej 
zdolności rozdzielczej. Znajduje się on 
w pobliżu miasta Narrabri (rys. 8 i 10).

Najstarszy i dobrze zasłużony jest 
wspomniany „łowca pulsarów” 64 m 
teleskop stojący w pobliżu miasta Par- 
kes. Oddany do użytku w roku 1961 (tyl
ko 4 lata po teleskopie w Jodrell Bank) 
i konsekwentnie modernizowany, do 
dziś należy do światowej czołówki. Pro
wadzi się tu m.in. przegląd nieba połu
dniowego w fali 21 cm (program HI- 
PASS, H I Parkes A ll-Sky Survey). 
W ramach tej tematyki młody doktorant 
Narodowego Uniwersytetu Australij
skiego, Brad Warren, dokonał niedaw
no poważnego odkrycia. Są to gazowe 
galaktyki z niew ielką tylko ilością 
gwiazd. Byłyby to galaktyki karłowate, 
dyski gazowe o rozmiarach około 30 tys. 
lat świetlnych, a masa zawartego w ta
kim obiekcie wodoru szacowana jest na 
jakiś miliard mas Słońca. Mierzone prze
sunięcia ku czerwieni wskazują na od
ległości w granicach od 12 do 60 min 
lat świetlnych (rys. 11).

Dwa inne radioteleskopy, nie podle
gające CSIRO, należą do Uniwersytetu 
na Tasmanii. Jeden (26 m) znajduje się 
w pobliżu miasta Hobart (wyspa Tasma

nia), drugi (30 m) w mieście Ceduna nad 
Wielką Zatoką Australijską.

Wszystkie z wymienionych pięciu 
ośrodków radioastronomicznych włą
czone są do międzynarodowej sieci in
terferometrii wielkobazowej (VLBI).

Kontynent australijski jest doskona
łym terenem do rozwoju astronomii ob
serwacyjnej. Liczba ludności wynosi tu 
zaledwie 19 min, podczas gdy po
wierzchnia jest 25 razy większa od po
wierzchni Polski. Niska gęstość zalud
nienia to w szczególności i niewielkie 
zakłócenia radiowe —  ważki argument 
dla radioastronomii. A w tym właśnie 
aspekcie Australia ma szanse na „wielką 
wygraną”. Chodzi tu o Square Kilome
ter Array (SKA).

W roku 1995 powstała koncepcja 
budowy radioteleskopu, jakiego świat 
jeszcze nie widział: jego zbierająca pro
mieniowanie powierzchnia miałaby być

rzędu jednego kilometra kwadratowego, 
natomiast czułość stokrotnie przewyż
szałaby możliwości najlepszych dotych
czasowych interferometrów. Nad pro
gramem tym pracuje międzynarodowe 
konsorcjum, w skład którego wchodzi 
też Polska —  ośrodek toruński. Rozpo
częcie budowy winno nastąpić około 
roku 2012; koszt około półtora miliarda 
dolarów USA. Zakres częstotliwości 
aparatury wynosiłby od około 100 MHz 
do 10 GHz (3 m do 3 cm). Jednym 
z głównych celów astrofizycznych ma 
być odkrywanie i badanie 21 cm emisji 
neutralnego wodoru w obiektach o du
żym przesunięciu ku czerwieni. Tądrogą 
można by uzyskać informacje o wczes
nych etapach ewolucji Wszechświata 
i epoki formowania się galaktyk.

Otóż Australia wysuwa się tu jako 
potencjalny kandydat do lokalizacji tej 
inwestycji. Badane były trzy możliwe 
rejony, jednak najlepszym z nich wydają 
się być pustynne tereny na zachodzie 
kontynentu, w pobliżu miejscowości 
Mileura (rys. 8). Można tam zagwaran
tować „radiowo cichy rezerwat”. A za
uważmy, jak korzystna jest szerokość 
geograficzna, gdyż centrum Galaktyki 
(ó = -29°) przechodzi tam przez sam 
zenit. Także zbliżone szerokości geogra
ficzne teleskopów nowej generacji VLT 
i ALMA (Chile, góra Paranal i pustynia 
A tacam a) zw iększałyby szanse na 
współdziałanie.

* * *

Niebo australijskie jest przyjazne dla 
astronomii, ale nie tak odległa Antark
tyda stwarza możliwości jeszcze ko
rzystniejsze. Tematowi wkraczania 
astronomii na ten „biały kontynent” po
święcono w Sydney dwie jednodniowe 
sesje.

Ale najpierw kilka słów z historii 
Antarktyki.
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Rys. 10. Sieć sześciu 22 m radioteleskopów w pobliżu 
Narrabri

W istnienie jakiegoś wielkiego lądu 
w rejonie bieguna południowego wie
rzono już w czasach starożytnych. Owa 
mityczna Terra Australis była poszuki
wana przez Jamesa Cooka w trakcie jego 
dwóch następnych wypraw wokół Zie
mi (1772-1775, 1776-1779). Jednak 
dopiero w roku 1820 lodowce szelfowe 
Antarktydy dostrzegli ze statków Wo- 
stok i Mimyj Rosjanie Bellinghausen 
i Łazariew. A nogę na biegunie południo
wym jako pierwszy postawił Norweg 
Roald Amundsen. Był to grudzień 
1911 r. Tegoż lata, miesiąc później, do
tarł tam Anglik Robert Scott.

Dziś w tym miejscu— 2835 m n.p.m. 
—  wre życie naukowe: to Amundsen- 
Scott South Polar Station. Głęboko w lo
dzie działa tu detektor neutrin AMAN
DA (Antarctic M uon A nd Neutrino  
Detector Array), a w pobliżu stoi kilka 
instrumentów astronomicznych. Najdłu
żej, już od 10 lat, obserwuje niebo 60 cm 
teleskop South Polar Infrared Explorer 
(SPIREX). Ale najwięcej słyszało się 
ostatnio o DASI (Degree Angular Sca
le Interferometer), za pośrednictwem 
którego odkryto po raz pierwszy prze
widywane przez kosmologów zjawisko 
polaryzacji mikrofalowego promienio
wania tła („Urania”, 6/2002, s. 273).

W dniu 18 lipca, w trakcie pierwsze
go dnia sesji Astronomy in Antarctica,

zorganizowano go
dzinne połączenie 
radiowe z obserwato
rami na biegunie po
łudniowym. Z a d a 
w a n o  i m r ó ż n e  
pytania. Dowiedzie
liśmy się, że obecnie, 
zimą, pracuje tam 58 
osób, a latem jest po
nad 100, że tempera
tura na zewnątrz wy
nosi -57°C. —  „A 
kiedy wzejdzie Słoń- 
ce?” —  „Za dwa 
miesiące”, padła od
powiedź.

Duże znaczenie, 
zwłaszcza dla kosmologii, mają dziś 
badania w podczerwieni. Antarktyda jest 
doskonałym do tego miejscem, przede 
wszystkim z uwagi na niską temperatu
rę. Teleskop i całe otoczenie emitują 
przecież promieniowanie podczerwone: 
a im niższa temperatura, tym jest ono 
słabsze. Na Antarktydzie to utrudniają
ce obserwacje tło jest kilkadziesiąt razy 
„ciemniejsze”. Innym czynnikiem, ogra- 
niczającym  m ożliw ości obserwacji 
w podczerwieni, jest absorpcja przez 
molekuły H20  (jak też C 0 2). Pod tym 
względem jest tu też wyraźnie korzyst
niej ze względu na bardzo suchy klimat 

i niewielką zawartość 
pary wodnej w atmosfe
rze (jak też na znaczną 
w ysokość nad pozio
mem morza). Poziom 
aerozoli atm osferycz
nych jest też niski, głów
nie dlatego, że to konty
nent niezamieszkany.

Wymieniając korzy
ści, nie można nie pod
kreślić faktu, że skoro 
w rejonach okołobiegu- 
nowych ruch dobowy 
ciał niebieskich zachodzi 
równolegle do horyzon
tu, to występuje możli
wość nieprzerwanych 
obserwacji w ciągu całej 
nocy polarnej (jak też 
Słońca w ciągu dnia po
larnego). Są to jakże 
sprzyjające okoliczności, 
gdy chodzi o takie dzie
dziny badań jak astro- 
czy heliosejsm ologia 
oraz tomografia.

I jeszcze o najbliższej i dalszej przy
szłości.

Dużo mówiło się w Sydney o będą
cej w budowie nowej bazie obserwacyj
nej „Dome C” (Concordia), położonej 
na wysokości 3250 m n.p.m. Znajduje 
się ona na płaskowyżu A ntarktydy 
Wschodniej, 1600 km od bieguna połu
dniowego w kierunku stacji nadmorskiej 
Casey. Jest to baza francusko-włoska, ale 
korzystać z niej będą i inni. Prowadzo
ne przez kilka lat badania wykazały, że 
miejsce to znakomicie nadaje się do 
obserwacji, zwłaszcza w podczerwieni; 
pod wieloma względami przewyższa 
ono zarówno Mauna Kea na Hawajach, 
jak i wysokie Andy. I jeszcze jedna uwa
ga. Otóż mówi się, że na Antarktydzie 
występują silne wiatry (co byłoby nie
korzystne dla obserwacji); odnosi się to 
jednak tylko do wybrzeża. W głębi lądu, 
na płaskowyżu, jest już zupełnie spokoj
nie.

To, co dotyczy przedkładanych pla
nów inwestycyjnych, napawa optymi
zmem. Oto niektóre przykłady.

Przedstawiciel USA (Office o f  Polar 
Programs) zawiadomił, że w budowie 
jest 8 m teleskop do badania mikrofalo
wego promieniowania tła; obserwacje 
winny rozpocząć się w roku 2007. Pla
nowany jest też teleskop 2 m do obser
wacji w podczerwieni, a rozpocznie się 
wkrótce rozbudowa detektora AMAN
DA do rozmiarów 1 km3! Propozycja 
z Harvard University dotyczy 30 m te
leskopu do obserwacji w falach submi- 
limetrowych. Anglo-Australian Obser- 
watory wysuwa sugestię ustawienia 
w nowej bazie („Dome C”) 25 m tele
skopu optycznego. Natomiast Uniwer
sytet Nowej Południowej Walii —  pla-

THE NtWSI-APtK or THE INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION OłNtUAL ASSEMBLY SYDNEY łOOJ

Gaseous Galaxies:
An Australian Discovery
by David Fraw and Bratt Little

Rys. 11. Codzienna gazeta kongresowa „The Magel
lanie Times"
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cówka australijska najbardziej zaanga
żowana w rozwój astronomii na Antark
tydzie — przystępuje do badań nad przy
datnością do obserwacji najwyższego 
miejsca na płaskowyżu polarnym; na
zywane jest ono „Dome A” —  4200 m 
n.p.m.

* * *

Nie można pożegnać Australii i An
tarktyki, nie spojrzawszy na niebo po
łudniowe.

Najbardziej znany jest tu oczywiście 
Krzyż Południa (łac. Crux). Okres naj
lepszej widoczności tego gwiazdozbioru 
(na mniej szych szerokościach geograficz
nych) trwa od marca do sierpnia.
W Sydney jest to już gwiazdo
zbiór niezachodzący, podobnie 
jak u nas Wielka Niedźwiedzica.

Krzyż Południa ozdabia austra- 
lijski banknot pięćdziesięciodola
rowy, występuje na fladze tego 
państwa —  jak też na flagach 
Nowej Zelandii, Papui-Nowej 
Gwinei, Samoa oraz Brazylii.

Dla mieszkańców półkuli po
łudniowej niebo nie jest jednak 
tak łaskawe jak dla nas. W pobli
żu północnego bieguna niebie
skiego mamy obecnie ja sn ą  
gwiazdę, informującą nas o stro
nach świata. Natomiast południo
wy biegun niebieski przypada 
w pozbawionej jasnych gwiazd 
konstelacji Oktant (łac. Octans)\ 
tu nocą dla określenia stron świa
ta konieczny jest Krzyż Południa.

Na rys. 12 widzimy fragment 
mapki nieba z Krzyżem Południa 
około kulminacji górnej (tak wygląda to 
np. na początku zimy, w czerwcu po za
chodzie Słońca). Jeżeli dłuższą oś krzy
ża przedłużymy około 4,5-krotnie, trafia
my na miejsce południowego bieguna 
niebieskiego. Wie o tym prawie każdy 
mieszkaniec Australii.

Interesujące są też gwiazdy z otocze
nia Krzyża Południa. Na lewo od tej kon
stelacji rzucają się w oczy dwie bardzo 
jasno świecące: to a  i ft Centaura. Znana 
powszechnie jest oczywiście a  Cen (trze
cia z najjaśniejszych na całym niebie) —  
ta nasza bliska sąsiadka, której promie
niowanie odbieramy, już” po 4,39 latach. 
W odległości dwóch stopni od niej (4 tar
cze Księżyca) wyobrazić sobie możemy 
jej słabiutką towarzyszkę o imieniu Pro- 
xima— jej rozbłyski docierajądo nas po 
4,22 latach.

Natomiast na prawo od Krzyża Połu

dnia —  też na Drodze Mlecznej —  rj Ca- 
rinae. Mówiono o niej w Sydney. Trud
no byłoby ją  pominąć, bo to jedna z naj
bardziej zagadkowych gwiazd, jakie 
znamy. Otoczona je s t niezwykłego 
kształtu mgławicą, będącą konsekwencją 
wybuchu z roku 1843. Na wykresie 
Hertzsprunga-Russella zajmowałaby naj
wyższe miejsce, emitując może nawet 
milion razy więcej energii niż Słońce. Jej 
masa to przypuszczalnie jakieś 110 mas 
Słońca, natomiast utrata masy równoważ
nej jednemu Słońcu następuje w ciągu 
kilku tysięcy lat. To zapewne kandydat
ka na supernową.

Przybywającego na półkulę połu
dniową może zaskoczyć przebieg ruchu 
dziennego ciał niebieskich. Poruszają się 
one oczywiście w płaszczyznach równo
ległych do płaszczyzny równika niebie
skiego —  a istota rzeczy w pochyleniu 
tej płaszczyzny względem płaszczyzny 
horyzontu. Otóż kąt między tymi płasz
czyznami wynosi 90° -  <p. Dla Polski, 
gdzie średnia wartość szerokości geogra
ficznej <p wynosi około 52°, będzie to 38°. 
Ale dla południa Australii, przyjmując 
<p =  -35°, na kąt między tymi płaszczy
znami otrzymamy 125°. Płaszczyzna 
równika niebieskiego pochyla się więc 
ku północy. Zatem Słońce, po wzejściu, 
kieruje się nie ku południowej — jak u 
nas —  ale ku północnej stronie nieba. 
Toteż w południe promienie słoneczne 
nadbiegają tam z kierunku północnego! 
W padać więc będą do tych pokoi

w mieszkaniu, których okna wychodzą 
na północ.

Jakże dobrze znana jest jesienno-zi
mowa konstelacja Oriona; widzimy ją  u 
nas na południowej stronie nieba. Przez 
ten gwiazdozbiór (prawie przez sam 
„pas”) przebiega linia równika niebie
skiego. A zatem jeżeli tam, na półkuli po
łudniowej, płaszczyzna równika pochy
la się w stronę północną, to i Oriona około 
jego kulminacji górnej szukać trzeba na 
północy. Ale to jeszcze nie wszystko —  
będzie on odwrócony! Czerwoną Betel- 
gezę znajdziemy na dole, po stronie pra
wej, zaś gorącą Rigel na górze (po lewej). 

No a „kolebka” młodych gwiazd
—  M gławica Oriona —  jest 
oczywiście nie pod, ale nad pa
sem myśliwego. Przenosząc zaś 
na niebo południowe naszą ilu
strację mitologicznego bohatera, 
stwierdzilibyśmy, że walczy on 
z bykiem w pozycji „do góry no
gami”. No cóż, postacie te po
wstawały w wyobraźni Greków
—  a Grecja leży na półkuli pół
nocnej.

* * *

Następne spotkanie astrono
mów odbędzie się w jednym 
z najpiękniejszych miast Euro
py, w Pradze. Gdy chodzi 
o astronomię i fizykę, miasto to 
poszczycić się może bogatą hi
storią. Tu, w Kościele Tyńskim 
od roku 1601 spoczywa Tycho 
Brahe. W ia tach  1600-1612 
działał Johannes Kepler, tu wy
kluwały się jego prawa ruchu 

planet. Christian Doppler, profesor ma
tematyki (1835-1847), w Pradze sfor
mułował swą słynną zasadę. Ernst 
Mach, fizyk, był profesorem Uniwersy
tetu Praskiego (1867-1895). Wreszcie 
najwybitniejsza niewątpliwie postać, Al
bert Einstein, pracował w Pradze w la
tach 1911-1912.

Doc. Tadeusz Jarzębowski jest eme
rytowanym nauczycielem akademic
kim Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Jest znany z tego, że na różne kon
gresy naukowe na świecie i obserwa
cje zjawisk astronomicznych docie
ra na rowerze. IWa ostatnim Zjeździe 
PTA został uhonorowany Medalem 
im. prof. Włodzimierza Zonna przy
znawanym za zasługi dla populary
zacji astronomii.

12 '

Octans +

Rys. 12. Przedłużając dtuższąoś Krzyża 4,5-krotnie, tra
fimy na okolice południowego bieguna niebieskiego
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Jak gwiazdy 
zaćmieniowe 
pomagają 
kosmologom,
czyli o odległości do Wielkiego 
Obłoku Magellana

Skala odległości 
we Wszechświecie

Mierzenie odległości we Wszech
świecie jest jednym z fundamentalnych 
zadań współczesnej astronomii i — po
wiedzmy szczerze — należącym do 
najtrudniejszych. Ustalenie rozmiarów 
i wieku obserwowanego Wszechświa
ta poprzez wyznaczenie stałej Hubble’a 
Ho z obserwacji cefeid leżących w po
bliskich galaktykach było jednym z 
trzech priorytetowych projektów na Te
leskopie Kosmicznym. Za projektem 
tym kryje się zespół o wielce wymow
nej nazwie Hubble Space Telescope 
Key Project Team, kierowany przez 
amerykańskich astronomów: Wendy 
Freedman, Roberta Kennicutta i Jere
miego Moulda. Zespół ten ogłosił w 
2001 r., że zakończył 10-letnią pracę 
nad wyznaczeniem stałej Hubble’a 
i podał, że wynosi ona Ho = 72 ± 8 km/ 
s/Mpc. Chociaż formalnie błąd wynosi 
przewidywane w projekcie 10%, to kry
je się tutaj pewien kruczek. Otóż me
tody użyte do wyznaczenia tej wielko
ści opierające się na supernowych typu 
la i II czy relacji Tully-Fishera zostały 
wyskalowane, z pomocą HST, w zakre

sie odległości 60-400 Mpc, korzysta
jąc z obserwacji cefeid w galaktykach 
spiralnych wszystkich typów. Cefeidy, 
czyli radialnie pulsujące nadolbrzymy 
I populacji, są na tyle jasne, że można 
je dostrzec za pomocą Teleskopu Ko
smicznego w odległościach rzędu <20 
Mpc. Odległości wyznaczone za po
mocą cefeid tradycyjnie są skalowane 
odległością do Wielkiego Obłoku Ma
gellana (LMC), który traktuje się jako 
swoisty punkt odniesienia w kosmicz
nej skali odległości. Tego satelitę na
szej Drogi Mlecznej wybrano w tym 
celu nieprzypadkowo, gdyż jest poło
żony relatywnie blisko, a ponadto za
wiera pokaźną liczbę wszelkiego rodza
ju gwiazd pulsujących pozwalających 
na wyskalowanie punktu zerowego za
leżności okres-jasność-kolor. Okazuje 
się jednak, że odległość do samego 
LMC wciąż stanowi przedmiot debaty 
wśród astronomów. Różne metody, a co 
dziwniejsze te same metody, lecz uży
te przez różnych uczonych, dają zna
cząco rozbieżne wyniki. Można by tu 
powiedzieć, że są dwa obozy. Jeden, do 
którego należy zespół wyznaczający 
stałą Hubble’a na HST, opowiada się
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za tzw. daleką skalą odległości, która 
odpowiada odległości do LMC równej 
50 kpc. Przekłada się to na moduł dy
stansu równy m -  M = 18,50. Więk
szość tego obozu tworzą uczeni wyzna
czający odległość za pomocą gwiazd 
pulsujących, to jest: cefeid oraz Mir, 
a także z pomiarów najjaśniejszych 
przedstawicieli gałęzi olbrzymów 
(TRGB) i modelowych dopasowań do 
ciągu gorących podkarłów. Drugi obóz 
przekonuje do tzw. bliskiej skali odleg
łości, która odpowiada odległości 45 
kpc (m -  M = 18,25). Za mniejszą od
ległością do LMC opowiadają się ge
neralnie uczeni wykorzystujący gwiaz
dy pulsujące RR Lyr oraz metodę red 
clump (na marginesie, jak to ładnie 
określić po polsku?!). Jest tutaj polski 
akcent, gdyż w tym obozie znajduje się 
silna grupa astronomów z zespołu 
OGLE prowadzona przez A. Udalskie- 
go. Jeśli uznać bliską skalę odległości, 
to stała Hubble’a musiałaby być więk
sza i równa około 81 km/s/Mpc. To 
odpowiadałoby większemu tempu eks
pansji (czyli wzrostu czynnika skalu
jącego) przy odpowiednio mniejszym 
wieku obserwowanego Wszechświata. 
Ogólnie rozbieżności w ocenach odle
głości do LMC sięgają ponad 30% 
i obecnie trudno jest twierdzić, że od
ległość tę znamy z dokładnością 5%, 
jak to założył zespół wyznaczający 
stałą Hubble’a. Jest dużo bardziej praw
dopodobne, że tę odległość znamy nie 
lepiej niż z błędem 10% (patrz rys. 1). 
W związku z tym błąd wyznaczenia 
stałej Hubble’a jest chyba na pewno 
większy niż ten, który anonsowano 
i wynosić może 15%.

Skąd te rozbieżności? Przede wszyst
kim okazuje się, że własności gwiazd 
w LMC różnią się od tych z bliskiego 
otoczenia Słońca czy w ogóle Drogi 
Mlecznej. Wynika to z różnej metalicz- 
ności gwiazd w obu galaktykach. 
Gwiazdy w LMC zawierają znacznie 
mniej pierwiastków cięższych od wodo
ru i helu niż gwiazdy typu słonecznego 
i przypominają ekstremalnie stare 
gwiazdy II populacji w naszej Galakty
ce. I tu jest przyczyna problemów, gdyż 
relacja jasność absolutna— okres dla 
gwiazd pulsujących zależy od metalicz- 
ności, w szczególności istotnie zmienia 
się punkt zerowy skali. Zależność ta dla 
cefeid, które dotąd były preferowane 
jako wskaźniki odległości, nie jest do 
końca znana.

Bezpośrednie wyznaczanie 
odległości

Aby wykalibrować zależność jasno
ści absolutnej cefeid od metaliczności, 
należałoby w niezależny sposób wyzna
czyć odległość do przynajmniej jedne
go z Obłoków Magellana. Przez pewien 
czas pojawiła się nadzieja, gdy odkryto 
echo świetlne wokół supernowej 1987A 
w LMC. Okazało się jednak, że odleg
łość wyznaczona z analizy ekspansji 
echa zależy istotnie od przyjętych zało
żeń co do geometrii otoczki i daje roz
bieżne rezultaty. Najprościej byłoby 
zmierzyć odległość bezpośrednio, wy
korzystując metodę paralaksy trygono
metrycznej. Orbita Ziemi jest widziana 
z LMC pod kątem zaledwie 20 f is łuku. 
Niemniej jednak nawet tak mała paralak- 
sa będzie możliwa do zmierzenia z do
kładnością około 5% dzięki niezwykle 
precyzyjnej astrometrii wszystkich 
gwiazd nieba do jasności około V = 20 
mag., jaka ma być wykonana przez sa
telitę o nazwie Space Interferometry 
Mission (SIM). Na wyniki tej misji trze
ba będzie jednak jeszcze poczekać co 
najmniej 10 lat — jej początek plano
wany jest na rok 2009 (patrz „Urania- 
-PA” 4/2001, s. 159). Czy pozostaje więc 
tylko oczekiwanie na rezultaty przy
szłych astrometrycznych misji kosmicz
nych, takich jak SIM, GAIA czy FAME?

Istnieje inna metoda pomiaru odleg
łości, również geometryczna i do tego 
prawie bezpośrednia. Użyłem słowa 
„prawie” rozmyślnie, gdyż wymaga ona 
w odróżnieniu od paralaks trygonome
trycznych pewnego dodatkowego kro
ku, jakim jest wyznaczenie jasności po
wierzchniowej badanej gwiazdy. Ta 
metoda wykorzystuje spektroskopowo 
podwójne rozdzielone gwiazdy zmien
ne zaćmieniowe. Przez słowo „rozdzie
lone” rozumie się, że składniki są wciąż 
dość głęboko wewnątrz swoich po
wierzchni krytycznych Roche’a i nie 
nastąpiły dotąd epizody wymiany masy 
pomiędzy nimi. W widmie takiej zmien
nej obserwujemy linie pochodzące od 
obydwu składników, więc możemy wy
znaczyć ich orbity spektroskopowe (roz
wiązać krzywe prędkości radialnych), 
a stąd znaleźć stosunek ich mas oraz rze
czywistą separację pomiędzy nimi z do
kładnością do sinusa kąta nachylenia 
orbity układu. Obserwując zmiany jas
ności takiego układu i kompletując je 
w formie krzywej blasku, możemy po

przez jej analizę otrzymać informację
0 względnych rozmiarach składników
1 kącie nachylenia orbity. Łącząc to z in
formacjami spektroskopowymi, otrzy
mujemy rzeczywiste, fizyczne rozmia
ry obu gwiazd. Do tego miejsca jest to 
metoda czysto geometryczna. I teraz 
dopiero zaczynają się różne jej warian
ty-

Statystyczna metoda paralaks 
gwiazd zaćmieniowych

Podstawy teoretyczne metody wy
znaczania odległości w oparciu o gwiaz
dy zaćmieniowe zostały zaproponowa
ne przez J. Stebbinsa już w 1910 r. Co 
prawda w praktyce zastosował on jej 
„odwrotny” wariant. Zakładając, że od
ległość do danego układu zaćmieniowe
go jest znana, wyznaczał jasności po
wierzchniowe składników takiego 
układu wyrażone w jednostkach jasno
ści powierzchniowej Słońca. Dotyczy
ło to Algola i ji Aur, których paralaksy 
były już w tym czasie dość dobrze zna
ne. Przez dłuższy czas używano ukła
dów zaćmieniowych właśnie w tym 
celu. W zasadzie pierwszą praktyczną 
próbą użycia gwiazd zaćmieniowych do 
wyznaczania odległości były prace Sier
gieja Gaposchkina z końca lat 30. Lecz 
dopiero na przełomie lat 60. i 70. Gapo- 
schkin i, niezależnie, Tadeusz Dworak 
dość spektakularnie użyli statystyczne
go wariantu tej metody do określenia 
odległości do obu Obłoków Magellana 
oraz M31. Pomimo tego, że ich analiza 
obfitowała w wiele upraszczających za
łożeń, otrzymane przez nich rezultaty są 
zaskakująco zbieżne z najbardziej do
kładnymi obecnymi wyznaczeniami 
odległości do tych trzech obiektów. Naj
bardziej zdumiewające w tym warian
cie metody jest jednak to, że aby okreś
lić rzeczywiste (lub inaczej mówiąc: 
absolutne) rozmiary układu zaćmienio
wego, nie są wcale potrzebne prędkości 
radialne obu składników! Aby obliczyć 
półoś wielką układu, wystarczy znać 
okres orbitalny układu, który może być 
wyznaczony bardzo dokładnie z obser
wacji fotometrycznych. Obie te dyna
miczne wielkości są związane poprzez 
trzecie prawo Keplera z całkowitą masą 
układu. Jeśli teraz w naszej analizie 
przyjmiemy pewną statystyczną zależ
ność łączącą masę gwiazdy i jej dziel
ność promieniowania (np. relacja Ed- 
dingtona dla karłów ciągu głównego — 
patrz rys. 2), to możemy „wyznaczyć”
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moduł dystansu m-M do LMC

Rys. 1. Rozkład krzywej prawdopodobieństwa na praw
dziwą wartość modułu odległości do Wielkiego Obłoku 
Magellana. Otrzymany został ze złożenia kilkudziesię
ciu (sic!) pomiarów odległości do LMC wykonanych przez 
różnych autorów z wykorzystaniem wielu niezależnych 
metod (linie kropkowane). Maksimum prawdopodobień
stwa leży w pobliżu wartości m-M=18,4 (ok. 47 kpc). 
Zwraca uwagę wielki rozrzut odległości mierzonych do 
LMC oraz fakt, że krzywa nie daje się przedstawić za 
pomocą pojedynczego rozkładu gaussa

cały zestaw parametrów „fizycznych” 
obu składników układu pod warunkiem, 
że w jakiś sposób oszacujemy jasność 
powierzchniową składników, np. przez 
określenie temperatury efektywnej. Po
równując następnie jasność absolutną 
z jasnością  obserwowaną, możemy 
określić odległość do układu. Obecnie 
takie podejście ma jedynie wartość hi
storyczną, choć należy nadmienić, że 
wariant tej metody może być użyty do 
szybkiego i dość dokładnego określenia 
fizycznych parametrów składników wie
lu układów zaćmieniowych jednocze
śnie, pod warunkiem, że odległość do 
nich jest znana —  leżą na przykład w 
jednej gromadzie gwiazd lub galaktyce 
—  oraz posiadają jednorodną i dobrej 
jakości fotometrię.

Kalibracja temperatury 
efektywnej

Opisana wyżej metoda statystyczna 
nie ma żadnej wartości, jeśli chcemy 
znać dokładną odległość do pojedyncze
go układu zaćmieniowego. Używane 
dzisiaj warianty polegają na wyznacza
niu indywidualnych odległości do kon
kretnych układów, co przy ich dużej licz
bie może pozwolić zbudować swego 
rodzaju trójwymiarową mapę rozkładu 
materii w obiekcie, w którym leżą ba
dane układy. We wszystkich tych wa
riantach istotne jest określenie jasności 
powierzchniowej obu składników ukła
du. Klasyczne podejście stosowane 
przez niektórych badaczy polega na uży
ciu kalibracji pomiędzy temperaturą 
efektywną gwiazdy a jej typem spektral
nym lub indeksem barwy. Szczególnie 
popularny, choć niestety nie ze względu 
na swoje zalety, lecz powszechność, jest 
kolor (B-V). Jeżeli znamy poczerwie
nienie międzygwiazdowe w kierunku 
danej gwiazdy zaćmieniowej, możemy 
łatwo policzyć jasność powierzchniową 
obu gwiazd. Mnożąc to przez ich po
wierzchnię, otrzymujemy całkowitąjas- 
ność układu w wybranej długości fali. 
Porównując następnie z jasnością obser
wowaną, prosto znajdujemy odległość.

Ten sposób wyznaczenia jasności po
wierzchniowej jest jednak mało dokład
ny, zależy od znajomości nadwyżki bar
wy E(B-V) oraz od kalibracji temperatury 
efektywnej. Takich kalibracji jest kilka
naście i znacząco różnią się one między 
sobą dla gorących i bardzo chłodnych 
gwiazd. Tę metodę zastosowano jak 
dotąd do obu Obłoków Magellana, jed

nak ze znacznym roz- 
rzu tem  w yników .
Metoda ta może mieć 
pewne znaczenie, je
żeli odległość wyzna
czymy z istotnej sta
ty s ty czn ie  p róbki 
gwiazd zaćm ienio
wych —  będzie to 
rodzaj paralaksy sta
tystycznej. W ten spo
sób ostatnio, z dość 
dużą precyzją 5%, 
wyznaczono odleg
łość do Małego Obło
ku Magellana. Śred
n ia  z 10 u ży ty ch  
gwiazd zaćm ienio
wych dała moduł dy
stansu do tej galakty
ki rów ny m -  M =
18,92 ±0,10 (60,8 
±2,9 kpc), a więc bar
dzo bliski wartości, 
która najczęściej jest 
przyjmowana obec
nie. Jednak jak w przypadku wszystkich 
statystycznych metod pomiaru odległo
ści (metoda oparta na cefeidach jest rów
nież tego przykładem), poziom błędu 
systematycznego jest trudny do oszaco
wania, co znacząco komplikuje interpre
tację takiego wyniku.

Teoretyczne modele atmosfer 
gwiazdowych

Inny, mniej banalny, lecz znacznie 
bardziej skomplikowany sposób zapro
ponował zespół astronomów z Uniwer
sytetu Villanowa w USA prowadzony 
przez Edwarda Guinana. Ten wariant 
metody wykorzystuje absolutną, poza- 
atmosferyczną spektrofotometrię dane
go układu zaćmieniowego w zakresie 
ultrafioletowym i optycznym, czyli mó
wiąc inaczej, obserwowany rozkład 
energii w widmie (SED). Korzystając 
z zaawansowanego pakietu modeli at
mosfer o nazwie ATLAS 9, uzyskuje się 
najlepsze dopasowanie modelowe do 
rozkładu energii, biorąc jako parametry 
wejściowe m.in. tzw. czynnik osłabie
nia blasku (ang. attenuation factor), tem
peraturę efektywnąjednej z gwiazd oraz 
poczerwienienie w tym kierunku. Tem
peratura efektywna drugiej gwiazdy jest 
znana z rozwiązania krzywej blasku 
poprzez skalowanie temperaturą pierw
szej (na ogół gorętszej) gwiazdy. Zna
jąc czynnik osłabienia blasku, równy (R/

D)2, możemy już bezpośrednio policzyć 
odległość D, znając promień gwiazdy R. 
Tutaj jasność powierzchniowa pojawia 
się jedynie pośrednio w czasie analizy 
wykorzystującej teoretyczne strumienie 
energii z jednostki powierzchni gwiaz
dy, obliczone na podstawie modelu at
mosfery. Korzystając z tej metody, wy
znaczono z bardzo dużą dokładnością 
sięgającą aż 3% indywidualne odległo
ści do trzech gwiazd zaćmieniowych 
w Wielkim Obłoku Magellana, to jest 
w kolejności chronologicznej: HV 2274, 
HV 982 oraz EROS 1044. Wszystkie te 
układy zawierają masywne karły ciągu 
głównego typu B l-2, a ich jasność wy
pada w zakresie V = 14-15 mag. Pierw
szy wynik uzyskany dla HV 2274 po
czątkowo przemawiał za bliską skalą 
odległości do LMC (D = 46 kpc). Ale 
rezultaty otrzymane dla dwóch dalszych 
układów skomplikowały sprawę, za
miast jąuprościć. Okazało się, że pomi
mo głoszonej przez zespół z Villanowa 
wielkiej indywidualnej dokładności po
miaru, istnieje znaczący rozrzut pomię
dzy wynikami. Średnia z tych trzech 
wynosi 47,8 kpc, co jest wartością le
żącą mniej więcej w środku pomiędzy 
bliską i daleką skalą odległości. Czyżby 
Sa lom onow y  w y ro k  w kw e s t ii proble
mu odległości do LMC?

Sprawa jest jednak nadal otwarta. 
Problemem tej metody jest zależność od

6/2003 U R A N I A  -  postępy A s t ro n o m ii 253



przyjętego modelu atmosfer, a także, (co 
bardziej istotne) silna korelacja pomię
dzy wyznaczoną temperaturą a poczer
wienieniem międzygwiazdowym. Tę 
korelację autorzy metody starają się 
maksymalnie zmniejszyć, używając roz
kładu energetycznego widma w możli
wie jak najszerszym zakresie długości 
fal. Jednak przykład HV 2274 pokazu
je, jak wynik może zależeć od przyjęte
go poczerwienienia lub strategii mode
lowania. O tóż dla tej jednej tylko 
gwiazdy, opierając się na tej samej foto
metrii i spektroskopii, jej moduł odleg
łości ogłaszano kolejno jako równy 
(w nawiasie rok): 18,54 (1997); 18,42; 
18,30; 18,22(1998); 18,40(2000); 18,42 
(2001) i wreszcie 18,36 (2002). Wydaje 
się więc uzasadnione, by sądzić, że 
mimo pozornie bardzo dużej dokładno
ści metoda ta posiada pewien znaczący, 
lecz trudny do ustalenia poziom błędu 
systematycznego. Rozbieżności pomię
dzy dotychczasowymi wynikami mogą 
być jeszcze inaczej interpretowane. Być 
może Wielki Obłok Magellana ma zna
czącą grubość optyczną, większą niż to 
do tej pory zakładano. Przyjmuje się 
obecnie, że Wielki Obłok pomimo więk
szych rozmiarów liniowych ma znacz
nie mniejszą grubość w kierunku linii 
widzenia niż Mały Obłok. Ten drugi 
w wyniku silnego oddziaływania pływo
wego naszej Galaktyki, kiedy przecho
dził w jej pobliżu jakieś 100 min lat 
temu, jest znacząco zdeformowany, 
a dodatkowo powstał most materii łączą
cy bezpośrednio obie galaktyki. Jest to 
główny powód preferowania Wielkiego 
Obłoku jako punktu odniesienia w skali

odległości, gdyż uważa się, że jest on 
znacznie bardziej zwarty niż jego „mały” 
brat. Możliwe jednak, że nasze rachuby 
dotyczące Wielkiego Obłoku są mylne 
i jest on również znacznie zdeformowa
ny. Byłby to spory kłopot, chociaż przy
najmniej w części tłumaczyłoby to ob
serwowane rozbieżności wyznaczanych 
odległości do tej galaktyki. Zespół z Uni
wersytetu Villanowa planuje określenie 
precyzyjnych odległości do jeszcze oko
ło 20 innych układów zaćmieniowych 
w ciągu najbliższych 5— 7 lat w obu Ob
łokach Magellana. Powinno to pozwo
lić lepiej określić błędy systematyczne, 
jakie wnosi ta metoda oraz odpowie
dzieć na pytanie, jaki jest rzeczywisty 
kształt i orientacja przestrzenna (czy też 
rozkład materii świecącej) tych sateli
tarnych galaktyk.

Bezpośrednia kalibracja 
jasności powierzchniowej

Rozważania na temat wyznaczania 
odległości za pomocą gwiazd zaćmie
niowych chciałbym zakończyć opisem 
jeszcze innego wariantu metody, który 
jest najprostszy, najbardziej bezpośred
ni, z którym można wiązać duże nadzie
je i którego gorącym orędownikiem jest 
Bohdan Paczyński z Uniwersytetu Prin
ceton. Otóż można wykorzystać bezpo
średnią kalibrację jasności powierzch
niowej gwiazdy w zakresie V w funkcji 
normalnego indeksu barwy, otrzymaną 
z analizy gwiazd, których promienie 
kątowe zostały zmierzone bezpośrednio 
interferometrami pracującymi w zakre
sie optycznym lub bliskiej podczerwie
ni. Pod koniec lat 60. trwały próby z ko

lorem (B-V), a w latach 70. zapropono
wano kolor (V-R). Opierając się na ta
kiej kalibracji jasności, Claud Lacy w 
serii prac z lat 70. obliczył odległości 
do około 60 gwiazd zaćmieniowych 
w naszej Galaktyce. Ostatnio (1998) za
proponowano jeszcze inną kalibrację 
opartą na indeksie barwy (V-K). Taka 
kalibracja istnieje dla karłów i olbrzy
mów typów widmowych A, F, G i K. Jest 
ona bardzo słabo zależna zarówno od 
poczerwienienia, jak i metaliczności. To 
stanowi bardzo szczęśliwą okoliczność. 
Są jednak pewne kłopoty. Po pierwsze 
metoda wciąż zależy od wyznaczenia 
E(B-V) oraz stosunku ekstynkcji całko
witej do selektywnej oznaczanej zwy
czajowo R. Otóż R typowo w naszej 
Galaktyce wynosi 3,1, może się jednak 
zmieniać dość znacznie w zależności od 
kierunku. Przyjmowanie typowej war
tości R może prowadzić do pewnych 
(niewielkich na szczęście) błędów sys
tematycznych. Po drugie, i ważniejsze, 
karły typów A, F są z odległości LMC 
widziane jako słabe gwiazdy, w najlep
szym razie mające jasność V = 20 mag. 
Dla tak słabych gwiazd trudno jest uzys
kać wysokiej jakości krzywe blasku 
i prędkości radialnych, które zapewnić 
by mogły dokładność wyznaczenia od
ległości z błędem nie przekraczającym 
5%. Gdyby istniała dobra kalibracja tego 
rodzaju dla gwiazd gorętszych typu B, 
sprawa byłaby prosta. Pomiary interfe
rometryczne średnic kątowych jasnych 
gwiazd B były wykonane już z górą 30 
lat temu przez Hunbury Brown za po
mocą interferometru o bazie 187m i pra
cującego w zakresie niebieskim widma. 
Jednak wykonano je dla niewielu najja
śniejszych gwiazd (limit V = 2,5 mag.) 
i do tego gwiazd często silnie poczer
wienionych. Problem, jaki się tu poja
wia, to bardzo małe średnice kątowe 
tych gwiazd. Dopiero obecnie ruszająta- 
kie interferometry naziemne jak VLTI, 
o docelowej bazie co najmniej 200 m, 
czy CHARA o przewidywanej bazie aż 
300 m, które będą w stanie je  mierzyć 
z większą dokładnością niż ta, jaką osią
gnięto 30 lat temu. Pierwsze jaskółki 
możliwości VLTI zostały już zaprezen
towane, a najbardziej spektakularny 
z ogłoszonych do tej pory wyników do
tyczy pomiaru kształtu Achemara —  
szybko ratującej gwiazdy szelowej typu 
B5V. Okazało się, że spłaszczenie tej 
gwiazdy jest zadziwiająco duże i wyno
si aż 1/1,85, a to dzięki pomiarom roz-

masa*[log(M/Ms )]

Rys. 2. Zależność masa-jasność dla składników rozdzielonych układów podwój
nych z naszej Galaktyki (gwiazdki) oraz z układów z Wielkiego Obłoku Magellana 
(kwadraty). Masy i jasności wyrażone są  w masach i jasnościach Słońca
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Rys. 3. Próbka możliwości interferometru na VLT: ksztatt 
gwiazdy Achernar (a Eri). Punkty przedstawiają indywi
dualne pomiary wraz z Wędami, które są poniżej 0,1 mas! 
(Na obu osiach rozmiary kątowe wyrażone są w mas, czyli 
0,001 sekundy tuku)

miarów kątowych wykonanym z do
kładnością względną 2% (rys. 3). Jed
nak oba interferometry będą pracować 
głównie (jak na razie) w zakresie bliskiej 
podczerwieni, co ograniczy możliwości 
wykonania przez nie dokładnych pomia
rów do średnic kątowych powyżej 0,5 
mas. Gwiazd na niebie o typie widmo
wym B, które miałyby średnice kątowe 
większe od tego limitu, jest tylko kilka
naście. Zdecydowana większość z nich 
ma już pomierzone średnice kątowe, czy 
to stosując interferometrię długobazową 
czy też z obserwacji ich zakryć przez 
Księżyc, jednak ze stosunkowo dużymi 
błędami. Ponadto część z nich to nadol- 
brzymy, które są silnie poczerwienione, 
a ponadto posiadają pewne osobliwości 
jak silne, gęste wiatry czy jasne plamy 
na powierzchni. Dlatego dopóki oba in
terferometry nie ruszą na 100% swoich 
możliwości, dopóty dość trudno będzie 
budować dokładną (i statystycznie 
istotną) kalibrację na tak ograniczonym 
materiale obserwacyjnym

Można by sprawę kalibracji potrak
tować jeszcze inaczej — wykorzystać 
zaćmieniowe układy podwójne, w któ
rych oba składniki są typu B lub wczes
nego A. Te układy, które mają separacje 
większe niż około 0,5 mas, mogłyby być 
rozdzielone przez interferometry na
ziemne. Co dalej? Otóż znając z roz
wiązania krzywej blasku promienie 
względne obu składników (wyrażone 
w jednostkach ich separacji) i mierząc 
ich separację kątową na niebie, można 
by bezpośrednio otrzymać średnice ką
towe tych gwiazd — zazwyczaj będą 
one wyraźnie mniejsze od nominalnej 
zdolności rozdzielczej interferometru. 
Tu pojawia się jednak kolejny problem, 
gdyż układów zaćmieniowych, które by 
spełniały wyżej podane kryteria, jest nie
zmiernie mało, dosłownie kilka na ca
łym niebie. Pewna nadzieja pojawia się 
wraz z automatycznymi fotometryczny- 
mi przeglądami całego nieba. Kilka ta
kich projektów jest w toku (a kilka na
stępnych jest planowane) m.in. All Sky 
Automatic Survey (ASAS) prowadzo
ny przez Grzegorza Pojmańskiego 
z Uniwersytetu Warszawskiego, który 
w zamierzeniu ma prowadzić stały mo
nitoring południowego nieba wszystkich 
obiektów jaśniejszych niż około 14 mag. 
(patrz „Urania-PA” 4/2001, s. 185). Jest 
nadzieja, że ten oraz inne podobne mu 
projekty pozwolą znaleźć kolejne jasne 
układy podwójne zaćmieniowe zawie

rające gorące skład
niki typu B. Na ra
zie jednak żadnego 
tak iego  now ego 
układu nie wykryto.
Pojawia się znowu 
pytanie, czy czekać 
na wyniki pomiarów 
interferom etrycz
nych i przyszłą kali
brację jasności po
wierzchniowej dla 
n a j g o r ę t s z y c h  
gwiazd?

Rozwiązaniem  
może być użycie 
układów zaćmienio
wych zawierających 
składniki typu F, G 
lub K, z których 
przynajmniej jeden 
byłby olbrzymem i 
na tyle dużej separa- 
cji pomiędzy nimi, 
że pozwalałoby to 
użyć istniejącą już kalibrację dla tych 
gwiazd. Układy takie są znacznie rzad
sze niż układy zawierające karły ciągu 
głównego, ale są na tyle jasne, że z od
ległości 50 kpc świecą jako obiekty 
o V -17-18 mag. A to jest już wystar
czające. Na 1460 gwiazd zaćmienio
wych zidentyfikowanych przez zespół 
OGLE w Małym Obłoku Magellana w 
1998 r. jedynie cztery układy spełniają 
tego typu kryteria, a na 2580 gwiazd za
ćmieniowych wykrytych w Wielkich 
Obłoku Magellana (2003) tylko pięć. Ich 
okresy zawierają się w przedziale od 
około 75 do 400 dni. Jak do tej pory ist
nieje tylko jeden przykład wykorzysta
nia trochę podobnego układu zawiera
jącego dość zaawansowany ewolucyjnie 
składnik i znajdującego się w groma
dzie kulistej w Cen. Układ ten — 
OGLEGC 17 — posłużył ponadto do 
określenia górnego i dolnego limitu na 
wiek tej największej i jednej z najstar
szych w naszej galaktyce gromady ku
listej. Dla Obłoków Magellana nikt jak 
dotąd nie wykorzystał tej możliwości. 
Oczywiście, poza znalezieniem odpo
wiednich kandydatów należy jeszcze 
wykonać ich obserwacje w bliskiej pod
czerwieni w filtrze K oraz wysokiej ja
kości spektroskopię, która pozwoliła by 
zmierzyć z dokładnością względną oko
ło 2% amplitudy połówkowe prędkości 
radialnych. W przypadku tych czterech 
układów w Małym Obłoku oznaczało

by to dokładność docelową około 600 
m/s. Na szczęście obecnie półkula po
łudniowa (a właściwie jedno miejsce — 
Chile) posiada kilka teleskopów klasy 
6-8 m, które są w stanie bez większych 
problemów osiągnąć taką dokładność 
nawet dla gwiazdy V~18 mag. w czer
wonym zakresie widma. Po teście tej 
metody dla Małego Obłoku można by 
zastosować jąrównież do Wielkiego Ob
łoku, a potem dla paru innych członków 
Lokalnej Grupy galaktyk. Mam tu na 
myśli przede wszystkim M31 i M3 3. Do 
tego dochodzą tysiące innych układów 
znalezionych w ramach projektów 
MACHO i EROS. Jest więc z czego 
wybierać kolejnych kandydatów i miej
my nadzieję, że znalezione układy po
zwolą rozwiązać debatę wokół odległo
ści do Wielkiego Obłoku Magellana, co 
pozwoli uściślić wyznaczenie stałej 
Hubble’a i poszerzyć naszą wiedzę 
o wieku i rozmiarach naszego Wszech
świata.

Dariusz Graczyk doktoryzował się 
w Centrum Astronomii Uniwersy
tetu Mikołaja Kopernika w Toru
niu z dziedziny gwiazd podwójnych 
zaćmieniowych. Obecnie pracuje 
jako  nauczyciel fizyk i w IV  LO 
w Toruniu.
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Antoni Opolski Puste ogniska

Wykład prof. Antoniego Opolskiego 
na uroczystości jubileuszu Jego 
90-lecia, 13.06.2003. Opracowany 
do druku przez Barbarę Cader-Srokę

Prof. Antoni Opolski przed wejściem do 
głównego budynku Instytutu Astronomii 
we Wrocławiu (rok 1962)

eliptycznych orbit 
planetarnych

W  mlanety, gwiazdy wędrujące, bu- 
dziły zawsze duże zainteresowa- 
nie astronomów starożytnej Gre

cji. Wyznaczano ich drogi wśród gwiazd 
stałych i starano się przewidywać przy
szłe pozycje tych ciał. Wkrótce jednak 
zrozumiano, że same obserwacje pozy
cji planet i wyznaczanie prędkości prze
sunięć nie wystarczają do określenia ich 
ruchów przestrzennych. Rys. 1 przed
stawia planetę P poruszającą się z pręd
kością liniową v, styczną do jej orbity. 
Planeta jest obserwowana z punktu O, 
znajdującego się w odległości PO = r, 
zwanej promieniem wodzącym plane
ty. Przy dużych długościach r, prędkość 
kątowa planety, u, czyli prędkość obro
tu promienia wodzącego r, jest określo
na zależnością:

u — v cos a  / r , 
gdzie a  jest kątem odchylenia kierunku 
prędkości v od kierunku prostopadłego 
do r, ponieważ tylko ta składowa pręd
kości v określa zmianę pozycji planety. 
Natomiast obserwacje nie dostarczają 
żadnych informacji o zbliżaniu się lub 
oddalaniu planety od obserwatora O, 
czyli o zmianach długości promienia 
wodzącego r. Ewentualne zmiany jasno
ści planety, wywołane tym czynnikiem, 
nie były brane pod uwagę i składowa 
radialna prędkości v pozostawała nie
znana. Dlatego uznano, że prócz obser
wacji pozycji planet, koniecznym jest 
przyjęcie ogólnej zasady określającej 
prawa ruchu tych ciał w przestrzeni. 
Taką zasadą, która przez 2000 lat obo
wiązywała w astronomii starożytnej 
i średniowiecznej, był postulat Platona.

Wielki filozof grecki Platon (427-347 
p.n.e.) stworzył koncepcję doskonałego 
światła idei, wiecznego i niezmiennego.

Jako ruch idealny uznał ruch jednostaj
ny po okręgu. Ruch taki trwa wiecznie, 
nie ma początku ani końca, nie wymaga 
nieskończonej przestrzeni, tylko nie
skończonego czasu. Jednostajność i nie
zmienność tego ruchu nie wyróżnia żad
nych faz czy momentów czasu. Te 
atrybuty idealnego ruchu platońskiego 
odpowiadały astronomom greckim, któ
rzy wkrótce przyjęli je jako wzorce dla 
ruchu ciał niebieskich. Według ówczes
nych poglądów właśnie na niebie powi
nien realizować się postulat Platona, 
zwłaszcza że potrafiono uzgodnić go 
z obserwacjami. I tak stworzono obraz 
Świata jako kulę złożoną ze sfer kon
centrycznych. Sfery te obracały się jed
nostajnie, a okresy ich obrotów malały 
w miarę zbliżania się do środka Świata. 
Najszybciej wirowała zewnętrzna sfera 
gwiazd stałych, wykonująca jeden ob
rót w czasie jednej doby gwiazdowej. 
Bliżej środka znajdowała się sfera Słoń
ca. Jej obrót był ok. 4 min dłuższy. Jesz
cze bliżej była sfera Księżyca — obrót 
prawie o 1 godz. dłuższy. Było więc 
oczywiste, że Ziemia, która znajdowała 
się w samym środku Świata, już się nie 
obracała, tylko pozostawała nieruchoma, 
co zresztą każdy osobiście stwierdzał.

Podobnie postulat Platona zastosowa
no do tworzenia modeli ruchu planet 
przy pomocy okręgów mimośrodowych 
i epicykli, uzyskując zgodność z obser
wacjami, chociaż z przewidywaniem 
przyszłych pozycji tych ciał zawsze były 
trudności. Ważnym etapem ustalania 
elementów orbity było wyznaczanie 
środka okręgu, po którym planeta prze
suwała się jednostajnie. Środek ten wy
różniał się tym, że z niego planeta była 
widoczna jako punkt poruszający się ze
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swoim promieniem wodzącym ze stałą 
prędkością kątową u, a więc zakreślają
cy łuki okręgów o długości proporcjo
nalnej do czasu. Ta właściwość środka 
okręgu ułatwiała wyznaczenie jego po
łożenia na podstawie trzech odpowied
nich obserwacji. Później Ptolemeusz 
(100-160?) przy wyznaczaniu elemen
tów orbit planet górnych korzystał z do
datkowego punktu zwanego ekwantem. 
Punkt ten posiadał cechę środka orbity, 
czyli promienie wodzące wychodzące 
z niego obracały się ze stałą prędkością 
kątową, chociaż sam punkt znajdował 
się w pewnej odległości od środka orbi
ty. Ekwanty spełniały ważną rolę przy 
obliczaniu elementów orbit. W skompli
kowanych modelach orbit, z użyciem 
epicykli, ekwant był przyjmowany 
w pierwszym przybliżeniu za środek or
bity i przy tym założeniu wyznaczano 
pozostałe elementy, które jednak nie 
dawały pełnej zgodności z obserwacja
mi. Wtedy stosowano opracowane me
tody poprawiania elementów, aby w dru
gim lub trzecim przybliżeniu uzyskać 
pełną zgodność z danymi obserwacyj
nymi. O tym, jak istotnym było korzy
stanie z ekwantu, świadczy fakt, że gdy 
w 1900 r. podano metodę obliczania ele
mentów orbity bez pomocy dodatkowe
go punktu, jakim był ekwant, okazało 
się koniecznym rozwiązanie równania 
8 stopnia.

Kopernik przeprowadził radykalną 
zmianę układu planetarnego geocen- 
trycznego na heliocentryczny, ale zacho
wał postulat Platona. Jedyną zasadę, 
którą przyjął w swoich pracach, sformu
łował następująco: Ruch ciał niebie
skich jest jednostajny, kolisty lub z ru
chów kolistych złożony. Zastosowanie 
tej zasady przedstawimy na modelu 
orbity planety górnej podanym w dziele 
Kopernika De Revolutionibus (1543 r.). 
Rys. 2a przedstawia połowę orbity koli
stej o środku M. Średnica tej orbity prze

chodzi przez środek orbity Ziemi, zwa
ny myląco słońcem średnim S.r. Punkt 
ten był stałym punktem odniesienia dla 
wszystkich orbit wyznaczonych przez 
Kopernika. Natomiast Słońce rzeczy
wiste S nie występowało w tych obli
czeniach, za wyjątkiem orbity Ziemi. 
Odległość między punktami Sśr i S wy
znaczył Kopernik na 0,0322 jednostki 
astronomicznej (j.a.), a kierunek S.—  S 
w systemie długości stosowanym przez 
Kopernika przy obliczaniu orbit wyno
sił A = 71°03'. Poprawne wartości tych 
wielkości powinny być odpowiednio: 
0,0336j.a. i A = 68°44'. Po orbicie przed
stawionej na rys. 2a porusza się środek 
epicyklu F, po którego obwodzie prze
suwa się planeta P. Środek F i planeta P 
poruszają się jednostajnie tak, że jedna
kowe kąty MFP i FMAg wzrastają pro
porcjonalnie do czasu t, a współczynni
kiem proporcjonalności jes t stała 
prędkość kątowa u. Kąty te wynoszą 
więc ut, gdzie czas t liczony jest od mo
mentu, gdy planeta P znajdowała się 
w apogeum Ag, a oba kąty wynosiły 0°. 
Po przeciwnej stronie apogeum Ag znaj
duje się perygeum Pg, do którego pla
neta dojdzie po przejściu połowy orbi
ty. Na omawianej średnicy znajduje się 
też ekwant E w odległości od środka M 
równej promieniowi epicyklu ME = FP

Kopernik korzystał z ekwantu, chociaż 
nie używał tej nazwy (por. „Urania-PA” 
4/99). Jeżeli połączymy punkty E i P, to 
linia ta będzie równoległa do MF i przez 
cały czas ruchu planety przy jednako
wym wzroście kątów MFP i FMAg za
chowuje tę równoległość. Dlatego kąt 
PEAg wzrasta również jednostajnie 
i wynosi tak, jak kąty poprzednio oma
wiane, ut. W wyniku tej konstrukcji 
punkty F, M, E, P tworzą trapez równo
boczny, który w czasie ruchu planety 
zmienia kształt wskutek zmiany kątów 
i długości boku EP. Ponieważ EP jest 
promieniem wodzącym planety i obra
ca się ze stałą prędkością kątową, więc 
możemy stwierdzić, że punkt E spełnia 
warunek stawiany ekwantom. Natomiast 
sama planeta P, w wyniku złożenia 
dwóch ruchów doskonałych, porusza się 
po krzywej zbliżonej do okręgu o środ
ku N — na rys. 2a linia przerywana. 
Prędkość planety wzrasta przy przejściu 
od Ag do Pg w wyniku zmiany kierun
ku jej obrotu po epicyklu, z przeciwne
go na zgodny z kierunkiem ruchu środ
ka epicyklu.

Kopernik był ostatnim wielkim astro
nomem, uznającym postulat Platona. Po 
ok. 2000 lat postulat ten przestał obo
wiązywać, gdy w 1609 r. Jan Kepler 
ogłosił swoje prawa ruchu planet. Za
nim je omówimy, należy przypomnieć 
fakty, które doprowadziły do odkrycia 
Keplera. Zaczniemy od przedstawienia 
działalności duńskiego astronoma Tycho 
Brahe (1546-1601). Dzięki swojej ak
tywności Brahe zyskał poparcie króla 
duńskiego Fryderyka II, który przeka
zał mu wyspę Hven (1576 r.) i zaopa
trywał w fundusze na działalność na
ukową. Brahe wybudował na wyspie 
dwa obserwatoria i wyposażył je w in
strumenty własnej konstrukcji. Głów
nym instrumentem był duży, murowa-

Tabela 1

Pozycje ekwantów E wg danych Kopernika i ognisk pustych O wg danych 
współczesnych. Sśr-E  —  odległość ekwantu E od Słońca średniego Sśr, 
S - 0  —  odległość ogniska pustego od Słońca S. Długości AAh podane 
w systemie długości AAg Kopernika, AAh = A(1500) -  25°37'

Planeta
Dane Kopernika Dane w spółcześnie zredukowane

S * r - E  AAg S - 0

Saturn 1,045 j.a. 240°21' 1,068 j.a. 238°02'
Jowisz 0,475 159 01 0,502 160 59
Mars 0,298 119 04 0,284 121 36
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Rys. 2. a) Połowa orbity kolistej planety górnej wg Kopernika. M — środek orbity, 
F — środek epicyklu, E — ekwant, Sśr — słońce średnie, środek orbity Ziemi, 
P — planeta, Ag — apogeum, Pg — perygeum, Ag, P, Pg — droga planety, linia 
przerywana, N — środek drogi planety.
b) Połowa orbity eliptycznej planety wg Keplera. M — środek orbity, S —  ognisko 
Słońce, O —  ognisko puste, Ah — aphelium, Ph —  peryhelium, C — środek łuku 
elipsy, P — planeta, Ph, C, A h - droga planety, linia przerywana, r,, r2 —  promienie 
wodzące, u,, u2 — prędkości kątowe, I, II — punkty kontrolne, dodane przez autora

ny kwadrant. Brahe sam obserwował 
i korzystał z pomocy asystentów, którzy 
ustawiali przyrządy, odczytywali po- 
działki i zapisywali wyniki. Dzięki ta
kiej organizacji obserwacji Brahe w cią
gu 21 lat zebrał olbrzymi materiał, 
dobrze udokumentowany i odznaczają
cy się wyjątkową dokładnością 1 '-2', 
oceny odczytów do 10". Była to najwyż
sza dokładność osiągnięta przed wpro
wadzeniem instrumentów z układami 
optycznymi do pomiarów astrometrycz- 
nych. Po śmierci króla, w wyniku intiyg 
dworskich, Brahe musiał opuścić Danię, 
zabierając dokumentację swoich obser
wacji. W roku 1599 przeniósł się do Pra
gi, został mianowany przez cesarza Ru
dolfa II cesarskim matematykiem 
i astronomem, i zaczął budować nowe 
obserwatorium. Tutaj dołączył do niego 
Jan Kepler (1571-1630), przyjęty jako 
pomocnik. W roku 1601 Tycho Brahe 
umarł. Kepler objął jego stanowisko 
i zaczął samodzielnie opracowywać 
przywiezione przez mistrza wyniki duń
skich obserwacji. Brahe poświęcił dużo 
uwagi obserwacjom Marsa. Dzięki temu 
Kepler mógł odtworzyć całą orbitę tej 
planety i stwierdził, że wykazuje ona 
spłaszczenie niezgodne z przyjmowa
nym kształtem kolistym. Próbował do
pasować do niej krzywą jajowatą, 
szerszą z jednej strony i węższą z dru
giej oraz elipsę. Ta ostatnia najlepiej 
pasowała do obserwacji, a nawet umoż
liwiła wyznaczenie mimośrodu e = 
0,091. Należy zwrócić uwagę na ten 
wynik. Elipsa o mimośrodzie e = 0,091 
ma oś małą krótszą od wielkiej zaled
wie o 0,4 %. Obserwacje, które opraco
wywał Kepler, były i liczne, i dokładne,

jeżeli pozwoliły na prawidłowy wybór 
kształtu orbity spośród kilku bardzo po
dobnych krzywych. Wraz z orbitą elip
tyczną pojawiły się nowe elementy, 
rys. 2b. Wielka oś, 2a, wyznaczona zo
stała przez Słońce, S, i środek elipsy M. 
Końce tej osi nazwał Kepler odpowied
nio peryhelium, Ph i aphelium, Ah. 
Usunął więc poprzednio używane sta
rożytne perygeum i apogeum, zachowa
ne jeszcze przez Kopernika. Na wielkiej

osi znajdują się ogniska elipsy, S i O. 
Ich odległości od środka M oznacza się 
zwykle c: SM = MO = c. Stosunek tej 
wielkości do półosi wielkiej, a, jest mi- 
mośrodem elipsy, e: e = c/a, 0 < e <1. 
Graniczna wartość e = 0 odpowiada już 
okręgowi, więc orbicie zgodnej z postu
latem Platona. Można więc powiedzieć, 
że Kepler rozszerzył orbity koliste na 
eliptyczne o małych mimośrodach. Na
leży zwrócić uwagę, że rys. 2b nie 

przedstawia wiernie 
własności orbity 
eliptycznej. Łuk pół- 
elipsy ma e = 0,70, 
a rozkład ognisk od
powiada e = 0,33.

Kepler był nie 
tylko astronomem, 
ale również misty
kiem, który uważał, 
że w Kosmosie pa
nuje harmonia wyra
żająca się prostymi 
związkami i prawa
mi matematyczny
mi. Praw tych po
szukiwał w ruchu 
Marsa. Po ustaleniu 
eliptycznego kształ-

Tabela 2
Względne prędkości liniowe planety v oraz promienie wodzące r i prędkości kątowe u obser
wowane z ogniska Słońce, środka orbity M i ogniska pustego w czasie ruchu planety od 
peryhelium Ph przez środek łuku C do aphelium Ah

pkt v Ognisko-Słońce

ri Mi

Środek M 
r um m

Ognisko puste

r2 U2

Ph J  1+6
1 1 + e

a 0 ~ e )  h-eS
\\ + e 

v 1 - e a(l+e) 1 i-V j

a \ll — e2 a ^ ~ e2 ]i_v ‘ (1~ e2)j l - e 2

Ah Ja!,Ve> 0 ( 1 +e) J  (1 + e)3
I 1 - e  

V 1 + e 0(1- e )

1
7 ~ “ '
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Tabela 3
Względne prędkości kątowe u planety poruszającej się po orbicie elip
tycznej, e = 0,10, od peryhelium Ph przez środek łuku C do aphelium Ah, 
w czasie t połowy okresu obiegu T, obserwowane z punktów osi wielkiej: 
S — ognisko Słońce, M — środek osi, I — punkt kontrolny, O — ognisko 
puste, II — punkt kontrolny, Au (Ph -  Ah) — zmiany u od Ph do Ah

pkt t S M I O II
Ph 0,000 T 1,2284 1,1055 1,0529 1,0050 0,9613

0,093 1,1756 1,0854 1,0425 1,0014 0,9623
0,170 1,0796 1,0501 1,0250 0,9966 0,9749

C 0,234 0,9950 1,0050 1,0025 0,9950 0,9827
0,339 0,8855 0,9479 0,9726 0,9986 1,0214
0,421 0,8349 0,9125 0,9586 1,0031 1,0581

Ah 0,500 0,8223 0,9045 0,9521 1,0051 1,0642
Au (Ph -A h ) +0,406 +0,201 +0,101 0,000 -0,103

tu orbity i jej mimośrodu zwrócił uwa
gę na dwa ogniska tej elipsy. Bardzo 
szybko stwierdził, że Słońce jest w jed
nym ognisku i że promienie wodzące 
wychodzące z niego, rx spełniają zależ
ność, której można nadać dwie formy: 
1 — promienie wodzące r, zakreślają 
pola proporcjonalne do czasu, a więc ist
nieje stała prędkość połowa; 2 — pręd
kość kątowa tych promieni jest odwrot
nie proporcjonalna do kwadratu ich 
długości, w, ~ 1/r,2.

Kepler przeprowadził też próby zna
lezienia prostego wzoru dla drugiego 
pustego ogniska O. Zauważył analogię 
między punktami na średnicy kolistej 
orbity Kopernika: Sśr, N i E (rys. 2a), 
a środkiem elipsy i dwoma ogniskami 
S, M i O w jego eliptycznej orbicie, 
rys. 2b. Stwierdził również, że na płasz
czyźnie ekliptyki ekwant E wyznaczo
ny przez Kopernika znajduje się blisko 
pustego ogniska jego orbity O, rys. 3. 
Dane liczbowe użyte do wykonania 
rys. 3 podane są w tab. 1. Kepler mógł 
więc przypuszczać, że puste ognisko jest 
ekwantem, czyli że wychodzące z nie
go promienie wodzące r2 obracają się 
ze stałą prędkością kątową uT Spraw
dzenie tej hipotezy doprowadziło do jej 
odrzucenia. Kepler stwierdził pojawia
nie się różnic dochodzących do 8' mię
dzy obserwowanąpozycjąplanety a ob
liczoną, przy założeniu stałości ur  
Należy jednak zwrócić uwagę, że róż
nica 8 '  była znacząca dla Keplera, po
nieważ posiadał dane obserwacyjne
o dokładności 1' -  2'. Natomiast dla Ko
pernika i jego poprzedników, opracowu
jących dane o dokładności ok. 10', róż
nice 8 '  były bez znaczenia i puste 
ognisko orbity Marsa mogło zostać 
uznane za ekwant i użyte do dalszych

obliczeń. Gdy Keplerowi nie udało się 
znaleźć związku ruchu planety z pustym 
ogniskiem, przestał się nim interesować. 
Dwa pierwsze jego prawa opublikowa
ne w 1609 r. głosiły:

1. Ruch heliocentryczny planet odby
wa się po elipsach. W jednym z ognisk 
każdej elipsy znajduje się Słońce.

2. Prędkość połowa ruchu heliocen- 
trycznego każdej planety jest stała.

Prawa te zakończyły okres prawie 
2000 lat obowiązywania w astronomii 
postulatu Platona. Rys. 2a z okręgiem, 
epicyklem i ekwantem przestał być ak
tualny. Rozpoczęła się era orbit eliptycz
nych (rys. 2b), które uzyskały teoretycz
ne uzasadnienie w teorii grawitacji 
Newtona (1687 r.).

Przedstawione powyżej dawne pro
blemy możemy dzisiaj wyjaśnić, znając 
rzeczywiste ruchy planet w polu grawi
tacyjnym Słońca. Prędkość liniowa pla
nety, v, poruszającej się po elipsie o pół- 
osi wielkiej a i mimośrodzie e określona 
jest wzorem

v =VgmJ---,
Vri a

a( 1- e) < r, < a ( l+  e),

gdzie G — stała grawitacji, M — masa 
Słońca.

Ze względu na symetrię prędkości, 
v, względem osi wielkiej, ekwant, jeże
li istnieje, musi znajdować się na tej osi, 
aby ruch po obu stronach elipsy z niego 
obserwowany wyglądał jednakowo. 
Wystarczy więc ustalić, jak zmieniają się 
prędkości kątowe planety obserwowa
ne z wybranych punktów wielkiej osi 
elipsy. Do punktów poprzednio ustalo
nych dodaliśmy dwa punkty kontrolne: 
I — w połowie odległości między środ
kiem elipsy M a ogniskiem pustym O 
i II — symetrycznie po drugiej stronie 
tego ogniska (rys. 2b). Nasze rozważa
nia obejmują pół okresu obiegu planety, 
od peryhelium Ph, przez środkowy 
punkt łuku elipsy C, do aphelium Ah. 
Tab. 2 podaje zmiany prędkości linio
wej v, promieni wodzących r i prędko
ści kątowych u obserwowane w tym 
czasie ze Słońca S, środka orbity M
i z ogniska pustego O. Podano tylko 
wielkości względne, zależne od półosi 
a i mimośrodu e, bez stałych współczyn
ników. Aby uzyskać prędkości kątowe 
planety o mimośrodzie orbity e i okre
sie obiegu T, należy obliczyć wartości 
liczbowe wyrażeń podanych w tab. 2 dla 
danego e i pomnożyć je przez średnią 
prędkość kątową w = 360° IT. Dane ta
beli wskazująna zmniejszanie się i um 
od Ph do Ah w przypadku obserwacji 
ze Słońca S i środka M. Natomiast dla 
ogniska pustego występują jednakowe, 
skrajne wielkości «2, a wielkość środko-
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Tabela 4

Parametry ruchu Ziemi i planet górnnych: T —  okres obiegu, e —  mimo- 
śród, u —  średnia prędkość kątowa (u = 3607T), Au2 —  amplituda zmian 
prędkości kątowej, AA —  amplituda odchyleń pozycji planety. Dwie ostat
nie wielkości odnoszą się do obserwacji z ogniska pustego

Planeta
Ziemia 
Mars 
Jowisz 
Saturn

T e u Au2 AA

365 d 0,017 59,1'/d 0,50"/d 0,24'
687 0,093 31,4 8,20 7,48

4333 0,048 5,0 0,34 1,98
10759 0,056 2,0 0,19 2,70

wa jest zmniejszona przez czynnik 
(1 -  e2). Jest to drobne zmniejszenie. 
Przye < 0,1 Jakie występują w omawia
nych orbitach, 0,01, więc zmniej
szenie jest poniżej 1%. Aby bliżej przed
stawić ten problem, podajemy w tab. 3 
dane liczbowe ilustrujące względne 
zmiany prędkości kątowej u obserwo
wanej z wybranych punktów wielkiej 
osi orbity o mimośrodzie e = 0,10, 
w przybliżeniu orbity Marsa, podczas 
ruchu planety od peryhelium Ph do aphe- 
lium, Ah. Ostatni wiersz tabeli podaje 
różnice wielkości u między peryhelium 
a aphelium. Widoczne jest stopniowe 
zmniejszanie się tych różnic do 0 dla 
ogniska pustego i zmiana znaku przy 
przekroczeniu tego punktu. Fragment 
danych tab. 3 przedstawiono graficznie 
na rys. 4 dla punktów kontrolnych I i II 
oraz ogniska pustego. Dla punktu I wi
doczne jest monotoniczne zmniejszanie 
się wartości u, ale w małym zakresie, 
ok. 10%. Natomiast dla punktu II, znaj
dującego się po drugiej stronie ogniska 
O, przebieg jest odwrotny, prędkość ką
towa wzrasta. Można by się spodziewać, 
że dla ogniska O nastąpi wyrównanie 
przebiegów do linii prostej odpowiada
jącej stałej prędkości kątowej. Ale tak 
się nie dzieje. W części środkowej wy
stępuje zmniejszanie prędkości, trwają
ce około 1/4 okresu obiegu. Pod koniec 
tej fazy planeta znajduje się za pozycją

obliczoną dla ruchu jednostajnego. Wte
dy następuje zwiększenie prędkości 
i planeta nadrabia opóźnienie, a nawet 
wyprzedza pozycję ruchu jednostajne
go. Dla możliwości obserwacyjnego 
stwierdzenia tego przebiegu istotną jest 
amplituda odchyleń od ruchu jednostaj
nego, ponieważ właśnie tę wielkość naj
łatwiej obserwatorzy mogli wyznaczyć. 
Tab. 4 podaje dane liczbowe dla Ziemi 
i planet górnych. Ostatnia kolumna, AA, 
zawiera oszacowane wielkości amplitud 
omawianych odchyleń pozycji planet. 
Największą amplitudę AA = 7,5' wyka
zuje Mars i tę właśnie wielkość stwier
dził Kepler. Ale gdyby T. Brahe zebrał 
obserwacje dla Jowisza lub Saturna 
i Kepler zajął się opracowaniem tych da
nych, to wobec małych wartości AA, 
zbliżonych do błędów obserwacyjnych, 
może uznałby, że planety poruszają się 

wokół ogniska puste
go ze stałą prędkością 
kątową i odpowied
nio uzupełniłby dru
gie prawo ruchu pla
net. Ale szczęśliwie 
Kepler uniknął tego 
błędu.

Z powyższego opi
su wynika, że przy 
rzeczywistym ruchu 
planet po orbitach 
eliptycznych nie ist
nieje punkt, z które
go obserwowana pla
neta poruszałaby się 
ze stałą prędkością 
kątową, czyli który 
byłby ekwantem. Naj
bliższym spełnienia 
tego warunku jest 
puste ognisko elipsy. 
Dlatego astronomo
wie, którzy przed Ke- 
plerem szukali 
ekwantów, znajdo

wali je w pobliżu pustych ognisk elips, 
chociaż nic o nich nie wiedzieli.

Opisany powyżej fragment historii 
astronomii można przedstawić jako tra
gedię pustych ognisk orbit eliptycznych. 
Przez 15 wieków, ukryte pod nazwą 
ekwantów, pełniły ważną rolę, pomaga
jąc astronomom starożytnym i średnio
wiecznym przy wyznaczaniu kolistych 
orbit planetarnych. Dopiero Kepler od
krył ich prawdziwą tożsamość jako ele
mentów należących do orbit eliptycz
nych. Ale równocześnie stwierdził, że 
punkty te tylko częściowo posiadają 
własność, jaką im przypisywano. Od 
tego czasu puste ogniska orbit eliptycz
nych są nikomu niepotrzebne i właści
wie zapomniane. Podobnie doskonały, 
niezmienny Świat Platona, wynikający 
z koncepcji filozoficznej, odszedł do hi
storii. Dzisiaj znamy fizyczne dowody 
stałej, kosmicznej ewolucji, która zaczę
ła się Wielkim Wybuchem.
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Powyższy tekst powstał na podsta
wie wykładu, jak i Autor wygłosił 
w dniu jubileuszu swego 90-lecia 
w Instytucie Astronomicznym we 
Wrocławiu. Profesor Opolski jest 
znakomitym astronomem wrocław
skim (patrz U-PA 3/2003, s. 105). 
Ostatni Zjazd PTA nadał Mu god
ność Członka Honorowego Polskie
go Towarzystwa Astronomicznego.

50T

Rys. 4. Względne zmiany prędkości kątowej u w czasie 
ruchu planety od peryhelium Ph do aphelium Ah po or
bicie eliptycznej e=0,10 obserwowane z punktów kon
trolnych I i II (linie przerywane) oraz z ogniska pustego 
(linia pogrubiona)
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rozmaitości

Obłoki gazu 
z pierwszych gwiazd

Astronomowie, badając najdalszy 
znaleziony do tej pory kwazar, odkryli 
wokół niego dużą ilość gazu, który za
wiera atomy utworzone w jądrach pierw
szych istniejących gwiazd. Charaktery
styczne linie widmowe tlenku węgla zo
stały odkryte dzięki obserwacjom VLA 
(Very Large Array) — systemowi 27 ra
dioteleskopów w stanie Nowy Meksyk 
w USA oraz Interferometrowi Plateau de 
Bures w Alpach francuskich, złożonemu 
z 5 radioteleskopów. Gaz otaczający 
młodą galaktykę obserwujemy w mo
mencie, gdy Wszechświat ma jedną 
szesnastą obecnego wieku, czyli wów
czas gdy wynurzał się z pierwotnych 
„Ciemnych Wieków”, zanim światło mog
ło swobodnie podróżować przez Ko
smos.

Zaskakujące jest odkrycie tlenku 
węgla (CO) w młodej i tak odległej ga
laktyce. Oznacza to, że już na tak wczes
nym etapie rozwoju Wszechświata ga
laktyki zawierały olbrzymią ilość mole
kularnego gazu, z którego mogły następ
nie powstać nowe generacje gwiazd.

Odległa galaktyka, nazwana J1148 
+5251, zawiera jasny kwazar zasilany 
przez czarną dziurę o masie co najmniej 
miliarda Słońc. Obserwujemy tę odległą 
galaktykę, gdy Wszechświat liczył sobie 
870 min lat. Obecnie wiek Wszechświa
ta szacujemy na 13,7 mld lat. J1148 
+5251 jest być może jednym z pierw
szych świecących obiektów we Wszech- 
świecie.

W ciągu pierwszych 3 min życia 
Wszechświata uformował się w nim je
dynie wodór i hel. Węgiel i tlen (które 
tworzą tlenek węgla) zostały utworzone 
dopiero w reakcjach termonuklearnych 
zachodzących w jądrach gwiazd. We
dług szacunków zaobserwowany węgiel 
i tlen zostały utworzone przez pierwsze 
powstałe gwiazdy około 650 min lat po 
Wielkim Wybuchu. W czasie następnych 
około 200 min lat gwiazdy te (najpraw
dopodobniej bardzo różne od gwiazd, 
które znamy dzisiaj) wybuchały jako su
pernowe, wyrzucając węgiel i tlen 
w przestrzeń kosmiczną. Już w prze
strzeni ochłodzone atomy połączyły się, 
tworząc tlenek węgla, którego obecność 
wykryły naziemne teleskopy.

Wszechświat, w którym istniały pierw
sze galaktyki, wydaje się bardzo różnić 
od Wszechświata, który znamy dzisiaj. 
Około 300 000 lat po Wielkim Wybuchu 
Wszechświat ochłodził się dzięki eks
pansji na tyle, że wypełniające go proto

ny i elektrony mogły się połączyć, two
rząc atomowy wodór. Neutralny wodór 
absorbował promieniowanie elekroma- 
gnetyczne, w wyniku czego Wszech
świat „zanurzony był w ciemnościach”. 
W końcu powstały pierwsze galaktyki 
i gwiazdy. Ich promieniowanie było na 
tyle energetyczne, że zdołało zjonizować 
neutralne do tej pory atomy, umożliwia
jąc fotonom swobodne podróżowanie 
przez Wszechświat i kończąc tak zwa
ne Ciemne Wieki.

Nie stało się to w jednej chwili. Każ
da gwiazda, wysyłając wysokoenerge
tyczne promieniowanie, jonizowała swo
je najbliższe otoczenie, tworząc wokół 
siebie przezroczyste dla światła bańki 
zjonizowanego gazu. Wszechświat 
zaczął przypominać szwajcarski ser 
z rozrastającymi się w czasie dziurami. 
W końcu, około miliarda lat po Wielkim 
Wybuchu, dziury połączyły się ze sobą 
a Wszechświat stał się znów w pełni 
przezroczysty. Okres ten nazywamy erą 
wtórnej jonizacji Wszechświata.

Łącząc dane radio
we z danymi z tele
skopów optycznych, 
można było oszaco
wać średnice prze
zroczystego „bąbla” 
wokół galaktyki J1148 
+5251 na około 30 min 
lat świetlnych. Obser
wujemy obiekt J1148 
+5251 w momencie, 
gdy pomaga jonizo
wać Wszechświat.

Duża ilość moleku
larnego gazu w galak
tyce, szacowana na 
ponad 10 mld mas 
Słońca, wskazuje, że 
procesy we wczesnym 
Wszechświecie prze
biegały bardzo szyb
ko. Według współczes
nych teorii duże galak
tyki powstawały w 
wyniku łączenia się 
mniejszych galaktyk.
Nie następowało to 
wszak z dnia na dzień; 
tym bardziej dziwią 
obserwacje masywnej 
galaktyki w tak wczes
nym Wszechświecie.

O b s e r w a c j e  
optyczne pozwalają 
na badanie jasnego 
kwazara w środku ga
laktyki, natomiast ra- 
dioobserwacje pozwa

lają oglądać samą galaktykę. Obiekt 
J1148+5251 został odkryty w czasie 
przeglądu nieba o nazwie Sloan Digital 
Sky Survey w tym roku, przy użyciu 2,5 
m teleskopu optycznego w Nowym Mek
syku w USA. Kwazar znajduje się w od
ległości 12,8 mld lat świetlnych (przesu
nięcie ku czerwieni z = 6,42), jest więc 
najodleglejszym znanym kwazarem.

Tlenek węgla odkryto dzięki radiote
leskopom, które wykryły fale radiowe 
emitowane przez molekularny gaz ota
czający galaktykę. Długość fali tej radio- 
emisji była dużo większa niż fal emito
wanych przez taki gaz w laboratorium 
na Ziemi w wyniku efektu Dopplera wy
wołanego rozszerzaniem się Wszech
świata — fale emitowane przez J1148 
+5251 o długości przykładowo 1 mm 
docierają do Ziemi, mając ponad 6 mm. 
Przedstawione badania zostały zapre
zentowano w „Naturę" 24 lipca, głównym 
autorem jest Fabian Walter.

opr. Karolina Zawada

Obraz obiektu J1148+5251 uzyskany dzięki VLA. Fot. NRAO/ 
AUI/NSF

VLA w Nowym Meksyku, USA. Fot. NRAO
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w kraju

Awers i rewers medalu wybitego dla upamiętnienia 80-lecia Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

XXXI Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

W dniach 8-12 września 
2003 r. w Toruniu odbył się 
XXXI Zjazd PTA. Tym ra

zem nieprzypadkowo astronomowie 
zaproszeni zostali do Grodu Koperni
ka: to właśnie tu, 80 lat wcześniej, na 
pierwszym Zjeździe Polskich Astrono
mów w Odrodzonej Polsce (zwołanym 
w 450 rocznicę urodzin Mikołaja Ko
pernika), powstało Polskie Towarzy
stwo Astronomiczne. Tak więc, mimo 
że dwa lata wcześniej odbył się już 
Zjazd Jubileuszowy (bo XXX z kolei), 
również i ten określano często takim 
mianem.

W słoneczny ranek 9 września br. 
w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staro
miejskiego, w której przed 80 laty ze
brał się Zjazd Założycielski, spotkało 
się liczne (prawie 150 osób!) grono zna
komitych polskich i zagranicznych go
ści. Przybyli m.in. najbardziej ceniony 
w świecie polski astrofizyk prof. Boh
dan Paczyński z Princeton, dr Catheri
ne Cesarsky — Prezydent-Elekt Mię
dzynarodowej Unii Astronomicznej 
i Dyrektor Generalny ESO (Europej
skiego Południowego Obserwatorium 
w Chile), prof. Harvey Butcher — pre
zydent Europejskiego Towarzystwa

Astronomicznego (EAS), prof. John 
Davis— kierownik Europej skiego Pro
gramu Astronomicznego OPTICON 
i wielu innych.

O godzinie 10 otwarcia Zjazdu do
konał Prezes PTA prof. Andrzej Wosz- 
czyk. Krótkie przemówienia okoliczno
ściowe wygłosili m.in. sprawujący 
honorowy patronat nad Zjazdem Pre
zydent Miasta Torunia Michał Zaleski 
oraz (w imieniu JM Rektora Uniwer
sytetu Mikołaja Kopernika prof, dra 
hab. Jana Kopcewicza) Prorektor UMK 
dr hab. Grzegorz Jarzembski. Prezes 
PTA wręczył Medal im. prof. Włodzi
mierza Zonna — za wybitne osiągnię
cia w popularyzowaniu astronomii — 
doc. Tadeuszowi Jarzębowskiemu z 
Wrocławia oraz Nagrodę Młodych PTA 
— za najlepszą publikację naukową 
młodego polskiego astronoma — dr 
Barbarze Mochejskiej z Warszawy. 
Kilku dostojnych gości uhonorowano 
medalami pamiątkowymi 80-lecia 
utworzenia Towarzystwa Astronomicz
nego w Toruniu.

Wśród zaproszonych na otwarcie 
Zjazdu wystąpień naukowych mogli
śmy usłyszeć m.in. wykłady: Obecne 
i przyszłe projekty badawcze ESO dr

Catherine Cesarsky, Współpraca euro
pejska w astronomii prof, dra Harveya 
Butchera oraz Astronomia terabajtowa 
prof, dra hab. Bohdana Paczyńskiego. 
Przemawiał też przedstawiciel Pań
stwowej Komisji Akredytacyjnej na 
temat jakości kształcenia astronomicz
nego w Polsce i wykład na temat swych 
nagrodzonych Nagrodą Młodych PTA 
badań wygłosiła laureatka tej nagrody. 
Uroczystości otwarcia i całemu Zjaz
dowi towarzyszyła wystawa na temat 
perspektyw rozwoju astronomii euro
pejskiej przygotowana przez ESO
i przywieziona do Torunia z Mona
chium. Szczególną uwagę zwracał 
model planowanego 100 m teleskopu 
optycznego i model budowanego już 
w Chile na wysokości 5000 m zespołu 
radioteleskopów ALMA.

Toruński Zjazd poświęcono głównie 
problemom polskiego udziału w budo
wie wielkiego, 10 m teleskopu optycz
nego SALT w Południowej Afryce, eu
ropejskiej współpracy astronomicznej, 
astrofizyce wysokich energii i astrobio- 
logii. Każdy z tych tematów stanowił 
wiodące hasło sesji naukowych (niektó
re w jęz. angielskim) odbywających się 
w sali Instytutu Fizyki UMK. Nie spo-
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w kraju

Wspólne zdjęcie uczestników Zjazdu pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. Fot. Karolina Zawada

sób wymienić choćby samą tylko listę 
wykładowców Zjazdu. Zainteresowa
ni bliższymi szczegółami Czytelnicy 
mogą znaleźć szczegółowy program 
obrad na stronach internetowych Zjaz
du: www.astri.uni.torun.pl/zjazd lub 
www.pta.edu.pl/zjazd. W sumie wygło
szono ok. 30 tzw. zaproszonych wykła
dów. Warto dodać, że również forma 
plakatowa komunikatów naukowych 
była bogata (przeszło 30 posterów) i re
prezentowana przez przedstawicieli 
różnych ośrodków astronomicznych.

Stałym elementem Zjazdu jest Wal
ne Zebranie członków Towarzystwa. 
Odbyło się ono 10 września br. w Sali 
Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskie
go, tej samej, w której 80 lat temu pod
jęto decyzję o utworzeniu Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego. Wal
ne Zebranie przyznało godność człon
ka honorowego PTA za szczególne za
sługi dla rozwoju i organizacji badań 
astronomicznych w Polsce dwom na
szym członkom: profesorowi Antonie
mu Opolskiemu z Wrocławia i profe
sorow i Bohdanow i Paczyńskiem u

z Princeton. W trakcie zebrania wyło
niono też nowy Zarząd Towarzystwa: 
prezesem został ponownie prof. An
drzej Woszczyk, a wiceprezesem doc. 
Janusz Ziółkowski. Sekretarzem nowe
go zarządu jest dr Adam Michalec, 
skarbnikiem —  dr Andrzej Niedzielski, 
a członkami zarządu —  dr Krzysztof 
Chyży, dr Tomasz Kwiatkowski i prof. 
Andrzej Pigulski. W trakcie dyskusji 
uchwalono składkę 
c z ło n k o w sk ą  na 
rok 2004 w wyso
kości 60 zł. Zwró-

zji 80-lecia PTA, ufundowane przez 
Prezydenta Miasta Torunia. Na zakoń
czenie Walnego Zebrania prof. Michał 
Tomczak, dyrektor Instytutu Astrono
micznego Uniwersytetu Wrocławskie
go, zaprosił wszystkich astronomów na 
kolejny, XXXII Zjazd PTA w 2005 r. 
do Wrocławia.

Ciekawą i niezwykle wartościową 
imprezą naukową towarzyszącą Zjaz-

cono też uwagę na 
tru d n ą  sy tuację  
finansow ą pism a 
„Urania —  Postępy 
Astronomii”, ape
lując do członków 
PTA o jego prenu
meratę i zdobywa
nie nowych Czytel
n ików . W szyscy  
uczestnicy zebrania 
otrzymali pam iąt
kowe medale z oka

Jedna ze Zjazdowych atrakcji 
skopu

—  pobyt w czaszy 32 m radiotele-
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dowi były Warsztaty Spektroskopii. 
Zorganizowały je  Fundacja Teleskopu 
SALT, C entrum  A stronom ii UMK 
w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo 
Astronomiczne w dniach 11 -13 wrześ
nia 2003 w Obserwatorium Astrono
m icznym  UM K w P iw nicach . 
Warsztaty, których uczestnikami byli 
doktoranci astronomii ze wszystkich 
ośrodków astronom icznych Polski, 
były poświęcone redukcji cyfrowych 
obserwacji spektroskopowych. Na pro
gram Warsztatów złożyły się wykłady 
specjalistyczne połączone z ćwiczenia
mi praktycznym i przy kom puterze 
w sumarycznym wymiarze około 30 
godz. Każdy z uczestników posiadał do 
dyspozycji terminal komputera, a za
jęc ia  praktyczne prow adzone były 
przez 5 osób, co ćwiczeniom nadało in
dywidualny, warsztatowy charakter. 
Zakres tematyczny Warsztatów obej
mował budowę i zasadę działania ka
mer CCD, podstawy instrumentalne 
spektroskopii astronomicznej, podsta
wy redukcji obrazów cyfrowych, wstęp 
do pakietu IRAF, redukcję widm niskiej 
rozdzielczości. W ramach wykładów 
zostały omówione także teleskop SALT 
oraz pierwszy jego instrument— PFIS. 
Zajęcia były prowadzone w oparciu
o oryginalne obrazy i widma CCD 
z bliźniaczego teleskopu Hobby-Eber- 
ly (HET). Każdy z uczestników Warsz
tatów otrzymał komplet obrazów CCD,

Na dziedzińcu Ratusza stoją: Andrzej Kus, Bohdan Paczyński, Catherine Cesarsky, Andrzej 
Woszczyk, Ray Booth i John Davis. Fot. A. Dauksza-Wiśniewska

skich  zw iązanych  o rgan izacy jn ie  
zarówno z Uniwersytetem, jak i z pla
cówką PAN-owską w Toruniu. W Biu
rze Zjazdu „królowała” Ania Nieżu- 
rawska i Janusz Mazurek —  im oraz 
wszystkim pozostałym Koleżankom
i Kolegom z Torunia, którzy włączyli 
się w prace przygotowawcze i obsłu
gę Zjazdu, należne podziękowania w 
imieniu uczestników Zjazdu składał 
przew odniczący Walnego Zebrania 
prof. Robert Głębocki. (kr)

Astronomowie na sali obrad w czasie Walnego Zebrania

dokumentację pakietu IRAF w języku 
angielskim oraz skrypt w języku pol
skim na płycie CD.

Podczas Zjazdu odbył się również 
szereg imprez o charakterze kultural- 
no-towarzyskim: wizyta w obserwato
rium w Piwnicach połączona z ogni
skiem, koncert muzyki kameralnej 
z bankietem, okolicznościowy wykład 
i seans w Planetarium im. W. Dziewul
skiego oraz wycieczka autokarowa po 
ziemi chełmińskiej. Wykład w Plane
tarium dla astronomów i toruńskiej 
publiczności na temat „Czarne dziury

we W szechśw iecie” w ygłosił prof. 
Jean-Pierre Lasota z Instytutu Astrofi
zycznego w Paryżu. On też później 
przez godzinę opowiadał słuchaczom 
ogólnopolskiego programu I Polskie
go Radia o tych ciekawych obiektach 
Kosmosu.

Wielokrotnie w czasie Zjazdu pod
kreślano liczną, przeszło 40-osobową, 
reprezentację młodego pokolenia —  
doktorantów i studentów astronomii —  
co było możliwe dzięki uzyskaniu dla 
nich dofinansow ania ponoszonych 
kosztów podróży i pobytu od Fundacji 
Astronomii Polskiej im. Mikołaja Ko
pernika. Wśród sponsorów Zjazdu wy
mienić należy Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, Urząd Miasta Torunia i Za
kład Energetyczny Toruń S.A.

Szczególne podziękowania za wzo
rowe i profesjonalne przygotowanie 
i poprowadzenie Zjazdu należą się Lo
kalnemu Komitetowi Organizacyjne
mu złożonemu z astronomów toruń-
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Dodatkowym walorem zdjęć przedstawiających rzadkie 
zjawisko astronomiczne m ołe być malownicza sceneria. 
Tego waloru nie brakuje zdjęciom wykonanym przez Mar-' 
ka Nikodefna z Szubina. Górne przedstawia Słońce nad 
Wenecją k. Żnina, dolne nad osadą w Biskupinie.

Jorami

Powyższe zdjęcie to praca Tomasza Żywczaka i Mał
gorzaty Pawłowskiej z Krakowa (obiektyw f = 200 mm, 
czas eksp. 1/250 s, film FujiColor 200 ASA, zastoso
wano filtr zielony).

Autorem kolejnych zdjęć jest Marcin Filipek z Jerz
manowic. Zdjęcia zostały wykonane teleobiektywem  
MTO-1000 (ostatnie z filtrem chromowym).





Poniższe malownicze zdjęcie wschodzącego Słońca w czasie częściowego 
majowego zaćmienia wykonał Marek Kalk z Poznania (Negatyw Fuji Superia 
100 Nikon F100, Soligor 100-400/4.5-6.7)©rann

i -  . ■ . , • ■. . • 
djęcie wschodu zaćmiopego Słońca. Jego autorem jest Janusz Magda z Trźęsówki (obiektyw f 
Reala 100 ASA, Usp = 1/60 s) . * ; . •  ̂ ~ , 'y' .  ^  /  •

U R A f f tA  -  rRONioMii.
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Soczewka grawitacyjna RCS1419.2+5326. Na powyższym zdjęciu zniekształcony obraz od
ległej galaktyki jest widoczny jako wydłużony, lekko wygięty łuk w środku zdjęcia. Gromada 
galaktyk z przesunięciem ku czerwieni z = 0,64 jest widoczna jako grupa kolistych obiektów 
wokół centralnej galaktyki.

Soczewki grawitacyjne są niezwykle słabymi obiektami. Obserwuje się je głównie z prze
strzeni kosmicznej i tylko najjaśniejsze można dostrzec w obserwatoriach naziemnych. Po
wyższy obraz został uzyskany teleskopem 2,5 m używanym do cyfrowego przeglądu nieba 
Sloan Digital Sky Survey. Nazwa obiektu pochodzi od nazwy katalogu RCS (Red Sequence 
Cluster Survey), a liczby oznaczają współrzędne a \ó. W tym przypadku jest to obiekt leżący 
w gwiazdozbiorze Wodnika

Gasnący Wszechświat
Pytanie wyjściowe jest bardzo proste, 
choć odpowiedź nie jest oczywista i mo
że sprawiać niemałe problemy badaw
cze tym uczonym, którzy zdecydują się 
„wziąć z nim za bary”. Otóż i ono: czy 
we Wszechświecie powstaje wystarcza
jąco dużo nowych gwiazd, by efektyw
nie zastępować te już wygasłe, a przy
najmniej świecące zbyt słabo, by w wi
doczny sposób kontrybuować do suma
rycznej „poświaty” Uniwersum? Pytanie, 
jako się rzekło, proste, gorzej z odpo
wiedzią.

Pewne przesłanki dotyczące pesy
mistycznego rozstrzygnięcia tej kwestii 
— w rzeczy samej zbyt mało jest najwy
raźniej gwiezdnych „niemowląt” — były 
znane od dawna. Oto bowiem światło 
emitowane przez galaktykę to suma 
przyczynków od każdej pojedynczej 
przynależnej do niej gwiazdy. Te młode, 
masywne i bardzo gorące, świecą 
przede wszystkim na niebiesko i „zagłu
szają” czerwonawe świecenie mniej
szych, czerwonych pobratymców. Ga
laktyczna młodzież, choć żyje aktywnie 
i „hałaśliwie”, jednak krótko, kończąc 
swój żywot efektownym wybuchem su
pernowej. Im więcej takich gwałtownych 
„zejść", tym czerwieńsze staje się świe
cenie galaktyki, gdyż jej skromniejsi i za
razem mniej rozrzutni mieszkańcy żyją 
znacznie dłużej. Ostatecznie więc nad
miar „krwawych” galaktyk oznacza per 
saldo globalny niedom iar nowych 
gwiazd.

Takie są przesłanki obserwacyjne. 
Znacznie gorzej było dotychczas z po
twierdzeniem ilościowym tezy o stopnio

wym przygasaniu Wszechświata. Z pro
blemem zmierzyły się połączone siły an- 
gielsko-amerykańskie, czyli trójka na
ukowców: Ben Panter i Alan Heavens 
z Instytutu Astronomii w Edinburgh Uni
versity oraz Raul Jimenez z University 
of Pennsylvania. Jako bazę wykorzystali 
oni bogaty plon obserwacyjny cyfrowe
go przeglądu nieba Sloan Digital Sky 
Survey. Całościowe podejście do tema
tu oraz przeogromna próbka galaktyk — 
40 tys. „sztuk” z sąsiedztwa Drogi Mlecz
nej oznaczało gigantyczne liczby danych 
do przeanalizowania. Żeby uczynić to 
w sensownym — czyli nie tylko krótszym 
niż dotychczasowy wiek Wszechświata 
— czasie, uczeni musieli nawet opraco
wać specjalną metodę bezstratnej kom

presji danych, którą nazwali MOPED.
W wyniku takiej kosmicznej archeo

logii udało się prześledzić zmiany tem
pa powstawania nowych gwiazd w ga
laktykach na przestrzeni ostatnich 
14 mld lat istnienia Wszechświata. Uzys
kane z tak licznej próbki wyniki w pełni 
potwierdzają dotychczasowe podejrze
nia. Faktycznie bowiem przez miliardy 
lat gwiezdna wymiana pokoleń nie była 
wystarczająca. W obrębie ostatnich 
6 mld lat widać wręcz ewidentny spadek 
„liczby urodzeń”.

Efekty tej tytanicznej pracy można 
więc skonkludować następująco: nie 
minie wiele miliardów lat, a będziemy 
mogli wypowiedzieć słynne: „Ciemność, 
widzę ciemność"!

(mag)

Na rozkładówce:
Fragment mgławicy Pelikana (IC5070) —  obraz chmur gazu i pyłu w rejonie mię

dzy „szyją” i „ciałem” pelikana.
Jest to obszar wielkiego frontu jonizacyjnego. Obraz uzyskano przy pomocy wąs- 

kowstęgowych filtrów, które wyizolowały linie emisyjne wodoru i zjonizowanej siar
ki oraz pokazały wiele (12) wcześniej nieznanych frontów fal uderzeniowych powsta
łych na skutek promieniowania młodych gwiazd schowanych w chmurach mgławicy.

Intensywne promieniowanie z wielu masywnych gwiazd wewnątrz mgławicy po
woduje erozję otaczającej je chmury molekularnej. Obszary pozostające w cieniu rzu
canym przez gęste kłęby pyłu i gazu nie ulegają erozji i tworzą długie, pyłowe słupy.
Delikatne dżety wytryskujące ze szczytów tych słupów (obiekty Herbiga-Haro) wska
zują na obecność niewidocznych protogwiazd.

Mgławica Pelikan i pobliska Ameryka Północna stanowiące kompleks „W80” znaj
dują się kilka stopni na wschód od jasnej gwiazdy Deneb (a Cygni) w gwiazdozbiorze 
Łabędzia, około 1800 lat świetlnych od Ziemi.

Zdjęcie zostało wykonane 4-metrowym teleskopem Mayalla w Narodowym Obserwatorium Astronomicznym USA na Kitt 
Peak w Arizonie w ramach programu badań obszarów tworzenia się gwiazd, prowadzonego przez astronomów z uniwersytetów 
stanowych w Colorado i na Hawajach.
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Anna Maria Witkowska

Jakiś czas temu pani Anna Maria 
Witkowska z Lozanny, córka po
znańskiego astronoma profesora 
Józefa Witkowskiego (1892-1976), 
przysłała nam w języku angielskim 
Ust - notatkę o wkładzie astronomii 
polskiej w badanie obłoków pyło
wych w układzie Ziemia-Księiyc. 
Poprosiliśmy dra Jana Mietelskie- 
go o przetłumaczenie tej notatki, we
ryfikację podawanych w niejfaktów, 
poszukanie odpowiednich fotografii 
i identyfikację osób na wskazanych 
fotografiach. Teraz, z racji mijającej 
właśnie setnej rocznicy urodzin od
krywcy pyłowych księżyców Ziemi 
Kazimierza Kordyłewskiego, publi
kujemy zarówno notatkę pani Anny 
Marii Witkowskiej (po drobnych po
prawkach merytorycznych i redak
cyjnych), jak i sylwetkę Kazimierza 
Kordyłewskiego, jaka się jawi w wy
wiadach prasowych, których On 
udzielał, a dla nas zebrał prof Jerzy 
Kreiner. O pyłowych księżycach Zie
mi pisał bardzo obszernie w „Postę
pach Astronomii” nr 3-4, strona 
153-159 z roku 1992jeden z ich za
palonych obserwatorów dr Maciej 
Winiarski z Krakowa. (Red)

Wkład astronomii polskiej 
w badania obłoków 
pyłowych w układzie 
Ziemia-Księiyc

WT J T  7fistopadzie 1951 r., przeszło 
m /W /  52 lata temu, Kazimierz Kor- 
V V dylewski przybył specjalnie 

z Krakowa do Poznania. Otrzymał wów
czas od Józefa Witkowskiego, dyrekto
ra Obserwatorium Poznańskiego, ręko
pis dotyczący obłoków pyłowych 
w układzie Ziemia-Księżyc.

Józef Witkowski był pierwszym 
astronomem, który opracował teore
tyczne podejście do kwestii istnienia 
pyłowych satelitów Ziemi w punktach 
libracyjnych L4 i L5. Już w 1948 r. 
przedstawił na sesji Poznańskiego To
warzystwa Przyjaciół Nauk możliwość 
istnienia obłoków pyłowych związanych 
z Ziemią i Księżycem*. Oparł on swoją 
teorię na podobieństwie do sytuacji pla
netoid trojańskich. Witkowski zapropo
nował też dokonywanie obserwacji foto
graficznych tych obiektów z powierzchni 
Ziemi.

Kordylewski doręczył wspomniany 
rękopis Tadeuszowi Banachiewiczowi, 
dyrektorowi Obserwatorium Astrono
micznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Wysyłanie tego rodzaju 
rękopisu pocztą w tamtych czasach było 
zbyt ryzykowne.

T. Banachiewicz zdecydował się od
być konferencję w Obserwatorium Kra
kowskim. Do uczestniczenia w niej 
zostali zaproszeni Witkowski i Kordy
lewski. Banachiewicz i Witkowski za
chęcali Kordyłewskiego do możliwie 
bezwłocznego rozpoczęcia poszukiwań.

Kordylewski był wspaniałym obser
watorem. Zadanie nie było łatwe. Właś
ciwy moment dla znalezienia i rejestra
cji obłoków libracyjnych powinien 
wynikać ze spełnienia warunków kilku 
efemeryd. Obłok powinien być zatem 
z dala od Drogi Mlecznej. Księżyc musi 
być pod horyzontem, a obłok znacznie 
nad horyzontem. Wymagane jest nad
zwyczaj czyste i ciemne tło nieba. Oczy
wiste jest, że poszukiwania można pro
wadzić tylko podczas zimy. W końcu 
obserwatorowi pozostaje bardzo mało 
czasu na rejestrację obiektu, a wreszcie 
— co nie jest mało ważne — wyposa
żenie obserwacyjne powinno być nowo
czesne.

Kordylewski podjął przeprowadzanie 
poszukiwań; po negatywnych doświad
czeniach z kamerami Ememann-Emo- 
star (f = 285 mm) zdecydował się uży
wać obiektywu Jupiter 3 (1:1,5; f  =

* W tym miejscu Autorka przywołuje w Bi
bliografii: Witkowski J., 1948, Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Sprawozda
nia, 38, s.117. Otóż przywołana „praca” 
w całości brzmi:

Józef Witkowski, O pewnym zjawisku 
w związku z całkowitym zaćmieniem Księ
życa.

Dotyczy rzadkiego zjawiska, obserwowa
nego przy całkowitych zaćmieniach Księży
ca, gdy podczas totalnejfazy pojawia się na 
niebie cień stożkowy, sięgający wierzchoł
kiem po Księżyc. Autor wysuwa koncepcję 
korpuskularnego cienia, rzucanego przez

Księżyc, w wyniku intercepcji przez to ciało 
pyłów i gazów kosmicznych zdążających ku 
Słońcu. Widzialność cienia korpuskidarne- 
go tłumaczy on zjawiskami analogicznymi 
do tych, które zachodząprzy świeceniu war
koczy komet.

A więc w żadnym wypadku ten tekst nie 
może być uznany za potwierdzenie tezy, 
którą Autorka formułuje.

Zjawisko, o którym mówi powyższy tekst, 
J. Witkowski opisał szerzej (2 strony) po an
gielsku w Bulletin de la Societe des Amis des 
Sciences et des Lettres de Poznań, Ser. B, IX 
Livraison, Poznań 1948, s. 147-148 (Red)
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Doc. Kazimierz Kordylewski w czasie obserwa
cji na Kasprowym Wierchu kamerami Ememann- 
-Emostar (ok. 1960 r.)

50 mm), stosowanego w małoobrazko
wych aparatach fotograficznych Leica. 
Fotografie opracowywał za pomocą sta
rego typu mikrofotometru Zeissa. Bywał 
w Tautenburgu i przeprowadzał obser
wacje tamtejszym, największym na 
świecie teleskopem Schmidta (0  = 
203 cm). Próbował również śledzić ob
łoki gołym okiem. Zorganizował nawet 
trzy (1966, 1973 i 1974) ekspedycje 
wzdłuż wybrzeży Afiyki Wschodniej, 
w któiych towarzyszył mu zespół ochot
ników.

Przez cały ten czas Witkowski wspie
rał jego wysiłki, był jego doradcą i słu
żył mu przyjacielską pomocą. Obydwaj 
astronomowie prowadzili stałą kore
spondencję.

Kordylewski ogłosił pozytywne wy
niki swych obserwacji w 1961 r., po 
dziesięciu latach poszukiw ań. Był 
pierwszym astronomem, który opubli
kował dostrzeżenie tego zjaw iska. 
W tymże czasie inni astronomowie rów
nież prowadzili poszukiwania pyłowych 
księżyców Ziemi. Był to m.in. zespół 
badaczy ze Smithsonian Astrophysical 
Obserwatory (1961) z jego siecią szyb
kich kamer śledzących Baker-Nunn. 
R.G. Roosen (University of Texas) ob
serwował 35 mm kamerąNikon z obiek
tywem 171,4, z polem 37° x 24°. Uży
wał przymglonego filtru ultrafioletowego 
i filmu Kodaka 103 a-0  dla osłabienia tła 
rozjaśniającego nocne niebo.

Kordylewski odbył wiele konferen
cji w Polsce i zagranicą. Udzielił rów
nież w yw iadu Telew izji Polskiej 
(13.01.1974). W czasie tego programu 
przyznał Witkowskiemu autorstwo teo
retycznego podejścia do sprawy pyło
wych satelitów Ziemi.

W 1975 r. J. R. Roach otrzymał po
zytywne wyniki z Rutgerowskiego Ana

lizatora Światła Zodiakalnego, 
umieszczonego na pokładzie 
satelity OSO-6. Obserwacje te 
pokryły 16 lunacji. Roach jed
nak powątpiewał we wszyst
kie wyniki obserwacji obło
ków pyłow ych otrzym ane 
z powierzchni Ziemi. Utrzy
mywał, że w tych warunkach 
jasność przeciwświecenia jest 
w przybliżeniu 5 razy większa 
niż obłoków. A Kordylewski 
i Simpson otrzymywali dla 
obu obiektów jasności w przy
bliżeniu takie same.

14 lat później Maciej Wi
n ia rsk i z O bserw ato rium  
Uniwersytetu Krakowskiego 
podjął jeszcze raz owe trudne 
poszukiwania z powierzchni 
Ziemi. Jego obserwacje były 
przeprowadzane w okresie mi
nimum aktywności Słońca. 
Stabilność i jasność obłoków 
libracyjnych są bowiem być 
może zw iązane z aktyw nością sło
neczną. Winiarski używał urządzenia 
składającego się z 10 obiektywów so
czewkowych o odległościach ognisko
wych od 53 do 85 mm i aperturach 
względnych od 1: 1,5 do 1 : 1,2. Kame
ry te były zamocowane na montażu re- 
fraktora 200/3000 mm i ustawione 
w Roztokach Górnych w Bieszczadach 
(800 m n.p.m.).

Obserwacje Winiarskiego wykonane 
zostały w 3 barwach. Przy tej metodzie 
obłok okazał się bardziej czerwony niż 
przeciwświecenie. Winiarski używał 
różnych typów klisz i różnych sposobów 
wywoływania. Jego obserwacje dały 
wynik dodatni. Udowodnił w ten spo
sób, że obłoki libracyjne można obser
wować fotograficznie z powierzchni 

Ziemi, oraz to, że 
teoretyczne podej
ście Józefa Witkow
skiego było prawi
dłowe.

*  *  *  

Profesor Jó ze f 
Witkowski nie miał 
szans zapoznania się 
z publikacją J.R. Ro- 
acha; w sierpn iu  
1974 r. uległ nie
szczęśliwemu wy
padkowi ulicznemu, 
doznał wstrząśnienia

mózgu i licznych obrażeń, w wyniku cze
go zmarł w maju 1976 r.
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prof. Jozefa Witkowskiego. Ukończy
ła studia na Uniwersytecie Poznań
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Jerzy M. Kreiner

Kazimierz Kordylewski (koniec lat 60.)

Wywiady 
z Kazimierzem 
Kordylewskim

"W października 2003 r. minęła
M m setna rocznica urodzin do- 

JL JL  centa dra Kazimierza Kor- 
dylewskiego, wybitnego obserwatora 
gwiazd zmiennych, odkrywcy pyłowych 
obłoków Ziemi, znakomitego wykła
dowcy akademickiego i popularyzatora 
astronomii. Doc. Kordylewski (1903- 
1981) niemal przez całe swe życie był 
związany z Obserwatorium Krakow
skim, gdzie w wieku 21 lat rozpoczął 
pracę naukową pod kierunkiem prof. Ta
deusza Banachiewicza (1882-1954), 
którą kontynuował przez prawie 60 lat.

Szczególnie w kilkunastu ostatnich 
latach swego życia doc. Kordylewski 
udzielał licznych wywiadów dla prasy, 
w których znajdujemy wiele interesują
cych wypowiedzi, jakże często nadal ak
tualnych. W niniejszym artykule autor 
pragnie unaocznić, jak szeroki oddźwięk 
w popularnonaukowych publikacjach 
i wywiadach w codziennej prasie zna
lazła działalność doc. Kordylewskiego 
jako naukowca, a zwłaszcza niestrudzo
nego popularyzatora astronomii.

Wspomniany już Tadeusz Banachie- 
wicz był dla młodego Kazimierza Kor
dylewskiego wybitnym autorytetem na
ukowym i niedościgłym mistrzem. 
Zresztą sam Banachiewicz uważał doc. 
Kordylewskiego za swą prawą rękę 
w kierowaniu Obserwatorium Krakow
skim.

Banachiewicz był człowiekiem wyjąt
kowym — wspomina Kazimierz Kordy
lewski w rozmowie z Marianem Nowym 
[„Dziennik Polski”, 3 V I1975], Był dużą 
indywidualnością ludzką i naukową —  

oddziaływał na każdego z nas, uczniów, 
indywidualnie. Wszystkim wpajał zasa
dy składające się na ideę poświęcenia

nauce: nie zajmować się łatwymi tema
tami tylko trudnymi; zamiast chodzić 
utartymi ścieżkami, szukać nowych te
matów i rozwiązań; nie żałować trudu, 
nie pracować dlatego, że za to płacą, ale 
że posiada się pole do działania. Całko
wicie przejąłem te zasady i propaguję 

je  wśród młodych. Nie zawszejednakże 
skutkiem....

Zapytany przez Teresę Siedlarową 
[„Radio i Telewizja”, 15 I 1967], czy 
popularyzacja wiedzy astronomicznej 
nie odciąga uczonego od pracy badaw
czej odpowiada:

Kontakt z młodzieżą jest dla uczone
go bardzo pożądany, zaś bezpośrednia 
reakcja na sprawy, które porusza, jest 
ogromnie instruktywna. Prócz tego ko
nieczność „zniżenia ” się niejako do po
ziomu słuchacza, który przecież nie zna 
na ogół ani aparatu matematycznego, 
ani astronomii, wzbogaca umysł uczo
nego, pozwala na spojrzenie nie tak jed
nostronne —  inne, niż przy fachowym 
jedynie traktowaniu przedmiotu.

Popularyzacja wiedzy jest więc nie 
tylko obowiązkiem  wobec spo łe
czeństwa, zwłaszcza wobec młodego 
pokolenia, to nie tylko przyjemność dla 
jednych czy drugich. Nie jest to również 
jedynie „ wędka ”, na którą chwytanyjest 
nowy narybek naukowy. Jest to po pro
stu pewien twórczy element w życiu sa
mego uczonego.

Niewątpliwie najwięcej rozgłosu 
Kazimierzowi Kordylewskiemu przy
niosły badania materii w pobliżu tzw. 
punktów libracyjnych L4 oraz L5 orbity 
Księżyca. W wywiadzie dla Janusza 
Dziadosza [,,WTK-Tygodnik Katoli
ków”, 28 X 1973] Kazimierz Kordylew
ski opisuje, jak doszło do odkrycia ob-
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łoków libracyjnych: Przed ponad dwu
stu laty matematyk Lagrange sformuło
wał teorię, w myśl której w układzie dwu 
wzajemnie okrążających się ciał np. 
Słońce —Jowisz, Ziemia — Księżyc ist
nieją punkty zwane łibracyjnymi, gdzie 
równoważą się siły grawitacyjne. Są one 
swego rodzaju pułapkami dla pyłów czy 
większych brył, które się tam przypad
kowo dostaną. Znamy dwa takie punkty 
na orbicie Jowisza, gdzie uwięzione są 
dwie grupy małych płanetek (...). Doc. 
Kordylewski postanowił sprawdzić, czy 
w punktach libracyjnych układu Ziemia- 
Księżyc nie ma również jakichś brył 
materii. Prof. Banachiewicz, ówczesny 
dyrektor Obserwatorium Astronomicz
nego UJ w Krakowie powiedział mi: 
pmszę pana, nie warto, bo gdyby coś 
było, to by już dawno przypadkowo „ ktoś 
złapał”. Odpowiedziałem; nie zgadzam 
się z panem, profesorze. Przemyślałem 
to dobrze. Położenie na niebie tych 
obiektów jest takie, że przypadkowo nikt 
nie znalazłby tam nic. Bo gdy Księżyc 
świeci, nikt nie fotografuje i nie bada, 
a gdy Księżyc zajdzie, to fotografuje się 
W)>soko na niebie łatwo dostępne gwiaz
dy, a tak nisko, gdzie są punkty libracyj- 
ne, nikt nie schodzi z obserwacjami; trze
ba robić specjalne obserwacje, których 
na pewno nikt nie robił.

Pierwsze obserwacje obłoków li
bracyjnych (zwanych też pyłowymi 
księżycami Ziemi) wspomina doc. 
Kordylewski w rozmowie z red. Ewą 
Mańkowicz-Cudny [„Horyzonty Tech
niki”, 3/1974]: Początkowo uważałem, 
że [w punktach Lagrange’a] winny znaj
dować się lite bryły. Jednak 1,5 roku 
obserwacji nie dało żadnych rezultatów. 
Wówczas to znany astronom profesor 
J. Witkowski zwrócił mi uwagę, iż jest 
mało prawdopodobne, aby w punktach 
Lagrange ’a znalazł się duży blok. Lecz
o wiele bardziej prawdopodobnejest to, 
że gromadzą się tam pyły, których 
w przestrzeni kosmicznej jest znacznie 
więcej niż dużych odłamów skalnych. 
Takie skupionepyh’powinny dawać efekt 

fotometryczny. Jak się potem okazało, 
było to słuszne założenie. Zacząłem więc 
szukać w tych okolicach na niebie jaś
niejszej plamy. Jednakże zastosowane 
przeze mnie różne przyrządy nie dały po
zytywnego wyniku. Nie rezygnowałem. 
Postanowiłem wykorzystać do obserwa
cji najstarszy przyrząd optyczny — oko. 
Opracowałem specjalną metodę obser
wacji gołym okiem, gdyż patrzenie na

wprost nic nie dawało. Przez 5 lat jeź
dziłem na szczyt Łomnicy, gdzie są 
znacznie lepsze warunki do prowadze
nia obserwacji i w ściśle określonym 
czasie, po zachodzie Księżyca, uparcie 
szukałem moich obłoków. Wreszcie 
w 1956 r. udało się. Zobaczyłem w prze
widywanym miejscu na niebie świece
nie. Następnego dnia plama ta przesu
nęła się tyle samo co Księżyc, co 
potwierdzało, że znalazłem właściwy 
obiekt. (...) Ogłosiłem swoje odkrycie. 
W świecie astronomicznym wywołało to 
wiele burzliwych dyskusji.

Odkrycie obłoków libracyjnych 
przez dłuższy czas było traktowane 
z niedowierzaniem, tym bardziej że dla 
ich dostrzeżenia najlepszym przyrządem 
obserwacyjnym okazało się... oko. 
Uważa się oko za instrument mało czu
ły — fotometr jest czulszy; (...) Nabra
łem szacunku dla oka. Trzeba wierzyć 
oku i nie sugerować się tym, że czuje się 
wewnętrzną niepewność. O tym, co jest 
realne w obserwacjach, zadecyduje do
piero konfrontacja różnych wieczorów 
obserwacyjnych i różnych obser
watorów. Wtedy te oczy są tak samo 
obiektywne jak instrument, a nawet lep
sze, bo dają przegląd tego, co jest na 
niebie, a nie drobny fragment. Wreszcie 
obserwacje może robić każdy, nawet gdy 
nie ma instrumentu, a o instrument bar
dzo trudno.

Doc. Kordylewski 
był pewny swego od
krycia, dokonanego 
w trakcie obserwacji 
wizualnych. Po latach 
wspomina w cytowa
nym już wywiadzie dla 
J. Dziadosza:

Zachwyty [nad od
kryciem] ustały, gdy 
napływały meldunki, że 
księżyców pyłowych nie 
widać. Stanąłem wtedy 
pod pręgierzem, jako  
ten, który się pomylił. Ja 
spałem spokojnie. Wie
działem, że je  widzia
łem. Wiedziałem, jakie 
to trudne i że całe łata 
pracowałem, by na
uczyć się je  dostrzec 
i mieć wyniki. (...) Ale 
ja  lubię robić rzeczy 
trudne. (...)

Astronomowie inte
resują się dzisiaj dale

kim kosmosem, pływają w problemach 
kosmologii. Takie konkretne rzeczy są 
mało ważne, niepotrzebnie trudne. Tam, 
gdzie pracuje się, mając dowolnie dużo 
swobody w założeniach, które się robi, 
można otrzymywać wspaniałe wyniki
i chwalić się tymi wynikami, z tym, że za
nim się te wspaniałe wyniki ogłosi, czę
sto trzeba je  już odwoływać, bo stwier
dza się niezgodność z faktami. I  to jest 
szumiące wino dzisiejszej nowoczesnej 
astronomii, które mnie nie fascynowało 
nigdy, natomiast fascynowało mnie się
gnięcie po konkretne obiekty, po coś, co 
na pewno jest takie a nie inne i coś, co 
ma perspektywy rozwojowe przez moż
liwe obserwacje, a nie przez dalsze dys
kutowanie i omawianie bez obserwacji.

Wśród szerokich rzesz miłośników 
astronomii (i nie tylko) Kazimierz Kor
dylewski jest znany m. in. jako pomy
słodawca tzw. metody kalkowej wyzna
czania momentów minimów gwiazd 
zaćmieniowych. Miałem z obserwacji 
wyznaczyć dokładne momenty słabnię
cia gwiazd zaćmieniowych. Nie bardzo 
wiedziałem, jak  to zrobić i zacząłem py
tać swoich kolegów, wśród których był 
wtedy znany popularyzator, nieżyjącyjuż 
dr Gadomski. Objaśnili mi, że trzeba 
zebrać trzysta obserwacji z każdej 
gwiazdy (...), a potem w ciągu paru m ie
sięcy trzeba opracowywać wyniki. (...) 
Tyle trudu? Na poczekaniu wymyśliłem

Fotografia Kazimierza Kordyiewskiego z czasów jego stu
diów w Uniwersytecie Poznańskim (1922-1924)
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taką prostą metodę, że za miesiąc mia
łem obliczonych 31 momentów. Nazwa
łem ją  metodą kalkową, gdyż wynik 
uzyskiwało się za pomocą kalki. Począt
kowo nie doceniałem je j znaczenia, ale 
dziś jest stosowana przez wszystkich 
astronomów na całym świecie.

Zawsze podkreślam, że droga do po
wodzenia polega na znalezieniu innych, 
nowych rozwiązań, a nie na powtarza
niu tego co robią inni. Można by powie
dzieć, że w tym wypadku sprzyjało mi 
lenistwo, bo nie chciało mi się przepro
wadzać tylu obserwacji i szukałem prost
szej drogi do wyniku. Trzeba było jed
nak odważyć się na to i ocenić, czy 
rzeczywiście prostsza droga da wynik.

Z końcem roku 1968 Kazimierz Kor- 
dylewski został poproszony przez dzien
nikarzy o „Kosmiczne horoskopy” na 
najbliższy rok [„Dziennik Polski”, 31 
XII 1968]. Prorocze okazały się słowa:

Przewiduję, że w 1969 r. człowiek sta
nie na Księżycu, podniesie kamień i przy
wiezie ten kamień srebrnego globu na 
Ziemię. (...) Zdobyte w ostatnich lotach 
załogowych doświadczenie może przy
nieść sukces naukowcom Stanów Zjed
noczonych, jeżeli tylko będą oni zdolni 
do odważnych posunięć. Należy się też 
liczyć z niespodzianką ze strony radziec
kiej, przecież wysiłek włożony w wystrze
lenie 300 „Kosmosów ” musi mieć swój 
rezultat i można oczekiwać, że praca 
naukowców radzieckich doprowadzi do 
lotu aparatu dużo dalej niż na Księżyc.

Bliskie prawdy okazały się również 
słowa dotyczące kwazarów:

Przewiduję, że rok 1969 przyniesie 
rozpoznanie natury kwazarów, (...) któ
re stanowią obecnie obiekty intensyw
nie badane przez świat astronomiczny 
przy pomocy najpotężniejszych instru
mentów. (...) Badania te doprowadzą 
w 1969 r. do rozpoznania, że kwazary 
są obrazami tworów znajdujących się 
w Kosmosie w odległościach setki razy 
dalszych niż najdalsze dotąd badane. 
(...) Będziemy mogli zatem zaglądnąć 
do kolebki, jaką przebyła nasza Galak
tyka wiele miliardów lat temu. Dzięki 
rozpoznaniu kwazarów zdołamy odtwo
rzyć rozwój Kosmosu w czasie.

Niestety, kolejne przewidywania 
Docenta, że rok 1969 powinien przy
nieść pierwszy kontakt człowieka z in
teligentnymi istotami żyjącymi w odle
głych rejonach Kosmosu, jak dotąd, się 
nie spełniły. Natomiast stwierdzenie, że 
w Kosmosie istnieją inne układy plane

tarne, a wśród nich muszą zdarzyć się 
takie, na których — dokładnie w takich 
samych warunkach fizycznych, jak  na 
Ziemi — powstało i rozwijało się życie, 
doprowadzając do postania równych 
nam istot inteligentnych ma wielu zwo
lenników.

Doc. Kordylewski był przekonany
o istnieniu życia w kosmosie: Mam głę
boką pewność, że ono istnieje. Myślę
0 tym jak o konkretnym fakcie, który za
chodzi. Życie musi wystąpić wszędzie 
tam, gdzie są do tego warunki. (...) Życie 
ma to do siebie, że bardzo szybko rozwi
ja  się nawet w mało sprzyjających wa
runkach. Zarazem w przyrodzie nie ma 
niczego, co się tylko raz zdarza. Jeśli 
gdzieś coś się zdarzyło, to musi się zda
rzyć gdzie indziej. Na tym polega natu
ra przyrody, [rozmowa przeprowadzo
na z Dorotą Terakowską, „Przekrój”, 19
1 1975],

Od momentu wystrzelenia pierwsze
go sztucznego satelity Ziemi — sputni
ka— Kazimierz Kordylewski szczegól
nie interesował się astronautyką. Był 
jednym z założycieli Polskiego Towa
rzystwa Astronautycznego i wieloletnim 
prezesem Oddziału Krakowskiego. 
W dawnych czasach, kiedy człowiek 
traktował przestrzeń pozaziemską jako 
coś nieosiągalnego, były to [astronau
tyka i badania kosmosu] zainteresowa
nia hobbystów, na których patrzono nie
co z ukosa. Jednak z chwilą gdy pierwszy 
sputnik otworzył drogę w kosmos — 
i fakt ten musiał być powszechnie zauwa
żony — żywe, szerokie zainteresowanie 
tematyką kosmiczną stało się rzeczywi
stością zwykłą.

Trzeba zrozumieć fakt, że loty ko
smiczne doprowadziły do istnienia zmian 
w naszym światopoglądzie. Z  jednej stro
ny bowiem ludzkość dorosła do nowych 
zadań, a z drugiej — wyniki badań ko
smosu są zaskakujące nawet dla fachow
ców. Zważmy choćby takie sprawy jak  
zmiana poglądów na planety Mars i We
nus, możliwość odbywania dalekich 
podróży i uwolnienia się od więzów, 
w jakich trzymała nas Ziemia, nasza at
mosfera itd. Człowiek nabrał pewności 
siebie, a rozpoczęte kroki w kosmos po
prowadzi dalej i z  rozmachem. Za dal
szych lat sześćdziesiąt postęp będzie tak 
ogromny, że na nasze dzisiejsze sukcesy 
patrzeć będziemy z uśmiechem polito
wania, niemniejjednak dzisiejszy postęp 
warunkuje przyszłe zmiany. [Wywiad 
przeprowadzony przez Izabellę Bobbe,

„Słowo Powszechne”, 22-23 V II1978].
Zapytany przez B. Zagórską [„Echo 

Krakowa”, 28 V II1958]: Czy czyta Pan 
powieści Lema? Doc. Kordylewski od
powiada: W ogóle prawie nie czytam 
powieści, bo nie mam na to czasu. A pra
ce Lema uważam za bardzo cenne, ze 
względu na zainteresowanie społeczeń
stwa tymi problemami. Nauka, która nie 
jest nikomu potrzebna, musi zginąć.

Podstawowe zasady, którymi kiero
wał się w podejmowaniu badań nauko
wych, doc. Kordylewski przedstawił 
w wywiadzie udzielonym Lucynie Win
nickiej [„Kurier Polski”, 25-26 XI 
1973]: Najważniejsze to podołać wszyst
kim obowiązkom i umieć myśleć inaczej. 
Nie trzeba za dużo analizować, ani pod
ważać, ani formułować. Przyroda bez 
analizy i bez logiki funkcjonuje i działa, 
pszczoła nie ucząc się potrafi się poro
zumiewać. Nie znamy języka przyrody, 
bo przestaliśmy go słyszeć. Ale narodzi 
się nowy Kopernik, który znów zacznie 
myśleć inaczej. Chciałbym tego docze
kać.

Jak gdyby kontynuacją tej myśli jest 
fragment wspomnianego już wywiadu 
dla „Przekroju”: Uważam, że ludzie dzi
siejszej doby na całym świecie, wycho
wani w kanonach myślenia logicznego 
i rachunków matematycznych nie za
wsze mogą uchwycić powiązanie mię
dzy całą przyrodą. Jeśli coś się nie zga
dza liczbowo, je ś li je s t sprzeczne 
z ogólnym poglądem, uważamy, że jest 
niedorzeczne.

I jeszcze raz wypowiedź dla „Dzien
nika Polskiego” [3 VII 1975]: Idee nie 
powstają w drodze kalkulacji. Idee są 
raczej pewnym skokiem myślowym. Tak 
dalece, że ten, kto powziął ideę, nie ma 
dla niej rzeczowego uzasadnienia, ale 
ma naturalne źródło: odczuwanie. Je
stem przekonany, że tak myślał Koper
nik. Penetracje obszarów nieznanych 
cechują wszystkich odkrywców.

W wywiadzie zatytułowanym,Życie 
gwiazdami usłane”, udzielonym Zofii
i Jerzemu Kluzom [„Gazeta Południo
wa” (?), 2 I I 1975]: Zawsze podkreślam, 
że droga do powodzenia polega ma zna
lezieniu innych, nowych rozwiązań, a nie 
na powtarzaniu tego, co robią inni. (...) 
Pyłowe Księżyce? Dlaczego akurat ten 
temat? Powiem tylko, że był on wypra
cowany trzema dniami przeglądu całej 
astronomii. Zanim go obrałem, przej
rzałem literaturę z okresu dwustu lat, 
szczęśliwie przewidując, że jest tam do
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rozmaitości

Kanadyjscy i amerykańscy naukowcy wykorzystują efekt soczewkowania grawitacyjnego, 
który przypomina nieco działanie szkła powiększającego. Tym sposobem badają halo ciem
nej materii wokół galaktyk. Okazuje się, że halo te mogą być nawet 5-krotnie większe niż 
same galaktyki.
Fot. NASA, Andrew Fruchter and the ERO Team [Sylvia Baggett (STScl), Richard Hook (ST- 
ECF), Zoltan Levay (STScl)]

zbadania coś istotnego. Nie wystarczy 
upierać się, nie wystarczy trudzić się, 
trzeba jeszcze gruntownej znajomości 
„ wroga ”, zanim się go zaatakuje.

Doc. dr Kazimierz Kordylewski nie 
doczekał się tytułu profesorskiego. Z wy- 
pow iedzi dla Leszka K onarskiego 
[„Dziennik Polski”, 20 XII 1973] dowia
dujemy się: Nikt mnie nie zmusi do napi
sania samochwalnego referatu z pmśbą
0 awans. Zabiegałem o innych. O sobie 
lubię mówić krytycznie. A zresztąjestem 
uparty, mam własne zdanie. A czy jestem 
docentem czy profesorem, to i takwświe- 
cie nauki nie ma to najmniejszego zna
czenia. Liczy się tylko konkretna praca.

Jakże wymownym uznaniem osiąg
nięć znakomitego astronoma był wiersz 
Zbigniewa Jerzyny napisany jeszcze za 
życia K azim ierza K ordylew skiego
1 opublikowany w „Miesięczniku Lite
rackim” ( III /1967, str. 18):

Obłok Kordylewskiego
Januszowi Krasińskiemu 

Zapatrzony w Saturna, z  ciągłym 
lękiem w oczach, nie wiedziałeś, że nas 
otacza wokół pierścień pyłu, pas 
rozjaśnień — że Ziemia ma swoją 
koronę —

Ruch wieczny nas porywa. Cień swój 
rzuca Ziemia, gdy ręce chwytają życia, 
jak  strumienia.
Tu jest nasze królestwo — lśnią 
diamenty nocy. W oczach naszych się 
skupia Ziemi kres i Nieba. Śmierć nas 
prowadzi co dzień w jasny pierścień 
pyłu.
Z brudu, z cierpień obmyty — człowiek 
się przemienia ponad Ziemią — 
w światło kojące —

Nie sposób w ramach jednego arty
kułu ująć całe bogactwo wypowiedzi 
docenta Kazimierza Kordylewskiego na 
temat astronomii i perspektyw jej roz
woju. Jednak nawet z przytoczonych 
niewielkich fragmentów wywiadów 
wyłania się wybitna osobowość krakow
skiego A stronom a rozm iłow anego 
w uprawianej przez siebie dziedzinie.

Autor jest profesorem i kierow
nikiem Katedry Astronomii w Aka
demii Pedagogicznej w Krakowie 
oraz głównym twórcą i kierowni
kiem Obserwatorium Astronomicz
nego na Suhorze w Gorcach.

Ciemna materia 
wokół galaktyk

Kanadyjscy i amerykańscy naukow
cy wykonali pierwsze pomiary rozmiaru 
i kształtu masywnych halo ciemnej ma
terii, które otaczają galaktyki. Natura 
ciemnej materii pozostaje nadal zagadką 
Wszechświata. Jednak naukowcom 
udało się uzyskać jej wyraźny obraz przy 
użyciu względnie prostej wiedzy fizycz
nej. Badane halo ciemnej materii oka
zały się ponad 50 razy masywniejsze niż 
wszystkie świecące w galaktyce obiek
ty razem wzięte.

Badania naukowców wskazują, że 
halo ciemnej materii rozciągają się po
nad 5 razy dalej niż gwiazdy, które ob
serwujemy w galaktyce. Według bada
czy w przypadku naszej Galaktyki halo 
rozciąga się na ponad 500 000 lat świetl
nych (średnica Drogi Mlecznej szacowa
na jest na około 100 000 lat świetlnych), 
a waży około 880 mld razy więcej niż 
Słońce. Pomiary te potwierdzają najbar
dziej popularny obecnie model Wszech
świata wypełnionego głównie tzw. 
ciemną zimną materią.

Ciemna materia nie emituje światła
i dlatego nie można jej bezpośrednio ob
serwować. Oddziałuje ona jednak gra
witacyjnie, wpływając na świecącą ma
terię. Badając materię świecącą moż
na wyciągać wnioski o tej ciemnej, któ
rej nie widać. Uważa się, że 25% całko
witej masy Wszechświata stanowi właś
nie ciemna materia, 5% to normalna ma
teria (z której jesteśmy zbudowani), a ca

ła reszta, czyli 70% przypada na tzw. 
ciemnąenergię (taki procentowy podział 
można było uczynić, wykorzystując rów
noważność masy i energii).

Ze wspomnianej teorii ciemnej zim
nej materii wypełniającej Wszechświat 
wynika, że halo nie są idealnie kuliste, 
ale lekko spłaszczone. Kanadyjski ze
spół uzasadnia to stwierdzenie. Wyko
rzystując technikę słabego soczewkowa
nia grawitacyjnego, która pozwala ba
dać rozmiar i kształt ciemnej materii, 
zespół zmierzył ponad 1,5 min odległych 
galaktyk przy użyciu dużego teleskopu 
na Hawajach. Małe zmiany kształtu ob
serwowanych galaktyk wskazują na 
spłaszczenie otaczających je halo.

Większość informacji na temat ciem
nej materii pochodziło dotąd z pomiarów 
ruchu gazu i gwiazd w wewnętrznych ob
szarach galaktyk. Pomocne w badaniach 
są również komputery wykonujące symu
lacje formowania struktur we Wszech- 
świecie. Jednak dokonane właśnie po
miary słabego soczewkowania grawita
cyjnego naukowcy mogą wyjaśnić tylko 
przy założeniu, że galaktyki otoczone są 
przez masywne 3-wymiarowe halo.

Część naukowców neguje istnienie 
ciemnej materii, proponując przeanalizo
wanie praw grawitacji, którymi posługuje
my się, dokonując pomiarów. Kanadyjski 
zespół jest jednak przekonany, że wyko
nane przez nich pomiary obalą te teorie.

Przedstawione badania zostały za
prezentowane 25 lipca na XXV Zjeździe 
Międzynarodowej Unii Astronomicznej 
w Sydney w Australii.

opr. Karolina Zawada
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APARAT CYFROWY W ASTROFOTOGRAFII
VI. UKŁADY PODWÓJNE GWIAZD

Zdolność rozdzielcza jest jednym z najistotniejszych pa
rametrów opisujących możliwości posiadanego sprzętu 
obserwacyjnego. Zapewne każdy miłośnik astronomii 

wyznaczał ten parametr dla swojego teleskopu, posługując 
się znaną formułą r" =  140/D, gdzie D jest średnicą obiekty* 
wu teleskopu w milimetrach. Tak wyznaczona teoretyczna 
wartość odnosi się jednak do teleskopu pozbawionego wad 
optycznych. Poza nimi istotny jest także seeing, który na ogół 
decyduje o efektywnej zdolności rozdzielczej posiadanego 
teleskopu.

Najlepszą metodą pozwalającą wyznaczyć zdolność roz
dzielczą są obserwacje układów podwójnych gwiazd. Istnie
jące w literaturze zestawienia takich obiektów pozwalają do
brać zarówno układ podwójny gwiazd, który będziemy mogli 
zobaczyć rozdzielony, jak i taki, którego nawet przy użyciu 
dużego powiększenia nie będziemy w stanie rozdzielić. Rze
czywista zdolność rozdzielcza będzie znajdowała się pomię
dzy tymi granicami. Warto w tym miejscu podkreślić rolę 
powiększenia teleskopu. Jeśli uży
jemy zbyt małego powiększenia, to 
pomimo utworzenia wyraźnego 
obrazu układu podwójnego przez 
obiektyw teleskopu nie będziemy 
w stanie dostrzec obu składników 
oddzielnie.

Gdy oglądamy zdjęcia nocne
go nieba, bez trudu możemy 
stwierdzić, które gwiazdy są naj
jaśniejsze, a które najsłabsze. Pod
stawowym kryterium, jakim kieru
jemy się w ocenie jasności gwiazd, 
są  rozm iary ich obrazów. Im 
gw iazda je s t  ja śn ie jsza , tym 
większą średnicę ma jej obraz.
Rys. 1, przedstawiając powiększo
ne obrazy 6 gwiazd należących do 
gwiazdozbioru Orła, doskonale ilu
struje powyższą sytuację. Innym czynnikiem wpływającym 
na wielkość obrazów gwiazd na kliszy/CCD jest czas ekspo
zycji. Im dłuższą ekspozycję zastosujemy, tym większe będą 
obrazy gwiazd. Dobór odpowiedniego czasu ekspozycji 
w przypadku układów podwójnych, w których składniki mają 
podobną jasność, nie nastręcza większych problemów. Do
bieramy taki czas ekspozycji, aby obrazy obu składników 
układu były wyraźnie widoczne i jednocześnie miały możli
wie małe rozmiary. Jednak jeśli fotografujemy układ podwój
ny, w którym gwiazdy znacznie różnią się jasnością, to po
winniśmy pamiętać, że obraz jaśniejszego składnika będzie 
większy aniżeli słabszego. W skrajnych przypadkach, kiedy 
różnice jasności mogą wynosić kilka magnitudo, może oka
zać się, że obraz jaśniejszego składnika będzie na tyle duży, 
iż obraz słabszej gwiazdy nie będzie w ogóle widoczny. W ta
kim przypadku należy wydłużyć ogniskową tak, aby odleg

łość pomiędzy obrazami obu składników układu podwójne
go była co najmniej 2-3 razy większa niż promień obrazu 
jaśniejszej gwiazdy.

Ze względu na swoją wysoką rozdzielczość matryce CCD 
doskonale nadają się do fotografowania układów podwójnych 
gwiazd. Ważny jest również fakt, że wzrost czułości nie jest 
okupiony spadkiem rozdzielczości obrazu, jak w przypadku 
kliszy fotograficznej. Jest to szczególnie ważne, jeśli nie dys
ponujemy stabilnym montażem z dokładnym prowadzeniem 
teleskopu i zamierzamy wykonywać zdjęcia nieruchomym 
aparatem/ teleskopem. Przekonajmy się zatem, czego na tym 
polu astrofotografii może dokonać kompaktowy aparat cy
frowy.

Do fotografowania został użyty aparat OLYMPUS Came- 
dia C-4000 ZOOM wyposażony w matrycę CCD zawiera
jącą blisko 4 min pikseli (rozmiary zdjęć: 2288 x 1712 pikse
li) oraz obiektyw o ogniskowej 6,5-19,5 mm (światłosiła 2,8). 
Zdolność rozdzielcza układu obiektyw-matryca CCD wyzna

czona na podstawie deseni kresko
wych wynosi około 100 linii/ mm (F = 
19,5 mm, F/D =  2,8), co odpowiada 
kątowej zdolności rozdzielczej 1,5'. 
Wartość ta porównywalna jest ze zdol
nością rozdzielczą oka ludzkiego i jest 
niewystarczająca do fotografowania 
układów podwójnych gwiazd. Więk
szość z nich, wykorzystywana w ama
torskich obserwacjach astronomicz
nych, ma separacje na poziomie kilku 
—  kilkunastu sekund łuku. Przyczyną 
tak niskiej kątowej zdolności rozdziel
czej użytego aparatu nie jest bynaj
mniej niska rozdzielczość matrycy 
CCD, lecz zbyt krótka ogniskowa 
obiektywu. Dla wartości 19,5 mm ką
towe rozmiary pikseli wynoszą oko
ło 30"x30". Gdyby rozmiary obrazów 

gwiazd mieściły się w pojedynczym pikselu, to teoretycznie 
moglibyśmy sfotografować układy podwójne o minimalnej 
separacji 60" (F =  19,5 mm). W rzeczywistości rozmiary ob
razów gwiazd są znacznie większe od pojedynczego piksela, 
co widać wyraźnie na rys. 1. Najsłabsze gwiazdy mają śred
nice wynoszące około 4 pikseli, co oznacza, że w przypadku 
układu podwójnego zawierającego gwiazdy o zbliżonej ja s
ności można zarejestrować oba jego składniki, jeśli odległość 
pomiędzy nimi wyniesie co najmniej 240".

Mimo powyższych ograniczeń kompaktowe aparaty cy
frowe mogą być używane do fotografowania układów po
dwójnych gwiazd pod warunkiem, że zwiększymy skalę od
wzorowania obrazu na matrycy CCD. W tym celu powinniśmy 
wykorzystać projekcję okularową, dzięki której nie tylko 
zwiększymy efektywną ogniskową, ale także kątową zdol
ność rozdzielczą. Aby sprawdzić użyteczność takiej metody,

a  Aql 7  Aql f i Aql
V=0.93 V=2.71 V=3.72

v Aql 35 Aql H D 183793
V=4.68 V=5.79 V=6.51

Rys. 1. Obrazy 6 gwiazd pochodzą z jednego 
zdjęcia o parametrach ekspozycji: F=19,5 mm, 
F/D = 2,8, Tsxp=4s, 400 ASA
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postanowiłem sfotografować jeden z najbardziej znanych 
układów wielokrotnych — Mizara (£ UMa). Nawet w lornet
ce (powiększenie: 8-20x) Mizar jawi nam się jako piękny 
układ podwójny, w którym gwiazdy o jasnościach 2,4 i 4 mag. 
dzieli na niebie 14". Do sfotografowania tego układu użyłem 
obiektywu MTO-IOOO (F=1000 mm, D=100 mm), który ra
zem z mieszkiem i okularem o ogniskowej 25 mm stworzył 
układ optyczny dający na matrycy CCD skalę obrazu odpo
wiadającą ogniskowej wynoszącej około 1500 mm. Rys. 2 
przedstawia dwie fotografie Mizara wykonane przy różnych 
czasach ekspozycji (A: 1/8 s, B: 1/2 s). Na obu zdjęciach wy
raźnie widać zarówno oba składniki, jak i różnice w rozmia
rach obrazów obu gwiazd (A: 16 i 12 pikseli, B: 20 i 16 pikse
li). Warto podkreślić, że liniowa odległość pomiędzy dwoma 
składnikami układu 'ę UMa wyniosła na matrycy CCD 0,1 mm!

Prezentowane zdjęcia Mizara pokazują, że pomimo pew
nych istotnych ograniczeń konstrukcyjnych (niewymienna

poradnik obserwatora

Rys. 2. F=1500 mm, D=100 mm,Texp(A)=1/8 s,T (B)=1/2 s, 400 
ASA. Oba zdjęcia zostały wykonane bez prowadzenia aparatu/ 
teleskopu

optyka) kompaktowe aparaty cyfrowe mogą być z powodze
niem wykorzystywane w fotografowaniu układów podwój
nych gwiazd.

Wiesław Skórzyński

B

Mapa Marsa wykonana na podstawie 
obserwacji w okresie opozycji 2003 (sier- 
pień-październik) przez Tomasza Ścię- 
żora z Krakowa. Do obserwacji użyto te
leobiektywu MTO-IOOO (średnica 10 cm) 
z ogniskową wydłużoną do 200 cm przy 
okularze o ogniskowej 1 cm, co dało po
większenie 200x. Dla poprawienia kon
trastu użyto pomarańczowego filtru. 
Mapa pokazuje, jak wiele szczegółów 
można zobaczyć w dobrych warunkach 
na Marsie w czasie opozycji przez tak 
niewielki teleskop.

Droga Redakcjo, 
z przyjemnością dzielę się 
z Redakcją „Uranii-PA"zdjęciami 
powierzchni Marsa, które 
wykonałem w okolicach tegorocznej 
wielkiej opozycji.

Do wykonania ich użyłem 
teleskopu Cassegraina 170/2800 
z ogniskową wydłużoną ok. 3* 
przemysłowej, monochromatycznej 
kamery CCD, a nagrywane klipy 
video obrabiałem przy pomocy 
programu „Registax".

Zdjęcia wg kolejności 
przedstawiają Marsa widzianego 
w dniach 4, 5 i 6 września 2003 r.

Ostatnie zdjęcie Marsa, w moim 
przekonaniu najlepsze jakościowo 
bo wykonane w najlepszych 
warukach pogodowych, pochodzi 
z dnia opozycji Marsa tj. z 28 
sierpnia br.

Z wyrazami szacunku
Maciej Michalunio

Czytelnicy obserwują
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galeria obiektów NGC

NGC 246
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

00h, 47,0m 
-11° 53’
Wieloryb
mgławica planetarna 
8,0 
8,0 
- 0,6 
8 ,2 '
480 pc 
-50  km/s

Mgławica ta została odkryta przez Williama Herschela. Dre- 
yer w swoim katalogu opisał ją  następująco: „bardzo słaba 
i rozproszona, rozległa, 4 gwiazdy widoczne pośród mgławi
cy”. Aby ją  dostrzec, trzeba dysponować 15 cm teleskopem 
i ciemnym niebem. Mgławica należy do najjaśniejszych mgła
wic planetarnych na niebie, jednak ze względu na swoje duże 
rozmiary kątowe posiada małąjasność powierzchniową. Dla
tego o sukcesie obserwacji decyduje w pierwszym rzędzie 
odpowiednio ciemne niebo. Typowo widać ją  jako słabą za
okrągloną poświatę, na tle której wyróżnia się grupa czterech 
gwiazd o jasności 11 mag. Sprawia to wrażenie, że widzimy 
bardzo rozproszoną gromadę otwartą.

Posiadacze teleskopów o średnicach powyżej 30 cm mogą 
obserwować elementy struktury mgławicy, przede wszystkim 
jej jaśniejszy zachodni brzeg oraz gwiazdę centralną.

Centralna gwiazda mgławicy (HIP 3678) ma jasność wizu
alną 12,0 mag. i temperaturę aż 120 000 K. Ciekawostkąjest 
fakt, że najwyraźniej posiada ona fizycznego towarzysza. Jest 
nią oddalony o 3”,8 karzeł ciągu głównego typu KO o jasności 
wizualnej 14,3 mag. Obie gwiazdy mają wspólny ruch własny 
oraz podobną do samej mgławicy prędkość radialną. Pozo
stałe gwiazdy widoczne w obrębie mgławicy nie są z nią fi
zycznie związane. Średnica rzeczywista mgławicy wynosi 
około 5 lat świetlnych, a uwzględniwszy obecne tempo eks
pansji wynoszące około 40 km/s, jej wiek szacuje się na oko
ło 7 tys. lat. Jest więc rówieśniczką cywilizacji sumeryjskiej.

Obraz NGC 246 pochodzący z Cyfrowego Przeglądu Nieba (DSS/ 
NASA) oraz rysunek wykonany przez Billa Ferrisa

NGC 253
a (J2000) 
6 (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

OOh, 47,6m
-25° 17’
Rzeźbiarz
galaktyka -  SABc
8,1
7,1
-20,3 
30,0’ x 6,9’
2500 kpc 
+241 km/s

Pod tym numerem kryje się jedna z najjaśniejszych i najpięk
niejszych galaktyk widzianych z Ziemi. Została odkryta przez 
Karolinę Herschel, siostrę słynnego Williama, 23 września 
1783 r. za pomocą małego szukacza komet. Jest bardzo ja
sna i pomimo tego, że w naszych szerokościach geograficz
nych wznosi się maksymalnie jedynie kilkanaście stopni po
nad horyzont, można ją  dostrzec w sprzyjających warunkach 
już za pomocą dobrej lornetki. Ze względu na swą charakte
rystykę i podobieństwo do M31, niektórzy nazywają ją  Małą 
Mgławicą Andromedy. Często określa się ją  jako Srebrną 
Monetę lub po prostu Galaktykę w Rzeźbiarzu. Dreyer okre
ślił jej wygląd następująco: „niezwykle jasna, niezwykle duża, 
wyraźnie eliptyczna, stopniowo jaśniejąca ku środkowi”.

Aby zobaczyć takie szczegóły, jak ciemne pasma pyłu czy 
jaśniejsze fragmenty północno-wschodniego ramienia spiral
nego, trzeba niestety dysponować dużym teleskopem (co naj
mniej 25 cm), a i to nie gwarantuje sukcesu ze względu na 
niskądeklinację. Galaktykę tę najkorzystniej obserwować z na
szej szerokości geograficznej w drugiej połowie jesieni.

Biorąc pod uwagę bliskość i rozmiary oraz możliwość roz

różnienia i obserwacji pojedynczych gwiazd galaktyka ta już 
od dość dawna była intensywnie badana. Obok NGC 55 jest 
największągalaktykąw małej gromadzie w Rzeźbiarzu leżącej 
około 3 Mpc od nas. Jak dotąd uważa się, że gromada ta jest 
najbliższa naszej Lokalnej Grupie Galaktyk. W roku 1940 za
obserwowano w NGC 253, jak do tej pory jedyny, wybuch su
pernowej SN 1940E o jasności 14,0 mag. Stosunkowo nie
dawne obserwacje satelity IRAS wykazały, że mamy do czy
nienia z bardzo aktywną gwiazdotwórczo galaktyką w której 
procesy te mają charakter lawinowy (ang. starburst) na podo
bieństwo aktywności w słynnej „wybuchającej” galaktyce M82 
(patrz „Urania-PA” 3/2001). O skali aktywności tej galaktyki niech 
świadczy fakt, że w bliskiej podczerwieni NGC 253 jest najja
śniejszą galaktyką na niebie (pasmo K) oraz drugą pod wzglę
dem wielkości (po M31). Na centralne, bardzo aktywne obsza
ry wielokrotnie kierowano teleskop Hubble'a, czego efektem 
było stwierdzenie obecności dużej liczby bardzo masywnych 
i bardzo młodych gromad gwiazd w okolicy centrum tej galak
tyki. To jednak nie wszystko. Ostatnie obserwacje wykonane 
w zakresie rentgenowskim przez obserwatorium orbitalne 
Chandra pozwoliły zidentyfikować w okolicach jądra bardzo 
dużą liczbę bardzo jasnych źródeł tego promieniowania, które 
miałyby pochodzić od średniomasywnych czarnych dziur — 
niedawno odkrytej potencjalnej klasy obiektów o masach rzę
du kilku tysięcy mas Słońca. Spośród nich cztery są nadzwy
czaj jasne i leżą w odległości około 1 kpc od środka galaktyki. 
Ich obecność jest na razie zagadką. Być może są to masywne 
czarne dziury w stadium formowania supermasywnej czarnej 
dziury we wnętrzu galaktyki, która uruchomiłaby w niej kwaza- 
ra. Istnieje też inna możliwość, że obserwowane bardzo wyso
kie strumienie w zakresie X wywołane są silną kierunkowością
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galeria obiektów NGC

promieniowania tych źródeł i że są to „zwyczajne” czarne dziu
ry o masach rzędu 10 mas Słońca, takie jak w naszej Galakty
ce. Rozstrzygnąć pomiędzy tymi hipotezami (albo obie obalić) 
mogą tylko dalsze długotrwałe obserwacje. Na uwagę zasłu
guje tu fakt, że podobne niezwykle jasne w zakresie rentge
nowskim obiekty wykryto w innych galaktykach silnie gwiazdo- 
twórczych, tj. M82 oraz układzie Anteny (NGC 4038/9).

Obserwacje w bliskiej podczerwieni wykonane w ramach 
przeglądu całego nieba 2MASS (wykonanego w pasmach 
HKJ) pozwoliły wejrzeć w strukturę okolic centralnych i przy
jrzeć się lepiej budowie samego dysku i ramion spiralnych 
zakrytych w zakresie optycznym przez pasma pyłu i obłoki 
Hll. Okazało się, że NGC 253 w bliskiej podczerwieni wyglą
da zupełnie inaczej niż w zakresie widzialnym: ma bardzo 
wyraźną poprzeczkę, którą próżno dostrzec na zdjęciach 
optycznych, również tych wykonanych teleskopem Hubble’a, 
oraz bardzo zwarte i jasne jądro. Jądro ma intensywnie czer
wony kolor (J-K>2), który wskazuje na silną ekstynkcję w tym 
kierunku. Co ciekawe, kolor ten jest podobny do koloru jąder 
aktywnych galaktyk Seyferta i AGN-ów. Jest to jeden z powo
dów, dla których część astronomów klasyfikuję tę galaktykę 
jako najbliższą nam galaktykę typu Seyferta.

NGC 281
a (J2000) 
Ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Rozmiar 
Odległość 

Prędkość radialna

00h, 52,8m 
+56° 37'
Kasjopea
mgławica emisyjna 

7,4
35’ x 30’

2,94 kpc 
-3 0  km/s

południowo-zachodniej mgławicy (oznaczony jako N281B) i dru
gi w części południowo-wschodniej (oznaczony N281 A). W ob
łoku N281B stwierdzono obecność maserów wodnych, emisji 
podczerwonej (źródło IRAS) i bipolarnych wypływów materii, 
które łącznie wskazują tam na istnienie wciąż aktywnych pro
cesów gwiazdotwórczych. Całkowita masa obłoku jest szaco
wana w granicach 30 tys. mas Słońca. (DG)

Obiekt katalogowy NGC 281 to mgławica emisyjna związana 
z obszarami Hll i młodą gromadą gwiazd IC 1590. Została od
kryta przez Edwarda E. Barnarda i określona przez niego jako: 
„słaba, bardzo rozległa i rozmyta". Jej centralna, jaśniejsza część 
jest w kształcie rozmytej litery L, pośrodku której wyróżnia się 
gwiazda HD 5005 -  układ poczwórny bardzo gorących gwiazd 
typu O o jasności całkowitej 7,4 mag., który pobudza do świe
cenia większą część mgławicy. To taki jakby mniejszy odpo
wiednik słynnego trapezu Oriona. Mgławicę tę dość łatwo zo
baczyć w teleskopie o średnicy około 15 cm, o ile niebo jest 
wystarczająco ciemne, jako słaba poświata. Jednak by podzi
wiać detale jej budowy, przede wszystkim wyraźne ciemne 
pasma pyłu, konieczne jest użycie filtru mgławicowego i posia
danie teleskopu o średnicy co najmniej 25 cm.

Zanurzona w mgławicy gromada IC 1590 liczy około 60 
członków, w większości gwiazd poniżej 13 mag. Dlatego trud
no jest ją  bezpośrednio dostrzec. Jej wiek wynosi zaledwie 
3,5 min lat i należy do najmłodszych znanych gromad gwiazd. 
Zawiera sporo obiektów, które jak się sądzi, są protogwiazda- 
mi w końcowej fazie kontrakcji grawitacyjnej. Obiekty te są wy
raźnie widoczne dopiero w podczerwieni, gdyż ekstynkcja w za
kresie optycznym osiąga dla nich 15 mag! Na mapach otrzy
manych przez 2MASS łatwo się przekonać, że ciemne w za
kresie optycznym pasma w bliskiej podczerwieni są właśnie 
najjaśniejszymi obszarami emisji zarówno pyłu, jak i gazu mo
lekularnego. Sama mgławica jest otoczona przez większy kom
pleks neutralnego wodoru zawierający ciemne globule Boka. 
Wyróżniono w niej dwa obłoki molekularne CO: jeden w części

Wyżej: obraz NGC 281 pochodzą
cy z Cyfrowego Przeglądu Nieba 
(DSS/NASA). Obok rysunek NGC 
281 wykonany przez Billa Ferrisa 
na podstawie obserwacji telesko
pem Newtona o średnicy 25 cm, 
przy powiększeniu 36*. Zastosowa
no filtr mgławicowy Lumicon OIII
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Rysunek NGC 253 wykonany przez Billa Ferrisa 25 cm 
Newtonem przy powiększeniu 63 razy



rozmaitości

Galileo (1989-2003)
W niedzielę 21 września, po 14 latach 
pracy statek kosmiczny Galileo stopił się 
w atmosferze Jowisza. Gdy zapasy pali
wa byty na wyczerpaniu, Galileo został 
skierowany na kurs kolizyjny z Jowiszem, 
aby nie dopuścić do zderzenia z księży
cem Jowisza — Europą na której Gali
leo odkrył podziemne oceany — a więc 
i możliwe życie. Nie chciano dopuścić, 
aby ziemskie bakterie, które jako pasa
żer na gapę odleciały z przylądka Cana
veral, zanieczyściły powierzchnię sateli
ty Jowisza. Gdyby bakterie przeżyły 14 
lat podróży na statku oraz zderzenie z Eu
ropą, mogłyby kiedyś wprowadzić na
ukowców w nie lada zakłopotanie: czy 
znalezione w przyszłych 
misjach na Europie bak
terie to nasi znajomi z Zie
mi czy tubylcy z Europy?

Galileo uderzył w Jo
wisza z prędkością oko
ło 48 km/s (-178 tys. km/ 
h), a następnie uległ sto
pieniu, stając się inte
gralną częścią atmosfe
ry planety. Do zderzenia 
doszło na południe od 
równika Jowisza o 20:57 
czasu polskiego. Od 
1995 r. Galileo 35 razy 
okrążył jowiszowy sys
tem. Wystrzelony z Zie
mi w 1989 przebył 4 631 
778 000 km.

Galileo był pierwszym 
satelitą Jowisza wykona
nym ludzką ręką. W cią
gu 14 lat zdobył bogac
two informacji dotyczą
cych króla wszystkich 
planet, jego licznych sa
telitów, ciemnych pyło
wych pierścieni i promie
niowania.

Wystartował z opóź
nieniem 18 października 
1989 r. z przylądka Canaveral na Flory
dzie. Nie udało się otworzyć wysoko 
wzmacniającej anteny, co mocno ogra
niczyło możliwości uzyskiwania zdjęć 
z satelity. 8 tygodni przed przybyciem do 
Jowisza zacięła się pokładowa nagry- 
warka i stracono szansę na sfotografo
wanie księżyca lo w zbliżeniu. Usterka 
okazała się na szczęście chwilowa.

7 grudnia 1995 r. Galileo wszedł na 
orbitę Jowisza i mimo nieustannych 
technicznych usterek jego misja okaza
ła się jedną z najbardziej wydajnych 
i użytecznych badań w historii Układu

Słonecznego. W ciągu pierwszych dwu 
lat orbitowania wokół Jowisza Galileo ob
serwował największy księżyc w Układzie 
Słonecznym — Ganimedesa oraz zrytą 
kraterami Kallisto. Galileo okrążył po raz 
pierwszy Jowisza po 198 dniach, 27 
czerwca 1996 r., poruszając się po moc
no eliptycznej trajektorii. Przeleciał obok 
Ganimedesa w odległości 835 km, czyli 
70 razy bliżej niż statki Voyager.

Galileo odkrył, że Ganimedes posia
da pole magnetyczne, a zdjęcia wyko
nane z bliska ukazały lodowe góry na 
księżycu. Pokryta licznymi kraterami 
Kallisto była uważana za bardzo stary 
i nie zmieniający wyglądu księżyc Jowi
sza. Jednak Galileo pokazał, że Kallisto 
się zmienia. Wydaje się, że powierzch

nia księżyca wygładza swoje zmarszcz
ki i mniejsze ślady dawnych uderzeń, 
podczas gdy brzegi większych kraterów 
osuwają się, ukazując lodowe podłoże.

Następnie Galileo zwrócił swe „oczy” 
na sąsiadkę Ganimedesa — lodową Eu
ropę. „Oczy” satelity w postaci kamery 
CCD pokazały najbardziej szczegółowy 
obraz Europy pokrytej lodem i siecią 
drobnych szczelin. Wygląda na to, że w 
kilku miejscach lód pękł na kilka części, 
które teraz odsuwająsię od siebie. Może 
to oznaczać, że pod lodową skorupą 
znajduje się woda.

Główna misja Galileo zakończyła się 
w grudniu 1997 r., po czym podjęto do
datkowe badania znane jako Galileo Eu
ropa Mission. Ich celem było zgłębienie 
sekretów lodowego świata Europy.

Dalsze badania przekonały więk
szość naukowców, że najmniejszy 
z czterech księżyców odkrytych przez 
Galileusza posiada podpowierzchniowe 
oceany słonej wody, które mogłyby być 
siedliskiem obcej formy życia. Zaskocze
niem było także odkrycie, że takie oce
any mogą kryć się pod lodowymi skoru
pami Ganimedesa i Kallisto.

Pierwsze kolorowe zdjęcie lo Galileo 
wykonał 25 czerwca 1996 r. z odległo
ści 2,2 min km. Późniejsze obrazy po
twierdziły, że na tym wulkanicznym księ

życu zaszły znaczne 
zmiany, odkąd 17 lat 
wcześniej wizytował go 
Voyager. Zobaczyliśmy 
wulkaniczne pióropusze 
buchające z gwałtow
nych erupcji i kolorowe, 
siarkowe osady wokół 
głównych centrów aktyw
ności. W październiku 
1999 r. naukowcy zary
zykowali skierowanie de
tektorów Galileo na in
tensywne promieniowa
nie lo. Zdjęcia o wysokiej 
rozdzielczości ukazały 
obrazy lawy w różnej po
staci: jeziora, wypływy, 
fontanny. Temperatura 
płynnych skał osiągnę
ła 1700°C, co jest naj
w yższą tem pera turą  
lawy, jaką kiedykolwiek 
zmierzono w naszym 
Układzie Słonecznym.

Galileo zbadał rów
nież wewnętrzną struktu
rę wielkiej czerwonej pla
my Jowisza, gazowy to
rus rozciągnięty wzdłuż 
orbity lo, składający się 

ze zjonizowanej materii, ciemne pyłowe 
pierścienie, pomniejsze księżyce Jowi
sza i jego olbrzymią magnetosferę.

Ostatnia faza podróży Galileo rozpo
częła się 5 listopada 2002 r., gdy orbiter 
przeleciał obok Amaltei i przez pierścień 
Jowisza, rozpoczynając 35., ostatnie 
okrążenie wokół planety. W czasie tej 
ostatniej podróży Galileo oddalił się od 
Jowisza na odległość ponad 26 min km, 
po czym wracał. Szybko nabierając 
prędkości, podążał ku swojemu przezna
czeniu...

opr. Karolina Zawada

Widok Europy ze statku Galileo Źródło: NASA/JPL
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w kraju

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

Spotkania dyskusyjne, zgodnie z wieloletnią tradycją w okresie naj
krótszych nocy, odbyły się w Dwemiczku na Rusinowej Polanie 19-22 
czerwca 2003 r. W tym spotkaniu aktywnie uczestniczyło, mimo licz
nych zapowiedzi, tylko 15 osób z następujących ośrodków naukowych:
AGH, CAMK-u z Warszawy, Instytutu Fizyki UJ, Politechniki Rze
szowskiej i Obserwatorium Astronomicznego UJ.

Dzięki uprzejmości Państwa Krystyny i Stanisława Rusinów do dys
pozycji mieliśmy, jak zwykle, obszerny i niezwykle wygodny pensjo
nat oraz doskonałe wyżywienie w Gawrze —  niedawno oddanym do 
użytku budynku dla potrzeb gości.

Ogółem wysłuchaliśmy 19 wykładów, że o niekończących się dys
kusjach do późnych, a jakże jasnych tu nocy, szerzej nie wspomnę; oto 
wykładowcy i tytuły zaprezentowanych wystąpień: Stanisław Micek 
—  „Badanie wpływu pól EM ELF na człowieka”, „Fazowy detektor 
pola magnetycznego Tesla”, „Półprzewodnikowe detektory macierzo
we”; Andrzej Kułak —  „Wpływ niejednorodności gruntu na propaga
cje fali ELF w falowodzie Ziemia-jonosfera”, „Poszukiwanie wskaź
ników dyssypacji energii w układach rezonansow ych o stałych 
rozłożonych”, „Z historii elektrodynamiki stosowanej: I, II, III”; Anna 
Odzimek —  „Rezonansowa struktura widma naturalnych pól EM w za
kresie ULF (0,5-4 Hz) —  opis teoretyczny”, „Rezonansowa struktura 
widma naturalnych pól EM w zakresie ULF —  analiza danych pomia
rowych”, „Rezonansowa struktura widma naturalnych pól EM w za
kresie ULF —  obserwacje w Polsce i na świecie”; Maria Inglot-Sie- 
maszko —  „Pola EM ELF w Rzeszowie” ; Michał Ostrowski —
„Obrazy Wszechświata”; Mikhail Chetaev —  „Akcelerometr a szum 
termiczny obecny we wszystkich pomiarach wielkości fizycznych”;
Dawid Owsiak —  „Zależność między rytmem serca a zewnętrznym 
polem magnetycznym”, „Budowa układu bodźcowo-przewodzącego 
serca”, „Przebiegi potencjałów i prądów w komórce węzła zatokowo- 
przedsionkowego”; Jerzy Kubisz —  „Próbkowanie i co dalej? —  cy
frowa reprezentacja sygnałów analogowych”; Andrzej Kułak, Adam 
Michalec —  „X lat badań pól EM 
ELF w OA UJ”.

W najkrótszą tegoroczną noc —
21/22 VI była wielka ulewa, która 
przeszkodziła w planowanych po
szuk iw aniach  p rzysłow iow ego  
kwiatu paproci. Dlatego też po roz
paleniu ognia w kominku dyskuto
waliśmy nad „Obrazami Wszech
świata”, które nam zaprezentował 
Michał Ostrowski przy użyciu rzut
nika komputerowego.

Czas przeznaczony na spotkanie, 
zdaniem uczestników, zbyt szybko 
dobiegł końca, zatem zgodnie do
szliśmy do wniosku: do zobaczenia 
i usłyszenia za rok, 17 czerwca 
w D w erniczku , na dziew iątych 
bieszczadzkich spotkaniach dysku
syjnych.

Adam Michalec
Gospodarze i uczestnicy VIII spotkań dyskusyjnych w Dwerniczku na Rusinowej Polanie, 
przed budynkiem Gawry

Maria lnglot-Siemaszko

Konferencja ELF 2003

I znów się Polana z zakrętów wyłania 
I znowu jest nastrój 

1 nowe pytania....
Obawa, czy myśli odczuciom nie przeczą 
A „ exces ” w mierniku cyfrą jest, czy rzeczą... ? 
Gdy rzeczą... to nasza materia jest zjawą 
1 znowu sią miesza niepewność z obawą 

Czy Platon ma rację?
czy prawnuk Newtona?

Gdy obaj próbują, jak tam który umie 
to Boga podglądnąć,

to dać upust dumie 
albo chcą zasłużyć na całus wybranki (a) 
albo muszą stawać vt’ kongresowe szranki...

I tak wciąż od nowa
przy jadle i kawce

toczą się dyskursy...
Naukowej czkawce niejeden postronny 

już nie może sprostać... 
już mu sie odbija...

już nie chce tu zostać!
Ale magia miejsca

urok gospodarzy 
sprawiają,

że wszystko
znów się za rok zdarzy...

Rusinowa Polana, 21.06.2003
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Wakacje 
z meteorami

W dniach 21 sierpnia— 7 września bie
żącego roku w Stacji Obserwacyjnej 
Uniwersytetu Warszawskiego w Ostro- 
wiku odbył się kolejny, XIII już Obóz 
Obserwacyjny Pracowni Komet i Me
teorów (PKiM), w którym wzięło udział 
20 miłośników astronomii z całej Pol
ski. Chociaż z założenia obóz przezna
czony był dla stałych współpracowni
ków PKiM, znalazło się miejsce dla 
grona początkujących obserwatorów 
(w tym niżej podpisanej). Nowicjusze 
po przeszkoleniu teoretycznym i prak
tycznym —  pod bacznym okiem bar
dziej doświadczonych obserwatorów—  
uczyli się wykonywać wartościowe na
ukowo obserwacje meteorów. Już po 
pierwszych nocach w towarzystwie spa
dających gwiazd wszyscy opanowali 
wykonywanie obserwacji wizualnych 
meteorów ze szkicowaniem oraz wypeł
nianie raportów.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Obozu

Głównym celem obozu były obser
wacje meteorów —  różnymi technika
mi —  wizualnie, teleskopowo, fotogra
ficzn ie  i w ideo. Tymi sposobam i 
badaliśm y aktywność a-A urigidów  
oraz domniemaną aktywność późnych 
Perseidów. Najliczniejsza była grupa 
obserwatorów wizualnych, której praca
mi kierował Krzysztof Mularczyk. Sek
cji teleskopowej przewodniczył Konrad 
Szaruga, natomiast obserwacje za po
mocą kamer wideo prowadzili Kamil 
Złoczewski i Piotr Kędzierski. Ten ostat

ni zajął się również obserwacjami foto
graficznymi, wykorzystując lustrzanki 
Zenit i Praktica oraz tzw. shutter. Na 
podstawie raportów z obserwacji wizu
alnych podczas obozu była tworzona 
komputerowa baza wszystkich zareje
strowanych meteorów.

Poza meteorami głównym obiektem 
zainteresowania był znajdujący się 
w opozycji Mars, obserwowany za po
mocą 25 cm refraktora Grubb, oddane
go do dyspozycji uczestników. Sprzęt 
ten pozwalał na podziwianie szczegó
łów powierzchni Czerwonej Planety 
(doskonale widoczne były m.in. czapy 
polarne i Wielka Syrta), układu pierście
ni Saturna i jego księżyców, Wielkiej 
Mgławicy w Andromedzie, M57, M13, 
M27 i innych ciekawych obiektów z Ka
talogu Messiera. Uczestnicy prowadzi
li także obserwacje plam słonecznych, 
niektórzy wykonywali również obser
w acje zjaw isk zakryciow ych oraz 
gwiazd zmiennych. Była też okazja, aby 
przypatrzeć się pracy profesjonalnego 
60 cm teleskopu Cassegraina.

Jednak nie samą astronomią czło
wiek żyje. W czasie wolnym były więc 
wyprawy na grzyby, udało się rozegrać 
kilka meczów piłki nożnej i siatkówki. 
Odbyło się tradycyjne „zaprzysiężenie” 
nowych obserwatorów, stale zwiększa
ły też objętość „Zapiski Ostrowickie” 
—  swoista obozowa kronika. Powstała 
też obszerna galeria zdjęć, której nie
wielką część można zobaczyć na stro
nach internetowych PKiM —  http:// 
www.pkim.org.

Obóz był doskonałą okazją, aby 
w swobodnej i sympatycznej atmosferze, 
będącej zasługą samych uczestników, 
nauczyć się obserwacji meteorów oraz 
ich analizy od wieloletnich, doświadczo
nych obserwatorów. Czas ten pozwolił 
także na nawiązanie kontaktów i przy
jaźni z ludźmi zafascynowanymi pięk
nem gwieździstego nieba i obserwujący
mi je  przy każdej nadarzającej się okazji.

Obóz przekonał mnie, że wizualne 
obserwacje meteorów są niezwykle 
proste. Do ich wykonywania nie potrze
ba bowiem żadnego sprzętu —  wystar
czy orientacja na nocnym niebie, dobre 
chęci i nieco samozaparcia, aby —  nie
rzadko przez kilka godzin —  wytrwać 
mimo późnej pory na stanowisku. Jed
nak wyniki prawidłowo wykonanych ob

serwacji są wkładem w rozwój wiedzy
0 Wszechświecie, który może być udzia
łem każdego miłośnika astronomii. Dla
tego też zachęcam wszystkich zaintere
sowanych obserwacjami wizualnymi do 
kontaktu z Pracownią pod adresem:

Krzysztof Mularczyk 
Obserwatorium Astronomiczne 
Uniwersytetu Warszawskiego 
Al. Ujazdowskie 4 
00-478 Warszawa 
z dopiskiem,,PKiM”, 
e-mail: pkim@astrouw.edu.pl 
Więcej wiadomości na temat mete

orów i obserwacji, jak również informa
cje na temat aktualnych działań Pracow
ni można znaleźć w Internecie pod 
adresem www.pkim.org

Ewa Zegler

Spotkanie z Marsem 
w Nadbałtyckim 
Centrum Kultury

27 sierpnia br. z inicjatywy Oddziału 
Pomorskiego Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii w Nadbałtyc
kim Centrum Kultury w Gdańsku odby
ło się Spotkanie z Marsem.

Okazją do tego spotkania była Wiel
ka Opozycja Marsa, która w tym roku 
zwróciła na Czerwoną Planetę szczególną 
uwagę. Program sesji w jej pierwszej 
części wypełniony został referatami wy
głoszonymi przez znanych na polu pol
skiej i światowej astronomii naukowców. 
Byli wśród nich: prof. A. Woszczyk 
z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mi
kołaja Kopernika w Toruniu („Zbadali 
Marsa przed lotami kosmicznymi”); prof. 
Marek Abramowicz z Instytutu Fizyki 
Teoretycznej Uniwersytetu Chalmersa
1 Uniwersytetu w Goteborgu („Orbita 
Marsa: epicykle, Kopernik, Kepler, New
ton, Einstein i Fourier”); dr Krzysztof 
Ziołkowski z Centrum Badań Kosmicz
nych PAN w Warszawie („Mars w no
wym obrazie Układu Słonecznego”).

O godzinie 17 otwarto dla publicz
ności wystawę pt. „Marsjańskie misje 
kosmiczne” przygotowaną przez Broni
sława Małeckiego we współpracy z Od
działem Pomorskim PTMA i Polskim 
T ow arzystw em  A stronau tycznym  
(Wszystkie zdjęcia o łącznej powierzch
ni około 40 m2 zasponsorowała i wyko-
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w kraju

nała firma SOPHOS z Krakowa). Przed
miotem ekspozycji była prezentacja Mar
sa i jego miejsca w Układzie Słonecznym, 
a także najnowszych materiałów przed
stawiających powierzchnię planety.

O godzinie 18 nastąpiła druga część 
wykładów, podczas której swoje tematy 
zaprezentowali prof. Andrzej Jurewicz 
oraz mgr Andrzej Kolarski. Prof. Jure
wicz jest kierownikiem polskiego zespo
łu, który uczestniczył w opracowaniu 
i budowie jednego z przyrządów nauko
wych (planetarnego spektrometru fourie
rowskiego —  PFS) znajdującego się na 
zmierzającej obecnie do Marsa sondzie 
Mars Express. Sekretarz Polskiego To
warzystwa Astronautycznego— Andrzej 
Kolarski mówił o udziale młodzieży 
w badaniach Marsa i przedstawił polskich 
laureatów konkursu marsjańskiego, któ
rzy są dowodem na to, że „Badać Marsa 
możesz i Ty”.

W dalszej części Spotkania  pod 
nazwą „Mars— rzecz wyobraźni” wzię
li udział Mieczysław Abramowicz, Je
rzy Szyłak i Jarosław Włodarczyk.

Program imprezy przewidywał rów
nież pokazy nocnego nieba z Marsem na 
pierwszym planie, lecz pogoda na to nie 
pozwoliła —  niebo nad Gdańskiem było 
zachmurzone i padał deszcz. Członkowie 
Oddziału Pomorskiego PTMA nie dali 
jednak za wygraną i już następnego wie
czoru na tle czystego nieba pokazali 
mieszkańcom Gdańska to, czego nie było 
widać dobę wcześniej... Marsa w całej 
krasie, Plejady, Wielką Galaktykę Andro
medy, wiele gwiazd podwójnych i kilka 
innych obiektów, które budziły w oglą
dających niemałe emocje.

Impreza była ze wszech miar udana. 
Na wykłady przyszło ponad 100 osób, 
zaś jeszcze liczniejsza grupa pojawiła się 
na wernisażu wystawy. Zwrócić należy 
przy tym uwagę na fakt, iż do dnia 20 
września łącznie piętnaście klas z wielu 
trójmiejskich szkól gimnazjalnych i po- 
nadgimnazjalnych przyszło, w ramach 
lekcji geografii lub fizyki z astronomią, 
do Nadbałtyckiego Centrum Kultury 
w Gdańsku. Okazją do tego była obec
ność Członków Oddziału Pomorskie
go PTMA, którzy do zdjęć dodawali 
nieco tła w postaci dzisiejszej wiedzy 
na temat CZerwonej Planety a także hi
storii i przyszłych planów jej eksplo
racji. Pod koniec września wystawa zo

stanie przeniesiona do kościoła św. Jana 
przy ulicy Świętojańskiej 50 w Gdań
sku i tam zostanie już na stałe!

Na szczególne słowa podziękowania 
zasługująPani Bronisława Dejna z Nad
bałtyckiego Centrum Kultury i jej licz
ni współpracownicy, którzy włożyli 
mnóstwo pracy i wysiłku, żeby zorga
nizować imprezę. Dziękujemy również 
Panu Profesorowi Robertowi Głęboc
kiemu z Instytutu Fizyki Teoretycznej 
i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego, 
który z właściwą sobie lekkością i hu
morem poprowadził sesję.

Mamy nadzieję, że takie przedsię
wzięcia staną się w przyszłości okazją 
dla Miłośników Astronomii do szerokie
go propagowania wiedzy o Kosmosie. 
Zapotrzebowanie na tego typu działania 
istnieje, czego dowodem jest wyżej opi
sane „Spotkanie z Marsem”. Już niedłu
go nadarzą się kolejne okazje... Pod 
koniec tego roku (26 grudnia) do Marsa 
dotrze misja Mars Express z polską apa
raturą na pokładzie; w styczniu 2004 r. 
zaplanowano lądowanie łazików Spirit 
i Opportunity na powierzchni Czerwo
nej Planety; w połowie przyszłego roku 
do Saturna dotrze sonda Cassini, a na 
początku 2005 r. ładownik Beagle 2 wy
ląduje na Tytanie. Więc:

POKAŻMY WSZYSTKIM PIĘK
NO NOCNEGO NIEBA...

Oddział Pomorski PTMA

Trzeci Obóz Szkolenio- 
wo-Obserwacyjny PTMA
W dniach 24 VII —  4 VIII 2003 r. 
w schronisku na Hali Łabowskiej (pas
mo Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie 
Sądeckim) odbył się trzeci Obóz Szko- 
leniowo-Obserwacyjny PTMA „OSOP 
2003”, w którym wzięło udział ok. 20 
uczestników z całej Polski. Obóz został 
zorganizowany przez Oddział Krakow
ski Towarzystwa.

Pogoda była najlepsza z dotychcza
sowych —  na 11 nocy tylko podczas 3 
nie dało się nic obserwować. Oczywi
ście, największą atrakcją był Mars w po
bliżu wielkiej opozycji, ale obserwowa
no również inne obiekty, m.in. była spora 
grupa polujących na obiekty Messiera. 
Początkujący obserwatorzy mieli moż
liwość korzystania z pomocy instrukto
rów oraz bardziej doświadczonych

uczestników. W dzień odbywały się wy
kłady. Szef Obozu, dr Sławomir Stach- 
niewicz z Krakowa, mówił o układach 
współrzędnych astronomicznych, na te
mat czasu w astronomii, podstaw me
chaniki nieba, jak korzystać z kalenda
rzy astronomicznych i wygłosił dwa 
wykłady popularnonaukowe na temat 
problemu neutrin słonecznych oraz 
Wielkiego Wybuchu. Tadeusz Szufa 
z Oświęcimia uczył, jak się orientować 
na niebie oraz omówił temat astrofoto- 
grafii. Dr Tomasz Ściężor z Krakowa 
opowiedział o obserwacjach planet, mgr 
Aleksander Trębacz z Niepołomic omó
wił obserwacje zakryciowe oraz wygło
sił wykład popularnonaukowy na temat 
tajemniczych błysków na Marsie, Mar
cin Filipek z Krakowa pokazał, jak na
leży obserwować, a następnie opraco
wywać obserwacje gwiazd zmiennych, 
mówił o ciekawych zjawiskach astrono
micznych w roku 2003 oraz zaprezen
tował slajdy o tematyce astronomicznej. 
Inż. Jacek Burda z Krakowa mówił na 
temat optyki teleskopowej oraz poinfor
mował, jakie typy teleskopów należy 
wybierać do różnych typów obserwacji.

Oprócz wykładów i obserwacji od
bywały się również wycieczki po oko
licznych górach. Warto nadmienić, że 
Hala Łabowska jest na terenie Popradz
kiego Parku Krajobrazowego, więc było 
na co popatrzeć. Na ogół uczestnicy od
bywali krótkie wycieczki we własnym 
zakresie, ale jeden dzień został przezna
czony na dłuższą wyprawę: uczestnicy 
mogli się zgłosić do jednej z trzech grup
0 różnym  stopniu  zaaw ansow ania
1 w zależności od tego przebyć trasę naj
łatwiejszą, średnią lub najtrudniejszą. 
Wszystkie trzy prowadziły przez naj
wyższy szczyt pasma, czyli Jaworzynę.

Warto nadmienić, że wielu wykładom 
przysłuchiwali się turyści nie będący 
uczestnikami Obozu, nieraz z dużym 
zainteresowaniem. Niektórzy również 
asystowali przy obserwacjach. Byli za
chęcani do wstąpienia do naszego To
warzystwa, w czym zwłaszcza celował 
pan Tadeusz Szufa, który, notabene, za
służył sobie na tytuł Wielkiego Gawę
dziarza Obozu.

Tegoroczny OSOP był bardzo uda
ny, pogoda dopisała i uczestnicy byli za
dowoleni, a to jest chyba najważniejsze.

Sławomir Stachniewicz
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Rok 2004
Rok 2004 będzie obfitował w rzadkie i efektowne zjawi

ska astronomiczne możliwe do obserwacji przez miłośni
ków astronomii w Polsce.

W roku tym wystąpią dwa częściowe zaćmienia Słoń
ca: 19 kwietnia i 14 października, niestety obydwa niewi
doczne w Polsce. Dojdzie także do dwóch całkowitych za
ćmień Księżyca, 4 maja i 28 października, widocznych 
w Polsce.

W dniu 8 czerwca będzie widoczne niezwykle rzadkie 
zjawisko przejścia Wenus na tle tarczy Słońca. Zbliżające 
się do południa Słońce pozwoli na podziwianie tego zjawi
ska także z terenu Polski.

W 2004 r. do Słońca zbliży się 29 znanych komet, z któ
rych jedna (C/2001 Q4 (NEAT)) powinna być bez proble
mu widoczna gołym okiem.

We wrześniu do Ziemi zbliży się na wyjątkowo małą 
odległość niewielka planetoida (4179) Toutatis, dzięki cze
mu będzie możliwa jej obserwacja przez teleskopy ama
torskie.

Styczeń
Słońce

Ziemia w swym ruchu po orbicie okołosłonecznej znaj
dzie się najbliżej Słońca 4 stycznia o 18h, a zatem Słońce 
będzie wtedy w perygeum w odległości około 147 min km. 
Dni stają się coraz dłuższe. W Warszawie 1 stycznia Słoń
ce wschodzi o 6h45m, zachodzi o 14h33m, a 31 stycznia 
wschodzi o 6h19m, zachodzi o 15h20m. W styczniu Słońce 
wstępuje w znak Wodnika.

Af]

Rys. 1. Merkury nad wschodnim horyzontem (w Warsza
wie) w styczniu 2004 na początku świtu cywilnego (około 
godzinę przed wschodem Słońca)

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w drugiej połowie 

stycznia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym mie
siącu następująca: pełnia 7d15h40m, ostatnia kwadra 
15d04h46m, nów 21d21h05m i pierwsza kwadra 29d06h03m. 
W apogeum Księżyc znajdzie się w dniu 3 stycznia 
o20 h18m, w perygeum 19 stycznia o 19h25m i ponownie 
w apogeum 31 stycznia o 14h00m.

Planety i planetoidy
Przez prawie cały styczeń nad ranem nisko nad połu- 

dniowo-wschodnim horyzontem można próbować obser
wować Merkurego, jednak będzie to trudne w związku z nis
kim położeniem planety nad horyzontem. W dniu 10 stycz
nia można ją  znaleźć na wysokości zaledwie ok. 6° nad 
horyzontem (na początku świtu cywilnego, czyli na godzi
nę przed wschodem Słońca). W tym okresie Merkury osią
gnie jasność 0m przy średnicy tarczy 8” i fazie 40°.

Wieczorem coraz wyżej nad południowo-zachodnim 
horyzontem wznosi się Wenus widoczna jako „Gwiazda 
Wieczorna” o jasności -4 m. W ciągu miesiąca warunki wi
dzialności planety poprawiają s ię - je j wysokość nad hory
zontem (pod koniec zmierzchu cywilnego) rośnie od 13° 
do 23°. Przez teleskop możemy obserwować tarczę We
nus o średnicy 13" w fazie malejącej po pełni.

W pierwszej połowie nocy w gwiazdozbiorze Ryb moż
na zobaczyć Marsa. W związku z oddalaniem się planety 
od Ziemi w ciągu miesiąca jej jasność maleje od +0,2m do 
+0,7m. Przez teleskop możemy obserwować tarczę Mar
sa, której średnica spada w styczniu od prawie 9" do 7”, 
przez co obserwacje szczegółów powierzchniowych staną 
się utrudnione..

Przez całą noc możemy obserwować Jowisza świecą
cego w gwiazdozbiorze Lwa jako obiekt -2 ,3m. Przez tele
skopy można obserwować zjawiska zachodzące w ukła
dzie galileuszowych księżyców planety.

W pierwszej połowie nocy w gwiazdozbiorze Bliźniąt 
widoczny jest Saturn jako „gwiazda” o jasności -0 ,3m. Na 
początku miesiąca średnica tarczy planety osiąga naj
większą w 2004 r. wielkość wynoszącą prawie 21 ”, co ułat-

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

1 2,37 -2,95 164,61
3 1,39 -3,18 138,27
5 0,43 -3,41 111,92
7 -0,54 -3,64 85,59
9 -1,51 -3,86 59,25

11 -2,47 -4,07 32,91
13 -3,42 —4,29 6,57
15 —4,36 -4,49 340,24
17 -5,30 -4,69 313,90
19 -6,22 -4,88 287,57
21 -7,14 -5,07 261,23
23 -8,04 -5,25 234,90
25 -8,93 -5,43 208,57
27 -9,80 -5,59 182,24
29 -10,66 -5,75 155,90
31 -11,49 -5,91 129,57

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 -  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
13d11h58m -  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

280 U R A N I A  -  Postępy Astronomii 6/2003



kalendarz astronomiczny 2004

wi obserwacje struktury chmur w jej atmosferze. Oczywi
ście główną „atrakcją” Saturna jest jej system pierścieni, 
którego główne składowe (w tym „Szczelina Cassiniego”) 
także są widoczne nawet przez niewielkie teleskopy ama
torskie.

Uran i Neptun zachodzą niedługo po zachodzie Słoń
ca i są niewidoczne.

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

W styczniu w pobliżu opozycji znajdują się jasne pla- 
netoidy:

(1) Ceres, (jasność 6,8m). 1 I: 7h34,1m, +29°15’; 11 I: 
7h24,1m, +30°16’; 21 I: 7h13,9m, +31°07’ ; 31 I: 7h04,8m, 
+31 °42’.

(6) Hebe, (jasność 8,6m). 1 I: 7h39,9m, +8°31’; 11 I: 
7 t'29,7m, +9°53’; 21 I: 7h19,6m, +11°27’; 31 I: 7h10,8m, 
+ 13°05’.

W styczniu w pierwszej połowie nocy wysoko na niebie 
w gw iazdozb iorze  Ryb m ożem y obserw ow ać kom etę 
C/2002 T7 (LINEAR). Kometa w maju 2004 powinna osią
gnąć jasność aż +0,3m, niestety jej obserwacja z Polski nie 
będzie już wtedy możliwa:

1 I: 1h12,0m, +26°10’, 8,3m; 11 I: 0h22,1m, +22°39’, 8,2m; 
21 I: 0h34,6m, +19°41’, 7,9m; 31 I: 0h23,9m, +17°18\ 7,7m.

Meteory
W dniach od 1 do 5 stycznia promieniują Kwadranty- 

dy (QUA). Maksimum aktywności spodziewane jest 4 stycz
nia. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma 
współrzędne a  = 15h18m, ó = +49°. Nazwa roju pochodzi 
od nieistniejącego już na dzisiejszych mapach gwiazdo
zbioru Quadrans Muralis, umieszczonego w początkach 
XIX w. na granicy gwiazdozbiorów Smoka, Herkulesa i Wo- 
larza. Warunki obserwacji w tym roku są złe w związku 
z Księżycem zbliżającym się do pełni.

W dniach od 1 do 24 stycznia promieniują delta-Cancri- 
dy (DCA). Maksimum aktywności spodziewane jest 17 stycz
nia. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Raka i ma

Ryb, Andromedy i Pegaza w styczniu, lutym i marcu 2004 (zazna
czone gwiazdy do 9m)

Rys. 3. Trasa planetoidy (1) Ceres na tle gwiazd gwiazdozbioru 
Bliźniąt w styczniu i lutym 2004 (zaznaczone gwiazdy do 9m)

Małego Psa w styczniu 2004 (zaznaczone gwiazdy do 9m)

współrzędne a = 8h42m, <5 = +20°. Warunki obserwacji tego 
słabego roju w tym roku w pierwszej połowie nocy są dobre 
w związku z Księżycem po ostatniej kwadrze.

*  *  *

1d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
1d17h01m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003]. 
2“ Gwiazda zmienna długookresowa S Vir (miryda) (13h33,0m, 

-7°12’) osiąga maksimum jasności (7,0m).
3d19h Minimalna libracja Księżyca (1,8°) w kierunku Mare Austra- 

le (oświetlone).
4d13h45m Jowisz nieruchomy w rektascensji.
4d18h Ziemia w peryhelium na swej okołosłonecznej orbicie w odl.

147 min km od Słońca.
6d14h03m Merkury nieruchomy w rektascensji.
7d01h49m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003], 
7d02h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 4°.
8d03h04m Gwiazda zmienna t  Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 3/2003], 
8d20h Odkrycie gwiazdy X Cne (5,9m) przy ciemnym brzegu Księ

życa tuż po pełni, widoczne w całej Polsce (Zielona Góra 
20h39m -  Olsztyn 20h46m).

8d20h40m 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],

9d Gwiazda zmienna długookresowa R Vir (miryda) (12h38,5m, 
+6°59’) osiąga maksimum jasności (6,9m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2003],
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9d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
9d19h54m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum jas

ności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003].
10d21h Zakrycie brzegowe gwiazdy t] Leo (3,5m) przy ciemnym 

brzegu Księżyca po pełni, widoczne w pasie przechodzącym 
przez Wałbrzych, 25 km na północ od Opola, 18 km na pół
noc od Częstochowy i 42 km na północ od Sandomierza (za
chodnia granica 21h28m -  wschodnia granica 21h34m).

11d00h Maksymalna libracja Księżyca (8,6°) w kierunku krateru 
Schickard (oświetlony).

12d13h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.
14d22h37m 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],

15d Gwiazda zmienna długookresowa W And (miryda) (2h17,6m, 
+44°18’) osiąga maksimum jasności (7,4m).

15d08h Złączenie Wenus z Uranem w odl. 1°.
16d01h Odkrycie gwiazdy X Vir (4,5m) przy ciemnym brzegu Księ

życa po ostatniej kwadrze, widoczne w całej Polsce (Zielona 
Góra 1 h43m -  Olsztyn 1n45m).

17d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
17d00h08m Gwiazda zmienna tj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003],
17d09h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 

w odległości 24°.
17d19h24m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003],
18d01h Minimalna libracja Księżyca (3,5°) w kierunku Sinus Iri

dium (oświetlona).
19d Gwiazda zmienna długookresowa V Peg (miryda) (22h01,0m, 

+6°07’) osiąga maksimum jasności (8,7m).
19d23h49m 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],

20d01h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 5°.
20d17h41m Słońce wstępuje w znak Wodnika, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wówczas 300°.

Rys. 5. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w styczniu 2004 (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

22a02h09m Gwiazda zmienna zaćmieniowa <5 Lib osiąga minimum 
jasności. Jasność gwiazdy spada od 4,9m do 6,0m.

22a18h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 6°.
23d Gwiazda zmienna długookresowa R Sgr (miryda) (19h16,7m, 

-19° 18’) osiąga maksimum jasności (7,3m).
23d04h11m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003], 
24d Gwiazda zmienna długookresowa R Boo (miryda) (14h37,2m, 

+26°44’) osiąga maksimum jasności (7,2m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2003],

24d00h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
24d04h23m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003], 
24d10h Maksymalna libracja Księżyca (8,8°) w kierunku Mare 

Humboidtianum (oświetlone).
24d21h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 4°.
25d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
25d01h01m 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],

28d05h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.
28d22h22m 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],

29d Gwiazda zmienna długookresowa S Her (miryda) (16h51,9m, 
+14°57’) osiąga maksimum jasności (7,6m).

29d01 h44m Gwiazda zmienna zaćmieniowa ó Lib osiąga minimum 
jasności. Jasność gwiazdy spada od 4,9m do 6,0m.

30d02h13m 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],

30d19h30m 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],

31d02h Minimalna libracja Księżyca (2,1°) w kierunku Mare Au- 
straie (oświetlone).

Rys. 6. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców 
Saturna w styczniu 2004 (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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Luty
S ło ń ce

Dni stają się coraz dłuższe. Słońce wędruje po części 
ekliptyki położonej pod płaszczyzną równika niebieskiego, 
ale jego deklinacja wzrasta w ciągu miesiąca od -1 7 °  do 
-8 ° , w związku z czym dnia przybywa prawie o dwie godzi
ny: w Warszawie 1 lutego Słońce wschodzi o 6h18m, za
chodzi o 15h22m, a 29 lutego wschodzi o 5h24m, zachodzi
o 16h14m. W lutym Słońce wstępuje w znak Ryb.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

1 -11,91 -5 ,98 116,41
3 -12 ,72 -6 ,12 90,07
5 -13,51 -6 ,26 63,74
7 -14 ,29 -6 ,38 37,41
9 -15,04 -6 ,50 11,07

11 -15 ,78 -6,61 344,74
13 -16,49 -6,71 318,40
15 -17 ,18 -6 ,80 292,07
17 -17 ,85 -6 ,89 265,73
19 -18 ,49 -6 ,96 239,40
21 -19,11 -7 ,03 213,06
23 -19,71 -7 ,09 186,72
25 -20 ,29 -7 ,14 160,38
27 -20 ,84 -7 ,18 134,04
29 -21 ,36 -7,21 107,69

2 -21 ,86 -7 ,23 81,35

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

B0, L0-  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
9d20h10m -  heliograficzna długość środka tarczy wy
nosi 0°.

K siężyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w drugiej połowie 

lutego, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesią
cu n a s tę p u ją ca : p e łn ia  6d0 8 h4 7 m, o s ta tn ia  kw adra  
13d13h40m, nów 20d09h18m i pierwsza kwadra 28d03h24m. 
W perygeum Księżyc znajdzie się 16d07h43m a w apogeum 
28d10h45m.

P lan ety  i p lan e to id y
Merkury znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest 

niewidoczny.
W ieczorem coraz wyżej nad południowo-zachodnim 

horyzontem wznosi się Wenus, pod koniec miesiąca osią
gając już wysokość ponad 30° (pod koniec zmierzchu cy
wilnego, czyli godzinę po zachodzie Słońca). Średnica tar
czy planety osiąga prawie 20” przy jasności -4 ,2 m i fazie 
70%.

Warunki obserwacji Marsa pozostają analogiczne jak 
w styczniu, jednak w związku z dalszym oddalaniem się 
od Ziemi nadal maleje zarówno jasność (do +1,1m) jak 
i średnica tarczy planety (do 6”). Podobnie praktycznie nie 
ulegają zmianom warunki obserwacji Jowisza i Saturna,

jednak w związku z opozycją na przełomie lutego i marca 
średnica tarczy Jowisza osiąga największą w 2004 r. war
tość, równą prawie 45” , co ułatwi obserwację struktury 
chmur w atmosferze planety nawet przez niewielkie tele
skopy amatorskie. W tym okresie jasność Jowisza wynie
sie -2 ,5 m. Uran i Neptun znajdują się na niebie w pobliżu 
Słońca i są niewidoczne. W porównaniu ze styczniem po
prawiają się warunki porannej widzialności Plutona, któ
rego na dwie godziny przed wschodem Słońca można od
naleźć na wysokości już prawie 20° nad horyzontem.

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

(1) Ceres, (jasność 7,4m). 10 II: 6h58,2m, +32°03’; 20 II: 
6h54,6m, +32°12’; 1 III: 6h54,3"\ +32o10’.

W lutym wieczorem nadal możemy obserwować kometę 
C/2002 T7 (LINEAR). Wysokość komety nad horyzontem 
w ciągu miesiąca maleje osiągając pod koniec lutego 17° 
(ok. 1,5 godziny po zachodzie Słońca). Pogorszenie wa
runków obserwacyjnych rekompensuje jednak wzrost ja 
sności komety, która osiąga w tym okresie aż 6,5m:

10 II: 0h16,5m, +15°24’, 7,3m; 20 I: 0h11,2m, +13°53’, 6,9m; 
1 III: 0h07,3m, +12°37\ 6,4m.

M eteory
W dniach od 15 lutego do 10 marca prom ieniują nale

żące do kompleksu Virginid ó Leonidy (DLE). Maksimum 
aktywności tego mało aktywnego roju przypada 25 lutego. 
Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma współ
rzędne rekt. 7h00m, deki. +16°. Warunki obserwacji w tym 
roku są dobre w związku z Księżycem między nowiem
i pierwszą kwadrą.

*  *  *

2d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
2d11h Neptun w koniunkcji ze Słońcem.
2d21h46m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA" 1/2003], 
3d05h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 4°.
4d Gwiazda zmienna długookresowa T Aqr (miryda) (20h49,9m, -  

5°09’) osiąga maksimum jasności (7,7m) [mapka zamieszczo
na w „Uranii-PA" 3/2003],

4d Gwiazda zmienna długookresowa T Her (miryda) (18h09,1m, 
+31°01’) osiąga maksimum jasności (8,0m).

4d03h03m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga minimum 
jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6"' [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA" 3/2002],

5d01h18m Gwiazda zmienna zaćmieniowa ó Lib osiąga minimum 
jasności. Jasność gwiazdy spada od 4,9m do 6,0m.

5d23h33m 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],

6d18h Maksymalna libracja Księżyca (8,1°) w kierunku krateru 
Schickard (oświetlony).

8d15h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.
10d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
10d22h Odkrycie gwiazdy 6 Vir (4,4m) przy ciemnym brzegu Księ

życa przed ostatnią kwadrą widoczne w całej Polsce (Wroc
ław 22h35m -  Olsztyn 22h40m).

13d16h Minimalna libracja Księżyca (2,6°) w kierunku Oceanus 
Procellarum (oświetlony).

14d Gwiazda zmienna długookresowa V Cas (miryda) (23h11,6m, 
+59°42’) osiąga maksimum jasności (7,9m).
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go do sierpnia 2004 (zaznaczone gwiazdy do 15m)

1 4 d1 7 h0 6 m Gwiazda zmienna tj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA"4/2003], 

15d17h Złączenie Merkurego z Neptunem w odl. 2°.
17d17h32m Gwiazda zmienna 'ę Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 3/2003], 
18d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
19d00"09m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003], 
19d00h27m Gwiazda zmienna zaćmieniowa <5 Lib osiąga minimum 

jasności. Jasność gwiazdy spada od 4,9m do 6,0m.
19d02h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 6°.
19d07h49m Słońce wstępuje w znak Ryb, jego długość ekliptycz- 

na wynosi wówczas 330°.
19d16h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
20d13h Maksymalna libracja Księżyca (7,9°) w kierunku Mare 

Humboldtianum (oświetlone).
20d15h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
20d20h54m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga

Rys. 8. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w lutym 2004 (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

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

21d19h38m 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],

2 1 d2 1 h2 0 m Gwiazda zmienna r/ Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 4/2003], 

22d03h Uran w koniunkcji ze Słońcem.
23d23h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3°.
24d18h Zakrycie gwiazdy o Psc (4,3"’) przez ciemny brzeg Księży

ca przed pierwszą kwadrą, widoczne w całej Polsce (Wro
cław 18h10m -  Olsztyn 18h14m).

25d Gwiazda zmienna długookresowa T UMa (miryda) (12h36,4m, 
+59°29’) osiąga maksimum jasności (7,7m).

26d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
26d00h01m Gwiazda zmienna zaćmieniowa <5 Lib osiąga minimum 

jasności. Jasność gwiazdy spada od 4,9m do 6,0m.
26d03h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2°.
26d20h50m 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],

27d05h Minimalna libracja Księżyca (2,2°) w kierunku Mare Au- 
strale (oświetlone).

27d07h Złączenie Merkurego z Uranem w odl. 1°.
27d16h Zakrycie gwiazdy 37 Tau (4,4m) przy ciemnym brzegu Księ

życa w pierwszej kwadrze, widoczne w całej Polsce (Szcze
cin 16h00m-L u b lin  16h12m).

27d21h09m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2003], 

29d01h34m Gwiazda zmienna tj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 4/2003], 

29d17h43m Gwiazda zmienna 6 Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003],

U W A G A: M om e n ty  w s z y s tk ic h  z ja w is k  poda ne  są  
w  czasie un iw ersa lnym  UT (G reenw ich).

A by otrzym ać datę w  obow iązu jącym  w  styczniu i lu-

Rys. 9. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Sa
turna w lutym 2004 (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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tym w Polsce „czasie zimowym”, należy dodać 1 godzinę, momenty największego zbliżenia obiektów na niebie. Po- 
Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla dane są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Pol- 

współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia podano see.
Opr. T. Ściężor

Rys. 10. Mapa gwiazdozbioru Wagi do obserwacji gwiazdy zmien
nej zaćmieniowej <5 Lib (15h00m58,4s, -8°31'08"). Podane jasno
ści gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 25°, północ u góry)

Kometa Halleya
W ramach poszukiwania słabych obiektów poza orbitą Nep
tuna udało się zarejestrować obraz komety Halleya. Do ob
serwacji wykorzystano należący do ESO Very Large Telesco
pe umieszczony w Chile, w Paranal. Obraz komety uzyskano 
w trakcie trwających 3 noce (6-8 marca 2003 r.) obserwacji 
z użyciem trzech (spośród czterech) teleskopów o średnicy 
8,2 m. Nałożono na siebie 81 obrazów o łącznym czasie eks
pozycji około 9 godz. Z otrzymanego zdjęcia usunięto obrazy 
gwiazd i galaktyk (zrobiono to jeszcze przed dodaniem po
szczególnych obrazów). Obróbka danych była skomplikowa
nym zadaniem, pojawienie się w jej wyniku obrazu komety 
było dobrym testem użytego oprogramowania. O trudności 
zadania świadczy fakt, że w trakcie ekspozycji zarejestrowa
no w sumie 20 000 fotonów pochodzących od samej komety, 
podczas gdy w tym samym czasie z fragmentu nieba odpo
wiadającego rozmiarowi obrazu komety dotarło do telesko
pów tysiąc razy więcej fotonów będących wynikiem emisji 
molekularnych w atmosferze ziemskiej. W tym czasie kome
ta oddalona była o 28,06 j.a. od Słońca — jej jasność wynosi
ła 28,2 mag. Jest to najsłabszy obiekt, jaki kiedykolwiek za
obserwowano. Obraz przedstawia punktowe źródło bez żad
nych śladów aktywności. Zmierzona jasność jest zgodna ze 
znanymi rozmiarami i albedo jądra komety. Posługując się 
bardziej obrazowym porównaniem (i biorąc pod uwagę 4% 
albedo jądra zmierzone przez sondę GIOTTO w czasie prze
lotu w pobliżu jądra komety w 1986 r.), było to równoważne 
zaobserwowaniu 5 cm kawałka węgla z odległości 20 500 km. 
Teraz już wiadomo, że podobną techniką będzie można za
obserwować kometę Halleya w aphelium — znajdzie się wte
dy (w roku 2023) w odległości 35 j.a. i tylko 2,5 razy słabsza 
niż obecnie. Inaczej mówiąc, obecnie jest możliwe obserwo
wanie komety wzdłuż jej całej orbity. Na następne przejście

Rys. 11. Mapa gwiazdozbioru Andromedy do obserwacji gwiazdy 
zmiennej W And (2h17m33,0s, +44°18’18”). Podane jasności gwiazd 
porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

w pobliżu Słońca trzeba będzie poczekać do roku 2062. Re
kordową obserwację przeprowadził zespół pod kierunkiem Oli- 
viera Hainaut (ESO-Chile). Poprzednie obserwacje najbar
dziej odległej komety miały miejsce w roku 1997. Chodziło 
o kometę Shoemaker 1987H1, która znajdowała się wtedy 
w odległości 20 j.a. od Ziemi. Do obserwacji użyto teleskopu 
Keck-2 znajdującego się na Hawajach (Karen Meech z ze
społem). Okazało się, że nawet na tak dużych odległościach 
kometa ciągle wykazywała oznaki aktywności. Było to po jej 
pierwszym przejściu w pobliżu Słońca i zapewne w jego wy
niku straciła stosunkowo niewiele materii. Również kometa 
Halleya w 5 lat po swoim przejściu w pobliżu Słońca nagle 
wybuchła. Rozszerzający się obłok pyłu był widoczny w jej 
sąsiedztwie przez kilka miesięcy. (rs)

Na podstawie EOS z 16 września 2003 r. i ESO Press Photos 27a-c/ 
03z 1 września (http://www.eso.org/outreach/press-ret/pr-2003/phot- 
27-03.html)

Obraz komety Halleya uzyskany za pomocą 9 godz. ekspozycji 
teleskopem VLT (patrz opis w tekście). Fot. ESO
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recenzje

M ichał Heller, POCZĄTEK JE ST  
WSZĘDZIE. Nowa hipoteza pocho
dzenia Wszechświata. Warszawa 2002, 
Wyd. Prószyński i S-ka, seria „Na ścież
kach nauki”, 198 s., cena 22 zł.

Tę najnowszą pozycję poświęconą ko
smologii współczesnej powinno się czy
tać wraz z poprzednią, czyli właśnie 
z Kosmologią kwantową  (Prószyński 
i S-ka, Warszawa 2001). Ksiądz prof. 
Michał Heller opisuje w nich problem 
uzgodnienia m echaniki kwantowej 
z ogólną teorią względności oraz kłopo
ty z początkiem świata. Co do tytułu, to 
należałoby jeszcze dodać, że i „porzą
dek jest wszędzie” (we Wszechświecie 
i w prezentowanej książce).

Przede wszystkim —  co jest obecnie 
istotnym novum  w kosmologii —  Autor 
rozpatruje nasz Wszechświat jako pod
zbiór wszystkich możliwych wszech
światów, jako ich... szczególny przypa
dek. Następnie są rozważane problemy 
związane z globalną historią Wszech
świata, a także ze strukturą chronolo
giczną i przyczynową czasoprzestrzeni.

Kolejne rozdziały zostały poświęco
ne zmaganiom ze złośliwą naturą oso
bliwości, dramatowi początku i końca, 
kiedy to okazało się, iż po przyjęciu pew
nych założeń w zamkniętym modelu 
Friedmana początek jest tożsamy z koń
cem, czyli jesteśmy wszędzie i nigdzie, 
wreszcie... demiurgowi i nowej geome
trii (nieprzemiennej — jako analoga al
gebry nieprzemiennej).

N astępnie A utor przechodzi do 
przedstawienia własnych poszukiwań 
w nowoczesnej kosmologii, prowadzo
nych wspólnie z Wiesławem Sasinem, 
posługując się także pojęciem grupoidu. 
Z rozważań tych zacytuję jedno kluczo
we zdanie:

Geometria nieprzemienna nie tylko 
daje skuteczną metodą badania osobli
wości, ale  —  ja k  widzieliśmy —  odpo
wiada również na pytanie o genezę cza
soprzestrzeni.

Dalej Ksiądz Profesor pisze o tzw. 
nieprzemiennym reżymie w historii 
Wszechświata i ukazuje zarazem histo
rię prób stworzenia nieprzemiennej teo
rii czasoprzestrzeni, poczynając od kla
sycznych prac Paula Diraca z 1926 r. do 
fundamentalnych osiągnięć Alaina Con- 
nesa z 1995 r.

W następnych rozdziałach są rozwa
żane kwestie istnienia dynamiki bez cza
su (!) oraz wyłaniania się czasu (jak to

MICHAŁ HELLER

POCZĄTEK 
JEST WSZĘDZIE

-j NOWA HIPOTEZA POCHODZENIA WSZECHŚWIATA i -

Autor ładnie nazwał). Jako testy weryfi
kacji empirycznej zasad fizyki nielokal
nej zaproponowano dwa zjawiska. Pierw
sze to słynny efekt EPR, który właśnie 
okazał się ...pozostałością po nieprze
miennej, nielokalnej fazie  w dziejach 
Wszechświata. Drugi to paradoks Hory
zontu, który z kolei okazał się wielko- 
skalowym śladem ery nieprzemienności.

Również w mechanice kwantowej 
idea modelu nieprzemienności znakomi
cie wyjaśniła tzw. kolaps funkcji falo
wej (Schrodingera), zwany inaczej re
dukcją wektora stanu, co jest powiązane 
z niezwykle istotnym zagadnieniem po
miaru w mikroświecie.

Końcowe rozdziały tej niezwykle 
intrygującej książki przedstawiają kon
kurencyjne (?) modele wobec prezento
wanych przez Hellera i Sasina idei wy
nikających z geometrii nieprzemiennej, 
jak również nadążających za nimi po
ważnych implikacji filozoficznych i teo
logicznych.

W tym miejscu, chociaż jako niespe- 
cjalista z kosmologii i grawitacji kwan
towej, będę nieco złośliwy. Na s. 167 
Autor piszem. in.: ...równie dobiym —  
i bardziej radykalnym  —  sposobem jest 
całkowite pozbycie się czasoprzestrze
ni. A tymczasem w wydanej w 1979 r. 
Powtórce  Stanisław Lem słowami Trur- 
la i Klapaucjusza mówi: Postąpiliśmy 
zupełnie inaczej. Najpierw wyrzuciliśmy 
z Uniwersum materię, przestrzeń i czas! 
No i m asz... Genialna intuicja czy zbieg 
okoliczności? Niech się jednak Czytel
nicy nie martwią o stan umysłowy pi
szącego tę recenzję: Lem filozofuje li
teracko, Heller —  matematycznie.

Ostatni rozdział Niedozwolony prze
skok -— można by w zasadzie streścić 
w następującym stwierdzeniu: tak samo, 
jak bezsensowne okazało się ostatecz
nie pytanie —  „gdzie jest koniec świa
ta”? (w sensie Ziemi) —  podobnie po
zbawione sensu będą słowa: „skąd?”, 
„przedtem”, „zawsze” w odniesieniu do 
reżymu nieprzemiennego. Natomiast 
sam tytuł „niedozwolony przeskok” 
określa wynik ...niedozwolonegoprze
jścia z porządku logicznego do porząd
ku ontologicznego. Czyli — jak to wie
lu przyrodoznawców intuicyjnie rozumie 
— na początku była Informacja. Skrom
nie pisałem też o tym w „Uranii-Postę- 
pach Astronomii” 6/2002.

Niezwykła to książka, napisana przez 
znakomitego uczonego i doskonałego 
popularyzatora nauki, o czym wielokrot
nie mogliśmy się przekonać (zob. np. 
„Urania” 10/1996). Trudno w krótkiej 
recenzji oddać głębię istoty tej pozycji. 
Należy ją  po prostu przeczytać!

T. Zbigniew Dworak
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astronomia i muzyka

Fenomen Kitaro

Zhajomy autor planetaryjnych se
ansów astronomicznych na pyta
nie, czyją muzykę najczęściej 

wykorzystuje w przygotowywanych 
przez siebie spektaklach, odpowiedział 
jednym słowem: Kitaro! Muzykę tego 
japońskiego kompozytora i multiinstru- 
mentalisty można usłyszeć na seansach 
w wielu planetariach na całym świecie. 
Na czym polega jej fenomen?

Na początek kilka słów o samym 
Kitaro. Naprawdę nazywa się Masanori 
Takahashi. Jego ojczyzną jest Japonia, 
lecz od jakiegoś czasu ma dom w Kolo
rado (USA), gdzie komponuje i realizu
je nagrania muzyczne. W latach 70., 
podróżując po Europie, zetknął się 
z Klausem Schulze i pod jego wpływem 
zaczął tworzyć medytacyjną muzykę 
elektroniczną wzbogaconą brzmieniami 
starojapońskich instrumentów. Jednak 
jego głównym źródłem inspiracji za
wsze była i jest sama Natura. W Japonii 
mieszkał w małej wiosce górskiej, skąd 
roztaczał się wspaniały widok na górę 
Fuji, a nocne niebo iskrzyło tysiącami 
gwiazd. Na rynku płytowym zadebiu
tował w 1978 r. płytą Tenkai (ang. Astral 
Voyage). Jednak rok później światowy 
rozgłos przyniosła kompozytorowi mu
zyka do japońsko-chińskiego serialu te
lewizyjnego „Jedwabny Szlak” (Silk 
Road)*, gdzie w mistrzowski sposób po
łączył tradycyjną muzykę Orientu z ro
mantyczną tradycją Zachodu.

Słońce, Księżyc, gwiazdy i planety

towarzyszące pionierom słynnego Je
dwabnego Szlaku łączącego w dawnych 
wiekach Europę i Azję pomagały orien
tować się w terenie, wytyczać kierunek 
wędrówki. Później, gdy ich następcy 
kroczyli ubitym traktem, te same astro
nomiczne ciała towarzyszyły im w wę
drówce, dając radość obcowania z na
turą i jej niezmąconymi prawami, 
natomiast ich nawigacyjne znaczenie 
schodziło na plan dalszy. I tak jest z mu
zyką Kitaro. Niesie radość obcowania 
z pięknem otaczającej nas przyrody. Bez 
analizy skutkowo-przyczynowej, bez 
stochastycznych rozważań, bez dywa
gacji nad jej fenomenologizmem. Tyl
ko czysty zachwyt istnienia.

Muzyka Kitaro to próba wyrażenia 
dźwiękami niewysłowionego piękna, 
próba uchwycenia tego momentu, gdy 
z naszej świadomości znikają wszelkie 
myśli i zostaje tylko uczucie zjednocze
nia z Naturą, uduchowionym Wszech
światem...

Żadnych pragnień, żadnych potrzeb, 
nirwana... błogi stan, jaki odczuwać 
może chyba tylko niemowlę zanurzone 
w ciepłym, bezpiecznym wnętrzu matki...

Gaja — Matka Ziemia w pustym, lo
dowato zimnym lub zbyt gorącym i ra
żącym śmiertelnym promieniowaniem 
Kosmosie...

Dziecko wtulone w ramiona matki, 
patrzące ciekawym wzrokiem na świat, 
który dopiero odkrywa w swej świado
mości.

Czyi nie jest podobna kondycja Czło
wieka spoglądającego z powierzchni 
naszej Błękitnej Planety w Kosmos? 
Moża właśnie dlatego tak dobrze mu
zyka Kitaro rezonuje z emocjami widza 
planetaryjnego spektaklu. To nic, że nie
bo jest sztuczne. Emocje są zawsze 
prawdziwe.

Jest jeszcze jedna, bardzo ważna ce
cha muzyki Kitaro. Ta muzyka jest po- 
nadprzestrzenna — unosząca myśl poza 
granice wyobraźni. Jak powiedział Kon
stanty Ciołkowski: Ziemia jest kołyską 
ludzkości. Ale jak  długo Człowiek może 
żyć w kołysce?

Jacek Drążkowski
* Serial realizowany na przełomie lat 70. i 80. 
Telewizja Polska wyemitowała dopiero 
w połowie latach 90.

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANH-PA
Prenumerata na rok 2004 (6 zeszytów) kosztuje 54 zł (zagraniczna 70 zł). 
Cena pojedynczego zeszytu 10 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
Bank Millennium S.A. o/Toruń 

Nr 44 116022020000000055305241

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

Piotr Wąż 
Centrum Astronomii UMK 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

E-mail: urania@ astri.uni.torun.pl 
tel/fax (0-56) 611 30 56 / 611 30 08
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1------------1 S| relaks z Uranią

I
5̂  | Rozwiązaniem krzyżówki z „Uranii- 
3  i -PA” nr 4/2003 jest hasło: „CZY JEST 
^  - WODA NA MARSIE?”

Nagrody książkowe wylosowali: 
5_j ' Jan Maszkowski ze Szczecinka i An- 
i  I drzej Pindel z Woli. Gratulujemy Na- 

| grody wyślemy pocztą.
Tym razem do diagramu należy 

pi | wpisać polskie nazwy gwiazdozbiorów 
___ l nieba południowego, których lokaliza

cja została naniesiona na mapę pocho
dzącą z „Uranografii” Jana Heweliusza. 
Litery z zaznaczonych pół utworzą ha
sło.

Wśród autorów prawidłowych roz
wiązań (wystarczy podać hasło) 
rozlosujemy nagrody książkowe. 
Na rozwiązania czekamy do koń
ca grudnia br. Osoby nie będące 
prenum eratoram i „Uranii-PA" 
muszą dołączyć do rozwiązania ku
pon umieszczony w lewym górnym 
rogu tej strony. Prenumeratorzy 
mogą przesyłać rozwiązania drogą 
elektroniczną.Autor: J. Drążkowska
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Ciekawe strony internetowe...
Niedawno zatrzymaliśmy się na stronie „łowców meteorów” — The Inter

national Meteor Organization. Dziś proponuję podobną wycieczkę — chodzi 
o stronę „Comets and meteor showers” — jej twórcą i administratorem jest 
Gary W. Kronk.

Pod adresem http://www.comets.amsmeteors.org/ znajdziemy kolejną nie 
wyróżniającą się specjalnie bogatą szatą graficzną stronę, gdzie jest dostępna 
informacja o bardzo zróżnicowanym poziomie. Można zacząć od definicji 
minuty czy sekundy kątowej a skończyć na aktualnych efemerydach komet 
czy szczegółowych danych dotyczących rojów meteorów, żeby nie wspomnieć 
o licznych odnośnikach do dodatkowych materiałów — podobnie jak w przy
padku wspomnianej na początku strony „łowców meteorów”. Ponieważ jest 
to strona przeznaczona dla amatorów, można spodziewać się bardzo zróżnico
wanego poziomu wiedzy użytkowników. Dlatego np. w miejscu, gdzie poda
ne są efemerydy komet, można jednocześnie znaleźć odnośniki do definicji 
elementów orbitalnych. Dostępne są aktualne efemerydy dla wszystkich zna
nych komet periodycznych, jednak przypadkowemu użytkownikowi nie ma
jącemu do czynienia z systematycznymi obserwacjami poleciłbym bardzo nie
kiedy ciekawe informacje historyczne dotyczące poszczególnych rojów. Ze 
strony głównej, poprzez „Calendar” a następnie kolejne miesiące, dostajemy 
się do listy rojów widocznych w danym miesiącu. A dalej wybieramy to, co 
nas interesuje (czy ząinteiesuie) w danym momencie... (rs)

u H S f r x , -------------------------------------------------------------------------
UNIWERSYTECKA !
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uranii
Seria zdjęć majowego zaćmienia to 
dzieło Ireneusza Jankowskiego z Sie
mianowic Śl. Do ich wykonania po
służył obiektyw MTO-11 CA  zaopatrzo
ny w filtr mylarowy. Przy robieniu 
zdjęć 4-11 dodatkowo była zastoso
wana soczewka Barlowa (film FujiCo- 
lor Śuperia 100 ASA).

Nie lada gratką dla miłośników ob- w dniach 24.07,20.08,29.08,06.09. Ob
serwacji a stronom icznych  była serwacje wykonywał za pomocą tele- 
w tym roku Wielka Opozycja Marsa, skopu Soligor 200/800 przy powięk- 
Pan Franciszek Chodorowski z Ko- szeniu x200.
lonii Księżyno przysłał 4 szkice ry- Niżej seria zdjęć Marsa wykona-
sunkowe wykonane podczas obser- nych za pomocą teleskopu Maksutov-
wacji wizualnych przeprowadzonych -Cassegrain 150/1800 Intes MK-67

z Barlowem 2* oraz kamerki interne
towej Philips Toucam Pro 740, na
stępnie obrobionych za pomocą pro
gramów Registax 2.0 i Photoshop7.0.

W szystk ie  zdjęcia w ykonano 
mniej więcej w czasie górowania. 
Zostały one zrobione w taki sposób, 
aby uwidocznić możliwie wszystkie 
obszary powierzchni Marsa.

Nagrania sekwencji i wstępną ob
róbkę w Registaxie wykonali Artur 
Wrembel i Jarosław Kustosz, a koń
cow ą w Pho to shop ie  W ojciech 
Broczkowski.
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