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Uranii Wzmożona aktywność naszej dziennej gwiazdy w ostatnich miesiącach dała 
m ożliwość oglądania efektownych zórz polarnych oraz w ielkich plam 
słonecznych, które można było dostrzec nieuzbrojonym okiem. Poniżej dwa 
zdjęcia zaplamionej tarczy Słońca przysłane przez naszych Czytelników

25.10.2003 godz. 10:29 CSE, teksp = 1/500 s. Reflektor New- 28.10.2003 godz. 10:12 CSE, teksp = 1/500 s. Projekcja przez 
tona 205/907 z telekonwerterem i filtrem obiektywowym, teleskop 200/1000 z telekonwerterem i filtrem obiektywo- 
Fot. Mariusz Świętnicki wym. Fot. Arkadiusz Pilarczyk

W Galerii Uranii z numeru 3/2003 zamieściliśmy zdjęcie Słońca zachodzącego za wierzchołkami Tatr, wykonane 
z odległej połoniny bieszczadzkiej. Autorowi tamtego zdjęcia, Mariuszowi Świętnickiemu, udało się kolejne, bardziej 
efektowne ujęcie, choć z mniejszej odległości, bo „tylko” 120 km od Tatr, z góry Kamionka (639 m n.p.m.) ok. 20 km 
na południe od Krosna. Prezentowane powyżej zdjęcie zostało wykonane 19 października 2003 r. Pierwszym szczytem 
widocznym od lewej jest Łomnica, na wierzchołku której widać budynek obserwatorium słonecznego
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Wielce Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Witam Państwa u progu 2004 r. To już osiemdziesiąty trzeci rok istnienia 

URANII. Tym zeszytem rozpoczynamy siedemdziesiąty piąty tom naszego 
czasopisma. Otwieramy go przesłaniem, jakie na Zjeździe Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego we wrześniu 2003 r. skierował do polskich 
astronomów Prezydent Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego, 
profesor Harvey Butcher. Miło było usłyszeć z jego ust pochwałę działań 
i miejsca polskiej astronomii w Europie i na świecie. Przedstawił też opinię
0 roli i zadaniach narodowych towarzystw astronomicznych w procesach 
realizacji i planowania badań astronomicznych w poszczególnych krajach
1 w Europie. Możemy mieć satysfakcję z tego, że tak samo rozumiemy rolę i zadania Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego.

Dalej, jak  zwykle, będziecie mogli Państwo znaleźć ciekawe artykuły i notatki o najnowszych 
odkryciach i wydarzeniach astronomicznych. Nie zabraknie informacji o ciekawych obiektach, 
rad dla obserwatorów wraz z kalendarzem astronomicznym i pomysłów na ciekawe 
astronomiczne doświadczenia na lekcjach fizyki. Jest relacja z budowy szkolnego obserwatorium 
astronomicznego w Dąbrowie Górniczej i opis konferencji obserwatorów komet, zrzeszonych 
w PTMA. Są recenzje dwóch książek, jest felieton o astronomii i muzyce, wskazanie ciekawych 
stron internetowych, krzyżówka itd.

Czy jest możliwy ruch z prędkością większą od prędkości światła? To pytanie jest w istocie 
treścią artykułu Andrzeja Krasińskiego z Warszawy pt. „Za kosmicznym horyzontem zdarzeń ” 
(s.6). Ciekawy to artykuł i jeszcze bardziej zaskakująca konkluzja. A co się dzieje na krawędzi 
czarnej dziury? A czym jest ciemna energia? Odpowiedzi na między innymi te pytania ma dać 
planowana „Misja Constellation-X”, czyli zespól wielkich teleskopów rentgenowskich, który ma 
rozpocząć swą pracę w przestrzeni kosmicznej za kilka lat. O misji tej pisze (s.18) Weronika 
Sarwa, tegoroczna absolwentka studiów astronomicznych w Toruniu.

W przededniu pierwszej rocznicy tragedii wahadłowca Columbia T. Zbigniew Dw orak 
z Krakowa przypomina nam tragiczne wydarzenia i ofiary w tzw. epoce podboju Kosmosu. 
Katastrofy astronautyczne w ostatnich 40 latach pochłonęły co najmniej 130 istnień łudzkich na 
stanowiskach startowych łub w ich pobliżu i 18 w statkach kosmicznych. To bardzo wysoka cena, 
jaką przyszło nam zapłacić za kosmiczne podróże człowieka.

W „Sylwetkach Astronomów", piórem profesora Konrada Rudnickiego, przypominamy 
postać lekarza i astronoma dra Tadeusza Rakowieckiego z Hajnówki w 125 rocznicę jego 
urodzin. Ten „prawdziwy doktor -  astronom ” (jak niektórzy o nim mówili) jest autorem 
podręcznika akademickiego „Drogi planet i komet”, któiy, choć pisany w pierwotnej postaci 
jeszcze przed pierwszą wojną światową, służył kilku pokoleniom polskich astronomów, jeszcze 
długo po drugiej wojnie światowej, jako podstawowy i jedyny podręcznik mechaniki nieba.

W dniu 22 listopada 2003 r. odbył się w Puławach Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii. Wybrano nowy Zarząd Główny i nowego Prezesa. Został nim ponownie 
dr Henryk Brancewicz. Gratulujemy zarówno Towarzystwu, jak  i Prezesowi, bo jesteśmy 
przekonani, że pod jego kompetentnym i sprawnym kierownictwem PTMA będzie się rozwijało 
i dalej skupiało polskich Miłośników Astronomii.

Państwu życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowyw-Rokuoraz ciągłego 
zainteresowania naszym pismem. f

Toruń w grudniu 2003 r.
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czytelnicy piszą... S3
Szanowna Redakcjo!

Piszę w związku ze zdję
ciem powierzchni Marsa zdo
biącym okładkę zeszytu 5/2003 
„Uranii-Postępów Astronomii”. 
Na pierwszy rzut oka nie wy
dało mi się ono w żaden spo
sób zaskakujące. Dopiero po 
pewnym czasie zauważyłem, 
że marsjańskie niebo ma na 
nim barwę znajomego ziem
skiego błękitu! Bardzo się zdzi
wiłem, widząc taką gafę w tak 
renomowanym czasopiśmie. 
Skądinąd wiadomo mi, że 
pierwsze zdjęcia przesłane 
przez sondę Viking były źle 
skalibrowane pod względem 
kolorystycznym i przedstawia
ły właśnie niebieskie niebo. 
Zastanawiam się, czy jest to 
jedno z takich zdjęć, czy może 
do błędu doszło w trakcie jego 
redakcyjnej obróbki?

Z poważaniem
Paweł Błaszak

Red. Szanowny Panie,
Dotarło do mnie Pana zapyta
nie o zdjęcie z okładki ostatnie
go numeru "Uranii-PA". Pocho
dzi ono z witryny "Astronomy 
Picture o f the Day" z 22 lipca 
1996 r. (http://antwrp.gsfc.na- 
sa.gov/apod/ap960722.htmi) 
Może Pan sięgnąć do podanych 
tam linków, by odnaleźć dalsze 
szczegóły dotyczące jego po
chodzenia i obróbki w NASA. 
My ze swej strony nie „podra- 
sowywaliśmy" już  błękitu (cho
ciaż pewne przekłamania barw 
się zdarzyć może w procesie 
drukarskim). Wydaje m i się, że 
przez kontrast w stosunku do 
pozostałej części okładki ten 
błękit je s t rzeczywiście aż za 
bardzo uderzający -  gdy się 
ogląda to zdjęcie na ekranie 
monitora, efekt je s t zupełnie 
inny. Kol. Drążkowski, który  
przygotowuje nasze pismo do 
druku, tłumaczy, że w tym przy
padku nie miał do wglądu zdję
cia drukowanego, aby popraw
nie kalibrować barny, a przy  
konwersji przestrzeni barw RGB

Sprostowanie
W „Uranii-PA” nr 6/2003 na 
stronie 279 nazwisko sekre
tarza Polskiego Towarzy
stwa Astronautycznego An
drzeja KOTARSKIEGO po
dano omyłkowo jako KO
LARSKI.

(w jakiej był użyty plik cyf-rowy) 
na CMYK (stosowanej w poli
grafii) często można spotkać się 
z problemem tzw. „barw niedru- 
kowalnych”.

W  każdym razie dziękujemy 
za uważne przyglądanie się na
szej publikacji i serdecznie po
zdrawiamy!
W  imieniu redakcji "Uranii - PA" 

Krzysztof Rochowicz 
CA UMK Toruń

Szanowna Redakcjo!
Postanowiłem podzielić się 

z Państwem i wszystkimi Czy
telnikami niezwykłymi wraże
niami z obserwacji zorzy polar
nej, jaką dane mi było oglądać 
w moim mieście Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Choć erupcje 
słoneczne z ostatnich dni paź
dziernika były wyjątkowo silne 
i pojawiła się szansa na zorzę 
także w Polsce, to jednak nie 
miałem dużych nadziei na moż
liwość obserwowania jej w 
Ostrowcu Świętokrzyskim, da
lekim od północnych regionów 
naszego kraju (50°56'N).

Mimo to 31 października od 
około godziny 21:30 zacząłem 
kontrolować okolice północne
go horyzontu. Wszystko zaczę
ło się około godziny 22:30. Na 
obszarze zajmującym osta
tecznie część nieba o szeroko
ści ok. 25° w rektascensji (od 
punktu północnego wschodu w 
stronę wschodnią) i wysokości 
ok.10° w deklinacji, jaśniała nie
zbyt mocno, lecz wyraźnie za
uważalnie, łuna zorzy polarnej. 
Miała ona niespecjalnie atrak
cyjną jednakże wyjątkową bar
wę białą zmieniającą się jed
nak z biegiem czasu. Wkrótce 
stała się różowawa, do odcieni 
czerwieni, a momentami zda
wała się wkradać także barwa 
stonowanej zieleni. Te niezbyt 
jaskrawe odcienie zorzy były 
zapewne wynikiem położenia 
geograficznego miejsca obser
wacji. Górna krawędź łuny 
ciągle falowała, w pewnych 
miejscach wyciągając się w 
górę, w innych zaś obniżając. 
Tuż ponad „łuną horyzontu" 
rozgrywał się spektakl, który 
zapierał mi dech w piersiach. 
Raz po raz (ze zmienną czę
stotliwością) pojawiały się tu 
bowiem białe „obłoki" nałado
wanych cząsteczek rozświetla
jących górne warstwy atmosfe

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!

ry. Twory te pojawiały się, by po 
chwili zniknąć, nadpływając od 

Dokończenie na s. 33.

Wielu Czytelników dzieli się 
z nami swymi obserwacjami, 
w rażen iam i z p rzeżyw an ia  
różnych zjawisk i imprez astro
nomicznych, wątpliwościam i 
do tyczącym i zas łyszanych  
op in ii i in te rp re ta c ji odkryć  
astronomicznych. Szczególnie 
długie listy pisze do nas pani 
Krystyna Jaskulska z Gdyni. 
Dziękujemy bardzo. W  ostat
nim liście p. Krystyna opisuje 
swoje spotkania z Marsem w 
okresie jego Wielkiej Opozycji. 
A były to uczestnictwa w obo
zach obserwacyjnych, w mar- 
sjańskich imprezach w Gdań
sku itp. Robiła zdjęcia Marsa. 
Marsa pokazywała znajomym. 
Ostatnio obserwuje inne pla
nety. W  lipcu uczestniczyła w 
zgromadzeniu obserwatorów  
Słońca i odwiedziła Obserwa
torium Słoneczne im. Wacła
wa Szymańskiego (Żarki Let
n isko). Z rob iła  oczyw iśc ie  
zdjęcie tego Obsenvatorium i 
przysłała je  nam z najlepszy
m i życzeniam i „dużo pogod
nych nocy i słonecznych dni" 
oraz „wszystkiego co najlep
sze” dla Redakcji i Czytelników 
Uranii, co niniejszym naszym  
PT. Czytelnikom przekazuje
my. Dziękujemy i wzajemnie 
życzymy wszystkiego co naj
lepsze.

(Red)

Na zdjęciu: Obserwatorium Sło
neczne im. W. Szymańskiego 
w Żarkach Letnisko należące 
do Towarzystwa Towarzystwa 
Obserwatorów Słońca.

Fot. K. Jaskulska

Kupię
Sprzedam
Wymienię...
Wymienię czasopisma o te
matyce popularnonaukowej 
(Urania-PA, Sky and Tele
scope, W iedza i Życie, 
Świat Nauki, Młody Technik 
i in.) na inne o tematyce po
pularnonaukowej i przyrod- 
niczo-ekologicznej. Piotr 
Ostrzycki, 87-617 Bobrow- 
niki-Pole 4

Obiektyw Rubinar 500/5,6, 
nowy, komplet filtrów, pier
ścienie pośrednie, telekon- 
werter 2*, okular 10 mm -  
całość 620,00 zł lub zamia
na. Możliwość odstąpienia 
samego obiektywu. 
Archiwalne numery „Uranii” 
z lat 1963-2003 odstąpię. 
Kontakt: Wiesław Antko
wiak
ul. Budryka 1/22 
41-503 Chorzów 
tel. kom. 0697166444
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4 Przemówienie do Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego
Harvey Butcher
Prezydent Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego zabrał glos w czasie Otwar
cia XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Toruniu we wrześniu 2003 r. 
Polskie trlumaczenie jego przemówienia pivzentujemy naszym Czytelnikom.

6 Za kosmicznym horyzontem zdarzeń
Andrzej Krasiński
Czy jest możliwy ruch z prędkością większą od prędkości światła ? Taki w istocie jest 
problem poruszany w tym artykule. A odpowiedź brzmi: tak, jest możliwy i naprawdę 
musiał się odbywać we Wszechświecie przynajmniej przez pewien czas po Wielkim Wy
buchu. Przeczytajcie uważnie, proszę, ten artykuł.

11 Katastrofy astro nautyczne
T. Zbigniew Dworak
Piem’sza i jak dotąd najpoważniejsza katastrofa w dziejach astronautyki zdarzyła się 
w niespełna trzy lata po locie Sputnika 1, kiedy to w I960 r. na kosmodromie w Bajko- 
nurze na stanowisku startowym wybuchła odpalana do lotu rakieta. Zginęło wtedy po
nad 130 osób, z dymem poszły miliony rubli.

14 Misja Constellation-X
Weronika Sarwa
Tym kryptonimem określa się zespól wielkich teleskopów rentgenowskich, które z prze
strzeni kosmicznej będą m.in. badały procesy tworzenia się i ewolucji czarnych dziur 
wszelkich rozmiarów, obserwowały kwazary w pobliżu krawędzi widzialnego Wszech
świata i śledziły ewolucję pierwiastków chemicznych. To fascynujące! Przeczytaj ko
niecznie!

■■■ w kolorze: Galeria Uranii (okł. I, wkł. /, wkł. IV, okl. III)
rozmaitości: Pogromcy duchów, czyli burzliwe życie ciemnej materii (21); 
Koniec próżniowej dominacji (21); Astronomowie odbyli najbliższą Drogi 
Mlecznej galaktykę (22); Podczerwone rozbłyski z czarnej dziury w sercu Ga
laktyki (22); Taikonauta w kosmosie (24)
w kraju: 25 lat Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warsza
wie (25); Z Dąbrowy Górniczej bliżej do gwiazd... (26); V Konferencja Sekcji 
Obserwatorów Komet PTMA (38)

27 sylwetki polskich astronomów: 125 urodziny Tadeusza Augusta Rako
wieckiego — hajnowskiego astmnoma 

30 galeria obiektów NGC: NGC 457; NGC 663; NGC 869 i NGC 884 
32 poradnik obserwatora: Ciekawe obiekty: Andromeda 
34 astronomia w szkole: Trochę astronomii na lekcjach informatyki; Astro

nomiczne doświadczenia z fizyki (Seminarium 2003)
40 kalendarz astronomiczny 2004: marzec — kwiecień 
45 recenzje: Aleksandra Jędrzejczak, Renata Ponaratt oraz Iwona Wytrzysz- 

czak „NASZA ZIEMIA — Ziemia we Wszechświecie", Honorata Korpikie- 
wicz „KOSMOEKOLOGIA z elementami etyki holistycznej. Hipoteza Gai — 
Uranosa”

47 astronomia i muzyka: Feerie dźwięków i barw w Jodrell Bank
48 relaks z Uranią: b-zyżówka 
48 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE
Niezwykła aktywność Słońca w 2 lata po maksimum 11-letniego cyklu sprawiła, że mieli
śmy dużą liczbę zórz polarnych, jabe można było podziwiać w minionym roku także z ob
szaru naszego kraju. W nocy z 29 na 30 października aura była jak na tę porę roku dość 
łaskawa i prawie w całej Polsce można było podziwiać barwny spektakl na niebie, obejmu
jący swym zasięgiem prawie całe sklepienie niebiesbe. Barwami dominującymi były czer
wień i zieleń. Za pierwszą odpowiedzialne jest świecenie zjonizowanego wodoru i ona wła
śnie zdominowała zdjęcie prezentowane na okładce. Jego autorem jest Dariusz Dorosz 
z Żabikowa (pow. Radzyń Podlasb), który posłużył się aparatem Zenit 12XP ze standardo
wym obiektywem Helios 2/58 (eksp. ok. 30 s na filmie Konica 200 ASA). Więcej zdjęć zórz 
prezentujemy w „Galerii Uranii".
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Harvey Butcher Przemówienie 
do Polskiego 
Towarzystwa 
Astronomicznego

Prezydent Europejskiego 
Towarzystwa Astronomicznego 
zabrał głos w czasie Otwarcia 
XXXI Zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego 
w Toruniu we wrześniu 
2003 r. (Zob. U-PA 2003, Nr 6, 
s.262-264). Wyraził 
zadowolenie z Jaktu 
uczestnictwa w tym Zjeździe, 
a swoją obecność traktuje jako 
wyraz uznania i łączności 
astronomów europejskich 
Z astronomami polskimi.
Złożył gratulacje z okazji 
obchodzonej właśnie 80 
rocznicy istnienia PTA 
i życzenia dalszych łat 
owocnej działalności naszego 
Towarzystwa. Następnie 
przedstawił, tu obok 
publikowane „orędzie” o roli 
i znaczeniu narodowych 
Towarzystyv Astronomicznych 
i Europejskiego Towarzystwa 
Astronomicznego, a później 
wygłosił wykład
0 najnowszych rezultatach 
badań radioastronomicznych 
w ostatnich latach
1 wspaniałych perspektywach 
w tej dziedzinie. Swym 
wykładem nawiązał do 
przedstawionego wcześniej 
wykładu dr Catherine 
Cesarsky, Dyrektora 
Generalnego ESO,
o najnowszych odkryciach 
astronomicznych w dziedzinie 
promieniowania widzialnego

r  ̂ pw ielką przyjemnością uczestni- 
czę w uroczystości 80-lecia Pol- 

J L J  skiego Towarzystwa Astrono
micznego, reprezentując Europejskie 
Towarzystwo Astronomiczne. Polska 
jest tradycyjnie krajem o kulturze eu
ropejskiej, zaś polska astronomia zaj
mowała w ciągu wieków ważne miej
sce w nauce europejskiej. W ciągu 
minionych ośmiu dziesięcioleci Wasze 
Towarzystwo było świadkiem ogrom
nych przemian zarówno w naszej na
uce, jak i w otaczającym nas społeczeń
stwie. Słuszne zatem jest, abyśmy 
zastanowili się przez chwilę nad osiąg
nięciami i pomyśleli, co jeszcze przy
szłość może nam przynieść.

Znajdujemy się obecnie w przede
dniu ogromnych przemian społeczeń
stwa. Powiększenie Unii Europejskiej 
sprawi, że politycy będą mieli mnóstwo 
zajęć w najbliższym dziesięcioleciu, ale 
może również stworzyć dla nas nowe 
sposobności współpracy i nowe moż
liwości unowocześniania badań.

Trzeba będzie na nowo planować 
ważne źródła finansowania, zwłaszcza 
te, które odnoszą się do nauki. Komi
sja Europejska właśnie zapowiedziała, 
że zintensyfikuje finansowanie badań 
naukowych w krajach nowo przyjmo
wanych oraz kandydujących do Unii. 
Astronomowie europejscy, a zwłaszcza 
polscy, winni się zastanowić, jak wy
korzystać tę nową sytuację.

Jeśli mogę służyć radą, będąc spoza 
Waszego kraju, to myślę, że Wasze śro
dowisko jest dobrze przygotowane do 
konfrontacji z tą nową Europą. Polskich 
astronomów można znaleźć w instytu
cjach naukowych na całym świecie
i wielu z nich utrzymuje z ojczyzną

trwałe kontakty. Najlepszym tego przy
kładem jest prof. B. Paczyński, który 
umożliwia najlepszym młodym pol
skim naukowcom dostęp do środowisk
i instrumentów astronomicznych w in
nych krajach. Ale Wasze środowisko 
musi także przedsięwziąć ważne kroki 
dla dalszej przyszłości.

Była to na pewno bardzo śmiała i da
lekosiężna decyzja podjęta przez Was, 
aby dołączyć do 5 innych krajów (Afry
ka Południowa, USA, Niemcy, Nowa 
Zelandia, Wielka Brytania) i stać się 
założycielem projektu budowy 10-m 
teleskopu optycznego SALT, budowa
nego w Południowej Afryce. Począw
szy od przyszłego roku, polscy astro
nomowie optyczni będą mieli łatwy 
dostęp do największego teleskopu tego 
typu na południowej półkuli, dorównu
jącego czułością innym instrumentom. 
Wyzwaniem jest teraz wykorzystanie 
tej dogodnej sytuacji, wzmocnienie 
Waszego środowiska naukowego, aby 
mogło ono prowadzić tym instrumen
tem badania dające najnowocześniej
sze odkrycia.

Nie ma obecnie sensu umieszczanie 
teleskopów optycznych w kontynental
nej Europie, za to możliwości radio
astronomii sązupełnie inne. W tej dzie
dzinie Wasze aktywne uczestnictwo 
w Europejskiej Sieci VLBI było przez 
radioastronomów wszędzie wysoko 
oceniane -  od Szanghaju do Hawajów. 
Wasz toruński radioteleskop ma mocną 
pozycję na mapie świata. Rzeczywiście 
zawstydziliście Waszych europejskich 
kolegów, gdyż staliście się pierwszym 
obserwatorium radiowym w Europie, 
które zainstaluje szerokowstęgowy cy
frowy transport danych bezpośrednio
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do teleskopu. Mamy zatem erę astro
nomii w czasie rzeczywistym przy 
zdolności rozdzielczej milisekund łuku; 
wspólnota astronomiczna została przez 
Was obudzona, wszyscy musimy za
cząć myśleć o tym, w jaki sposób naj
lepiej wykorzystać tę nową możliwość 
techniki.

Wspólnie z 13 krajami z całego świa
ta chcecie obecnie rozwijać radiotele
skop nowej generacji, tzw. Square Ki
lometre Array. Teleskop ten jest od 
początku planowany w globalnej współ
pracy. Będzie to ważne dla Waszych 
kolegów, że przygotowujecie się do tego 
planu, że nowe technologie, które roz
wijacie, zrewolucjonizują radioastrono
mię i będą również pożyteczne dla prze
mysłu telekomunikacyjnego. Takie 
kroki są niezbędne do utworzenia silne
go i wpływowego środowiska naukowe
go w Polsce.

Ale nasze wielkie europejskie insty
tucje są także ważne. Organizacje mię
dzynarodowe, jak ESO, ESA i JIVE do
starczają ważnych infrastruktur, które są 
niezbędne dla poszerzenia granic wie
dzy astronomicznej. W ostatnich latach 
również finansowane przez Komisję Eu
ropejską sieci badawcze, jak OPTICON 
i RadioNET rozpoczęły dostarczanie do
datkowych środków dla rozwijania efek
tywnej współpracy międzynarodowej. 
Udział Polski w tych organizacjach i sie
ciach jest bardzo ważny i oczekiwany 
przez kolegów z innych krajów.

Politycy i sponsorzy majączęsto kło
pot z wysokimi wymaganiami., Ach, ci 
astronomowie, oni zawsze chcieliby 
w ięcej!”. Wszyscy słyszeliśmy takie 
okrzyki. Oczywiście to prawda, astro
nomowie nie mogą eksperymentować w 
laboratorium, toteż uzyskanie niezawod
nej interpretacji obserwacji odległego 
Wszechświata wymaga instrumentów 
działających wzdłuż widma elektroma
gnetycznego, a jeśli takie obserwacje 
mają być kontynuowane, to instrumen
ty muszą być regularnie odnawiane. 
A chociaż największe przedsięwzięcia 
naukowe są międzynarodowe, jeśli cho
dzi o cel, to efektywna eksploatacja urzą
dzeń nie jest możliwa bez finansowego 
wsparcia na poziomie narodowym. Nie 
oznacza to oczywiście, że nie można do
konywać wyboru. Każda społeczność 
musi ustanawiać swoje priorytety, zna
leźć właściwą równowagę między pro
gramami badawczymi, oraz optymalizo
wać wyniki swych inwestycji. Jest to

właśnie rola towarzystw naukowych, 
z Polskim Towarzystwem Astronomicz
nym włącznie. Towarzystwa naukowe 
powinny stanowić odpowiednie forum 
dla dyskusji, debat i planowania, przy 
czym to forum powinno być niezależne 
od warunków granicznych instytucji na
ukowych. W zasadzie są one zdolne do 
rozważenia wszystkich aspektów przed
sięwzięcia badawczego, od wyboru in
westycyjnego do planowania zasobów 
ludzkich.

Europejskie Towarzystwo Astrono
miczne jest towarzystwem zrzeszającym 
zawodowych astronomów europejskich. 
Naszym celem jest pracować razem 
z narodowymi towarzystwami, takimi 
jak Wasze, aby uzupełniać Wasze dzia
łania na poziomie europejskim. Nasze 
zadanie wykonujemy poprzez zapew
nienie dobrego przepływu informacji
o możliwościach badawczych w róż
nych krajach oraz przez inicjowanie 
dyskusji na tematy interesujące wielu 
członków.

I tak, na przykład, co roku organizu
jemy spotkanie europejskich astrono
mów z członkami jednego z naszych afi
liowanych towarzystw. Jest to dobrze 
znany JENAM. Te spotkania mają za
chęcić do przekazywania nowych wy
ników naukowych, stymulować współ
pracę w badaniach oraz przedstawiać 
młodych, utalentowanych astronomów 
kolegom z innych krajów. Pragnę tu tak
że dodać, że przyszłoroczny JENAM 
będzie organizowany z Hiszpańskim 
Towarzystwem Astronomicznym i od
będzie się w dniach 13-17 września 
2004 r. w Grenadzie. Hiszpańscy kole
dzy pragną pochwalić się pierwszymi 
wynikami swych dwóch nowych naro
dowych instrumentów: 10-m teleskopu 
optycznego GranTeCan na Wyspach Ka- 
naryjskich oraz 40-m radioteleskopu na 
fale milimetrowe w Tebes. Wszyscy jes
teście zaproszeni na to spotkanie.

Tegoroczny JENAM, jaki odbył się 
miesiąc temu w Budapeszcie, zapocząt
kował Rynek Pracy, na którym starali
śmy się dokonać spisu wolnych miejsc 
dla pracowników naukowych, również 
poza Europą. Mamy nadzieję, że taka 
inicjatywa będzie stymulować młodych 
astronomów do poruszania się po Eu
ropie i rozwijania współpracy nauko
wej, która następnie potrwa całe ich 
zawodowe życie. Mamy nadzieję, że 
wolne miejsca pracy dla astronomów 
w Polsce mogą być regularnie ogłasza

ne na tym Rynku Pracy. Wróćmy jed
nak do towarzystw naukowych. Mó
wiłem ju ż , że mogą one pomagać 
w zrównoważonym doborze tematyki 
badawczej na przyszłość. W wielu kra
jach astronomowie zbierają się mniej 
w ięcej co 10 lat, aby dyskutować
0 przyszłości. Które tematy badawcze 
są ważniejsze? Jaka aparatura będzie 
potrzebna? Jak powinno przebiegać 
kształcenie astronomów, jakie umiejęt
ności powinni posiadać przyszli pra
cownicy naukowi? Dyskusje takie mają 
na celu wypracowanie pewnego wspól
nego stanowiska i wytyczenie przy
szłych planów uwzględniających moż
liwości finansowe.

W pierwszej chwili wydaje się, że to 
mnóstwo pracy, i rzeczywiście tak jest. 
Ale zazwyczaj jest to metodą niesłycha
nie efektywna. Gdy przedstawia się ta
kie wspólne stanowisko uniwersytetom
1 autorytetom naukowym, to stanowi ono 
podstawę do uzyskania łunduszy, a wte
dy dalekie cele stają się bliższe. Jeśli ta
kie stanowisko przedstawia się kolegom 
w innych krajach, wtedy zainteresowa
ne grupy badawcze mogą się włączyć 
i połączyć siły dla uzyskania pożądane
go wyniku. A wreszcie, dyskutowanie
0 przyszłych możliwościach może być 
rodzajem zabawy, stymulującej nowe 
pomysły dalszych badań, obecnie i na 
przyszłość.

O ile dobrze rozumiem, to w Polsce 
nie ma jeszcze takiego planu. Chciał
bym zatem namówić Was w imieniu 
kolegów z całej Europy, aby zebrać się 
razem pod auspicjami Polskiego To
warzystwa Astronom icznego, aby 
przedstawić Waszemu rządowi i mię
dzynarodowej społeczności wspólne 
stanowisko dotyczące Waszych planów 
badawczych, inwestycji i kierunków 
kształcenia na przyszłość. To wzmoc
niłoby całą astronomię europejską, 
a szczególnie polską.

Europejskie Towarzystwo Astrono
miczne stawia sobie za cel utrzymywa
nie wykazu narodowych priorytetów 
w krajach swych członków. Czekamy 
zatem, aby umieścić polski plan i udo
stępnić go na całym kontynencie euro
pejskim. Składam Polskiemu Towarzy
stwu Astronomicznemu najlepsze 
życzenia z okazji 80-lecia powstania
1 życzę wielu dalszych lat owocnej dzia
łalności.

Tłum. CI
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Andrzej Krasiński Za kosmicznym
horyzontem
zdarzeń

Tytułem tego artykułu mogłoby 
być pytanie: „Czy jest możliwy 
ruch z prędkością większą od 
prędkości światła?”, ałe 
wolałem nie eksponować tej 
drugiej wersji, aby nie budzić 
złych skojarzeń. To będzie 
zupełnie poważny wywód 
i w pełni zgodny ze wszystkimi 
wynikami teorii względności 
Odpowiedź na to pytanie brzmi: 
tak, jest możliwy i naprawdę 
musiał się odbywać we 
Wszechświecie przynajmniej 
przez pewien czas po Wielkim 
Wybuchu. Jeśli prawdziwe jest 
głoszone ostatnio przez 
niektórych astronomów 
twierdzenie, że Wszechświat 
rozszerza się ruchem 
przyspieszonym, to dalekie 
regiony Wszechświata stale 
oddalają się od nas z prędkością 
większą niż c =  300 000 km/s. 
Znane wszystkim stwierdzenie, 
że teoria względności nie 
dopuszcza ruchu z prędkością 
większą niż prędkość światła, 
jest przy tym również prawdziwe 
i nie jest sprzecznie z poprzednim. 
Jak to możliwe? Te pozornie 
sprzeczne ze sobą stwierdzenia 
zostały powyżej wypowiedziane 
w formie skrótowej, która 
pomija istotne szczegóły. 
Zapamiętywanie ważitych 
twierdzeń w postaci krótkich 
uproszczonych haselek 
i dogmatów często prowadzi 
do nieporozumień. Błędne 
rozumienie twierdzeń, 
spowodowane takim 
uproszczonym zapamiętaniem, 
bywa prawdziwą plagą, kiedy 
jest lansowane przez ludzi 
o dużym autorytecie. Niniejszy 
artykuł powstał w odpowiedzi 
na jedną z takich plag.
Aby wyjaśnić nieporozumienie, 
musimy cofnąć się do podstaw

Szczególna teoria względności

Jest faktem doświadczalnym , że 
prędkość światła mierzona w układzie 
inercjalnym nie zależy od stanu ruchu 
mierzącego ją  obserwatora. Co to jest 
układ inercjalny? Taki, w którym obo
wiązują trzy prawa dynamiki Newto
na, a więc nie doznający przyspieszeń 
ani nie podlegający działaniu zewnętrz
nych sił. Istnienie takiego układu jest 
postulatem mechaniki Newtona, ale 
w przyrodzie nie jest on nigdzie ściśle 
zrealizowany. Nie jest jego realizacją 
powierzchnia Ziemi, bo tu wszędzie 
działa jej przyciąganie grawitacyjne. 
Dla potrzeb teorii często wyobrażamy 
sobie, że oddalamy się „do nieskończo
ności”, czyli tak daleko od wszystkich 
ciał masywnych, że ich pole grawita
cyjne staje się zaniedbywalnie małe. Ta 
realizacja układu inercjalnego ma ogra
niczoną dokładność: w pewnej odległo
ści od Słońca zacznie przecież działać 
siła grawitacyjna najbliższej leżącej 
w tym kierunku gwiazdy i przy dal
szym posuwaniu się w dal od Słońca 
będzie ona rosnąć. Nie da się uciec 
z pola grawitacyjnego naszej Galakty
ki (bo życia by nie starczyło), a gdyby 
nawet —  to przecież gdzieś tam dale
ko są inne galaktyki...

Najlepszą w praktyce, choć ograni
czoną przestrzennie, realizacją układu 
inercjalnego jest układ swobodnie spa
dający w polu grawitacyjnym lub krą
żący po orbicie (rys. 1). Podczas takie
go ruchu pojawia się siła bezwładności 
równa-wa, gdzie m jest masą ciała, zaś 
a — jego przyspieszeniem. W polu gra
witacyjnym siła bezwładności ma ten 
sam kierunek i wartość, co siła grawi

tacyjna, ale przeciwny zwrot. (Na or
bicie kołowej siłą bezwładności jest siła 
odśrodkowa, na innych orbitach siła od
środkowa jest składową siły bezwład
ności). Równoważy ona dokładnie siłę 
grawitacyjną wzdłuż orbity i całkowita 
siła działająca na ciało w jego układzie 
spoczynkowym staje się równa zeru. 
Stąd bierze się „stan nieważkości” pod
czas lotu orbitalnego. Podkreślamy jed
nak, że dzieje się tak tylko wzdłuż or
bity. Jeśli chcielibyśmy rozszerzyć taki 
układ na zbyt duże odległości, np. w dal 
od źródła pola grawitacyjnego, to siła 
ciężkości zmalałaby, a siła odśrodko
wa wzrosła i pojawiłaby się siła wy
padkowa. W dalszej odległości od źró
dła układ przybliżający inercjalny 
(zwany fachowo lokalnie inercjalnym) 
m usiałby  poruszać się po orb icie  
z mniejszą prędkością.

N iezależność prędkości św iatła 
od ruchu obserw atora  w ydaje się 
w pierwszej chwili zaskakująca, ale 
też, w zestawieniu z innymi faktami, 
jest najbardziej logiczną możliwością. 
Bo względem czego mielibyśmy tę 
prędkość mierzyć? Gdyby światło mia
ło swój ośrodek, w którym się rozcho
dzi, tak jak np. dźwięk, to można by 
mówić o prędkości względem ośrod
ka. Postulowano kiedyś istnienie takie
go ośrodka, otrzymał on nawet swoją 
nazwę („eter”), ale wszystkie doświad
czenia bezlitośnie wykazywały, że nic 
takiego nie istnieje. Światło, tak samo 
jak fale elektromagnetyczne o innych 
zakresach długości, potrafi rozchodzić 
się w próżni. Czy światło miałoby się 
poruszać ze stałą prędkością względem 
źródła? Wtedy każda wiązka światła 
miałaby inną prędkość.
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Aby uwzględnić fakt, że prędkość 
obserwatora (inercjalnego! — a więc 
poruszającego się ruchem jednostaj
nym względem układu inercjalnego) 
nie ma wpływu na zmierzoną wartość 
prędkości światła, trzeba było uznać, 
że przy przejściu do układu ruchome
go zmieniają się nie tylko współrzędne 
przestrzenne ciała, ale też mierzony 
przez nie czas. Wzór na odpowiednią 
transformację odgadł w roku 1895, 
przez uważną analizę równań Maxwel- 
la, holenderski fizyk Hendrik A. Lo
rentz. Zakładając, że układ B porusza

Rys. 1. Lokalne układy inercjalne na 
orbitach wokół Ziemi. Wzdłuż orbity 
siła ciężkości F jest równa co do 
wartości sile odśrodkowej ma (a jest 
przyspieszeniem), ale przeciwnie 
skierowana. Obie siły znoszą się 
w układzie odniesienia związanym 
z orbitującym ciałem i dzięki temu 
układ ten staje się w przybliżeniu in
ercjalny. Kwadratami zaznaczono 
obszary, w których przybliżenie moż
na stosować. Obszar taki jest ogra
niczony —  układ położony niżej na 
rysunku porusza się względem ukła
du położonego wyżej ruchem przy
spieszonym, mimo że obydwa są lo
kalnie inercjalne

i

yA

i

yB(t1) yB(t2)

A B
1 2

X

xB2

xB1

xA1

xA2

Rys. 2. Ilustracja do transformacji Lorentza. 1 —  punkt początkowy toru ciała po
ruszającego się, ma on w układzie A współrzędną czasową fA1 i współrzędne prze
strzenne (xA1, y, z). W układzie B (poruszającym się względem A w kierunku osi x 
z prędkością v) współrzędna czasowa wynosi (B1, współrzędne przestrzenne (xB1, 
y, z). 2 —  punkt końcowy toru, dla którego odpowiednie wielkości otrzymujemy, 
zamieniając wskaźnik ”1" na ”2". Współrzędnej z nie uwzględniono na rysunku, 
współrzędna y je s t taka sama w obu układach. Podczas gdy badane ciało prze
mieściło się z punktu 1 do 2, układ B też się przesunął względem A —  położenia 
osi y  układu B w tych dwu chwilach są oznaczone przez yB(f1) i yB(f2)

się względem układu A z prędkością v 
w kierunku osi x (patrz rys. 2) i że osie 
obu układów pokrywają się w chwili t 
= 0, współrzędne przestrzenne (xB, y  
zB) i czas tB mierzone w układzie B 
wiążą się z odpowiednimi wielkościa
mi układu A za pomocą następujących 
wzorów (zwanych transformacją Lo
rentza):

yA=yB’ v ‘■B’

X , =
V l - v 2 /c

—  JLt„ + x Rv / c

Vl- U 2 / c2
( 1)

Używając tych wzorów, można 
znaleźć wzór na składanie (nie doda
wanie! — to będzie operacja nielinio
wa) prędkości. Przypuśćmy, że punkt 
początkowy toru jakiegoś ciała miał 
współrzędne (tM, xM,y, z) w układzie 
A i (/B1, xB1, y, z) w układzie B. Przy
puśćmy, że punkt końcowy miał 
współrzędne, odpowiednio, (tA2, xA2, 
y, z) w układzie A i (tB2, xB2, y, z) 
w układzie B. Odległość przebyta 
w układzie A w czasie (tA2 -  tA[) wy
nosi wtedy (xA2 -  jca1), a więc pręd
kość ruchu w układzie A wynosi

X An - X ,
(2)

Aby obliczyć odpowiednią pręd
kość w układzie B, równą z definicji

v „ = - (3)

podstawiamy wzory (1) do (2) i do
stajemy (w drugim kroku dzielimy 
licznik i mianownik przez (tB2 -  /B1)):

=-
^B2 (-*B2 X b i ) V / C

l + v Bv / c
(4)

Można teraz łatwo sprawdzić, że 
jeśli vB = c, to vA = c. Można też spraw
dzić, że jeśli v B < c i v < c, to vA < c, 
a więc nie da się przekroczyć prędko
ści światła przez składanie prędkości 
mniejszych niż c.

Wynik ten uzyskaliśmy jednak przy 
założeniu, że doświadczenie wykonu
jemy w inercjalnym układzie odnie
sienia, zaś układy A i B poruszają się 
względem siebie ruchem jednostaj
nym prostoliniowym. W układzie nie- 
inercjalnym  (np. spoczywającym 
w polu grawitacyjnym) lub w przypad
ku, gdy układ B porusza się względem 
A ruchem przyspieszonym, wszystko 
się komplikuje. Prędkość światła mie
rzona przez jednego lub drugiego ob-
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Rys. 3. Wierzchołek stożkowatego „dziobu” na po
wierzchni jest punktem osobliwym — położenie płasz
czyzny stycznej do powierzchni nie jest w tym punkcie 
jednoznacznie określone. Czterowymiarowe czaso
przestrzenie mogą zawierać analogiczne punkty osob
liwe. W punktach nieosobliwych położenie płaszczy
zny stycznej jest jednoznacznie określone. Dla krzy
wej czasoprzestrzeni analogiem płaszczyzny stycznej 
jest czasoprzestrzeń Minkowskiego, w której obowią
zują prawa szczególnej teorii względności

serwatora może wtedy okazać się inna 
niż c i może też okazać się zmienna 
od punktu do punktu. Nie jest to wca
le nowe, rewolucyjne odkrycie. Wie
dział o tym fakcie już sam Einstein, 
gdy w roku 1911 próbował obliczyć 
kąt ugięcia prom ienia świetlnego 
w polu grawitacyjnym 1.

A więc, jeśli ktoś chce zacytować 
wynik szczególnej teorii względności 
w sposób ścisły i prawidłowy, a nie 
tylko błysnąć hasełkową pseudoeru- 
dycją, powinien powiedzieć:

Prędkość światła jest taka sama dla 
wszystkich obserwatorów inercjal
nych i nie da się je j przekroczyć przez 
składanie ruchów jednosta jnych  
w tym samym układzie inercjalnym.

Komplikacje 
w polu grawitacyjnym

Jak już wspomniano, przybliżoną 
realizacją układu inercjalnego w polu 
grawitacyjnym jest układ lokalnie in
ercjalny — swobodnie spadający lub 
krążący po orbicie. Obszar, w którym 
układ lokalnie inercjalny jest dobrym 
przybliżeniem idealnego układu iner
cjalnego z fizyki Newtona, zależy od 
dokładności używanych przyrządów 
pomiarowych. Im dokładniejsze przy
rządy, tym mniejszy obszar stosowal
ności. Nawet jednak z całkiem mało 
dokładnymi przyrządami obszar ten 
ma ograniczone rozmiary — wystar
czy wyobrazić sobie dwa układy swo
bodnie spadające po przeciwnych stro
nach Ziemi. Każdy z nich porusza się 
ruchem przyspieszonym względem 
drugiego, choć w każdym z nich suma 
działających sił jest równa zeru.

Pole grawitacyjne w języku teorii 
względności opisuje się inaczej, niż 
w fizyce Newtona. W fizyce Newtona 
wyobrażamy sobie, że płaska prze
strzeń jest wypełniona materią i że por
cje materii działająna siebie siłami gra
witacyjnymi. W teorii względności 
wyobrażamy sobie, że nasz świat jest 
4-wymiarową czasoprzestrzenią — 
czas jest jedną z czterech współrzęd
nych. Jest ona w niektórych miejscach 
prawie płaska — tam, gdzie, mówiąc

1 A. Einstein, Annalen der Physik 35 (1911); 
przedruk w A. Einstein. H. A. Lorentz, 
H. Weyl, H. Minkowski, The principle o f  re
lativity, Dover Publications 1923. Einstein 
uzyskał wtedy nieprawidłowy wynik, ponie
waż nie wziął pod uwagę krzywizny czaso
przestrzeni.

po newtonowsku, siły 
grawitacyjne są małe, 
w niektórych zaś za
krzywiona — np. w 
pobliżu Słońca, innych 
gwiazd albo czarnych 
dziur.

Niektóre własności 
krzywej czasoprze
strzeni można zilu
strować za pomocą 
krzywych powierzch
ni dwuwymiarowych.
Krzywa powierzchnia 
może zawierać punk
ty osobliwe, takie np. 
jak wierzchołek stoż
ka, gdzie płaszczyzna 
styczna do powierzch- 
ni nie ma dobrze 
określonego położe
nia (rys. 3). W każdym 
punkcie nieosobliwym 
powierzchni istnieje 
jednoznacznie wyzna
czona płaszczyzna 
styczna (rys. 4). Po
dobnie jest z zakrzy
wioną czasoprzestrze
nią — w każdym jej 
nieosobliwym punk
cie istnieje styczna 
do niej czasoprzestrzeń płaska, facho
wo nazywana czasoprzestrzenią Min
kowskiego. W każdej pojedynczej 
czasoprzestrzeni Minkowskiego obo
wiązują wszystkie prawa szczególnej 
teorii względności, między innymi 
niezależność prędkości światła od ru
chu obserwatora inercjalnego i nie- 
przekraczalność prędkości światła za 
pomocą składania ruchów jednostaj
nych. Prawa te nie obowiązują jednak, 
gdy obserwator z jednej czasoprze
strzeni Minkowskiego A/, obserwuje 
zjawiska zachodzące w drugiej cza
soprzestrzeni M inkowskiego M v  
stycznej do innego punktu krzywej 
czasoprzestrzeni2. Nie ma on nawet 
możliwości, aby zmierzyć prędkość 
wiązki światła biegnącej w czasoprze
strzeni M, — może tylko obliczyć tę 
prędkość, jeśli zna geometrię krzywej 
czasoprzestrzeni.

Jeśli punkty styczności krzywej 
czasoprzestrzeni z M, i M1 są bliskie

2 Te styczne czasoprzestrzenie Minkowskie
go to odpowiednik, w teorii względności, 
newtonowskich układów lokalnie inercjal
nych.

siebie, to szczególną teorię względno
ści można stosować w przybliżeniu, 
ale dokładność tego przybliżenia ma
leje z odległością. Nie można podać 
uniwersalnej reguły mówiącej, która 
odległość jest jeszcze dostatecznie 
mała, a która już za duża, aby uważać 
M2 za przedłużenie M] —  to zależy od 
dokładności używanych przyrządów. 
Na przykład dla celów nawigacji lot
niczej i rakietowej cała przestrzeń 
wokół Ziemi aż do orbity Księżyca 
a nawet dalej jest „wystarczająco płas
ka”, do obliczania położeń i czasu 
można w niej stosować prawa szcze
gólnej teorii względności tak, jakby to 
była jedna czasoprzestrzeń Minkow
skiego. Ale dla systemu nawigacyjne
go GPS krzywizna czasoprzestrzeni 
w pobliżu Ziemi jest wyraźnie widocz
na już w odległościach mniejszych niż 
25 000 km (w takiej odległości od 
środka Ziemi krążą satelity systemu). 
Bez uwzględnienia poprawek wyma
ganych przez teorię względności, które 
kumulują się z czasem, system ten był
by całkiem bezużyteczny: już po upły
wie jednej doby błąd wyznaczenia
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pozycji odbiornika GPS na Ziemi wy
niósłby 18 km.

I tu dochodzimy do głównego punk
tu obecnego artykułu.

Rozszerzanie się 
Wszechświata

Jak wiadomo z obserwacji, Wszech
świat się rozszerza. Dalekie galaktyki 
uciekają od naszej z prędkościami 
w przybliżeniu proporcjonalnymi do 
ich odległości. Tak wygląda opis tego 
procesu w fizyce newtonowskiej — 
wyobrażamy sobie, że cała materia 
Wszechświata jest zanurzona w jed
nej przestrzeni euklidesowej i porusza 
się w niej. Według (ogólnej) teorii 
względności sytuacja wygląda inaczej. 
Wiemy tylko, że odległość między 
każdą parą galaktyk rośnie z czasem. 
Nie możemy jednak stwierdzić faktu 
ruchu, bo nie dysponujemy wzorcem 
odległości w takiej skali ani wzorcem 
ciała spoczywającego w pobliżu od
dalającej się galaktyki. Odległość się 
zmienia, bo ewoluuje geometria krzy
wej czasoprzestrzeni. Możemy wy
obrazić sobie, że ta krzywa czasoprze
strzeń je s t zanurzona w płaskiej 
czasoprzestrzeni o większym wymia
rze —  podobnie, jak oglądamy krzy
we powierzchnie w przestrzeni eukli
desowej 3. Takie zanurzenie jest dobrze 
określoną operacją matematyczną; ta, 
jak mówimy, płaska przestrzeń zanu
rzenia jest co najwyżej 10-wymiaro- 
wa. Jeśli geometria naszego Wszech
świata jest wystarczająco prosta, to 
wymiar przestrzeni zanurzenia może 
być mniejszy od 104). Przestrzeń za
nurzenia nie jest jednak obserwowana 
w eksperymentach i nie są znane pra
wa ruchu, które miałyby w niej obo
wiązywać. Nie mamy podstaw, by 
oczekiwać, że obowiązuje w niej szcze
gólna teoria względności.

3 Pozostając stale wewnątrz krzywej czaso
przestrzeni 4-wymiarowej, jesteśmy w po
dobnej sytuacji, co starożytni geografowie 
i astronomowie. Ludzie wyobrażali sobie 
wtedy, że Ziemia jest płaska i wymagało to 
sporego wysiłku wyobraźni i sporej porcji 
matematyki, żeby udowodnić teoretycznie, 
że Ziemia jest kulą. Dziś umiemy oddalać 
się w trzeci wymiar i wystarczy popatrzeć 
na Ziemię z Kosmosu.
4 Najczęściej używane w astrofizyce mode
le kosmologiczne klasy Friedmanna —  Ro
bertsona — Walkera można zanurzyć w płas
kiej przestrzeni 5-wymiarowej.

Dalekie galaktyki wysyłają światło 
w kierunku naszej. W momencie emi
sji wiązki fotonów F z galaktyki Gv 
jej odległość od naszej Galaktyki G0 
ma pewną wartość L. Gdy fotony 
biegną ku nam, odległość L rośnie, 
przy czym prędkość wzrastania L jest 
proporcjonalna do L, w przybliżeniu 
zgodnie z wzorem

- g - H Ł ,  (5)

gdzie A? jest czasem, w ciągu którego 
odległość zmieniła się o AL, zaś współ
czynnik proporcjonalności H  nazywa 
się tradycyjnie „stałą Hubble’a”, cho
ciaż wszyscy wiedzą, że zmienia się on 
z czasem. Przy odpowiednio dużym L, 
iloczyn HL staje się większy od lokal
nie mierzonej prędkości światła c i dla 
tak dalekich obiektów prędkość uciecz
ki od naszej Galaktyki jest też większa 
od c. Fotony wysłane z nich w naszym 
kierunku, mimo że biegną ku nam, to 
oddalają się od nas. Zjawisko to moż
na objaśnić przez proste porównanie. 
Wyobraźmy sobie biegacza sprintera, 
który rozpoczyna bieg na 100 m z mak

symalną możliwą dla człowieka pręd
kością ok. 10 m/s. (Zakładamy, że bie
gacz będzie mógł utrzymać tę prędkość 
przez dowolnie długi czas. To jest oczy
wiście nieprawdziwe założenie, ale 
przecież wyobraźnia nie zna granic). 
Wyobraźmy sobie następnie, że meta 
też zaczyna poruszać się w tym samym 
kierunku co biegacz i oddala się od nie
go z prędkością większą niż lOm/s. Jest 
oczywiste, że jeśli prędkość ucieczki 
mety nie zmaleje poniżej 10 m/s, to bie
gacz nigdy mety nie osiągnie, choć 
przecież biegnie w jej kierunku.

Prędkość ucieczki mety w podanym 
przykładzie może rosnąć lub maleć 
z czasem. Jeśli systematycznie maleje, 
to biegacz w końcu metę osiągnie. Czy 
może się zdarzyć, że w rzeczywistym 
Wszechświecie odległość L, przy któ
rej AL/A; > c, będzie wzrastać z cza
sem i wysłana stamtąd „do nas” wiąz
ka fotonów nigdy do nas nie dobiegnie? 
To zależy od szczegółów mechanizmu 
rozszerzania się Wszechświata.

W swojej klasycznej wersji, teoria 
względności przewiduje, że oddziały
wanie grawitacyjne jest jedynym od-

Rys. 4. Kula wyobraża krzywą czasoprzestrzeń. Dwie płaszczyzny styczne do kuli, 
M, i M2, wyobrażają (płaskie) czasoprzestrzenie Minkowskiego styczne do krzy
wej czasoprzestrzeni w dwu różnych punktach. Szczególna teoria względności 
obowiązuje tylko w małym otoczeniu każdego punktu styczności. Nie należy ocze
kiwać, że ruchy w czasoprzestrzeni M2 obserwowane z A/f., będą podlegać pra
wom szczególnej teorii względności. Podobieństwo do sytuacji układów lokalnie 
inercjalnych z rys. 1 jest nieprzypadkowe. W odróżnieniu jednak od newtonow
skiego układu lokalnie inercjalnego, który pozostaje dobrym przybliżeniem układu 
inercjalnego w sąsiedztwie swojej orbity przez dowolnie długi czas, styczna cza
soprzestrzeń Minkowskiego (czterowymiarowa! — czas jest jednym z wymiarów) 
jest dobrym przybliżeniem krzywej geometrii tylko w ciągu ograniczonego czasu
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działywaniem obserwowanym w ska
li kosmicznej5. Wiadomo jednak, już 
od czasów Einsteina, że teoretycznie 
możliwe jest jeszcze jedno długoza- 
sięgowe oddziaływanie, opisywane 
stałą kosmologiczną. Zależnie od zna
ku stałej kosmologicznej jest to przy
ciąganie lub odpychanie. Jego siła za
leży od odległości między badanymi 
obiektami (rośnie z odległością), ale 
nie zależy od gęstości m aterii we 
Wszechświecie.

Jeśli to kosmologiczne oddziaływa
nie nie istnieje (stała kosmologiczna 
A = 0), to rozszerzanie się W szech
świata odbywa się ruchem opóźnio
nym, zgodnie z newtonowską intuicją 
(grawitacyjne przyciąganie zmniejsza 
prędkość ucieczki). Wtedy prędkość 
ucieczki każdej konkretnej galaktyki 
jest nieskończona w momencie wybu
chu początkowego, a potem maleje 
z czasem (współczynnik Hubble’a H  
maleje z czasem). Można by wpraw
dzie wyobrazić sobie, że w nieskoń
czenie wielkim Wszechświecie stale 
istnieją galaktyki uciekające od naszej 
z prędkościami większymi od c i nie
których nigdy nie zobaczymy. Nieskoń
czone granice mają jednak swoje figle 
i tajemnice — jest to nieoczywisty wy
nik matematyczny, ale okazuje się, że 
nawet w nieskończonym Wszechświe
cie rozszerzającym się nieskończenie 
długo w przyszłości, jeśli A = 0, to po 
odpowiednio długim czasie prędkość 
ucieczki każdej galaktyki stanie się 
mniejsza od c i wysłany z niej ku nam 
front świetlny zawsze w końcu do nas 
doleci. Fachowo mówimy o tym zja
wisku tak: „Przy zerowej stałej kosmo
logicznej nie istnieje we Wszechświe
cie horyzont zdarzeń”.

Sytuacja jest całkiem inna, gdy stała 
kosmologiczna jest ujemna, czyli ist
nieje kosmologiczne odpychanie. Wte
dy Wszechświat rozszerza się ruchem 
przyspieszonym  —  w spółczynnik  
Hubble’a H  jest rosnącą funkcją cza-

s Oddziaływanie elektrostatyczne zależy od 
odległości w ten sam sposób, co grawitacyj
ne. Mimo to, z powodu istnienia ładunków
o przeciwnych znakach, każda porcja mate
rii jest z dobrą dokładnością neutralna elek
trycznie. Nie obserwuje się pól elektrosta
tycznych o zasięgu międzygwiazdowym  
albo międzygalaktycznym. Inaczej jest z gra
witacją —  „ładunek grawitacyjny”, czyli 
masa, ma tylko jeden znak i pola grawita
cyjne kumulują się w wielkich objętościach.

su. Wtedy, jeśli w momencie emisji 
fotonu w naszym kierunku galaktyka 
G2 oddalała się od naszej z prędkością 
większą niż lokalnie mierzona pręd
kość światła c, to prędkość ta będzie 
stale większa od c i foton będzie stale 
w sytuacji sfrustrowanego biegacza 
z naszego przykładu.

W takim Wszechświecie prędkość 
ucieczki każdej galaktyki rośnie z cza
sem i po odpowiednio długim czasie 
przekroczy c. Oznacza to, że galakty
ki, które już były dla nas widoczne, 
będą stopniowo uciekać z naszego 
pola widzenia i pozostawać stale nie
w idoczne potem . A w ięc , liczb a  
obiektów uciekających od nas z pręd
kościami większymi od c będzie sys
tematycznie wzrastać. Będzie istniał 
we Wszechświecie zbiór zdarzeń, któ
re nigdy nie były widoczne dla obser
watora w naszej Galaktyce i nigdy nie 
będą mogły zostać zaobserwowane, 
nawet w zasadzie. Granica pomiędzy 
tymi zawsze niewidocznymi zdarze
niami a zdarzeniami, które już były 
albo będą mogły być zaobserwowane, 
nazywa się kosmicznym horyzontem  
zdarzeń.

Na koniec zajmiemy się pytaniem 
istotnym, ale z obserwacyjnego punktu 
widzenia najtrudniejszym:

Czy nasz realny Wszechświat 
naprawdę rozszerza się 
ruchem przyspieszonym?

Czy pewne obiekty zawsze będą od 
nas uciekać z prędkością już  teraz 
większą niż c i rosnącą z czasem?

Pewna grupa ambitnych obserwa
torów twierdzi, że znalazła obserwa
cyjne potwierdzenie przyspieszonej 
ekspansji Wszechświata. Twierdzą oni 
mianowicie, że gdyby Wszechświat 
rozszerzał się ruchem opóźnionym, to 
supernowe w najdalszych widocznych 
galaktykach znajdowałyby się bliżej 
nas, niż to wynika z prostej ekstrapo
lacji prawa Hubble’a (5) w przeszłość 
—  bo wskutek spowalniającej ekspan- 
sji św iatło  m iałoby  do p rzebycia  
krótszą drogę. Powinny więc wydawać 
się jaśniejsze, niż to wynika z geome
trycznego wyliczenia opartego na ob
serwowanej jasności supernow ych 
w bliskich galaktykach. Tymczasem są 
ciemniejsze niż wskazują obliczenia. 
Autorzy obserwacji w yciągają stąd 
wniosek, że Wszechświat musiał roz
szerzać się ruchem przyspieszonym.

Twierdzenie to opiera się na kilku, 
oględnie mówiąc, śmiałych założe
niach. Zakłada się, że wszystko, co 
istotne, wiemy o generacji błysku su
pernowej, nawet takiej, która wybuch
ła przed kilkoma miliardami lat. Za
k łada się, że praw o H u bb le’a (5) 
obowiązuje z tą samą wartością współ
czynnika / /d la  dowolnych odległości, 
tzn. że H  zależy tylko od czasu, a nie 
od zmiennych przestrzennych. Zakła
da się, że obserwowane względne po
ciem nienie  zostało  spow odow ane 
w całości podczas wędrówki światła 
przez przestrzeń międzygalaktyczną, 
a nie wewnątrz galaktyki zawierają
cej supernową. Zważywszy rewolu- 
cyjność wniosku, większa ostrożność 
w przyjmowaniu takich założeń była
by bardzo wskazana. Szczególnie ry
zykowne jest to w odniesieniu do pra
wa Hubble’a: wartość współczynnika 
//w yznacza się metodami czysto new
tonowskimi dla małych (w sensie ko
smologicznym) odległości, a następ
nie przenosi się ją  bez zmian do teorii 
w zględności i stosuje do dowolnie 
dużych odległości. I wreszcie najwięk
sza wątpliwość: szum wokół odkrycia 
przyspieszonej ekspansji Wszechświa
ta nie został wywołany bezinteresow
nie. Odkrycie to i ten reklamowy szum 
pojawiły się w odpowiedzi na zapo
trzebowanie modelu inflacyjnego, któ
ry już od 20 lat utrzymuje się na rynku 
z silną pomocą metod marketingowych
i kampanii prasowych...

Pozostawiając tę sprawę w zawie
szeniu, podkreślmy podstawową kon
kluzję z niniejszego tekstu:

Odległe obiekty we Wszechświecie 
mogą (a może nawet muszą) oddalać 
się od nas z  prędkościami większymi 
niż lokalnie mierzona prędkość świa
tła c = 300 000 km/s i nie je s t to w ża
den sposób sprzeczne z prawami szcze
gólnej teorii względności.

Andrzej Krasiński je s t pracowni
kiem naukowym PAN w warszaw
skim Centrum Astronomii Mikoła
ja  Kopernika. Jego prace w dziedzi
nie teorii grawitacji koncentrują się 
na konstruowaniu niejednorodnych 
modeli kosmologicznych oraz jed
norodnych modeli kosmologicznych 
Z rotacją
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Katastrofy 
astronautyczne

TŁ  Te miejsce tu i pora na wynu- 
/  ^ / r ż e n i a  o prahistorii tych wy- 

-X T  nalazków oraz towarzyszących 
im katastrof, nawet słynnej rakiety V-2 
Wernera von Brauna, która — o ironio 
historii — otwarła ostatecznie „drogę 
do gwiazd”. Zresztą von Braun nigdy 
nie wierzył Hitlerowi (a prawdopodob
nie wręcz gardził nim), tylko cynicz
nie wykorzystał sytuację (militarną) do 
realizacji swoich marzeń. Dlatego też 
zaraz po wojnie bez skrupułów podjął 
współpracę z Amerykanami.

Pierwsza i jak dotąd najpoważniej
sza katastrofa astronautyczna wydarzy
ła się w niespełna trzy lata po locie 
Sputnika I, kiedy to w 1960 r. na kos
modromie w Bajkonurze na stanowi
sku startowym wybuchła odpalana do 
lotu rakieta. Zginęło wtedy ponad 130 
osób (!), z dymem poszły miliony ru
bli. (Nawiasem mówiąc, w połowie 
XIX w. władze carskie zesłały pewne
go mieszkańca Moskwy za szerzenie 
„błędnych idei o możliwości podróży 
międzyplanetarnych” do... Bajkonuru).

W tym samym roku zginął też pierw
szy niedoszły kosmonauta sowiecki 
Walentin Bondarienko. Spłonął w wy
pełnionej czystym tlenem kabinie te
stującej długotrwały pobyt w samotno
ści; do końca nie wiadomo, dlaczego 
(prawdopodobnie na skutek zwarcia 
elektrycznego nieizolowanych przewo
dów). Jednak to nie o nim pisał Istvan 
Nemere w słynnej książce Gagarin = 
kosmiczne kłamstwo? Należy jednak 
zaliczyć jądo science fiction, ponieważ 
pomimo utajniania przez ZSRR progra
mu kosmicznego lot Gagarina był fak
tem i Nemere po prostu uległ mistyfi
kacji bądź celowo rozpuszczanym 
fałszywym pogłoskom.

Dziwne, ale o katastrofach astronau- 
tycznych raczej nie wspomina chociaż
by Olgierd Wołczek w znanej pozycji 
Loty międzyplanetarne (drugiej — 
obok Świata planet — która w presti
żowej serii „Biblioteka Problemów” 
PWN doczekała się więcej niż jednego 
wydania).

Dnia 27 stycznia 1967 r. niepowo
dzenie spotkało również Amerykanów. 
Nie doszło co prawda do katastrofy 
w przestrzeni okołoziemskiej, ale trzej 
astronauci: Virgil Grissom, Edward 
White i Roger Chaffe spalili się w na
pełnionej czystym tlenem kabinie Apol
lo 1 podczas ćwiczeń naziemnych. Zło
żyło się na to kilka przyczyn. Po 
pierwsze zawiniło niedbalstwo i zaro
zumiałość techników amerykańskich, 
którzy założyli nieizolowane kable 
elektryczne. Po drugie, gdyby Rosja
nie nie utajnili swojej podobnej awarii, 
to może do tej następnej by nie doszło. 
Po trzecie, obsługa naziemna sygnali
zowała pewne usterki, lecz astronauci 
nie chcieli sprawić zawodu obecnemu 
na trybunie prezydentowi Nixonowi. 
Znowu polityka wzięła górę nad prag
matyką. ..

Następna poważna katastrofa rakie
towa zdarzyła się znowu na statku so
wieckim Sojuz 1 24 kwietnia 1967 r. 
Akurat przebywałem wtedy na studiach 
w Moskwie i od rosyjskich kolegów 
astronomów miałem dość dokładne in
formacje o tym, co się stało (a co zo
stało odtajnione dopiero w wiele lat 
później). Władze sowieckie umyśliły 
sobie, iż kolejny lot załogowy, z udzia
łem Władimira Komarowa, musi odbyć 
się w rocznicę urodzin Władimira Ilji- 
cza Lenina (22 IV)! Zarówno rakieta 
nośna, jak i kabina kosmonauty wyka-

T. Zbigniew Dworak

Katastrofy wynalazków 
i urządzeń technicznych 
zdarzały się zawsze. Dotyczy 
to również, może 
w największym stopniu, 
techniki rakietowej 
i astronautyki —  zapewne 
dlatego, iż jest to technika 
„wybuchowa”, bardzo 
droga i niekiedy pociąga 
za sobą, niestety, liczne 
ofiary w ludziach

Załoga Apollo 1
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zywały mnóstwo usterek (ponad 200, 
jak się potem okazało). Obsługa na
ziemna starała się je  usunąć, dlatego 
start odbył się z jednodobowym opóź
nieniem (23 IV). Niestety, w trakcie po
wrotu zawiódł spadochron hamujący, 
źle złożony fabrycznie (!), czego już 
żadną miarą nie dało się przewidzieć. 
Linki się splątały, spadochron się nie 
rozwinął i statek niemal z prędkością 
kosm iczną uderzył w powierzchnię 
Ziem i. W ładim ir Kom arow zginął 
prawdopodobnie jeszcze podczas prze
lotu przez atmosferę. W strzaskanej 
kabinie znaleziono prawie całkowicie 
zwęglone szczątki...

Notabene, częściową odpowiedzial
ność za te katastrofy ponosił Nikita 
Chruszczów, narzuciwszy wręcz Sta
nom Zjednoczonym  ów kosmiczny 
wyścig, który w ostatecznym rozra
chunku jednak przegrał ZSRR, niewy
dolny technologicznie i komputerowo, 
spętany w dodatku zakazami totalita
ryzmu i patologią w ładzy genseka 
Breżniewa. Rosjanie górowali wyłącz
nie brutalną mocą silników napędo
wych rakiet. Np. sonda kosm iczna 
Łuna-15, która miała osiągnąć (przed 
wyprawą Apollo 11) Księżyc, lądowa
ła na nim jak nie przymierzając rozpę
dzony samochód na przydrożnym drze
wie!

W kwietniu 1970 r. doszło już do 
awarii kosmicznej. Dążący ku Księży
cowi statek Apollo 13 z załogą: James 
Lovell (dowódca), John Swigert i Fred 
Haise Jr., uległ awarii po opuszczeniu 
przestrzeni okołoziemskiej, znajdując 
się już w odległości 66000 km do Srebr
nego Globu, niem al w sąsiedztw ie 
punktu libracyjnego L, (w którym, ob
razowo mówiąc, znosi się na wzajem 
przyciąganie Ziemi i Księżyca).

K atastro fa  (w ybuch) nastąp iła  
w członie napędowym statku. Zostało 
uszkodzone zasilanie energetyczne, 
groziła też ucieczka tlenu. Astronauci 
musieli przejść do modułu lądującego, 
okrążyć w nim Księżyc i dopiero wte
dy wrócić na Ziemię, co też szczęśli
wie nastąpiło. Uważam zatem przypa
dek Apollo 13 za największy jak dotąd 
sukces astronautyki: załoga w warun
kach aw aryjnych, z dala od Ziemi 
(„Chłodno, głodno i do domu dale
k o ...”), n ie tylko obleciała Księżyc 
(inny manewr był po prostu niewyko
nalny!), ale cało i pomyślnie wróciła 
na Ziemię.

Nie powiodło się natomiast Rosja
nom w czerwcu 1971 r. Co więcej, po
zazdrościwszy Amerykanom widowi
skow ości lotów  (nie m ów iąc ju ż
0 sukcesach), odtajnili i pokazywali lot 
Sojuza 11 z  trzyosobowa załogą: Geo
rgij Dobrowolskij, Władisław Wołkow
1 Wiktor Pacajew, połączenie ze stacją 
Salut oraz trzytygodniowy pobyt na 
niej. Niestety, podczas powrotu nastą
piło rozhermetyzowanie modułu lądu
jącego i wszyscy trzej kosmonauci 
zmarli mimo łagodnego lądowania oraz 
prób reanimacji. Zamiast tryumfalnych 
uroczystości —  ogólnonarodowa żało
ba. Jednak były też pozytywne następ
stwa: wkrótce rozpoczął się wspólny 
amerykańsko-sowiecki program Apol- 
lo-Sojuz. Później ten międzynarodowy 
program umacniał się (chociaż wystę
powały również trudności) i rozwijał; 
trwa on do dziś, czego wyrazem jest 
budowa okołoziemskiej, międzynaro
dowej stacji kosmicznej Alfa.

Przez kolejne 15 lat nie dochodziło 
do poważniejszych wypadków, a w każ
dym razie nie z udziałem ludzi. Ot, ze
rwała się łączność z sowieckimi sonda
mi międzyplanetarnymi misji Fobos 
przy ich podejściu do układu Marsa, 
ponieważ operatorka centrum lotu na 
Krymie wysłała niewłaściwą komendę. 
(Nawiasem mówiąc, polscy informaty
cy, którzy obsługiwali wcześniej rosyj
ski program Vega, wyprawy sondy auto
matycznej na Wenus i do komety Halleya, 
zaproponowali swoją pomoc jako do
świadczeni fachowcy, ale im odmówio
no: —  My luczsze eto sdiełajem! ...).

Następna ogromna tragedia astro- 
nautyczna wydarzyła się 28 stycznia 
1986 r. W kilkadziesiąt sekund po star
cie Challengera z Cape Canaveral, na 
oczach tysięcy widzów i rodzin astro
nautów, wahadłowiec gwałtownie eks
plodował, a szczątki spadły do Atlan
tyku. Znowu zawiniła niefrasobliwość 
obsługi naziemnej, która nie posłucha
ła ostrzeżeń meteorologów, iż przy tak 
niskiej temperaturze nie należy starto
wać! Pękły w dopalaczach uszczelki 
gumowe i paliwo wybuchło. Zginęło 
siedmiu astronautów, w tym nauczy
c ielka Sharon C hrista  (C orrigan) 
McAuliffe. Okazało się, iż śmierć nie 
dosięgnęła ich od razu —  w wydoby
tym module niektóre ciała były częścio
wo ubrane w skafandry, czyli że pró
bowano się jeszcze ratować!

I wreszcie 1 lutego br. zdarzył się 
podobny, a raczej jeszcze tragiczniej
szy wypadek niż ponad 30 lat temu 
Rosjanom. Po dwutygodniowym poby
cie w przestrzeni okołoziemskiej i na 
stacji kosmicznej Alfa stary wahadło
wiec Columbia z siedmioma astronau
tami (w tym dwie kobiety i pierwszy 
astronauta Izraela), powracał na Zie
mię. Podczas wejścia do atmosfery, już 
na wysokości sześćdziesięciu kilku ki
lom etrów  nastąpiła  eksplozja i na 
oczach przerażonych m ieszkańców 
Stanów Zjednoczonych wahadłowiec 
rozpadł się na tysiące części. Zginęli 
wszyscy. Szczątki załogi i statku zna
leziono na obszarze kilku południo
w ych stanów . A w aria nastąp iła  
praw dopodobnie na skutek skoku
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termicznego na lewym skrzydle waha
dłowca, co z kolei było spowodowa
ne... I tu wielka niewiadoma! Coś 
w niego uderzyło, ale co? Jeśli był to 
meteoroid, wtedy nie ma powodu 
wstrzymywać eksploracji kosmosu. To 
jest vis maior, jak uderzenie pioruna na 
Ziemi (przydarzyło się to zresztą jed
nej z amerykańskich rakiet z załogą 
w trakcie lotu przez atmosferę, lecz bez 
żadnych poważniejszych następstw). 
Mógł też uderzyć jeden z kilkunastu 
tysięcy „śmieci” krążących już od dzie
sięcioleci wokół Ziemi (jako uboczny 
efekt lotów kosmicznych). Wreszcie 
mogło to być zmęczenie materiału sa
mego statku i w takim razie pora wy
mienić wahadłowce. To jednak kosz
tuje.

Amerykanów prześladowały jesz
cze inne niepowodzenia astronautycz- 
ne, będące raczej wynikiem niejakiej 
beztroski i pewnego zarozumialstwa 
(„My wszystko umiemy najlepiej!”). 
Na przykład okazało się, że w wystrze
lonym za miliony dolarów Teleskopie 
Kosmicznym Hubble’a (Hubble Spa
ce Telescope) w Stanach zostało źle 
wyszlifowane i wyjustowane główne 
zwierciadło o średnicy 2,4 m (co inni 
potrafią bez problem u wykonać) 
i przekazywane obrazy były nieostre, 
a zasięg mniejszy niż się spodziewa
no. Podatnicy amerykańscy dostali 
szału, a złośliwcy nazywali ten instru
ment Hobble Space Telescope („Ku
lawy Teleskop Kosmiczny”). Musieli 
do Teleskopu dotrzeć na wahadłowcu 
astronauci i ręcznie (!) wyjustować 
zwierciadło, tak iż obecnie otrzymu
jemy wreszcie znakomite zobrazowa
nia.

Podczas lotu amerykańskiej sondy 
Galileo do układu Jowisza nie rozło
żyła się główna antena, więc informa
cje o nim nie mogły być przekazywane 
w czasie realnym — i w efekcie sonda 
„cyka nimi po trochu”!

Kompletnym fiaskiem skończyła się 
sławetna (niesławna?) misja Mars Po
lar Lander, która miała przynieść roz
strzygnięcie, czy w okolicy biegunowej 
na Marsie znajduje się dużo wody 
w stanie stałym (lodu). Sonda nagle za
milkła i najprawdopodobniej roztrzas
kała się o powierzchnię Czerwonej Pla
nety.

Problemy innego rodzaju, bo eko
nomiczne, mieli Rosjanie. Długo im 
brakowało funduszy na sprowadzenie

— z ulegającej częściowej awarii — 
stacji orbitalnej Mir kosmonauty Wa- 
lerija Polakowa, który ostatecznie prze
bywał na niej 438 dni (po czym przez 
pół roku przechodził rekonwalescen
cję)! Wreszcie w 2001 r. bezludny Mir 
został sprowadzony celowo do atmo
sfery Ziemi nad południowym Pacyfi
kiem, gdzie uległ dezintegracji.

„Minikatastrofy” astronautyczne 
zdarzały się również w Polsce. Naj
pierw, w latach 70. ubiegłego wieku 
wstrzymano prof. Jackowi Walczew
skiemu (i Instytutowi Lotnictwa 
w Warszawie) prace nad udaną kon
strukcją rakiet typu Meteor (zob. np. 
„Urania” 12/1981), które w końcowym 
efekcie mogły przynieść wystrzelenie 
polskiego sztucznego satelity. (Niewy
kluczone, iż zakaz przyszedł z Moskwy 
pod rządami Breżniewa).

Następnie, rok temu, KBN nie ze
chciał finansowo wesprzeć reaktywo
wanego czasopisma „Astronautyka”, 
która w związku z tym przestała się 
znowu ukazywać! Powtórzyła się 
w pewnym sensie sytuacja sprzed 70 
laty, kiedy to w 1933 r. Ary Stemfeld 
wygłosił na Uniwersytecie Warszaw
skim referat naukowy na temat astro
nautyki, który jednak został przyjęty

przez pewnych uczonych dość chłod
no jako... fantazja niewarta obliczeń 
i dociekań. W rok później Ary Stem
feld wyjechał do Francji, gdzie za swoją 
monografię Wstęp do kosmonautyki 
otrzymał międzynarodową nagrodę. 
Następnie udał się do ZSRR, gdzie już 
pozostał na stałe. W ten sposób Polska 
została pozbawiona teoretycznego na
wet udziału w badaniach rakietowych 
i astronautycznych. Obecnie zaś podob
ni „koryfeusze nauki” znowu decydują, 
co jest dobre, a co nie dla Polski. Roz
wój nauki polskiej w ogóle stoi ostat
nio pod wielkim znakiem zapytania 
(głównie ze względów finansowych).

Nauka w Polsce znajduje się wręcz 
w zapaści, na co dawno zwrócił uwagę 
sam Stanisław Leirr(zob. np. Tako rze
cze... Lem). Właściwie biorąc, to nie 
jest już nauka, to jest science fiction!

Dr hab. Tadeusz Zbigniew Dwo
rak, profesor nadzwyczajny w Za
kładzie Kształtowania i Ochrony 
Środowiska W ydziału G eodezji 
Górniczej i Inżynierii Środowiska 
AGH w Krakowie

Katastrofa Challengers w 1986 r.
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“ “  Misja 
Constellation-X

Constellation-X stanowi 
zespół potężnych teleskopów 
rentgenowskich, jakich 
dotychczas nie używano 
w tym zakresie widma. Będą 
one orbitować blisko siebie 
i współpracować ze sobą, 
aby jednocześnie 
obserwować te same odlegle 
obiekty. Poprzez nałożenie 
danych ze wszystkich 
satelitów otrzymamy 
sygnały 100 razy silniejsze 
niż z jakiegokolwiek 
wcześniejszego teleskopu 
rentgenowskiego.

Projekt Constellation-X jest 
kluczową częścią programu 
Struktura i ewolucja 
Wszechświata, który to 
stara się odpowiedzieć na 
takie pytania, jak:
— Co zasilało Wielki 
Wybuch?
— Co się dzieje na krawędzi 
czarnej dziury?
— Czym jest ciemna 
energia?

jMśja Constellation-X w szcze- 
/ l/l gólności jest poświęcona roz-

r JL  wiązaniu tajemnic:

• Czarnych dziur:

Obserwacje linii żelaza w widmach 
masywnych czarnych dziur sprawdzą 
Ogólną Teorię Względności Einsteina w 
obszarze o bardzo dużej grawitacji. Mi
sja ma także na celu określenie, jak czar
ne dziury ewoluują i produkują energię, 
a tym samym dostarczenie istotnych in
formacji o całkowitej produkcji energii 
we Wszechświecie.

• Tworzenia się galaktyk:

C onstellation-X  zajrzy  głęboko 
w przeszłość Wszechświata, aby obser
wować tworzenie się gromad galaktyk
—  największych znanych we Wszech
świecie struktur.

• Ciągle nie wykrytej materii 
we Wszechświecie:

Uczeni mają jeszcze do znalezienia 
dużą część materii, która powinna była 
powstać podczas Wielkiego Wybuchu 
i ciągle powstaje podczas reakcji jądro
wych w gwiazdach. Constellation-X 
będzie poszukiwać tej materii -  bario- 
nów - w takich miejscach jak optycznie 
ciemne i pozornie puste obszary pomię
dzy galaktykami.

Cele naukowe
Obecnie cele naukowe misji to ba

danie następujących obiektów i zjawisk 
astronomicznych:

• Supermasywnych czarnych dziur, 
w tym:

—  akrecji materii na czarne dziuiy 
a także ewolucji supermasywnych czar

nych dziur znajdujących się w centrach 
aktywnych galaktyk,

—  obliczenia tempa rotacji i masy 
czarnych dziur metodą przesunięcia 
dopplerowskiego, relatywistycznych 
poszerzeń linii widmowych, odbicio
wych analiz linii K żelaza z najbardziej 
wewnętrznych obszarów dysku akre- 
cyjnego,

—  określenia geometrii wypływów 
akrecyjnych w AGN-ach poprzez obser
wacje odbicia Comptonowskiego, czę
ściowe zakrycia oraz absorpcję przez 
wypływającą i wpływającą materię.

• Końcowych etapów ewolucji 
gwiazd oraz rentgenowskich 
układów podwójnych, a więc:

—  zastosowania rentgenowskich 
pomiarów prędkości radialnej do okreś
lenia rozkładu masy czarnych dziur, 
gwiazd neutronowych i białych karłów 
w układach podwójnych,

—  pomiaru grawitacyjnych przesu
nięć ku czerwieni na powierzchni bia
łych karłów w liniach pola magnetycz
nego przy wykorzystaniu fluorescencji 
linii K żelaza.

• Gromad galaktyk oraz gazu 
gromadowego, czyli:

—  badanie ewolucji gromad po
przez określenie obfitości pierwiastków, 
gęstości i rozkładu temperatury dla du
żej liczby gromad o małych i dużych 
przesunięciach ku czerwieni (z > 0,5),

—  sporządzenie mapy profilu pręd
kości chłodzącej się wypływającej ma
terii i określenie zależności tego profilu 
od dominującej galaktyki centralnej,

—  zbadanie dystrybucji prędkości 
zlewających się podgromad i poszukiwa
nie masowych i turbulentnych ruchów,
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Satelity misji Constellation-X w przestrzeni kosm icznej -  wizja artystyczna

—  wyznaczenie parametrów ko
smologicznych poprzez pomiary absorp
cji linii rentgenowskich przez gorący gaz 
w  gromadach galaktyk używając jako 
tła AGN-ów.

•  Galaktyk i ośrodka 
międzygalaktycznego, w tym:

—  wyznaczenie limitu kosmolo
gicznej gęstości gorącego rozmytego 
ośrodka międzygalaktycznego dzięki za- 
stosowaniu rentgenow skiego testu 
Gunna-Petersona,

—  zbadanie ewolucji ośrodka mię
dzygalaktycznego poprzez wyznaczenie 
obfitości pierwiastków chemicznych 
w szerokim zakresie przesunięć ku czer
wieni,

—  stworzenie mapy natężeń mię
dzygalaktycznego pola magnetycznego 
dzięki pomiarom odwrotnego rozprasza
nia Comptona mikrofalowego promie
niowania tła na relatywistycznych elek
tronach w dżetach obserwowanych 
w AGN-ach,

—  przeprow adzenie pom iarów 
składu i gęstości gorących halo galak

tyk eliptycznych i ukazanie złożonej 
wielofazowej natury gorącego ośrodka 
międzygwiazdowego w pobliskich ga
laktykach spiralnych i nieregularnych,

—  badanie bogacenia się galaktyk 
w  pierwiastki cięższe dzięki rozprasza
niu produktów nukleosyntezy podczas 
eksplozji supernowych i przez wiatry 
gwiazdowe.

•  Pozostałości po supernowych, 
a więc:

—  określanie obfitości oraz rozkła
du atomów o średnich Z, od węgla do 
cynku w rozciągłych pozostałościach po 
supernowych,

—  zidentyfikowanie miejsc akcele
racji promieni kosmicznych w nowych 
pozostałościach po supernowych, uży
wając nietermicznych sygnatur,

—  oznaczenie i pogrupowanie po
zostałości po supernowych używając do 
tego widm (o wysokiej rozdzielczości) 
pozostałości po supernowych w odle
głych galaktykach.

•  Koron gwiazdowych:

—  spektroskopia plazmowa i obra
zy Dopplerowskie aktywności koronal- 
nej dla gwiazd wczesnych i późnych ty
pów widmowych, aby bezpośrednio 
określić rozkład temperatury, położenie, 
masę i gęstość obszarów emisji,

—  badanie pola magnetycznego, 
ruchów, gęstości i obfitości materii 
w  rozbłyskach gwiazdowych,

—  badanie związków pomiędzy 
koroną Słońca i pobliskich gwiazd póź
nych typów widmowych o dzielności 
promieniowania podobnej do Słońca, 
a także koron najjaśniejszych gwiazd 
w gromadach kulistych i Obłokach Ma
gellana,

—  badanie formowania się i ewo
lucji dynam magnetycznych w otoczo
nych obłokami molekularnymi młodych 
gwiazdach przed wstąpieniem na ciąg 
główny poprzez obserwowanie ich ak
tywności koronalnej w zakresie rentge
nowskim na widmach o wysokiej roz
dzielczości.

Słowem, misja Constellation-X od
niesie się do fundamentalnych zagad-
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Ramy czasowe misji Constellation-X i innych satelitów rentgenowskich

nień dotyczących struktury i ewolucji 
Wszechświata.

W jaki sposób możemy wykorzystać 
obserwacje czarnych dziur 
do testowania Ogólnej Teorii 
Względności?

Ponieważ supermasywne czarne 
dziury reprezentują najbardziej ekstre
malne znane nam warunki grawitacyj
ne, zniekształcenia czasu i przestrzeni 
przewidziane przez Ogólną Teorię 
Względności są najbardziej widoczne w 
pobliżu tych obiektów. Szerokie linie 
emisyjne żelaza Ka odkryte niedawno 
przez Obserwatorium ASCA w wielu 
rentgenowsko jasnych AGN-ach wydają 
się być poszerzone na skutek efektów 
relatywistycznych, wskazując na to, że 
wiele emisji pochodzi z obszarów bli
skich horyzontowi zdarzeń. Ta własność 
spektralna to nowe narzędzie diagno
styczne, które pomoże Constellation-X 
wyznaczyć geometrię wewnętrznych 
obszarów emisji i określić, w jak dużym 
stopniu możemy przetestować Ogólną 
Teorię Względności. Takie obserwacje 
rentgenowskie bezpośrednio sprawdzają 
warunki fizyczne w pobliżu centralne
go źródła energii i są jedynym sposo
bem określenia spinu czarnej dziury, co 
satelita Constellation-X będzie w stanie 
zrobić dla dużej ilości AGN-ów.

Jaki jest całkowity rozkład energii 
we Wszechświecie?

Dotychczas nie poświęcano zbyt wie
le uwagi źródłom energii w zakresie in
nym niż optyczny i UV. Jednakże pierw
sze obserwacje nieba w zakresie 
twardego promieniowania X przez mi
sje ASCA i BeppoSAX ujawniły, że cen
tralne źródła energii w wielu AGN-ach 
są widoczne głównie właśnie w twar
dych promieniach X (i także prawdopo
dobnie w podczerwieni). Podkreśla to 
ważną rolę zakresu twardego promienio
wania X w badaniach nad produkcją 
energii w AGN-ach. Całkowita energia 
akrecyjna uwalniana przez AGN może 
być porównana do energii generowanej 
w reakcjach jądrowych całej populacji 
gwiazd, ale centralna dzielność promie
niowania może być ukryta poza nie
przejrzystymi regionami tworzenia się 
gwiazd w promieniu 100 parseków od 
AGN-u. Jeżeli większość akrecji we 
Wszechświecie jest przesłonięta przez 
takie obszary, wtedy moc emisyjna na 
galaktykę obliczona na podstawie obec

nie dostępnych funkcji dzielności pro
mieniowania dla kwazarów w zakresie 
optycznym, UV i miękkich promieni X 
może być znacznie zaniżona. Poprzez 
użycie widm w zakresie twardych pro
mieni X misja Constellation-X pogłębi 
naszą wiedzę na temat całkowitej pro
dukcji energii we Wszechświecie.

Jaką rolę w ewolucji galaktyk 
spełniają supermasywne czarne 
dziury?

Podczas gdy czarne dziury są często 
spotykane w jądrach galaktyk, ich po
chodzenie, ewolucja i wpływ, jaki mają 
na ewolucję całej galaktyki nie są jesz
cze dobrze zrozumiane. Kwazary 
i AGN-y dostarczają ważnych wskazó
wek poprzez emisję promieniowania X. 
Pasmo X powyżej kilku keV, podobnie 
jak daleka podczerwień, jest łatwe do 
obserwacji, nawet przez przesłaniają
ce obszary tworzenia się gwiazd, i dla
tego umożliwia obserwację własności 
AGN-ów o dużych przesunięciach ku 
czerwieni. Obserwacje optyczne suge
rują, że największa aktywność AGN- 
ów ma miejsce na z wynoszącym oko
ło 2,3, i spada gwałtownie na z = 1,5, 
gdy zaczyna się okres gwałtownego po
wstawania gwiazd. Z drugiej strony, 
dyskretne źródła obejmujące 80% tła 
w promieniach X w zakresie 1 keV 
w głębokich polach w obserwacjach wy
konanych przez satelitę ROSAT ukazują 
nam głównie AGN-y o średnim z = 1,5. 
W przeciwieństwie do próbek optycz
nych, te wybrane kwazary rentgenow
skie, które rozciągają się aż do z = 4, nie

wykazują żadnych dowodów na to, żeby 
ich populacja zmniejszała się w kierun
ku wyższych z. Pomiary mas i spinów 
czarnych dziur wybranej próbki kwaza
rów o dużym z dostarczą nam ważnych 
informacji dotyczących zależności ewo
lucji galaktyk od własności masywnych 
czarnych dziur, które się w nich znaj
dują. Spróbują odpowiedzieć na takie 
pytania, jak: jakie są podobieństwa po
między masą i spinem masywnych czar
nych dziur na z = 3, a tymi w lokalnym 
Wszechświecie? Czy masywne czarne 
dziury powstają w tym samym czasie co 
galaktyki, czy też później? Jak szybko 
ewoluują takie galaktyki i jakie są etapy 
ich ewolucji?

Jak gaz przemieszcza się w dyskach 
akrecyjnych i jak powstają 
kosmiczne diety?

Dyski akrecyjne odgrywają ważną 
rolę w wielu przypadkach, od formowa
nia się układów planetarnych po akre- 
cję na supermasywne czarne dziury 
w AGN-ach. Dostarczają one mechani
zmu, który umożliwia uwalnianie ener
gii grawitacyjnej, i który jest 10 razy 
bardziej wydajny niż spalanie jądrowe. 
Dlatego badanie dysków akrecyjnychjest 
obecnie tak istotne dla astrofizyki. Ale po
mimo znacznych postępów, podstawy 
działania dysków akrecyjnych ciągle sta
nowią zagadkę. Istnieją kontrowersje co 
do natuiy lepkości, która napędza pro
ces akrecji, co do stabilności dysków 
w różnych etapach akrecji, co do waż
kości wypływów masy oraz co do me
chanizmów tworzenia się dżetów.
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Najrozsądniejszymi miejscami bada
nia podstaw fizyki akrecji są pobliskie 
układy w naszej Galaktyce, takie jak 
zmienne kataklizmiczne i rentgenowskie 
układy podwójne, w których promienio
wanie X, UV i optyczne jest często zdo
m inow ane przez em isję z dysku. 
O ptycznie grube dyski p rodukują 
„łagodne” w idm a, natom iast dyski 
optycznie cienkie mogą być niezwykle 
gorące. Spektralne obserwacje o wyso
kiej czułości i rozdzielczości nowych 
rentgenowskich i nowych karłowatych 
w fazie spoczynku, kiedy przepływ 
masy przez dysk wydaje się być znacz
nie zredukowany, mogą pomóc poznać 
naturę lepkości i niestabilności w dys
ku. Badanie widm m ikrokwazarów 
w rentgenowskich układach podwój
nych w Galaktyce także pomoże w prze
testowaniu fizyki dysków akrecyjnych 
—  poprzez zanalizowanie linii pocho
dzących z fotosfery dysku i poprzez po
miary kształtu kontinuum w szerokich 
pasmach.

Gdzie się podziały „brakujące 
bariony” w naszym otoczeniu?

Ostatnie obserwacje lasu linii Lyma- 
na pokazują, że na dużych z większość 
przewidzianej ilości barionów znajduje 
się w ośrodku międzygalaktycznym. 
Jednak na mniejszych z, w gwiazdach, 
wodorze neutralnym, rentgenowskich 
obłokach gazu, liczba barionów jest 
mniejsza niż przewidziana. Większa 
część przewidzianej liczby barionów 
w lokalnym Wszechświecie pozostaje 
na razie nie odkryta. Symulacje nume
ryczne tworzenia się i ewolucji różnych 
struktur we Wszechświecie pokazują, że

znacząca liczba barionów na małych z 
może znajdować się w ośrodku między
galaktycznym o temperaturze z zakresu 
105-107 K. Oczekujemy, że H, He i inne 
pierwiastki o niskim potencjale joniza
cji będą wysoko zjonizowane w takim 
ośrodku i dlatego nie tworzą wykrywal
nych linii absorpcyjnych w paśmie 
optycznym i UV. Taki gaz w ośrodku 
międzygalaktycznym może być wykry
wany dzięki instrumentom o wysokiej 
czułości i rozdzielczości, jakie będą 
znajdować się w wyposażeniu Constel- 
lation-X, poprzez linie emisyjne OVII 
i OVIII i przez linie absorpcyjne metali 
widoczne na tle widma rentgenowskie
go kwazarów.

Kiedy powstały gromady galaktyk 
i jak przebiega ich ewolucja?

Głównym składnikiem masy bario- 
nowej gromad galaktyk, największych 
znanych tworów grawitacyjnych, jest 
gorący gaz w ośrodku międzygalaktycz
nym. Pomiary widma promieniowania 
hamowania i rezonansowych linii emi
syjnych powstałych w wyniku zderzeń 
pokażą wspólne skutki nukleosyntezy 
gwiazdowej, rozpraszania ciężkich pier
wiastków w ośrodku międzygwiazdo- 
wym przez wiatry gwiazdowe i wybu
chy supernowych oraz przekazywania 
wzbogaconej materii do ośrodka mię- 
dzygromadowego przez wiatry galak
tyczne i zderzenia galaktyk.

Do dzisiaj obfitości pierwiastków 
w gromadach zostały zmierzone w paś
mie X do z dochodzącego do 0,4 i ujaw
niły, że materia pochodzi od wybuchów 
supernowych typu I i 11, ale nie zauwa
żono żadnej zależności od z. Widma gro

mad na różnych z otrzymane przez Con- 
stellation-X, włączając w to widma na 
dużych z odkryte przez misje Chandra 
i XMM, dostarczą istotnych informacji 
dotyczących obecności pierwotnego 
gazu, włączając w to jakikolwiek wkład 
od możliwych przedgalaktycznych po
koleń gwiazd, jak również wkład od nu
kleosyntezy gwiazdowej. Niezwykle 
wysoka czułość przyrządów jest nie
zbędna do włączenia w te badania rów
nież grup galaktyk —  tworów mniej
szych niż gromady.

Poprzez mapowanie rozkładu pręd
kości gorącego gazu gromadowego 
przez przesunięcia Dopplerowskie w li
niach emisyjnych, misja umożliwi nam 
badanie dynamiki wewnątrz gromad 
i studiowanie efektów kolizji i połączeń 
galaktyk w gromadach. Jeśli, jak się 
spodziewamy, obserwacje z Chandry 
i XMM wskażą na złożony rozkład tem
peratury gazu gromadowego, jak rów
nież na brak równowagi hydrostatycz
nej (spowodowany na przykład częstym 
łączeniem się galaktyk), wtedy pomia
ry rozkładu prędkości i dynamiki wy
konane przez Constellation-X będą ko
nieczne do stworzenia precyzyjnych 
map całościowego składu materii i roz
kładu świecącej i ciemnej materii w gro
madach i grupach galaktyk. Jest to istot
ne dla określenia całościowego składu 
materii barionowej i niebarionowej we 
Wszechświecie, a także dla prób odpo
wiedzenia na wiele pytań natury kosmo
logicznej dotyczących nukleosyntezy 
Wielkiego Wybuchu, tempa ekspansji 
i losu Wszechświata. Na te pytania nie
zależnie będą się też starały odpowie
dzieć misje MAP i Planck.

Na zdjęciach została pokazana gromada galaktyk w Pannie, po lewej w zakresie optycznym, po prawej — w rentgenowskim. Na 
zdjęciu optycznym jasna galaktyka eliptyczna w centrum jest otoczona przez gromadę podobnych galaktyk. Dla kontrastu zdję
cie w promieniach X pokazuje ogromną kulę gorącego gazu, masa której znacznie przekracza masę wszystkich galaktyk w gro
madzie Panny. Gaz jest „trzymany” przez ciemną materię, która ma dominujący wkład w całkowitą masę systemu. Obserwacje 
w zakresie X są niezbędne do określenia składu materii, obfitości metali i profilu prędkości gromady
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Jak wygląda wymiana materii 
i energii pomiędzy gwiazdami 
a ośrodkiem międzygwiazdowym? 
Jak następuje wzbogacanie ośrodka 
m iędzygalaktyczn ego ?

Ośrodek międzygwiazdowy to złożo
ny system wzajemnie oddziałującego 
gazu, pyłu, promieniowania kosmiczne
go i pól magnetycznych. Po Wielkim 
Wybuchu chemiczna ewolucja Wszech
świata została zdominowana przez two
rzenie się gw iazd, nukleosyntezę 
w gwiazdach i przedostawanie się prze
robionej materii do ośrodka między- 
gw iazdow ego za pom ocą w iatrów  
gwiazdowych i wybuchów superno
wych. Dlatego spektroskopia rentge
nowska rozgrzanej przejściem fali ude
rzeniowej plazmy w pozostałościach po 
supernowych jest podstawowym narzę
dziem do badania tego procesu i rozwią
zania wielu pozostałych tajemnic. Do
kładne widma rentgenowskie ujawniają 
skład chemiczny gwiazd i supernowych, 
skład ośrodka międzygwiazdowego i in
terakcję ekspandującej fali uderzeniowej 
z otaczającą materią. Ponadto wybuchy 
supernowych i wzmożone procesy for
mowania się gwiazd mogą spowodować 
ucieczkę gorącego gazu z galaktyki, co 
z kolei prowadzi do wzbogacenia ośrod
ka międzygalaktycznego lub między- 
gromadowego do odległości megapar- 
seków.

Pomiary continuum w widmach wy
sokiej energii świeżych pozostałości po 
supernowych dostarczą także ważnych 
informacji o możliwych miejscach przy
spieszania promieniowania kosmiczne
go. Kamery CCD, takie jak w misjach 
ASCA, Chandra, XMM i Astro-E, za
pewnią wystarczającą rozdzielczość 
spektralną, aby zmierzyć obfitości bar
dziej powszechnych pierwiastków, jak 
O, Ne, Mg, Si, S, Ar, Ca i Fe, ale połą
czenie satelitów misji Constellation-X 
da też możliwość zmierzenia linii K ta
kich pierwiastków, jak F, Na, Al, P, Cl, 
K, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu i Zn. 
Takie dane wyjdą poza klasyfikację typu 
wybuchu supernowej i zwiążą modele 
nukleosyntezy, a także zostaną połączo
ne z modelami powstawania gwiazd 
i ich ewolucji, aby ustalić całkowitą 
sumę wzbogaconej materii wracającej 
do ośrodka m iędzygw iazdow ego. 
Zwiększona czułość Constellation-X 
pozwoli nam rozszerzyć te badania na 
dalsze galaktyki, poza Obłoki Magella
na, na przykład do M31 i M33, co umoż
liwi nam większe zrozumienie historii 
tworzenia się gwiazd i wymiany mate
rii pomiędzy ośrodkiem międzygwiaz
dowym i gwiazdami. Pozwoli nam to 
przewidzieć skład ośrodka międzygro- 
m adowego i m iędzygalaktycznego 
w różnych modelach teoretycznych.

Jaka jest rola pola magnetycznego 
w ewolucji gwiazd?

Pochodzenie gwiazdowych pól ma
gnetycznych, które przypisuje się dyna
mu magnetycznemu pracującemu we 
wnętrzu gwiazdy i procesom prowadzą
cym do aktywności gwiazdowej, pozo
staje ciągle jednym z nierozwiązanych 
problemów współczesnej astrofizyki. 
Podczas tworzenia się gwiazd pole ma
gnetyczne ma prawdopodobnie istotne 
znaczenie przy wyhamowywaniu mgła
wicy protogwiazdowej i formowaniu 
dysku akrecyjnego otaczającego proto- 
gwiazdę (w ten sposób wpływając rów
nież na tworzenie się planet). Pole ma
gnetyczne m oże regulow ać u tratę 
momentu pędu przez protogwiazdy 
i młode obiekty gwiazdowe i regulować 
utratę spinu w czasie fazy T-Tauri i po
bytu na ciągu głównym. Pole magne
tyczne odgrywa także kluczową rolę w 
transporcie momentu pędu we wnę
trzach gwiazd i najprawdopodobniej jest 
odpowiedzialne za rotację masy głębo
ko we wnętrzu Słońca. Tworzenie się 
dżetów wypływających z obiektów pro- 
togwiazdowych, wiatry gwiazdowe 
z gwiazd późnych typów widmowych 
w różnych etapach ewolucji, kreacja i re
gulacja aktywności gwiazdowej —  na 
wszystkie te procesy w dużym stopniu 
wpływa pole magnetyczne. Możemy 
badać gwiazdowe pola magnetyczne

osłona
słoneczna

konfiguracja startowa

Konfiguracje teleskopów

moduł
napędowy

antena

lustro o średnicy 1,6 m 
do spektroskopii i siatki

baterie
słoneczne

lustra teleskopu 
twardego 

promieniowania X (gwa

optyczna

detektory twardego 
promieniowania X
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PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA MISJI

15 000 cm2 dla 1 keV
Minimalna powierzchnia efektywna: 6000 cm2 dla 6,4 keV

1500 cm2 dla 40 keV

Minimalna kątowa zdolność 15” w zakresie od 0,25 do 10 keV
rozdzielcza teleskopu: 1 ’ przy około 10 keV

Spektralna zdolność rozdzielcza 300-3000 w zakresie 0,25-10,0 keV
(E/DE): > 10 dla 40 keV

Pasmo przepuszczalności: od 0,25 do 40 keV

SXT > 2,5 minuty łuku
Średnica pola widzenia: > matryca 30x30 (5” piksele)

HXT > 8 minut łuku

Przewidywany „czas życia” misji: > 5 lat (pełna funkcjonalność)

i wszystkie związane z nimi procesy po
przez obserwacje plazmy, która w wy
niku aktywności gwiazdowej znajduje 
się tuż nad powierzchnią gwiazdy i emi
tuje promieniowanie rentgenowskie.

Misja Constellation-X zastosuje tech
niki badawcze stosowane dotychczas 
tylko do badań Słońca (pomiar tempe
ratury, gęstości, obfitości pierwiastków 
i równowagi jonizacyjnej), do zbadania 
dużej próbki gwiazd. Takie obserwacje 
będą musiały odnieść się do nowych 
metod badań, takich jak obserwacje flu
orescencyjnych linii żelaza K w foto
sferze (wzbudzanych przez promienie 
X) i powiązać te dane z przeglądem gę
stości i Dopplerowskim poszerzeniem 
rotacyjnym. Dokładna charakteryzacja 
własności plazmy termicznej na tle ca
łej gamy parametrów gwiazdowych ma 
na celu badanie fizyki koron gwiazdo
wych —  ich struktury i ogrzewania jako 
funkcji typu widmowego gwiazdy i po
ziomu aktywności gwiazdowej, także 
dla gwiazd przed ciągiem głównym.

Opis misji
Satelity wchodzące w skład misji 

Constellation-X zostaną umieszczone na 
orbicie wokół punktu Lagrange’a L2 
układu Słońce-Ziemia (w przybliżeniu 
1,5 min kilometrów od Ziemi w kierun
ku przeciwsłonecznym). Punkt L2 zo
stał wybrany, ponieważ jest on najdo
godniejszy do prowadzenia obserwacji, 
panują tam optymalne warunki termicz
ne, jest niski poziom promieniowania, 
zapewnia też łatwość komunikacji i kie
rowania satelitami. Transfer do punktu 
L2 nastąpi prawdopodobnie przy wyko
rzystaniu grawitacji Księżyca, aby zmi
nimalizować wymagania dotyczące na
pędu.

Nie ma jeszcze końcowego projektu 
konfiguracji teleskopów. Za najbardziej 
ekonomiczny uważa się projekt GSFC/ 
SAO (NASA Goddard Space Flight 
Center/Smithsonian Astrophysical Ob
servatory), zakładający budowę czterech 
satelitów, które byłyby wystrzeliwane po 
dwa, przy użyciu rakiet Atlas V.

Moduły teleskopów w tym projekcie 
są podzielone na trzy części. W pierw
szej (dolnej lub tylnej) części znajdować 
się ma cała optyka, tzn. lustra telesko
pów SXT (Spectroscopy X-Rays Tele
scope) i HXT (Hard X-Ray Telescope). 
W części przedniej satelity znajdować 
się mają detektory i połączone z nimi

urządzenia chłodzące, elektronika, me
chanizmy skupiające, struktury wspo
magające i parasol przeciwsłoneczny. 
Część środkowa ma długość 10 m i jest 
to odległość ogniskowa. W części tej 
znajduje się również kontrola tempera
tury, przepustnica promieniowania X 
i okablowanie elektryczne.

Wokół części optycznej „owinięty” 
jest moduł sterujący. Jest to 3-osiowy 
stabilizowany moduł zaopatrzony w sys
tem napędowy wykorzystujący hydra
zynę (N2H4) do korygowania orbity 
i utrzymywania pojazdu w odpowied
niej pozycji. Moduł sterujący został tak 
oddzielony od „ładunku”, żeby zmini
malizować koszty i problemy z zapro
jektowaniem odpowiednich instrumen
tów. Całkowita masa każdego z czterech 
satelitów będzie wynosić około 2500 kg, 
dzięki czemu rakieta Atlas V będzie mo
gła wynieść dwa satelity równocześnie. 
Istnieje także alternatywny projekt sze
ściu satelitów, każdy o wadze 1450 kg, 
które mogłyby zostać wyniesione przy 
użyciu rakiety Delta II.

Technologia
Pytania naukowe, na które odpowie

dzi ma dostarczyć misja Constellation- 
X, wymagają znacznego zwiększenia 
powierzchni efektywnej, rozdzielczości 
energii oraz pasma przepuszczalności. 
Aby udało się to w ramach rozsądnych 
kosztów, zostało przedstawione nowe 
podejście do rozwoju i kierowania misją 
jak również zostały wykorzystane tech
niczne rozwiązania z innych programów 
kosmicznych. Znamienną cechą tej kon
cepcji jest zminimalizowanie kosztów 
i ryzyka poprzez budowę identycznych, 
nieskomplikowanych satelitów, zdol

nych osiągnąć większą powierzchnię.

W przypadku wielu obiektów astro
nomicznych krótkie zmiany w zakresie 
rentgenowskim widma dostarczają istot
nych informacji dotyczących ich fizyki. 
Jednak na przykład w przypadku roz
błysków gwiazdowych skale czasowe, 
które nas interesują to dziesiątki sekund, 
a dla AGN-ów —  kilka godzin. Bada
nie zmienności wymaga zarówno dużej 
powierzchni zbierającej, jak i ciągłych 
obserwacji danego obiektu. Aby spro
stać tym wymaganiom powierzchnia 
efektywna musi wynosić -15,000 cm2 
dla 1,25 keV, -6,000 cm2 dla 6 keV, 
i -1,500 cm2 dla 40 keV, czyli znacznie 
więcej niż w satelitach Chandra, XMM 
czy Astro-E.

Dużą powierzchnię zbierającą moż
na osiągnąć właśnie poprzez wykorzy
stanie kilku modułów ze zwierciadłami, 
każdy ze swoim własnym spektrome
trem lub detektorem. Jest to też rozwią
zanie tańsze i bardziej bezpieczne, gdyż 
w razie niepowodzeniajednego ze star
tów (jeśli będzie wykorzystywana ra
kieta Atlas V) misja nie jest skazana na 
klęskę.

Głównym przedmiotem misji Con
stellation-X jest spektroskopia rentge
nowska. Należy więc przede wszystkim 
zwiększyć liczbę zbieranych fotonów. 
Typowo w teleskopach rentgenowskich 
kąty padania są duże i teleskopy przy
pominają długie, cienkie cylindry uło
żone ciasno przy sobie. Aby zmaksy
malizować powierzchnię zbierającą na 
jednostkę masy przy m inim alnych 
kosztach, została wybrana rozdziel
czość kątowa, która umożliwia użytecz
ne obserwacje i rozdzielenie nawet naj-
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słabszych źródeł. Ekspozycja 105 s da 
1200 zliczeń w kalorymetrze, przy stru
mieniu ~2*10~15 erg s cm-2 s 1 (w pa
śmie od 0,2 do 2 keV). Przy takim stru
m ieniu je s t około 1000 źródeł na 
stopień kwadratowy. Teleskopy Con- 
stellation-X będą miały duży stosunek 
sygnału do szumu, więc możliwe bę
dzie obserwowanie nawet najsłabszych 
źródeł. Jaśniejsze obiekty będą dawać 
dziesiątki tysięcy zliczeń w widmie.

Ponieważ niepraktyczne jest budo
wanie jednego teleskopu do obserwacji 
całego pasma od 0,25 do 40 keV, Con- 
stellation-X będzie wykorzystywać dwa 
typy teleskopów, aby równocześnie po
krywać pasma niskiej i wysokiej ener
gii-

Spektroskopowy Teleskop Rentge
nowski (Spectroscopy X-ray Telescope 
-  SXT) o spektralnej zdolności rozdziel
czej nie mniejszej niż 300 będzie służyć 
do obserwacji pasma od 0,25 do 10 keV. 
Pasmo od 6 do 40 keV, gdzie kontinu
um jest praktycznie bez linii, będzie 
pokrywał teleskop HXT (High X-ray 
Telescope), o mniejszej spektralnej zdol
ności rozdzielczej niż SXT.

Wysoka rozdzielczość spektralna jest 
niezbędna do jednoznacznej identyfika
cji linii. Aby oddzielić i dokonać pew
nej identyfikacji niektórych linii, na 
przykład linii emisyjnych żelaza FeXXV 
w bardzo gorącej plazmie, potrzebna jest 
zdolność rozdzielcza co najmniej 300.

Teleskop SXT wykorzystuje dwa sys
temy spektrometryczne, które pracują 
jednocześnie w celu osiągnięcia pożą
danej rozdzielczości energii:

1) w zakresie od 2 do 4 eV —  mikro- 
kalorymetr kwantowy o polu widzenia 
2,5 minuty łuku;

2) dla energii < 2 keV —  układ odbi
jających siatek. Siatki odbijają od kalo- 
rymetru część promienia teleskopu, ale 
główny promień pada na kalorymetr 
kwantowy.

Oba spektrometry uzupełniają się 
wzajemnie -  siatki są najkorzystniej
sze w przypadku spektroskopii wyso
kiej rozdzielczości dla niskich energii, 
a kalorymetr -  dla wysokich energii. 
Siatki pokrywają także pasmo od 0,25 
do 0,5 keV, które nie jest dostępne dla 
kalorymetru ze względu na użycie fil
trów termicznych i blokujących świa
tło. To pasmo jest szczególnie ważne 
w przypadku obiektów o dużym prze
sunięciu ku czerwieni, gdzie region bo
gaty w linie będzie znajdował się właś
nie w tym zakresie.

Pomiar dokładnych prędkości ra
dialnych na podstawie rentgenowskich 
linii emisyjnych jest kluczowy w wie
lu badaniach astrofizycznych, takich 
jak wyznaczanie pól prędkości gromad 
galaktyk, otrzymywanie prędkości wy
pływów flar gwiazdowych, badanie 
koron gwiazd RS CVn oraz innych 
układów podwójnych i pomiar kinema
tyki grup materii wyrzuconych podczas 
wybuchu supernowych. To wymaga 
dobrego wycentrowania linii, tak aby 
dokładność była lepsza niż 100 km s_1 
dla zakresu poniżej 1 keV. Dla wyższej 
energii przy linii K żelaza precyzja rzę
du 40 km s_1, jaką osiągnie Constella- 
tion-X, zapewni pomiary prędkości ra

dialnej umożliwiające określenie roz
kładu masy czarnych dziur, gwiazd 
neutronowych i białych karłów dla du
żej próbki układów podwójnych.

Wiele kosmicznych źródeł promie
niowania rentgenowskiego przejawia 
charakterystyczne cechy spektralne 
w szerokich zakresach energii. Wśród 
tych źródeł znajdują się:

1) AGN-y, w przypadku których roz
praszanie Comptonowskie na otaczają
cej je chłodnej materii powoduje powsta
nie ogona w kontinuum na energiach 
> 10 keV, podczas gdy promieniowanie 
fluorescencyjne i rekombinacyjne z tego 
samego ośrodka jest odpowiedzialne za 
wiele dyskretnych linii emisyjnych i ab
sorpcyjnych na niskich energiach,

2) rozbłyski gwiazdowe, w których 
nietermiczne kontinuum często towarzy
szy bogatej w linie termicznej emisji 
spowodowanej ogrzewaniem plazmy 
w koronie,

3) pozostałości po supernowych, 
w których promieniowanie synchrotro
nowe generowane przez elektrony pro
mieniowania kosmicznego przyspiesza
ne w czole fali uderzeniowej może 
powodować rozciągnięcie widma ter
micznego gazu po przejściu fali. Jedno
znaczne pomiary takich efektów wyma
gają pasma przepuszczalności, które 
rozciąga się od około 0,2 keV do co naj
mniej 40 keV.

Dlatego właśnie tak ważny jest tele
skop HXT, który charakteryzuje się 
wysoką czułością i pokrywa pasmo po
wyżej 10 keV, czego dotychczas nie 
osiągnęły teleskopy żadnej misji. Wy
maga to znacznego poprawienia stosun
ku sygnału do szumu w porównaniu z in
strumentami, jak ie  obecnie pracują 
w zakresie twardych promieni X. Efek
tywna powierzchnia zbierająca na 40 
keV będzie wynosić 1500 cm2. Spektral
na zdolność rozdzielcza będzie powy
żej 10.

Opracowano na podstawie materiałów 
NASA dotyczących misji Constellation-X 
i programu Structure and Evolution o f  the 
Universe zamieszczonych na stronach http:/ 
/constellation.gsfc.nasa.gov/docs/main.html 
oraz http://universe.gsfc.nasa.gov/.

Weronika Sarwa jest absolwentką 
studiów astronomicznych na Uni
wersytecie Mikołaja Kopernika 
w roku 2003. Artykuł powstał jako 
je j praca seminaryjna

Ostatnio obserwatorium rentgenowskie Chandra ujawniło nowe szczegóły rozpro
mienionej powłoki utworzonej przez zniszczenie masywnej gwiazdy w Wielkim 
Obłoku Magellana, znanej jako N63A. Po lewej obraz pozostałości po supernowej 
uzyskany z połączenia obrazu z Chandry z obrazami otrzymanymi w zakresie 
optycznym i radiowym. Po prawej negatyw obrazu uzyskanego w zakresie X.

Rentgenowska poświata pochodzi od materii ogrzanej falą uderzeniową gene
rowaną przez supernową do temperatury około 10 min stopni. Wiek pozostałości 
po supernowej szacowany jest w przedziale od 2 do 5 tys. lat
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Pogromcy duchów, 
czyli burzliwe życie 

ciemnej materii
O tym, że do opisu egzotycznych form 
istnienia materii wcale niekoniecznie są 
potrzebne równie osobliwe procesy fi
zyczne, przekonuje praca opublikowa
na w czasopiśmie Physical Review D 
przez Chung-Pei Ma z Uniwersytetu Ka
lifornijskiego w Berkeley oraz Edmunda 
Bertschingera z Massachusetts Institu
te of Technology (MIT). Ujmując zagad
nienie jednym zdaniem, rzec można, iż 
ruch zgęstków ciemnej materii można 
świetnie modelować, korzystając z sę
dziwych ruchów Browna.

Ale po kolei. Idea ciemnej materii po
jawiła się w kosmologii przed ponad 30 
laty. Nie sposób było uciec przed kon
kluzją że obserwowane ruchy gwiazd 
w galaktykach, jak i galaktyk w groma
dach nie dają się wytłumaczyć li tylko 
grawitacyjnym wpływem obserwowalnej, 
czy też widocznej, materii. To, czego nie 
widać, tworzy halo, rozciągające się 
prawdopodobnie nawet dziesięciokrot
nie dalej, aniżeli ta „zwyczajna”, gwiezd
na „aureola” wokół galaktyk. Pierwsze 
próby wyjaśnienia zawartości owej „wid
mowej” materii Wszechświata, przy wy
korzystaniu znanych nauce obiektów, 
mówiąc najoględniej, spełzły na niczym. 
Jedyny ratunek z tej opresji to zapostu- 
lowanie istnienia pewnych hipotetycz
nych, supersymetrycznych cząstek. Co 
gorsza, nie ma póki co najmniejszych 
szans na „spotkanie” ich w akcelerato
rach, jako że są dalece zbyt masywne, 
by współcześnie dostępne środki po
zwoliły na ich sztuczne powołanie do 
życia. Nie da się ich również zaobser
wować w naturze, mimo że powierzch
nia Ziemi i orbita wokół niej są przecież 
wręcz naszpikowane ogromną liczbą 
coraz to większych i coraz to wymyśl
niejszych teleskopów i innych przyrzą
dów obserwacyjnych. Powód jest tyle 
prosty, co drastyczny w skutkach: owe 
widmowe, egzotyczne cząstki nie od- 
działywująze zwykłą materią inaczej, jak 
tylko za pośrednictwem grawitacji, a tym 
samym nie emitują światła w żadnym 
zakresie fali elektromagnetycznej. I cho
ciaż wiele jest już obserwatoriów grawi
tacyjnych gotowych i tych w budowie, to 
sama astronomia grawitacyjna jest pieś
nią chyba bardzo odległej przyszłości. 
Póki co musi nam zatem wystarczyć teo
ria, podparta komputerem.

Profesor Ma szacuje, że rozmaitymi 
środkami ogarniamy zaledwie około po

łowy wszystkich rodzajów cząstek za
mieszkujących Uniwersum. Statystyka 
pogorszyła się jeszcze znacząco parę 
lat temu, gdy stało się jasne, że nawet 
istotniejsza od ciemnej materii jest tzw. 
ciemna energia. Obecne rozbicie pro
centowe prezentuje się mniej więcej 
następująco: owa ciemna energia to ja
kieś 69%, egzotyczna ciemna materia 
to „raptem” 27%, niewidoczne gwiazdy, 
czyli zwykła ciemna materia to około 3%, 
natomiast wszystko to, co faktycznie 
widzimy i rejestrujemy, stanowi zaledwie 
1 (słownie: jeden) procent!

Jak pokazują symulacje komputero
we, ciemna materia nie tworzy jednoli
tego woalu, spowijającego widzialne gro
mady galaktyk. Są to raczej zbiorowiska 
zgęstków ciemnej materii, której rozkład 
z grubsza przypomina struktury widzial
nego Wszechświata. Jest to wszelako 
świat, który ma zupełnie odrębne życie 
dynamiczne. Pierwociny jego organiza
cji obrazuje struktura kosmicznego pro
mieniowania tła.

Jako się rzekło na początku, okazuje 
się, że do modelowania dynamiki egzo
tycznej ciemnej materii fantastycznie 
nadaje się zjawisko, zwane od jego od
krywcy ruchami Browna. Po raz pierw
szy opisane w 1828 r. przez botanika 
Roberta Browna, a w 1905 przez same
go Alberta Einsteina, wyjaśniało obser
wowane zygzakowate ruchy pyłku kwia
towego, zderzającego się z molekułami 
wody. Co ciekawe, analogia jest tu głęb
sza niż tylko, nazwijmy to — pokrewień
stwo dynamiczne. Oto bowiem również 
świecąca materia powiela niejako ruchy 
tej „ciemnej strony mocy”. Oznacza za
razem znaczącą zmianę w podejściu 
metodologicznym — istotniejszym jest 
teraz nie to, gdzie dokładnie są ale jak 
się zachowują zgęstki ciemnej materii w 
ujęciu statystycznym. Podstawowe na
rzędzie matematyczne to znane już od 
90 lat równanie Fokkera-Plancka, uży
wane do modelowania wielu stocha
stycznych zjawisk, przykładowo zacho
wania się giełdy.

Ciemna materia jest niejako szablo
nem dla tej widomej. Ponieważ ta pierw
sza występuje 25-krotnie częściej, świe
cąca materia powinna tworzyć skupiska 
wszędzie tam, gdzie tworzy zgęstki 
ciemna materia. I tu wszelako jest pro
blem, gdyż symulacje komputerowe po
kazują iż skupisk tej ciemnej jest dale
ko więcej, aniżeli tej świecącej. A prze
cież powinno ich być z grubsza tyle 
samo, ile jest „po drugiej stronie lustra”. 
Przykładowo, nasza Droga Mleczna ma 
jedynie około tuzina galaktyk satelitów,

podczas gdy „ciemnych satelitów” ma 
najwyraźniej tysiące. Jest to bardzo dy
namiczne i zmienne środowisko, w któ
rym tysiące zgęstków roi się wokół ma
cierzystego halo ciemnej materii, wza
jemnie się perturbując grawitacyjnie. Co 
ciekawe, niezależnie od swojej wielko
ści, każdy taki zgęstek opisuje uniwer
salny profil gęstości — będąc najgęst
szym w centrum, przerzedza się on ku 
krańcom zawsze w dokładnie taki sam 
sposób. Trzeba tu od razu zaznaczyć, 
że wydaje się to być sprzeczne z obser
wacjami pewnych galaktyk karłowatych, 
dokonanymi między innymi przez gru
pę naukowców pod kierownictwem Leo 
Blitza. Być może, gdy uda się rozwią
zać wspomniane równanie Fokkera- 
-Plancka w kontekście kosmologicznej 
ciemnej materii, choć część wspomina
nych problemów uda się rozwikłać.

W Internecie jest udostępniony film 
(http://astron.berkeley.edu/~cpma/mo- 
vie.avi), obrazujący symulację kompu
terową początkowej ekspansji Hubble’a
i późniejszego powstania halo ciemnej 
materii wielkości galaktyki w czasie ostat
nich 13,5 mld lat. (mag)

Koniec próżniowej 
dominacji...

Wygląda na to, że szykuje się kolejna 
rewolucja w naukowym Matriksie — ko
smologii. Niewykluczone, że pod zna
kiem zapytania stanie konieczność roz
ważania istnienia dość zagadkowej i eg
zotycznej energii próżni.

Tak ważkich przesłanek dostarczają 
najnowsze dane, pozyskane przez sa
telitę rentgenowskiego XMM, w ramach 
międzynarodowej współpracy, zrzesza
jącej szereg instytucji naukowych: Labo- 
ratoire d’Astrophysique oraz Centre 
d’Etude Spatiale des Rayonnements 
(CESR) w Observatoire Midi-Pyrenśes 
(OMP) w Tuluzie, Institut d’Astrophysi
que Spatiale (IAS) w Paryżu, College de 
France, Service d’Astrophysique (SAp) 
w Saclay oraz ośrodek ESA w Holandii 
(ESTEC).

Obserwowane były odległe gromady 
galaktyk albo, innymi słowy, przygląda
no się o połowę młodszemu Wszech
światowi. Co, potocznie mówiąc, rzuca 
się w oczy, to fakt, iż ongiś ilość gromad 
galaktyk jasnych w zakresie rentgenow
skim była o wiele niższa. Bezpośrednią 
implikacją takiej konstatacji jest o wiele 
większa gęstość materii Wszechświata 
niż ta, na którą wskazywały precyzyjne 
pomiary kosmicznego promieniowania 
tła, wykonane ostatnio przez satelitę
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WMAP. Tym samym, być może niepo
trzebnym okaże się inkorporowanie nie
co „na siłę” tzw. energii próżni, niezbęd
nej do nadgonienia niedoborów w opi
sie Wszechświata dostarczanym przez 
najnowsze teorie kosmologiczne.

Tak czy owak, niezbędne staje się do
głębne przemyślenie i przeformułowa- 
nie pewnych podstawowych założeń, 
przyjmowanych standardowo przez rze
sze kosmologów, (mag)

Astronomowie odkryli 
najbliższą Drogi 

Mlecznej galaktykę
Międzynarodowy zespół astronomów 
z Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Au
stralii odnalazł do tej pory nieznaną ga
laktykę zderzającą się z naszą Drogą 
Mleczną. Nowo odkryta galaktyka jest 
najbliższą galaktyką względem centrum 
Drogi Mlecznej. Odkryty obiekt nazwa
no galaktyką karłowatą w Wielkim Psie 
(ang. Canis Major dwarf galaxy) od 
gwiazdozbioru Wielkiego Psa (Canis 
Major), w którym się znajduje. Położo
na jest zaledwie 25 tys. lat świetlnych 
od Ziemi i 42 tys. lat świetlnych od cen
trum naszej Galaktyki. Jest zatem bliż
sza niż odkryta w 1994 r. galaktyka kar
łowata w Strzelcu (ang. Sagittarius dwarf 
galaxy), która znajduje się w odległości 
50 tys. lat świetlnych od Ziemi i również 
zderza się z Drogą Mleczną. Odkrycie 
to dowodzi, iż nasza Galaktyka ciągle 
się powiększa, wchłaniając pobliskie, 
małe galaktyki.

Odkrycie galaktyki w Wielkim Psie 
było możliwe dzięki przeglądowi całego 
nieba, dokonanemu w podczerwieni 
(2MASS, o którym pisaliśmy na łamach 
ORIONa). Przegląd ten umożliwia astro
nomom zaglądać poza obłoki pyłu w 
dysku Drogi Mlecznej. Nowo odkryta 
galaktyka karłowata leżała właśnie za

takimi gęstymi obłokami pyłu. Doniesie
nie zostało właśnie opublikowane w cza
sopiśmie Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society.

„To tak, jakbyśmy założyli podczer
wone noktowizory,” mówi członek zespo
łu badawczego dr Rodrigo Ibata z Ob
serwatorium w Strasbourgu. „Jesteśmy 
teraz w stanie studiować te części Drogi 
Mlecznej, które do tej pory były poza 
naszym zasięgiem”.

Nowa galaktyka karłowata została za
uważona dzięki gwiazdom gigantom typu 
M — są to chłodne, czerwone gwiazdy, 
które szczególnie silnie świecą w pod
czerwieni. „Użyliśmy tych rzadko wystę
pujących gwiazd jako znaków rozpo
znawczych w wyśledzeniu położenia ga
laktyki, gdyż liczne gwiazdy innych typów 
były zbyt słabe, byśmy je mogli zoba
czyć", wyjaśnia Nicolas Martin z Obser
watorium w Strasbourgu. „Sąone szcze
gólnie pożyteczne, gdyż możemy zmie
rzyć odległości do nich, a zatem również 
sporządzić trójwymiarową mapę odle
głych obszarów dysku naszej Drogi 
Mlecznej.”

Siły pływowe naszej Drogi Mlecznej powo
li rozrywają galaktykę karłowatą w Wielkim 
Psie (zaznaczona strzałką). Wydarte w ten 
sposób gwiazdy tworzą rozległe pierście
nie. Patrz ostatnia strona okładki tego ze
szytu.

Galaktyka karłowata w Wielkim Psie w i
doczna z Ziemi. Galaktyka (B) znajduje się 
tuż poniżej dysku Drogi Mlecznej (A) i jej 
gwiazdy zlewają się z obrazami gwiazd na
szej Galaktyki. Źródło: RAS

W ten sposób astronomowie odnaleźli 
rozczłonkowane zwłoki galaktyki karłowa
tej w Wielkim Psie i długie smugi gwiazd 
prowadzące do niej. Wydaje się, że stru
mienie gwiazd wyrwane ze zjedzonej 
galaktyki nie tylko zasilają zewnętrzne 
obszary Drogi Mlecznej, ale również 
mogą przejść w pobliżu Słońca.

Obecnie astronomowie uważają że 
tak duże galaktyki jak nasza Droga 
Mleczna rosną do obecnych, majesta
tycznych rozmiarów przez konsumpcję 
mniejszych, galaktycznych sąsiadów. 
Pokazano, że zjedzone galaktyki dodają 
gwiazdy do ogromnych otoczek (halo) 
wokół galaktyk. Jednak dotychczas nie 
przypuszczano, że mogą one w podob
ny sposób powiększać również dyski

galaktyk. Symulacje komputerowe po
twierdzają że Droga Mleczna przechwy
tuje gwiazdy z galaktyki w Wielkim Psie, 
dodaje do swojego własnego dysku i bę
dzie to czynić nadal.

„W skalach galaktyk, karłowata ga
laktyka w Wielkim Psie to bokser wagi 
lekkiej, zawiera tylko około miliarda 
Słońc," mówi dr Michele Bellazzini z Ob
serwatorium w Bolonii. „Jest mało praw
dopodobne, aby ta mała galaktyka mia
ła przetrwać długo. Jest ona wypycha
na i wciągana przez kolosalne siły gra
witacyjne naszej Drogi Mlecznej, która 
wciąż wykrada jej gwiazdy i rozrywa ją 
na kawałki.” Pewne pozostałości po ga
laktyce karłowatej w Wielkim Psie tworzą 
pierścień wokół dysku naszej Galaktyki.

„Galaktyka w Wielkim Psie mogła 
podwyższyć masę naszej Galaktyki do 
około 1 %", mówi dr Geraint Lewis z Uni
wersytetu w Sydney. „To ważne odkry
cie, ponieważ wskazuje, że nasza Dro
ga Mleczna nie jest w wieku średnim — 
ona wciąż się tworzy."

„Wcześniejsze oddziaływania podob
nego rodzaju jak zaobserwowane teraz 
mogły być odpowiedzialne za pewne 
detale, które widzimy obecnie w struk
turze naszej Drogi Mlecznej,” mówi dr 
Michael Irwin z Uniwersytetu w Cam
bridge.

Opr. Krzysztof Chyży

Podczerwone rozbłyski 
z czarnej dziury 

w sercu Galaktyki
Międzynarodowa grupa astronomów 
kierowana przez naukowców z Instytu
tu Maxa Plancka w Niemczech odkryła 
potężne flary z supermasywnej czarnej 
dziury w sercu naszej Drogi Mlecznej. 
Sygnał, gwałtownie zmieniający się 
w skali minut, musi pochodzić z gorące
go gazu spadającego na czarna dziurę, 
tuż zanim zniknie on poniżej „horyzontu 
zdarzeń” potwora. Nowe obserwacje sil
nie przemawiają za tym, iż czarna dziu
ra w centrum naszej Galaktyki gwałtow
nie rotuje.

Nigdy przedtem naukowcy nie byli 
w stanie tak dokładnie badać zjawisk 
w najbliższym otoczeniu czarnej dziury. 
Nowe wyniki bazują na obserwacjach 
uzyskanych dzięki 8,2-m teleskopowi 
YEPUN — jednemu z czterech olbrzy
mów znajdujących się w Paranal Obse
rvatory w Chile na pustyni Atacama oraz 
optyce adaptacyjnej, w którą są wypo
sażone teleskopy. Rezultaty badań opu
blikowano niedawno w Nature.
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Teleskop VLT Źródło: ESO

Optyka adaptacyjna jest tech
niką pozwalającą przezwyciężyć 
zniekształcenie obrazu w zakresie 
widzialnym i podczerwonym, które 
spowodowane jest turbulencjami 
naszej ziemskiej atmosfery. Znie
kształcenie padającej fali świetlnej 
jest wykrywane i analizowane przy 
pomocy szybkiego czujnika sprzę
żonego z systemem komputero
wym, a następnie bezpośrednio 
„niwelowane” przy użyciu tak zwa
nego zwierciadła deformowalnego. 
Optyka adaptacyjna pozwala otrzy
mać obrazy o rozdzielczości kąto
wej -0,04 sekund łuku na 8,2-m te
leskopie VLT w bliskiej podczerwie
nie i około 10 razy wyraźniejsze zdjęcia 
niż klasyczne zdjęcia ograniczone przez 
seeing (czyli turbulencje naszej atmo
sfery) oraz około 4 razy ostrzejsze niż 
obrazy z Kosmicznego Teleskopu Hub- 
ble’a na tej samej długości fali.

Rozbłyski światła 
ze znikającej materii

Nic nie zapowiadało nadzwyczajnych 
wydarzeń, gdy wczesnym rankiem 9 
maja 2003 astronomowie pracowali 
w sterowni VLT w Paranal Observatory. 
Cztery olbrzymie teleskopy łapały nie
liczne fotony, które przyleciały do Chile 
z najdalszych zakątków Wszechświata. 
Na monitorach pojawiały się informacje, 
kolumny cyfr... Nagle na ekranie kom
putera zbierającego dane z teleskopu 
YEPUN pojawiło się coś dziwnego...

— Co ta gwiazda wyprawia?! —  wy
krzyknął Rainer Schódel, astronom z 
Max-Planck-lnstitut w Niemczech. On 
i Reinhard Genzel, kierownik grupy ba
dawczej, obserwowali centrum Drogi 
Mlecznej, kiedy zobaczyli zupełnie 
„nowy" obiekt na ekranie. Coś niezwy
kłego działo się w centrum naszej Ga
laktyki!

Kilka minut później „gwiazda" zniknę
ła z ekranu. Naukowcy byli świadkami 
potężnego rozbłysku promieniowania w 
podczerwieni dochodzącego dokładnie 
z centrum Drogi Mlecznej, gdzie znaj
duje się czarna dziura. Ponad 10 lat cze
kaliśmy na emisję w podczerwieni po
chodzącą z czarnej 
dziury — przypomina 
Andreas Eckart z Uni
wersytetu w Kolonii.
Byliśmy pewni, że od 
czasu do czasu czar
na dziura ściąga na 
siebie materię. Gdy 
materia opada w kie
runku czarnej dziury, 
staje się coraz goręt
sza i w końcu zaczy
na emitować promie
niowanie podczerwone.

Ale aż do 9 maja tego roku teleskopy 
VLT nie zaobserwowały żadnego pro
mieniowania podczerwonego z pobliża 
czarnej dziury. Był to przełomowy mo
ment. Nigdy wcześniej nikt nie oglądał 
„na żywo” ostatniego „krzyku” materii, 
która opadając na czarną dziurę, prze
chodzi punkt, skąd nie ma powrotu.

Na granicy
Uważna analiza 

nowych danych ob
serwacyjnych poka
zała, że emisja w 
podczerwieni po
chodzi z miejsca od
dalonego w skali ką
towej o kilka tysięcz
nych sekund łuku od 
miejsca, gdzie jest 
czarna dziura (co 
odpowiada odleg
łości kilku godzin 
świetlnych) i zmienia 
się w skali czasowej

rzędu minut. Dla porównania obiekt
0 długości 2 m znajdujący się na 
Księżycu widzielibyśmy pod kątem
1 tysięcznej sekundy łuku.

To pokazało, że sygnał w pod
czerwieni musi pochodzić tuż 
sprzed miejsca zwanego „horyzon
tem zdarzeń” czarnej dziury, która 
jest „strefą bezpowrotną", nawet 
światło nie może z niej uciec. Gwał
towna zmienność widoczna na 
wszystkich danych z VLT (nie tylko 
tych z 9 maja br.) jasno wskazuje, 
że obszar dookoła horyzontu ce
chuje się chaotycznością— bardzo 
podobnie jak burze czy rozbłyski 
słoneczne.

Nasze dane dostarczają nam bezpre
cedensowych informacji o tym, co dzie
je się na zewnątrz horyzontu zdarzeń 
i pozwalają testować przewidywania 
Ogólnej Teorii Względności — wyjaśnił 
Danile Rouan, astronom z Obserwato
rium w Meudon. Najbardziej uderzają

cym rezultatem jest widoczna 17-minu- 
towa periodyczność w krzywych światła 
dwu zaobserwowanych rozbłysków. Jeś
li ta periodyczność wywołana jest ru
chem gazu orbitującego wokół czarnej 
dziury, to nieunikniony wniosek jest taki, 
że czarna dziura musi gwałtownie rato
wać.

Reinhard Genzel jest bardzo zado
wolony: — To wielki przełom. Z teorii wie
my, że czarna dziura ma jedynie masę, 
kręt oraz ładunek elektryczny. W ze
szłym roku byliśmy w stanie jednoznacz
nie udowodnić istnienie i wyznaczyć 
masę czarnej dziury w centrum Galak
tyki. Jeśli nasze założenie jest popraw
ne, iż ta periodyczność jest podstawo
wym czasem orbitowania akreującego 
gazu, to po raz pierwszy zmierzyliśmy 
również kręt. I wynika z tego, że ma on 
połowę wartości dozwolonej przez Teo
rię Względności.

Genzel dodał: — Naprawdę rozpo
częła się era fizyki obserwacyjnej czar
nych dziur!

Opr. Karolina Zawada

Światło gwiazd, przechodząc przez turbulentnąastmosferę ziemską 
ulega deformacji, a utworzony obraz jest rozmyty. Deformacje at
mosferyczne mogą być poprawione przez zmieniające swój kształt 
w czasie rzeczywistym ostatnie lustro systemu optycznego tele
skopu, w rytm zmian powodowanych przez atmosferę. To lustro 
„adaptuje" swój kształt do kształtu zaburzeń frontu fali, powodowa
nych przez atmosferę, stąd nazwa systemu. Ostrość otrzymanego 
z taką optyką obrazu jest bliska maksymalnej teoretycznej ostrości 
dla danej średnicy teleskopu. Źródło: ESO

Rozbłysk bliskiej podczerwieni z centrum Galaktyki. Źródło: ESO
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Taikonauta 
w Kosmosie

W środę 15 października, gdy zegary 
w Pekinie wybiły 9 rano (środa, 3 w nocy 
czasu polskiego) z kosmodromu Jiuqu- 
an wystartował pierwszy chiński załogo
wy statek kosmiczny Shenzhou 5. Lot 
trwał 21,5 godz., a załogę statku stano
wił 38-letni pilot Sił Powietrznych Chin 
— pułkownik Yang Liwei.

Shenzhou został wyniesiony na orbi
tę przez rakietę „Długi Marsz 2F”. Pierw
szy raport pilota usłyszano 34 min po star
cie: — Czuję się dobrze, mój stan jest 
w normie. Kamery na pokładzie Shen
zhou 5, co oznacza „boski statek”, zare
jestrowały sceny, gdy Liwei sprawdza li
stę kontrolną macha do ludzi na ziemi 
i wznosi do góry flagę Chin i ONZ. Po
trawy na statku były również typowo chiń
skie: ryż, mięso przyrządzone na ostro- 
kwaśno oraz kurczak. Yang Liwei ma 
żonę i 8-letniego syna, który w trakcie 
lotu spytał ojca: „Tatusiu, jadłeś już ryż?"

Gdy zbliżał się moment powrotu na 
Ziemię, od modułu orbitalnego zostały 
odrzucone moduł startowy i serwisowy, 
który zawierał zapasy i paliwo. Następ
nie włączono silniki, które wypchnęły sta
tek z orbity, po której krążył i skierowały 
na orbitę powrotną na stepy Mongolii 
Wewnętrznej (północno-wschodnia 
część Chin), około 1000 km od kosmo
dromu Jiuquan, który leży na południo
wym skraju pustyni Gobi. Moduł orbital
ny pozostał w przestrzeni i będzie kon
tynuować swoją misję przez następne 
kilkanaście miesięcy.

Kapsuła lądownicza przedarła się 
przez atmosferę, która zmniejszyła ostro 
jej prędkość wynoszącą 7,91 km/s (jest 
to wartość pierwszej prędkości kosmicz

nej, czyli prędkości niezbędnej do umiesz
czenia ciała na niskiej, kołowej orbicie 
okołoziemskiej). Następnie otworzyły się 
spadochrony, które jeszcze bardziej wy
hamowały spadającą kapsułę i pozwoliły 
jej miękko osiąść na ziemi. Chińskie me
dia zakomunikowały światu, że w czwar
tek rano o 6:23 czasu lokalnego (0:23 
czasu polskiego) kapsuła lądownicza

Pierwszy chiński astronauta tuż po wylą
dowaniu

bezpiecznie opadła na spadochronie na 
Ziemię, a miejsce lądowania było odda
lone jedynie o 4,8 km od wcześniej wy
znaczonego lądowiska w Mongolii We
wnętrznej. Film video pokazał bohatera 
tego lotu — Lt. Colonel Yang Liwei ma
cha do zgromadzonego obok tłumu chwi
lę po wylądowaniu. Następnie taikonau
ta opuścił miejsce lądowania na siedzą
co. Oficjalnie ogłoszono, że pilot „pozo
staje w dobrym zdrowiu”.

Następnie po 2 godz. lotu chiński 
astronauta znalazł się w Pekinie, gdzie 
mieści się centrum kontroli lotów, a tak

że rodzinny dom Liwei. „Statek działał 
dobrze. Czuję się bardzo dobrze i je
stem dumny z mojej ojczyzny”, powie
dział pilot.

Oficjalny raport mówi, że astronauta 
nie zgłosił żadnych defektów ani tech
nicznych problemów. Podobno komuni
kacja głosowa z naziemnym centrum 
kontroli w Pekinie przebiegała zgodnie 
z oczekiwaniami. Komunikaty transmi
towane były poprzez stacje śledzenia 
oraz okręty morskie na całym świecie. 
Statek poruszał się po orbicie kołowej 
na wysokości 343 km nad Ziemią. Wy
konał 14 okrążeń wokół Ziemi i przebył 
około 600 tys. km. Wiadomo, że taiko
nauta przeprowadził na pokładzie stat
ku pewną liczbę doświadczeń nauko
wych oraz eksperymentów dla potrzeb 
wojska. Yang Liwei jest 431 człowiekiem 
w Kosmosie i pierwszym obywatelem 
Chin w przestrzeni kosmicznej.

Po latach przygotowań Chiny stały się 
trzecim państwem na świecie, który po 
Związku Radzieckim i Stanach Zjedno
czonych wyniósł człowieka w przestrzeń 
kosmiczną. 12 kwietnia 1961 r. wystar
tował Jurij Gagarin, zostając pierwszym 
kosmonautą (gr. nauta — żeglarz). Lot 
trwał 108 min. 5 maja 1961 r. statek Mer
kury wyniósł „ku gwiazdom” Alana She- 
parda (lot trwał 15,5 min) — on został 
pierwszym astronautą (gr. aster — 
gwiazda). Chińczycy nazywają swojego 
bohatera —  yuhangyuan. Częściej uży
waną nazwą jest jednak taikonauta, któ
ra pochodzi od chińskiego słowa tai- 
kong, czyli przestrzeń kosmiczna.

Następna kosmiczna misja Chin 
może nastąpić już za kilka miesięcy...

Opr. Karolina Zawada

Taikong — przestrzeń kos
miczna — w języku chińskim

Na rozkładówce:
Gwiazdy czasem rodzą się pośród chaosu. Około 3 min lat temu w pobliskiej 
galaktyce M33 potężny obłok gazu dał początek gęstym wewnętrznym węzłom, 
które pod wpływem grawitacji zapadły się, tworząc gwiazdy. Jednak NGC 604 
była tak wielka, że mogła uformować wystarczająco dużo gwiazd, by razem 
utworzyły gromadę kulistą. Wiele młodych gwiazd z tego obłoku jest widocz
nych na zdjęciu uzyskanym przez Teleskop Kosmiczny Hubble'a (ang. Hubble 
Space Telescope), razem z tym, co pozostało z pierwotnego obłoku gazu. Nie
które gwiazdy były tak masywne, że już zdążyły przebyć poszczególne etapy 
ewolucji i eksplodować jako supernowe. Najjaśniejsze z pozostałych gwiazd 
emitują światło tak energetyczne, że wytworzyły jeden z największych obłoków 
zjonizowanego wodoru, porównywalny z mgławicą Tarantula znajdującą się 
w Wielkim Obłoku Magellana w sąsiedztwie naszej Drogi Mlecznej.

Fot. D. Gamett (U. Arizona) i in., NASA and The Hubble Heritage Team (AURA/ 
STScl)
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Zdjęcie zorzy z tego samego dnia, wykonane obiektywem szerokokątnym f = 28 mm o światłosile 2.5 na filmie Kodak 

Gold 100 około godz. 18:25. Czas naświetlania 2 min. Fot. Krzysztof Socha. Kolonia, gm. Baćkowice (koło Opatowa)
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Zorza polarna 20.11.2003, godz. 21:05. obiektyw Industar 
2,8/50, film Fuji Superia^OO, czas eksp. ok. 15 s. Fot. Ja
nusz Magda, Trzęsówka (40‘ km na północ od Rzeszowa)

Zorza polarna (kierunek wschodni) 20.11.2003, godz. 
19:36, eksp. 3 min. Obiektyw Pentacon 2,8/29. Film Fuji 
Superia x-TRA 400. Fot. Mariusz Świętnicki, Żręcin

» . ..

Zorza polarna (okolice Szubina) 30.05.2003, godz. 0:30. eksp. 30 s. Obiektyw Nikkor 28-105, f 3,5-4,5, film Kodak 100 
ASA. Fot. Marek Nikodem, Niedźwiady (okolice Szubina)
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25 lat Centrum Astronomicznego
im. Mikołaja Kopernika, PAN w Warszawie

W' dniach 29 i 30 września 
2003 r. odbyła się sesja na
ukowa zorganizowana z oka- 

zji 25 rocznicy otwarcia Centrum Astro
nomicznego im. Mikołaja Kopernika 
PAN w Warszawie. W sesji wzięli udział 
zaproszeni goście, a wśród nich mini
ster nauki Michał Kleiber, prezes PAN 
Andrzej Legocki, ambasador Republiki 
Południowej Afiyki Sikose Mji, attache 
naukowy ambasady Francji Jose Kobiel- 
ski i jego zastępca Helene Króle, radca 
do spraw ekonomicznych ambasady 
USA Richard Rorvig, prezes Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego Andrzej 
Woszczyk.

Wmurowanie aktu erekcyjnego CAMK — 
19 września 1973 r. Od prawej: Thomas B. 
Owen —  NSF, Richard T. Davies — amba
sador USA, prof. R. Kulikowski — PAN 
i prof. Dionizy Smoleński — PAN

Po mowach oficjalnych, dwaj twór
cy Centrum , Jó ze f Sm ak i Robert 
O ’Dell przypomnieli ciekawą, a mo
mentami nawet dramatyczną historię 
powstawania Centrum i współpracy 
pomiędzy astronomami Polski i Stanów 
Zjednoczonych w latach 70. Szczegó
ły tej historii były wielokrotnie opisy
wane, a zainteresowanych czytelników 
odsyłam do tekstu „Jubileusz CAMK”, 
w „Świecie Nauki” (wrzesień 2003) lub 
artykułu historycznego na stronie inter
netowej Centrum (www.camk.edu.pl), 
gdzie znajduje się też bogaty materiał 
fotograficzny.

Program pierwszego dnia sesji, poza 
wspomnieniami historycznymi, obej
mował 5 wykładów przeglądowych, 
przedstawionych przez polskich astro
nomów pracujących w zagranicznych 
ośrodkach, obejmujących dziedziny 
szczególnie intensywnie uprawiane

Otwarcie CAMK — 24 maja 1978 r. Prezes 
PAN, prof. Witold Nowacki, wręcza klucz 
do budynku dyrektorow i CAMK, prof. 
J. Smakowi
Szczerba o misji HERSCHEL, Janusz 
Kałużny o teleskopie SALT, a Roman 
Juszkiewicz o badaniach mikrofalowe
go promieniowania tła. Bohdan Paczyń
ski podsumował sesję.

Dwudniowa sesja zgromadziła by
łych i aktualnych pracowników i studen
tów Centrum, z których bardzo wielu 
pracuje w różnych ośrodkach na całym

świecie. Była też okazją do spotkania 
z kolegami, którzy odeszli od uprawia
nia nauki, a z dużym powodzeniem dzia
łają w innych dziedzinach (Maciej Koz
łowski jako szefNASK-u, Mieczysław 
Prószyński jako wydawca, Mirosław Pa
nek w bankowości, Tomasz Chlebow
ski w biznesie, Jacek Staszelis, bohater 
piosenki Jana Kelusa „Gdy do wojska 
szedł Jacek Staszelis”, w informatyce, 
i wielu, wielu innych). Po raz pierwszy 
od 25 lat odwiedziła gmach centrum

Otwarcie CAMK —  24 maja 1978 r. Prze
mawia prof. Richard C. Atkinson — Direc
tor NSR Od prawej: NN, prof. A. Trautman, 
prof. Philip Handler— President NAS, prof. 
W. Nowacki —  Prezes PAN. Od lewej: Wil
liam Schaufele — ambasador USA, prof. 
J. Kaczmarek — Sekretarz Naukowy PAN

jego projektantka, Barbara Dąbska. Jó
zef Smak prezentował wzruszający film 
na taśmie 8 mm przedstawiający budo
wę i ceremonię otwarcia Centrum.

Wszyscy zgodzili się na następne 
spotkanie, we wrześniu 2028 r., w 50 
rocznicę otwarcia Centrum.

Stanisław Bajtlik

Otwarcie CAMK— 24 maja 1978 r. W pierw
szym rzędzie od prawej: prof. B. Paczyń
ski, prof. W. Iwanowska, prof. A. Trautman, 
prof. Philip Handler— President NSR Wil
liam Schaufele —  Ambasador USA, prof. 
W. Nowacki —  Prezes PAN, prof. J. Kacz
marek, prof. Richard C. Atkinson — Direc
tor NSR ..., prof. S. Piotrowski

w Centrum i przedstawiających wkład 
astronomów z Warszawy i Torunia. 
Bohdan Paczyński mówił o ewolucji 
gwiazd, Sławomir Ruciński o układach 
podwójnych, Marek Abramowicz o ak-

W Pałacu Staszica, obok makiety CAMK, 
w dniu wmurowania aktu erekcyjnego 19 
września 1973 r., stoją od prawej: prof. Jan 
Kaczmarek — PAN, Alan Greenberg — am
basada USA, Thomas B. Owen —  NSR Ri
chard T. Davies — ambasador USA, Albert 
M. Baer —  tłumacz, Mr. Wiechowski — am
basada USA, arch. Ryszard Czerwiński — 
współprojektant CAMK

tywnych galaktykach, Jean Pierre La
sota o astronomii rentgenowskiej, a Ra
dosław Stompor o kosmologii.

Drugiego dnia astronomowie z Cen
trum wygłosili 4 wykłady przedstawia
jące główne programy naukowe, reali
zowane w Centrum. Tomasz Bulik 
mówił o satelicie INTEGRAL, Ryszard
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„Z DĄBROWY GÓRNICZEJ — BLIŻEJ DO GWIAZD” 
— ruszyła budowa obserwatorium astronomicznego

Co może zdziałać pasjonat astrono
mii w swoim mieście?

Okazuje się, że bardzo dużo. Posta
nowiłem iść w ślady moich nauczycie
li, niestety, już nieżyjących: Pana Wa
cław a Szym ańskiego, założyciela  
i długoletniego Prezesa Centralnej Sek
cji Obserwacji Słońca (PTMA) i Towa
rzystwa Obserwatorów Słońca, Stani

sława Roberta Brzostkiewicza, popu
laryzatora astronomii, astronoma ama
tora, pisarza założyciela dąbrowskiego 
oddziału PTMA oraz Kazimierza Ga
wędy, astronoma amatora.

To dzięki Nim astronomia stała się 
mojąpasją, która trwa już 30 lat. Wszyst
ko zaczęło się w 1998 r., kiedy zapropo
nowałem Dyrekcji Szkoły Podstawowej 
nr 16 w Dąbrowie Górniczej powołanie 
na jej terenie kółka astronomicznego. 
Pomysł wybudowania obserwatorium 
powstał w 1999 r., o czym pisałem w 
„Uranii-PA” 2/2000. W ciągu tych lat 
skupiłem się na przekonywaniu do nie
go samorządowców. Od samego począt
ku w moich poczynaniach wspierał mnie 
wtedy jeszcze radny, a w chwili obec
nej Prezydent Miasta Dąbrowy Górni
czej Pan mgr Jerzy Talkowski oraz Pre
zes Towarzystwa Obserwatorów Słońca 
Pan Piotr Urbański. Poparciu Pana Pre
zydenta Miasta zawdzięczam to, że po
mysł ujrzał światło dzienne i jest reali
zowany. Budowa ruszyła na początku 
września 2003 r., obecnie prace są na 
ukończeniu. W miejscu szkolnego kół

ka powstało Dąbrowskie Koło Miłośni
ków Astronomii, którego patronem zo
stał Stanisław Robert Brzostkiewicz. 
Honorowy patronat nad obserwatorium 
i D ąbrow skim  Kołem M iłośników  
Astronomii objął Prezydent Miasta Dą
browy Górniczej. Głównym celem ob
serwatorium i koła astronomicznego 
będzie popularyzacja astronomii wśród

dzieci, młodzieży oraz mieszkańców 
Dąbrowy Górniczej. Już nawiązaliśmy 
współpracę z Towarzystwem Obserwa
torów Słońca w Żychlinie. W obserwa
torium będą prowadzone obserwacje 
plam i pochodni słonecznych w ramach 
TOS. Tutaj odbywać się będą coroczne

Ogólnopolskie Zjazdy Towarzystwa 
Obserwatorów Słońca. Można powie
dzieć, że po wielu latach nieobecności 
w Dąbrowie Górniczej Towarzystwo 
Obserwatorów Słońca wraca do korze
ni. Planujemy również dla osób zainte
resowanych pokazy w dzień —  Słońca, 
a w nocy —  nocnego nieba. Przewidu
jemy spotkania, pogaduszki i prelekcje. 
W przyszłym roku rozpoczniemy budo
wę amatorskiego radioteleskopu, chcąc 
w ten sposób przybliżyć zainteresowa
nym radioastronomię.

Obserwatorium zostało wyposażone 
w instrument optyczny wykonany przez 
żywiecką firmę „Uniwersał” S.C. Jest 
nim teleskop zwierciadlany Cassegraina 
o średnicy lustra 0,5 m, osadzony na mon
tażu paralaktycznym, widłowym, typu 
amerykańskiego. Wyposażono go w na
pędy osi deklinacji i rektascensji na ba
zie silników krokowych, całość jest ste
rowana i kontrolowana mikroprocesowo. 
Teleskop przykryto kopułą o średnicy 
3,10 m wykonaną z kompozytu polie
strowego (masa 350 kg) i wyposażono 
w napędy. Ruch kopuły jest w pełni 
zsynchronizowany z mchem teleskopu. 
Powstała również sala prelekcyjno-au- 
diowizualna z wyposażeniem.

W tejże sali powstaje w chwili obec
nej stała ekspozycja muzealna, poświę
cona sylwetce naszego patrona, którym 
jest Stanisław Robert Brzostkiewicz. Na

Na tle kopuły stoją od lewej: Jacek Uniwersał, Dariusz W. Nelle, Maciej Wójcik (paź
dziernik 2003 r.)

Okolice szkoły w Dąbrowie Górniczej. Widoczna kopula obserwatorium
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w kraju

Po lewej: Autor wraz z teleskopem Newtona, (średnica lustra 200 mm, 
ogniskowa 1000 mm). Wyżej, wykonane przez ten teleskop uzbrojo
ny w soczewkę Barlowa *2 i aparat fotograficzny Practica L, zdjęcie 
zaplamionego październikowego Słońca. Rozległe ciemne obszary 
na obrazie tarczy Słońca, to cienie gałęzi drzewa, które przesłaniały 
Słońce widziane z okna mieszkania Autora

ekspozycji znajdują się pamiątki przeka- ostatnich dni. Pomysł ekspozycji powstał łem przyjemność znać, nie wygasła,
zane przez rodzinę Pana Stanisława, rok temu, bardzo mi zależało, aby pamięć Swą działalność poświęcam pamięci
a związane z jego życiem i pasją, jaką po tak wspaniałym człowieku, jakim był Stanisława R. Brzostkiewicza.
była astronomia, której był wiemy do Stanisław R. Brzostkiewicz, którego mia- Dariusz W. Nelle

Sylwetki polskich astronomów

125 urodziny Tadeusza Augustyna Rakowieckiego 
— hajnowskiego astronoma

Droga rozwoju większości uczo
nych prowadzi przez fachowe stu

dia i kolejne stopnie oraz tytuły nauko
we przy coraz wyraźniej zarysowującej 
się specjalizacji. Zdarzają się jednak 
życiorysy, w których zachodzą nietypo
we zmiany specjalności lub nietypowe 
ich połączenia. Przedstawię tu właśnie 
taki życiorys.

Tadeusz Augustyn Rakowiecki uro
dzony 27 lipca 1878 r., wnuk jednego 
z wybitniejszych polskich społeczników 
przełomu XVIII i XIX w. Ignacego Be
nedykta Rakowieckiego, przejął po swo
im dziadku zarówno zainteresowania 
naukowe, jak i pasję do działań dla ludu. 
Będąc jednym z dziewięciorga dzieci 
Jarosława i Pauliny z Szeligów Rako
wieckich — średnio zamożnych, ale nie
bogatych ziemian w Grali-Dąbrowiźnie 
w powiecie siedleckim — wiedział, że 
będzie się musiał utrzymywać z własnej 
pracy. Dlatego po ukończeniu szkoły 
średniej w Warszawie, mimo iż od dzie
ciństwa nęciły go zarówno nauki ścisłe, 
jak i humanistyczne, wybrał się na stu
dia medyczne na rosyjskim wówczas 
Uniwersytecie Warszawskim. Szukając

szybkiego usamodzielnienia, po ukoń
czeniu studiów w 1902 r. przyjął stano
wisko lekarza wojskowego. To wojsko 
było rosyjskie, ale młody Rakowiecki 
uważał, że złożona przez niego oficer
ska przysięga wierności carowi nie sta
wi go nigdy w konflikt z polskim su
mieniem, skoro jako lekarz będzie tylko 
leczył ludzi jako takich i ratował życie 
rannym. Służył kolejno w różnych oko
licach imperium rosyjskiego — od War
szawy do Władywostoku. Zwolniwszy 
się ze służby po wojnie japońskiej, 
podjął pracę w szpitalu św. Ducha 
w Warszawie. Oprócz praktyki lekar
skiej zajął się wtedy laytyką literacką, 
głównie twórczości Stefana Żeromskie
go. Że opublikowane wówczas w róż
nych wydawnictwach jego prace były 
wartościowe, świadczy fakt, iż rozpraw
ka o Popiołach doczekała się drugiego 
wydania w Tel Awiwie w czasie gorą
cych miesięcy roku 1943.

Kilka lat przed wybuchem I Wojny 
Światowej Rakowiecki przypadkowo— 
jak sam o tym opowiadał —  zauważył 
na wystawie księgami Kosmografię in
nego lekarza — astronoma (od czasów

Kopernika łączenie medycyny z astro
nomią jest częste — szczególnie w Pol
sce) Jana Walerego Jędrzejewicza. Kupił 
ją  i nie tylko przeczytał, ale przestudio
wał. Wyzwoliło to w nim świadomie 
dotąd tłumioną pasję astronomiczną. 
Zaczął jako samouk studiować coraz 
bardziej trudne problemy astronomii kla
sycznej. Przeszedł szybko do stawiania 
i rozwiązywania nowych, własnych za
gadnień. W niecałe trzy lata od pierw
szych lektur astronomicznych, jako 
produkt uboczny systematycznego po
rządkowania zdobytych wiadomości 
powstał rękopis podręcznika akademic
kiego Drogi planet i komet. Wybuch 
wojny nie pozwolił jednak na jego pub
likację.

Kilka miesięcy przed wybuchem 
wojny ożenił się z wierną towarzyszką 
swego dalszego życia, nauczycielką 
i działaczką niepodległościową Pelagią 
z Górskich. Początek wojny zastaje mło
dych małżonków rozdzielonych. On 
zmobilizowany — znów jako lekarz 
wojskowy armii rosyjskiej —  ona 
w Krakowie, gdzie towarzyszy powsta
jącym Legionom. Józef Piłsudski powie-
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rza jej odręcznie napisany rozkaz utwo
rzenia Polskiej Organizacji Wojskowej 
(słynnego później POW) na terenie za
boru rosyjskiego. Emisariuszka Pelagia 
przedostaje się przez front. Młodej 
i efektownej kobiecie pomagają w tym 
zarówno oficerowie austriaccy, jak i ro
syjscy nie podejrzewający, co przewo
zi. Oddawszy w Warszawie rozkaz we 
właściwe ręce, jedzie odwiedzić męża 
w jego jednostce znajdującej się na 
szczęście niedaleko. Tu się zastanawiają, 
czy należy werbować do POW Polaków 
będących rosyjskimi oficerami i do
chodzą wspólnie do wniosku, że tego 
robić nie wolno. Przysięga na wierność 
carowi jest przysięgą ważną. Kto ją  zło
żył, winien jej dotrzymać. W tej decyzji 
przejawia się dewiza życiowa małżon
ków Rakowieckich: uczciwość na 
pierwszym miejscu. Niejednemu dzisiej
szemu Polakowi może się to wydać 
dziwne, ale w pełni koresponduje z po
stawą księcia Józefa Poniatowskiego, 
który pozostał wiemy Napoleonowi 
również w czasach, gdy losy Polski trze
ba już było opierać o zupełnie inne pod
stawy polityczne. Pani Pelagia Rako
wiecka działa więc dla POW w innych 
środowiskach. Jej małżonkowi nato
miast los pozwala szybko się dostać do 
niewoli austriackiej, z której jako Polak 
zostaje zwolniony i może pracować w 
powiatowym szpitalu w Bychawie. Po 
zamordowaniu cara, czuje się wreszcie 
zwolniony z przysięgi i wtedy dopiero 
może wstąpić do Wojska Polskiego. Bie
rze jako lekarz udział w wojnie z bol
szewikami, aby w roku 1922, po powro
cie z odznaczeniami w stopniu majora 
rezerwy, wrócić do cywilnej praktyki 
lekarskiej i do astronomii. Rakowiecki 
jest w tym okresie jednym z nielicznych 
astronomów w Polsce. Osiada wpraw
dzie w Hajnówce jako lekarz, bierze jed
nak czynny udział w zawiązującym się 
Polskim Towarzystwie Astronomicz
nym i staje się współbudowniczym pol
skiej astronomii.

Astronomia w Polsce odradza się 
powoli. Wreszcie mogą się ukazać dru
kiem napisane przed wojną jego Drogi 
planet. Ta pierwsza astronomiczna pu
blikacja naukowa Rakowieckiego poja
wia się w 50. roku jego życia! I to nie 
byle jaka publikacja, bo podręcznik aka
demicki, z którego potem korzystało

kilka pokoleń studentów astronomii, 
w tym piszący te słowa. W ślad za pod
ręcznikiem sypią się oryginalne przy
czynki naukowe. Publikuje je w Polsce 
i we Francji. Prace dotyczą mechaniki 
układu planetarnego, geodezji, służby 
czasu, zaćmień Słońca i Księżyca, dy
namiki gwiazd wielokrotnych.

W 1930 r. zmarł Marcin Ernst, pro
fesor astronomii Uniwersytetu Jana Ka
zimierza. Osadzeniem następcy na uni
wersyteckiej katedrze astronomii we 
Lwowie zajmował się między innymi 
prof. Tadeusz Banachiewicz. Jednym 
z pięciu rozpatrywanych przez niego 
kandydatów na to stanowisko był Tade
usz Rakowiecki, który mając ówczesny 
doktorat medycyny oraz pokaźny doro-

Portret dra Rakowieckiego znajdujący się 
w Obserwatorium Astronomicznym UJ

bek z zakresu astronomii mógł się habi
litować z tej ostatniej, co Banchiewicz 
zamierzał doprowadzić do skutku na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Rako
wiecki był jednak człowiekiem nie
zmiernie skromnym. Miałby się stać — 
jak to było wówczas praktykowane — 
jedynym profesorem astronomii w uni
wersytecie. Uważał, że do tego musiał
by być równie wszechstronny jak jego 
poprzednik Ernst, który parał się zarów
no astronomią sferyczną, mechaniką nie
ba, jak i astrofizyką. On zaś był tylko 
wąskim specjalistą w zakresie mecha
niki nieba i paru innych działów astro
nomii klasycznej. Ponadto żal mu było 
opuścić swoich pacjentów w Hajnów
ce. Odmówił Banachiewiczowi. Jeszcze 
w latach 60., gdy o tym z nim rozma
wiałem, wydawał się przekonany, że nie 
nadawałby się na profesora. Ale czasy

profesorów znających się na wszystkim 
już mijały. Następcą Ernsta został rów
nie wąski specjalista — tyle że nie me
chanik niebieski, lecz fotometrysta — 
Eugeniusz Rybka.

Tadeusz Rakowiecki nie żałował ni
gdy tej odmowy. Mógł leczyć ludzi 
i wraz z żoną prowadzić najrozmaitsze 
akcje społeczne w Hajnówce, z którą 
wiązał się coraz silniej, a po pracy mógł 
się i w Hajnówce nadal zajmować uko
chaną astronomią. Wykonywał prace na 
poziomie samodzielnego pracownika 
nauki z tym, że równorzędni mu pozio
mem koledzy brali za to profesorskie 
pensje, a badania naukowe oraz pisanie 
prac było ich głównym zadaniem. On 
to samo wykonywał po godzinach pra
cy — które inni przeznaczali na odpo
czynek i rozrywki — i robił to bezpłat
nie. Niektóre tylko wydawnictwa 
naukowe płaciły skromne honoraria za 
publikowane przyczynki. Tak pracował 
do wybuchu drugiej wojny światowej, 
nie przestał też pracować pod okupacją 
Hajnówki przez Związek Radziecki 
i Trzecią Rzeszę. Szczęśliwie uniknął 
śmierci i wysiedlenia. (Ludzie opowia
dali mi, że go chronili wdzięczni pacjen
ci, jacy się znaleźli zarówno wśród ko
laborantów bolszewickich, jak i wśród 
folksdojczów). Tak pracował też po za
kończeniu II Wojny Światowej, publi
kując prace napisane w czasie wojny, 
gdy ich druk był niemożliwy, i pisząc 
nowe.

O Rakowieckim słyszałem sporo, 
będąc studentem. A niedługo potem po
znałem go osobiście we Wrocławiu na 
Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astro
nomicznego w 1950 r. Otoczony bywał 
ówczesnymi filarami polskiej astrono
mii, takimi jak Banachiewicz, Dziewul
ski, Kępiński, Rybka, Stenz, Witkow
ski..., ale czasem otaczaliśmy go 
właśnie my — wówczas najmłodsi — 
i rozmawiał z nami ciekawie, chętnie 
i żywo, jakby był naszym rówieśnikiem. 
Nie sposób było go nie lubić. Profesor 
Banachiewicz zwykł był żartować, że 
wśród astronomów tylko Rakowiecki 
jest naprawdę doktorem; miał oczywi
ście na myśli potoczny zwrot „poszed
łem do doktora”.

Jednak czasy się zmieniały. Nauka 
ewoluowała coraz szybciej. Powstawa
ły żywiołowo nowe teorie, nowe meto-
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Wrocław 1950. Tadeusz Rakowiecki w towarzystwie ówczesnej młodzieży astronomicz
nej. Od lewej: Konrad Rudnicki, Cecylia Łubieńska (dziś Iwaniszewska), Andrzej Lisicki, 
Krzysztof Serkowski, Przemysław Rybka, Tadeusz Rakowiecki

dy, nowe poglądy. A rachowanie z po
mocą ręcznych arytmometrów zaczęło 
stopniowo odgrywać w astronomii co
raz mniejszą rolę. Pojawiały się wy
myślne maszyny elektryczne i coraz 
dostępniejsze stawały się komputery. 
Odwiedzając biblioteki naukowe tylko 
od czasu do czasu, Rakowiecki wypa
dał stopniowo z głównego nurtu swojej 
specjalności. Jego referaty wygłaszane 
na zjazdach Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego coraz bardziej odsta- 
wały od referatów ludzi związanych 
z uniwersytetami. Rozumiał to i stawał 
się jeszcze bardziej skromny, ale nie 
zgorzkniały, lecz przeciwnie —  coraz 
bardziej serdeczny dla ludzi. Tylko rza
dziej się teraz pojawiał na zjazdach 
i konferencjach, a dyskusjom raczej się 
przysłuchiwał niż brał w nich udział.

Odwiedzałem go czasem w Hajnów
ce. Ostatni raz na kilka miesięcy przed 
śmiercią w 87. roku jego życia. Z wizy
tami domowymi już nie jeździł. Przyj
mował natomiast jeszcze stale pacjen
tów w domu. „Przychodzą do mnie, bo 
mniej liczę” —  mówił. Potem się kładł 
do łóżka, bo był zmęczony. A pacjenci 
mi mówili, że przychodzą, bo doktor Ra
kowiecki to umie leczyć, a ci młodzi to... 
lepiej nie mówić. I byli zawiedzeni, kie
dy pani Pelagia oznajmiała: „dziś już 
mąż nikogo więcej nie przyjmie”.

W roku 1964 kończył obliczanie or
bity i efemerydy komety Sperra (1896

IV). Przewidywał jej możliwy powrót 
w roku 1966. Był wprawdzie pewien 
przebiegu swoich rachunków, ale nie 
uważał za pewne danych wejściowych. 
Prosił więc młodszych uniwersyteckich 
kolegów o sprawdzenie tej pracy. Oka
zało się, że rzeczywiście nie wykorzys
tał wszystkich istniejących obserwacji, bo 
do niektórych nie dotarł i stąd jego wy
nik był obarczony dużym błędem. Ko
mety w 1966 r. nie należało oczekiwać. 
Ale zanim się to okazało, on już nie żył.

Odszedł przed ukończeniem 87 lat 
życia. W roku jego śmierci, 1965, Dro
gi planet i komet były stale najnowszym 
polskim podręcznikiem wyznaczania 
orbit ciał niebieskich. Następny, obej

mujący aktualniejsze zdobycze nauki i 
metody rachunkowe, ale bynajmniej nie 
lepszy, podręcznik mechaniki nieba uka
zał się w Polsce dopiero w kilka lat póź
niej. Oprócz Dróg planet i kilkudziesię
ciu innych publikacji zostawił po sobie 
trochę rękopisów w języku polskim 
i francuskim, w tym niewydaną mono
grafię matematyczną dotyczącą elipsy.

Przemówienie przedstawiciela Pol
skiego Towarzystwa Astronomicznego 
wygłoszone na pogrzebie zostało przez 
hajnowian przyjęte ze zdziwieniem. 
Owszem, coś tam słyszeli, że zajmował 
się również gwiazdami, ale podobnie jak 
Kopernik, Rakowiecki znany był w swo- 
jej okolicy jako dobry lekarz i wybitny 
społecznik, założyciel pierwszej kasy 
chorych w Hajnówce. Jako astronoma 
cenili go uczeni z dalszych stron. Po
dobnie jak Kopernik, nie miał też bez
pośrednich uczniów. Bezpośrednio — 
przez udział w zjazdach, jak i pośred
nio, przez publikacje, zajmował jednak 
ważne miejsce w astronomii. Należał do 
tych, którzy budowali tę gałąź nauki 
w Polsce niepodległej po roku 1918 i je
śli się obecnie szczycimy światowymi 
osiągnięciami Bohdana Paczyńskiego, 
A ndrzeja U dalskiego, A leksandra 
Wolszczana i innych naszych współcze
snych astronomów, to może warto so
bie przypomnieć, że Tadeusz Augustyn 
Rakowiecki kładł wspólnie z Tade
uszem Banachiewiczem, Władysławem 
Dziewulskim, Marcinem Ernstem i Mi
chałem Kamieńskim fundamenty pod te 
dzisiejsze osiągnięcia.

Konrad Rudnicki

Otwarcie izby pamięci Tadeusza Rakowieckiego przy szpitalu w Hajnówce w roku 1998, 
mieszczącej dokumenty i pamiątki jego działalności lekarskiej, astronomicznej, poloni
stycznej i społecznej. Na pierwszym planie po prawej stronie przedstawiciele społeczno
ści astronomicznej: stojący do siebie plecami prof. Grzegorz Sitarski (z brzegu) i prof. 
Konrad Rudnicki (bliżej środka)
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galeria obiektów NGC

NGC 457
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Rozmiar 
Odległość 

Prędkość radialna

01h 19,5m
+58° 17’
Kasjopea
gromada otwarta
6,9
6,4
13'

2,8 kpc

Gromada otwarta NGC 457 — należąca do najpiękniejszych 
gromad otwartych znajdujących się w gwiazdozbiorze Kasjo
pei — została odkryta przez Williama Herschela i oznaczona 
przez niego jako VII 42. W katalogu Dreyera została opisana 
następująco: jasna, rozległa, dość bogata w gwiazdy, gwiaz
dy słabsze niż 7 mag., 3 gwiazdy jaśniejsze niż 10 mag”. Spo
tkać można kilka różnych nazw tej gromady, z których najpo
pularniejszą jest „Gromada Sowa” (ang. Owl Nebula). Jest 
łatwa do zauważenia już przez lornetkę, jako plamka światła 
tuż obok <p Cas — gwiazdy 5 mag. 10-cm teleskop ukazuje 
około 30 gwiazd rozsianych bardzo blisko <p Cas. Aby zoba
czyć wszystkie sto gwiazd tej gromady, trzeba jednak dyspo
nować co najmniej 30-cm teleskopem.
Gromada swój charakterystyczny wygląd zawdzięcza dwóm 
jasnym gwiazdom znajdującym się w odległości 2’ łuku od 
siebie na jej południowo-wschodnim skraju: <p Cas i gwieź- 
dzie 7 wielkości HD 7902, które tworzą „oczy” sowy. Nie ma 
na razie pewności, czy <p Cas jest członkiem tej gromady, czy 
też przypadkowo leży w tym samym kierunku, lecz w mniej
szej od niej odległości. Analizy prędkości radialnych, polary

zacji światła w gromadzie oraz typ spektralny tej gwiazdy FO I 
zdają się wskazywać, iż może jednak być jej członkiem. Poja
wia się tu jednak problem: przy znacznej ekstynkcji między- 
gwiazdowej, jaka jest w tym kierunku (E(B-V) = 0,50), <p Cas 
byłaby jedną z najjaśniejszych gwiazd naszej Galaktyki, jaś
niejszą niż Rigel! Nie jest jasne, czy ta druga gwiazda rów
nież należy do gromady. Spośród potwierdzonych członków 
tej gromady najjaśniejszym jest czerwony nadolbrzym HD 
236697 o jasności 10 000 Słońc, widziany jako gwiazda 8,7 
mag. około 5’ łuku na północ od <p Cas. Sama gromada nie 
wykazuje koncentracji ku środkowi. W środku gromady znaj
duje się wizualny układ podwójny gwiazd. NGC 457 jest młodą 
gromadą otwartą jej wiek szacuje się na około 25 min. lat.

NGC 663
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Rozmiar 
Odległość 

Prędkość radialna

01h 46,1m 
-61° 15’ 
Kasjopea 
gromada otwarta 
7,9
7.1 
16’
2.2 kpc

twierdzenie faktu, że ogromna większość jej członków tworzy 
dobrze określony ciąg ewolucyjny, począwszy od gwiazd cią
gu głównego typu B2 w dół. Jakkolwiek są tu wyjątki, które 
tłumaczy się efektami ewolucyjnymi w masywnych ciasnych 
układach podwójnych. Gromada zawiera bardzo liczną gru
pę gwiazd Be, szczególnie wśród typów widmowych wcześ
niejszych niż B4, którą to obecność próbuje tłumaczyć się 
również efektami ewolucji w układach podwójnych gwiazd.

Ta kolejna piękna gromada otwarta została odkryta przez 
Williama Herschela i opatrzona numerem VI 31. W katalogu 
Dreyera znajdziemy taki oto jej opis: „ jasna, rozległa, ekstre
malnie bogata w gwiazdy”. Przez dobrą lornetkę widać jedy
nie dużą niejednorodną plamkę światła. W 10-cm teleskopie 
gromada przypomina trochę NGC 457, jest bogata w gwiaz
dy, nieco skoncentrowana do środka, wyraźnie odróżnia się 
od tła Drogi Mlecznej. W gromadzie dominują cztery jasne 
gwiazdy 8 mag. ułożone w dwie pary. By podziwiać piękno tej 
gromady, trzeba jednak dysponować przynajmniej 20-cm te
leskopem, przez który można dostrzec około 50 członków 
gromady na tle poświaty 100 pozostałych gwiazd mających 
jasności w przedziale 13-16 mag.
Jest to młoda gromada otwarta, jej wiek jest określany na 20 
min lat. Dokładna fotometria CCD tej gromady przyniosła po
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galeria obiektów NGC

NGC 869 i NGC 884
869 884
02h 19,0m 02h 22,4m
+57° 09’ +57° 07'
Perseusz Perseusz
Gromada otwarta Gromada otwarta
5.3 5,8
4.3 4,5 
30’ 30'
2,2 kpc 2,2 kpc
-22  km/s -21 km/s

a (J2000) 
ó (J2000)

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Rozmiar 
Odległość 

Prędkość radialna

Te dwie gromady otwarte stanowią parę „nierozłączek”, są 
nazywane Gromadą Podwójną h i x w Perseuszu. Ze wzglę
du na swe bliskie wzajemne położenie oraz wielkie podobień
stwo i wspólne pochodzenie będą omówione tutaj wspólnie. 
Są prawdziwą ozdobą północnego nieba. Widziane w instru
mencie o dużym polu widzenia stanowią jeden z najpiękniej
szych widoków nieba. Skatalogowane przez Williama Her- 
schela pod koniec XVIII w. pod numerami VI 33 i VI 34, są 
jednymi z nielicznych obiektów NGC dostrzegalnych gołym 
okiem. W pogodną bezksiężycową noc można je zauważyć 
jako wydłużoną poświatę w kształcie hantli na połączeniu 
gwiazdozbiorów Perseusza i Kasjopei. Najlepiej obserwować 
je przy małym powiększeniu, najwyżej *50, lub przez duże 
lornetki typu 20*80.
Gromady są odległe od siebie o 30 minut łuku dokładnie wzdłuż 
linii wschód-zachód. NGC 864, leżąca bardziej na zachód, 
jest nieco jaśniejsza, z dość wyraźnym jądrem, bardziej zwarta 
niż jej towarzyszka NGC 884, co jest szczególnie dobrze wi
doczne przy dużych powiększeniach. Ich odpowiednie opisy 
w katalogu Dreyera są następujące: „nadzwyczaj rozległa, 
bardzo bogata w gwiazdy o jasnościach od 7 do 14 mag.” 
oraz „bardzo duża, bardzo bogata w gwiazdy, jej jasne gwiaz
dy skoncentrowane są w środku gromady”.
Obie gromady leżą w bardzo bogatym w gwiazdy tle Drogi 
Mlecznej. Są to stosunkowo bliskie obiekty, liczące po około

300 gwiazd każda. Ich wiek ocenia się na około 10 min lat, 
przy czym NGC 884 wygląda na nieco młodszą. Największą 
zagadką jest ich wielkie wzajemne podobieństwo oraz fizycz
ne powiązania (takie, jak na przykład wspólny ruch własny, ta 
sama prędkość radialna, wiek, metaliczność, funkcja masy), 
które wskazują że powstawały w bardzo podobnych warun
kach i to w bardzo bliskim sąsiedztwie. Jest to jedyny taki 
przypadek powiązania ewolucyjnego i grawitacyjnego dwóch 
gromad otwartych w naszej Galaktyce. Nic też dziwnego, że 
gromady te są bardzo intensywnie badane. Jedną z niespo
dzianek, jakie przyniosła analiza fotometrii tych gromad, jest 
ustalenie, że powstawanie gwiazd w ich obrębie, a w szcze
gólności w NGC 884, nie było procesem jednorazowym, lecz 
przebiegało w trzech etapach rozdzielonych w czasie aż o oko
ło 50 min lat, co również stawia te gromady w rzędzie unika
tów na skalę całej Galaktyki. Oceny mas obu gromad dają 
wartości 3700 mas Słońca dla NGC 869 i 2800 mas Słońca 
dla NGC 884. Nie jest pewne, czy można traktować obie gro
mady jako jądro asocjacji OB1 w Perseuszu, w każdym razie 
są prawie na pewno członkami tej asocjacji młodych, niebie
skich gwiazd. Najjaśniejsze gwiazdy w obu gromadach to nie
bieskie olbrzymy, jednak kilka gwiazd zdążyło wyewoluować 
do stadium czerwonych nadolbrzymów.

Dariusz Graczyk
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poradnik obserwatora

Interesujące obiekty: ANDROMEDA

Wraz z początkiem 2004 r. rozpoczynamy nowy 
cykl poświęcony interesującym obiektom astrono
micznym (o jasnościach wizualnych większych niż 

12 mag.), które mogą być obserwowane przez miłośników 
astronomii. Głównym celem przeglądu będą tzw. obiekty 
mgławicowe: gromady gwiazd (otwarte i kuliste), mgławice 
(dyfuzyjne, refleksyjne i planetarne) oraz galaktyki.

Kolejne wydania PORADNIKA OBSERWATORA będą 
poświęcone poszczególnym gwiazdozbiorom uszeregowa
nym w kolejności alfabetycznej (widocznym z obszaru Pol
ski). Prezentowane treści nie będą ograniczały się tylko do 
zestawienia listy takich obiektów, ale także będą zawierały 
informacje na temat parametrów sprzętu obserwacyjnego.

Warto podkreślić, że znaczna część mgławic emisyjnych 
ma rozmiary kątowe na sferze niebieskiej znacznie większe 
od Księżyca w pełni. Fakt ten można wyraźnie dostrzec na 
fotografiach wykonanych za pomocą obiektywów fotogra
ficznych o ogniskowych z zakresu 50-135 mm. Również roz
miary kątowe wielu galaktyk są znaczne i zawierają się w prze
dziale od kilku do kilkunastu minut kątowych. 1 podobnie jak 
w przypadku mgławic swoje prawdziwe oblicze i rozmiary 
ujawniają dopiero na fotografiach.

Podawane współrzędne (a  —  rektascensja, ó —  deklina
cja) odnoszą się do epoki 2000.0, a jasności do zakresu wizu
alnego (mv).

IC 239 [a: 2h 36m 27,9S, ó: +38° 58' 11"] —  galaktyka spiral
na o jasności 11,1 mag. i rozmiarach kątowych 4 ,6 'x4,3'. 
Sugerowana średnica zwierciadła teleskopu powinna wyno
sić 150-200 mm, a powiększenie 50-100x. W przypadku fo
tografowania efektywna ogniskowa powinna wynosić 1500- 
-3000 mm.

NGC 205 (M 110) [a: 0h 40m 22,5S, <5: +41° 41' 11”] —  ga
laktyka elip tyczna o jasności 8,1 mag. i rozm iarach 
21,9 'xl0,9 '. Obiekt ten zobaczymy już w lornetce 7x50 jako 
niewielką plamkę znajdującą się w pobliżu galaktyki M 31. 
Do sfotografowania NGC 205 można użyć obiektywu o ogni
skowej 500-1500 mm.

NGC 221 (M 32) [a: 0h 42m 41,8S, ó: +40° 51' 54"] —  galak
tyka eliptyczna o jasności 8,1 mag. i rozmiarach 7,6'x5,8'. 
Galaktykę NGC 221 podobnie jak NGC 205 dostrzeżemy 
w lornetce 7^50 w sąsiedztwie M 31. Fotografując NGC 221, 
powinniśmy użyć ogniskowej 1000-2000 mm.

NGC 224 (M31) [a: 0h 42m 44,4S, ó: +41° 16' 8"] —  galakty
ka spiralna o jasności 3,4mag. irozmiarach 180'x63'. Jest to 
największa pod względem rozmiarów kątowych galaktyka 
jaką można dostrzec na niebie północnym. Jej centralne czę
ści widoczne są okiem nieuzbrojonym jako niewielka plam-
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poradnik obserwatora

ka. Jednak już na zdjęciach wykonanych za pomocą obiekty
wów fotograficznych o ogniskowych 200-500 mm M 31 uka
że nam swój kształt i okazałe rozmiary. Jak są one duże niech 
świadczy fakt, że na tle tej galaktyki moglibyśmy umieścić 
12 tarcz Księżyca w pełni!

NGC 404 [a: lh 9m 27s, d: +35° 43' 3"] — galaktyka spiralna
o jasności 10,3 mag. i rozmiarach kątowych 3,4'x3,4\ Do 
obserwacji tej galaktyki powinniśmy użyć teleskopu o śred
nicy co najmniej 100 mm i powiększeniu 50-100 razy. W przy
padku fotografowania NGC 404 ogniskowa powinna wyno
sić ponad 2000 mm.

NGC 752 [a: l h 57m 48s, ó: +37° 41' 0"] — gromada otwarta 
gwiazd (60 członków) o jasności 5,7 mag. i średnicy 50'. 
Gromadę będziemy mogli zobaczyć już w lornetce 20x60 
lub lunecie o średnicy 60-80 mm. Fotografując NGC 752, 
najlepiej użyć ogniskowej 500-1000 mm.

NGC 812 [a: 2h 6m 51,Is, <3: +44° 34' 27"] — galaktyka spi
ralna o jasności 11,2 mag. i rozmiarach 3,2'xl,5'. Obiekt ten 
dostrzeżemy w teleskopie o średnicy 150 mm, chociaż lep
szy byłby 200-mm. Galaktyka NGC 812 jest trudnym obiek
tem do fotografowania, gdyż wymaga użycia ogniskowej 
około 3000 mm i bardzo długich czasów ekspozycji.

NGC 891 [a: 2h 22m 33s ó: +42° 20' 48"] — galaktyka spiral
na o jasności 9,9 mag. i rozmiarach kątowych 13'x2,8'. Do 
obserwacji wizualnych powinniśmy użyć teleskopu o średni
cy 100 mm i powiększeniu 30-60 razy. Ogniskowa obiekty

wu w przypadku obserwacji fotograficznych powinna wyno
sić od 500 do 1000 mm.

NGC 956 [a: 2h 32m 24s, ó: +44° 39' 0"] — gromada otwarta 
gwiazd (30 członków) o jasności 8,9 mag. i średnicy 7'. NGC 
956 będziemy mogli dostrzec jako mglistą plamkę w lornet
ce 20x60 bądź w lunecie o średnicy 60-80 mm. Do fotogra
fowania przydatny będzie jednak większy teleskop (o średni
cy 100-150 mm) i ogniskowej około 2000 mm.

NGC 7640 [a: 23h 22™ 6,6s, ó: +40° 50' 43"] — galaktyka 
spiralna o jasności 11,3 mag. i rozmiarach ll'x2 ,5 '. Odpo
wiedni teleskop powinien mieć średnicę 150-200 mm i po
większenie 50-80 razy. Fotografując NGC 7640, powinniśmy 
użyć ogniskowej 1000-2000 mm.

NGC 7662 [a: 23h 25m 54,3S, d: +42° 32' 30"] — mgławica 
planetarna o jasności 8,6 mag. i rozmiarach 32"x28". Jeśli 
chcemy zobaczyć mgławicę NGC 7662, to powinniśmy użyć 
teleskopu o średnicy co najmniej 100 mm i powiększeniu 100- 
-150 razy. Do jej sfotografowania wymagane są bardzo dłu
gie ogniskowe rzędu 3000-5000 mm.

NGC 7686 [a: 23h 30m 12s, ó: +49° 8' 0"] — gromada otwar
ta gwiazd (20 członków) o jasności 5,6 mag. i średnicy 14'. 
Można ją  obserwować za pomocą lornetki 7X50 lub 20x60. 
W przypadku fotografowania NGC 7686 powinniśmy użyć 
ogniskowej około 1000 mm.

Wiesław Skórzyński

Dokończenie ze s. 2.

strony wschodniej i szybko 
przemieszczając się na północ.

W trakcie tego „biegu” gwał
townie zmieniały swe kształty, 
rozmywając się i rozciągając, 
wirując i zwijając. Żywot każde
go takiego tworu był nie dłuż
szy niż 15-20 s. Były momenty, 
gdy ciąg nadpływających smug 
był niemal nieprzerwany, a były 
one duże i jasne. Wszystko to 
w subtelnych, stonowanych 
barwach nie przypominających 
wspaniałych, jaskrawych zórz 
z okolic podbiegunowych. Moje 
obserwacje trwały do północy.

Jestem przekonany o au
tentyczności swych obserwacji, 
nie ma tu mowy o jakimś złu
dzeniu czy mylącym wpływie 
świateł miejskich, które w miej
scu moich obserwacji nie są 
zbyt silne. Niebo tej nocy było 
czyste, ciemne i gwiaździste.

Z astronomicznymi pozdro
wieniami,

Grzegorz Kubicki 
Ostrowiec Świętokrzyski

(...) Zorza była niezwykle jasna 
i olbrzymia, przez pewien czas 
zajmowała około 1/3 nieba. 
Całe zjawisko zauważyłem (już 
w pełnej krasie) o 17:10 UT, a 
obserwacje zakończyłem o 
22:15 UT ze względu na za
chmurzenie. Zorza, być może, 
byłaby dalej widoczna. Zjawi
sko najprawdopodobniej było 
przyczyną zakłóceń w odbiorze 
programu radiowego -  taki sam 
efekt wystąpił 29.10., gdy rów
nież zauważyłem zorzę. Nie
stety, zanim przygotowałem 
aparat fotograficzny, było po 
wszystkim, w czym również 
wybitny wkład miały chmury. 
( . . . )

Krzysztof Socha 
Baćkowice

Szanowna Redakcjo!
W dniu 20 listopada wystą

piło w Polsce zjawisko zorzy 
polarnej. W miejscu mojego 
zamieszkania w Trzęsówce,

ok. 40 km na północ od Rze
szowa, było ono doskonale 
widoczne. Chciałbym przed
stawić czytelnikom „Uranii -  
Postępów Astronomii” krótką 
relację z tej obserwacji. Myś
lę, że jest to na tyle rzadkie i 
efektowne zjawisko, że war
te bliższej prezentacji. Do tek
stu dołączam zdjęcia, jakie 
wówczas wykonałem.

Czwartkowa noc 20 listo
pada 2003 r. zapowiadała się 
całkiem „zwyczajnie”, po nie
co pochmurnym i wietrznym 
dniu niebo powoli rozpogodzi
ło się i już niedługo po zacho
dzie Słońca zaczęły pojawiać 
się pierwsze gwiazdy. Około 
godziny 20:30 zauważyłem 
nad pó łnocno-wschodnim  
horyzontem dziwne światło. 
Wyglądało to tak, jak gdyby 
właśnie wypadała pełnia Księ
życa, a przecież w tym dniu 
Księżyc zbliżał się do nowiu. 
Zaciekawiony wyszedłem na

dwór, aby przyjrzeć się bliżej 
tej poświacie. Wtedy dostrze
głem, że owo światło jest ko
loru zielonkawego, a niebo 
nad wschodnim horyzontem 
jest wyraźnie czerwone i po
jawiają się na nim żółto-zie- 
lonkawe obłoki. Przewidując 
dalszy ciąg zdarzeń, szybko 
wróciłem do domu, zabrałem 
statyw, aparat, i w pośpiechu 
zacząłem szukać odpowied
niego miejsca do obserwacji
i rob ien ia  zdjęć. O godz. 
20:50 zjawisko nasiliło się: 
srebrne obłoki zaczęły poja
wiać się na całym niebie. Się
gając aż po południowy ho
ryzont i rozświetlając się na 
kilkanaście sekund, wirowa
ły, przyjmując rozmaite kształ
ty, następnie stopniowo ga
snąc zanikały, a na ich miej
sce pojawiały się nowe. Trwa
ło to około 35 min. po czym

Dokończenie na s. 46.
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astronomia w szkole

Trochę astronomii na lekcjach informatyki
czyli o tym, jak można wykorzystać Internet w szkole

Kilka lat temu, wraz ze zniknięciem fizyki w szko
łach podstawowych, musiałem przekwalifikować 
się na nauczyciela informatyki. W owym czasie 

(1998 r.) zaczęła rozkręcać się na dobre akcja „Internet w każ
dej gminie”, polegająca na wyposażaniu szkół podstawowych 
w pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Pracow
nię taką dostała również szkoła, w której uczę.

Zgodnie z założeniami programów nauczania w zrefor
mowanych szkołach podstawowych i gimnazjach, pracow
nie te mają służyć także realizacji tzw. ścieżek międzyprzed- 
miotowych. Dostęp do zasobów Internetu stanowi tu 
nieocenioną pomoc, o ile oczywiście, nauczy się dzieci w mia
rę skutecznego wyszukiwania informacji i oddzielania przy
słowiowego ziarna od plew, których w Sieci nie brakuje. Na
leży również kłaść nacisk na umiejętność właściwego 
wykorzystywania pozyskanych z tego źródła materiałów. 
M.in. ważny jest tu aspekt poszanowania praw autorskich.

Pod koniec października 2003 r. w telewizji i na pierw
szych stronach gazet można było spotkać informacje o za
skakująco silnej aktywności słonecznej i widocznych na po
wierzchni naszej dziennej gwiazdy wielkich plamach.

Przy takich okazjach uczniowie zadają mi mnóstwo py
tań: czym są te plamy, czy zagrażają życiu na Ziemi, itp. Po
traktowałem to jako świetną okazję do ćwiczeń z wyszuki
wania informacji w Internecie.

Ponieważ wpisanie frazy „aktualny wygląd powierzchni 
Słońca” daje często inne wyniki niż zapytanie o „aktualny wy
gląd tarczy słonecznej”, była też okazja do pokazania, jak do
bór słów wpisywanych w polu wyszukiwarki decyduje o suk
cesie. Generalnie należy próbować różnych kombinacji i w 
opisach pod odnośnikami podawanymi przez wyszukiwarkę 
kontrolować, czy to już jest to, o co nam chodzi. W niektórych 
klasach trzeba było trochę podpowiedzieć, co wpisać.

Jeśli grupa pracowała dość sprawnie, można było pozwo
lić sobie na znalezienie informacji o rozmiarach kuli Słońca 
i Ziemi, aby porównać te dwie wielkości (okazja do wyko
rzystania kalkulatora obecnego w systemie operacyjnym!)

Po takim wstępie, jeśli tylko chmury były łaskawe, oglą
daliśmy zaplamione Słońce, wykorzystując w roli filtrów sło
necznych poczciwe dyskietki. Tak się szczęśliwie składało, 
że tydzień później niektórzy uczniowie widzieli zorzę polarną 
i była znowu świetna okazja, by poszukać rzeczowych infor
macji „co to takiego jest” na stronach WWW (zalecałem ko
rzystanie z internetowej encyklopedii PWN jako przykładu 
źródła bardzo wiarygodnych informacji).

Samodzielne znalezienie zdjęć zórz polarnych i umiesz
czenie ich na pulpicie jako tzw. tapetę stanowiło kolejne atrak
cyjne ćwiczenie doskonalące umiejętność korzystania z in
ternetowych wyszukiwarek. Tu wspaniale sprawdziła się 
wyszukiwarka grafiki w serwisie Google. Była też okazja do 
zademonstrowania, jak znacznie rośnie efektywność tego 
narzędzia, gdy zamiast polskiego słowa zorza używamy bar
dziej światowego aurora (131 tys. znalezionych plików za
miast 386!).

Jacek Drążkowski

Te olbrzymie grupy plam słonecznych widoczne 26.10.2003 można 
było bez problemu dostrzec nieuzbrojonym okiem. Obraz pochodzi 
ze strony internetowej http://umbra.nascom.nasa.gov

Proszę pana, już znalazłyśmy! Dyskietki komputerowe dobrze spełniają rolę filtrów słonecznych
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Astronomiczne doświadczenia z fizyki
Seminarium 2003

W,  wrześniu 2002 r. na IX Seminarium dla nau
czycieli fizyki organizowanym przez Centrum 
Astronomii PAN demonstrowałem 10 prostych 
doświadczeń z fizyki związanych z nauczanymi treściami 

astronomicznymi [1]. Pokaz został bardzo dobrze przyję
ty i dr Stanisław Bajtlik (organizator Seminarium) prosił 
o przygotowanie następnej serii na kolejne seminarium.

Na X Seminarium (wrzesień 2003) zademonstrowałem 
następne 10 doświadczeń. Kryteria ich doboru były iden
tyczne jak poprzednio.

Doświadczenia
Rezonans. Na dwóch nitkach o różnej długości zawie

szamy dwa dowolne przedmioty (np. dwie duże nakrętki). 
Na nitkach zawiązujemy pętle umożliwiające ich zawie
szenie. Obciążone nitki zawieszamy na dwóch palcach jed
nej dłoni (małym i wskazującym) —  rys. 1. Nieznacznymi 
ruchami dłoni staramy się wywołać ruch wahadeł. Po chwili 
jedno z wahadeł (np. dłuższe) wychyla się bardzo silnie, 
drugie prawie wcale. Stwierdzamy: „nie udało się” i po
wtarzamy doświadczenie. Teraz waha się krótsze wahadło 
(warto wcześniej przećwiczyć). „Znowu nie wyszło, może 
komuś z Was uda się rozkołysać oba?” Oczywiście uczniom 
też się nie udaje. Wyznaczamy okresy drgań swobodnych 
dla obu wahadeł a następnie okresy dla aktualnie pobu
dzonego wahadła (w tym przypadku równe okresom sił 
pobudzających). Uzupełniam y pokazem  znanego do
świadczenia z kilkoma wahadłami zawieszonymi na po
ziomo rozciągniętym sznurku. O niektórych rezonansach 
w Układzie Słonecznym (a jest ich wiele) możemy prze
czytać m. in. w [2].

wlekamy przez otwór dużej (czarnej) płyty gramofonowej. 
Trzymając za koniec nitki, wprawiamy płytę w ruch wa
hadłowy (rys. 3). Kołysząca się płyta wykonuje chaotycz
ne ruchy. Wprawiamy płytę w ruch obrotowy i ponownie 
wprawiamy w ruch wahadłowy. Tym razem płyta zacho
wuje się bardzo „porządnie”, nie zmienia kierunku osi 
obrotu. O znaczeniu tej zasady dla opisu zachowania ciał 
niebieskich (i ich układów) nie muszę chyba pisać.

Swobodne osie obrotu. Wszystkie ciała niebieskie ob
racają się wokół osi swobodnych. Ale nie każda oś swo
bodna (zawsze przechodząca przez środek masy) nie jest 
jednakowo stabilna. Do tekturowego krążka o średnicy ok. 
10 cm przywiązujemy nitkę. Koniec nitki ujmujemy w dwa 
palce (kciuk i wskazujący) i wprawiamy w szybki ruch 
obrotowy, wykorzystując na przemian palce lewej i pra
wej dłoni (rys. 4). Po chwili krążek przyjmuje położenie 
poziome (obraca się wokół osi odpowiadającej najwięk
szemu momentowi bezwładności). Ta oś obrotu jest naj
bardziej stabilna. Pięknie to uzasadnia A. Piekara [3]. Ułat
wieniem jest nawleczenie nici na igłę (z uciętym ostrzem).

Rys. 1

Zasada zachowania wektora momentu pędu. Do do
świadczenia niezbędny jest niewielki bąk i dowolna tacka. 
Kładziemy bąk na tacce i podrzucamy do góry. Zwracamy 
uwagę, że podrzucony bąk wykonuje chaotyczne „kozioł
ki”. Wprawiamy bąka (na tacce) w ruch wirowy i podrzu
camy jak poprzednio. Podrzucony bąk zachowuje kieru
nek osi obrotu i po wylądowaniu na tacce wiruje nadal.

Zasada zachowania wektora momentu pędu. Na koń
cu długiej, mocnej nitki przywiązujemy guzik. Nitkę prze- Rys. 4
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Wybuch supernowej. Kiedyś przyszedł do mnie uczeń 
z książką, w której przeczytał : „Zewnętrzne warstwy 
gwiazdy spadają na skolapsowane jądro, odbijają się i z 
ogromną prędkością ulatują w przestrzeń.” Jak to możli
we, przecież nie mogą odbić się na odległość większą niż 
ta, z której spadły? Przypomniało mi się wówczas znane 
doświadczenie z piłkami. Potrzebne są dwie piłki, teniso
wa i do koszykówki. Umieszczamy piłki tuż nad sobą (rys. 
5) i upuszczamy swobodnie. Piłka tenisowa (jeśli tylko ich 
środki masy leżały na tej samej prostej pionowej) odska
kuje na znaczną wysokość. Zademonstrowałem doświad
czenie uczniowi. Po chwili zastanowienia powiedział: „Pił
ka tenisowa otrzym ała sporo energii od koszykowej.” 
Zgadza się, podobnie spadające warstwy dostają dodat
kowy zastrzyk energii. Pełną analizę tego doświadczenia 
znajdziemy m. in. w [4],

Rys. 5

O braz Słońca. Dość często stawiałem przed uczniami 
zadanie : Przeprowadźcie konstrukcję obrazu Słońca two
rzonego przez soczewkę skupiającą. Najczęściej pojawia
ły się dwa rozwiązania (rys. 6). Oczywiście, obydwa błęd
ne. Pierwsze mogłoby być poprawne, gdybyśmy potrafili 
narysować je  w odpowiedniej skali. W drugim uczniowie 
nie uwzględnili faktu, że Słońce widzimy jako obiekt roz
ciągły, a więc promienie wychodzące z różnych punktów 
Słońca nie są równoległe. Poprawne rozwiązanie przed

stawia rys. 7. Zdarzało się, iż uczniowie kwestionowali 
poprawność mojego rozwiązania, zwracając uwagę, że za
palali papier, ogniskując na nim promienie słoneczne za 
pomocą lupy, przy czym widzieli punktowy obraz Słońca. 
Pow tarzałem  ich dośw iadczenie, używ ając soczewki 
o zdolności zbierającej ok. +1 D (taką soczewkę o średni
cy 55 mm można za 5 zł kupić w sklepach optycznych). 
Jak łatwo policzyć, obraz Słońca ma wówczas średnicę 
ok. 4,6 mm.

Możemy też skorzystać z podstawowych wzorów:

i i i  y  ,— I—  =  — oraz p  =  — skąd 
x y  f  x

f
x - f

a ponieważ x -

f

f  = x

mamy ostatecznie p  =  17 , czyli P ~ f  
x

Gwiazda i zapałka. Inny problem: Czy można za po
mocą zapałki trzymanej w ręku (oczywiście patrząc jed
nym okiem) zasłonić gwiazdę? Rozwiązania były różne 
(choć najczęściej, że można). Uzasadnienia z błędami lub 
niepełne. Gdzie tu doświadczenie? Polecałem sprawdze
nie doświadczalne w najbliższy pogodny wieczór. Oczy
wiście, zadanie jest niewykonalne. Promienie świetlne po
chodzące od wybranej gwiazdy (obiekt punktowy) są 
praktycznie równoległe, zapałka ma średnicę ok. 2 mm, 
a otwór źrenicy (w nocy) średnicę ok. 8 mm.

wi^zlt.1 prom ip ni 
sloiMTTnych

kierunek 
p o la ry za c ji t swiallu

m zp itisio iu *

Itasefa
magne to tii nawa

kierunki
polaryzacji

rozproszone świallo 
nieba _,

ośrodek ihviijtonmy 
o p t y c z n ie

Rys. 8

Polaryzacja. Jeśli w bezchmurny dzień spojrzymy (przy 
odpowiednim ustawienu —  rys. 8) na pudełko od kaset 
magnetofonowych lub płyt CD, zobaczymy barwne wzo
ry (rys. 9). Powstały one dzięki polaryzacji chromatycz-
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nej. Jak wiadomo, powstają one, gdy między polaryzatory 
wstawimy substancję dwójłomną optycznie. Dlaczego wi
dzimy je  w tym prostym doświadczeniu? Rozproszone 
światło nieba jest częściowo spolaryzowane. W materiale, 
z którego wykonane są pudełka, dwójłomność została wy
muszona (i utrwalona) w trakcie ich produkcji. W czasie 
odbicia od dolnej powierzchni światło ulega również po
laryzacji (i to w kierunku prostopadłym do częściowej 
polaryzacji uzyskanej w czasie rozpraszania — rys. 9). Po
dobne barwne wzory obserwujemy niekiedy na szybach 
samochodowych.

Rys. 9

Bezwładność. Termin bezwładność rzadko spotykamy 
w podręcznikach astronomii, za to bardzo często mówimy
o masie różnych obiektów. A masa jest przecież miarą bez
władności. Do doświadczenia niezbędne są: niewielka de
seczka, kilka książek (o łącznej masie ok. 4 kg), średniej 
wielkości gwóźdź i młotek (o masie 500 g). Książki kła
dzie sobie na głowie (przytrzymując je rękoma) nauczy
ciel, uczeń lub uczennica — rys 10. Wybrana osoba otrzy
muje polecenia wbicia gwoździa w położoną na książkach 
deseczkę.

Rys. 10

Oporność stykowa. Potrzebne będą: dioda elektrolu
minescencyjna o podwyższonej jasności (1300 mcd, do 
nabycia za 1,50 zł w sklepie z częściami elektroniczny
mi), bateria 6F6 (9 V), przewody do połączeń, krokodylki
i dwa noże o metalowych trzonkach. Przyrządy łączymy 
wg rysunku 11. Lekko ujmujemy trzonki noży. Ściskamy 
je coraz silniej. Zwilżamy dłonie i ponawiamy doświad
czenie. Uczniowie obserwują zmiany jasności świecenia 
diody. Oczywiście główny cel doświadczenia to pokaza
nie, że nie należy używać urządzeń elektrycznych w cza

sie kąpieli. A odniesienie do astronomii? Przeczytałem frag
ment dziennika stacji astronomicznej [5] założonej na 
szczycie Łysiny (inaczej Przygoledzi lub Lubomiry) 
w 1922 r. przez astronomów krakowskich. Do odbierania 
niezbędnych sygnałów czasu nadawanych z Nauen miała 
służyć „stacja radiodbiorcza” (czytaj: odbiornik kryształ
kowy zwany też detektorowym). Z odbiorem sygnałów 
były duże kłopoty. W końcu ustalono, że niezbędne jest 
polutowanie wszystkich połączeń. Pomogło.

Rys. 11

UWAGA. Noże nie mogą się zetknąć, grozi to znisz
czeniem diody (nominalne napięcie pracy diody wynosi 
3 V).

Juliusz Domański
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V Konferencja Sekcji Obserwatorów Komet PTMA

W'dniach 10-12 października 
2003 r. w Krakowie, w sie
dzibie Zarządu Głównego 

Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii odbyła się V Konferencja 
Sekcji Obserwatorów Komet PTMA 
(SOK PTMA) pt. „Struktura i ewolu
cja komet i innych drobnych ciał Ukła
du Słonecznego”. Tegoroczna konfe
rencja została zorganizowana w setną 
rocznicę urodzin znanego krakowskie
go astronoma, doc. Kazimierza Kordy- 
lewskiego i była jedną z wielu spotkań 
i uroczystości zorganizowanych z tej 
okazji. W konferencji uczestniczyło kil
kudziesięciu gości z całej Polski, cho
ciaż w tym samym czasie odbywały się 
także inne, rocznicowe spotkania.

Rozpoczęcie konferencji nastąpiło 
w piątek 10 października o godzinie 16. 
Otworzył ją  Prezes PTMA, dr Henryk 
Brancewicz, witając wszystkich przy
byłych. Po przedstawieniu planu kon
ferencji przystąpiono do prezentacji fo
tografii kom et, w ykonanych przez 
członków SOK.

Część naukowa konferencji rozpo
częła się w sobotę 11 października 
o godz. 10 rano od złożenia kwiatów na 
grobie doc. Kordylewskiego na cmen
tarzu Rakowickim w Krakowie. Następ
nie uczestnicy konferencji udali się do 
siedziby ZG PTMA w celu wysłucha
nia referatów zaproszonych gości.

O godz. 11 wszystkich zebranych 
przywitał Prezes PTMA, dr Henryk 
Brancewicz, wyrażając zadowolenie 
z jej ponownego zorganizowania i licz
nie zgromadzonych uczestników. W re
feracie wprowadzającym przypomniał 
postać doc. Kordylewskiego, podkreśla
jąc jego znaczenie dla rozwoju powo
jennej astronomii polskiej. Doc. Kordy- 
lewski był także jednym z głównych 
inicjatorów odrodzenia PTMA w Kra
kowie po II Wojnie Światowej.

Konferencję rozpoczął referat dra Ire
neusza Włodarczyka (Planetarium Ślą
skie, Chorzów) pt. „Polowanie na pla
nety U kładu S łonecznego” . Tytuł 
referatu wskazywał na tematykę zwią
zaną z odkrywaniem nowych planet, 
w rzeczywistości jednak był poświęco
ny problematyce bombardowania po
wierzchni planetarnych przez komety

i planetoidy. Prelegent na podstawie 
przykładów opisał skutki takich zderzeń, 
a następnie przedstawił szereg „kandyda
tów” mogących w przyszłości zagrozić 
Ziemi. Orbity większości z nich zostały 
wyznaczone przez prelegenta, blisko 
współpracującego z zeszłorocznym go
ściem konferencji, prof. Grzegorzem Si
tarskim. Szczególnie „pechowy” wyda
je się być dla Ziemi rok2101, a zwłaszcza 
okolice 1 czerwca, gdy w Ziemię mogą 
uderzyć aż trzy niewielkie planetoidy.

Kolejnym prelegentem  była mgr 
Anna Marciniak (Obserwatorium Astro
nomiczne UAM, Poznań), której refe
rat pt. „Ostatnie odkrycia w rodzinach 
planetoid” poruszał problem ewolucji 
orbit planetoid ze szczególnym zwróce
niem uwagi na tzw. „efekt Yarkowskie- 
go”. Prelegentka omówiła złożony pro
blem wyznaczania położenia osi obrotu 
planetoidy w przestrzeni. Dobrze zba
dane są pod tym względem planetoidy 
z rodziny Koronis (do której należy np. 
znana z misji sondy Galileo planetoida 
Ida). Okazało się, że ich osie obrotu są 
skierowane w kierunku południowego 
bądź północnego bieguna ekliptyki, przy 
jednoczesnym wyraźnym unikaniu jej 
płaszczyzny. Jest to wiązane z działa
niem wspomnianego efektu Yarkow- 
skiego na ruch obrotowy tych ciał, któ
re następnie „wpadają” w rezonans 
wiekowy z Saturnem.

Po przerwie obiadowej jako pierw
sza wystąpiła mgr Magdalena Żmudz- 
ka (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kra
ków), która wygłosiła referat pt. „Rola 
wody i lodu wodnego w pozaziemskich 
procesach przemian minerałów materii 
kosmicznej”. Prelegentka przedstawiła 
wyniki badań meteory
tów kamiennych (chon- 
drytów) wskazujące na 
ich przebywanie w prze
szłości w środow isku 
wodnym. Wskazuje na to 
m.in. tzw. „wybielenie” 
chondr w materii tych 
chondrytów, czyli zmia
na ich właściwości po
wierzchniowych wywo
łana działaniem  wody 
lub pary wodnej. Do ba
dań wykorzystano świe

żo spadłe meteoryty w celu uniknięcia 
wpływu środowiska ziemskiego na ich 
materię. Co ciekawe, spośród wielu ty
pów meteorytów ślady alteracji wod
nej zdają się wykazywać jedynie chon- 
dryty typu L (czyli o niskiej zawartości 
żelaza).

Po referacie rozwinęła się ożywiona 
dyskusja nad interpretacją opisanych 
wyników, w szczególności zastanawia
no się nad modelem ciała macierzyste
go tych meteorytów, niewątpliwie łączą
cego w sobie cechy komet i planetoid. 
Stwierdzono konieczność zwiększenia 
ilości badanych próbek w celu popra
wienia statystyki.

Jako ostatni prelegent w tym dniu 
wystąpił mgr Marek Kubala (Politech
nika Krakowska, Kraków) z referatem 
„Komety a orbity rezonansowe”. Na 
przykładzie komety okresowej 39P/ 
Otenna opisał układ trzech ciał, gdzie 
ciało o małej masie (kometa) może wy
korzystać punkty libracyjne i rezonanse 
w układzie Słońce-Jowisz do „wniknię
cia” w wewnętrzne rejony Układu Sło
necznego. Przypadek taki zaistniał 
w 1910 r. właśnie w przypadku omawia
nej komety, której orbita zresztą w po
dobny sposób ponownie oddaliła się już 
od Słońca.

Wieczorem wszyscy uczestnicy Kon- 
ferencji udali się do Obserwatorium UJ 
„Fort Skała”.

Zwiedzono sam fort, będący unikal
nym zabytkiem XIX w. sztuki fortyfi
kacyjnej oraz wystawę meteorytów, za
wierającą wiele rzadkich okazów, w tym 
polskie meteoryty Łowicz, Pułtusk, 
Morasko i Zakłodzie. Szybko wzrasta
jące zachmurzenie nie pozwoliło na ob-

Dr Tomas: Ściężor w czasie prelekcji (fot. T. Szufa)
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Obóz Szkoleniowo- 
-Obserwacyjny PTMA

Zarząd Główny i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii zapraszają na czwarty Obóz Szkoleniowo-Obserwacyjny 
PTMA „OSOP 2004” .
Obóz odbędzie się w dniach 12-23 lipca 2004 na Hali Krupowej (wschod
nia część Beskidu Żywieckiego, pasmo Policy, koło Zawoi).
Celem obozu jest nauczenie wszystkich chętnych podstaw obserwacji 
nieba.

W planie obozu znajduje się szkolenie w zakresie:
• orientowania się na niebie • podstaw określania czasu i współrzęd
nych w astronomii • podstaw optyki astronomicznej • obserwacji Słońca
• obserwacji Księżyca, planet, planetoid oraz komet • obserwacji 
gwiazd zmiennych • obserwacji meteorów • obserwacji obiektów mgła
wicowych • obserwacji zjawisk zakryciowych.

Przewidziane są zarówno dzienne zajęcia teoretyczne, jak też obser
wacje nocne. Instruktorami będą doświadczeni obserwatorzy, członko
wie PTMA. Ponadto planuje się przeprowadzenie wycieczek turystycz
nych po okolicznych górach.

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

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

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

Warunkiem uczestnictwa w obozie jest:
• Członkostwo PTMA. Osoby nie należące do PTMA muszą się wcześ
niej zapisać.
• Ukończone 18 lat. Osoby w wieku 16-18 lat muszą przedstawić pi
semną zgodę rodziców. Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą brać 
udział w Obozie wyłącznie wraz z pełnoletnim opiekunem.

Ilość miejsc ograniczona! Listę uczestników zatwierdzi Zarząd Oddziału 
Krakowskiego PTMA, a osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione. 
Ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń jest 31 maja 2004. Osoby 
zakwalifikowane muszą wpłacić podaną kwotę w terminie do tygodnia 
od chwili otrzymania potwierdzenia.
Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować bezpośrednio do 
kierownika Obozu, dra Sławomira Stachniewicza, najlepiej przez e-mail 
(Slawomir.Stachniewicz@ifj.edu.pl) lub telefonicznie: tel. domowy (012) 
636-69-54, do pracy (012) 662-82-92.

serwację oddalającego się po opozycji 
Marsa. Dzięki uprzejmości Dyrekcji 
Obserwatorium dzień mogliśmy zakoń
czyć wspólną dyskusją przy grillu, nie
stety moknąc w rzęsistym deszczu.

W niedzielę, trzecim i zarazem ostat
nim dniu konferencji pierwszy referat 
pt. „Co wiedza o kometach i planeto- 
idach zawdzięcza misji Galileo?” wy
głosił dr Krzysztof Ziołkowski (Cen
trum Badań Kosmicznych, Warszawa). 
Przedstawił historię misji, która nie
dawno zakończyła się zrzuceniem son
dy w atmosferę Jowisza. Sonda Gali
leo po raz pierw szy przekazała na 
Ziemię z bliska obrazy planetoid (951) 
Gaspra i (243) Ida, co pozwoliło na we
ryfikację wcześniejszych wyobrażeń 
o wyglądzie tego typu ciał niebieskich. 
Jednocześnie tylko przy pomocy kamer 
zbliżającej się do Jowisza sondy Gali
leo mogliśmy zobaczyć bezpośrednio 
spadek fragmentów komety Shoema- 
ker-Levy 9 na Jowisza w 1994 r. Zde
rzenia odbywały się po niewidocznej 
z Ziemi stronie planety, toteż stworze
nie pełnego modelu zjawiska umożli
wiły właśnie zdjęcia z sondy. Prelegent 
przedstawił model zderzenia komety 
z atmosferą planety i wynikające z nie
go wnioski dotyczące zarówno budo
wy komety, jak  i atmosfery Jowisza. 
Niejako „przy okazji” przedstawiono 
także pozostałe osiągnięcia Galileo 
w świecie galileuszowych księżyców 
Jowisza, podkreślając znaczenie lodu 
w budowie ich powierzchni.

Ostatnim prelegentem był przewod
niczący SOK, dr Tomasz Ściężor (Poli
technika Krakowska, Kraków), który 
wygłosił referat pt. „Zanieczyszczenie 
świetlne a problem obserwacji komet”. 
Opisał często zaniedbywany a istotny 
problem oświetlenia nieba przez sztucz
ne źródła światła. Okazuje się, że wpły
wa ono nie tylko na jakość obserwacji 
astronomicznych, lecz także na różne 
ekosystemy, a nawet na zdrowie ludzi. 
Opisano różne źródła światła pod ką
tem ich wpływu na środowisko. Przed
stawiono także obecny stan problemu 
oraz perspektywy jego rozwiązania. 
Prelegent przedstaw ił opracow aną 
przez siebie metodę określania wielko
ści zanieczyszczenia świetlnego wyko
rzystującą wykonywane przez miłośni
ków astronomii obserwacje komet.

Metoda ta daje wyniki w pełni zgodne 
z danymi satelitarnymi, jednocześnie 
dając możliwość wykorzystania archi
walnych obserwacji komet w celu okreś
lania zmian zanieczyszczenia świetlne
go w przeszłości.

W dyskusji zwrócono uwagę na po
trzebę edukacji społeczeństwa w dzie

dzinie ochrony przed „zanieczyszcze
niem świetlnym”, a zwłaszcza na istotną 
rolę, jaką mogą tu odegrać miłośnicy 
astronomii i astronomowie zawodowi.

Konferencja zakończyła się o godz. 
14. Była to kolejna udana i owocna kon
ferencja SOK!

Tomasz Ściężor
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Marzec
Słońce

W punkcie równonocy wiosennej znajdzie się w tym roku 
20 marca o 6h50m. Punkt ten nosi historyczną nazwę „punktu 
Barana” (zaczyna się od niego zodiakalny znak Barana) i 
spełnia bardzo ważną rolę w astronomii: od niego mierzy 
się na niebie współrzędne kątowe: rektascensję i długość 
ekliptyczną. Chwilę, w  której Słońce znajduje się w punk
cie Barana, uważamy za początek wiosny astronomicznej.

Dane dla obserw ato rów  S łońca (na 0h UT)

Data 2004......P J ]________ Bn [°j Ln [°]_____

1 -21,62 -7 ,22 94,52
3 -22,10 -7 ,24 68,17
5 -22,57 -7 ,25 41,83
7 -23 ,00 -7 ,25 15,47
9 -23,41 -7 ,24 349,12

11 -23 ,80 -7 ,22 322,77
13 -24,15 -7 ,20 296,41
15 -24 ,48 -7 ,16 270,05
17 -24,79 -7 ,12 243,69
19 -25,06 -7 ,07 217,32
21 -25,31 -7,01 190,96
23 -25 ,53 -6 ,94 164,59
25 -25 ,73 -6 ,86 138,22
27 -25 ,89 -6 ,77 111,84
29 -26 ,03 -6 ,68 85,46
31 -26,14 -6 ,58 59,08

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

B0, L0 -  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

8d04h11m -  heliograficzna długość środka tarczy wy
nosi 0°.

W  ciągu marca dnia przybywa równo o dwie godziny: 
w  Warszawie 1 marca Słońce wschodzi o 5h22m, zachodzi
o 16h16m, a 31 marca wschodzi o 4h12m, zachodzi o 17h09m. 
W marcu Słońce wstępuje w znak Barana.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w drugiej połowie 

marca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesią
cu n a s tę p u ją ca : pe łn ia  6d2 3 h14m, o s ta tn ia  kw adra  
13d21h01m, nów 20d22h41m i pierwsza kwadra 28d23h48m. 
W perygeum Księżyc znajdzie się w dniu 12 marca o 3h58m, 
a w apogeum 27 marca o 7h01m.

Planety i planetoidy
W drugiej połowie miesiąca wieczorem nisko nad za

chodnim horyzontem można próbować zaobserwować Mer
kurego świecącego z ja sn o śc ią -1 m. W dniu 30 marca pod 
koniec zmierzchu cywilnego (około godzinę po zachodzie 
Słońca) znajdziemy go na wysokości nieco ponad 10° nad 
horyzontem. Przez teleskop będzie można zobaczyć tar
czę planety o średnicy prawie 8” w fazie 0,40 („po kwa
drze”).

Przez cały m iesiąc w ieczorem praktycznie na stałej 
wysokości 33° nad południowo-zachodnim horyzontem mo
żemy obserwować Wenus jako „Gwiazdę Wieczorną” o jas
ności -4 ,3 m. Przez teleskopy możemy obserwować tarczę 
planety o średnicy ok. 20” w  fazie systematycznie maleją
cej do kwadry.

Także wieczorem, ok. 10° powyżej Wenus można zoba
czyć Marsa świecącego z jasnością +1,3m na tle gwiazd 
gwiazdozbioru Byka. Średnica tarczy planety wynosi zaled
wie 5” , co praktycznie uniemożliwia obserwacje jakichkol
wiek szczegółów na jej powierzchni (może za wyjątkiem czap 
biegunowych) przez teleskopy amatorskie. W ciągu miesią
ca warunki obserwacji Marsa praktycznie nie ulegają zmia
nie.

Przez całą noc w gwiazdozbiorze Lwa widoczny jest 
Jowisz jako obiekt o jasności -2 ,5 m. W  dniu 16 marca bę
dzie można zaobserwować ostatnie w tym cyklu wzajem
ne zaćmienie w układzie księżyców galileuszowych (lo 
przez cień Europy). Ta unikalna konfiguracja płaszczyzny 
ich orbit względem Ziemi powtórzy się ponownie dopiero 
za 6 lat.

Wieczorem w gwiazdozbiorze Bliźniąt odnajdziemy Sa
turna jako „gwiazdę” o jasności —0,1m. Największy w 2004 r. 
kąt nachylenia pierścieni planety do Ziemi przy nadal dużej 
ich średnicy po grudniowej „Wielkiej Opozycji" ułatwi dostrze
żenie „Przerwy Cassiniego” między pierścieniem A i B na
wet w teleskopach o średnicy obiektywu 10 cm.

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

Pluton w idoczny jest nad ranem w gwiazdozbiorze 
Wężownika, jednakże jego jasność wynosi jedynie 13,9m
i do jego zaobserwowania niezbędny jest teleskop o śred
nicy zwierciadła przynajmniej 15 cm.

W marcu w pobliżu opozycji znajduje się jasna plane- 
toida:

(1) Ceres, (jasność 7,8m). 1 III: 6h54,3m, +32°10’; 11 III: 
6h57,3m, +32°00’; 21 III: 7h03,1m, +31°45’; 31 III: 7h11,5m, 
+31°23'.
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M eteory
W dniach od 25 stycznia do 15 kwietnia promieniuje roz

myty ekliptyczny kompleks strumienia Wirginid (VIR), prze
jawiający się poprzez kilka słabo wyróżniających się maksi
mów aktywności. Prawdopodobnie kompleks ten (a przynaj
mniej jego część) związany jest z kometą Gambarta obser
wowaną w 1834 r. W skład strumienia wchodzą powolne, 
jasne żółto-pomarańczowe meteory i bolidy. Głównym skład
nikiem strumienia Wirginid są alfa Wirginidy, których słabo 
wyróżnione maksimum aktywności przypada na 24 marca. 
Rozmyty radiant meteorów ma duży ruch własny, a w okre
sie maksimum leży w gwiazdozbiorze Panny i jego środek 
ma współrzędne ó = 13h00m, d = —4°. Warunki obserwacji 
tego słabego roju w tym roku są bardzo dobre, gdyż w po
rannych obserwacjach nie będzie przeszkadzał Księżyc tuż 
po nowiu.

*  *  *

1d09h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 4°.
3d23h35m Gwiazda zmienna zaćmieniowa ó Lib osiąga minimum 

jasności. Jasność gwiazdy spada od 4,9m do 6,0m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2003],

4d01h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
4d05h Jowisz w opozycji ze Słońcem.
4d21h Maksymalna libracja Księżyca (8,4°) w kierunku krateru 

Schickard (zacieniony).
5d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
6d02h31m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003]. 
6d16h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.
7d13h Saturn nieruchomy w rektascensji.
7d19h49m 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],

Rys. 3. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w marcu 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

Bliźniąt w marcu i kwietniu 2004 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

7d23h14m 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],

9d00h46m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2003],

9d21h10m 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],

1 1 d1 2 h Minimalna libracja Księżyca (1,7°) w kierunku Sinus Iri
dium (oświetlona).

12d Gwiazda zmienna długookresowa RS Lib (miryda) (15h24,3m, 
-22°55’) osiąga maksimum jasności (7,5m).

12d00h42'TI Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6m [map
ka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2002],

13d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
14d03h Odkrycie gwiazdy X Sgr (4,5m) przy ciemnym brzegu Księ-

Rys. 4. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Sa
turna w marcu 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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życa w ostatniej kwadrze, widoczne w całej Polsce (Zielona 
Góra 3h04m -  Lublin 3h11m).

16°02h43.4m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zaćmienie lo (i) przez cień Europy (II) trwa
jące 36 min. Jasność układu spada o 0,08m.

16d20h06m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003],

17d01 h28m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6m [map
ka zamieszczona w „Uranii-PA” 3/2002],

17d14h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 6°.

17d22h44m Gwiazda zmienna zaćmieniowa ó Lib osiąga minimum 
jasności. Jasność gwiazdy spada od 4,9m do 6,0m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2003],

18d07h Maksymalna libracja Księżyca (7,8°) w kierunku Mare 
Humboidtianum (zacienione).

18d22h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.

20d06h50m Słońce wstępuje w znak Barana, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wtedy 0°; mamy początek wiosny astronomicz
nej i zrównanie dnia z nocą.

21d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.

22d10h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 4°.

24d21h Pluton nieruchomy w rektascensji.

24d22h18r" Gwiazda zmienna zaćmieniowa <5 Lib osiąga minimum 
jasności. Jasność gwiazdy spada od 4,9m do 6,0m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2003],

24d23h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3°.

25d06h Minimalna libracja Księżyca (2,2°) w kierunku Mare Au- 
straie (oświetlone).

26d Gwiazda zmienna długookresowa R Cas (miryda) (23h58,4m, 
+51°24’) osiąga maksimum jasności (7,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 6/2002],

26d01h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 0°03’.

28d18h31m Gwiazda zmienna t] Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 4/2003],

28d22h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 4°.

Rys. 5. Mapa gwiazdozbioru Wagi do obserwacji gwiazdy zmien
nej RS Lib (15h24m19,8s, -22°54’40"). Podane jasności gwiazd 
porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

29d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.

29d12h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 
w odległości 19°.

29d15h Wenus w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 
w odległości 46°.

31d21h52m Gwiazda zmienna zaćmieniowa ó Lib osiąga minimum 
jasności. Jasność gwiazdy spada od 4,9m do 6,0m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2003],

Kwiecień
Słońce

W znosi się po ekliptyce coraz wyżej ponad równik nie
bieski, w  zw iązku z czym  dzień je s t coraz dłuższy. W  ciągu 
m iesiąca dnia przybywa praw ie o dw ie godziny: w  W arsza
w ie 1 kw ietnia S łońce wschodzi o 4 h10m, zachodzi o 17h10m, 
a 30 kwietnia wschodzi o 3h07m, zachodzi o 18h00m. W  kwiet
niu S łońce wstępuje w  znak Byka.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2004 P [ ° ] ____BQ [0] _________Ln [°]

IV 1 -2 6 ,1 8 -6 ,5 2 45,89
3 -2 6 ,2 4 -6 ,41 19,50
5 -2 6 ,2 8 -6 ,2 9 353,11
7 -2 6 ,2 9 -6 ,1 6 326,71
9 -2 6 ,2 7 -6 ,0 3 300,32

11 -2 6 ,2 2 -5 ,8 9 273,92
13 -2 6 ,1 4 -5 ,7 4 247,51
15 -2 6 ,0 3 -5 ,5 8 221,11
17 -2 5 ,8 9 -5 ,4 2 194,70
19 -2 5 ,7 2 -5 ,2 6 168,29
21 -2 5 ,5 2 -5 ,0 8 141,87
23 -2 5 ,2 9 -4 ,9 0 115,45
25 -2 5 ,0 4 -4 ,7 2 89,03
27 -2 4 ,7 5 -4 ,5 3 62,60

IV 29 -2 4 ,4 3 -4 ,3 4 36,18
V 1 -2 4 ,0 9 -4 ,1 4 9,74

p - kąt odchylen ia  osi obrotu S łońca m ierzony
pó łnocnego w ierzchołka tarczy;

B0, L0-  he liog ra ficzna  sze rokość  i d ługość  środka 
tarczy;

4 d11h2 8 m _  heliograficzna d ługość środka tarczy w y
nosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziem y m ieli w  drugiej połowie 

kwietnia, bow iem  kole jność faz Księżyca jes t w  tym  m ie
s ią cu  n a s tę p u ją c a : p e łn ia  5 d11 h0 3 m, o s ta tn ia  kw a d ra  
12a03h46m, nów 19d13h21m i p ierw sza kw adra 27d17h32m. 
W  perygeum  Księżyc znajdzie się 8d02h23m, a w  apogeum  
24d00h25m.

Planety i planetoidy
Na początku kwietnia w ieczorem  nisko nad zachodnim  

horyzontem  nadal m ożna próbować zaobserw ow ać M er
kurego św iecącego z jasnośc ią  +0,4m. W  dniu 1 kwietnia 
pod koniec zm ierzchu cyw ilnego (około godzinę po zacho-
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dzie Słońca) znajdziemy go na wysokości nieco ponad 10° 
nad horyzontem. Przez teleskop będzie można zobaczyć 
tarczę planety o średnicy 8” w fazie 0,32 („po kwadrze").

Warunki widzialności Wenus w porównaniu do marca 
praktycznie nie ulegają zmianie. W związku ze zbliżaniem 
się do Ziemi rośnie jednak zarówno jej jasność, jak i śred
nica tarczy, które pod koniec miesiąca osiągają odpowied
nio -4 ,5 m i 38” , przy malejącej (do 0,30) fazie.

Także warunki widzialności Marsa w porównaniu z mar
cem praktycznie nie ulegają zmianie, nadal maleje jednak 
zarówno jego jasność, jak i średnica tarczy.

W pierwszej połowie nocy wysoko na niebie w gwiaz
dozbiorze Lwa zobaczymy Jowisza. W związku z oddala
niem się od opozycji systematycznie maleje nadal średni
ca tarczy jak i jasność planety, co nie przeszkadza jednak 
w obserwacjach zjawisk w układzie księżyców galileuszo- 
wych oraz w atmosferze planety.

W ieczorem coraz niżej nad zachodnim horyzontem 
można obserwować Saturna w gwiazdozbiorze Bliźniąt. 
Także i on oddala się od opozycji i pod koniec miesiąca 
jego jasność wyniesie już tylko +0,1"n przy średnicy tarczy 
17” . Uran i Neptun nadal pozostają na niebie w pobliżu 
Słońca i są niewidoczne.

Pluton nadal widoczny jest nad ranem jako obiekt o jas
ności 13,8m.

W kwietniu w pobliżu opozycji znajduje się jasna pla- 
netoida:

(1) Ceres, Gasność 8,4m). 10 IV: 7h22,0m, +30°56'; 20 
IV: 7h34,2m, +30°22’.

Meteory
W dniach od 16 do 25 kwietnia prom ieniują Lirydy 

(LYR), zw iązane z kom etą  Thatchera  obse rw ow aną  
w 1861 r. W skład roju wchodzą białe, stosunkowo powol
ne meteory. W latach 1803 i 1922 obserwowane były desz
cze meteorów z tego roju. Maksimum aktywności w tym 
roku spodziewane jest 22 kwietnia o godzinie 4:10. Ra
diant meteorów leży w gwiazdozbiorze Lutni i ma współ
rzędne a = 18h04m, d = +34°. Warunki obserwacji w tym

roku są bardzo dobre, gdyż w porannych obserwacjach nie 
będzie przeszkadzał Księżyc tuż po nowiu.

1d10h Maksymalna libracja Księżyca (9,0°) w kierunku krateru 
Schickard (zacieniony).

1d22h28,rl Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003], 

2d Gwiazda zmienna długookresowa V CrB (miryda) (15h49,5m, 
+39°34’) osiąga maksimum jasności (7,5m)

2d23h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.
30d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
30d04h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.
3a Gwiazda zmienna długookresowa R Cyg (miryda) (19h36,8m, 

+50°12') osiąga maksimum jasności (7,5m).
4d22h46m Gwiazda zmienna r\ Aql (cefeida) osiąga maksimum jas

ności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 4/2003],
6d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
6d20h55"’ Merkury nieruchomy w rektascensji.
7d19h Minimalna libracja Księżyca (1,6°) w kierunku Mare Iridium 

(oświetlone).
13d18h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 6°.
14d Gwiazda zmienna długookresowa R Oph (miryda) (17h07,8m, 

-16°06’) osiąga maksimum jasności (7,6m).
14d Gwiazda zmienna długookresowa R UMa (miryda) (10h44,6m, 

+68°47’) osiąga maksimum jasności (7,5m).
14d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
14d07h Maksymalna libracja Księżyca (8,5°) w kierunku Mare 

Humboldtianum (zacienione).
14d20h14m 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],

15d10h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
17d01h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
17d22h20m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6"'[map
ka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2002],

18d00h51m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003],

Rys. 6. Przebieg częściowego zaćmienia Słońca na Ziemi 
19 kwietnia 2004 [wg F. Espenak -  NASA/GSFC]

Zewn./W euvn. 
kon t^c ty  półcienia

P I =  11:29:56.8 U T 
P 4 =  15:38:36.0 U T
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19“ Częściowe zaćmienie Słońca widoczne w części Antarktydy, 
południowym Atlantyku, południowej Afryce i Madagaskarze. 
Faza maksymalna równa 0,735 nastąpi o godzinie 13h34m 
w punkcie o współrzędnych <p = 62°S, A = 44°E.

19d06h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 4°.
19d17h52m Słońce wstępuje w znak Byka, jego długość ekliptycz- 

na wynosi wówczas 30°.
21d13h Minimalna libracja Księżyca (2,3°) w kierunku Mare Au- 

strale (oświetlone).
22d23h06m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6™ [map
ka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2002],

23d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
23d11h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
23d22h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2°.
25d05h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 4°.
26d09h Złączenie Wenus z Marsem w odl. 6°.
27d23h52m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6™[map
ka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2002],

29d06h Maksymalna libracja Księżyca (9,6°) w kierunku krateru 
Schickard (zacieniony).

UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są w cza
sie uniwersalnym UT (Greenwich).

Aby otrzymać datę w obowiązującym w marcu w Pol
sce „czasie zimowym", należy dodać 1 godz., aby otrzy
mać datę w obowiązującym w kwietniu w Polsce „czasie 
letnim ” należy dodać 2 godz. Momenty złączeń planet 
z Księżycem podane są  dla współrzędnych Warszawy. Dla 
każdego złączenia podano momenty największego zbliże
nia obiektów na niebie. Podane są wszystkie złączenia, 
nie tylko widoczne w Polsce.

Opr. T. Ściężor

gwiazdy zmiennej R UMa (10h44m38,5s, +68°46'33”). Podane jasno
ści gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

Kalendarz Astronomiczny na rok 2004, opraco
wany przez Tomasza Ściężora a wydany przez 
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, 
można kupić/zamówić w siedzibie Zarządu 
Głównego PTMA, ul. św. Tomasza 30/7, 31-027 
Kraków, tel. 0-12-4223892. Cena 19,00 zł wraz 
z kosztami wysyłki.

Rys. 9. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w kwietniu 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

Rys. 10. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców 
Saturna w kwietniu 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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a recenzje

Aleksandra Jędrzejczak, Renata Po- 
naratt oraz Iwona W ytrzyszczak: 
NASZA ZIE M IA  —  Z iem ia  we 
Wszechświecie, Wyd. Kurpisz, 240 s., 
Poznań.

Znowu niemal niezauważalnie dla mi
łośników astronomii pojawiło się pięk
ne, barwne wydanie albumowe książki 
opracowane na podstawie tomu Plane
ta Ziemia prof. Edwina Wnuka, otwie
rającego Wielką encyklopedię geografii 
świata. Stało się tak być może dlatego, 
iż niejako wbrew tytułowi treści astro
nomiczne stanowią aż 5/6 objętości tej 
pozycji, a tylko reszta została poświę
cona Ziemi, czego na pierwszy rzut oka 
zauważyć nie sposób.

Książka jest podzielona na trzy czę
ści. Interesujące i nietypowe okazały się 
ciekawostki oraz zwarte informacje za
mieszczone na marginesach, niektóre 
pod wspólnym tytułem Czy wiesz, ze... 
Całość stanowi aktualny przegląd wie
dzy astronom iczno-kosm ologicznej 
w zstępującym porządku (hierarchii): od 
Wszechświata jako układu jednostkowe
go, przez gromady gromad galaktyk, ga
laktyki, układy gwiezdne, Układ Sło
neczny, do Ziemi jako planety. Ten 
sposób opisu Kosmosu stał się w ostat
nich latach dość powszechny, podczas 
gdy we wcześniejszych pozycjach po
pularnonaukowych —  a także w pod
ręcznikach —  startowano z reguły od 
układu planetarnego (czy nawet od ukła
du Ziem ia-Księżyc), a finiszowano 
Wszechświatem jako całością. Pierwsze 
podejście jest ewolucyjne, chronologicz
ne; drugie —  historyczne, wywodzące 
się z czasów, kiedy Ziemię uważano za 
środek świata.

K ażdą część tej książki-album u 
otwiera krótkie Wprowadzenie. W czę
ści pierwszej autorki przedstaw iają 
Wszechświat i jego ewolucję, po czym 
przechodzą do opisu galaktyk, ich bu
dowy i dynamiki. W rzeczonym rozdzia
le są kolejno prezentowane: typy galak
tyk, galaktyki aktywne i kwazary, 
dynamika galaktyk, odległości od nich 
i wiek Wszechświata, wreszcie układy 
galaktyk. Drugi rozdział tej części trak
tuje o Drodze Mlecznej. Autorki opra
cowania rozważają w nim budowę na
szej Galaktyki, populacje i podsystemy 
gwiazd, a także położenie oraz ruchy

Słońca w Galaktyce. Ciemną materię 
przedstawia bardzo krótki rozdział, co 
nie dziwi, ponieważ prawie wcale jej nie 
widać!

Natomiast ostatni rozdział został po
święcony gwiazdom oraz materii mię
dzygwiezdnej w Galaktyce. Opisuje się 
w nim jasności gwiazd, odległości do 
nich, obserwowane ruchy, widma, tem
peratury i skład chemiczny tych ciał nie
bieskich. Ponadto autorki opracowania 
przedstawiają także inne parametry geo
metryczne i fizyczne podstawowych ty
pów gwiazd, takie jak rozmiary, masy 
i gęstości. Następnie dość tradycyjnie są 
omówione gwiazdy zmienne (wraz z za
ćmieniowymi), podwójne, wielokrotne, 
jak również gromady: otwarte, kuliste 
i tzw. asocjacje. Wreszcie została przed
stawiona materia międzygwiazdowa 
(gazowa i pyłowa) i, konsekwentnie, 
ewolucja gwiazd.

Część 2, najobszerniejsza, dotyczy 
naszego układu planetarnego. Jednak 
zaraz na wstępie, we Wprowadzeniu, au
torki piszą, iż Układ Słoneczny zaczął 
powstawać 4,5 mld lat temu, wbrew 
temu, co podają wcześniej (4,6 mld lat), 
podczas gdy najbezpieczniejsze byłoby 
określenie: „około 5 mld lat” . Oprócz 
tego rozmiary naszego Układu wynoszą 
ok. 60 j.a. (w takiej odległości zaobser
wowano m. in. heliopauzę), a nie 40 j.a.

Tę część otwiera rozdział Słońce, 
w którym przedstawiono dość szczegó
łowo najważniejsze charakterystyki na
szej Gwiazdy Dziennej i jej aktywno
ści, w raz z opisem  zw iązków  
Słońce-Ziemia. Dopiero następny roz
dział poświęcono powstaniu, strukturze, 
ewolucji i dynamice Układu Słoneczne
go, czyli głównie ruchom planet i ich 
księżyców. Natomiast trzeci rozdział 
traktuje o planetach oraz o obiegających 
je (oprócz Merkurego i Wenus) sateli
tach naturalnych. Szczególne miejsce 
poświęcono układowi Ziemia-Księżyc. 
Nie wiadomo tylko, dlaczego ciśnienie 
(atmosfer planetarnych) zostało wyrażo
ne w (mili)barach, a nie w (hekto)pa- 
skalach. W przypadku planet olbrzy
mów autorki piszą, że ich atmosfery 
składają się „głównie z metanu i amo
niaku” (s. 120), co poprawiają dopiero 
dalej (poczynając od s. 148). Kolejny 
rozdział prezentuje tzw. małe ciała Ukła
du Słonecznego: komety, planetoidy,

meteoroidy. W przypadku komet opisa
no nader szczegółowo ich orbity, budo
wę i pochodzenie, przechodząc następ
nie do podania konkretnych przykładów. 
Podobnie przedstawiono planetoidy, po- 
czynając od historii ich odkrycia 
(01.01.1801), a także meteoroidy (w tym 
meteory, bolidy i meteoryty). W ostat
nim, najkrótszym rozdziale tej części, 
przedstawiono pozasłoneczne układy 
planetarne. Jest to jednak tekst napisa
ny najmniej spójnie, chociaż autorki sta
rały się przedstawić wszystkie znane 
metody odkrywania efektów mogących 
świadczyć o istnieniu planet wokół od
ległych gwiazd, łącznie z efektem mi- 
krosoczew kow ania graw itacyjnego 
i opisem proplydów.

Trzecia część książki została stricte 
poświęcona Ziemi: jako planecie i jako 
miejscu przebywania ludzkości. Ponadto 
szczególną uwagę zwrócono na rachu
bę czasu, kalendarze, znaki Zodiaku, 
a także na specyficzną atmosferę Ziemi, 
zawierającą aż 21% wolnego tlenu 0 2. 
Zamykają tę część relacje wyników ba
dań Ziemi z Kosmosu, czyli teledetek
cji satelitarnej.

Z obowiązku należy też wymienić 
pewne uchybienia i nieścisłości: s. 12 
—  nie „stopni Kelvina”, lecz „kelwi
nów” (ten błąd jest często spotykany); 
s. 39 —  neutrina zapewne mają masę 
i w związku z tym nie mogą się poru
szać z prędkością światła; w gwiazdach 
zachodzą procesy term onuklearne 
(s. 40); s. 42-44 —  brak opisu metody 
tzw. paralaks fotometrycznych, skalęja- 
sności sporządził był już Hipparch, ja
sność widoma Słońca jest niejednolicie 
podawana; s. 45 —  temperatura gwiazd 
typu M. osiąga 2000 do 3000 K; s. 50 
—znamy już ok. 50 000 gwiazd zmien
nych, ich klasyfikacja jest uproszczona!; 
s. 54 —  gwiazd podwójnych jest ponad 
90%!; s. 74-75 •— zbyt mało informacji 
o SN, których znamy co najmniej dwa 
typy!; s. 90 —  pisze się „spikule”, 
oprócz tego brak definicji plazmy fi
zycznej; s. 100 —  szkoda, że dane o pla
netach nie zaczerpnięto z Encyclopaedia 
o f  the Solar System z 1999 r.; ekliptyka 
nie jest płaszczyzną orbity Ziemi, lecz 
rzutem tej orbity na sferę niebieską; 
s. 161 —  tekst o satelitach Urana koli
duje z tabelą „Księżyce Urana” nas. 102; 
s. 205 —  dzieło Kopernika nazywa się

1/2004 U R A N IA  -  POSTĘPY ASTRONOM II 45



recenzje a

po prostu De revolutionibus; s. 210 — 
Ziemia nie była ciałem gazowym; s. 214 
— znaki Zodiaku wprowadzono już 
w roku 2000 p.n.e.

Przedstawiana książka-album jest też 
swego rodzaju poradnikiem i dlatego 
w taki właśnie sposób została potrakto
wana w recenzji.

T. Zbigniew Dworak

•k * *
Honorata Korpikiewicz: KOSMO- 
EKOLOGIA z elementami etyki holi
stycznej. Hipoteza Gai —  Uranosa,
Wyd. PRODRUK, 322 s., Poznań 2002.

Uzasadnienie dla napisania i pojawie
nia się tej pozycji autorka zawarła w cel
nym zdaniu rozważań wprowadzają
cych: Człowiekowi wydaje się, że jego 
związek ze Wszechświatem jest wyima
ginowany, nieistniejący, a w najlepszym 
przypadku— mało istotny. Gorzej, iż tak 
samo wydaje się też niektórym uczo
nym, zwłaszcza z dziedziny kształtowa
nia i ochrony środowiska (!).

Treści astronomiczne najpierw 
zostały zawarte w krótkim rozdziale 
Kosmiczne wpływy w ujęciu historycz
nym, następnie, acz fragmentarycznie, 
w kolejnych częściach tej monografii. 
I tak część pierwsza, o wpływie Kosmo

su na Ziemię i jej biosferę, rozpoczyna 
się od rozdziału poświęconego Słońcu 
jako naszej Gwieździe Dziennej. Dopie
ro potem autorka przedstawia związki 
promieniowania słonecznego i kosmicz
nego ze zjawiskami geomagnetyczny
mi, meteorologicznymi i klimatyczny
mi, zaś najogólniej ujmując — 
geofizycznymi, jak również biologicz
nymi. W tejże części został przedstawio
ny nasz naturalny satelita — Srebrny 
Glob — oraz zjawiska zaćmień Słońca 
i Księżyca, pływów, jak również mate
ria meteorytowa i kometarna (wraz z 
opisem oddziaływania tych wszystkich 
obiektów i zjawisk na biosferę). Autor
ka zwróciła ponadto szczególną uwagę 
na globalne kataklizmy pochodzenia 
kosmicznego, w powiązaniu z ewolucją 
życia na Ziemi. Jednak omawiając ma
terię meteorytową — zawartą w naszej 
atmosferze —  dr hab. Honorata Korpi
kiewicz nie wspomniała o pracach ae- 
romineralogicznych prof. Andrzeja Ma- 
neckiego z Wydziału Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 
w Krakowie.

Przechodząc do podstawowych 
problemów kosmoekologii, autorka 
wprowadza pojęcie chronobiologii na 
podstawie okresowości zjawisk solar- 
nych i lunamych. Kilka rozdziałów zo

stało też poświęconych hipotezie Gai 
(jako żyjącej Ziemi) Lovelocka, na którą 
mam jednak ambiwalentny pogląd, po
nieważ jest ona dość dwuznaczna.

Dalej są rozważane zagadnienia 
istnienia życia we Wszechświecie, 
łącznie ze sławetną problematyką CETI, 
przemianowaną przecież później na 
skromniejsze SE  TI — zamiast łączno
ści (Communication), tylko poszukiwa
nie (Search). Ponadto Korpikiewicz roz
waża również w swojej monografii 
niestandardowe modele kosmologiczne 
i, nader kontrowersyjną, ostateczną za
sadę antropiczną („uprzywilejowanej 
rzeczywistości”), podobnie zresztą jak 
zjawiska UFO, o których autorka też 
wspomina.

Ostatnia część książki dotyczy 
już wyłącznie etyki: od antropocentrycz- 
nej do holistycznej (całościowej), która 
wiąże się z ekoetyką (albo etyką środo
wiska).

Podsumowując, wypada stwier
dzić, iż przedstawiana monografia sta
nowi rozprawę z pogranicza filozofii, 
ekologii, astronomii i kosmologii — 
czyli należy do coraz powszechniej
szych w nauce traktatów interdyscypli
narnych.

T. Zbigniew Dworak
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Dokończenie ze s. 33.

obłoki znikły zupełnie, a nie
bo na krótko zakryły cienkie 
chmury nasuwające się od 
zachodu. Przez następne 20 
min. czerwona łuna znacznie 
osłabła i wydawało się, że zja
wisko wkrótce się zakończy. 
Jednak ok. godz. 22:10 zorza 
polarna gwałtownie przybra
ła na sile. Niebo nad północ
nym horyzontem zrobiło się 
niebieskie, a już po chwili za
świeciło jasnoczerwonym 
łukiem wysoko rozciągają
cym się na nieboskłonie od 
zachodu aż po wschód. Na
gle zaczęły pojawiać się 
srebrne pionowe smugi od 
horyzontu niemal po zenit. 
Świetliste słupy widoczne 
były przez kilka minut z nie
zwykłą intensywnością. Tło 
nieba nisko nad horyzontem 
przechodziło co chwilę od

barwy czerwonej poprzez nie
bieską do zielonej. Miałem 
wrażenie, że całe otoczenie: 
budynki, drzewa, trawa mie
nią się w tej chwili kolorami 
oświetlane niesamowitym 
blaskiem zorzy, a rzucane 
przez nie cienie są kolorowe.

Około godz. 23:00 zjawi
sko zanikło równie szybko, 
jak się pojawiło, jednak czer
wone zabarwienie północnej 
części nieba utrzymywało się 
jeszcze przez ponad godzinę. 
Zafascynowany niezwykłą 
grą barw i rozmachem całe
go widowiska wykonałem kil
kanaście zdjęć. Niestety, uży
wając obiektywu o ognisko
wej 50 mm mogłem jedynie 
uchwycić mały fragment ca
łości.

Pozdrawiam
Janusz Magda 

Trzęsówka

Członkowie Pracowni Komet 
i Meteorów przy PTMA wyko
nali imponującą liczbę zdjęć 
zorzy polarnej obserwowanej 
21 listopada podczas pobytu 
w Ostrowiku na akcji obser
w acyjne j „Leon idy 2003”. 
Efekty można oglądać na 
stworzonej specjalnie witrynie 
internetowej pt. „Zorze nad

Polską" dostępnej pod adre
sem zorza.pkim.org
Znajdziemy tam również zdję
cia wcześniejszej zorzy z 29 
października. Całość dopeł
niają krótkie informacje na te
mat natury zjawiska zorzy po
larnej. Same zdjęcia zachwy
cają bogactwem barw. Trzeba 
tam zajrzeć koniecznie!
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astronomia i muzyka

Feerie dźwięków i barw w Jodrell Bank

Jodrell Bank to nazwa dobrze 
znana każdem u m iłośnikow i 
astronomii, interesującemu się 

choć trochę historią radioastronomii. 
Wszak jest to obserwatorium astrono
miczne w Anglii ze słynnym 76-metro- 
wym radioteleskopem (liczącym sobie 
prawie pól wieku —  obecnie po kosz
townym liftingu), którym dokonano od
krycia pulsarów!

Jednak miłośnikom muzyki elektro
nicznej, od kilku lat, Jodrell Bank koja
rzy się z serią cyklicznych koncertów 
aranżowanych w tamtejszym planeta
rium. Wiele z nich zostało zarejestrowa
nych i wydanych na płytach kompakto
wych.

Prekursor tzw. „kosmicznego rocka” 
—  zespół Tangerine Dream —  niestety, 
nie gra już tak, jak dawniej. Dzisiejsza 
twórczość tego legendarnego zespołu 
w niczym nie przypomina dokonań z lat 
70. (patrz Urania-PA 6/2002). Niedos
konałość aparatury do rejestracji i edy
cji dźwięku w owych czasach sprawi
ła, że słuchając ich nagrań z okresu 
świetności odczuwa się jednak pewien 
niedosyt. „Ach, żeby tak chłopaki za
grali to dziś na now o.. Niestety, Ed
gar Froese wraz z synem i kompaniją, 
jeśli grają coś z tamtych czasów, to ra
czej w konwencji... hm, dyskoteko
wych miksów.

Lecz, jak mawia stara łacińska mak
syma: natura horret vacuum (przyroda 
pustki nie znosi)! W ostatnich dekadach

XX w. pojawiły się zespoły, które 
szczelnie wypełniły niszę muzyki zwa
nej „szkołą berlińską”* (oprócz Tange
rine Dream do jej prekursorów zalicza 
się takich tuzów elektronicznego roc
ka jak Klaus Schulze czy zespół Ash 
Ra Tempel).

Dzisiejszych naśladowców i konty
nuatorów berlińczyków mogliśmy usły
szeć właśnie na koncertach w Jodrell
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Bank. Ich organizatorem jest grupa bry
tyjskich i belgijskich fanatyków tego 
rodzaju muzyki, działająca pod nazwą 
Synth Music Direct (http://www.synth- 
musicdirect.com).

Koncerty w planetarium pod jednym 
z największych radioteleskopów uatrak
cyjniane były pokazami slajdów, bardzo 
często z obrazami obiektów astrono
micznych, wideoprojekcjami i sterowa
nymi komputerowo światłami oraz la
serami, a wszystko to tworzyło nieza

pomniany klimat. Jeśli ktoś chce zoba
czyć, jak to wyglądało, proponuję zaj- 
żeć w Internecie np. na stronę: http://re- 
publika.pl/polaris75/jb2001.html.

Pierwszy z serii koncertów odbył się 
18 maja 1996 r., a wystąpiły wówczas 
dwa zespoły: Radio Massacre Interna
tional i Airsculpture. Do września 2002 r. 
miało tam miejsce jeszcze ponad dwa
dzieścia takich koncertów, podczas któ
rych prezentowali się następujący wy
konawcy: łan Boddy, Redshift, Asana, 
Synthetik, Paul Nagle, Stephan Whitlan, 
Under The Dome, Arcane, Kubusschnitt, 
Detlef Keller & Mario Schonwalder, Ra
inbow Serpent, Syndromeda, RAMP, 
Cosmic Hoffman, Free System Projekt, 
Pyramid Peak, Andy Pickford, David 
W right & Robert Fox, T-Bass UK 
i Ashok Prema z Robem Jenkinsem. 
Później, z powodów technicznych kon
certy przeniesiono do National Space 
Centre w Leicester.

Nie ukrywam, iż właśnie dzięki za- 
rejstrowanym na płytach CD koncertom 
z Jodrell Bank mogłem odświeżyć miłą 
mi przestrzeń muzyczną, czego i Wam, 
Drodzy Czytelnicy, serdecznie życzę...

Jacek Drążkowski

' Grupa muzyków w Berlinie Zachodnim, 
będących pionierami elektronicznego roc
ka. Muzyka tej szkoły charakteryzuje się 
gęstą fakturą muzyczną, „kosmicznością” 
i tajemniczością, (za: Wikipedia — Wolna 
Encyklopedia, http://pl.wikipedia.org)

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-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 /6 11  30 08
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relaks z Uranią Krzyżówka z hasłem
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Rozwiązaniem krzyżówki z „Uranii- 
-PA” nr 5/2003 jest hasło: „NEW 

GENERAL CATALOGUE”.
Nagrody w postaci płyt kompakto

wych z muzyką kosmiczną tym razem 
wylosowali: Jakub Borówka z Miko
łowa i Sebastian Krawel ze Strzelców 
Opolskich. Gratulujemy. Nagrody wy
ślemy pocztą.

Kto przeczytał uważnie bieżący 
zeszyt Uranii, nie powinien mieć pro
blemów z odgadnięciem poniższych 
haseł:

1. Układ, w którym spełnione są  trzy za
sady Newtona

2. Nazwa chińskiego kosmodromu

3. ... Górnicza, powstaje tam obserwato
rium astronomiczne

4. Meteory z Panny

5. Misja mająca odpowiedzieć na funda
mentalne pytania

6. Hiszpański teleskop na Wyspach Ka
naryjskich

7. Najodleglejsza planeta

8. Twórca teorii względności

9. „Boski statek"

10. Prezes PTMA

11. Tegoroczny odbyt się w Budapeszcie

12. Jeden z polskich astronomów pracują
cych za granicą

13. W  kwietniu będzie tam można obser
wować zaćmienie Słońca
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Wśród autorów prawidłowych rozwią
zań (wystarczy podać hasło końcowe) 
rozlosujemy nagrody książkowe. Na 
rozwiązania czekamy do końca lute
go br. Osoby nie będące prenumerato
rami „Uranii-PA” muszą dołączyć do 
rozwiązania kupon umieszczony w le
wym górnym rogu tej strony. Prenume
ratorzy mogą przesyłać rozwiązania 
drogą elektroniczną.

Słowa stanowiące klucz do odnalezienia 
hasła w krzyżówce z U-PA 5/03:
1. S ternfeld; 2. m olekuły; 3. SWIFT; 
4. Droga; 5. Enckego; 6. Cassiniego; 
7. Challenger; 8. Bondarienko; 9. mgła
wica; 10. HALOE; 11. Zwicky; 12. Hippar- 
cos; 13. Bootydy; 14. Komarow; 15. Be- 
telgeza; 16. neutronowa; 17. Progress; 
18. SCUBA; 19. Meteor.

Autor: J. Drążkowska

Ciekawe strony internetowe...
W ciągu ostatnich lat w czasopismach naukowych jak i popularnych po
jawiają się regularnie artykuły dotyczące pozasłonecznych układów pla
netarnych. Warto dokonać podsumowania dotychczasowej wiedzy na ten 
temat. Pod adresem http://www.obspm.fr/planets Jean Schneider z Ob
serwatorium Paryskiego w Meudon zebrał i uporządkował szereg infor
macji którym nadał nazwę „The Extrasolar Planets Encyclopaedia” . 
Oprócz prac przeglądowych znajdziemy tutaj odnośniki do wielu artyku
łów —  niekoniecznie opublikowanych, niektóre czekają jeszcze na przy
jęcie do druku. Każdy badany obiekt posiada szczegółowy opis z odno
śnikiem do opisującej go pracy. Archiwum pozwala m.in. na zapoznanie 
się z historią odkryć planet pozasłonecznych. Inny odnośnik prowadzi 
do omówienia metod pomiarowych, modelowania czy globalnych/staty
stycznych danych dotyczących układów planetarnych, takich jak roz
mieszczenie na sferze niebieskiej, orbity, masy czy odległości od Układu 
Słonecznego. Szczególnie cenną wydaje się strona zawierająca adresy 
projektów zwiazanych z poszukiwaniem nowych układów planetarnych. 
Można też znaleźć informacje o konferencjach naukowych (tych które 
już się odbyły jak i tych które dopiero są przygotowywane) jak i do adre
sów internetowych innych stron poświęconych badaniom pozasłonecz
nych układów planetarnych. (RS)
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Spośród wielu przysłanych 
do redakcji zdjęć Marsa 
wkomponowanego w noc
ne pejzaże prezentujemy 
tutaj dwa wybrane. Po pra
wej zdjęcie autorstwa Arka
diusza Pilarczyka z Gorzo
wa Wielkopolskiego (teksp = 
4 s, przysłona 2/8, f = 58 mm, 
film Agfa Vista 800, drzewa 
podświetlone reflektorami 
samochodowymi). Niżej 
zdjęcie wykonane 28 sierp
nia w Niedźwiadach, około 
godz. 22. (film Konica 1600, 
teksp = 25 s, obiektyw f = 25 
mm, przysłona 1,4), przez 
Marka Nikodema

Mranii
Mars w czasie ubiegłorocznej opozycji był tak jasny, że trud
no było go nie zauważyć nawet pośród miejskich świateł. Po 
lewej zdjęcie wykonane 8 września przez Wiesława Skórzyń- 
skiego z okna jego mieszkania w Toruniu (jasne plamy to 
prześwietlony Księżyc i wywołany tym refleks). Do sfotogra
fowania samego Marsa (zdjęcie powyżej) posłużył teleskop 
MTO-1000 w projekcji okularowej (teksp = 1/15 s, film 100 ASA).

O wiele trudniejszym wyzwaniem było sfotografowanie 
Fobosa i Deimosa — maleńkich księżyców Marsa o rozmia
rach wielkiego miasta. Poniżej cyfrowo złożone zdjęcie, zro
bione 22 sierpnia przez astronoma Johannesa Schedlera
przy użyciu teleskopu ------------------ .------------------------------
Schmidta-Cassegraina 
o średnicy 28 cm w ob
serwatorium w połu
dniowo-wschodniej Au- 
strii. Jest to połączenie W  
długiej ekspozycji, któ- 
ra wychwyciła słabe 
księżyce, ale przeświet
liła dysk planety, z do
brze naświetlonym zdję
ciem Marsa _____________________________
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Poniżej efektowne zdjęcie Marsa zro
bione 27 sierpnia w szkolnym obser
watorium II LO w Głogowie z pomocą 
25 cm teleskopu z kamerą interne
tową Phillips Westa. Jego autorami 
są: Iwona Bronowicka, Ludwik Leh
man i Marcin Marszałek
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Jak nazywa się najbliższa nam galaktyka? Nowa odpowiedź na to stare pytanie brzmi: galaktyka karłowata 
w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa (Canis Major). Przez lata astronomowie sądzili, że najbliżej mamy do Wielkie
go Obłoku Magellana (LMC), ale pierwszeństwo zostało mu odebrane w 1994 r. przez galaktykę karłowatą w Strzel
cu (Sagittarius). Ostatnie pomiary wskazują jednak, że galaktyka karłowata w Wielkim Psie znajduje się w od
ległości jedynie 42000 lat świetlnych od centrum Drogi Mlecznej, czyli około 3/4 odległości, jaką mamy do 
galaktyki karłowatej w Strzelcu i 1/4 odległości do Wielkiego Obłoku Magellana. Odkrycia dokonano dzięki da
nym z przeglądu nieba 2MASS, wykonanym w podczerwieni. Fale podczerwone łatwiej przenikają przez nie
przezroczystą dla światła widzialnego płaszczyznę Drogi Mlecznej. Ilustracja powyżej pokazuje, gdzie w sto
sunku do naszej Drogi Mlecznej znajduje się nowo odkryta galaktyka oraz jej pływowy warkocz. Podczas podróży 
wokół oraz poprzez naszą macierzystą Galaktykę, galaktyka karłowata w Wielkim Psie i inne satelitarne galakty
ki są powoli rozrywane na skutek działania sił grawitacyjnych.

Rys. R. Ibata, (Strasbourg Observatory, ULP) i in., 2MASS, NASA

Galaktyka karłowata w Wielkim Psie 
nasza nowa najbliższa sąsiadka
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