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Piątego dnia pobytu na Czerwonej Planecie łazik Spirit przesłał na Ziemię powyżej pokazaną „pocztówkę”. Pomniej
szona wersja pełnej mozaiki wysokiej rozdzielczości pokazuje dno krateru Guseva w kierunku północnym. W środ
ku obrazu znajduje się pozornie gładki, kolisty obiekt o średnicy 9 m nazwany Senną Kotliną (ang. Sleepy Hollow).
Widać na niej ciemne, okrągłe znaki, które mogą być śładaWłf ujderzeń w powierzchnię Marsa lądownika owiniętego
w poduszki powietrzne. Inny przykład zaburzenia, spowodowanego przypuszczalnie przez wciągane poduszki po
wietrzne lądownika, dostrzec można na pierwszym planie, tuż za pokrytym bateriami słonecznymi pokładem Spirita

S&ItśRt. i -.WŁ....

. i ................. ..... .ifBgP% -Łi . .

i,

—

... >

Zaraz po wylądowaniu na Marsie łazik Opportunity mógłby usłyszeć taki oto komunikat: „Właśnie przebudziłeś się
w małym kraterze na Marsie. Otacza cię żelazisty piach i jaśniejsze intruzje, które mogą być skałami podłoża. Ten
pejzaż jest jałowy, dziwny i obcy. Nigdy przedtem nie byłeś w tym świecie. Przesyłasz zdjęcia, które są natychmiast
retransmitowane na całej twej ojczystejtolanecie. Jesteś oczami miliardów ludzi. Szukasz przygody. Twoją misją jest
badanie tego dziwnego świata i szukame śladów prehistorycznego życia. Masz sześć kół, jedno ramię i rentgenow
skie oczy. Jesteś łazik Opportunity.” E$t. JPL, NASA
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Wszystkie media fascynują się kolejnymi sukcesami w badaniach Marsa.
Docierają do Czerwonej Planety kolejne stacje kosmiczne, lądują na jego
powierzchni i wędrują po nim roboty: Spirit (Duch) i Opportunity (Okazja).
Prezydent George Bush zapowiedział podjęcie przez Stany Zjednoczone
historycznej misji lądowania człowieka na tej planecie. Możemy tylko się
cieszyć, że ambitne rezultaty i plany misji kosmicznych docierają „pod
R H I j-T l
strzechy”, zmieniając sposób myślenia każdego z nas i perspektywy
BpKtś, 1
cywilizacyjne całej ludzkości. Nasze czasopismo nie chce pozostawać w tyle
i, po raz kolejny, pragnie przedstawić naszym Czytelnikom te gorące jeszcze
rezultaty badań Czerwonej Planety. Pani Karolina Zawada opisuje ostatnie kilka tygodni
podboju Marsa, a na kolorowych stronach pokazujemy świeżo uzyskane obrazy
powierzchni tej planety. Ale pamiętajmy, sukcesy nie przychodzą łatwo: do tej pory 2/3
misji marsjańskich zakończyło się fiaskiem i wielu astronautów straciło życie. Nowo
odkrytym obiektom topograficznym Marsa zostaną nadane nazwy upamiętniające
nazwiska astronautów, którzy zginęli rok temu w katastrofie promu kosmicznego Columbia.
Astronomia współczesna to nie tylko marsjańska odyseja. Odkrywane są nowe zjawiska
w odległych galaktykach, wokół dalekich gwiazd i bliższych nam ciał niebieskich. Piszemy
o tym w Rozmaitościach. Przypominamy niezwykłą historię stacji kosmicznej Voyager 2,
która od przeszło 26 lat wędruje przez bezkresne czeluście Kosmosu. Powracamy do
sprawy prędkości ucieczki galaktyk i przesunięcia ku czerwieni, a więc odległości
w rozważaniach kosmologicznych, krótkim artykułem Jerzego Kuczyńskiego.
W czerwcu br. będziemy świadkami niezwykłego zjawiska — przejścia Wenus przed
tarczą słoneczną. Już teraz szczegółowo opisuje to zjawisko Tadeusz Jarzębowski i piszą
0 nim Barbara Cader-Sroka i Paweł Rudawy, polscy krajowi koordynatorzy europejskiego
Programu VT-2004.
W końcu ubiegłego i na początku bieżącego roku mieliśmy okazję obserwować
w Polsce niezwykłe i piękne zorze polarne. Wiele zdjęć tych zjawisk wykonanych przez
naszych Czytelników w różnych rejonach Polski ju ż publikowaliśmy, inne będziemy jeszcze
drukować. Są one świadectwem oddziaływania zjawisk na Słońcu z ziemską atmosferą.
Naturę aktywności słonecznej wyjaśnia Bartosz Dąbrowski, którego rozprawa doktorska
dotyczy właśnie tego problemu.
Kończy się 50-letni okres radiowych badań planet. Jowisz jest drugim, po Słońcu
najjaśniejszym, źródłem promieniowania radiowego na niebie. Jego promieniowanie
odkryto w roku 1955, ale do dzisiaj natura tego promieniowania nie jest do końca
wyjaśniona. O decymetrowym promieniowaniu Jowisza pisze Tomasz Kamiński
W Astronomii w szkole przedstawiamy jeden z podręczników fizyki dla szkół/^~ ~
ponadgimnazjalnych. Jakość obecnie tworzonych i zalecanych szkołom podręczników
konkurować może chyba tylko z jakością ustaw uchwalanych przez nasz obecny
parlament! Nie wróży h> mmi dobrze! Oj, mc wróży!
Jak zwykle przynosimy informacje o ciekawych obiektach, radzimy, ja k i co
obserwować, zapowiadamy zjawiska astronomiczne, jakich świadkami będziemy w maju
1czerwcu
Życzę Państwu miłej lektury i przyjemności w odkrywaniu piękna otaczającego nas
świata. Świata gwiazd, galaktyk i planet przede wszystkim.
Toruń, w lutym 2004 r.
2/2004
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czytelnicy piszą...
Serdecznie witam całą Redak
cję „Uranii-Postępów Astrono
mii”, a zwłaszcza Redaktora
Naczelnego
Zapewne zdziwił się Pan
Redaktor Naczelny, dostając
od czytelniczki tak dużą i grubą
kopertę. Pierwsze pytanie za
pewne brzmiało, cojestwśrodku? Po otwarciu wszystko sta
ło się jasne: to mój „Sennik
astronomiczny”, tzn. moje sny
związane z astronomią. Prowa
dzę go już od 2 lat i mam za
miar kontynuować. Nigdy nie
wiadomo, kiedy teraz przyśni
mi się coś astronomicznego.
Przesyłam go Panu w prezen
cie, ponieważ jest Pan dla mnie
kimś ważnym. (...) Jak się tro
chę tych snów nazbiera, to
będę przysyłać...
Tak zaczyna się list, który w
wielkiej i grubej kopercie otrzy
maliśmy na przełomie stycznie
i lutego 2004 r. Nadawcą był(a)
„ Miłośnik Astronomii, Krystyna
Jaskulska z Gdyni”. Na gęsto
zapisanych stronach Pani Kry
styna opisuje swoje ostanie
spotkania astronomiczne i ob
serwacje oraz lektury (w tym
przede wszystkim „Uranii”) po
zwalające na głębsze zrozu
mienie zjawisk dziejących się
na niebie. Ale najważniejszy
załącznik do listu, to właśnie je j
„Sennik Astronomiczny”: na 30
stronach komputerowego wy

Kupię
Sprzedam
Wymienię...
Sprzedam teleskop Newto
na o średnicy lustra 200 mm
i ogniskowej 1000 mm pro
dukcji firmy „Uniwersał” z wy
ciągiem okularowym o śred
nicy 2 cale firmy ASTROKRAK bez montażu paralaktycznego.
Tel. kom. 509124498
Oferujemy plakaty astrono
miczne w formatach 33x46,5
i 48x67,5 cm. Fotograficzna
jakość, przedłużona trwa
łość. Idealne do domu, biu
ra, obserwatorium.
Szczegóły na stronie
www.astrosklep.pl lub pod
adresem: Wiesław Dura, ul.
Ciołkowskiego 9 m.13, 93510 Łódź, tel. 600 753 793
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druku spisane je j astronomicz
ne sny z ostatnich 2 lat. Tak oto
Autorka wyjaśnia we Wstępie
genezę swego dzieła:
Moje zainteresowania zwią
zane są w dużym stopniu z
astronomią. Interesuję się nią
już od ósmej klasy szkoły pod
stawowej. Oprócz tego zajmu
ję się w ciągu dnia wieloma in
nymi ważnymi dla mnie spra
wami. W końcu człowiek zmę
czony po całym dniu pracy idzie
spać. Wiadomo, jak to w snach,
potrafiąsię śnić różne sny. Wie
le zjawisk nie jest zgodnych z
rzeczywistością. Wiele spraw,
których nie było, nagle się po
jawia. Trudno powiedzieć, skąd
te sny się biorą. Prawdopodob
nie mogą to być moje pragnie
nia... mające związek z astro
nomią. Najlepsze jest to, iż
człowiek nie jest w stanie nad
snem panować, najgorsze zaś
to, iż tak szybko się kończą. Bo
albo zadzwoni budzik, albo ktoś
inny obudzi. Choć nie zawsze
tak być musi. Do tej pory śniły
mi się różne historyjki, lecz ta
noc była wyjątkowa: miałam
sen związany z moimi astrono
micznymi zainteresowaniami.
Długo miałam go w pamięci.
Potem przyśniło mi się coś no
wego. Postanowiłam oba te sny
odtworzyć w mej pamięci i za
pisać na kartce papieru (co nie
było łatwe). Dzięki temu po
wstał pomysł założenia „Sen
nika astronomicznego”. Teraz
zachęcam do poczytania mo
ich sennych astronomicznych
opowieści...
Red.: Droga Pani Krystyno,
dziękujemy serdecznie za tak
wielkie zaufanie do nas i powie
rzenie nam swego tak osobiste
go dzieła. Gratulujemy pomy
słu. Czytaliśmy Pani opowieści.
Są bardzo ciekawe i wzrusza
jące. Prosimy kontynuować.
A może inni Czytelnicy wezmą
z Pani przykład?
* * *

Szanowny Panie Profesorze,
8 czerwca 2004 r. będzie
można obserwować ciekawe
i bardzo rzadkie zjawisko astro
nomiczne - przejście planety
Wenus na tle tarczy Słońca. Bę
dzie ono widoczne z większo
ści terenów Europy, Afryki i Azji.
Z tej okazji E uropejskie
Obserwatorium Południowe
(ESO), Europejskie Towarzy

Tu może być reklam a 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!
stwo na rzecz Edukacji Astro
nomicznej (EAAE), Instytut
Mechaniki Nieba i Obliczania
Efemeryd (IMCCE), Obserwa
torium Paryskie oraz inne licz
ne instytucje naukowe i oświa
towe z całej Europy organizują
wielką akcję oświatową i popularyzatorskąo nazwie Program
VT-2004.
Organizatorzy chcą przy
okazji spopularyzować pod
stawy wiedzy astronomicznej,
rozbudzić zainteresowania na
ukami ścisłymi oraz obalić mit
0 ich hermetyczności i niedo
stępności.
Jako Krajowi Koordynatorzy
Programu VT-2004 uprzejmie
prosimy o rozpropagowanie
Programu VT-2004 na łamach
„Uranii”.
W celu jak najlepszego za
prezentowania wszelkich infor
macji o Programie VT-2004 jak
1 naukowych podstaw jego re
alizacji, przygotowaliśmy ob
szerną w itrynę internetową
Programu VT-2004 w języku
polskim: http://www.astro.uni.
wroc.pl/vt-2004.html
W P ro g ra m ie V T -2 0 0 4
mogą aktywnie uczestniczyć
wszyscy (na przykład nauczy
ciele i uczniowie, studenci,
astronomowie amatorzy) oraz
instytucje edukacyjne (szkoły,
uniwersytety, planetaria, obser
watoria publiczne, centra nauki
itp.). Organizatorzy Programu
będą im dostarczać obszer
nych informacji o naukowych,
technicznych, społecznych i hi
storycznych aspektach tego
rzadkiego zjawiska.
Program VT-2004 ma inspi
rować wielostronną współpra
cę międzynarodową poprzez
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wspólne obserwacje rzadkiego
zjawiska astronom icznego,
gromadzenie lokalnych wyni
ków obserw acji w w ielkiej,
wspólnej bazie danych oraz
dyskusje uczestników progra
mu za pośrednictwem Interne
tu. Możliwość natychmiastowe
go kontaktowania się wszyst
kich uczestników projektu po
przez Internet i inne środki
łączności spowoduje, że wyda
rzenie to stanie się wyjątkowym
zjawiskiem społecznym.
Program VT-2004 ma na
celu utworzenie rozległej, mię
dzynarodowej sieci instytucji
edukacyjnych aktywnie zaan
gażowanych w obserwacje
przejścia Wenus na tle tarczy
Słońca. Przy okazji obserwacji
przejścia Wenus możliwe bę
dzie zorganizowanie szeregu
imprez popularyzatorskich, ta
kich jak: pokazy w planetariach
i obserwatoriach, pokazy w wy
branych miejscach miast, od
czyty i prelekcje, wystawy itp.
Jesteśmy przekonani, iż zja
wisko przejścia Wenus wywo
ła nadzwyczajne zainteresowa
nie społeczeństwa i środków
przekazu masowego, nie tylko
na tych obszarach, skąd będzie
mogło być obserwowane, ale
na całym świecie.
Paweł Rudawy
Barbara Cader-Sroka
Wrocław
Nasz adres: dr hab. Paweł Ru
dawy lub mgr Barbara Cader-Sroka, Koordynatorzy Progra
mu VT-2004. Instytut Astrono
miczny Uniwersytetu Wrocław
skiego, 51-622 Wrocław, ul.
K opernika 11, z dopiskiem
„Przejście Wenus 2004".
e-mail: vt-2004@astro.uni.wroc.pl
2 /2 0 0 4
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Karolina Zawada

(PL ISSN 0032-5414/ 0042-07-94)
D w um iesięcznik pośw ięcony u p ow szechnia
niu w iedzy astronom icznej. C zasopism o po
w stałe z po łączen ia się „U ranii" •— d o ty ch 
czasow ego m iesięcznika PT M A . uk azu jące
go się od 1922 r. i „P ostępów A stron om ii”
— do ty ch czaso w eg o k w artaln ik a PTA, w y 
chodzącego od 1953 r. Patronat: P olskie To
w arzystw o A stronom iczne i Polskie Tow arzy
stw o M iło śn ik ó w A stro n o m ii. Z a c h o w an a
zo staje d o ty ch czaso w a n u m eracja „ U ra n ii” .
Pism o je st częściow o finansow ane przez KBN
i K om itet A stronom ii PAN.

Fascynujące są doniesienia ostatnich tygodni opisujące kolejne zdobycze wiedzy o Czer
wonej Planecie. Wprost bajecznie zapowiadają się perspektywy lądowania człowieka
na Marsie. Warto przypomnieć sobie, ja k w przeciągu tylko jednego miesiąca wzboga
cała się nasza wiedza o tej planecie.

56

Tadeusz Jarzębowski

58

Odległość między galaktykami: czy to jest coś takiego jak odległość np. między miasta
mi na Ziemi? To samo słowo, a jego sens i znaczenie są zupełnie różne. Odległość
w kosmologii ma dramatycznie różne własności od tej wielkości, którą na co dzień
przywykliśmy nazywać odległością.

61

Jowisz jest, na falach radiowych, najjaśniejszym po Słońcu źródłem promieniowania
na niebie. Pomimo mijającego ju ż prawie pół wieku obserwacji tego promieniowania
ciągle go do końca nie rozumiemy. Najbardziej interesujące jest promieniowanie tego
planetarnego olbrzyma na falach decymetrowych.

69

D ystrybucja:
P io tr W ąż, CA UM K.
ul. G agarina 11, 87-100 TO RU Ń
tel. (0-56) 611 30 56
E-mail: urania@ astri.uni.torun.pl
P re n u m e ra ta w ro k u 2 0 0 4 k o s z tu je 54 zł.
M ożna rów nież zam aw iać pojedyncze zeszyty
w cenie 10 zł.
Polskie Tow arzystw o A stronom iczne
Zarząd G łów ny - Sekretariat
ul. B artycka 18, 00-716 W arszawa
tel. (0-22) 841 00 41 w ewn. 146
E-mail: hania@ cam k.edu.pl
WWW: w w w .pta.edu.pl
Polskie Towarzystwo M iłośników Astronomii
Zarząd Główny
ul. św. Tom asza 30/7, 31 -027 Kraków
tel. (0-12) 422 38 92
E-mail: ptm a@ oa.uj.edu.pl
WWW : oa.uj.edu.pl/~ptm a
N um er zam knięto w lutym roku 2004
* M ateriałów nie zam ów ionych R edakcja
nie zw raca, a w ykorzystu jąc zastrzega so
bie praw o do ich red agow ania i skracania
* Przedruk m ateriałów i zdjęć tylko za zgo
dą R edakcji. * O pinie i p ogląd y form u ło
w ane przez R edakcję i A utorów nie repre
zentują oficjalnego stanow iska obu patro
nujących nam T ow arzystw *
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Natura aktywności słonecznej
Bartosz Dąbrowski
Szczególna i niespodziewana aktywność Słońca w ciągu ostatnich miesięcy objawiają
ca się m. in. piębiymi zorzami widocznymi w Polsce i nawet na południu Europy spowo
dowała duże zainteresowanie naszych Czytelników tym zjawiskiem. W poprzednim ze
szycie publikowaliśmy piękne zdjęcia zórz polarnych wykonane przez naszych Kole
gów. Dziś pragniemy pokrótce wyjaśnić naturę tych zjawisk i ich źródła.

A dres W W W :
http://urania.pta.edu.pl
http://urania.cam k.edu.pl
D ruk:
Z akład Poligraficzno-W ydaw niczy
PO ZK A L. Inow rocław

Promieniowanie decymetrowe Jowisza
Tomasz Kamiński

Korekta:
B ożena W yrzykow ska
A dres Redakcji:
U niw ersytet M ikołaja Kopernika
C entrum A stronom ii
ul. G agarina 11
87-100 TORUŃ
tel. (0-56) 611 30 52
fax. (0 -5 6 )6 2 1 93 81
Poczta elektroniczna (E -m ail address):
aw @ astri.uni.torun.pl

O prędkości ucieczki galaktyk...
Jerzy Kuczyński

Zespól R edakcyjny:
M arek G ołębiew ski, CA UM K Toruń
M agdalena K ożuchow ska, C A M K W arszaw a
K rzysztof R ochow icz, C A U M K Toruń
Roman Schreiber, C A M K Toruń
O pracow anie graficzne
i skład kom puterow y:
Jacek Drążkowski

Po 122 latach Wenus ponownie na tarczy Słońca
Przejście planety na tle tarczy Słońca to przede wszystkim dowód na słuszność heliocentrycznej teorii Kopernika, ale też okazja do przeprowadzenia ciekawych obserwa
cji. Można pokusić się o pomiar średnicy Wenus, wyciągnięcie wniosków dotyczących
je j atmosfery, je j ruchu itp. 122 lata temu wielu astronomów organizowało dalekie wy
prawy do pasa widoczności tego zjawiska, aby zobaczyć, mierzyć, wnioskować... o na
turze zjawiska i tej planety.

N akład: 1500 egz.
R edaktor Naczelny:
A ndrzej W oszczyk, CA U M K Toruń

Na podbój Marsa

BSRB

^ kolorze: Galeria Uranii (okł. I, wkł. I, wkł. IV, okł. III)
rozm aitości: XMM-Newton zwątpił w ciemną energię (73); Zanieczyszcze
nie świetlne (80); Plejady — daleko czy blisko? (82); Niezwykła misja (85)

95
96

w kraju: II Seminarium Meteoiytowe, Olsztyn 24-26 kwietnia 2003 r. (74);
Patrz w niebo i...pod nogi! (76)
galeria obiektów NGC: NGC 891; NGC 936; NGC 1023
astronomia w szk o le: Astronomia w podręczniku dla szkól ponadgimnazjalnych
kalendarz astronom iczny 2004: maj — czerwiec
poradnik obserwatora: Interesujące obiekty: Baran, Bliźnięta
astronomia i muzyka: Noc komety i gwiezdny pył
relaks z Uranią: krzyżówka

96

ciekaw e strony internetowe

78
83
88
94

NA OKŁADCE
Fragment powierzchni Marsa w rejonie Doliny Marinerów.
Europejska stacja kosmiczna Mars Express stała się sztucznym satelitą Marsa, który po
bardzo eliptycznej (od 258 do 11560 km nad powierzchnią) i prawie biegunowej (kąt na
chylenia 86,3°) orbicie obiega Czerwoną Planetę w ciągu 7,5 godz. W dniu 14 stycznia
2004 r., gdy odległość stacji od powierzchni planety wynosiła 275 km, je j Stereoskopowa
Kamera Dużej Rozdzielczości (HRSC) zrobiła kolorowe, 3-wymiarowe zdjęcie obszaru o wy
miarach 1700*65 km w poprzek (z południa na północ) marsjańskiego Wielkiego Kanionu
z rozdzielczością 12 m na piksel. Tak dokładnego zdjęcia Marsa z orbity jeszcze dotychczas
nigdy nie uzyskano. Na okładce przedstawiamy jego fragment.
Całemu przedsięwzięciu patronuje Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Niemiecki
Instytut Badań Planetarnych (DLR) i Instytut Nauk Geologicznych Freie Universitat Berlin
(G.Neukum)
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3 stycznia po 7 miesiącach
podróży na Marsie
wylądował Spirit Rover.
Lądownik wszedł
w atmosferę Marsa
z prędkością 19 300 km/h.
3 godz. po lądowaniu
przekazał na Ziemię
czarno-białe zdjęcia. Spirit
wylądował w kraterze
Guseva o średnicy 150 km
i głębokości 1,6 km

Na podbój
Marsa
Misja Mars Exploration
Rover 1
NASA
—

Miejsce, w którym wylądował Spi
rit, jest bardziej gładkie i pozbawione
skał niż teren, na który w 1997 r. trafił
Pathfinder. To czwarte miejsce na Czer
wonej Planecie, które bada maszyna wy
konana przez człowieka, ale pierwsze
podejrzane o to, że w przeszłości wy
stępowała tam woda. Oprócz Pathfindera odwiedziły Marsa jeszcze dwie son
dy: V iking 1 oraz V iking 2. O bie
wylądowały na Marsie w 1976 r.
N agrania telemetryczne z orbitera

Mars Odyssey ukazały lądownik Spirit
w doskonałym stanie, gdy z poduszek
uszło powietrze, a lądownik rozłożył
panele słoneczne.
Marsjański dzień trwa o 40 min dłu
żej niż ziemski, rok 687 dni ziemskich.
Atmosfera M arsa składa się głównie
z dwutlenku węgla oraz azotu. Sławne
czapy polarne to również zestalony dwu
tlenek węgla CO,. Grawitacja jest 2,6
razy słabsza niż na Ziemi. Temperatura
spada w nocy do -120°C, więc elektro
nika Spirita musi mieć własne ogrzewa
nie, aby wytrzymać tak niskie tempera
tury.

Vyposażony w poduszki powietrzne Spirit opada na
:zerwona Planetę. Taką samą ochronę zastosowano
lat temu w misji Pathfinder. Fot. NASA

Spirit spogląda na pozostawiony lądownik......Nigdy nie widziałem, aby tylu ludzi tak ekscyto
wało się dwoma śladami na piasku" powiedział szef Jet Propulsion Laboratory Charles Elachi. Fot. NASA
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15 stycznia Spirit zjechał z platfor
my, zrobił jej zdjęcie i ruszył na rekone
sans. Lądownik zapewnił łazikowi bez
pieczny transport na Marsa, jednak nie
przewiduje się drogi powrotnej, więc
lądownik nie będzie już potrzebny.
22 stycznia pojawiły się problemy
z łazikiem — zawiodła pamięć kompu
tera i wystąpiły problemy z komunikacją.
Na szczęście 1 lutego Spirit „poczuł się”
dobrze i wrócił do pracy. Część kuracji
polegała na usunięciu tysięcy plików z je
go pamięci typu flash — jest to typ pa
mięci stałej, takiej jaką możemy spotkać
w aparatach cyfrowych. Wiele z tych pli
ków to pozostałości po siedmiomiesięcznej podróży sondy na Marsa. Sformato
wanie pamięci flash i zainstalowanie
nowego oprogramowania ma dać pew
ność sprawnego działania sondy. Spirit
zdołał przesłać najważniejsze dane po
zostałe w pamięci flash. Między innymi
dane z obserwacji atmosferycznych prze
prowadzonych 16 stycznia razem z orbiterem Mars Express. Jednoczesny pomiar
wykonany z dwu punktów odległych
o 300 km zapewnia bardzo dokładne wy
niki. Współpraca z europejskim orbiterem będzie nadal kontynuowana.
Na końcu ramienia łazika znajduje się
spektrometr Moessbauera do identyfi
kacji skał. Widoczną na zdjęciu badaną
skałę nazwano Adirondack. Rock Abra
sion Tool — urządzenie ścierające po
zwoliło na zbadanie skały „od środka”.
Adirondack to skała krystaliczna zawie
rająca oliwin, piroksen i magnetyt. Jest
to skład typowy dla ziemskich wulka
nicznych skał bazaltowych. Adirondack
wydaje się być skałą wulkaniczną przy
niesioną tu przez, na przykład, przepły
wająca ławę. Po zakończeniu badań
Spirit pojedzie zbadać dwie następne
skały, a później zostanie skierowany do
krateru Bonneville oddalonego o 250 m.
5 lutego w południe Spirit rozpoczy
na swój 33 sol — 33 marsjański dzień.
Misja łazika Spirit planowana jest na 3
ziemskie miesiące, jeśli jednak, jak żar
tują naukowcy, nie odpadną mu kółka
po zagwarantowanych 90 dniach pracy,
jest szansa na kontynuowanie badań
w „okresie pogwarancyjnym”.

Misja Mars Exploration
Rover 2
Opportunity
— NASA
—

26 stycznia sonda Opportunity szczęś
liwie wylądowała w niewielkim krate
rze o średnicy 22 m i głębokości 3 m na
2/2004

Spirit zrobił to zdjęcie 28 stycznia kamerą identyfikacji zagrożenia i przesłał na Ziemię. Ra
mię robota znajduje się w tej samej pozycji, w jakiej było 22 stycznia, gdy wystąpiły problemy
z komunikacją. To jego pierwszy obraz, odkąd zaczął „niedomagać”. Fot. NASA/JPL

Meridiani Planum po przeciwnej stro
nie Marsa niż krater Guseva. Tak jak
przy lądowaniu sondy Spirit, siłę upad
ku o sła b iły poduszki p o w ietrzn e.
31 stycznia łazik zjechał z platformy
lądowniczej. O rbiter M ars Oddysey
przesłał na Ziemie informacje o bez
piecznym opuszczeniu rampy przez
Opportunity, później sam łazik przesłał
zdjęcie pustej platformy i śladów włas
nych kółek na marsjańskim gruncie.
2 lutego rozprostował i sprawdził ramię
pełne skomplikowanych instrumentów
— Instrum ent D eploym ent Device.
W ich skład w chodzi spektrom etr
Moessbauera, rentgenowski spektrometr
cząstek alfa, kamera mikroskopowa,
która pozwala badać obiekty o średnicy
porównywalnej z grubością ludzkiego
włosa oraz urządzenie do ścierania i kru
szenia skał.
Przez kilka następnych dni łazik po
zostanie w tym samym miejscu, bada
jąc grunt wokół siebie i wyznaczy jego
skład chemiczny. Następnie pojedzie do
skał krateru, w którym wylądował, by
zbadać ich skład. Uczeni obliczają, na
jaką odległość łazik może zbliżyć się do
skał, by nie uderzyć w nie panelami sło
necznymi zapewniającymi sondzie ener
gię. Kółka łazika posłużą nie tylko do
U R A N IA
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przemieszczania. Można zablokować
wszystkie kółka łazika oprócz jednego,
które kręcąc się, będzie kopać dziury
w poszukiwaniu skał pod powierzchnią
gruntu.
Przekazane przez sondę Mars Glo
bal Surveyor dane wskazywały, że na
tym obszarze występują kryształy hematytu (Fe20 3). Obecność tych minerałów
przesądziła o miejscu lądowania drugiej
sondy. Na Ziemi hematyty mogą po
wstawać w środowisku wodnym, stąd
taki właśnie wybór miejsca, w którym
łazik będzie szukał śladów wody. Op
portunity jest wyposażony w spektro
metr czuły na promieniowanie podczer
wone — Mini-TES. To on sporządził
mineralną mapę krateru i znalazł na po
wierzchni Marsa rozproszony szary hematyt w grubych ziarnach warstwy po
wierzchniowej. Hematyt znajduje się
w gruncie m arsjańskim w kraterze,
w którym wylądowała sonda, ale odsło
nięte skały ściany krateru nie zawierają
tego minerału. Na zdjęciach są widocz
ne ślady po uderzeniu poduszek po
wietrznych, ukazujące jaśniejszą czer
woną powierzchnię. W tych miejscach
nie ma hematytu, uderzenie poduszek
„wywiało” warstwę hematytu, a może
„wtłoczyło” ją pod powierzchnię. Nie-

53

chcący Opportunity wykonała pierwsze
badania, zanim na dobre osiadła na pla
necie. W kraterze, w którym sonda wy
lądowała, hematyt znajduje się jedynie
w cienkiej warstwie powierzchniowej
tworzonej przez grube ziarna. Pochodze
nie tego minerału może być wulkanicz
ne lub wodne. Łazik będzie szukać od
powiedzi na pytanie o źródło hematytu
na Meridiani Planum.
Kamera mikroskopowa po raz pierw
szy „przyjrzała się” dokładnie skrawko
wi gruntu, dostrzegając okrągłe kamyki
wśród całej gamy różnych występują
cych tam ziaren. Spektrometr Moessbauera, zaprojektowany do identyfika
cji m inerałów zawierających żelazo,
odebrał silny sygnał w skazujący na

obecność oliwinu — typowego skład
nika skał wulkanicznych. Tuż po pół
nocy 6 lutego Opportunity rozpoczyna
swój 13 pracowity sol na Czerwonej
Planecie.
B liźniacze łaziki znajdują się po
przeciwnych stronach Marsa — Meri
diani Planum i krater Guseva — w od
ległości około 10 tys. km. Po raz pierw
szy w historii dwa roboty jednocześnie
badają Czerwona Planetę. Spirit i Op
portunity to „tuzin kółek na ziem i!”
oznajmił Chris Lewicki, dyrektor lotu,
gdy drugi łazik bezpiecznie zjechał
z rampy. Oba urządzenia mają to samo
zadanie — zbadanie warunków panu
jących na Marsie głównie pod kątem
występowania wody i możliwości ist

nienia życia. NASA będzie przeprowa
dzać podobne misje co 2 lata w ciągu
następnej dekady.
Amerykańska Agencja Kosmiczna
planuje nazwać miejsce lądowania son
dy Opportunity na cześć ostatniej zało
gi wahadłowca Challenger — Challen
ger Memorial Station. 7-osobowa załoga
zginęła, gdy wahadłowiec eksplodował
tuż po starcie 28 stycznia 1986 roku.
Wzgórza znajdujące się na wschód od
miejsca lądowania sondy Spirit nazwa
ne zostaną na cześć załogi STS-107
wahadłowca Columbia, która zginęła,
gdy statek podchodził do lądowania rok
temu, 1 lutego 2003 r. Z propozycją
uczczenia pamięci astronautów NASA
zwróci się do Międzynarodowej Unii
Astronomicznej.

Misja Mars Express
Europejska Agencja
Kosmiczna

—

Falisty teren Meridiani Planum. Na pierwszym planie widać okrągłe ślady odbijających się
poduszek powietrznych oraz ślady wleczonych poduszek, z których schodziło powietrze.
Fot. NASA/JPL
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28 stycznia orbiter Mars Express po
serii zaplanowanych manewrów zmie
nił trajektorię z okołorównikowej na
okołopolamą. Mars Express z orbity szu
ka śladów wody. 5 stycznia uruchomio
no jego instrumenty badawcze. N a re
zultaty badań nie trzeba było długo
czekać. Kamera i spektrometr podczer
wony OM EGA sporządziły wstępną
mapę południowej czapy polarnej Mar
sa. Dane wykazały obecność zamarznię
tej wody oraz zamrożonego dwutlenku
węgla. Informacje te potwierdziły dane
z PSF— planetarnego spektrometru fou
rierowskiego o niezwykle dużej dokład
ności. Przy jego konstrukcji wzięli
udział polscy naukowcy z Centrum Ba
dań Kosmicznych PAN. Pierwsze dane
PSF pokazały również nierównomierny
rozkład tlenku węgla na północnej i po
łudniowej półkuli.
Pierwsze stereoskopowe (trójwymia
rowe) kolorowe zdjęcie wykonano 14
stycznia przy pomocy High Resolution
Stereo Camera z wysokości 275 km nad
planetą. Obraz obejmuje obszar o sze
rokości 65 km i długości 1700 km w po
przek Wielkiego Kanionu, czyli Doliny
Marinerów. To pierwsze zdjęcie po
wierzchni Marsa o takiej rozdzielczości
— 12 m na piksel, w kolorze i w 3 wy
miarach. Uważa się, że sfotografowany
teren w przeważającej części został ufor
mowany w wyniku erozyjnej działalno
ści wody. Mars Express sfotografiije całą
powierzchnię planety z dokładnością do
około 10 m, wykona mapę składu mi2 /2 0 0 4

nerałów z dokładnością do 100 m i zba
da globalną cyrkulację atmosfery.
Ponownie próbowano skontaktować
się z lądownikiem Beagle 2 poprzez orbiter Mars Express, Mars Odyssey oraz
naziemne radioteleskopy. Z sondy Mars
Odyssey i M ars Express planowano
wysłanie sygnału, który miałby przeła
dować komputer lądownika. Jeśli Be
agle 2 „przeżył” lądowanie, możliwym
wytłumaczeniem ciszy jest niski stan ba
terii lądow nika. U czeni a n alizu ją
wszystkie możliwe scenariusze wyda
rzeń, aby w przyszłości uniknąć podob
nych niepowodzeń.
Beagle 2 miał wylądować na Marsie
25 grudnia 2003 r. 19 grudnia oderwał
sie od swojego macierzystego statku
Mars Express. Nurkował w marsjańską
atmosferę z prędkością 21 000 km/h.
Jeśli w szystko przebiegało zgodnie
z planem, otwierające się spadochrony
spowolniły upadek lądownika, a podusz
ki powietrzne ochroniły go, zapewnia
jąc miękkie lądowanie z kilkoma pod
skokami. Brzmi to bezpiecznie, ale
operację tak ą m ożna porów nać do
upuszczenia komputera z fotela na be
tonową podłogę i oczekiwania, że bę
dzie nadal działał. Beagle 2 nie zadzia
łał. R ów nież N A SA n ajbardziej
obawiała się właśnie tego etapu opera
cji Mars Rovers. Na szczęście Spirit

i Opportunity odpo
wiedziały, w przy
1500 cm'1
1000 cm'1
500 cm'1
padku Beagle 2 pa
nuje cisza.
Satelita Nozomi
był p ierw szą j a 
pońską misją miedzyplanetraną, któ
I 0.95
uj
ra od 5 lat była w
grunt marsjański
drodze do M arsa.
hematyt w laboratorium Na początku grud
nia 2003 pojawiły
się problemy z elektroniką na statku.
Długość fali (nvn)
Nozomi nie doleci
Widmo ze spektrometru Mini-TES wskazuje na obecność hena Marsa. Japońska
matytu w gruncie marsjańskim na Meridiani Pianum. Ciem
Agencja Kosmiczna
niejsza linia to laboratoryjne widmo hematytu, jaśniejsza to
widmo marsjańskiej ziemi. Obie linie nakładają się na siebie,
zd o łała je d y n ie
tworząc charakterystyczny kształt litery W — to dowód obec
zmienić kurs statku,
ności hematytu. Fot. NASA/JPL/Arizona State University
aby nie zderzył się
z p lan etą, z an ie 
czyszczając jej atmosferę i grunt. Pamię downiki uległy uszkodzeniu. NASA
tamy, że to samo uczyniono ze statkiem w ostatnich 10 latach straciła sondę
Galileo — tak kierowano jego ostatnim Mars Observer, która miała być pierw
lotem, aby nie zderzył się z księżycem szym amerykańskim statkiem badają
Jowisza — Europą, na którą będą pla cym Czerwoną Planetę od czasu sondy
nowane w przyszłości misje badawcze. Viking, a także Mars Climate Orbiter
Spośród wszystkich przeprowadzo i Mars Polar Lander.
nych do tej pory misji marsjańskich aż
15 stycznia 2004 r. prezydent USA
2/3 zakończyło się fiaskiem. Dla przy George Bush ogłosił plan podboju ko
kładu, w 1971 r. wylądował radziecki smosu — do 2010 r. ma być gotowa
Mars 2 i Mars 3, ale panowała wów M iędzynarodowa Stacja Kosmiczna
czas na Marsie zamieć pyłowa i oba lą- i zakończyć się era wahadłowców kos
micznych. M ają być one zastąpione
przez nowe statki, które będą w stanie
wozić astronautów również na Księżyc.
Załogowy Statek Badawczy będzie go
towy do 2008 r„ a jego pierwsza misja
załogowa odbędzie się nie później niż
w 2014 r. Do 2008 r. na Księżyc polecą
statki bezzałogowe, których zadaniem
będzie badanie zasobów naturalnych
i zdobyw anie inform acji pozw alają
cych na dłuższy pobyt człowieka na
Srebrnym Globie. Człowiek powrócić
ma na Księżyc do 2020 r. Ze względu
na mniejszą grawitację, która oznacza
mniej potrzebnej energii do startu,
Księżyc ma być punktem startowym do
osiągnięcia głównego celu — załogo
wego lotu na Marsa.

Anna Karolina Zawada jest dokto
rantką astronomii Uniwersytetu Ja
giellońskiego i stalą autorką tekstów
dotyczących nowości astronomicz
nych internetowego serwisu edukacyjnego PTA „O rion” i naszego
dwumiesięcznika
2/2004

U R A N I A - POSTĘPY ASTRONOMII

55

Tadeusz Jarzębowski

Po 122 latach
Wenus ponownie
na tarczy Słońca
orbity Merkurego i We-

m -»-nus leżały w płaszczyźnie,
W „Uranii” 6/2003
w artykule dotyczącym
kongresu Unii
Astronomicznej w Sydney
wspominaliśmy
o związanym z historią
Australii wydarzeniu z roku
1769, jakim było przejście
Wenus przed tarczą Słońca.
Otóż w roku bieżącym
nadarza się kolejna okazja
obejrzenia tego zjawiska
—

—

Rys. 1. Wenus widoczna na tle tarczy Słońca.
Klisza z 6 grudnia 1882 r.
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w jakiej Ziemia obiega Słoń
ce, planety te pojawiałyby się na jego
tarczy przy każdej koniunkcji dolnej.
Ale nachylenie ich orbit do płaszczyzny
ekliptyki (7° i 3°,4) sprawia, że Merku
remu przydarza się to 13 do 14 razy na
stulecie (ostatnie 7 maja 2003 r.), nato
miast Wenus znacznie, znacznie rza
dziej. W XX w.„nie gościła ona” w ogó
le na tarczy Słońca, natomiast w wieku
XXI nastąpi to dwa razy: 8 czerwca
2004 i 6 czerwca 2012 r.
Wenus na tarczy Słońca to zjawisko
bardziej efektowne niż przejście Mer
kurego. Jest to planeta większa i w okre
sie koniunkcji dolnej bliższa — zatem
jej obraz wyraźnie większy. Rys. 1 to
kopia jedynej kliszy, jaka zachowała się
z roku 1882. Podobny widok — Wenus
na południowej stronie tarczy Słońca —
ujrzymy w tym roku. Dokładne liczby
dla 8 czerwca: średnica kątowa Wenus
0’,97 — Słońca 31’,5. Zatem wymiary
tarczy Wenus to 3% tarczy Słońca.
Tegoroczne zjawisko trwać będzie
nieco ponad 6 godzin; początek o 5h20m,
koniec o 1lh 24mczasu uniwersalnego*,
tj. od 7h 20m do 13h 24m obowiązujące
go latem czasu wschodnioeuropejskie
go. Zjawisko jest dostępne do obserwa
cji wszędzie tam, gdzie w tym czasie jest
Słońce nad horyzontem.
Na rys. 2 mapa powierzchni naszej
planety z informacjami o widoczności
zjawiska. Dla Europy sytuacja korzyst
na: w czerwcu, między 5h a 11h TU,
Słońce wszędzie nad horyzontem —
* Momenty te dotyczą Europy. Dla miejsc
odległych występują niewielkie minutowe
różnice; wynikają one z paralaksy dobowej
(odległość Wenus nie jest nieskończenie
wielka w stosunku do rozmiarów Ziemi).
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pytanie tylko, czy dopisze pogoda.
W Afryce o błękit nieba łatwiej, ale
mieszkańcy pobrzeża Atlantyku ujrzą
wschodzące Słońce już z planetą Wenus
na jego tarczy. Na wschodzie Azji Słoń
ce schowa się pod horyzont, zanim We
nus zakończy wędrówkę po jego tarczy.
W Australii skromne możliwości. O go
dzinie 5 TU na zegarach w Sydney już
15; tam zima, dzień krótki, dwie godzi
ny później zajdzie Słońce — obserwowalny więc będzie tylko początek zja
wiska. Na półkuli zachodniej też
nieciekawie. O tejże 5 TU w Ameryce
Północnej i Południowej noc — począt
ku zjawiska nikt nie zobaczy; natomiast
końcowe fazy będzie można obserwo
wać w rejonach wschodnich obu konty
nentów. Wreszcie w Kalifornii, Meksy
ku czy na południu Argentyny zjawisko
widoczne tylko w telewizji.
A jak w rejonach okołobiegunowych?
Na początku czerwca deklinacja
Słońca około +23°. Na półkuli północ
nej, powyżej równoleżnika 67°, Słońce
bez przerwy nad horyzontem — polar
ny dzień. Całe zjawisko przesuwania się
Wenus po tarczy Słońca można więc tam
obserwować bez względu na długość
geograficzną, a więc tak w Kanadzie, jak
i na Syberii. No a w rejonach bieguna
południowego, na Antarktydzie— oczy
wiście polarna noc.
I jeszcze ciekawostka dotycząca bar
dzo nietypowego wariantu obserwowa
nia tego zjawiska. Na mapce zaznaczo
no wybraną dla przykładu miejscowość
Wrigley, leżącą na północy Kanady na
szerokości geograficznej 63°. To jesz
cze przed kołem podbiegunowym, tu
Słońce zawsze wschodzi i zachodzi, ale
czerwcowa „noc” jest tu krótka, a Słoń
ce tylko około 4° pod horyzontem. Otóż
gdy Wenus pojawi się tam na tarczy
2/2004

Słońca (znajdującego się na wysokości
3°), będzie to jeszcze wieczór, 7 czerw
ca. Następnie schowa się ono pod hory
zont wraz z obrazem Wenus na swej tar
czy i wkrótce pojawi się ponownie,
rankiem 8 czerwca. Gdy planeta zakoń
czy swą wędrówkę po tarczy Słońca,
będzie ono już 4° nad horyzontem. Tak
więc początek zjawiska obserwuje się
przed północąjednego dnia, potem prze
rwa i kontynuowanie obserwacji dnia
następnego.
* * *

W tabeli podane są zjawiska przejść
Wenus przed tarczą Słońca, jakie nastę
powały od wieku XVII i nastąpią do

wieku XXVII. Spoglądając na daty, za
uważa się, iż pojawia się tu 243-letnia
okresowość. I tak historyczne zjawisko
z roku 1769 — obserwowane przez ka
pitana Jamesa Cooka — będzie miało
swoją „powtórkę” w roku 2012, a na
stępnie w latach 2255 i 2498. Podobnie
zjawisko tegoroczne skorelowane jest
z rokiem 1761, a następnie z latami 2247
i 2490. Obecnie występują cztery zwią
zane z tą 243-letnią okresowością gru
py; w tabeli oznakowano je litrami A,
B, C, D. Dla każdej z tych czterech grup
ukazano na rys. 3 trasy dwóch przejść
(odległych w czasie o 243 lata). Jak wi
dać, trasy te są dość zbliżone. Niemniej
jednak z danych w tabeli wynika, że wy-

Przejścia Wenus przed tarczą Słońca
7
4
6
3
9
6
8
6
11

XII
XII
VI
VI
XII
XII
VI
VI
XII

1631
1639
1761
1769
1874
1882
2004
2012
2117

+0,96
-0,54
-0,60
+0,64
+0,85
-0,65
-0,66
+0,59
+0,74

C
D
A
B
C
D
A
B
C

8
11
9
13
10
12
10
16
13

XII
VI
VI
XII
XII
VI
VI
XII
XII

2125
2247
2255
2360
2368
2490
2498
2603
2611

-0,76
-0,73
+0,52
+0,64
-0,86
-0,78
+0,47
+0,53
-0,96

D
A
B
C
D
A
B
C
D

Liczby podają najbliższą odległość między trasą Wenus a centrum Słoń
ca; wyrażona jest ona w ułamkach promienia jego tarczy; znak plus ozna
cza, że przejście ma miejsce na północnej, znak minus — na południowej
stronie tarczy Słońca (por. rys. 3)

Rys. 3. Linie ukazują trasy przesuwa
nia się Wenus po tarczy Słońca dla
zjawisk od 1761 do 2125 r. Dla prze
jścia z roku 1882 (rys.1) zaznaczono
najmniejszą odległość planety od środ
ka tarczy

stępuje systematyczne ich przemieszcza
nie. Ale to już temat na przyszłe stule
cia — tymczasem spodziewamy się bez
chmurnego nieba w dniu 8 czerwca tego
roku.

Doc. Tadeusz Jarzębowskijest eme
rytowanym nauczycielem akademic
kim Uniwersytetu Wrocławskiego.
Za zasługi dla popularyzacji astro
nomii został uhonorowany Meda
lem im. prof. Włodzimierza Zonna

Wrigley
CAŁOŚĆ
ZJAWISKA
WIDOCZNA

ZJAWISKO
NIEWIDOCZNE

KONIEC
ZJAWISKA
WIDOCZNY

POCZĄTEK
ZJAWISKA
WIDOCZNY

Rys. 2. Zjawisko przejścia Wenus przed tarczą Słońca w dniu 8 czerwca 2004 r. Rejony widzialności
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Jerzy Kuczyński

0 prędkości
ucieczki galaktyk
1przesunięciu
ku czerwieni
(w nawiązaniu do artykułu prof. J. Sikorskiego)

Przeczytałem ten artykuł
i cieszę się, ze został
napisany. Pisząc prawie rok
temu swój tekst, sam
zastanawiałem się, czy
rozwijać dodatkowo
problem, czym w istocie jest
tzw. „ucieczka galaktyk”,
„prędkość oddalania się”
itp. Uwzględnienie tych
spraw rozsadzało mi trochę
ramy zaplanowanego
artykułu i zwiększało i tak
ju ż spore rozmiary
objętościowe oraz liczbę
potrzebnych wzorów. Jak
widać z tekstu
p. Kuczyńskiego porządne
i w pełni wyjaśniające
opisanie tego zagadnienia
to materiał na nowy artykuł.
I dlatego raz jeszcze
wyrażam zadowolenie,
Ż,e został on napisany
i ukaże się w „ Uranii-PA ”.
Pozdrawiam,
J. Sikorski
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W W /wakacyjnym numerze „Ura

l/l/

nii” ukazał się artykuł profef V sora Sikorskiego dotyczący
bardzo ważnego tematu odległości
w kosmologii. Odległość w kosmolo
gii jest dość drastycznie różna (ma dra
stycznie różne własności) od tej wiel
kości, którą na co dzień przywykliśmy
nazywać odległością. W szczególności
można zdefiniować kilka istotnie róż
nych wielkości pełniących w kosmo
logii rolę odległości, przy czym żadna
z nich nie ma własności zbyt podob
nych do „normalnej” odległości. Tym
samym wyjaśnienie problemu jest bar
dzo istotne, zwłaszcza że obserwowa
na ostatnio w publikacjach popularno
naukow ych moda na kosm ologię
i Wszechświat powoduje bombardowa
nie Czytelnika informacjami, których
zrozumienie bez znajomości odpowied
nich pojęć jest utrudnione, a nawet czę
sto prowadzi do zupełnie błędnych wy
obrażeń spowodowanych naiwnym
zastosowaniem „standardowego” rozu
mienia słów. Tak więc temat artykułu
prof. Sikorskiego jest bardzo ważny
szczególnie z punktu widzenia kogoś,
kto o Wszechświecie będzie opowia
dał innym. Mówiąc bez eufemizmów,
sens odległości we Wszechświecie
i pojęć od niej pochodnych powinien
być znany nauczycielom fizyki i do
nich w pierwszym rzędzie są skierowa
ne poniższe uwagi. Z tego punktu wi
dzenia jest sprawą zasadniczej wagi, by
teksty przeznaczone dla nauczycieli
U R A N IA
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były pisane bardzo precyzyjnie, moż
liwie elementarne i unikające sugestii
mogących wprowadzić w błąd. W przy
padku tekstu profesora Jerzego Sikor
skiego pojawiła się jedna informacja,
sugerująca takie błędne rozumienie
i z którą trudno się zgodzić. Konkret
nie chodzi o problem zjawiska Dopple
ra. Wprawdzie tradycyjnie właśnie to
zjawisko obarcza się odpowiedzialno
ścią za „kosmologiczne przesunięcie ku
czerwieni”, ale w kontekście „sensu od
ległości we Wszechświecie” jest zupeł
nie oczywiste, że takie zjawisko, jakie
znamy z „normalnej” fizyki, nie może
być odpowiedzialne za kosmologiczne
przesunięcie ku czerwieni. Pomijając
już to, że zjawisk Dopplera dotyczą
cych zmiany długości fali jest co naj
mniej dwa (akustyczne i optyczne),
a nawet trzy (poprzeczne zjawisko wy
stępujące w Szczególnej Teorii
Względności), Hubble’owskie, czyli
kosmologiczne przesunięcie ku czer
wieni ma w stosunku do zjawiska Dop
plera zupełnie inne własności. Wynika
to w dość oczywisty sposób z faktu, że
odległości we Wszechświecie mają
inny sens niż odległości używane w lo
kalnej fizyce, czyli z tematu artykułu
Profesora. Tak jak to napisał prof. Si
korski, odległość większa niż odpowia
dająca przesunięciu ku czerwieni kilka
dziesiątych ma istotnie inny sens od
„normalnej” odległości. Tym samym
i pochodne takich odległości nie mają
sensu zwykłej prędkości. Oczywiście
2 /2 0 0 4

można precyzyjnie zdefiniować, co
chcemy w danym momencie nazwać
odległością i czasem (z pojęciem cza
su jest dokładnie ta sama komedia jak
z odległością!) i wtedy dokonać odpo
wiedniego przejścia granicznego, na
zywając wynik „prędkością”. Jednak
jest zupełnie oczywiste, że uzyskana
w ten sposób „prędkość” będzie miała
własności równie drastycznie różne od
„normalnej” prędkości, jak odległości
kosmologiczne są różne od odległości,
do których jesteśmy przyzwyczajeni.
W szczególności jeżeli zdefiniujemy
odległość generowaną przez współ
rzędne, zwaną odległością współrzęd
nościową (dla punktów leżących na jed
nym prom ieniu je st nią różnica
współrzędnych radialnych) w układzie
odniesienia, w którym promieniowanie
tła jest izotropowe, a czas jako czas ko
smiczny (czas w tym układzie współ
rzędnych1), to odpowiednia pochodna
może mieć dowolną wartość, czyli nie
jest na nią nałożone ograniczenie wy
nikające z STW. Sens tego pojęcia
„prędkości” jest bardzo fizyczny i zu
pełnie prosty. Jeżeli mamy dwa punkty
oddzielone pewną odległością, np. dwie
odległe galaktyki (których prędkości
własne zaniedbujemy), to w pewnym
momencie czasu (kosmicznego) układ
współrzędnych definiuje odległość
między nimi. A ponieważ Wszechświat
się rozszerza, to tak zdefiniowana od
ległość rośnie (o czym pisze prof. Si
korski). Wzrost tej odległości w czasie
to właśnie prędkość „ucieczki galak
tyk”. Jeżeli Wszechświat rozszerza się
jednorodnie (w każdym punkcie tak
samo), to oczywiście zdefiniowana
„prędkość” jest proporcjonalna do od
ległości, czyli mamy prawo Hubble’a.
A biorąc odpowiednio dużą odległość,
uzyskamy dowolnie dużą „prędkość”.
Jak dużą, by przekroczyć prędkość
światła, zależy od szybkości ekspansji,
czyli stałej Hubble’a. Obecną wartość
takiej odległości można obliczyć z pra
wa Hubble’a, przyjmując obecną war
tość stałej (6(H70 km/s/Mpc)
c =H l= > l= ^~5\tfM pc~\5M ly
Sens tej odległości jest oczywisty—
dwa ciała odległe o tę odległość nie
mogą być wzajemnie obserwowane,
gdyż odległość między nimi rośnie
szybciej niż prędkość światła. Oznacza
to, że znajdują się „pod horyzontem”.
2 /2 0 0 4

Oczywiście w danym momencie czasu
kosmicznego. Jeżeli Wszechświat spo
walnia swoją ekspansję, to ciała począt
kowo znajdujące się pod horyzontem
wyłaniają się spod niego — z czasem(oczywiście kosmicznym) widzi
my coraz więcej obiektów. 1 tak przed
stawiano sytuację do niedawna. Jeżeli
jednak Wszechświat zwiększa pręd
kość ekspansji, to początkowo widocz
ne obiekty „chowają się” pod horyzon
tem. Zjawiska związane z kosmicznym
horyzontem są bardzo interesujące,
a ogólnie rzecz biorąc, przypominają te
występujące w przypadku horyzontu
czarnych dziur. Mamy więc i „zamie
ranie ruchu”, i promieniowanie odpo
wiadające „promieniowaniu Hawkinga”. Jak z tego widać, nie można jednak
prędkości ucieczki galaktyk traktować
relatywistycznym wzorem na składa
nie prędkości. Tym samym wzory (1)
i (la) z artykułu prof. Sikorskiego są
niepoprawne — ten rodzaj prędkości
nie podlega transformacji Lorenza
(w istotny sposób należy do Ogólnej,
a nie Szczególnej Teorii Względności),
a zjawisko przesunięcia ku czerwieni
ma charakter globalny, a nie lokalny,
jak to jest w przypadku „zwykłego” zja
wiska Dopplera. Dokładny wzór na ko
smologiczne przesunięcie ku czerwie
ni ma postać

Wzór wygląda nieco skomplikowa
nie, ale jego sens jest zupełnie prosty.
Przesunięcie ku czerwieni mierzone
w chwili obserwacji odległej galakty
ki (w momencie t absorpcji fotonu
w przyrządzie pom iarowym , czyli
obecnie) jest równe stosunkowi rozmia
rów w chwili obecnej (czynnik skali
R(ta)) i w chwili emisji (czynnik skali
R{te)) minus jeden. Zauważmy dwa
istotne fakty. Po pierwsze we wzorze
opisującym przesunięcie ku czerwieni
żadnej pochodnej czasowej nie ma,
a więc trudno wiązać zjawisko z zależ
nym od prędkości przesunięciem Dop
plera, niezależnie czy to podłużnym,
czy poprzecznym. Po drugie wzór za
chowuje zupełnie oczywisty sens dla
każdej wartości „zeta”. Jeżeli mówimy,
że przesunięcie promieniowania tła wy
nosi 3000, to oznacza, że w chwili jego
emisji Wszechświat był trzy tysiące
(plus jeden) razy mniejszy. Powyższy
wzór nie jest oczywiście niczym ory
U R A N I A - Postępy
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ginalnym, a jego wyprowadzenie (dla
częstości) znajdziemy, np. w podręcz
niku Landaua i Lifszica na s. 414-415
(!Teoria pola, wyd. 2)2 wraz z przybli
żeniem dla małych odległości, czyli
prawem Hubble’a. Próbę wyprowadze
nia w drugą stronę (z oczywistych
względów dość nieudolną), czyli od
prawa Hubble’a i zjawiska Dopplera
znajdziemy w książce Liddle’a nas. 39-403 ( Wprowadzenie do kosmologii
współczesnej).
Pozostaje wyjaśnić dwa problemy.
Po pierwsze, czy przekraczanie pręd
kości światła przez uciekające galak
tyki narusza STW, a po drugie, czy pod
kreślanie niepoprawności interpretacji
dopplerowskiej przesunięcia linii wid
mowych wynikających z ucieczki ga
laktyk jest tylko problemem ideologicz
nym. Gdyby to ostatnie było prawdą,
to cała powyższa opowieść byłaby tyl
ko nic nie znaczącym bełkotem. Jed
nak łatwo zauważyć, że wzór (*) prze
widuje zmianę długości fali świetlnej
nawet wówczas, gdy światło biegnie
między punktami, których odległość
nie ulega zmianie. I nie jest trudno wy
myślić odpowiedni eksperyment wery
fikujący to zachowanie. Można na
przykład wziąć ławę optyczną o okreś
lonej i niezmiennej długości z „ideal
nym i” zw ierciadłam i na końcach.
Wpuszczając wiązkę światła między te
zwierciadła zgodnie z wzorem (*), za
obserwujemy zmianę długości fali od
bijającej się między zwierciadłami,
podczas gdy w ideologii zjawiska Dop
plera niczego takiego nie zaobserwu
jemy. Nie jest trudno podać astrono
miczną i realizowaną w praktyce wersję
tego eksperymentu. Praktycznie ów
eksperyment realizują układy ciał zwią
zanych grawitacyjnie, takie jak groma
dy galaktyk. Idealną wersją „ławy
optycznej” jest np. para identycznych
galaktyk biegnących po odpowiednio
obszernej orbicie kołowej. Oczywiście
ich wzajemna odległość nie ulega zmia
nie (z dokładnością do oddziaływania
z ekspandującą „resztą Wszechświa
ta”), a obserwacja jednej z nich z tej
drugiej wykaże przesunięcie ku czer
wieni. W praktyce to zjawisko jest ob
serwowane w układach związanych
galaktyk. Tym samym jest zasadne
twierdzenie, że wzór (*) jest zweryfi
kowany doświadczalnie. Pozostaje
wyjaśnić problem związku „prędkości
ucieczki galaktyk” z STW. Sprawa jest

59

dość oczywista (i dobrze wyjaśniona,
np. w podręczniku Liddle’a). Prędko
ści, o których mówi STW, to prędko
ści, którymi coś się porusza i przenosi
inform ację. O czyw iście n arastanie
przestrzeni między dwoma obiektami
niczego nie przenosi i sytuacja jest zbli
żona do tej, z jaką mamy do czynienia
w przypadku prędkości fazowych, któ
re, jak wiadomo z elementarnych pod
ręczników, m ogą dowolnie przekraczać
prędkość światła w próżni.

1 Do pewnego stopnia jest nieprawdą to, co
napisano powyżej o czasie— „czas kosmicz
ny” jest bardzo bliski naszej intuicji dotyczą
cej czasu i w praktyce podkreślanie, że cho
dzi właśnie o ten rodzaj czasu, powoduje
zwykle u Czytelnika pewną konsternację.
Stąd wielu popularyzatorów rezygnuje z tego
pojęcia, pisząc po prostu o czasie. Jak długo
nie zastanawiać się nad własnościami trans
formacyjnymi tej wielkości, czyli na pozio
mie fizyki newtonowskiej, nie ma problemu,
jednak w ten sposób powstaje dość schizo
freniczna sytuacja, gdy kosmologię, dziedzi
nę par excellence relatywistyczną, traktuje się
po newtonowska To bodaj główny zarzut do
skądinąd bardzo dobrego podręcznika Lid
dle’a (p. L. Sokołowski Postępy Fizyki 52,5
r. 2001).
2 Wyprowadzenie wzoru w „landauowskiej
ideologii” jest zaskakująco proste. Zakłada
jąc postać metryki, w której Wszechświat
ekspanduje izotropowo

d s 2 ■c 2d t2

R '(t)d x 2

gdzie R oznacza czynnik skali zależny od cza
su kosmicznego /, a x „część przestrzenną”
metryki, oraz niezmienność stałych uniwer
salnych, otrzymujemy, że dla „zerowej krzy
wej”, czyli biegu światła

c 2d t2 = R 2(t)dx2
czyli czas (różnica czasów) jest proporcjonal
na do czynnika skali, a więc stała prędkość
światła (założenie, że stałe uniwersalne nie
ulegają zmianie) jest równa długości fali A
podzielonej przez okres drgań T, czyli w mo
mencie emisji i absorpcji fotonu obowiązuje
równanie

"(O

A-

■ K i! .)
Z definicji przesunięcie ku czerwieni jest
opisane wzorem

.

7-K-K

A.
•
Zapis Ae w mianowniku znowu oznacza,
że stałe uniwersalne nie ulegajązmianie w hi
storii Wszechświata— emitowany z odległej
galaktyki foton ma oczywiście tę samą dłu
gość co foton współcześnie uzyskany w la
boratorium (dla tej samej linii widmowej).
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Podstawiając uzyskany powyżej związek
między długościami fal do definicji przesu
nięcia ku czerwieni, uzyskujemy poszukiwa
ny związek między przesunięciem ku czer
wieni a ilorazem czynników skali

_ A„-A, _

K

A — -A,
■Rr

'

K

Ra

K

Bez wysiłku uzyskujemy również wzór na
prawo Hubble’a. Rozwijając w szereg Tay
lora czynnik skali wokół wartości w chwili
emisji, mamy
R a = R '+ R eA t,
gdzie kropka oznacza różniczkowanie po cza
sie, czyli

R,

R

gdzie w ostatnim wzorze opuszczono indek
sy (bo Rc, ~ R J i wprowadzono standardowe
oznaczenie stałej Hubble’a (H= R/R). Mno
żąc ostatni wzór przez prędkość światła, otrzymujemy znaną postać prawa Hubble’a (c-A/
= /; z-c = u).
v = H I.
Warto przy okazji zwrócić uwagę na dwa
fakty. Po pierwsze tak uzyskane prawo Hub
ble’a jest przybliżeniem dla małych odległo
ści ijest słuszne wówczas, gdy odległość prze
byta przez foton jest równa (w przybliżeniu)
odległości współrzędnościowej. Sens fizycz
ny tych dwu wielkości jest jednak zasadni
czo różny. Pierwsza jest częścią przestrzenną
wektora zerowego, a druga jest wektorem
przestrzennym. Utożsamienie tych wielkości
jest możliwe, gdy w trakcie „biegu światła”
zmianę rozmiarów Wszechświata można po
minąć, a więc gdy wspomniane opuszczenie
indeksów jest usprawiedliwione. Po drugie
prawo Hubble’a wyprowadzone w artykule
prof. Sikorskiego (wzór 1Aa) dotyczy odleg
łości współrzędnościowej i oczywiście jest
„dokładne”. Jednak łatwo zauważyć, że for
malnie ta odległość nie jest obserwowalna.
To ostatnie jest oczywiste choćby i stąd, że
jest to odległość między punktami czasoprze
strzennymi w tym samym momencie czasu
kosmicznego.
3 Bardzo pouczające jest zrozumienie, jak
można uzyskać wzór na kosmologiczne prze
sunięcie ku czerwieni, wychodząc od zjawi
ska Dopplera. Otóż trzeba w tym celu zało
żyć, że rozważamy bieg światła miedzy
bliskimi, teoretycznie nieskończenie bliskimi
obiektami. W „ferworze walki” (z materią
problemu) Liddle pisze: „Obiekty przedsta
wiono tu jako galaktyki (w książce na rysun
ku), ale tak naprawdę mamy na myśli bliskie
punkty”. Oczywiście to znaczna przesada.
,fizyczna nieskończoność” (mała lub wiel
ka!) to z zasady całkiem dobrze określona
skończona wartość. Tak jak w fizyce atomo
wej kilka angsremów to „nieskończenie da
leko”, tak tu „nieskończenie blisko” to dzie
siątki megaparseków, więc całkiem spora
odległość międzygalaktyczna. Tak naprawdę,
jak widać z poniższego wyprowadzenia, „nie
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skończenie mała odległość” to taka odległość,
do jakiej można stosować prawo Hubble’a
w ,zwykłej” postaci, albo inaczej odległość,
do jakiej zachowuje sens „zwykła odległość”.
A wyprowadzenie (wg Liddle’a) wyglą
da tak:
Korzystamy z prawa Hubble’a

dv = — dr
R
oraz wzoru na przesunięcie Dopplera

dX _ dv
A " c ’
gdzie d (...) oznacza oczywiście różnicę
(różniczkę) wielkości poprzedzonej literą
d.
Teraz musimy użyć wspomnianego zało
żenia o „stosowalności zwykłego pojęcia pod
ległości” (i prędkości), pisząc
dt

dr

czyli zakładając, że w czasie biegu światła
odległość dr nie uległa zmianie. Wówczas

dA _ R d ^ _ R d t _ d R
A ~ K
R c ~ R
~ R
Oczywiście, aby podstawić„prędkość
Hubble’a” do wzoru Dopplera, trzeba zało
żyć, że mamy do czynienia ze zwykłą pręd
kością, albo inaczej mówiąc założyć, że moż
na inercjalne układy współrzędnych związane
z dwoma połączonymi biegiem fotonu obiek
tami (galaktykami) połączyć transformacją
Lorenza. To ostatnie w OTW jest z zasady
niemożliwe i stanowi istotną różnicę między
Szczególną a Ogólną Teorią Względności.
Traktując powyższą równość jak równanie
różniczkowe, znajdujemy
In A = In R + const.,
czyli Ajest proporcjonalne do czynnika skali
R, co można uznać za wyprowadzenie wzoru
(*). Oczywiście w wyprowadzeniu dokona
no sporo założeń jawnie nierealistycznych,
jednak uzyskany wzór jest poprawny, a jego
interpretacja fizyczna oczywista — wzór (*)
możemy uzyskać, sumując „dopplerowskie”
przyczynki do całkowitego przesunięcia ku
czerwieni, w wyniku czego „prędkości” zo
stają wysumowane tak, by uzyskać „odleg
łość”. Z tego powodu w ostatecznym wzorze
żadna pochodna czasowa odległości nie wy
stępuje. Łatwo jednak zauważyć, że sumuje
my przyczynki nierelatwistyczne, czyli zno
wu „relatywistyczne zjawisko Dopplera” jest
zbędne.

Jerzy K uczyński je s t doktorem
astronomii, pracownikiem Plane
tarium Śląskiego w Chorzowie
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Promieniowanie
decymetrowe
Jowisza
Wstęp
Mimo że historia radioastronomii się
ga roku 1931, jednak badania radiowe
planet na dobre rozpoczęły się dopiero
w roku 1955. Niepełne półwiecze, dzie
lące nas od tej daty, wystarczyło na zgro
madzenie ogromnej liczby danych, wy
jaśnienie wielu zadziwiających zjawisk
oraz na postawienie trudnych pytań, któ
re wciąż czekają na swe odpowiedzi.
Jednym z ciekawszych problemów ra
dioastronom ii planetarnej było —
i wciąż pozostaje — wyjaśnienie źródeł
pochodzenia promieniowania radiowe
go Jowisza, który jako radioźródło pod
względem jasności na ziemskim niebie,
ustępuje jedynie Słońcu (patrz rys. 1).
Choć wydawać by się mogło, że współ
czesne badania radiowe skupiają się
głównie na analizie promieniowania
dalekich galaktyk, gwiazd i materii międzygwiazdowej, to Jowisz wciąż stano
wi obiekt, w kierunku którego są kie
rowane anteny nie tylko wielkich
obserwatoriów, ale także, mniejsze lub
większe, anteny w przydomowych
ogródkach radioastronomów amatorów.
Także sondy międzyplanetarne, wysy
łane w kierunku tej ogromnej planety,
zaopatrywane w odpowiednią aparatu
rę, mają przybliżyć nam odpowiedź na
pytanie, jakie procesy fizyczne odpowia
dają za radiową naturę Jowisza.

Odkrycie
Wspomniany rok 1955, uznawany za
początek radioastronomii planetarnej,
wiąże się ściśle właśnie z Jowiszem. Na
początku tego roku, w obserwatorium
Instytutu Camegiego pod Waszyngto
nem, dokonywano przeglądu nieba na
częstości 22,2 MHz, za pomocą krzyża
2 /2 0 0 4

Millsa. Na wielu nagraniach obserwacji
dostrzeżono ślady emisji, której charak
ter początkowo sugerował obserwato
rom (B. Burke i K. L. Franklin), że jest to
zakłócenie pochodzenia ziemskiego.
Kiedy jednak określono położenie źró
dła tych sygnałów, okazało się, że zga
dza się ono z położeniem... Jowisza!
Była to nie lada niespodzianka dla ob
serwatorów.
Promieniowanie to określono jako
sporadyczne, intensywne i charaktery
zujące się dużą zmiennością, w czym
bardzo przypominało zakłócenia powo
dowane przez burze atmosferyczne.
Obserwowano je na falach o często
ściach mniejszych niż -40 MHz, aż po
dostępny kraniec okna radiowego. Ze
względu na to, że zakres ten odpowiada
falom długości rzędu 10 m, nazwano je
dekametrowym (dalej nazywane DAM).
Odkrycie emisji radiowej Jowisza na
falach dekametrowych wzbudziło zain
teresowanie astronomów radiową naturą
planet. Zaczęto badać całe dostępne wid
mo radiowe tych obiektów i szybko się
okazało, że w zakresie mikrofal czeka
na badaczy Jowisza kolejna niespo
dzianka.
Jak każde ciało o temperaturze wyż
szej od zera bezwzględnego, Jowisz
powinien wysyłać szerokie pasmo pro
mieniowania termicznego. Na podsta
wie znajomości przebiegu widma jeste
śmy w stanie, na podstawie prawa
Plancka, określić temperaturą równo
ważną ciała. W praktyce temperaturę tę
wyznacza się jednak nie na podstawie
znajomości całego widma, ale na pod
stawie znajomości jedynie jego frag
mentu. Temperatury równoważne 7^ dla
planet określono opierając się na danych
U R A N I A - POSTĘPY ASTRONOMII
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Rys. 1. Widma typowych radioźródeł ziemskiego nieba. Na
falach o małych częstościach Jow isz jest jednym z najsil
niejszych obiektów. Promieniowanie planety w zakresie 40-4000 M Hz jest bardzo słabe i stąd luka w widmie

obserwacyjnych otrzymanych w pod
czerwieni. W ten sposób wyznaczona
wartość Teff dla Jowisza wynosi TcffJ
=130 K. W ielkość tę inerpretow ano
jako temperaturę związaną ze zjawiska
mi termicznymi w górnych warstwach
atmosfery planety.
Pierwsze próby pomiaru temperatury
na częstościach radiowych potwierdzały
ten wynik: w 1956 r. Mayer, M cCul
lough i Sloanker dokonali detekcji pro
mieniowania termicznego Jowisza na fali
długości 3 cm, uzyskując wartość 140
±56 K. Dalsze obserwacje, gdy Jowisz
zn ajd o w ał się w p o b liżu opozycji
w 1957 r., pozwoliły poprawić tę dokład
ność, dając wartość 145 ±26 K. Zasko
czeniem były wyniki dalszych pomiarów,
dokonywanych na falach dłuższych. Dla
A-1 0 cm otrzymano już 7 ^ = 6 0 0 K. Po
czątkowo próbowano wartość tę inter
pretować jako temperaturę warstw at
mosfery Jowisza sąsiadujących z tymi
o b se rw o w a n y m i p rz e z te le sk o p y
optyczne, jednak musiano taką interpre
tację szybko zarzucić, gdy określono
wartość temperatury równoważnej Jowi
sza dla fal jeszcze dłuższych:
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Rys. 3. Przebieg widm planet i kilku satelitów, zgodny ze
stanem wiedzy na początku lat 60. (rok wyznaczenia tem
peratury dla kilku obiektów podano w nawiasach). W szyst
kie krzywe odnoszą się do najmniejszej odległości obiektu
od Ziemi (nie dotyczy to Merkurego, dla którego krzywa od
powiada jego położeniu w największej odległości kątowej
od Słońca). C zę ść widma Jowisza ma wyraźnie nietermiczny charakter

A= 20 cm: 7 ^ = 3 0 0 0 K.
A = 30 cm: TeffJ= 5500K.
Dodatkowo, jeśli wierzyć pomiarom
Drake’a i Hvatuma, to:
A = 68 cm: TeffJ = (7 ± 3) x 104 K.
Są to niebywałe wartości! Jedyną
znaną strukturą w całym Układzie Sło
necznym o podobnej temperaturze jest
fotosfera naszej dziennej gw iazdy
(6000 K), a ostatniej z podanych warto
ści odpowiada tem peratura atmosfer
gwiazd, powszechnie uznawanych za
bardzo gorące. Badacze byli więc zmu
szeni poszukać mechanizmu innego niż
procesy termiczne, który tłumaczyłby
przebieg mikrofalowego widma Jowisza.
Niezwykłość obserwowanych zja
wisk w tym przedziale częstości pod
kreśla fakt, że podobnej aktywności nie
obserwowano wówczas dla żadnej z po
zostałych planet. Mikrofalowe widma
tych obiektów i kilku księżyców prezen
tuje rys. 3. Widma te m ają przebieg
zgodny z rozkładem Rayleigha-Jeansa,
który w dobrym przybliżeniu opisuje na
częstościach radiowych promieniowanie
U R A N I A - POSTĘPY ASTRONOMII

ciała doskonale czarnego. Nieliniowy
przebieg relacji strumień — gęstość dla
Jowisza, jak widać, jest w świecie pla
net zjawiskiem osobliwym i prowadzi
do wniosku, że promieniowanie docie
rające z kierunku Jowisza musi zawie
rać, oprócz składowej termicznej, dodat
kowy komponent nietermiczny.
Badając wnikliwie widmo Jowisza na
tych częstościach określono, że składo
wa nietermiczna stanowi dominującą
część promieniowania dla fal dłuższych
niż 7 cm. Aktywność radiowa Jowisza
tego rodzaju jest notowana na falach dłu
gości — ogólnie rzecz ujmując — rzę
du 10 cm, czyli decymetrów i stąd częs
to określana jest akronimem DIM.

Promieniowanie dekaa decymetrowe
Należy podkreślić istnienie zasadni
czych różnic między aktywnością na fa
lach decymetrowych (DIM) a emisją
dekametrową (DAM). Przypomnijmy,
że na tych ostatnich dokonano odkry
cia emisji radiowej jako takiej. Rys. 1
prezentuje widma typowych radioźró
deł dla dostępnego z Ziemi przedziału
2 /2 0 0 4

częstości radiowych, zwanego oknem
radiowym. Widać, że widmo Jowisza
dzieli się zasadniczo na dwa oddzielne
fragmenty, przypadające na fale długo
ści rzędu 10 m (DAM) i 10 cm (DIM).
Dla zakresu częstości ~40 MHz — 4
GHz strumień energii docierających fal
elektromagnetycznych jest na tyle sła
by, że go nie rejestrujemy.
Rzucającą się od razu w oczy różnicą
między obiema formami aktywności są
wartości charakteryzujących je strumie
ni. Podczas gdy na falach dekametrowych wielkość ta osiąga wartości nawet
106 Jy (ale rejestrowano też wielkości
dwa rzędy większe), to na falach decy
metrowych strumień ma wartość kilku
Jy (co, bynajmniej, nie oznacza w ra
dioastronomii wartości małej!). Różni
ca między DIM a DAM jest jednak jesz
cze bardziej zasadnicza: aktywność na
falach dekametrowych ma charakter
sporadycznych, krótkotrwałych wybu
chów i stąd określana jest często burza
mi radiowymi. Promieniowanie na fa
lach decym etrow ych ma natom iast
charakter ciągły. Ciągły w tym sensie,
że jego struktura czasowa jest względ
nie stała.
Choć obydwie form y emisji pro
w adzą do ciekawych zjawisk fizycz
nych, to w dalszej części zajmiemy się
wyłącznie promieniowaniem decyme
trowym, a ściślej, jego składową nietermiczną.

Droga do rozwiązania zagadki
pochodzenia emisji DIM
Pierwsi badacze radio-Jowisza, któ
rzy próbowali wyjaśnić pochodzenie
promieniowania DIM, stanęli przed za
daniem niełatwym. Zjawisko radioemisji musiało wiązać się z niezwykle wy
sokoenergetycznymi procesami i nie
miało żadnego bezpośredniego odpo
wiednika w Układzie Słonecznym.
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Rys. 2. Obserwacyjnie określone wartości temperatury
jonosferę pozwoliło
równoważnej Jowisza dla mikrofal. Dla promieniowania
decymetrowego widać wyraźny wzrost tej temperatury
między innymi od
z długością fali
kryć jej pasy radia
cyjne, zwane pasami
Van Allena (1958 r.!), a idea poruszają konali obserwacji promieniowania DIM
cych się w polu magnetycznym Ziemi za pomocą interferometru, który na fali
cząstek została niebawem odniesiona do 31,3 cm pozwalał osiągać zdolność roz
zjawisk obserwowanych w widmie ra dzielczą nawet 2 ’ łuku. Dane wyraźnie
diowym Jowisza.
dawały do zrozumienia, że mikrofalo
Teorie stworzone w 1959 r. przez wy strumień Jowisza pochodzi nie z ob
Drake’a i Hvatuma (ale także Roberts szaru związanego bezpośrednio z tarczą
i Stanley, Field), sugerowały, że promie samej planety, ale z obszaru trzykrotnie
niowanie decymetrowe pochodzi nie większego niż jej średnica w płaszczyź
bezpośrednio z tarczy planety, ale z pasa nie równika planety i, mniej więcej, tych
otulającego planetę, analogicznego do samych rozmiarów, co tarcza Jowisza
ziemskich pasów Van Allena. Promie w płaszczyźnie biegunów. Ten sam in
niować miały głównie elektrony uwię strument mógł działać także jako pola
zione w jowiszowym polu magnetycz rymetr i pozwolił stwierdzić, że promie
nym. Gdyby tak istotnie było, obserwator niow anie je st silnie spolaryzow ane
z Ziemi powinien móc dostrzec szereg liniowo (w stopniu 0,3). Zgadzało się to
efektów: promieniowanie to musiałoby doskonale z tym, co przewidywała hi
dochodzić z obszaru większego niż tar poteza istnienia pasa radiacyjnego. Co
cza planety i musiałoby ono być silnie więcej, zauważono, że kierunek wekto
spolaryzowane liniowo.
ra elektrycznego E jest, z dokładnością
W celu sp ra w d z e n ia h ip o te z y do kilku stopni, równoległy do równika
w 1960 r., Roberts i Radhakrishnan do Jow isza. R ów now ażne obserw acje
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Rys. 4. Długookresowa zmienność promieniowania decymetrowego na fali długości 13 cm dla lat 1960-87. Dane, zredukowane
do odległości Jowisza od Ziemi 4.04 A.U., zebrano dzięki N A S A Deep Space Antennas
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DIM. Na podstawie dostępnych danych
trudno było jednoznacznie wyjaśnić cha
rakterystyczne zmiany rozmiarów radioJowisza wraz z częstością fali, na jakiej
obserwowano. Problem ten jest bezpo
średnio związany z określeniem rozkła
du przestrzennego i energetycznego pro
mieniujących cząstek, co z kolei prowadzi
do potrzeby odpowiedzi na pytanie, ja 
kie wartości przyjąć na indukcję jowiszo
wego pola magnetycznego.
Już na przełomie lat 50. i 60. podjęto
dyskusję, czy promieniowanie decyme
trowe Jowisza jest promieniowaniem
synchro- czy cyklotronowym, innymi
słowy, czy prom ieniujące elektrony
mają prędkości relatywistyczne czy też
n ie... Problem nie był łatwo rozstrzygalny, ale ostatecznie argumenty prze
ciw interpretacji DIM jako promienio
waniu cyklotronowemu okazały się zbyt
DIM — promieniowanie cyklomocne, by jej zwolennicy mogli dłużej
czy synchrotronowe?
obstawać za prędkościami nierelatywiSukces ten nie rozwiązywał jednak stycznymi (np. V. V. Zheleznyakov,
wszystkich problemów interpretacyj 1965). Jeśli idea pochodzenia DIM od
nych związanych z promieniowaniem nierelatywistycznych elektronów była
by poprawna, to dla
od leg ło ści ~3Rj,
NMP
ch arakteryzującej
położenie pasa ra
diacyjnego dla ob
serwacji na 20 cm,
z odpowiednich re
lacji (częstość Larmora) otrzymaliby
śmy wartość na pole
rzędu HQ~ 500 Oe,
co koresponduje z
wartościami pola w
pobliżu powierzchni
planety rzędu 1,5
x 104 Oe dla rej onów
bliskich równikowi
magnetycznemu i 3
x l0 4 Oe w pobliżu
biegunów; są to war
tości
ogrom ne
(ziem skie pole w
pobliżu biegunów:
0,7 Oe). Nawet jeśli
założyć możliwość
istnienia takich pól
dla planety, to wynik
ten nie zgadza się z
Rys. 5. Zależność cech promieniowania radiowego DIM
wartościami wcześ
od ruchu rotacyjnego Jowisza. Dane uzyskane dzięki ze
niej ustalonym i.
społowi anten w Westerborku przez jednego z czołowych
badaczy natury radiopromieniowania Jowisza — Imke de
Opierając się na ana
Patera. Obserwacje były wykonywane na fali długości 21
lizie charakteru spo
cm. Kolejne punkty pomiarowe odpowiadają zmianie fazy
radycznej aktywno
rotacji planety co 15° (szczegóły w tekście)
ści DAM określono

(Berg i Morris, 1962) pozwoliły stwier
dzić, że w ektor elektryczny oscyluje
wokół tejże płaszczyzny równika z am
plitudą 9 ± 3°. Efekt ten łatwo wyjaśnić,
jeśli przyjąć, że oś dipola magnetyczne
go planety jest nachylona względem osi
jej rotacji o kąt bliski 9°. N a tym nie
koniec. Śledząc zmiany kierunku wek
tora E względem określonej fazy obro
tu Jow isza w 111 Systemie Długości
(patrz Ramka na s. 68), można było okre
ślić długość płanetocentryczną biegu
nów magnetycznych na odpowiednio
200 i 20° dla bieguna północnego i po
łudniowego.
W ten sposób hipoteza pochodzenia
promieniowania DIM nie tylko została
we wspaniały sposób potwierdzona, ale
także prowadziła do dodatkowych da
nych na temat struktury pola.
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bowiem, że wartość pola dla R ~ 3 Rj
(promieni Jowisza) powinna wynosić ja
kieś 0,2 Oe! Dodatkowo pole o tak wiel
kim natężeniu, jak wspomniane wcze
śniej, pow odow ałoby depolaryzację
promieniowania na falach dłuższych w
wyniku efektu Faradaya, czego obser
wacje nie potwierdzają. Należało więc
przyjąć, że promieniowanie decymetro
we jest promieniowaniem synchrotrono
wym.
Badania bardziej współczesne
Dalszy postęp badań promieniowa
nia DIM w iąże się nierozerw alnie
z rozwojem technik obserwacyjnych.
Ogromne tempo tego rozwoju umożli
wiło zbadanie związanych z Jowiszem
struktur subtelnych pod względem roz
miarów i wobec tego wymagających
odpowiednio dużych kątowych zdolno
ści rozdzielczych.
Nieocenionym źródłem informacji
stały się wysłane w kierunku Jowisza
międzyplanetarne sondy kosmiczne: Pio
neer 10 i l l , Voyager 1 i 2, do niedawna
jeszcze działający G alileo, Ulysses
i „mijający” planetę w drodze do Satur
na, Cassini. Sondy pozwoliły nie tylko
na rejestrację promieniowania pozba
wionego efektów wywoływanych przez
ośrodek międzyplanetarny, ale dzięki
magnetometrom, detektorom cząstek
itp. pozwoliły także na bezpośrednie
zbadanie struktur i obiektów, które wią
zano z obserwowaną z Ziemi radioak
tywnością Jowisza.
W dalszej części zostaną przedsta
wione jedne z ciekawszych, zdaniem au
tora, wyników współczesnych badań
promieniowania decymetrowego, które
jednocześnie dają ogólny obraz stoso
wanych metod badawczych i cech tego
fragmentu widma Jowisza.
Długoletnie obserwacje promienio
wania decymetrowego (np. prowadzo
ny od 1971 r. monitoring w ramach pro
gramu Jupiter Patrol na 13 cm, przy
użyciu anten NASA, JPL, DSN) pozwo
liły dostrzec długookresową (miesiące,
lata) zmienność tego promieniowania
(rys. 4). Szczególnie interesujące jest
porównanie tej zmienności z cyklem
aktywności Słońca. Istnieje pewna ko
relacja między obydwoma rodzajami
aktywności. Badacze podejrzewajątakże możliwość istnienia krótkookresowej
(tygodnie, dni) zmienności promienio
w ania. Stw ierdzono w ystępow anie
związku aktywności DIM z pewnymi
2/2004

Rys. 6. Mapy radiowe Jowisza uzyskane dzięki obserwacjom w Westerborku (szczegóły w tekście)

parametrami wiatru słonecznego (np.
gęstością plazmy), przy czym maksima
tej aktywności Jowisza są przesunięte na
osi czasu względem notowanych zmian
parametrów wiatru słonecznego o kil
kaset dni. Problem związku zmienności
prom ieniow ania synchrotronow ego
z aktywnością Słońca jest obecnie inten
sywnie badany.
Takjak obserwacja z 1960r. (Roberts
i Radhakrishnan) pozw oliła ogólnie
scharakteryzować pole magnetyczne
Jowisza, tak późniejsze obserwacje cech
promieniowania dostarczają danych do
bardziej szczegółowego opisu geome
trii (choć nie tylko) jowiszowego pola
m agnetycznego. Dzięki dokładnemu
określeniu wielkości strumienia, para
metrów polaryzacji oraz rozkładu prze
strzennego oraz zmienności tych wiel
kości w czasie można budować modele
wewnętrznej części magnetosfery pla
nety*.
Przykładem analizy tego rodzaju jest
badanie przebiegu zmienności parame
trów polaryzacyjnych względem rota
cji planety — czyli w zględem ruchu
całej magnetosfery. Krzywe, przedsta
2/2004

w iające tę zależność określa się mia
nem beaming-curves. Przedstawia je
rys. 5, gdzie: S to całkowity strumień
promieniowania, PA . określa kąt po
zycyjny w ektora elektrycznego fali
elektromagnetycznej (liczony od pół
nocy i określony w ten sposób, że
P A .=1/2atan(V/Q), V, Q — parametry
Stokesa), a PL i P c oznaczają odpo
wiednio stopień polaryzacji liniowej
i kołowej, przy czym polaryzacji lewoskrętnej odpowiadają wartości ujemne.
N ajniżej zam ieszczona krzyw a od
zwierciedla zmienność szerokości Zie
mi <j>m względem płaszczyzny równika
m agnetycznego Jowisza. W szystkie
krzyw e określają zm ienność danej
wielkości względem długości planetocentiycznej południka centralnego w III
Systemie Długości (1965.0).
Punktem wyjścia do analizy tych
krzywych jest dipolamy model magne
tosfery o osi silnie nachylonej do osi
rotacji. Ponad wykresami znajdują się
rysunki określające położenie magne
tosfery dla obserwatora na Ziemi —
zgodnie ze zmianą długości południka
centralnego, gdzie NMP i SMP ozna
U R A N IA -
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czają odpowiednio północny i połu
dniowy biegun magnetyczny.
Śledząc przebieg krzywych, można
zauważyć, że maksimum wartości S i PL
oraz zerowa wartość P. wypada d la lri//
~100° i 300° (ACAffi — długość południka
centralnego), gdy (pm ~ 0°, czyli wtedy
gdy Ziemia znajduje się w płaszczyźnie
równika magnetycznego. Główne mini
ma S i PLprzyjmują dlak CML~ 200°, gdy
<j>m ma swe maksimum lub minimum, tj.
wtedy gdy Ziemia znajduje się najdalej
od płaszczyzny równika magnetycznego.
Na podstawie powyższego można wy
snuć następujący wniosek: najwięcej pro
mieniujących cząstek musi znajdować
się w płaszczyźnie, którą utożsamiamy
z płaszczyzną równika magnetycznego.
Dodatkowo, P( wynosi zero, gdy PL i S
posiadają maksima, a wartości ekstremal
ne przyjmuje, gdy PL i S osiągają warto
ści minimalne. Oznaczałoby to, że nie ob* Jowiszowa magnetosfera sama w sobie jest
obiektem niezwykle ciekawym, choćby ze
względu na rozmiary. Te ostatnie bowiem
pozwalają śmiało uznać ją za największy
obiekt Układu Słonecznego: jest ona 22-krotnie większa od Słońca!
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serwuje się polaryzacji kołowej, będąc
w płaszczyźnie równika magnetycznego,
a wartości ekstremalne tej składowej od
powiadają sytuacji, gdy patrzymy na bie
guny dipola.
Takie zachowanie się parametrów
pozw ala stwierdzić, że pole m agne
tyczne planety ma rzeczywiście w przyb liż e n iu k s z ta łt d ip o lo w e g o p o la
magnetycznego. Określono, że oś ma
gnetyczna jest przesunięta względem
osi rotacji o kąt 10°. Można stwierdzić,
że oś tego dipola nie przechodzi przez
środek planety, ale jest względem nie
go przesunięta o ok. 0,1 R f na długości
140°; obserwacja taka zgadza się z prze
widywaniami teorii wewnętrznej budo
wy planety i mechanizmu powstawania
planetarnych pól magnetycznych. Więk
szość elektronów jest uwięziona w ob
szarach równika magnetycznego, bo
głównie z tych obszarów pochodzi emi
sja (tak tłumaczymy zachowanie się S
względem (pm). Na podstawie zachowa
nia się zmienności polaryzacji kołowej
możemy stwierdzić, że północny biegun
magnetyczny znajduje się na półkuli pół
nocnej i wypada on na długości 201°.
Warto zwrócić uwagę na rzecz jesz
cze jedną: wielkości maksimów warto
ści strumienia nie są równe (podobnie
minima) i istnieje pewne odstępstwo
zmienności P.A. od krzywej sinusoidal
nej dla długości większych niż 200°.
Sugeruje to, że rozkład plazmy w pasie
radiacyjnym jest asymetryczny. Zapostulowano w związku z tym istnienie
w pasie plazmy gorącego regionu na dłu
gościach ok. 250-260°. Istnienie takiej
struktury potwierdziły inne obserwacje.
N a rys. 5 prezentowane są radiowe
obrazy Jowisza na falach 21 cm. Uzy
skano je dzięki danym zebranym przez
zespół anten w Westerborku w Holan
dii. Przedstaw ione m apy konturowe
odpowiadają różnym fazom obrotu Jo
wisza. Odpowiednie wartości w 111 Sys
temie Długości (1965.0), odpowiada
jące tym fazom, są podane w lewym
górnym rogu wykresów. Są one ułożo
ne kolejno od góry do dołu, zgodnie
z obrotem planety (pełen zestaw obej
mujący całkowity obrót planety liczy
24 mapy). Natomiast wykresy w po
rządku poziomym kolejno od lewej do
prawej odpowiadają: całkowitemu na
tężeniu promieniowania I, strumienio
wi promieniowania spolaryzowanego
kołowo P ' dalej ta sama wielkość dla
polaryzacji liniowej i — na końcu —
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Promieniowanie cyklo- i synchrotronowe
Z elektrodynamiki wiadomo, że na cząstkę o ładunku q, poruszającą się
z prędkością v w makroskopowym polu magnetycznym o indukcji B, działa
siła Lorentza postaci: FL = q(v*B).
Pole zakrzywia tor cząstki, nie zmieniając wartości jej prędkości, tak, że po
rusza się ona po orbicie kołowej wokół linii sił pola magnetycznego. Promień
tej orbity zależy od składowej pola prostopadłej do prędkości B p. Cząstka ma
zazwyczaj obie składowe prędkości (względem kierunku pola), więc w ogól
nym przypadku torem cząstki jest linia śrubowa, nawijająca się na linie sił.
Możliwe jest więc dla silnych pól magnetycznych, że ładunki będą „więzione"
w obszarze zajmowanym przez pole.
Poruszający się ruchem przyspieszonym ładunek jest źródłem promienio
wania elektromagnetycznego. Częstość tego promieniowania dla cząstki
0 masie m i poruszającej się z prędkością znacznie mniejszą niż prędkość
światła c jest określona przez częstość Larmora:

vB = qBp I Zrcymc,
gdzie:
y = 1 / pierwiastek lub potęga 1/2 [1 - (i/2 / c2)].
Można pokazać, że promieniowanie to jest zawarte wewnątrz stożka o roz
wartości:
0 = 1 / y [rad]
1wysyłane jest w kierunku chwilowej prędkości cząstki. Promieniowanie emi
towane przez ładunki o prędkościach małych w porównaniu z prędkością
światła c, nazywamy promieniowaniem cyklotronowym.
Cechy widmowe promieniowania synchrotronowego są zdeterminowane
przede wszystkim przez energie promieniujących cząstek. Gdy są one odpo
wiednio duże i elektrony m ają prędkości bliskie prędkości światła, należy
uwzględnić efekty relatywistyczne. Obok częstości podstawowej vB pojawiają
się częstości harmoniczne 2vB, 3vs itd. W przypadku skrajnie relatywistycz
nym, tzn. gdy v= c, widmo promieniowania staje się widmem ciągłym. Pro
mieniowanie tego typu, pochodzące od cząstek o prędkościach bliskich pręd
kości światła, nazywamy promieniowaniem synchrotronowym.
Cechą charakteryzującą promieniowanie cyklo- czy synchrotronowe poje
dynczego elektronu jest polaryzacja. Wielkość tej polaryzacji jest określona
przez prędkość oraz kąt, jaki tworzy wektor tej prędkości z kierunkiem pola.
W radioastronomii mamy raczej do czynienia nie z pojedynczym, ale wielo
ma promieniującymi elektronami. Wypadkowy sygnał, docierający do obser
watora, jest wtedy sum ą przyczynków pochodzących od wielu cząstek. Jeśli
rozkład wektorów prędkości poruszających się ładunków jest izotropowy, to
na docierające promieniowanie składają się fale elektromagnetyczne o wszel
kich możliwych kierunkach polaryzacji. Obserwator odbiera zatem promie
niowanie niespolaryzowane. Jeśli jednak pole magnetyczne ma pewną upo
rządkowaną strukturę, to elektrony wysyłają promieniowanie o zbliżonym cha
rakterze, a wypadkowy sygnał może być spolaryzowany. Łatwo wówczas
odróżnić promieniowanie cyklo- lub synchrotronowe od termicznego

ilustracja kierunku pola magnetyczne
go wskazana poprzez określenie kierun
ku w ektora elektrycznego E (jego
kąta godzinnego P.A. pomniejszonego
o 90°). Efektywny rozmiar wiązki instru
m entu, czyli rozdzielczość zdjęcia
(4” x l0 ”) jest pokazana w ramce po
środku. Dla polaryzacji kołowej kontu
ry nakreślone linią przerywaną odpo
w ia d a ją p o lary za cji lew o sk rętn ej,
natomiast liniami ciągłymi oznaczono
kontury dla polaryzacji prawoskrętnej.
Rejony najbardziej aktywne podkreślo
no poprzez pogrubienie trzech najgo
rętszych izoterm. Konturom odpowia
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dają wartości w kelwinach: dla I: 9,5
K, 65-1065 K w krokach co 125 K; dla
polaryzacji kołowej: 1,9-21,5 K w kro
kach co 2,8 K; PL: 9,5 K, 32,65-325 K
w krokach co 65 K.
Na kolejnym rysunku zaprezentowa
no obraz Jowisza, uzyskany przez VLA
na podstawie obserwacji na fali długo
ści 20 cm. Rozdzielczość tego zdjęcia
jest dużo większa niż prezentowanych
map konturowych (ok. 6” czyli 0,3 RJ)
i zawiera dużo więcej szczegółów.
Na obydwu rodzajach prezentowa
nych obrazów wyraźnie widać, że emi
sja jest ograniczona głównie do płasz2/2004

czyzny równika magnetycznego aż do
odległości ~ 4 R r Wśród widocznych
struktur zauważyć można, że te odpo
wiadające obszarom o największej emi
sji występują zazwyczaj po obu stronach
tarczy planety, co prowadzi znowu do
stwierdzenia, że wewnątrz magnetosfery znajduje się pas o szczególnie dużej
gęstości naładowanych cząstek.
Rys. 8 jest widokiem z góry na taki
modelowy pas; pozwala on łatwo za
uważyć, że, istotnie, idea istnienia torusa plazmy dobrze tłumaczy charakter
obserwowanych struktur.
Z analiz innych obserwacji wynika,
że średnia energia elektronów w pasie
wynosi £ ~ 60mc2 ~ 30 MeV. Dla po
równania ta sama wielkość dla elektro
nów w ziemskich pasach Van Allena
wynosi ~ 10 keV. Widać więc, że pas
jest poważnym zagrożeniem dla wysy
łanych w pobliże Jowisza sond kosmicz
nych (np. uszkodzona została aparatura
sondy Pioneer).
Analizując obrazy bardziej wnikli
wie, można też dostrzec, że owe struk
tury po przeciwnych stronach są prawie
zawsze asymetryczne względem siebie,
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tzn. dla większości
p re z e n to w a n y c h
obrazów struktura
po jednej ze stron
tarczy jest gorętsza
od tej po drugiej
stro n ie Jow isza.
Śledząc przebieg
zmian tych struktur,
zachodzących wraz
z rotacją planety,
można zauważyć,
że sytuacji, gdy naj
g o rętszy region
znajduje się na prawo od tarczy, odpo
wiada długość centralnego południka
o 180° większa niż ta dla przeciwnego po
łożenia struktury. Można to interpre
tować jako w przybliżeniu zgodny z ro
tacją Jowisza ruch jakiegoś określone
go w długości, szczególnie gorącego re
gionu w pasie plazmy. Jest to ta sama
struktura, której istnienie zostało już za
sygnalizowane przy analizie beamingcurves. Dane dostarczone przez sondę
Pioneer 11 potwierdziły te podejrzenia.
Jest praw dopodobne, że region ten,
oprócz ruchu zgodnego z rotacją Jowi
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sza, może powoli poruszać się wzglę
dem magnetosfery i dryfować poprzez
długości. Określono, że strumień, docie
rający z gorącego regionu stanowi ~ 0,1
składowej nietermicznej promieniowa
nia DIM.
Wskazana asymetria świadczy o tym,
że struktura magnetosfery nie odpowia
da dokładnie polu dipola magnetycz
nego, ale istnieją w jej obrębie wyraź
ne n iejed n o ro d n o ści, co pod tym
względem upodabnia ją do ziemskiej
magnetosfery.
Obrazy, uzyskane przez VLA, dzię
ki znacznie lepszej kątowej zdolności
rozdzielczej instrum entu, doskonale
potwierdzają wcześniej opisane zjawi
ska. Jak pokazuje przykład prezentowa
nej mapy radiowej (rys. 7), dodatkowo
ujawniają one pewne drugorzędne rejo
ny silnej emisji radiowej na północ i po
łudnie od pasa radiacyjnego. Te lustrza
ne tw ory zdradzają obecność dużej
liczby elektronów w obszarze 2-3 R , od
planety. Odpowiedź na pytanie, jak pla
zma opuściła pas radiacyjny i trafiła w te
obszary, kryje się w stwierdzeniu, że
ogromna magnetosfera Jowisza zawie
ra w sobie orbity wszystkich satelitów
planety. W najbardziej wewnętrznej
części tejże znajduje się słaby pierścień
Jowisza (~1,8 Rj) oraz Amaltea, okrą
żająca macierzystą planetę prawie do
kładnie w płaszczyźnie jej rów nika
i w odległości ~2,5 R r (czyli w takiej
samej, na jakiej obserwujemy „wtórne”
pasy radiacyjne). W swym ruchu orbi
talnym Amaltea dwukrotnie przecina
płaszczyznę równika magnetycznego,
w wyniku czego absorbuje uwięzione
tam w y so koenergetyczne cząstki.
W zderzeniach są wynoszone w prze
strzeń kolejne cząstki, które chwytane
przez pole magnetyczne Jowisza stają
się komponentem plazmy pasów radia
cyjnych. Obecność satelity wywołuje
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powstanie niejednorodności rozkładu
gęstości elektronów, która może prowa
dzić do efektów pozwalających cząst
kom wydostawać się dalej poza okolice
równika magnetycznego. Podobny efekt
może wywoływać jowiszowy pierścień.
Jego istnienie, zapewne silnie zdetermi
nowane obecnością pasa radiacyjnego
i oddziaływanie z plazmą tego pasa jest
problemem otwartym. Fakt istnienia
pasów poza równikiem wydaje się być
jednak jeszcze bardziej złożony i wiado
mo, że oprócz oddziaływ ania z p y 
łem i satelitami, musi istnieć jeszcze inny
mechanizm, który umożliwia powstanie
i istnienie tych dodatkowych struktur.
Dokładne obserwacje VLA promie
niow ania decym etrow ego pozw oliły
stworzyć trójwymiarowy model pasów,
który można znaleźć w Internecie (np.
http://astron.berkeley.edu/~imke/RadioPage/radio.htm).
Dotychczasowe osiągnięcia w histo
rii badań zjawiska promieniowania na
falach dekametrowych pokazują przede
wszystkim złożony charakter wewnętrz
nej części magnetosfery Jowisza. Choć
ogólny mechanizm generacji DIM jest
znany, to kwestie, np. rozkładu energii
elektronów i ich źródła pozostają nie
rozwiązane. Istotny jest więc postęp do
kładności obserwacji, by móc tworzyć
coraz lepsze modele magnetosfery Jo
wisza. Przeprowadzając symulacje kom
puterowe, bada się, ja k owe modele
można ulepszyć, by wartości parame
trów S, PL,/Jc (...) z tychże modeli wy

Układy współrzędnych I, II oraz III
Caty Jowisz jest okryty grubą warstwą chmur, których układ i struktura ulega
bardzo szybkim zmianom. Konstruując dla planety układ współrzędnych planetocentrycznych, nie wiążemy położenia głównego południka z jakimś ele
mentem jego widocznej powierzchni (trudno byłoby bowiem taką strukturę
znaleźć), ale zakładamy, że południk określający długość 0° znajduje się
w środku tarczy Jowisza, w pewnej określonej chwili. Należy ustalić jeszcze
czas rotacji układu i przyjąć, że porusza się ze stałą prędkością. Znając mo
ment położenia południka 0° na środku widocznej tarczy, jesteśmy w stanie
określić długość południka, który w wybranej chwili zajmuje to charaktery
styczne położenie. Linię, dzielącą tarczę planety na połowy, nazywamy połu
dnikiem centralnym. Długość tegoż południka wciąż rośnie od 0 do 360°.
Obserwowany przez teleskopy optyczne ruch charakterystycznych pasów
w jowiszowej atmosferze nie jest jednorodny — pasy poruszają się z różny
mi prędkościami. Największe różnice występują między prędkościami pa
sów znajdujących się do około 10° od równika a wszystkimi innymi, położo
nymi od niego dalej. W związku z tym astronomowie optyczni przyjęli dwa
układy długości: System I — odnoszący się do obszaru równikowego i ratu
jący z okresem 9h50m30s,003 oraz System II, który odpowiada pozostałej
części planety, o okresie rotacji 9h55m40s,632.
Już pierwsi radioastronomowie badający promienieniowanie DAM zauważy
li, że emisja ta związana jest z oddzielnymi źródłami. Źródła te zdawały się
poruszać zgodnie z rotacją planety, ale w okresie różnym niż ustalony dla
Systemu I i II. Badania pokazały, że promieniowanie DAM także ma związek
z polem magnetycznym planety i okres rotacji dla źródeł tego promieniowa
nia można wiązać z ruchem stałej części Jowisza. Zdefiniowany, w oparciu
o ruch źródeł promieniowania DAM, układ liczenia długości planetocentrycznej nazwano (jakże oryginalnie!) Systemem III. Został on „zalegalizowany”
przez Międzynarodową Unię Astronomiczną w 1962 r., a okres rotacji z nim
związany uznano za okres rotacji Jowisza. Dalsze obserwacje wprowadziły
korekty do przyjętych w definicji Systemu III wartości i obecnie najczęściej
stosowanym układem współrzędnych planetocentrycznych dla Jowisza jest
System III, zdefiniowany dla roku 1965.0

nikające, w sposób optymalny zgadza
ły się z danymi obserwacyjnymi.
O tym, jak wiele jeszcze nie rozumie
my w związku z procesami generacji
DIM, mogliśmy się
przekonać w lipcu
1994 r., gdy w Jowi
sza uderzyła kometa
D/Shoem aker-Levy
9. Szereg zjaw isk,
które nastąpiły w magnetosferze bezpo
średnio po zderzeniu,
w szczególności
ogromny wzrost ak
tywności promienio
wania decymetrowe
go, nie doczekały się
jesz cz e należytych
wyjaśnień.

gantycznej planety, w pobliże Jowisza
podążała już, pędząca ku Saturnowi i Ty
tanowi, sonda Cassini. Dane uzyskane
dzięki tym ziemskim posłańcom jeszcze
długo będą analizowane.
Tymczasem na powierzchni naszej
planety radioastronomowie i konstruk
torzy nie próżnują. Budowane są coraz
lepsze instrumenty, dzięki którym do
kładniej będzie można badać dostępną
nam część widma Jowisza. Obserwacje
Jowisza są planowane na mającym po
wstać niebawem instrumencie LOFAR.
Ponieważ Jowisz jako radioźródło kry
je w sobie jeszcz e w iele zagadek, to
przyszłość jego badań zapowiada się in
trygująco.

Przyszłość badań
Do niedaw na
układ Jowisza badała
sonda Galileo. Zanim
skończyła swoją mi
sję w atmosferze gi
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Tomasz Kamiński je st studentem
III roku astronomii Uniwersytetu
M ikołaja Kopernika w Toruniu.
A rtykuł pow stał jako jeg o praca
seminaryjna
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Natura
aktywności
słonecznej
Słoneczna aktywność
Pow szechnie znanym przejaw em
aktywności Słońca są plamy słonecz
ne. Pierwsze zapiski o ich obserw a
cjach, prowadzonych bez użycia lunet,
znajdziemy w starych kronikach chiń
skich sprzed ponad 2000 lat.
Obserwowanie plam w tamtych cza
sach było możliwe tylko wówczas, gdy
blask świecącego Słońca był osłabio
ny, np. podczas jego wschodów i za
chodów lub podczas mglistej pogody.
Dopiero w latach 1610-1611 Johannes
Fabricius, Thomas Harriot, Christopher
Scheiner, Galileusz i inni rozpoczęli

orientacyjny rozmiar Ziemi

badania plam słonecznych za pomocą
lunet. W Polsce obserwacje takie pro
w adzili jezuici w K aliszu w latach
1612-1618.
Dzięki swym 17-letnim obserwa
cjom Słońca aptekarz z Dessau, Hein
rich Samuel Schwabe, zauważył, że
plam y w ykazują pew ną regularność
w pojawianiu się na tarczy słonecznej.
Wywnioskował stąd, że co około 10 lat
plamy pojawiają się liczniej, w innych
zaś latach występują rzadziej. Swoje
odkrycie ogłosił w 1843 r. Schwabe
przyjął jako miarę aktywności plamotwórczej Słońca liczbę zaobserwowa
nych przez siebie grup plam słonecz-

□

Rys. 1. Wielka grupa plam słonecznych z 23 września 2000 r. (SOHO)
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Bartosz Dąbrowski

W,

dniach 28 i 29
października ubiegłego
roku byliśmy świadkami
bardzo silnych rozbłysków
słonecznych. Kilka dni
później, 4 listopada 2003 r.
doszło do kolejnego
rozbłysku który okazał się
być najsilniejszym
ze wszystkich, jakie
kiedykolwiek
zarejestrowano. O tych
wydarzeniach donosiła
nawet prasa codzienna.
Rozbłyskom z 28 i 29
października 2003 r.
towarzyszyło występowanie
pięknych zórz polarnych,
które w naszym kraju
pojawiają się bardzo
rzadko.
Powodem występowania
tego rodzaju zjawisk jest
bardzo silne (kilkaset razy
silniejsze od ziemskiego)
pole magnetyczne Słońca.
O jego obecności świadczą
np. plamy słoneczne

,

200
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Rys. 3. Liczba Wolfa w latach 1849 -2002. Średnia liczba plam na Słońcu rośnie
i maleje w cyklach 11-letnich

Rys. 2. Rudolf W olf (1816-1893) (ETH Bibliothek, Zurich). W 1852 r. Wolf, niezależ
nie od trzech innych badaczy, odnotowuje
zgodność pomiędzy 11-letnim cyklem plam
słonecznych a aktyw nością geom agne
tyczną, a także odkrywa zależność pomię
dzy cyklem plam słonecznych a częstotli
wością pojawiania się zórz polarnych

nych oraz liczbę dni w roku bez plam
na Słońcu. Chcąc dokładniej zbadać
okresowość odkrytą przez Schwabego,
musiano wprowadzić jakiś dokładniej
szy sposób pomiaru liczby plam.
W 1849 r. Rudolf W olf (rys. 2), na
uczyciel matematyki, później dyrek
tor obserwatorium astronomicznego
w Bem ie i wreszcie kierownik katedry
astronomii w Zurichu zaproponował
prosty sposób liczbowego określania
stopnia zaplamienia Słońca. W olf zde
finiował ją w postaci tzw. względnej zurychskiej liczby plam słonecznych, na
zywanej obecnie liczbą Wolfa (rys. 3).
Określamy ją w następujący sposób:
/? = /:( 1Og + f)
gdzie:

g — liczba grup plam,
/ — całkowita liczba plam widocznych
na tarczy słonecznej,
k — współczynnik korekcyjny, okreś
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lony indywidualnie dla każdego obser
watora i instrumentu.
Plamy słoneczne obserwujemy jako
ciemniejsze (chłodniejsze o ok. 1500 K)
obszary w porównaniu z otaczającą je
pow ierzchnią Słońca — fotosferą.
W budowie dużych plam wyróżniamy
dwa elem enty: cień plamy (jądro)
i półcień, składający się z włókien
gazu, które rozchodzą się radialnie na
zewnątrz plamy. Typowe rozmiary
plam wynoszą od kilku do kilkudzie
sięciu tysięcy kilometrów.
W połowie X IX w. angielski miłoś
nik astronomii Richard C. Carrington
odkrył, że powierzchnia Słońca nie
obraca się jak bryła sztywna. Okazało
się, że rotuje ona szybciej na równiku
(ok. 26 dni) niż w okolicach okołobiegunowych (ok. 30 dni). Carrington od
krył także, że w różnych okresach cy
klu 11-letniego plamy pokazują się na
różnych szerokościach heliograficznych. Zjawisko to ilustruje tzw. wykres
motylkowy, przedstawiony na rys. 4.
Na początku ubiegłego wieku G.E.
Hale (rys. 5) zauważył, że w plamach
słonecznych występuje silne pole ma
gnetyczne o natężeniu kilku tysięcy
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gausów. Plamy zazwyczaj występują
parami, przy czym plamy wchodzące
w skład par zawsze mają przeciwne
polaryzacje. Kiedy jedna z nich je st
„biegunem północnym”, to druga jest
„biegunem południowym”. W czasie
trwania cyklu (zwykle ok. 11 lat) pla-

Rys. 5. George Ellery Hale (1868-1938).
Założyciel obserwatoriów Yerkes i Mt. W il
son. W spółtwórca projektu budowy 5-m
teleskopu, który przez wiele lat był najwięk
szym optycznym teleskopem na świecie.
Współzałożyciel wydawanego od 1895 r.
„The Astrophysical Journal", dziś jednego
z najbardziej prestiżowych czasopism na
ukowych
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my na półkuli północnej i południowej
są przeciwnie spolaryzowane. Kiedy na
północnej półkuli wszystkie plamy pro
wadzące mają „bieguny północne”,
a plamy postępujące za nimi „bieguny
południowe”, na półkuli południowej
jest dokładnie na odwrót (rys. 6a). Bie
gunowość ta zmienia się co około 11
lat, czyli pełny magnetyczny cykl trwa
22 lata (rys. 6b).
W sąsiedztwie plam często obserwu
jemy jasne obszary, tzw. pochodnie fotosferyczne. Możemy je wyjątkowo
dobrze obserwować blisko brzegu tar
czy słonecznej, gdyż dalej nikną na tle
fotosfery. Ich jasność większa od ota
czającej fotosfery wskazuje, że są to
obszary o wyższej temperaturze. Ponad
pochodniami fotosferycznymi i grupa
mi plam występują pochodnie chromosferyczne, większe od pochodni fotosferycznych.
Innym przejawem słonecznej aktyw
ności są rozbłyski. Rozbłyski to nagłe
pojaśnienia obserwowane we wszyst
kich długościach fal. W świetle widzial
nym obserwujemy je jednak bardzo
rzadko — tylko w przypadku bardzo
silnych rozbłysków. Pierwszym czło
wiekiem, któremu udało się zaobserwo
wać taki rozbłysk był Richard Carring
ton. W okresie wysokiej aktywności
rozbłyski słoneczne występują stosun
kowo często (w maksimum czasami
częściej niż 1 do 2 rozbłysków na go
dzinę). Możemy obserwować je od gór
nej fotosfery (rozbłyski w świetle bia
łym), przez chromosferę, aż do dolnej
korony (rozbłyski koronalne). W przy
padku dostatecznie silnego rozbłysku
obserwowanego w zakresie widzial
nym, radiowym oraz promieniowaniu
X zostają zaburzone wszystkie warstwy
słonecznej atmosfery, aż do międzypla

Zorze
polarne
O występowaniu zórz polarnych wiemy już od dawna. Pierwsze informacje
0 ich pojawieniu się pochodzą z terenów obecnych Włoch z roku 503 p.n.e.
Jak dziś wiemy, występowanie zorzy w krajach południowej Europy należy
do rzadkości. Zdarza się to jedynie w przypadku występowania bardzo sil
nych rozbłysków, które są zlokalizowane w pobliżu środka widocznej z Zie
mi tarczy Słońca. Zorze możemy najczęściej obserwować w okolicach pod
biegunowych.
Wiatr słoneczny unosi ze sobą pole magnetyczne Słońca. Po około 2
dniach od chwili rozbłysku cząstki wiatru słonecznego docierają do Ziemi.
Napotykając ziemską magnetosferę, zderzają się z nią co powoduje jej
odkształcenie i w konsekwencji powstawanie takich zjawisk, jak burze ma
gnetyczne i zorze polarne.
Niektóre z tych cząstek są wyłapywane przez ziemskie pole magnetycz
ne. Tworzą one, nad równikiem magnetycznym Ziemi, dwa pierścieniowe
pasy radiacyjne, zwane od nazwiska ich odkrywcy pasami Van Allena. Cząst
ki uwięzione w pasach Van Allena przedostają się do ziemskiej atmosfery
w okolicach biegunów magnetycznych Ziemi. Tam zderzają się z atomami
1cząsteczkami atmosfery, pobudzając je do świecenia. Na czerwono i żółtozielono świecą zjonizowane cząsteczki tlenu. Również czerwoną barwę
nadają zorzy cząsteczki azotu.
Więcej informacji na temat zórz polarnych można znaleźć w artykule
Andrzeja Barana w nr 4 „Uranii - Postępów Astronomii” z ubiegłego roku

netarnej przestrzeni. Na różnych dłu
gościach fal rozbłyski przeciętnie
trwają pół godziny.
Obok plam słonecznych, pochodni
i rozbłysków, do najefektowniejszych
zjawisk obserwowanych na tarczy sło
necznej należą protuberancje. Poja
wiają się one jako jasne struktury na
brzegu tarczy słonecznej (o wysokości
ok. 50 000 km ponad fotosferą) lub jako
ciemne włókna na tarczy. Obserwacje
takich protuberancji dostarczają nam

t
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Rys. 6. W 11-letnim cyklu aktywności biegunowość magnetyczna plam się nie zmie
nia (a). Jego zmiana następuje dopiero w kolejnym cyklu (b) (szczegółowy opis w
tekście)
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informacji o ruchach masy w koronie
(najbardziej zewnętrznej warstwie at
mosfery Słońca).
Kolejnym przejawem aktywności
naszej gwiazdy są wyrzuty materii koronalnej, tzw. CME (Coronal Mass
Ejections). Ogromne bąble gazu wyrzu
cane ze Słońca obserwujemy kilka go
dzin. Wybuchy materii koronalnej za
kłócają wypływ wiatru słonecznego
(strumienia naładowanych cząstek)
i wywołują zaburzenia ziemskiego pola
magnetycznego.
Częstość pojawiania się tego rodza
ju zjawisk (CME) zmienia się w sło
necznym cyklu. W minimum obserwu
jemy około jednego CME na tydzień,
natomiast blisko słonecznego maksi
mum około 2—3 CME dziennie.
Dzięki obserwacjom Słońca, jakie
przeprowadzono podczas misji Skylab,
wykryto obecność tzw. „dziur koronalnych”. Są to rozległe obszary w koro
nie o mniejszej gęstości w porównaniu
z innymi obszarami. W dziurach koronalnych jest osłabione pole magnetycz
ne i wiatr słoneczny łatwiej wynosi
materię w przestrzeń kosmiczną.
71

(b)

(C)

Rys. 7. Dynamo słoneczne (szczegółowy opis w tekście)

Pole magnetyczne - przyczyny
aktywności Słońca
B adania prow adzone przez G.E.
Hale’a na początku XX w. doprowa
dziły go do odkrycia słonecznego pola
magnetycznego. Ośrodkiem aktywno
ści magnetycznej jest strefa konwektywna Słońca - zewnętrzna warstwa
o grubości 200 tys. km.
Teorię próbującą opisać proces po
wstawania pól magnetycznych nazywa
my teorią dynama. Jej autorem jest E.
N. Parker.
Załóżmy, że początkowe pole m a
gnetyczne Słońca m a kształt dipola
skierowanego wzdłuż osi północ— po
łudnie (rys. 7a). Szybszy obrót w oko
licach równika sprawia, że linie pola
magnetycznego przebiegające pod po
wierzchnią Słońca ulegają odkształce
niu i s ą n a w ija n e w o k ó ł S ło ń ca

Pierwsze obserwacje
plam słonecznych
w Polsce
Prawdopodobnie w latach 1612-1618 pracował w kaliskim kole
gium jezuita o. Karol Malapert,
który prowadził tu obserwacje
plam słonecznych. Metodę, jaką
stosow ał, ilu stru je rysunek
umieszczony w pracy Austriaca
sidera heliocyclia..., opublikowa
nej w 1630 r., już po śmierci au
tora. Przy opisie tego przyrządu
Malapert podał, że wykonał go
jego uczeń, Alexius Silvius. Na
jednym z rysunków plam z 1618 r.
wymienione jest nazwisko po
mocnika, asystenta Malaperta,
Simona Perowiusa.
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(rys. 7b). W wyniku odkształcenia i na
ciągania rośnie natężenie pola magne
tycznego i niektóre fragmenty powsta
jących rur magnetycznych wypływają
na powierzchnię Słońca jako para plam
słonecznych. W jednej z nich linie pola
wychodzą ponad powierzchnię Słońca,
w drugiej wchodzą z powrotem pod
powierzchnię (rys. 7c). W wyniku dzia
łania nie do końca jeszcze rozumiane
go mechanizmu, odwróceniu ulega pola ry z a c ja o k o ło b ie g u n o w y ch pól
magnetycznych, powstaje takie pole jak
na rysunku 7d i rozpoczyna się nowy
11-letni cykl aktywności.
Obserwatorium kosmiczne SOHO
(Solar & Heliospheric Observatory)
pozwoliło na badanie ruchu materii pod
powierzchnią Słońca. Obserwacje pro
wadzone pod koniec lat 90. za pomocą
metod heliosejsmicznych ujawniły ist
nienie podpowierzchniowego przepły
— ..... ...................

wu m aterii w obszarze (o grubości
26 000 km) tuż pod powierzchnią Słoń
ca od jego równika do biegunów, a na
większych głębokościach w przeciwną
stronę (od biegunów ku równikowi)
(rys. 8). Może to tłumaczyć, dlaczego
nowe plamy słoneczne tworzą się na
coraz to niższych szerokościach heliograficznych wraz z rozwojem cyklu.
Badania wykazały, że w tym obszarze
przepływ jest mniej więcej stały, a jego
prędkość jest podobna do prędkości
obserwowanej na powierzchni. Taki
przepływ gazu może odgrywać istotną
rolę w tworzeniu się 11-letniego cyklu
słonecznego.

...........................................................
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Rys. 8. Graficzne przedstawienie
podpow ierzchniow ego przepływu
gazu. W celu lepszego zilustrowania
zjawiska grubość warstwy, w jakiej
on zachodzi, została powiększona

Metoda projekcji Słońca na ekran, sto
sowana przez jezuitów z Kalisza
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Bartosz Dąbrowski je st absolwen
tem astronomii UMK w Toruniu.
Obecnie kończy swą rozprawę dok
torską i współpracuje z Toruńskim
Planetarium im. W. Dziewulskiego

2/2004

Uranii
Obok zdjęcie wschodzącej tarczy sło
necznej, zdeformowanej przez atmo
sferę, wykonane w wigilijny poranek
24 grudnia 2003 r. przez Dariusza Do
rosza z Żabikowa koło Radzynia Pod
laskiego (obiektyw MTO-1000, czas
eksp. 1/500 s)
Obraz prezentowany niżej to wbrew
pozorom nie jest żaden kadr niezna
nej wersji „Słoneczników” pędzla Vincenta van Gogha, ale autentyczne
zdjęcie grupy plam słonecznych uzys
kane w Królewskiej Szwedzkiej Aka
demii Nauk

NtxWuwnHfl
335.9' AlWWh

Urania
Po stępy A stro n o m ii

rozmaitości

XMM-Newton zwątpił
w ciemną energię?
Czuły na promieniowanie X satelita Eu
ropejskiej Agencji Kosmicznej XMM-Newton przesłał nowe dane dotyczą
ce natury naszego Wszechświata. Ba
dając odległe gromady galaktyk, sate
lita odkrył ciekaw ą różnicę między
współczesnymi galaktykami a tymi, któ
re istniały około 7 mld lat temu (ogląda
my je takimi, jakie były 7 mld lat temu,
bo są one bardzo odległe i światło po
trzebowało tak długiego czasu, aby do
nas dotrzeć). Niektórzy uczeni twierdzą
że może to oznaczać iż „ciemna ener
gia”, która na stałe zagościła w świa
domości astronomów, po prostu nie ist
nieje...
Międzynarodowy zespół prowadził
w Holandii obserwacje 8 odległych gro
mad galaktyk, z których najdalsza znaj
duje się 10 mld lat świetlnych od Ziemi.
Porównano te obiekty do gromad zna
lezionych w pobliżu. Badania były częś
cią większego projektu XMM-Newton
Omega Project, który bada gęstość
materii we Wszechświecie.
Gromady galaktyk emitują olbrzymie
ilości promieniowania X, ponieważ zawie
rają dużą ilość gorącego gazu. Gaz ota
cza galaktyki podobnie jak para otacza
ludzi w saunie. Mierząc ilość i energię
promieniowania X z gromady, astronomo
wie mogą wyznaczyć tak temperaturę
gazu w gromadzie, jak i masę gromady.
Teoretycznie, we Wszechświecie, w któ
rym gęstość materii jest wysoka, groma
dy galaktyk wzrastałyby wraz z upływem
czasu i średnio powinny zawierać więcej
masy dziś niż w przeszłości.

Większość astronomów jest jednak
przekonana, że żyjemy we Wszechświe
cie o niskiej gęstości materii, a tajemni
cza „ciemna energia” stanowi aż 70%
zawartości Wszechświata. Przy takim
założeniu gromady galaktyk powinny
dawno już zakończyć swój wzrost i te
odległe powinny wyglądać praktycznie
tak samo jak obecne dzisiaj.
W artykule, który zostanie opubliko
wany w Astronomy and Astrophysics na
ukowcy z XMM-Newton Omega Project
pokazują że gromady galaktyk w odleg
łym Wszechświecie różnią się od współ
czesnych nam gromad. Te odległe pro
dukują więcej promieniowania X. Wnio
sek: gromady galaktyk zmieniają swój
wygląd w czasie.
Na podstawie przeprowadzonych ba
dań naukowcy wywnioskowali również,
że w przeszłości było mniej gromad ga
laktyk niż obecnie. Takie wnioski wska
zują na Wszechświat o wysokiej gęsto
ści materii, co jest w jawnej sprzeczno
ści z tak zwanym „modelem uzgodnio
nym”, który postuluje Wszechświat o nis
kiej zawartości materii (5%), ze sporą
frakcją ciemnej materii (25%) i zdomi
nowany przez tzw. „ciemną energię", któ
ra stanowić ma aż 70% zawartości ko
smosu. Opisane badania nie zostawiają
zbyt wiele miejsca dla tajemniczej „ciem
nej energii”.
Aby pogodzić obserwacje XMM-Newton z powszechnie przyjętym mo
delem uzgodnionym, astronomowie
musieliby przyznać się do dużej luki
w wiedzy na temat zachowania gromad
i galaktyk wewnątrz nich. Np. galaktyki
w odległych gromadach m usiałyby
przekazywać więcej energii do otacza
jącego je gazu niż przewiduje teoria.

Proces ten następnie malałby wraz ze
starzeniem się gromady.
Bez względu na to, które wytłumacze
nie jest poprawne, XMM-Newton dostar
czył uczonym nowych zagadek. Aby wy
eliminować najprostsze wytłumaczenie
problemu, czyli błąd w pomiarach sate-

Gromada galaktyk ogladana przez XMM-Newton

Rysunek artystyczny: XMM-Newton od
dziela się od rakiety Ariane-5

lity, inne obserwatoria promieni X sąjuż
w trakcie powtarzania pomiaru XMM-Newton.
opr. Karolina Zawada

Na rozkładówce: Panorama Marsa ze stacji Spirit
Po 7 miesiącach podróży, pokonaniu 500 min km i niezbyt miękkim lądowaniu na dnie krateru Gusewa w dniu 3 stycznia
2004 r., robot Spirit już 13 stycznia pokazał, co widzi wokół siebie. Jest to widok, jaki miałby średnio wysoki człowiek,
gdyby stanął na tym miejscu. Spirit musiał wykonać 225 obrazów i z nich złożyć panoramę, która obejmuje cały hory
zont (360°) i jest pokazana w dolnej części rozkładówki. Część górna pokazuje fragment, gdzie znajduje się tzw. Kom
pleks Wschodni wzgórz marsjańskich, które doskonale są widoczne na zdjęciach ze stacji Mars Global Orbiter i Mars
Odyssey i będą wykorzystywane w szczegółowym planowaniu wędrówki łazika Spirit po powierzchni Czerwonej Piane-.
ty. Miejsce lądowania aparatu Spirit zostało nazwane Columbia Memorial Station, a Kompleks Wzgórz, Wzgórzami
Kolumbii. Strzałki wskazują poszczególne wzniesienia i jest podana też odległość do nich od Stacji. Zapowiedziano
(o tym może zdecydować odpowiednia Komisja Międzynarodowej Unii Astronomicznej) nadanie im imion członków
tragicznie zmarłej załogi Columbii
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II Seminarium Meteorytowe
Olsztyn, 24-26 kwietnia 2003 r.
a zakończenie pierwszego Se del Gielo ze zbiorów Kazimierza Ma
m inarium M eteorytow ego, zurka — kolekcjonera m eteorytów,
które odbyło się w Olsztynie członka Polskiego Towarzystwa Mete
w dniach 26-27 kwietnia 2001 r., żegna
orytowego.
liśmy się, mając nadzieję, że za dwa lata
W czasie seminarium wygłoszono 16
— w 200 rocznicę spadku deszczu me referatów. Ich prezentację rozpocznie
teorytowego L’Aigle — spotkamy się na my od tych, które omawiały najdrobniej
kolejnym.
szy przedmiot badań meteorytyki —
Spadek deszczu m eteorytow ego pyły, aby dojść do obiektów najwięk
L’Aigle w Normandii, we Francji nastą szych — kraterów.
pił 26 kwietnia 1803 r. W środku dnia,
Z ag ad n ienia zw iązane z pyłam i
około godziny 13, po przelocie kuli ogni i chondrami omówiono w następują
stej posypał się grad kamieni. Na obszar cych referatach: „Pyły kosmiczne —
o rozmiarach 6 * 2,5 mili spadło około m etody separacji i m ineralogiczno2000-3000 kamieni o łącznej masie oko -chemicznej identyfikacji, klasyfika
ło 37 kg. Najcięższy ważył około 9 kg.
cje” (A. M anecki), „Materia międzyW celu przeprowadzenia badań tego gwiazdowa w chondrytach” (B. Hurfenomenu, Francuska Akademia Nauk n ik ), „M o dele tw o rz en ia ch o n d r”
wysłała na miejsce spadku znanego fi (J. Siemiątkowski, E. Janaszak), „Me
zyka Jeana Baptiste Biota. Jego staran taliczne sferule ze stropowej części pro
ny raport zawierający relacje świadków filu Chrustowo-Objezierze — materia
oraz mapę z zaznaczoną elipsą spadku pozaziem ska czy antropom orficzna”
przekonał uczonych, że meteoryty mają (W. Stankowski, R. Derdowski).
pozaziemskie pochodzenie.
Tradycyjnie nie zabrakło referatów
Organizatorami II Seminarium Me pośw ięconych polskim meteorytom:
teorytowego były: Olsztyńskie Planeta „The trace element patterns o f kamacite
rium i Obserwatorium Astronomiczne and troilite in the Morasko meteorite”
oraz Polskie Towarzystwo Meteoryto (W. Luecke, A. Muszyński), „Czy mo
we. Komitetowi Organizacyjnemu prze żemy coś nowego powiedzieć o mete
wodniczył prof, dr hab. Andrzej Manec- orycie łow ickim ?” (Ł. Karw ow ski),
ki z Akademii Górniczo-Hutniczej, a „Polskie zabytki wykonane z żelaza me
członkami byli: prof, dr hab. Łukasz teorytow ego” (A. K otow iecki) oraz
Karwowski z Uniwersytetu Śląskiego, „Mineralogia, petrografia, geneza i pro
prof, dr hab. Andrzej Muszyński z Uni pozycja nowej klasyfikacji meteorytu
wersytetu Adama Mickiewicza oraz dr enstatytowego Zakłodzie” (T. PrzyłibJadwiga Biała i m gr Elżbieta Plucińska ski, R. Kryza, A. Pilski, P. Zagożdżon).
z Olsztyńskiego Planetarium i Obserwa Szczególnie propozycja nowej klasyfi
torium Astronomicznego.
kacji meteorytu Zakłodzie wywołała
W seminarium wzięło udział 45 osób ożywioną dyskusję. Gdyby potwierdzi
— naukowców zajmujących się bada ło się przypuszczenie autorów, że Za
niem meteorytów oraz miłośników i ko kłodzie to reprezentant prymitywnych
lekcjonerów meteorytów. Dodatkowo (pierwotnych) achondrytów enstatytokilka osób wysłuchało tylko wybranych wych, mielibyśmy w Polsce meteoryt
referatów. Miłośnicy oraz kolekcjone wyjątkowo rzadkiego typu.
rzy i tym razem nie przestraszyli się na
Kolejne referaty poświęcone były
ukowych referatów i chłonęli specjali metodom badania meteorytów: „Dato
styczn ą w iedzę. Jest to fakt godny wanie meteorytów metodą potasowo-arodnotowania, ponieważ rzadko się zda gonow ą” (P. M ackiewicz, S. Hałas),
rza, aby konferencja naukowa budziła „M ossbauerowskie badania meteory
zainteresowanie dużego grona miłośni tów ” (K. Szlachta, R. Szczypiorski,
ków.
N. Bakun-Czubarow, J. Gałązka-FriedPrawdziwą ozdobą miejsca obrad był man, Z. Gontarz, M. Milczarek), „Włas
ważący 72 kg okaz meteorytu Campo ności termofizyczne wybranych mete
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orytów żelaznych” (K. Rożniakowski,
M. Szurgot, T. Wojtatowicz), „Badania
mikroskopowe chondrytów El Hammami i Gold Basin” (M. Szurgot, K. Polań
ski).
Dwa referaty omawiały zagadnienia
związane z kraterami: „Luminescencja
metodą określania impaktowych zagłę
bień terenu — podstawy teoretyczne,
w stępne w y n ik i” (W. S tankow ski)
i „Struktura Podlesie — czy w Polsce
m am y w ielki krater uderzeniow y?”
(W. Czajka). Przestawiona przez mgr
inż. Wiesława Czajkę struktura Podle
sie znajduje się na terenie wsi Podlesie
Duże i Podlesie Małe w gminie Radecz
nica w województwie lubelskim. Śred
nica struktury wynosi około 4 km, zaś
głębokość około 50 m. Aby potwierdzić
lub wykluczyć, że jest to krater mete
orytowy należy wykonać jeszcze wiele
badań. Jednak sama myśl, że może to
być ślad katastrofy kosmicznej sprzed
milionów lat, wzbudziła u słuchaczy
dreszcz emocji.
Obserwacje przelotu bolidów umoż
liwiają nie tylko lokalizację spadku me
teorytów, lecz także wyznaczenie ich
orbit. Ożywioną dyskusję wywołał re
ferat „Bolidy z meteorytami” (H. Hurnik). Przedstawiona przez prof. Humika organizacja sieci obserwacji bolidów
w wielu krajach (Czechy, Niemcy, Hisz
pania, a także Japonia, Stany Zjednoczo
ne i Kanada), zrodziła myśl, aby rów
nież w Polsce stworzyć taką sieć.
Referat „Meteoryt L’Aigle i narodzi
ny meteorytyki” (J. Biała) ukazał rolę,
jak ą odegrały przeprowadzone przez
Biota badania spadku deszczu meteory
towego L’Aigle w ugruntowaniu poglą
du o kosmicznym pochodzeniu mete
orytów . Po pracach C hladniego
i Howarda był to trzeci ważny krok pro
wadzący do powstania nowej interdy
scyplinarnej dziedziny wiedzy — me
teorytyki.
W czasie sesji posterowej zaprezen
towano trzy plakaty: „Chondryty i chondry przeobrażone pod wpływem wody
lub jej pary w procesach pozaziemskich
— szukanie przykładów i dowodów”
(A. Manecki, M. Zmudzka), „Badania
2/2004
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mossbauerowskie meteorytu Zakłodzie”
(R. Szczypiorski, A. Ludwig, K. Szlach
ta, W. Tłaczała, J. Gałązka Friedman),
„Skorupa wietrzeniowa i obtopieniowa
meteorytów w warunkach klimatu
umiarkowanego na przykładzie Zakłodzia i Moraska-Przełazów” (A. Ludwig,
Ł. Karwowski, S. Jachymek). Warto
podkreślić, że dzięki dostępności progra
mów do opracowań graficznych oraz
możliwości drukowania pojedynczych
plakatów, przedstawione plakaty cecho
wał nie tylko wysoki poziom meryto
ryczny, ale także niezwykła uroda.
25 kwietnia odbyło się Walne Zebra
nie Polskiego Towarzystwa Meteoryto
wego. Zostało ono założone 21 kwiet
nia 2002 r. podczas IV Pikniku
M eteorytowego odbywającego się
w Guciowie koło Zwierzyńca na Roz
toczu. Skupia zarówno badaczy: geolo
gów, astronomów, fizyków, chemików,
jak i miłośników, kolekcjonerów oraz
poszukiwaczy meteorytów. Prezesem
PTM jest prof, dr hab. Łukasz Karwow
ski z Uniwersytetu Śląskiego. O działal
ności PTM przeczytać można na stro
nie www.ptm.z.pl.
W czasie zebrania nadano pierwsze
tytuły Honorowych Członków Polskie
go Towarzystwa Meteorytowego. Otrzy
mali je dr Bogusława Hutnik i prof, dr
hab. Hieronim Humik z Poznania za
zasługi w badaniu meteorytu Morasko
i rozwijaniu meteorytyki w Polsce.
Dr Bogusława Humik ukończyła stu
dia chemiczne na Wydziale Matema
tyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu

Prezes PTM prof. Łukasz Karwowski wręcza odznakę członkowską prof. Hieronimowi
Hurnikowi. Fot. J. Bandurowski

Łódzkiego w roku 1952. Dwa lata póź
niej przeniosła się do Poznania na Wy
dział Matematyki, Fizyki i Chemii Uni
wersytetu Adama Mickiewicza. W roku
1962 obroniła pracę doktorską pt. „Elektrochromatograficzne badania związ
ków kompleksowych”. Problematyką
meteorytowązajęłasięw latach 70., wy
konując analizę meteorytu Morasko,
a następnie badając pył meteorytowy
w Morasku. Badała również znalezisko
Godziencin. Wyniki badań opublikowa
ła w zbiorze „Meteorite Morasko and the
region of its fall” (1976) i w „Postępach
Astronomii” oraz przedstawiła na wie
lu seminariach i konferencjach. Dr Hurnik jest autorką wielu artykułów nauko
wych i popularnonaukow ych, ale

Uczestnicy Seminarium na schodach Olsztyńskiego Planetarium. Fot. J. Bandurowski
2 /2 0 0 4

U R A N I A - POSTĘPY ASTRONOMII

w kręgu osób zainteresowanych mete
orytami jest znana przede wszystkim
jako współautorka książki Meteoroidy,
meteory i meteoryty (1992).
Prof, dr hab. Hieronim Humik roz
począł studia na Wydziale Matematycz
no-Przyrodniczym Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu w roku 1937.
Będąc studentem, wykonywał obserwa
cje fotometryczne gwiazd zaćmienio
wych, które publikował w „Roczniku
Krakowskim” (1938) i ,Acta Astronomica” (1939). W czasie wojny został wy
wieziony na roboty przymusowe do Prus
Wschodnich. Dopiero po zakończeniu
wojny mógł kontynuować studia i obser
wacje (pozycyjne i fotometryczne obser
wacje komet i planetoid oraz zakrycia
gwiazd przez Księżyc). Po ukończeniu
studiów w roku 1948 rozpoczął pracę
w Obserwatorium Astronomicznym Uni
wersytetu Adama Mickiewicza.
Profesor Humik zajmował się mecha
niką nieba. Zarówno jego praca doktor
ska (1958), jak i habilitacyjna (1964)
były poświęcone zagadnieniom związa
nym ze statystyką komet. Tytuł profe
sora otrzymał w roku 1973. Był świet
nym instrum entalistą i zrealizował
między innymi: zegar kwarcowy, waha
dła poziome, teleskop zenitałny, kame
ry fotograficzne i dalmierze laserowe.
Brał udział w budowie stacji obserwa
cji sztucznych satelitów Ziemi w Bo
rowcu i przez wiele lat kierował zespo
łem zajmującym się obserwacjami na tej
stacji.
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Przez blisko ćwierć wieku (1967-1991) był kierownikiem Obserwato
rium Astronomicznego UAM. Wypro
mował aż 17 doktorów, co w środowi
sku astronom icznym je s t pew nie
rekordem. Przez trzy dziesięciolecia
było tak, że dla każdego, kto chciał zro
bić doktorat z mechaniki nieba, prof.
Humik był albo promotorem, albo re
cenzentem.
W latach 1969-1990 prof. Humik był
kierownikiem badań rejonu spadku me
teorytu Morasko. Pod jego redakcją w
roku 1976 ukazał się zbiór prac podsu
mowujących pewien etap badań: Mete
orite Morasko and the region o f its fall.
Badania obejmowały prace geomorfo
logiczne, biologiczne (osady na dnie
kraterów), chemiczne, krystalograficz
ne i astronomiczne (orbita meteoroidu).
Niestety, ograniczone środki finansowe
nie pozwoliły na rozszerzenie i konty
nuację badań. Nie udało się wykonać
głębokich wierceń, które wniosłyby wie
le istotnych informacji do opisu rejonu
spadku meteorytu.
Każdą z dziedzin swej działalności
naukowej prof. Humik udokumentował
książką: komety — Kometa Halleya,
instrumenty— Instrumenty obserwacyj
ne astrometrii oraz meteoryty — Meteoroidy, meteory, meteoryty. Obecnie
Państwo Humikowie kończą nową, roz
szerzoną wersję książki o meteorytach
i jest nadzieja, że ukaże się ona przed
III Seminarium Meteorytowym.

Uroczystość nadania tytułów Człon
ków Honorowych Polskiego Towarzy
stwa Meteorytowego miała podniosły
charakter. Po przedstawieniu przez dr
Jadwigę Białą działalności dr Bogusła
wy Humik i prof. Hieronima Humika,
Prezes PTM prof. Łukasz Karwowski
wręczył dyplomy oraz odznaki. Odzna
ka Polskiego Towarzystwa Meteoryto
wego jest wykonana ze złota i przedsta
wia bolid, którego jądro stanowi maleńki
fragment meteorytu żelaznego Gibeon.
Dziękując za wyróżnienie, Państwo Hurnikowie opowiedzieli o swoich bada
niach meteorytu Morasko i towarzyszą
cym im trudnościach, które musieli
pokonać.
Pod kopułą planetarium uczestnicy
seminarium mieli okazję obejrzeć nową
projekcję astronomiczną: „Kopernik
o tym nie wiedział”, ukazującą rozwój
astronomii od czasów Kopernika. Au
torem projekcji jest dr Kazimierz Schil
ling. Wystąpił też olsztyński zespół
„Kaczki z Nowej Paczki”, który ma
w repertuarze dowcipną piosenkę ściśle
wiążącą się z tematyką seminarium, za
tytułowaną „Nad naszą wsią przeleciał
meteoryt”.
Seminarium towarzyszyła wystawa
wyrobów jubilerskich z meteorytami
Sławomira Dereckiego z Wrocławia.
Jest on mistrzem złotnictwa oraz człon
kiem PTM. Wystawa miała być jedną z
ekspozycji giełdy minerałów po zakoń
czeniu seminarium. Niestety, inni wy-

„M eteorytow e s e r c e ” — w isior w ykona
ny przez S tanisław a D ereckiego z n a tu 
ralnie u k sz ta łto w a n e g o m ete o ry tu Sik hote Alin — d a r dla Wielkiej O rkiestry
Ś w iątecznej Pom ocy w 2004 r.

stawcy nie dopisali, ponieważ w tym
samym czasie odbywała się giełda
w Warszawie.
Po pierwszym seminarium wydano
jedynie streszczenia referatów. Obecnie
ambicją organizatorów jest wydanie
kompletu materiałów, tak aby również
osoby, które nie mogły przyjechać na
seminarium, miały szansę zapoznać się
z treścią referatów.
Jadwiga Biała
Więcej zdjęć z 11 Seminarium Meteorytowe
go w Olsztynie można zobaczyć m.in.na stro
nie internetowej www.meteoryt.net

Patrz w niebo i... pod nogi

W

Mu 2002 Olsztyńskie Pla

netarium i Obserwatorium
Astronomiczne uzyskało do
tację na realizację projektu zgłoszone
go do konkursu „Równać szanse —
2002” organizowanego przez Polską
Fundację Dzieci i Młodzieży oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
Projekt zatytułowany ,,Patrz w niebo i...
pod nogi”, adresowany był do uczniów
gimnazjów w małych miejscowościach
województwa warmińsko-mazurskiego.
Chcieliśmy umożliwić młodzieży sko
rzystanie z oferty dydaktycznej Plane
tarium i Obserwatorium Astronomicz
nego oraz zaproponować interesującą
formę spędzania czasu wolnego w miej
scu zamieszkania.
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Informacja o programie została wy
słana do gimnazjów województwa war
mińsko-mazurskiego. Zapoznano z nią
także nauczycieli fizyki na konferen
cjach metodycznych oraz dyrektorów
gimnazjów podczas spotkania w kura
torium.
W województwie jest ponad 200 gim
nazjów, z czego ponad 100 chciało
uczestniczyć w programie. Niestety
ograniczone środki pozwoliły nam przy
jąć młodzież tylko z 25 szkół.
W ramach programu „Patrz w niebo
i... pod nogi” młodzież przyjeżdżała do
Olsztyńskiego Planetarium i Obserwa
torium Astronomicznego. W Planeta
rium uczniowie oglądali seans astro
n o m iczn y z a ty tu ło w a n y „U kład
U R A N IA
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Słoneczny” oraz obejrzeli wystawę
„Materia z Kosmosu”, na której prezen
towana jest kolekcja meteorytów. W
Obserwatorium Astronomicznym zwie
dzali pracownie, a w pogodne dni ob
serwowali przez teleskop Słońce.
Każdy uczestnik otrzymał materiały
dydaktyczne: książkę Patrz w niebo i...
pod nogi, obrotową mapę nieba oraz
szablon zegara słonecznego.
Książka Patrz w niebo i... pod nogi
została napisana przez pracowników OP
i OA. Zawiera ona podstawowe wiado
mości z astronomii, które mogą zaintere
sować gimnazjalistów. W książce znala
zło się wiele opisów prostych obserwacji
astronomicznych, które uczniowie mogą
samodzielnie wykonywać w miejscu za2/2004
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mieszkania, posługując się nieuzbrojo
nym okierh lub korzystając z samodziel
nie wykonanych prostych instrumentów
pomiarowych. Naszym zamiarem było
również zachęcenie młodzieży do poszu
kiwania meteorytów. Nawiązuje do tego
druga część tytułu naszego programu.
W programie zaplanowano bezpłat
ny ciepły posiłek oraz środki na pokry
cie kosztów przejazdu uczniów do Olsz
tyna. Jednakże dzięki temu, że część
szkół wykorzystała własne środki trans
portu, stało się możliwe przyjęcie do
datkowo prawie 300 uczniów ponad
plan obejmujący 1500 uczestników.
W rezultacie w programie „Patrz w nie
bo i ... pod nogi” wzięło udział 1729
uczniów oraz 112 nauczycieli z 25 gim
nazjów.
Po zakończeniu pierwszego etapu pro
gramu pracownicy OPiOA odwiedzili 15
szkół biorących w nim udział. Młodzież
otrzymała do rozwiązania test astrono
miczny zawierający 21 pytań z czterema
odpowiedziami do wyboru. Pytania do
tyczyły zagadnień omawianych w cza
sie zajęć i prezentowanych w książce.
Przetestowano 1000 uczniów. Okazało
się, że większość pytań była dla uczniów
trudna i bardzo trudna. Znaczna część
uczniów miała trudności z udzieleniem
poprawnej odpowiedzi na połowę pytań.
Średnia liczba poprawnych odpowiedzi
wyniosła 11. Analiza treści pytań i traf
ności wybranych odpowiedzi wskazuje,
że informacje, które zostały przekazane
młodzieży w czasie wizyty w planetarium
i obserwatorium, zostały w dużej mierze
zapamiętane i poprawnie zrozumiane.
Dotyczy to w szczególności wiedzy na
temat meteorytów. Dużo gorzej przedsta
wiają się wyniki dotyczące treści zawar
tych w książce, które nie były omawiane
podczas spotkania w OPiOA. Można stąd
wyciągnąć wniosek, że większość
uczniów nie czytała książki albo miała
trudności ze zrozumieniem i zapamięta
niem zawartych w niej informacji.
W drugim etapie programu ucznio
wie mieli się wykazać samodzielna
pracą obserwacyjną. Chcąc sprawdzić,
czy udało się nam zaszczepić wśród gimnazjalistów zainteresowania astrono
miczne oraz dowiedzieć się, jakie ob
serwacje udało się im wykonać,
ogłosiliśmy konkurs na najbardziej po
mysłowo przeprowadzone i opisane ob
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serwacje. Do udziału w konkursie sta
raliśmy się zachęcać uczniów w czasie
zajęć. Mobilizowaliśmy też nauczycie
li, aby pomagali uczniom oraz zebrali
i przysłali ich prace. Nasze wizyty
w szkołach były też okazją do rozmo
wy z młodzieżą na temat obserwacji.
W wielu przypadkach uczniowie przed
stawiali wykonane obserwacje i dysku
towali o sposobie ich opracowania.
Z powodów organizacyjnych pro
gram rozpoczął się we wrześniu i mu
siał się skończyć w lutym, a więc okres,
w którym młodzież wykonywała obser
wacje, przypadł na późną jesień i bar
dzo mroźną zimę i nie sprzyjał obser
wacjom, bo niebo było zachmurzone
i było bardzo zimno. Prawdopodobnie
z tej przyczyny na nasz konkurs prace
nadesłało jedynie 228 uczniów z 15 gim
nazjów. W dwóch szkołach obserwacje
przeprowadziła większość uczniów:
w Granowie Elbląskim 68% i w Bezle
dach 59%. Młodzież wykonywała za
równo obserwacje nieuzbrojonym
okiem (zmiany wysokości gwiazd w cią
gu nocy, zmiany faz Księżyca i jego po
łożenia na tle gwiazd, położenie planet,
meteory), jak też za pomocą lornetki
(księżyce galileuszowe Jowisza, Saturn).
Przysłano też sporo fotografii. Obserwa
cje prowadzono opierając się na przy
kładach przedstawionych w książce
i z opracowań wyraźnie wynika, że
książka była dokładnie przeczytana.
Często sami uczniowie wyraźnie piszą,
że książka była bardzo przydatna. Wie
le dzienników obserwacyjnych cecho
wała staranna i pracochłonna oprawa.
W opisach obserwacji odnaleźć można
było wiele szczerych zachwytów nad
pięknem nocnego nieba i osobistych re
fleksji uczniów.
Spośród otrzymanych prac wybra
liśmy 21 najlepszych. Ich autorzy otrzy
mali nagrody książkowe. Specjalną
nagrodę: teleskop Soligor MT-910,
otrzymało Gimnazjum w Gawlikach
Wielkich, skąd nadesłano najwięcej
wartościowych obserwacji. Młodzież
z Gawlik nie tylko rozpoczęła obserwa
cje zaraz po powrocie z Olsztyna i pro
wadziła je systematycznie aż do termi
nu odesłania prac, ale także bardzo
starannie je opracowała.
Nauczyciele, opiekunowie uczestni
czącej w programie młodzieży, dostali
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do wypełnienia ankietę mająca na celu
ocenę przydatności naszego programu
dla ich pracy dydaktycznej, jak również
jego realizację. Otrzymaliśmy 38 ankiet.
Maksymalną liczbę punktów za organi
zację zajęć przyznało nam 63% ankie
towanych, za warunki prowadzenia za
jęć 73%, a za otrzymane materiały 86%.
Większość nauczycieli, 78%, po raz
pierwszy korzystała z oferty dydaktycz
nej OPiOA, a 58% stwierdziło, że nie
mogłoby przywieźć uczniów do Olsz
tyna, gdyby uczniowie musieli zapłacić
za tę wycieczkę. Aż 97% nauczycieli
uznało, że program „Patrz w niebo i...
pod nogi” to dobry sposób na upo
wszechnianie wiedzy astronomicznej,
a 89%, że jest to dobry sposób na wy
równywanie szans.
Dla większości uczniów najbardziej
atrakcyjną częścią programu były: se
ans pod kopułą planetarium, zwiedza
nie obserwatorium oraz obejrzenie wy
stawy meteorytów. Smutną refleksję
budzi fakt, że dla niektórych uczniów
atrakcją był darmowy obiad. Zarówno
w ankietach, jak i w czasie dyskusji pod
czas uroczystego zakończenia progra
mu, nauczyciele zgłaszali następujące
wnioski:
— program powinien być kontynu
owany w kolejnych latach i objąć wię
cej uczniów,
— należy organizować coroczny
konkurs na wykonanie najciekawszych
obserwacji astronomicznych od wrześ
nia do kwietnia,
— dla najbardziej aktywnych uczest
ników programu należy organizować
obozy astronomiczne,
— należy wcześniej przygotować na
uczycieli do uczestnictwa w programie
na warsztatach astronomicznych,
— książka Patrz w niebo i .. .pod nogi
powinna być przekazana do bibliotek
gimnazjalnych,
— konieczna jest stała współpraca
szkół z Olsztyńskim Planetarium i Ob
serwatorium Astronomicznym.
Program „Patrz w niebo i... pod
nogi” realizowali: Jadwiga Biała — au
torka programu, Jacek Szubiakowski —
redaktor książki oraz Liliana Gerszberg,
Maciej Grzemski, Ewa Janaszak, Lidia
Kosiorek, Bogusław Kulesza, Elżbieta
Plucińska i Kazimierz Schilling.
Jadwiga Biała
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NGC 891
02h 22,6m
a (J2000)
+42° 21'
ó (J2000)
Gwiazdozbiór
Andromeda
Galaktyka — SAB
Typ
10,8
Jasność fotograficzna
Jasność wizualna
9,9
- 20,0
Jasność absolutna Mv
13,5' x 2,8
Rozmiar
9,5 Mpc
Odległość
+528 km/s
Prędkość radialna
Ta piękna galaktyka spiralna jest uważana przez spore grono
astronomów za najbliższy odpowiednik naszej Drogi Mlecz
nej spośród blisko leżących galaktyk (tzn. znajdujących się
w odległości mniejszej niż 15-20 Mpc). Została odkryta przez
Karolinę Herschel w sierpniu 1783 r. i oznaczona przez Wil
liama Herschela pod numerem katalogowym V.19. W katalo
gu NGC znajdujemy taki oto jej opis: „obiekt wyróżniający się,
bardzo jasny, bardzo rozległy i podłużnie rozciągający się o ką
cie pozycyjnym 22 stopnie”. Aby ją zobaczyć, potrzebny jest
teleskop o średnicy około 10-15 cm. Widać ją wtedy (patrząc
metodą zerkania) jako słabą poświatę w kształcie cygara. Ga
laktyka ta jest widoczna niemal dokładnie z boku od strony jej
krawędzi (kąt nachylenia płaszczyzny dysku NGC 891 do kie
runku widzenia wynosi 89 stopni). Dlatego można w niej po
dziwiać wspaniałe, symetrycznie położone pasmo pyłu międzygwiazdowego leżące dokładnie w płaszczyźnie dysku tej
galaktyki. Galaktyka jest najszersza w swej części centralnej
i stopniowo zwęża się ku obu końcom ograniczonym przez
dwie gwiazdy 12 wielkości. Aby pasmo zobaczyć, dyspono
wać musimy co najmniej 20-cm teleskopem, ale aby podzi
wiać subtelne piękno tej galaktyki, trzeba mieć instrument
0 średnicy 35 cm (i ciemne niebo oczywiście). W tak dużym
instrumencie pasmo jest bardzo wyraźne i, co rzuca się w oczy,
bardzo cienkie i idealnie proste. Widać też wyróżniające się
zgrubienie centralne {bulge).
Dlaczego sądzi się, że jest ona niemal bliźniaczo podobna do
Drogi Mlecznej? Ta opinia jest efektem intensywnych badań
kinematyki i dynamiki rotacji tej
galaktyki. Wnioski z podczerwo
nych obserwacji obszarów leżą
cych blisko jej centrum sugerują
że NGC 891 podobnie jak nasza
galaktyka posiada poprzeczkę.
Jądra i zgrubienia centralne obu
galaktyk są podobne. Podobna
jest również ilość pyłu międzygwiazdowego formującego gęsty
1zwarty pas równikowy. Masy, jak
i jasności obu galaktyk również
są do siebie podobne (w grani
cach błędów). Na zdjęciach wy
konanych przez duże teleskopy
pasmo pyłu wcale nie wygląda
jednorodnie i widać wiele włókien
i pasm pyłu rozciągających się
daleko od płaszczyzny galaktyki
i nawet poza sam dysk. Zastana
wiająca jest wielka dynamika tego
procesu, dla którego, jak dotąd,
nie udało się znaleźć zadowala
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jącego wytłumaczenia. Z tego choćby powodu galaktyka ta
już od wielu lat pozostaje w centrum zainteresowania astro
nomów zajmujących się badaniami przyczyn ruchu gazu i pyłu
w płaszczyznach galaktyk.
Pod koniec 1999 r. na podstawie obserwacji NGC 891 wyko
nanych przez podczerwonego satelitę Europejskiej Agencji
Kosmicznej (o skrócie ISO) zaanonsowano, że trwający od
dłuższego już czasu dylemat, czym naprawdę jest ciemna
materia (i czy rzeczywiście istnieje!?) może mieć bardzo pro
ste rozwiązanie. Okazało się, że przynajmniej dla tej galakty
ki można obserwować wyraźnąemisję z podgrzanego do tem
peratury kilkuset kelwinów molekularnego wodoru (H2), a emi
sja ta jest na tyle znaczna, że sugeruje posiadanie przez NGC
891 ogromnych jego ilości. Ta ilość około 15 razy przewyższa
ilość wodoru neutralnego — łatwego do detekcji z pomocą
radioteleskopów — a tyle wystarcza, aby rozwiązać problem
brakującej masy w galaktykach spiralnych. To odkrycie musi
być jednak potwierdzone, a ponadto musi być stwierdzone,
czy taka ilość molekularnego wodoru jest typowa dla galaktyk
spiralnych. Tu napotykamy na problem, gdyż emisja pocho
dząca z H2 jest bardzo słaba i trudno będzie ją wykryć w ga
laktykach dalszych, czy leżących w podobnej odległości jak
NGC 891.
Na zakończenie opisu tej galaktyki dodam jeszcze, że posia
da ona rozległe halo tak w zakresie radiowym (HI), jak i rent
genowskim. Ponadto sam dysk jest silnym źródłem emisji CO
i 13CO. NGC 891 jest członkiem małej grupy galaktyk o na
zwie NGC 1023 zawierającej kilka galaktyk spiralnych i kilka
naście galaktyk karłowatych (to jest coś na kształt i rozmiar
naszej Lokalnej Grupy), leżącej w odległości około 10 Mpc.
Wreszcie galaktyka ta posiada kolejną swego rodzaju osobli
wość: a mianowicie kilka maleńkich galaktyk spiralnych leżą
cych bardzo blisko jej środka. Nie bardzo wiadomo, czy te
karłowate obiekty związane są z nią fizycznie, czy też są to
normalnej wielkości galaktyki spiralne znajdujące się w dużo
większej odległości, lecz leżące dokładnie (sic!) w kierunku
środka NGC 891 — czyżby przypadek?
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NGC 936
a (J2000)
ó (J2000)
Gwiazdozbiór
Typ
Jasność fotograficzna
Jasność wizualna
Jasność absolutna Mv
Rozmiar
Odległość
Prędkość radialna

02h 27,6m
-01° 09'
Wieloryb
Galaktyka — SBO/SBa
11,1

10,1
21,0
5,2' x 4,4
16,6 kpc
+1430 km/s

-

Galaktyka ta należy do stosunkowo bliskich, ma symetryczną
budowę i kąt nachylenia płaszczyzny dysku wynoszący 41°.
Te cechy oraz wykryte duże prędkości rotacji materii w dysku
powodują że NGC 936 od lat stanowi dla astronomów ideal
ny obiekt do testowania i modelowania dynamiki galaktyk.
W czerwcu ubiegłego roku pojawiła się w niej supernowa ozna
czona 2003 gs, która w maksimum blasku osiągnęła 13,4 mag.

Jest to jedna z jaśniejszych galaktyk soczewkowych na nie
bie, dodatkowo „urozmaicona” poprzeczką. Leży niedaleko
M77 i została odkryta przez Williama Herschela i opatrzona
przez niego numerem IV.23. Jej opis w katalogu NGC jest
następujący: „bardzo jasna, bardzo rozległa, zaokrąglona,
wyraźnie jaśniejąca ku środkowi, pierwsza z dwóch”. Ta dru
ga z katalogu to spiralna galaktyka NGC 941, która leży na
sferze niebieskiej niemal dokładnie na wschód od NGC 936
w odległości 25 łuku. Tworzą one nie tylko parę optyczną ale
również prawdopodobnie parę fizyczną.
Aby ją dostrzec, potrzebny jest teleskop o średnicy około
15-cm, a mieszkańcy podmiejskich okolic będą potrzebowali
dodatkowych 5-8 cm apertury. W teleskopie o średnicy 30cm można dostrzec, że jest podłużna, a jądro i zgęszczenie
centralne wyraźnie akcentują się na tle poświaty zewnętrz
nych partii dysku.

NGC 1023
a (J2000)
d (J2000)
Gwiazdozbiór
Typ
Jasność fotograficzna
Jasność wizualna
Jasność absolutna Mv
Rozmiar
Odległość
Prędkość radialna

02h 40,4m
+39° 04’
Perseusz
Galaktyka 10,4
9,4
-20,5
7,9' x 3,5'
10 Mpc
+637 km/s

SB0

Ta jasna galaktyka soczewkowa jest najjaśniejszym obiek
tem w małej gromadzie galaktyk noszącej jej nazwę. Galak
tykę odkrył William Herschel i skatalogował ją pod numerem
1.156. Podobnie jak opisana wcześniej NGC 936 również po
siada poprzeczkę. Oto jak opisuje ją katalog NGC: „bardzo
jasna, bardzo rozległa, podłużnie rozciągająca się, bardzo
silnie jaśniejąca ku środkowi". Ze względu na dużą jasność
powierzchniową do jej zobaczenia wystarczy 10-cm teleskop
i to nawet na podmiejskim niebie. W 20-cm teleskopie wyróż
nia się na tle lekkiej poświaty zewnętrznego dysku jaśniejsza,
centralnie sytuowana poprzeczka oraz jasne gwiazdopodobne jądro. Większe teleskopy ( ponad 35-cm) ujawniają że
NGC 1023 posiada bliskiego, słabego towarzysza — galakty
kę karłowatą o niskiej jasności powierzchniowej NGC 1023a
— którego obecność w formie małego zgrubienia leżącego
na wschodnim brzegu dysku „zaburza” symetrię tej galaktyki.
Jest to powód, dla którego znalazła się ona w atlasie osobli
wych galaktyk (Arp’s Atlas o f Peculiar Galaxies — wydany
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w roku 1966J jako Arp 135. Poprzeczka nie pokrywa się z dużą
osiąobserwowanej płaszczyzny dysku, co daje wrażenie skrę
cenia jej.
NGC 1023 należy do rzadkiej klasy galaktyk soczewkowych
posiadających duże ilości neutralnego wodoru (HI). Otoczo
na jest przez spore halo neutralnego wodoru o skomplikowa
nej i niejednorodnej budowie, zawierające m.in. dwie ogrom
ne struktury w kształcie pierścieni ratujących tak jak ciała
sztywne wokół środka galaktyki. Płaszczyzny tych pierścieni
nie pokrywają się. Obecność tego wodorowego halo rozcią
gającego się znacznie poza optycznie wyznaczone granice
galaktyki, tłumaczy się efektami pływowymi pomiędzy NGC
1023/1023a, które spowodowały, że większość materii międzygwiazdowej znajdującej się w NGC 1023a została z niej
„wyrwana", formując tego typu strukturę. Ilość materii w halo
sugeruje, że powinno być w przeszłości przynajmniej jeszcze
kilka takich bliskich spotkań z innymi karłowatymi galaktyka
mi. Inna hipoteza głosi, że wodorowe halo jest pozostałością
po pierwotnym dysku tej galaktyki, którego materia została
w większości zużyta we wczesnym etapie aktywności gwiazdotwórczej. Obszar wokół samego jądra NGC 1023 jest zna
cząco młodszy (o około 3 mld lat) niż reszta galaktyki. Na
podstawie analizy kinematyki ruchu gwiazd wokół jądra astro
nomowie sugerują że znajduje się tam masywna czarna dziu
ra. Ze względu na niską długość galaktyczną (-19 stopni),
w kierunki widzenia tej galaktyki znajduje się wiele gwiazd na
szej Galaktyki, stąd trudności, jakie stanęły na drodze astro
nomom badającym populację gromad kulistych w tej galakty
ce. Jednak badania prowadzone przy użyciu Teleskopu Hub-
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rozmaitości

Zanieczyszczenie
świetlne*
Człowiek oddziałuje negatywnie na śro
dowisko naturalne na wiele sposobów.
Powszechnie znane jest zanieczyszcze
nie powietrza produktami spalania czy
też zanieczyszczenie wód ściekami
przemysłowymi. Natomiast często zapo
mina się o emisji przez różne urządze
nia fal elektromagnetycznych w szero
kim zakresie widma, które również są
ingerencją człowieka w naturalne tło
elektromagnetyczne. Szkodliwość nie
których rodzajów zanieczyszczeń pro
mieniowaniem elektromagnetycznym
jest już znana od dawna (np. promienio
wanie rentgenowskie), szkodliwość in
nych poznano stosunkowo niedawno
(promieniowanie mikrofalowe) bądź też
dopiero jest odkrywana (fale radiowe).
Istnieje jednak zakres promieniowania
elektromagnetycznego, którego szkodli
wość jest właściwie niezauważana. Jest
to światło widzialne, w zakresie od pod
czerwieni do ultrafioletu.
Na negatywny wpływ światła na śro
dowisko naturalne jako pierwszy zwró
cił uwagę już w 1917 r. kalifornijski orni
tolog Carlos Lastreio, który stwierdził
wpływ światła latarni morskich na zmia
ny tras przelotów nocnych ptaków wę
drownych.
Odkrycie to pozostało bez echa
przez kilkadziesiąt lat. Negatywny
* O tych problemach szerzej pisały „Postę
py Astronomii” (Chrońmy niebo) w nr 2
z 1994 r., s. 73 i 74-78. (Red.)

wpływ wzrostu oświetlenia sztuczne
go na środowisko zauważyli oczywi
ście przede wszystkim astronomowie.
W latach 50. astronomowie z obser
watorium Kitt Peak na południe od
Tucson (USA) zwrócili uwagę na szyb
ko zwiększającą się jasność nieba. Co
więcej, świecenie to występowało w
szerokim zakresie widma widzialne
go, stąd trudno je było odfiltrować.
Problemem zanieczyszczenia świa
tłem w latach 70. XX w. ponownie zain
teresowali się zoolodzy, którzy zwrócili
uwagę na zaburzenia „zegarów biolo
gicznych” i zachowania zwierząt noc
nych, związane ze wzrostem oświetle
nia sztucznego. W tym okresie powsta
ło już pojęcie „zanieczyszczenia świetl
nego” (ang. light pollution), które zaczę
to w niektórych kręgach traktować na
równi z innymi rodzajami zanieczysz
czeń.
W 1988 r. w USA z inicjatywy dra Davida Crawforda powstało Międzynaro
dowe Stowarzyszenie Ciemnego Nie
ba (ang. International Dark-Sky Asso
ciation) znane jako IDA. Celem IDA jest
powstrzymanie wpływu sztucznego
oświetlenia na środowisko poprzez
uświadomienie opinii publicznej proble
mu zagrożenia zanieczyszczeniem
świetlnym i sposobów jego unikania.
Aktualnie sekcje IDA działają w 29 sta
nach USA, a także w Australii, Kana
dzie, Chile, Czechach, Francji, Grecji,
Włoszech, Japonii, Malcie, Szwajcarii
i Wielkiej Brytanii.
W latach 90. XX w. problem był już
powszechnie zauważany i w 1992 r.
w Paryżu na kongresie UNESCO zwró

cono uwagę na zjawisko nadmiernej
emisji światła. Jednocześnie stwierdzo
no, że aż 30% energii elektrycznej wy
korzystywanej do oświetlenia miast jest
marnowana w postaci „zanieczyszcze
nia świetlnego” — niekontrolowanej
emisji światła do góry.
Oczywiście nadal głównymi działa
czami ruchu ochrony nocnego nieba
byli astronomowie. W 1997 r. na XXIII
Walnym Zebraniu Międzynarodowej
Unii Astronomicznej (IAU) w Kioto (Ja
ponia) ogłoszono „Rezolucję o ochro
nie nocnego nieba” w następującym
brzmieniu:
Zważywszy na ponawiające się co
jakiś czas propozycje umieszczania ja 
snych obiektów na orbicie wokółziemskiej [...] oraz zważywszy; że nocne
niebo jest dziedzictwem ludzkości, któ
re powinno być zachowane w stanie
nietkniętym [...], należy podjąć środki
zapewniające, że nocne niebo będzie
miało nie mniejszą opiekę, niż obiekty
światowego dziedzictwa kulturowego
na Ziemi.
Obecnie problem staje się już szero
ko zauważany. W październiku 2002 r.
w Bostonie i Cambridge odbyła się kon
ferencja IDA, na której po raz pierwszy
astronomowie znaleźli się w mniejszo
ści. 175 specjalistów z różnych dziedzin:
zoolodzy, elektrycy, politycy, lekarze,
konserwatorzy przyrody zgodziło się co
do wagi problemu zanieczyszczenia
świetlnego. Na konferencji pojawiło się
także szereg firm oświetleniowych ofe
rujących odpowiednie rozwiązania. Sfor
mułowano także definicję zanieczyszsczenia świetlnego:

ble’a ujawniły, że galaktyka posiada pokaźną „rodzinę”
takich obiektów, a dodatkowo odkryto w niej kilka obiek
tów, które mogą stanowić zupełnie nowy rodzaj gro
mad gwiazd nie znany do tej pory. Obiekty tej grupy są
typowo mniej zwarte i bardziej rozległe niż gromady
kuliste. Pomimo podobnego wieku jak wiek gromad
kulistych są one znacznie słabsze, bardziej czerwone
natomiast ich rozmieszczenie wskazuje na związek
z dyskiem galaktyki a nie z jego halo — jak obserwuje
się to u gromad kulistych. Z drugiej strony odróżniają
się one od gromad otwartych tym, że występują one
poza dyskiem galaktyki oraz zawierają znacznie wię
cej gwiazd. Jak do tej pory udało się zidentyfikować
podobne obiekty jeszcze tylko w jednej galaktyce so
czewkowej: NGC 3384.
Towarzysz NGC 1023 jest znacząco bardziej niebieski
od niej, co interpretuje się albo jako wskaźnik bardzo
niskiej metaliczności lub też znak aktywności gwiazdotwórczej, która musiała mieć miejsce bardzo niedawno, nik intensywnego powstawania gwiazd. Jasność absolutna NGC 1023a
Obecnie nie obserwuje się linii emisyjnych w NGC 1023a, jest o około 1 mag. mniejsza niż Małego Obłoku Magellana,
interpretowanych typowo w takich galaktykach jako wyDariusz Graczyk
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rozmaitości
Zanieczyszczenie świetlne je s t to
świecenie nieba wywołane przez roz
praszanie światła sztucznego przez
gazy, pyły i aerozole obecne w atmos
ferze, związane ze złą jakością oświe
tlenia zewnętrznego. Źle skonstruowa
ne urządzenia kierują część światła
w niebo zamiast w dół. Efektem tego
jest także zaświetlanie (ang. tresspass),
oślepianie (ang. glare) i marnowanie
energii.
Problem zasięgu zanieczyszczenia
świetlnego najlepiej pokazują satelitar
ne zdjęcia nocnej półkuli Ziemi. Na nich
wyraźnie widać, że trudno jest znaleźć
miejsca na naszej planecie, które zacho
w ały pierw otne, nocne ciem ności.
Należą do nich oczywiście obszary niezamieszkane bądź nieuprzemysłowione,
jak np. rejon Sahary oraz środkowa Afry
ka, Amazonia w Ameryce Południowej,
wnętrze Australii czy też północna część
Azji i Ameryki Północnej. Jednocześnie
trzy rejony o największej gęstości zalud
nienia stanowią główne źródła omawia
nego zanieczyszczenia: wschodnie sta
ny USA, Europa Zachodnia i Środkowa
oraz Japonia. Są to obszary, w których
prawidłowo przeprowadzane działania
mogą pozwolić na obniżenie źle skiero
wanej emisji światła.
W Europie obszar zaświetlający nie
bo zaczyna się od Anglii i obejmuje kra
je Beneluksu, Niemcy, Włochy, Węgry,
Czechy, południową Skandynawię i po
łudniową Polskę. „Ciemne” są: wnętrze
Półwyspu Iberyjskiego, Bałkany, północ
na Polska oraz cała Europa Wschodnia.
Włoski oddział IDA przeprowadził
badania jasności nieba w Europie opar
te na ocenie jasności najsłabszych
gwiazd widocznych gołym okiem. Otrzy
mane wyniki pokrywają się z danymi sa
telitarnymi, chociaż pozwalają na zawę
żenie obszaru wysoce zanieczyszcza
jącego do pasa: wschodnia Anglia-Benelux-południowe Niemcy-północne
Czechy-Górny Śląsk, oraz (oddzielnie)
północne Włochy. W Polsce głównymi
źródłami światła są: Górny Śląsk z Kra
kowem (zwłaszcza rejon Katowic) oraz
Warszawa. Całkowicie „ciemna” nato
m iast pozostaje część północno-wschodnia oraz północno-zachodnia.
Zanieczyszczenie świetlne może
występować w trzech postaciach:
1. Świecenia nieba, wywołanego przede
wszystkim przez oświetlanie chmur na
zachmurzonym niebie, lecz także przez
rozproszenie na pyłach i mgłach na nie
bie bezchmurnym.
2. Zaświetlania okolicy (ang. tresspass).
3. Oślepiania, gdy widoczne jest wprost
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źródło światła lub wiele źródeł naraz
(ang. clutter).
Jak z powyższego wynika, zanie
czyszczenie świetlne polega nie tylko
na oświetlaniu nieba, lecz może także
wpływać na jakość życia każdego z nas,
gdyż:
— narusza nasze prawo do prywatno
ści wtedy, gdy nie osłonięte źródła świa
tła oświetlają naszą własność w nocy
(ang. light trespass). Wiele społeczno
ści posiada prawa zabezpieczające ta
kie sytuacje,
— narusza nasze prawo do wypoczyn
ku nocnego w przypadku oświetlania
naszego okna w nocy (często nie poma
gają nawet gęste zasłony czy żaluzje),
— zbyt wiele światła sztucznego w no
cy wpływa na nasze zdrowie, narusza
jąc równowagę hormonalną w organi
zmach.
Ponadto:
— zanieczyszczenie świetlne poważ
nie ogranicza naszą zdolność widzenia
w nocy poprzez oślepianie przez jasne
oświetlenie ulic. Oko łatwo adaptuje się
do słabego oświetlenia, jednakże do
stosowuje się do najjaśniejszego punk
tu w polu widzenia. Gdy źródło światła
jest odsłonięte, zawsze jest jaśniejsze
od obiektu, który ma oświetlać (tzw.
oślepianie)! W efekcie powstają ostre
cienie (tzw. „korytarze ciemności”),
— zbędne oświetlenie rozlewa się po
niebie bez celu, przyczyniając się do
tzw. nocnego efektu cieplarnianego.
Oszacowano, że USA rocznie zużywają
energii za prawie 1,5 mld USD rocznie
na oświetlanie nieba (nie licząc zaświet
lania okolicy). Łącznie daje to straty rzę
du 6-8 mld USD rocznie,
— zanieczyszczenie świetlne prze
szkadza lub wręcz uniemożliwia wyko
nywanie obserwacji astronomicznych,
a nawet dostrzegania gwiazd. W du
żych miastach ich mieszkańcy niekie
dy nie wiedzą już, jak wygląda pogod
ne niebo. Gdy w 1995 r. awaria zasila
nia pogrążyła w ciemnościach Los An
geles, służby specjalne zostały posta
wione w stan gotowości, gdyż miesz
kańcy miasta wzięli widoczną na nie
bie Drogę Mleczną za radioaktywny
obłok z pobliskiej elektrowni jądrowej!
Głównym źródłem zanieczyszczenia
świetlnego jest wadliwe oświetlenie ulic
oraz innych obiektów naziemnych, kie
rujące znaczną część (o ile nie więk
szość) światła w niebo. Przykładem
może być oświetlenie większości sta
dionów piłkarskich, „stylowe” lampy
oświetlające zabytkowe części wielu
miast, czy też „świecące kule” spotyka
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ne często w parkach lub na osiedlach.
Od niedawna można zauważyć po
zytywny trend takiej konstrukcji opraw
lamp parkingowych, a nawet ulicznych,
które kierują całość światła na oświe
tlany teren.
Równie istotne jak forma oprawy
lampy jest ośrodek świecący, z którym
związane jest widmo emitowanego
światła. Zwykła żarówka, w której źró
dłem światła jest rozżarzony metal,
emituje światło ciągłe w pełnym zakre
sie widma widzialnego, z maksimum
energii przypadającym na podczerwień
(promieniowanie cieplne). Oznacza to,
że nie tylko jest ona źródłem światła
silnie zanieczyszczającym środowisko,
lecz także bardzo mało efektywnym,
a przez to kosztownym. Neony, wpraw
dzie emitujące światło także w całym
zakresie widma (a więc także silnie za
nieczyszczające środowisko), są jed
nak bardziej wydajne, gdyż ich emisja
w podczerwieni i ultrafiolecie jest mini
malna. Pozornie dobrymi źródłami świa
tła są powszechnie spotykane wysoko
prężne lampy rtęciowe oraz lampy ha
logenowe, które świecą tylko w kilku
wąskich zakresach długości fal. Zna
czącą część energii wypromieniowują
jednak w ultrafiolecie, a promieniowa
nie ultrafioletowe pobudza do świece
nia w świetle widzialnym gazy atmos
feryczne.
Powszechnie spotykane są również
lampy sodowe. Wysokoprężne lampy
sodowe (HPS) świecąjednak w stosun
kowo szerokim zakresie widma, a po
nadto znaczna część wyświecana jest
w podczerwieni, co czyni je równie zły
mi źródłami światła jak żarówki.
Pozostają jeszcze niskoprężne lam
py sodowe (LPS), które wyświecają ca
łość światła w pojedynczej długości fali,
pozostawiając resztę „czystą”, przez co
jest ono łatwe do odfiltrowania. Jest to
jednocześnie światło żółte, słabo roz
praszające się w atmosferze. Oznacza
to, że są one bardzo przyjaznymi dla
środowiska źródłami światła, jedno
cześnie bardzo tanimi i wydajnymi. Ten
rodzaj lamp pobiera 5 x mniej energii
niż żarówki, 2,2x mniej niż lampy rtę
ciowe i 1,5x mniej niż wysokoprężne
lampy sodowe i halogenowe.
Oznacza to, że lampy najmniej szko
dliwe dla otoczenia sąjednocześnie naj
bardziej wydajnymi energetycznie źró
dłami światła.
Problem zanieczyszczenia świetlne
go jest już zauważany jako jeden z ro
dzajów zanieczyszczania atmosfery.
Niejako pionierskie posunięcia w tej
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rozmaitości
dziedzinie związane są z Polskim To
warzystwem Miłośników Astronomii
(PTMA). W 1996 r. w Krakowie odbył
się Konwent Elektryków Polskich, na
który została zaproszona delegacja
PTMA. Udało się przekonać doradcę
prezydenta miasta Krakowa, aby przy
wymianie opraw ulicznych uwzględnić
czynnik nieświecenia w niebo poprzez
wyliczenie oszczędności. W przetargu
wybrano dużo lepsze oprawy oświetle
niowe świecące w kącie niecałych 170°
zamiast dotychczasowych 270° przy
starym typie. Ich wyższa cena wyrów
nała się po roku rozliczeniowym za
prąd, gdyż montowane w nich żarówki
miały moc prawie 50% mniejszą nato
miast jezdnię oświetlały nawet lepiej od
starych lamp i wymagały o wiele mniej
prac serwisowych.
W 2000 r. w Lombardii (Włochy) zo
stało ogłoszone tzw. „prawo lombardzkie”,
chroniące w szczególności ciemne nie
bo po tym, jak 25 000 obywateli podpisa
ło petycję w sprawie podjęcia akcji prze
ciwko zanieczyszczeniu świetlnemu.
Także i za naszą południową granicą
dostrzeżono wagę omawianego proble
mu. 27 lutego 2002 r. prezydent Czech,
Vaclav Havel, podpisał „Prawo o ochro
nie atmosfery”, które zaczęło obowiązy
wać od 1 czerwca 2002 r. i obejmuje pro
blem różnego rodzaju zanieczyszczenia
atmosfery, w tym także świetlnego. Za
nieczyszczenie świetlne jest w nim zde
finiowane jako: każdy rodzaj oświetle
nia światłem sztucznym, które jest roz
praszane poza obszar, na które jest kie
rowane, szczególnie jeśli jest skierowa
ne powyżej poziomu horyzontu. Zgod
nie z tym prawem mieszkańcy Republi
ki Czeskiej i organizacje są zobligowa
ne do podejmowania działań mających
na celu zapobieżenie wystąpienia zanie
czyszczenia świetlnego atmosfery. Dzia
łania te mają być podejmowane poprzez
montowanie źródeł światła nie emitują
cych światła powyżej linii horyzontu.
Obywatele i organizacje nie stosujące
się do tego prawa podlegają grzywnie
od 500 do 150 000 koron.
Główny zagrożeniem dla „świetlne
go środowiska naturalnego” nie jest by
najmniej oświetlenie ulic miast czy róż
nego rodzaju obiektów naziemnych.
Niepokój budzą plany firm reklamują
cych różnego rodzaju towary bądź usłu
gi. Plany te obejmują nie tylko reklamy
„rysowane” na niebie laserami, lecz tak
że umieszczanie jasnych, odbijających
światło Słońca reklam orbitalnych. Rów
nie silny (o ile nie większy) niepokój
muszą budzić plany oświetlania w nocy
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miast przy pomocy luster orbitalnych
kierujących w nocy na określone mia
sta strumień odbitego światła słonecz
nego. Oznaczałoby to „likwidację” nocy
nie tylko w tych miastach, lecz także
w szeroko pojętej ich okolicy, a skutki
ekologiczne takich inicjatyw są trudne
do przewidzenia.
Na szczęście na razie wszelkie pró
by takich instalacji skończyły się niepo
wodzeniem bądź na skutek protestów
(reklamy), bądź z przyczyn technicz
nych (lustra). Należy się jednak oba
wiać, że kiedyś zostaną one jednak
przeforsowane.
Niewątpliwie należy dążyć do zmniej
szenia zanieczyszczenia świetlnego.
Korzyści z tego będą następujące:
— redukcja konsumpcji energii i (po
średnio) zużycia paliw, emisji C 0 2, N 0 4,
S 0 2 i innych cząsteczek,
— ochrona naturalnego środowiska
nocnego, zredukowanie zakłócania na
turalnych ekosystemów (zwierząt, roślin
i procesów ekologicznych) oraz ochro
nę ptaków nocnych,
— unikanie oślepiania sam olotów
i statków,
— unikanie niepokojenia sąsiadów,
— rozwój astronomii zarówno profesjo
nalnej, jak i amatorskiej,
— zachowanie ciemnego nieba w zgo
dzie z deklaracją UNESCO dotyczącą
praw przyszłych generacji: Przyszłe ge
neracje mają prawo do nie zniszczonej
i nie zanieczyszczonej Ziemi, także pra
wo do czystego nieba.
Można zaproponować proste rozwiąza
nia mogące poprawić sytuację:
— używanie właściwej ilości światła,
nie w nadmiarze,
— blokowanie światła, aby świeciło tyl
ko w dół, a nie w górę czy na boki,
— używanie wyłączników czasowych
tam, gdzie jest to możliwe,
— używanie niskoprężnych lamp so
dowych, gdziekolwiek jest to możliwe,
gdyż są one najbardziej wydajne ener
getycznie, a ich światło może być bez
problemu odfiltrowane,
— unikanie kulistych świateł ulicznych,
chyba że są one prawidłowo osłonięte,
— unikanie zbędnego oświetlenia,
— edukacja ludności w zakresie nega
tywnego wpływu złego oświetlenia.
Pocieszające jest to, że niektóre fir
my oświetleniowe (także w Polsce)
w swojej ofercie podkreślają stosowa
nie przez siebie systemów redukcji „za
nieczyszczenia świetlnego", aby w przy
szłości można było zobaczyć Drogę
Mleczną.
Tomasz Ściężor
U R A N I A - Postępy Astronom ii

Plejady
— daleko czy blisko?
Plejady (M 45) to jeden z efektowniej
szych obiektów nocnego nieba, bezpro
blemowo widocznych gołym okiem. Zna
ny już w starożytności piękny obiekt ma
wielkie znaczenie w problematyce po
miarów odległości we Wszechświecie.
Najnowsze wyniki precyzyjnych obser
wacji pozwoliły za jednym zamachem
rozstrzygnąć kontrowersje wokół spuści
zny satelity astrometrycznego Hipparcos
i podać bardzo dokładną odległość do
jednej z gwiazd Plejad.
Na warsztat wzięto Atlasa (27 Tau),
czyli drugą pod względem jasności
członkinię Plejad. Jest to gwiazda po
dwójna (o tym nie wiedziano w starożyt
ności) i cecha ta była podstawową
„furtką” do uzyskania konkretnej liczby
— Atlasa dzieli od Ziemi odległość mię
dzy 434 a 446 I. św. Wbrew pozorom
rozrzut ten nie umniejsza wagi wyniku
— ten jest naprawdę bardzo precyzyj
ny. Na takich dystansach, a w praktyce
nawet dużo mniejszych, kompletnie za
wodzi tradycyjna metoda paralaksy try
gonometrycznej. Za to, jak widać, tryum
fy święci nowoczesna metoda interfero
metryczna. Jednym z użytych instrumen
tów był Interferometr Kecka, czyli dwa
10-m teleskopy Kecka „spięte" razem.
Jak wspomniano na początku, odle
głość do Plejad wynikająca z danych
Hipparcosa wprawiła uczonych w wiel
kie zakłopotanie. Była bowiem mniejsza,
aniżeli wynikająca z rozważań teoretycz
nych. Zaś modele gwiezdnej ewolucji,
efekt wytężonej pracy ludzkiej przy wy
datnej pomocy komputerów, wydawały
się być bardzo dokładnymi. A przynaj
mniej ich twórcy tak łatwo nie pogodzili
by się z ich błędnością. Teraz mogą już
spać spokojnie — zaiste pomiary Hip
parcosa w odniesieniu do Plejad były
błędne.
O tym, że Atlas jest układem podwój
nym, wiadomo na pewno dopiero od
1974 r. Dzięki obserwacjom interferome
trycznym udało się poznać dokładnie
orbitę układu. Precyzyjna znajomość
okresu obiegu była podstawą określe
nia wielkości separacji układu, czego
konsekwencją była możliwość policze
nia odległości gwiazdy od naszej macie
rzystej planety.
Opisane wyniki zostały opublikowa
ne w „Naturę” z dnia 22 stycznia 2004 r.
Głównymi autorami pracy są Xiao Pei
Pan z JPL oraz Shrinivas Kulkami z Caltechu.
(mag)
2/2004

astronomia w szkole

Astronomia
w podręczniku dla szkół ponadgimnazjalnych*
hvająca jeszcze reforma oświaty przekształciła m. in.
przedmiot Fizyka z astronomią na nowy Fizyka i astro
nomia. Zmiana tylko jednej litery, a znacząca zmiana
jakościowa, nie dostrzeżona nie tylko przez autorów więk
szości podręczników, ale nawet przez autorów Podstawy pro
gramowej. W omawianym podręczniku astronomii poświę
cono 18 stron tekstu (uzupełnione 6 zdjęciami o łącznej
powierzchni 1 strony) na ogólną ich liczbę ponad 300. Z tych
18 stron wypisałem pokaźną listę w większości nieznanych
uczniowi terminów. Oto ona:
— kosmologia,
— rok świetlny,
— modele kosmologiczne,
— parsek,
— model Wielkiego Wybuchu,
— paralaksa,
— stała kosmologiczna,
— cefeidy,
— prawo Hubble’a,
— mgławice,
— stała Hubble’a,
— galaktyki,
— „umowny wiek Wszechświata”,
— Droga Mleczna,
— promieniowanie tła,
— gromady galaktyk,
— promieniowanie reliktowe,
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— typ gwiazdowy

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-—
—
—
—
—
—

izotropia promieniowania tła,
jasność absolutna,
fluktuacje promieniowania tła,
diagram H-R,
gęstość krytyczna,
ciąg główny,
ciemna materia,
gałąź nadolbrzymów,
„reliktowe neutrina tła”,
gałąź olbrzymów,
Wszechświat otwarty,
gałąź białych karłów,
Wszechświat zamknięty,
okres niestabilności,
mikrosoczewkowanie grawitacyjne,
gwiazdy nowe,
partnerzy supersymetryczni,
gwiazdy neutronowe,
cząstki zwierciadlanego świata,
gwiazdy supernowe,
ewolucja gwiazd,
czarne dziury,

* Fiałkowska M., Fiałkowski K., Sagnowska B., Fizyka dla szkół
ponadgimnazjalnych, ZamKor, Kraków 2002
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—
—
—
—
—
—
—
——
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—

ewolucja galaktyk,
aktywne jądra galaktyk,
ewolucja Wszechświata,
kwazary,
era Plancka,
rozbłyski gamma,
era plazmy kwarkowo-gluonowej,
gwiazdy dziwne,
era leptonowa,
hiperony lambda,
era promieniowania,
gwiazdy kwarkowe,
era gwiazdowa,
teleskop,
kwantowa teoria grawitacji,
refraktor,
łamanie symetrii fizyki cząstek,
reflektor,
III prawo Keplera (bez nazwy),

— świetlność,

— Układ Słoneczny,
— turbulencje powietrza,
— planety,
— radioastronomia,
— satelity planet,
— radioteleskop,
— asteroidy,
—- układy radioteleskopów
— komety,
— synchronicznie sterowane.
— ogon komety,
— układy radioteleskopów.
Łącznie 71 nowych, nieznanych uczniowi terminów i praw.
Jak na 18 stron to sporo. Dla ścisłości: część z nich znajduje
się nie w tekście podstawowym, a zaznaczonym jako uzupeł
niający.
Jest dość oczywiste, że przy takiej szczupłości tekstu wie
le terminów użyto bez objaśnienia ich znaczenia bądź objaś
nienia są niewystarczające, a nawet prowadzące do błędnych
skojarzeń. Przykładowo:
— „istnieje odmiana gwiazd zmiennych zwanych cefeidami, których jasność zmienia się okresowo, a okres tych
zmian jest związany z odległością gwiazdy od Ziemi” (s. 214),
— „absolutna jasność (czyli jasność przeskalowana do
wartości, jaką miałyby widziane z jednakowej odległości)”
(s. 224, w objaśnieniu do diagramu H-R). Przy okazji: na dia
gramie naniesiono nie jasność absolutną, a moc promienio
wania w jednostkach mocy promieniowania Słońca. I parę
wierszy niżej:
— „większość gwiazd leży w pobliżu linii prostej w pa
sie zwanym ciągiem głównym”.
— „wybuch supernowej nie jest najbardziej gwałtownym
zjawiskiem we Wszechświecie. Obliczenia wykazują, że w
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astronomia w szkole
procesie ewolucji gwiazd jeszcze masywniej szych, zamiast
gwiazd neutronowych mogą powstać znacznie bardziej eg
zotyczne obiekty zwane czarnymi dziurami”. Czy czarna dziu
ra jest gwałtownym zjawiskiem?
Zdarzają się też stwierdzenia całkowicie (a przynajmniej
częściowo) błędne. Np.:
— „w miarę spalania wodoru na hel i cięższe pierwiastki
gwiazda przesuwa się w górę wzdłuż ciągu głównego... Na
stępnie wchodzi na gałąź olbrzymów (lub nadolbrzymów, jeśli
jej masa jest wyjątkowo duża) i przesuwa się po niej, zwięk
szając temperaturę ... po pewnym czasie gwiazda „zawra
ca”, wchodząc w zakres niestabilności, po czym dochodzi
znów do ciągu głównego po którym przesuwa się w dół ...
Na koniec traci większą część swojej materii i jej jądro staje
się białym karłem”, (s. 225).
— „Okazało się jednak, że uzyskiwany obraz był znacz
nie gorszy niż oczekiwano, bo zwierciadło uległo odkształ
ceniu podczas transportu”. Mowa tu o zwierciadle teleskopu
Hubble’a (s. 254).
— „polskie teleskopy... z których tylko jeden położony
jest w górach... na Suhorze w Gorcach ...” (s. 255). A gdzie
stoi największy polski teleskop o średnicy zwierciadła 1,3 m?
— „Zauważmy, że wybuch ten nastąpił jeszcze przed
powstaniem cywilizacji ludzkiej (ok. 300 000 lat temu), ale
właśnie teraz dotarło do nas wysłane wtedy promieniowa
nie” (s. 226). Wielki Obłok Magellana jest niemal dwukrot
nie bliżej.
— „przełom związany był z budową synchronicznie ste
rowanych układów radioteleskopów” (s. 256). Wątpliwe, że
czytelnik skojarzy to z radiointerferometrią.
— „Precyzja ... sięga jednej tysięcznej sekundy łuku”
(s. 256). Jest przynajmniej o rząd wielkości lepsza.
— ,Jeśli jej masa jest wystarczająco duża (co najmniej 5%
masy Słońca)” (s. 225). Kompetentne źródła podają 8%.
— „ ... przewagę uzyskały reflektory ...” (s. 253). Uza
sadnienie niezbyt zgodne z prawdą.
— „Wspomnieliśmy w rozdz. 2, jak wyznaczano rozmiary
planet i ich o rb it...” (s. 214). Nie ma nawet wzmianki.
— „Prawdopodobnie na peryferiach Układu Słoneczne
go ukrywają się jeszcze większe od Plutona...” (s. 49). Dziś
wiemy, że jest tam pas astreoid Kuipera.
Nie wiadomo, dlaczego autorzy, pisząc o teleskopach, tak
mocno akcentują duże powiększenia: „Nie będziemy tu oma
wiać ... który umożliwił uzyskiwanie coraz większych powięk
szeń ... a także rzutowanie obrazu na ekran poza teleskopem.”

ASTRO-BIT
Oprogramowanie i materiały astronomiczne

Ireneusz Włodarczyk
ul. Rewolucjonistów 15/13
42-500 Będzin
tel.:(0-32) 761-29-46
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Diagram Hertzspnmga-Russela
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temperatura [ K ]
(s. 253). Oraz wcześniej: „Inne układy soczewek i/lub zwier
ciadeł (teleskopy) służą do powiększania kąta widzenia bardzo
odległych obiektów” (s. 157). Nic o zdolności rozdzielczej i roli
średnicy źrenicy wejściowej. Czyżby chcieli ugruntować dość
powszechny pogląd, że dzięki dużym powiększeniom astro
nom po prostu w i d z i , co się dzieje we Wszechświecie i po
tem to opisuje?
Nie rozumiem też, dlaczego autorzy dość dużo uwagi po
święcają promieniowaniu kosmicznemu, traktując je jako trze
cie źródło informacji o Wszechświecie (poza obserwacjami
optycznymi i radiowymi), nie wspominając nawet o obser
wacjach w innych zakresach widma, szczególnie w zakresie
rentgenowskim i gamma.
Nie znalazła się też w podręczniku choćby sugestia wyko
nania przez ucznia nawet najprostszej obserwacji. A może
nawet warto było napisać o adresowanym do amatorów
(w tym głównie licealistów) projekcie prof. Paczyńskiego wy
konywania bardzo wartościowych obserwacji małymi przy
rządami (teleskop o średnicy 10-cm z detektorem CCD).
Co jest przyczyną takiego, powiedzmy delikatnie, niedo
pracowania większości znajdujących się na rynku podręczni
ków? Oczywiście to, o czym wszyscy wiedzą, a nikt nie chce
mówić — pieniądze. Aby zdobyć liczący się udział w rynku,
trzeba wyprzedzić konkurentów, a jest ich bardzo wielu. Trze
ba pisać szybko, nie zastanawiając się wiele nad treścią. Nie
bez winy są też recenzenci dość beztrosko dopuszczający
podręczniki do użytku szkolnego. Choć wielu twierdzi, że
winą nie jest beztroska, a nieopłacalność rzetelnych recenzji.
Po prostu piszący rzetelną recenzję nie może liczyć na na
stępną.
Juliusz Domański
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Niezwykła misja
W najbliższym czasie Voyager 2 wypeł
ni swoje przedostatnie zadanie. W listo
padzie 2003 r. znalazł się w odległości
90 j.a. od Słońca i lada dzień znajdzie
się w strefie zderzenia wiatru słonecz
nego z zewnętrznym „wiatrem międzygwiazdowym”, uznawanej niekiedy za
ostateczną granicę Układu Słoneczne
go. Jest to też najdłuższa (Voyagery wy
startowały w 1977 r.) i najbardziej nie
zwykła misja kosmiczna, jaką dotych
czas zrealizowano.
W połowie lat 60. dwaj młodzi uczeni
z JPL (Jet Propulsion Laboratory) w Pa
sadenie (Kalifornia) Gary Flandro i Mi
chael Minowich zaproponowali wysła
nie próbnika międzyplanetarnego w re
jon wielkich planet Układu Słoneczne
go. Bodźcem było zbliżające się ko
rzystne położenie wszyst
kich wielkich planet, po
zwalające na dotarcie w po
bliże każdej z nich przez
pojedynczy statek kosmicz
ny. Misja mogła się udać
pod warunkiem, że start na
stąpi w 1977 r. Na kolejne
korzystne ustawienie nale
żałoby czekać do 2154 r.
Mimo przewidywanych ol
brzymich trudności (w la
tach 70. wykonanie pojaz
du mogącego odbyć dwu
nastoletnią podróż wyda
wało się nieomal niemożli
we) projekt zyskał aproba
tę NASA i wszedł w sta
dium realizacji pod nazwą
Grand Tour (Wielka W y
prawa). Początkowo roz
patrywano możliwość wy
słania 4— 5 sond. Dwie
pierwsze odwiedziłyby Jowisza, Satur
na i Plutona, a następne dwie (lub trzy)
— Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna.
Ograniczenia budżetu NASA na począt
ku lat 70. wymusiło zmianę projektu
(Mini-Grand Tour). Postanowiono wy
słać jedynie dwie sondy, którym w ma
ju 1972 r. nadano nazwę Voyager (Pod
różnik). Wykorzystanie manewrów gra
witacyjnych (przyśpieszenie i zmiana
kierunku lotu sondy polem grawitacyj
nym planet) zapewniło przelot w stosun
kowo krótkim czasie. Bez tych manew
rów dotarcie do Neptuna zajęłoby ok.
30 lat. Fizyczne podstawy takich ma
newrów są znane od dość dawna.
Opracowano je przy obliczaniu orbit
komet silnie perturbowanych polem
grawitacyjnym planet (Franęois Tisse-
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rand, 1889). Były one wykorzystywane
wcześniej, np. Mariner 10 został skie
rowany na orbitę zbliżenia z Merkurym
polem grawitacyjnym Wenus. Zauważ
my jeszcze, że ograniczony projekt
Grand Tour nie przewidywał odwiedzin
Urana i Neptuna. Dlatego też oba apa
raty były obliczone tylko na 5 lat działa
nia. Dla ścisłości trzeba dodać, że dla
Voyagera 2 przewidywano możliwość
przedłużenia misji. Dlatego też trajek
torię Voyagera 1 oznaczono skrótem
JST (Jupiter, Saturn, Titan), a Voyage
ra 2 JSX (Jupiter, Saturn, planeta X).
Startujący nieco później Voyager 1 po
ruszał się po nieco krótszej (i mniej eko
nomicznej) trasie, wyprzedzając Voya
gera 2 jeszcze przed osiągnięciem Jo
wisza.
Wyposażenie w aparaturę badawczą
pozwalało na jednoczesne prowadze

nie 11 eksperymentów naukowych. Opi
szemy je pokrótce.
— Dwie kamery telewizji barwnej, sze
roko- (3°) i wąskokątna (0,4°) o ogni
skowych odpowiednio 200 i 500 mm,
o wysokiej zdolności rozdzielczej (800
linii) wykorzystujące specjalne widikony z pamięcią obrazu.
— Dwa spektrometry przeznaczone do
pracy w zakresach podczerwonym
(4— 50 mm) i ultrafioletowym (50— 170
nm). Pierwszy przeznaczony do bada
nia składu chemicznego atmosfer pla
net, drugi rejestrował promieniowanie
silnie wzbudzonych atomów.
— Fotopolarymetr (tylko Voyager 2)
analizował fizyczne własności aerozoli
w atmosferach planet i powierzchniach
ich satelitów.
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— Badaniom plazmy służyły: detektor
plazmowy, detektor promieni kosmicz
nych i detektor cząstek naładowanych
małej energii wraz z antenami do ba
dania pola radiowego i fal plazmowych.
— Dwa magnetometry do badania sła
bych i silnych pól magnetycznych.
— Dodatkowych możliwości dostarczał
układ łączności radiowej sondy (z an
teną paraboliczną o średnicy 3,7 m).
Charakter zmian sygnału radiowego
w czasie wchodzenia sondy w cień pla
nety dostarczał informacji o podstawo
wych parametrach ich atmosfer.
Poświęćmy też nieco uwagi „oprzyrzą
dowaniu wewnętrznemu” Voyagerow,
bez którego nie mogłyby one wykonać
swej misji. Źródło energii — 3 berylo
we pojemniki zawierające pluton 238.
Moc cieplna (na początku misji) wyno
siła 2400 W, co dzięki generatorom ter
moelektrycznym pozwalało na
w ytw orzenie 423 W mocy
elektrycznej. Generatory fotoelektryczne były w tym przy
padku nieprzydatne ze wzglę
du na zbyt małe natężenie
oświetlenia w rejonie wielkich
planet. Drugim źródłem ener
gii dla silniczków korekcyjnych
był zbiornik zawierający 120
kg hydrazyny. Masa całkowi
ta sondy wynosiła zaledwie
815 kg. Łączność z Ziem ią
zapewniały dwa nadajniki pra
cujące na częstotliwościach
8418 MHz i 2295 MHz. Drugi
n a d a jn ik p ra c o w a ł sta le,
pierwszy włączany był tylko
okresowo, gdy zachodziła po
trzeba transmisji większej licz
by danych. O parabolicznej
antenie nadawczej wspomnie
liśmy już wcześniej. Moc każ
dego nadajnika — 23 W. Mimo tak ma
łej mocy nadajników utrzymanie łączno
ści było możliwe (i jest do dzisiaj) dzię
ki precyzyjnemu nakierowaniu anteny
sondy w kierunku Ziemi i dużej czuło
ści odbiorników naziemnych. Do celów
łączności wykorzystywano trzy stacje
łączności w Goldstone (Kalifornia), Ma
drycie i Carnarvon (Australia). Stacje po
siadają anteny paraboliczne o średni
cach 64 m i 70 m. Moc nadajników
współpracujących z antenami dochodzi
ła do 100 kW, a w drugiej części misji
nawet do 400 kW. Do odbioru rozkazów
z Ziemi służyły dwa odbiorniki (drugi był
rezerwowy). Mózgiem całego złożone
go systemu były dwa komputery. Jeden
z nich był rezerwowy, ale mogły też pra
cować równolegle. W tym miejscu war-
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to uświadomić sobie, na jakim etapie
rozwoju były komputery w 1977 r.
Misja Voyagerów przebiegała na ogół
bardzo sprawnie. Kilka usterek (o nie
których wspomnimy później) udało się
bez szkody dla realizacji programu usu
nąć. Największym zagrożeniem misji
była decyzja administracji prezydenta
Reagana o przerwaniu łączności z Voyagerami. Próbowano ją przeforsować
w 1981 r. po minięciu Saturna przez
Voyagera 2. Tylko dzięki interwencji wi
ceprezydenta George’a Busha i przy
wódcy większości senackiej Howarda
Bakera program został uratowany.
Mimo niebagatelnego kosztu misji,
865 min dolarów, obywatel amerykań
ski wydatkował na ten cel zaledwie 20
centów rocznie.
Start Voyageraw nastąpił, jak planowa
no, w 1977 r. Jako pierwszy wystarto
wał Voyager 2 w dniu 20 sierpnia, nie
co później, 5 września Voyager 1. Już
na pierwszym etapie podróży, wiosną
1978 r. odbiornik Voyagera 2 przestał
odbierać sygnały. Jak się okazało po
paru dniach, przyczyną było nienadanie przez operatora w czasie poprzed
niej sesji łączności specjalnej komen
dy przeznaczonej dla samego odbior
nika, informującej o zakończeniu sean
su. Skutkiem było trwałe odstrojenie się
odbiornika. Po raz kolejny okazało się,
jak zawodny jest człowiek. Próba na
wiązania łączności przez odbiornik re
zerwowy również się nie powiodła. Tu
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zawiódł układ automatycznego dostra
jania. A był on niezbędny, gdyż tylko
dopplerowskie przesunięcie częstotli
wości, wynikające z ruchu obrotowego
Ziemi, ok. 30-krotnie przekraczało sze
rokość pasma przenoszenia odbiorni
ka. Sprawę rozwiązano dość prosto.
Sprzężony z naziemnym nadajnikiem
kom puter obliczał na bieżąco nie
zbędną częstotliwość i przestrajał na
dajnik tak, aby mimo wszystko trafiała
ona w pasmo przenoszenia. Rozwią
zanie jest skuteczne do dziś. Dodajmy
jeszcze, że w pamięci pokładowych
komputerów znajdują się dwa progra
my awaryjne, umożliwiające im podej
mowanie samodzielnych decyzji, gdy
brak czasu na konsultacje z Ziemią.
A takich konieczności nie można było
wykluczyć; np. przy spotkaniu z Neptu
nem czasu na konsultacje na pewno nie
było, czas przebiegu sygnału radiowe
go na Ziemię i z powrotem wynosił
wówczas ponad 8 godzin!
Voyagery osiągnęły Jowisza w 1979 r.,
5 marca i 9 lipca. Wyniki spotkania zna
lazły się już w podręcznikach zarówno
akademickich, jak i szkolnych (niektó
rych). A były one imponujące. Samych
zdjęć (i to doskonałej jakości) otrzyma
liśmy ponad 33 000. Z tych zdjęć zmon
towano krótki film pokazujący ruch at
mosfery Jowisza. Imponujący! Szkoda,
że nie możemy pokazywać go w na
szych szkołach. Zaskakujące były in
formacje o czterech galileuszowych
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księżycach Jowisza. Tak podobne przy
oglądaniu z Ziemi okazały się bardzo
różne (w roku startu Voyagerow dopie
ro przystępowano do budowy teleskopu
Hubble’a). Voyagery stwierdziły też ist
nienie słabych pierścieni wokół Jowi
sza. Po niewielkiej zmianie trajektorii
lotu wyruszyły w dalszą podróż do Sa
turna, który osiągnęły w trochę więk
szym odstępie czasowym, bo 12 lipca
1980 i 26 sierpnia 1981 r. Na dwie go
dziny przed rozpoczęciem badań Voya
ger 2 źle ustawił się w przestrzeni i je
go sygnały przestały docierać na Zie
mię. Błąd bardzo szybko udało się sko
rygować i program badań został wyko
nany niemal w całości. Voyager 1 po
lem grawitacyjnym Saturna został skie
rowany do największego jego satelity,
Tytana, a następnie ponad płaszczyznę
ekliptyki. Voyager 2, również dzięki ma
newrowi grawitacyjnemu, został wypra
wiony w prawie pięcioletnią podróż do
Urana. Pierwszy obraz Urana został
przekazany na Ziemię 15 lipca 1985 r.,
gdy sondę dzieliło od planety ok. 246
min km. Znowu był to sukces, bowiem
po spotkaniu z Saturnem ponownie
uległ awarii odbiornik Voyagera oraz
mechanizm sterujący ruchem kamer te
lewizyjnych. Obie usterki zdalnie usu
nięto. Dokonano również przeprogra
mowania komputerów, dostosowując je
do nowych, trudnych zadań. Dzięki za
stosowaniu nowych, lepszych metod
kompresji danych (opracowanych już
w czasie lotu Voyagera) uzyskano na
wet większą prędkość ich przesyłania
na Ziemię. Może być interesujące, że
nowo opracowane rozwiązania testo
wano najpierw na aparaturze Voyage
ra 1, a dopiero potem włączono w pro
gram Voyagera 2. Zmieniono też spo
sób uzyskiwania obrazów telewizyj
nych. Oświetlenie słoneczne na Uranie
jest już 370 razy słabsze niż na Ziemi,
a na Neptunie nawet 900 razy. Koniecz
ne było zwiększenie czasu ekspozycji:
przy spotkaniu z Neptunem wynosił on
15 i więcej sekund, a dla jego ciemnych
satelitów nawet od 2 do 10 min. W cza
sie ekspozycji kamery musiały się ob
racać, kompensując w ten sposób ruch
względny fotografowanego obiektu. Nie
było to łatwe przy prędkości pojazdu 18
km/s, a mimo to uzyskane zdjęcia były
doskonałej jakości.
Właściwe spotkanie z Uranem nastą
piło 24 stycznia 1986 r. Zostało potwier
dzone istnienie zaobserw ow anych
wcześniej z powierzchni Ziemi w spo
sób pośredni pierścieni. Do rejestru
satelitów Urana dopisano kolejnych 10.
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Portret planet Układu Słonecznego z „zewnątrz”
uzyskany przez Voyagera 1
Od lewej do prawej i na dole to obrazy Wenus, Ziemi, Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. Merkury był za blisko Słońca,
aby go sfotografować, Mars nie był widoczny w kamerze Voyagera z powodu rozproszonego światła słonecznego na
systemie optycznym, a Pluton nie został tu włączony z powodu jego bardzo małych rozmiarów w aktualnej odległości od
sondy kosmicznej. Obrazy
planet zostały uzyskane 14
lutego 1990 r. kamerą wąskokątną o ogniskow ej
1500 mm w 3 barwach, gdy
sonda znajdowała się w od
ległości ponad 6,5 mld km
od Ziemi i 32° nad ekliptyką.
Tło obrazów jest sztuczne
i wynika z ich powiększe
nia. Na Jowiszu i Saturnie
m ożna b yło d o s trz e c
szczegóły topograficzne,
Uran i Neptun wyglądają
większe, niż rzeczywiście
są z powodu wydłużonego
czasu ekspozycji. Ziemia
wydaje się położona w pa
śmie św iatła z powodu
przypadkowej koincydencji
jej położenia bardzo blisko
Słońca ze strugą rozpro
szonego światła słonecz
nego. Ziemia miała rozmiar
0,12 piksela, a Wenus 0,11
piksela
Fot. Voyager 1 Team, NASA

Jeszcze jeden manewr w polu grawita
cyjnym i Voyager 2 pomknął w kierun
ku kolejnej planety X (Neptuna), osią
gając go 24 stycznia 1989 r. (12 lat po
starcie). Część planetarna misji zosta
ła zakończona. Jeszcze w kwietniu
1990 r. kamery wykonały (i przesłały na
Ziemię) zdjęcie całego układu planetar
nego, po czym wyłączono kamery, de
tektory podczerwieni i fotopolarymetr.
Sztab obsługi naziemnej zredukowano
do minimum. Pracują nadal magneto
metry i detektory cząstek naładowa
nych, a także układ nadawczo-odbior
czy utrzymujący łączność z Ziemią.
Jak wspomnieliśmy na początku, son
da znajduje się w pobliżu miejsca zde
rzenia wiatru słonecznego z zewnętrz
nym wiatrem międzygwiazdowym. Być
może w czasie gdy artykuł ukaże się
w druku, dotrą na Ziemię wyniki pomia
rów z tego regionu. Być może również
sonda (czynna) wydostanie się poza
granice heliosfery i dostarczy danych
o ośrodku międzygwiazdowym. Szan
se s ą bowiem ogniwa radioizotopowe
będą dostarczały energii do 2015 r. Być
2/2004

może dane te odbierze siedzący przy
jednym z pulpitów Jet Propulsion La
boratory wnuk jednego z projektantów
misji!
Pozbawiony energii Voyager będzie
leciał dalej i może kiedyś wypełni ostat
nią część swej misji. Przewidziano bo
wiem możliwość, że kiedyś, gdzieś we
Wszechświecie przechwycą go istoty
inteligentne. Otworzą wówczas specjal
ny pojemnik przytwierdzony do kadłu
ba pojazdu i znajdą sposób odtworze
nia znajdującej się w nim płyty gramo
fonowej (płyty kompaktowe w czasie
wysyłania sondy nie istniały). Na płycie
zakodowane są obrazy i dźwięk. Pierw
sza część zapisu pozwala na odtwo
rzenie 116 ilustracji. Przedstawiono na
nich położenie Ziemi w Układzie Sło
necznym i Galaktyce, strukturę DNA
i chromosomów, skład chemiczny Zie
mi i jej atmosfery, oceany, rzeki, konty
nenty, kwiaty, drzewa, owady i zwierzę
ta. Dalsze ilustracje pokazują ludzi w
różnych sytuacjach i przykłady architek
tury. Z pracy Newtona De mundi systeme zaczerpnięto rysunek przedstawia
URANIA
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jący wprowadzenie kuli armatniej na or
bitę. Część obrazową zamykają zdję
cie zachodu słońca, kwartetu smyczko
wego, skrzypiec i fragmentu zapisu nu
towego jednego z kwartetów Ludwiga
von Beethovena. Fraza tego utworu
otwiera drugą część płyty. Po niej na
stępują wypowiedzi kilkudziesięciu
osób. Każda z nich mówi w innym ję
zyku. Dalej nagrane są dźwięki symbo
lizujące ruchy planet, tworzenie się
i ewolucję Ziemi, narodziny życia i ludz
kiej cywilizacji. Dalszą część płyty za
jęła muzyka. Wśród 27 utworów znala
zły się 3 kompozycje Bacha, 2 Beetho
vena, próbki muzyki prymitywnej, ludo
wej, chińskiej, rockandrollowej i blueso
wej. Nagranie kończy kwartet smycz
kowy B-dur opus 130 Beethovena
(w całości).
Sądzimy, że odyseja Voyagerow może
być doskonałą kanwą przy realizacji
tematu cechy fizyczne planet, a prze
słanie do innych cywilizacji wstępem do
dyskusji o możliwościach życia we
Wszechświecie.
Juliusz Domański
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Maj
Słońce
Wznosi się po ekliptyce nadal coraz wyżej ponad rów
nik niebieski, w związku z czym dzień jest coraz dłuższy
i w ciągu miesiąca przybywa go o ponad godzinę: w War
szawie 1 maja Słońce wschodzi o 3h05m, zachodzi o 18h02m,
a 31 maja wschodzi o 2h21m, zachodzi o 18h47m.
W dniu 4 maja wystąpi całkowite zaćmienie Księżyca,
widoczne w Polsce.
W maju Słońce wstępuje w znak Bliźniąt.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2004
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

P [°].......
-24,09
-23,72
-23,32
-22,89
-22,43
-21,94
-21,43
-20,89
-20,33
-19,73
-19,12
-18,48
-17,81
-17,13
-16,42
-15,69

B0 [°]_______ l_c [°]_____
-4,14
-3,9 3
-3,72
-3,51
-3,3 0
-3,08
-2,86
-2,63
-2,40
-2,17
-1,94
-1,70
-1,4 7
-1,2 3
-0,9 9
-0,7 5

9,74
343,31
316,87
290,43
263,99
237,54
211,09
184,64
158,19
131,74
105,28
78,82
52,36
25,90
359,43
332,97

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

A [°]
Rys. 1. Wenus, Mars, Jowisz i Saturn nad zachodnim hory
zontem (w Warszawie) w maju i czerwcu 2004 pod koniec
zmierzchu cywilnego (około godzinę po zachodzie Słońca).
Pokazane jest także położenie komety C/2001 Q4 (NEAT)
w tym okresie (azymut liczony od południa)

horyzontem w ciągu miesiąca maleje od 27° do 13°. Jas
ność planety wynosi jedynie 1,8m przy średnicy tarczy za
ledwie 4", toteż obserwacja jakichkolwiek szczegółów po
wierzchniowych jest niemożliwa.
Jowisz jest widoczny wieczorem w gwiazdozbiorze Lwa
jako „gwiazda” - 2 m. W ciągu miesiąca wysokość planety
nad zachodnim horyzontem (mierzona pod koniec zmierz
chu cywilnego) maleje od prawie 50° do 30°.
Wieczorem w gwiazdozbiorze Bliźniąt w pobliżu Marsa
zobaczymy Saturna świecącego z jasnością 0,2m. W ciągu
miesiąca wysokość planety nad wieczornym horyzontem,

1d17h42m oraz 28d22h58m - heliograficzna długość
środka tarczy wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli tuż po połowie
miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w maju na
stępująca: pełnia 4d20h33m, ostatnia kwadra 11d11h04m, nów
19d04h52m oraz pierwsza kwadra 27d07h57m. W perygeum
Księżyc znajdzie się 6d04h31m a w apogeum 21d12h02m.
Momenty kontAtów

Planety i planetoidy
Merkury znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest
niewidoczny.
Na początku miesiąca, w godzinę po zachodzie Słońca
możemy obserwować Wenus świecącą nad zachodnim ho
ryzontem na wysokości 26°. Planeta ma wtedy jasność
-4 ,5 m, a przez teleskop możemy obserwować jej malejący
sierp (w fazie 30%) o średnicy 40”. W związku ze zbliża
niem się Wenus do czerwcowej koniunkcji warunki jej wi
dzialności szybko się pogarszają. Na przełomie maja
i czerwca Wenus zachodzi pod koniec zmierzchu cywilne
go, a jej obserwacja staje się niemożliwa.
Także wieczorem w pobliżu Wenus w gwiazdozbiorze
Bliźniąt można obserwować Marsa, którego wysokość nad
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F. Espenak, NASAJGSPC - Tut, 1999M i 01

P I = 17:50:51 UT
U l = 18:48:18 U T
U2 = 19:52:06 U T
U3 = 21:08:24 UT
U 4 = 22:12:12 U T
P 4 = 23:09:34 UT

Rys. 2. Schemat całkowitego zaćmienia Księżyca w dniu 4
maja 2004 [wg F. Espenak, NASA/GSFC]
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wynosząca początkowo 34°, szybko maleje do zaledwie
10° i pod koniec maja jej obserwacja staje się trudna.
Uran i Neptun przebyw ają na niebie w pobliżu Słońca
i są niewidoczne.
Pluton jest widoczny całą noc w gwiazdozbiorze Węża,
jednakże jego jasność wynosi jedynie 13,8m i do jego za
obserwowania jest niezbędny teleskop o średnicy zw ier
ciadła przynajmniej 15 cm.
W maju w pobliżu opozycji nie znajduje się żadna ja s 
na planetoida, można za to obserwować dwie komety, z któ
rych jedna powinna być jasnym obiektem, bez problemu
widocznym gołym okiem:
Kometa C/2001 Q4 (NEAT) „wyłoni się” wieczorem zza
zachodniego horyzontu w maksimum swojej jasności (0,9m),
w ciągu zaledwie tygodnia wzniesie się na w ysokość 30°
nad horyzontem (ok. godzinę po zachodzie Słońca), prak
tycznie utrzymując podaną jasność. Pod koniec miesiąca
kometa będzie świeciła wieczorem wysoko na niebie z ja 
snością 3m.
11 V: 8h04,1m, +3°08’; 21 V: 9h02,7m, +32°28’; 31 V:
9h35,6m, +43°54’.
Kometa C/2003 K4 (LINEAR) w maju będzie widoczna
nad ranem praktycznie w zenicie na tle gwiazdozbioru Łabę
dzia. Pod koniec miesiąca osiągnie jasność 8,4m, przez co
możliwa stanie się jej obserwacja przez większe lornetki.
1
V: 20h07,2m, +30°43’; 11 V: 19h56,5m, +34°09’; 21
19h38,6nn, +37°59’; 31 V: 19h10,1m, +41°56'.

Meteory
W dniach od 19 kwietnia do 28 maja prom ieniują mete
ory z roju eta Akwarydów (ETA), związanego z kom etą
Halleya (był obserwowany ju ż w VII w. w Chinach). W roju
tym obserwuje się jasne, szybkie meteory, pozostawiające
bardzo długie ślady. Maksimum aktywności roju przypada
w tym roku w dniu 5 maja. Radiant meteorów leży w gwiaz
dozbiorze W odnika i ma współrzędne: a = 22,5h, ó = -1 °.
Warunki obserwacji w tym roku będą bardzo złe, gdyż Księ
życ w pełni praktycznie uniemożliwi obserwacje tego roju.

+8°50’) osiąga maksimum jasności (6,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 2/2003],
10d22h03m Gwiazda zmienna r] Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 4/2003],
11d00h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 6°.
11d19h Maksymalna libracja Księżyca (9,4°) w kierunku Mare
Humboldtianum (zacieniona).
12d15h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
14d Gwiazda zmienna długookresowa % Cyg (miryda) (19h50,5m,
+32°55’) osiąga maksimum jasności (5,2m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2002],
14d20h48m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003],
14d21h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca
w odległości 26°.
15d Gwiazda zmienna długookresowa RT Cyg (miryda) (19h43,6m,
+48°47’) osiąga maksimum jasności (7,3m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2002],
16d22h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°.
17d11h Neptun nieruchomy w rektascensji.
18d Gwiazda zmienna długookresowa R Dra (miryda) (16h32,6m,
+66°45’) osiąga maksimum jasności (7,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 6/2002],
18d00h Wenus nieruchoma w rektascensji.
18d00h12m Gwiazda zmienna >; Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 4/2003],
19d Gwiazda zmienna długookresowa U Her (miryda) (16h25,8m,
+18°54’) osiąga maksimum jasności (7,5m).
19d02h Minimalna libracja Księżyca (2,8°) w kierunku Mare AuV:
strale (zacienione).
20d17h00m Słońce wstępuje w znak Bliźniąt, jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 60°.
21d11h Zakrycie planety Wenus (—4,4m) przez ciemną część Księ
życa tuż po nowiu, widoczne w całej Polsce na wysokości
ok.60° nad horyzontem (Zielona Góra 11h26m — Olsztyn
11h36m). W momencie zakrycia Wenus będzie się znajdowa
ła na niebie w odległości 26° od Słońca. Obserwacja zjawi-

* * *

2d Gwiazda zmienna długookresowa R Lyn (miryda) (7h01,3m,
+55°20’) osiąga maksimum jasności (7,9m).
4d Całkowite zaćmienie Księżyca. Zaćmienie widoczne w Afryce,
zachodniej Azji, na Półwyspie Indyjskim oraz na Oceanie In
dyjskim; we wschodniej i północno-wschodniej Azji oraz w
Australii przy zachodzie Księżyca, oraz w Europie (w tym w
Polsce), Ameryce Południowej i na Atlantyku przy wschodzie
Księżyca. Maksymalna faza zaćmienia wyniesie 1,309. Prze
bieg zaćmienia: wejście Księżyca w półcień: 17h51m, począ
tek zaćmienia częściowego: 18h48m, początek zaćmienia cał
kowitego: 19h52,n, maksimum zaćmienia: 20h30m, koniec za
ćmienia całkowitego: 21h08m, koniec zaćmienia częściowe
go: 22h12m, wyjście Księżyca z półcienia: 23h10m. W Polsce
Księżyc wzejdzie na początku fazy półcieniowej, a w momen
cie maksimum znajdował się będzie na wysokości 15° nad
horyzontem.
5d13h Jowisz nieruchomy w rektascensji.
5d14h Minimalna libracja Księżyca (2,4°) w kierunku Sinus Iridium
(oświetlona).
8d22h28m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m).
10d Gwiazda zmienna długookresowa X Oph (miryda) (18h38,3m,
2 /2 0 0 4

Rys. 3. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza
w maju 2004 {I - lo, II - Europa, III - Ganimedes, IV - Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie sa
telity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego
pasa (tarczy planety), wschód na lewo
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ska możliwa będzie jedynie przy bardzo przejrzystej atmo
sferze (najlepiej w górach) przy zachowaniu środków ostroż
ności (należy bezwzględnie unikać ryzyka skierowania do
wolnego sprzętu obserwacyjnego na Słońce)!
21 d12h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 0,3°.
22a18h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.
22d20h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 4°.
25d06h Złączenie Marsa z Saturnem w odl. 2°.
27d03h Maksymalna libracja Księżyca (9,6°) w kierunku krateru
Schickard (zacieniony).
27d13h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
30d Gwiazda zmienna długookresowa R Aur (miryda) (5h17,3m,
+53°35’) osiąga maksimum jasności (7,7m).
30d Gwiazda zmienna długookresowa o Cet (miryda) (2h19,3m,
-2°58’) osiąga maksimum jasności (3,4m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 3/2002],
30d23h11m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003],

Słońce
W czerwcu deklinacja Słońca wzrasta aż do dnia prze
silenia letniego, 21 czerwca, kiedy osiągnie wartość mak
symalną: Słońce wstępuje w tedy w zodiakalny znak Raka,
rozpoczynając w ten sposób astronom iczne lato. W związ
ku z tym w czerwcu przypada najdłuższy dzień i najkrótsza
noc w roku na naszej półkuli.
W Warszawie 1 czerwca Słońce wschodzi o 2 h20m, za
chodzi o 18h48m, a 30 czerwca wschodzi o 2 h18m, zachodzi
o 19h01m. Najwcześniej Słońce wzejdzie w dniu 17 czerw
ca (2h14m), najpóźniej zajdzie w dniu 24 czerwca (19h01m).
W dniu 8 czerwca nastąpi przejście planety Wenus na
tle tarczy Słońca (widoczne w Polsce).

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0 h czasu UT)

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
1

PJ°]_______ B„ [“]
-1 5 ,3 2
-1 4 ,5 6
-1 3 ,7 9
-1 2 ,9 9
-1 2 ,1 8
-1 1 ,3 6
-1 0 ,5 2
-9 ,6 7
—8,80
-7 ,9 3
-7 ,0 5
-6 ,1 6
-5 ,2 6
-4 ,3 6
-3 ,4 6
-2 ,5 5

-0 ,6 3
-0 ,3 9
-0 ,1 4
0,10
0,34
0,58
0,82
1,06
1,30
1,53
1,77
2,00
2,23
2,46
2,68
2,91

Ln [°]
319,73
293,26
266,79
240,32
213,85
187,38
160,91
134,44
107,96
81,49
55,02
28,54
2,07
335,60
309,12
282,65

------- — >

Koniec zjaw iska: 11 25 54

Rys. 4. Schemat przejścia Wenus na tle tarczy Słońca w dniu
8 czerwca 2004 (podane momenty geocentryczne)

Planety i planetoidy
Merkury i W enus znajdują się na niebie w pobliżu Słoń
ca i są niewidoczne.
W czerwcu obserwacja Marsa staje się praktycznie nie
możliwa. Na początku miesiąca planeta pod koniec zm ierz
chu cywilnego znajduje się na wysokości jedynie 13° nad
zachodnim horyzontem i przy jasności jedynie 1,8mginie w
blasku wieczornej zorzy, a jej w ysokość z dnia na dzień
szybko maleje.
W czerwcu pogarszają się warunki widoczności Jow i
sza. W ciągu miesiąca planeta szybko obniża się nad w ie
czornym horyzontem i pod koniec czerwca w godzinę po
zachodzie Słońca świeci na w ysokości jedynie 15° przy
jasności -1 ,9 m.
Saturn zachodzi w krótce po zachodzie Słońca i jego
obserwacja staje się niemożliwa.
Po koniec miesiąca nad ranem teoretycznie staje się
możliwa obserwacja Urana i Neptuna, jednak w ich dostrze
żeniu będzie przeszkadzać niskie położenie nad horyzon
tem i jasne niebo okresu „białych nocy”.
„Białe noce” s ą także p rzyczyną dla której w czerwcu
praktycznie kończy się okres obserwacji Plutona.

Nadal można będzie obserwować dwie jasne komety,
z których pierwsza powinna pozostać w zasięgu obserwa
cji gołym okiem Gej jasność spadnie do 5,4m), a druga po
jaśnieje do 7,2m, „w dodatku” świecąc dokładnie w zenicie:
Kometa C/2001 Q4 (NEAT) (3,1m— 5,4m): 10 VI: 9h57,0m,
+49°27’; 20 VI: 10h13,6m, +52°44’; 30 VI: 10h28,5m, +54°57’.
Kom eta C/2003 K4 (L IN E A R ) (8 ,4 m— 7 ,2 m): 10 VI:
18h27,4"\ +45°23'; 20 VI: 17h29,0m, +47°08’; 30 VI: 16h22,4"\
+45°51’.

B0, L0 - heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
25d03h4 5 m - heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°.
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Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie czerw
ca, bowiem kolejność faz Księżyca je s t w tym miesiącu
następująca: pełnia 3d04h19m, ostatnia kwadra 9d20h02m,
nów 17d20h27m oraz pierwsza kwadra 25d19h08m. W peryge u m K s ię ż y c z n a jd z ie się 3 d13h11m, a w a p o g e u m
17d16h03m.

W czerwcu możem y obserwować zbliżającą się do opo
zycji ja sn ą planetoidę:
(4) Vesta, (jasność 7,3m). 9 VI: 23h32,3m, -8 ° 2 8 ’; 19 VI:
23h43,4m, -7 ° 5 7 ’; 29 VI: 23h52,8m, -7 ° 4 1 ’.

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca m ierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
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Meteory
W dniach od 11 do 21 czerwca prom ie
niują meteory z roju czerwcowych Lirydów
(JLY). Rój ten był obserwowany w latach 60.
i 70. XX w., następnie zaniknął. Ponownie
obserw owany w 1996 r., nie został jednak
dobrze zbadany. Przewidywane maksimum
w bieżącym roku w dniu 15 czerwca w ystę
puje w okresie nowiu Księżyca, co powinno
pozwolić na lepsze poznanie tego mało zba
danego roju. W szelkie obserwacje będą mia
ły dużą wartość naukową! Radiant meteorów
leży w gwiazdozbiorze Lutni kilka stopni na
południe od W egi i ma w spółrzędne: a =
18h32m, d = +35°.
W dniach od 26 czerwca do 2 lipca pro
m ieniują meteory z roju czerwcowych Bootyd ó w (J B O ). R ój te n o b s e rw o w a n y b y ł
w 1916 r., n a s tę p n ie być m o że w 1921
i 1927 r., po czym zaniknął. Dużym zasko
czeniem było ponowne pojawienie się czerw
cowych Bootydów w 1998 r. i to od razu jako
aktywnego roju — tzw. zenitalna liczba go
dzinna (ZHR) przez ponad pół doby wynosi
ła wtedy od 50 do ponad 100! Macierzysta
kometa roju, 7P/Pons-W innecke przechodzi
ła przez peryhelium w styczniu 1996 i po
nownie w maju 2002. Obecnie orbita kome
ty zbliża się do orbity Ziemi na odległość aż
0,24 j.a., tak w ięc aktywność z 1998 r. mu
siała być związana ze starszym materiałem
krążącym po orbicie rezonansowej z Jow i
szem (z 1819, 1869 lub 1825 r.). Ponowne
spotkanie Ziemi z obłokiem „rezonansowym ”
nastąpi właśnie w bieżącym roku, maksimum
przewidywane jest w dniu 27 czerwca o go
dzinie 1h4 5 m UT. R a d ia n t m e te o ró w leży
w gwiazdozbiorze W olarza i ma w tym dniu
współrzędne: a = 14h56m, <5 = +48°. Ozna
cza to, że w okresie maksimum będzie się
on znajdował stosunkowo wysoko na niebie,
ułatw iając obserw acje tych niezwykle w o l
nych meteorów. W obserwacjach tego cie
kawego roju w drugiej połowie nocy nie bę
dzie przeszkadzał Księżyc po pierwszej kwa
drze, którzy zajdzie około północy.

Rys. 5. Trasa planetoidy (4) Vesta na tle gwiazd gwiazdozbioru Wodnika w czerw
cu 2004 (zaznaczone gwiazdy do 9m)

Rys. 6. Trasa komety C/2001 Q 4 (NEAT) na tle gwiazd w maju i czerwcu 2004
(zaznaczone gwiazdy do 7m)

* * *

1d Gwiazda zmienna długookresowa RR Sgr (miryda) (19h55,9m, -29°11’) osiąga maksimum
jasności (6,8m).
2d15h Minimalna libracja Księżyca (3,5°) w kierun
ku Sinus Iridium (zacieniona).
4d Gwiazda zmienna długookresowa R Vir (miryda) (12h38,5m, +6°59’) osiąga maksimum ja
sności (6,9m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003].
7d10h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 6°.
8d Przejście Wenus na tle tarczy Słońca. Począ
tek zjawiska widoczny w całej Azji, Australii,
w schodniej A fryce, Europie środkowej
i wschodniej, Oceanie Indyjskim, zachodnim
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Rys. 7. Trasa komety C/2003 K4 (LINEAR) na tle gwiazd w maju i czerwcu 2004
(zaznaczone gwiazdy do 8m)
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Rys. 8. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego czerwco
wych Lirydów (JLY) w okresie od 10 do 20 czerwca

Rys. 9. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego czerwco
wych Bootydów (JBO) w okresie od 25 do 30 czerwca

Pacyfiku. Koniec zjawiska widoczny w zachodniej Azji, Euro
pie, Afryce, Oceanie Atlantyckim i w Brazylii (Ameryka Połu
dniowa). Przebieg zjawiska (dla Warszawy): pierwszy kon
takt 5h20m, drugi kontakt 5h39m, środek zjawiska 8h22m, trzeci
kontakt 11h03m, czwarty kontakt 11h23m. W trakcie przebiegu
zjawiska w Polsce wysokość Słońca nad horyzontem wzro
śnie od 25° (pierwszy kontakt), poprzez 51° (środek zjawi
ska) do prawie 60° (czwarty kontakt). Będzie to pierwsze ta
kie zjawisko widoczne z ziem polskich od 1761 r., następne
będzie można w Polsce zobaczyć dopiero w 2247 r.l
8d09h Wenus w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
8d15h Maksymalna libracja Księżyca (9,7°) w kierunku Mare Humboldtianum (zacienione).
8d21h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
8d22h17"’ Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga minimum
jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6m [mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2002],
9d01h Odkrycie gwiazdy z Aqr (4,0m) przy ciemnej części Księży-

ca w ostatniej kwadrze, widoczne w całej Polsce (Wrocław
1h01m— Olsztyn 1h08m).
10d21h Uran nieruchomy w rektascensji.
11d12h Pluton w opozycji ze Słońcem.
12d22h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 1°.
13d23h03m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2002],
15d19h Minimalna libracja Księżyca (3,5°) w kierunku Mare Australe (zacienione).
16d Gwiazda zmienna długookresowa U Cet (miryda) (2h33,7m,
-13°09’) osiąga maksimum jasności (7,5m).
16d18h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 4°.
17d19h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°.
18d21h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
19d05h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 4°.
20d09h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.
21d00h57mSłońce wstępuje w znak Raka, jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 90°. Początek astronomicznego lata.
22d Gwiazda zmienna długookresowa S CMi (miryda) (7h32,7m,
+8°20’) osiąga maksimum jasności (7,5m).
22d21h23m Gwiazda zmienna tj Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003],
23d18h Maksymalna libracja Księżyca (8,9°) w kierunku krateru
Schickard (zacieniony).
24d02h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.
27d Gwiazda zmienna długookresowa RS Vir (miryda) (14h27,3m,
+4°41’) osiąga maksimum jasności (8,1m).
27d00h Złączenie Merkurego z Saturnem w odl. 2°.
29d14h Wenus nieruchoma w rektascensji.
30d14h Minimalna libracja Księżyca (4,6°) w kierunku Sinus Iri
dium (zacieniona).
31d Gwiazda zmienna długookresowa R Psc (miryda) (1n30,7m,
+2°52') osiąga maksimum jasności (8,2m).

Rys. 10. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza
w czerwcu 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
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UWAGA: M om enty wszystkich zjawisk podane są w cza
sie uniwersalnym UT (Greenwich).
Aby otrzym ać datę w obowiązującym w maju i czerwcu
w Polsce „czasie letnim ”, należy dodać 2 godz.
Momenty złączeń planet z Księżycem podane s ą dla
współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia podano
mom enty największego zbliżenia obiektów na niebie. Po
dane są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Pol
sce.
W spółrzędne równikowe podane s ą dla Epoki 2000.0.
Opr. T. Ściężor
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Rys. 11. Mapa gwiazdozbioru Herkulesa do obserwacji gwiazdy
zmiennej U Her (16h25m47,5s, +18°53’33”). Podane jasności gwiazd
porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

Rys. 12. Mapa gwiazdozbioru Strzelca do obserwacji gwiazdy zmien
nej RR Sgr (19h55m56,5s, -29°11'24’'). Podane jasności gwiazd po
równania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

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

Wyżywienie każdy uczestnik Obozu zapewnia we
własnym zakresie. Można skorzystać ze stołówki
schroniska, co jednak podnosi koszty.
Organizatorzy Obozu zapewniają zaopatrzenie
w wystarczającą liczbę teleskopów, jednakże mile
widziane jest posiadanie własnego sprzętu obser
wacyjnego.
Warunkiem uczestnictwa w obozie jest:

W planie obozu znajduje się szkolenie w za
kresie:

♦ Członkostwo PTMA. Osoby nie należące do
PTMA muszą się wcześniej zapisać.

• orientowania się na niebie • podstaw określa
nia czasu i współrzędnych w astronomii • pod
staw optyki astronomicznej • obserwacji Słońca
• obserwacji Księżyca, planet, planetoid oraz ko
met • obserwacji gwiazd zmiennych • obserwa
cji meteorów • obserwacji obiektów mgławico
wych • obserwacji zjawisk zakryciowych.

• Ukończone 18 lat. Osoby w wieku 16-18 lat
muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców.
Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą brać udział
w Obozie wyłącznie wraz z pełnoletnim opieku
nem.

Przewidziane są zarówno dzienne zajęcia teore
tyczne, jak też obserwacje nocne. Instruktorami
będą doświadczeni obserwatorzy, członkowie
PTMA. Ponadto planuje się przeprowadzenie
wycieczek turystycznych po okolicznych górach.

Liczba miejsc ograniczona! Listę uczestników za
twierdzi 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.

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

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kiero
wać bezpośrednio do kierownika Obozu, dra Sła
womira Stachniewicza, najlepiej przez e-mail (Slawomir.Stachniewicz@ifj.edu.pl) lub telefonicznie:
tel. domowy (012) 636-69-54, do pracy (012) 66282-92.
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poradnik obserwatora

Interesujące obiekty: BARAN, BLIŹNIĘTA
BARAN:
NGC 772 [cc: 01h 59ra 20,3S, Ó: +19° 00' 21"] — galaktyka
spiralna o jasności 10,3 mag. i rozmiarach kątowych 7,5' x4,3'.
NGC 821 [a: 02h 08m21,0S, d: +10° 59' 44"] — galaktyka
eliptyczna. Jasność tej galaktyki wynosi 10,7 mag. a rozmia
ry 2,4'* 1,7'.
Obie galaktyki będziemy mogli zaobserwować w telesko
pie o średnicy 100-150 mm (powiększenie: 40-80x). W przy
padku fotografowania obu galaktyk powinniśmy użyć ogni
skowej z zakresu 1500-3000 mm.
NGC 680 [a: 01h49m47,4S, ó: +21° 58' 14"] — galaktyka
spiralna o jasności 11,9 mag. i rozmiarach l,8'xl,6'.
NGC 691 [a: 01h 50m41,7s,ó: +21° 45' 35''] — galaktyka
spiralna o rozmiarach 3,4'x2,5' i jasności 11,4 mag.
NGC 877 [a: 02h 17m58,7S, <5: +14° 32' 50"] — galaktyka
spiralna o jasności wizualnej wynoszącej 11,9 mag. i rozmia
rach 2,4'xl,9'.
NGC 972 [a: 02h 34m 13,3s, ó: +29° 18' 41"] — kolejna
galaktyka spiralna o jasności 1l,4mag. i rozmiarach 3,3'x 1,6'.
NGC 1156 [a: 02h 59m42,5S, <5: +25° 14' 15"] — galakty
ka nieregularna o rozmiarach kątowych 3,3' x2,8' i jasności
11,7 mag.
Do obserwacji powyższych 5 galaktyk powinniśmy użyć
teleskopu o średnicy 200-250 mm i powiększeniu 60-120 razy.
Fotografowanie tych galaktyk wymaga użycia ogniskowych
od 3000 do 5000 mm.

BLIŹNIĘTA:
Bochum 1 [a: 06h 25m30,0S, ó: +19° 46' 00"] — gromada
otwarta gwiazd o jasności 7,9 mag.
Collinder 89 [a: 06h 18m 00,0S, ó: +23° 38' 00"] — gro
mada otwarta (15 gwiazd) o jasności 5,7 mag. i rozmiarach
wynoszących około 35'.
NGC 2168 (M 35) [a: 06h 08m 54,0S, ó: +24° 20' 00"] —
liczna gromada otwarta (200 gwiazd) o średnicy wynoszącej
28' i jasności 5,1 mag.
NGC 2129 [a: 06h 01m00,0S, ó: +23° 18' 00"] — gromada
otwarta (40 gwiazd) o jasności 6,7 mag. i rozmiarach wyno
szących 7'.
Do obserwacji wizualnych powyższych gromad gwiazd
możemy użyć lornetki 10x50. W przypadku obserwacji foto
graficznych powinniśmy użyć teleskopu o średnicy 70-100
mm i ogniskowej 500-1500 mm.
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IC 2157 [a: 06h 05m 00,Os, ó: +24° 00' 00"] — gromada
otwarta (20 gwiazd) o średnicy 7' i jasności 8,4 mag.
NGC 2158 [a: 06h 07m30,0S,Ó: +24° 06' 00"] — gromada
otwarta gwiazd o średnicy 5' i jasności 8,6 mag.
NGC 2331 [a: 07h 07m 12,0s, ó: +21° 21' 00"] — gromada
otwarta (30 gwiazd) o jasności 8,5 mag. i średnicy 18'.
NGC 2395 [a: 07h 27m06,0S, <5: +13° 35' 00"] — gromada
otwarta (30 gwiazd) o średnicy 12' i jasności 8,0 mag.
NGC 2420 [a: 07h 38m 30,0S, <5: +21° 34' 00"] — stosun
kowo liczna gromada otwarta (100 gwiazd) o jasności 8,3
mag. i średnicy wynoszącej 10'.
Do obserwacji powyższych 5 gromad otwartych możemy
użyć lornetki 20x60. Jeśli chcemy wykonać ich fotografię, to
będziemy potrzebować teleskopu o średnicy 80—120 mm i
ogniskowej z zakresu 1000-2000 mm.
NGC 2266 [a: 06h43m 12,0S, d: +26° 58' 00"] — gromada
otwarta (50 gwiazd) o jasności 9,5 mag. i średnicy 7'.
NGC 2304 [a: 06h 55m00,0S, ó: +18° 01' 00"] — gromada
otwarta (30 gwiazd) o jasności 10 mag. i rozmiarach kąto
wych wynoszących 5'.
NGC 2355 [a: 07h 16m54,0S, ó: +13° 47' 00"] — gromada
otwarta (40 gwiazd) o średnicy 9' i jasności 9,7 mag.
Odpowiednim instrumentem do obserwacji wizualnych
pozostałych 3 gromad otwartych będzie teleskop o średnicy
100-150 mm i powiększeniu wynoszącym 40-80 razy. Foto
grafując powyższe gromady powinniśmy użyć ogniskowej
z zakresu 1000-2000 mm.
NGC 2392 [a: 07h 29m09,4S, d: +20° 54' 45"] — mgławi
ca planetarna o jasności 8,6 mag. i rozmiarach 47"x43". W jej
centrum znajduje się gwiazda o jasności 9,8 mag. Do obser
wacji wizualnych odpowiedni będzie teleskop o średnicy 100150 mm i powiększeniu 60-120 razy, natomiast fotografując
NGC 2392 powinniśmy użyć teleskopu o średnicy 200-250
mm i ogniskowej 3000-5000 mm.
NGC 2339 [a: 07h 08m20,7S, <5: +18° 46' 53"] — galakty
ka spiralna o jasności 11,8 mag. i rozmiarach 2,7'x2,0'.
NGC 3691 [a: 07h 08m01,6s,ó:+15° 10'46"]— galakty
ka spiralna o jasności 11,9 mag. i rozmiarach 2,2'x 1,1'.
Obie galaktyki będziemy mogli zaobserwować za pomocą
teleskopu o średnicy 200-250 mm i powiększeniu 60-120 razy,
natomiast w przypadku fotografowania powinniśmy użyć
ogniskowej z zakresu 3000-5000 mm.
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Wiesław Skarżyński
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astronomia i muzyka

Noc komety i gwiezdny pył
amiętają Państwo piosenkę o ta
kim tytule, którą w latach 80.
śpiewała z powodzeniem Teresa
Haremza? Hm... obawiam się, że mło
de pokolenia czytelników „Uranii” na
wet nie słyszało nazwiska takiej piosen
karki. A może jakieś inne skojarzenia
muzyczne? Ponownie pozwolę sobie na
odwołanie do polskiej muzyki lat 80.:
zespół Budka Suflera (ten znają chyba
wszyscy) i ich wielki przebój pt. Noc
Komety. Notabene, mało kto o tym wie,
iż piosenkę tę zespół „zapożyczył” od
niemieckiej grupy Eloy (tytuł org. Time
To Tum). Apokaliptyczna wizja katastro
fy w tym utworze o dobrą dekadę wy
przedziła modę na straszenie nas zagro
żeniem z Kosmosu w prasie, telewizji,
kinie. Blaski, odblaski, powódź pozłoty,
krzyżepołudnia i gwiezdnypył. Stosy dia
mentów, co zimnym światłem będą siępa
lić do kresu dni. Nadciąga noc komety,
ognistych meteorów deszcz...
Nie mam w tej chwili zamiaru roz
wijać tych pomysłów, a nawet nie będę
szukał innych, podobnych odniesień
muzycznych. No cóż, komety były trak
towane jako zwiastun złowróżbny w róż
nych kulturach i nic na to nie poradzę.
Zostawmy je w spokoju, a zajmijmy się
tym, co w temacie: pyłem. Ma i on swoją
wymowną symbolikę — czegoś zniko
mego, ulotnego, marnego, ale zarazem
przez związek z gwiazdami, symbolizu
je powiązanie nieba i ziemi, ducha i ma
terii.

P

Skąd zainteresowanie gwiezdnym
pyłem w tym odcinku cyklu Astronomia
i muzyka? Ano stąd, iż właśnie dotarły
do Ziemi pomyślne wieści z pokładu
sondy Stardust, która „przeżyła” 2 stycz
nia br. zbliżenie z kometą Wild-2 i uwię
ziła w aerożełu drobiny kometamego
pyłu, który powinien za 2 lata dotrzeć
w hermetycznym pojemniku na po
wierzchnię Ziemi, gdzie zostanie pod
dany badaniom laboratoryjnym. Ucze-

Jądro komety Wild-2 sfotografowane przez
sondę Stardust. Fot. JPL/NASA

ni liczą na to, że badania te pozwolą
przybliżyć nas do odpowiedzi na fun
damentalne pytanie: skąd pochodzimy?
A pamiętajmy, że oprócz pyłu kometarnego Stardust ma dostarczyć również
cząstki materii międzygwiezdnej.
Gdy zbliżała się pora wystrzelenia
sondy Stardust w Kosmos (luty 1999 r.),
poprzez Internet istniała możliwość za
pisania swojego nazwiska w krzemowej
pamięci, którą umieszczono na pokła
dzie sondy. Po powrocie na Ziemię ma
ona zostać umieszczona w muzeum.

Skorzystałem wraz z rodziną z tej oka
zji i pilnie śledziłem losy misji. Szcze
gólnie pamiętam pewną bezsenną noc,
gdy zabawiałem się przeglądaniem stron
internetowych ze słowem kluczowym
„Stardust” i z pewnym zdziwieniem za
uważyłem, że najczęściej są to strony
związane z ... muzyką! To jakiś renomo
wany lokal o takiej nazwie, gdzie grają
dużo dobrej muzyki, to utwory muzycz
ne o takim tytule, czy słowa piosenek
z gwiezdnym pyłem gdzieś w środku.
Często były to piosenki o nieśmiertelnej
tematyce miłosnej i uczuciu bycia
gwiezdnym pyłem, gdy tej miłości brak.
Kompozycja H. Carmichaelapt. Stardust
doczekała się ponad 600 zarejstrowanych
wykonań, a napisane do niej przez M. Parisha słowa uczyniły tę piosenkę istnym
szlagierem, który niepodzielnie królował
na świecie w latach 50. minionego stu
lecia. Polecam ją w wykonaniu Nat
„King” Cole'a! Tytuł Stardust dobrze
znany jest i jazzmenom, i miłośnikom
muzyki country.
Na koniec pozwolę sobie na taką dy
gresję: w kulturze anglojęzycznej poję
cie stardust można spotkać znacznie
częściej niż gwiezdny pył w naszej ro
dzimej. Czyżby ludzie Zachodu bardziej
przeżywali kruchość ludzkiej istoty
w zderzeniu z potęgą Wszechświata?
Jacek Drążkowski
PS Dziękują Panom Jędraszkowi i Zawadzińskiemu za zapmszenie na Ich wspólny
koncert w Toruńskim Planetarium.

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANH-PA
Prenumerata na rok 2004 (6 zeszytów) kosztuje 54 zł (zagraniczna 70 zł).
Cena pojedynczego zeszytu 10 zł. W płaty prosimy kierować na konto:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Bank Millennium S.A. o/Toruń
Nr 44 116022020000000055305241
W szelkich informacji o prenum eracie i zakupie numerów archiwalnych
„Postępów Astronomii” i „Uranii-PA” udziela:
Piotr Wąż
Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
E-mail: urania@ astri.uni.torun.pl
tel/fax (0-56) 611 30 56 / 611 30 08
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Krzyżówka z hasłem

relaks z Uranią
ozwiązaniem krzyżówki z „Uranii-PA” nr 6/2003 jest hasło: „COONABARABRAN”.
N agrody książkow e wylosowali:
Kamil Ślęzak z Katowic i Grzegorz
Kubicki ze Ostrowca Świętokrzyskie
go. Gratulujemy. N agrody w yślem y
pocztą.
Kto przeczytał uw ażnie bieżący
zeszyt „U ranii” , nie pow inien m ieć
problem ów z odgadnięciem p o n iż
szych haseł:

1

R

2

4
5
6
_

1.... galaktyk

7

2. Rój w czerwcu
3. Planetoida w czerwcu

8

4.... na Słońcu
5. Planeta wkrótce na tarczy słonecznej
6. Druga gwiazda Plejad
7. Promieniowanie o długości fali 10 cm
8. Odkrył, że powierzchnia Słońca nie
obraca się jak bryła sztywna
9. Zanieczyszczenia ...
10. Twórca teorii dynama
11. Sondy, które wystartowały w 1977 r.
12. Jedna z sond obecnie na Marsie
13. Jasna kometa w maju i czerwcu

Wśród autorów prawidłowych rozwią
zań (wystarczy podać hasło końcowe)
rozlosujem y plakaty sponsorow ane
przez sklep internetowy www.astrosklep.pl. N a rozwiązania czekamy do
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9
10
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końca kwietnia br. Osoby nie będące
prenumeratorami „Uranii-PA” muszą
d o łączy ć do ro zw iąz an ia kupon
umieszczony w lewym górnym rogu tej
strony. Prenumeratorzy mogą przesy
łać rozwiązania drogą elektroniczną.

r
■

w w w .a s tr o s k le p .p l

Naz\/w av
wego stanowiące klucz do odnalezienia
hasła w krzyżówce z U-PA 6/03:
1. Mucha; 2. Mikroskop; 3. Wąż Morski;
4. Węgielnica; 5. Indianin; 6. Gołąb; 7.
Malarz; 8. Żuraw; 9. Ołtarz; 10. Rzeź
biarz; 11. Złota Ryba; 12. Oktant; 13.
Feniks.
Autor: J. Drążkowska

Ciekawe strony internetowe...
Dzisiaj trochę historii. Proponuję zajrzeć pod adres:
http://www.mentallandscape.com/V_Venus.htm

f
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Don P. Mitchell zebrał tu materiały dotyczące radzieckich badań Wenus
— to, co na pierwszy rzut oka zwróciło moją uwagę, to komputerowo po
prawione obrazy powierzchni planety — te, które dostarczyły misje ra
dzieckie, są jedynymi, jakimi do tej pory dysponujemy. Ale to tylko jeden
z tematów-odnośników, do których mamy dostęp. Możemy dotrzeć od mnó
stwa interesujących szczegółów technicznych dotyczących misji, przyrzą
dów pomiarowych czy telemetrii — niektóre są unikalne i trudne do znale
zienia w innych m iejscach. O glądając stare schem aty czy zdjęcia,
uświadamiamy sobie, jak wielki postęp w dziedzinie badań kosmicznych
nastąpił w ciągu ostatnich lat. Jest też ciekawostka — zbiór metalowych
emblematów umieszczanych na pokładach radzieckich statków kosmicz
nych — świadectwo politycznych motywów „napędzających” badania ko
smiczne traktowane jako rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi. Inny cie
kaw y odnośnik prow adzi do listy rosyjskich instytucji zw iązanych
z badaniami kosmicznymi czy techniką wspomagającą te badania. Więk
szość stron posiada wersje angielskie, niestety nie zawsze aktualizowane
równocześnie z wersją rosyjską, (r.y)
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wać z obrazami uzyskiwanymi teleskopem kosmicznym,
obserwatorom dostarczało i tak wiele satysfakcji. Znacz
nie trudniejsze zadanie czekało chętnych do utrwalenia
tych obrazów na kliszy fotograficznej, a to z racji potrze
by stosowania długich ogniskowych i czasów ekspozy
cji, gdzie wyraźnie przeszkadzały drgania naszej atmo
sfery. Stąd wiele rejestracji widocznych szczegółów w po
staci rysunków lub zdjęć przetwarzanych elektronicznie
(patrz: zdjęcia i rysunki obserwatorów prezentowane
w „Uranii-PA” nr 6/2003). To, co można było utrwalić na
Wielka Opozycja Marsa co prawda już za nami, ale wciąż
przykuwa on naszą uwagę z racji odbywających się właś kliszy bez specjalnych zabiegów, prezentują pokazane
tu dwa zdjęcia autorstwa Ireneusza Jankowskiego z Sie
nie misji marsjanskich.
mianowic Śląskich (teleskop typu Cassegraina 200 mm
W okresie największego zbliżenia Czerwona Planeta
firmy Uniwersał, projekcja okularowa z ogniskową wybyła wdzięcznym obiektem do miłośniczych obserwacji
teleskopowych. Wraz z dobowym obrotem tarczy Marsa | dłużoną do 14000 mm, zastosowany okular symetryczbyły dobrze widoczne zmiany w wyglądzie szczegółów
ny wymontowany z zeissowskiej lornetki, ekspozycje ok.
powierzchni i choć to, co można było zobaczyć przez am a;. 1 s na filmie Fuji Color 200 ASA). Zdjęcie po lewej było
torskie przyrządy, w żaden sposób nie mogło konkuro# wykonane 8 sierpnia, po prawej - 28 sierpnia 2003 r.
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Wyżej prezentujemy cztery zdjęcia wykonane integrującą
kamerą CCD firmy Starlight Express model MX7C dołą
czoną do teleskopów Takahashi FS102 (102 mm f/8)
w przypadku zdjęć M27 i M57 (górne) lub FS60C (60 mm
f/5.9) w przypadku M33 i M42 (dolne). Zdjęcia są złoże
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niem od 60 do 120 ekspozycji po 30-60 s każda. Wszyst
kie one zostały wykonane... na przedmieściach Warsza
wy! Obróbki kom puterowej dokonano w programach
AstroArt i Photoshop. Autorem tych pięknych prac jest
Paweł Łańcucki z Warszawy
iSTRONOI

\ .n i

ISSN 0032-5414

Widok z góry na kaldery na szczycie góry Olimp (Olympus Mons) na Marsie. Góra Olimp, najwyższy wulkan w naszym
Systemie Słonecznym, ma średnią wysokość 22 km, a głębokość kaldery wynosi 3 km. Jest to najbardziej szczegółowy
obraz tego obszaru (12 m na piksel), jaki kiedykolwiek udało się otrzymać. Został uzyskany 21 stycznia 2004 r.
z wysokości 273 km przy pomocy Kamery Stereo Wysokiej Rozdzielczości (HRSC) na pokładzie stacji kosmicznej
Mars Express. Sfotografowany obszar ma szerokość ok. 102 km
Fot. ESA/DLR/FU Berlin

