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Ultragłębokie 
Pole Hubble'a
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Jak wyglądały pierwsze galaktyki? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, Teleskop Kosmiczny Hubble'a właśnie zakoń
czył sporządzanie Ultragłębokiego Pola Hubble'a (ang. Hubble Ultra Deep Field —  HUDF), najgłębszego obrazu 
Wszechświata, jaki kiedykolwiek wykonano w świetle widzialnym. Przedstawiony powyżej HUDF pokazuje próbkę 
najstarszych obserwowanych do tej pory galaktyk, które uformowały się tuż po mrocznych czasach, 13 mld lat temu, 
gdy Wszechświat miał tylko 5% obecnego wieku. Obraz wykonały kamery NICMOS i nowa ACS Teleskopu Kosmicz
nego Hubble'a. Po 3-miesięcznym wpatrywaniu się w to samo miejsce, HUDF jest czterokrotnie bardziej czuły w nie
których barwach niż oryginalne Głębokie Pole Hubble’a (ang. Hubble Deep Field—  HDF). Teraz zapewne astronomo
wie całego świata będą latami badać HUDF, by lepiej zrozumieć formowanie się gwiazd i galaktyk we wczesnym 
Wszechświecie.

Fot. S. Beckwith & the HUDF Working Group (STScl), HST, ESA, NASA
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Szalone jest tempo rozwoju astronomii. Niemal codziennie jesteśmy 

informowani o kolejnych odkryciach, nowych obiektach, rekordowo dalekich 
galaktykach, nieoczekiwanych zjawiskach. Od ukazania się poprzedniego zeszytu 
„Uranii-Postępów Astronomii” media doniosły o rewelacyjnych odkryciach 
na powierzchni Marsa, o nowej planetce na krańcach Układu Planetarnego,
0 najodleglejszych galaktykach, które powstały tylko kilkaset milionów lat 
po Wielkim Wybuchu i o wielu innych. Jak pojąć to wszystko? Jak zrozumieć?
1 właśnie my jesteśmy po to, aby przybliżać i wyjaśniać Państwu te najnowsze 
zdobycze nauki o otaczającym nas świecie. Robimy to m.in. na stronach naszego 
czasopisma, które macie Państwo w rękach, jak  i wirtualnie, na stronach internetowych naszego 
serwisu edukacyjnego www.pta.edu.pl/ORJON. Do obu tych źródeł możecie Państwo przysyłać pytania 
i komentarze, a odpowiedzą na nie zawodowi astronomowie.

Bieżący zeszyt otwieramy artykułem Krzysztofa Rochowicza na temat najodległej szych galaktyk 
we Wszechświecie. Autor odsłania nam metody i sposoby, jakimi posługują się astronomowie w tych 
badaniach i jakie jest znaczenie dokonanych odkryć. ^

Następnie Agnieszka Janiuk przedstawia pierwsze wyniki badań Wszechświata przy pomocy satelity 
INEGRAL. Pisaliśmy o budowie tego aparatu badawczego, również przy udziale Polaków, 
w „Postępach Astronomii” w 1997 r. (PA 1997, 45, nr 1 s. 10-18). Teraz mamy już niezwykle ciekawe 
rezultaty badań.

Za niespełna 7 łat Neptun zamknie swój pierwszy obieg dookoła Słońca od chwili odkrycia 
w 1846 r. Mimo upływu blisko 160 lat ciągle nie wszystko wiemy o rodzinie księżyców i pierścieni tej 
planety. Ostatnie księżyce Neptuna odkryto w latach 2002 i 2003. Tadeusz Z. Dworak opisuje ciekawy 
świat księżyców tej, najprawdopodobniej, najodleglejszej planety naszego Systemu Planetarnego.
A Krzysztof Czart przybliża nam stan odbyć tzw. obiektów transneptunowych, w tym planetoidy Sedna, 
której orbita leży prawdopodobnie dwa razy dalej od Słońca niż orbita Plutona.

Najciekawszym zjawiskiem astronomicznym, nawet dla nieuzbrojonego oka obserwatora, będzie 
tego lata (we wtorek 8 czerwca) przejście Wenus na tle tarczy Słońca. O szczegółach tego zjawiska 
pisaliśmy w poprzednim zeszycie. Obecnie, oprócz przypominania adresu specjalnego serwisu 
internetowego prowadzonego przez astronomów wrocławskich, gdzie można znaleźć szczegółowy opis 
zjawiska, piórem Magdy Pilskiej-Piotrowskiej opowiadamy o tym, jak  to drzewiej obserwowano owo 
zjawisko w Polsce.

A jak  dawni mieszkańcy Ziemi wyobrażali sobie Wszechświat? W różnych kulturach było to 
zapewne różne wyobrażenie. W tym zeszycie o wyobrażeniach Rzymian o Wszechświecie pisze Maria 
Rumszewicz. A  f j

Niestety, niektórzy astronomowie odchodzą na zawsze. W styczniu zmarła Pani Aniela Dziewulska- 
-Łosiowa, ostatni magister astronomii Uniwersytetu Stefana Batorego. Jej sylwetkę kreślą na naszych 
stronach Anna i Józef Smakowie.

Wiele się dzieje w polskim środowisku astronomicznym: powstało nowe akademickie 
obserwatorium astronomiczne w Kielcach, powstało nowe stowarzyszenie obserwatorów, planowane 
są obozy obserwacyjne i inne spotkania.

W Astronomii w szkole piórem Juliusza Domańskiego piszemy o tym, jak  wykorzystać diagram H-R 
w nauczaniu „nowego ’’przedmiotu „Fizyka i astronomia ”. Jak zwykle zamieszczamy kalendarz 
astronomiczny opracowany przez Tomasza Ściężora, poradnik obserwatora prowadzony przez 
Wiesława Skórzyńskiego, felieton muzyczny Jacka Drążkowskiego 4 krzyżówkę opracowaną 
przez Joannę Drążkowską.

Życzę Państwu przyjemnej lektury

Toruń, w marcu 2004 r.
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czytelnicy piszą...

Szanowny Panie Profesorze,
Mam jedną uwagę do nu

meru 1/04 „Uranii". Otóż pod 
portretem dra Rakowieckiego 
wydrukowanym na s. 28 znaj
duje się podpis „Portret dra 
Rakowieckiego znajdujący się 
w O bserw atorium  A stron o 
micznym UJ”. Rzeczywistość 
jest nieco inna. Widoczny na 
zdjęciu portret istotnie należy 
do Obserwatorium UJ, jednak 
jest wypożyczony (jest w de
pozycie) do Planetarium Ślą
skiego, uzupełniając kolekcję 
portre tów  polskich astrono
m ów, b ę d ą c ą  w ła s n o ś c ią  
(z wyjątkiem tego jednego por
tretu) Planetarium. Konkretnie 
portret dra Rakowieckiego wisi 
w Planetarium nad moim biur
kiem i spogląda na mnie z wy
raźną dezaprobatą (co widać 
na zdjęciu), zwłaszcza kiedy 
się lenię!

Jak sądzę, uwaga jest nie
zbyt istotna, ale napisałem ją  
głównie pod wpływem wyrazu 
nagany w oczach Rakowiec
kiego -  i wydaje mi się, że te
raz patrzy na mnie mniej su
rowo.

Z wyrazami szacunku i naj
lepszymi pozdrowieniami

Jerzy Kuczyński

Red.:  D z ięku jem y p ię kn ie  
Panu Doktorowi za dopełnie
nie podpisu pod portretem dra 
Rakowieckiego i  gratulujemy 
wybitnego Towarzysza Pracy, 
a Kolegom z Planetarium Ślą
sk iego dz ięku jem y za udo
stępnienie „Uranii” elektronicz
nej wersji portretu tego znako
mitego lekarza i badacza ru
chów cia ł niebieskich.

Kilka „usterek” w artykule 
o katastrofach kosm onau- 
tycznych

W pierwszym akapicie au
to r „w yb ie la” W ernhera von 
Brauna. Ale to nie takie proste. 
Jakie były motywy jego działal
ności w hitlerowskich Niem
czech, wiedzieć nie możemy. 
Ale faktem jest, że po udanej 
próbie rakiety V2 otrzymał on 
z rąk Hitlera tytuł profesorski 
z pominięciem wszelkich zasad 
akademickich (w „normalnym” 
trybie nie mógłby go otrzymać). 
To prawda, że przy produkcji ra
kiety zmarły tysiące robotników 
przymusowych. Także to, że ra

kieta M2 zab iła w Londynie 
(i Antwerpii') wiele tysięcy cy
wilów. I faktem jest, że do koń
ca życia tego von Braunowi nie 
zapomniano i że nie wszyscy 
dowierzali w to, co on sam o so
bie opowiadał jako obywatel 
amerykański...

Katastrofa rakiety na ko
smodromie Bajkonurw 1960 r. 
dotyczyła nowej balistycznej 
rakiety wojskowej. Czy można 
ją  w ięc nazywać katastro fą  
„astronautyczną"? Przypadko
wo włączył się silnik drugiego 
członu w czasie przygotowań 
do startu —  a nie „w czasie star
tu” (nb. Amerykanie też mieli 
podobną katastrofę...).

Jest rzeczą oczyw istą że 
Sojuz 1 (i jego kabina powrot
na!) nie uderzył w  Ziemię „nie
mal z kosmiczną prędkością”. 
Przecież kosmiczna prędkość 
ruchu została uprzednio wyha
mowana w górnych warstwach 
atmosfery przez opór powie
trza. W podobny sposób spa
dają zresztą na Ziemię niewiel
kie m eteoryty —  wcale nie 
z „kosmiczną” prędkością.

Lot Łuny 15 nie udał się, ale 
wielkim sukcesem zakończy
ły się loty Łuny 16, 20 i 24. Są 
to jak dotychczas jedyne au
tomatyczne aparaty kosmicz
ne, które dostarczyły z Księży
ca na Z iem ię nieco próbek 
jego gruntu.

Apollo 13 nie musiał oblaty
wać Księżyca. Z miejsca kata
strofy mógł od razu zawrócić ku 
Ziemi, ale zużyto by wtedy nie
mal cały zapas materiału pęd
nego w statku wyprawnym LM, 
wybrano więc wariant z oblo
tem Księżyca, choć przedłuża
ło to lot uszkodzonego statku
o około 2 doby...

Przebieg i przyczyny kata
strofy samolotu kosmicznego 
Challenger zostały nadzwyczaj 
drobiazgowo wyjaśnione. Uka
zało się na ten temat w Polsce 
wiele artykułów. Te nie był „wy
buch paliwa w dopalaczu”.

Między najniższą a kolejną 
sekcją prawej rakiety stałopali- 
wowej przepaliła się już w  chwili 
startu uszczelka i wydostał się 
dym, a później płomień. (Widać 
to było na filmie, który pokazy
wała telewizja). Płomień ten 
stopił dolny wspornik, którym 
rakieta była przymocowana do 
zbiornika (ciekłego tlenu i cie
k łego w odoru). Dół rakie ty

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

Zapraszamy na nasze łamy!

zaczął się odchylać od zbiorni
ka, w związku z czym górny 
kraniec wybił w  nim dziurę, co 
spowodowało wybuch wodoru
i tlenu. (A obie rakiety stałopa- 
liwowe ... poleciały „sobie” da
lej i zniszczono je dopiero sy
gnałem radiowym z Ziemi).

Nie jest prawdą że załoga 
Challengera „częściowo nało
żyła skafandry" dopiero po ka
tastrofie (chodziło o nałożenie 
aparatów tlenowych).

Również przyczyna kata
strofy samolotu kosmicznego 
Columbia została wyjaśniona.

Autor artykułu snuje dywa
gacje, że „coś w niego uderzy
ło”. Ależ tak—  kawał utwardzo
nego styropianu, który odpadł 
od zewnętrznego zbiornika w 
czasie startu. Widać to na fil
mie, który pokazywała telewi
zja. Zresztą kosmonauta izra
elski przesłał na Ziemię —  nie
legalnie? —  obraz dziury wybi
tej w pokryciu żaroodpornym 
skrzydła, co też pokazano w 
telewizji. W  wyniku tego samo
lot kosmiczny nie eksplodował, 
ale —  po prostu rozsypał się na 
skutek oddziaływania na nie- 
chronioną konstrukcję szoku 
termicznego powstałego w cza
sie powrotu do atmosfery.

Jeżeli chodzi o teleskop ko
smiczny Hubble'a, to rodzaj (i 
przyczyna) niesprawności też 
zostały dokładnie wyjaśnione, 
ale naprawa nie polegała na 
„justacji głównego zwierciadła1’ 
przez ekipę kosmonautów (co 
w warunkach lotu kosmiczne
go było zupełnie niewykonal
ne!). Naprawę wykonano w ten 
sposób, że do układu optycz
nego teleskopu wmontowano 
dodatkowo element optyczny

(o bardzo skomplikowanym w 
kształcie —  tylko jedna mała 
firma optyczna w USA podjęła 
się jego wykonania!). Wymaga
ło to jednak usunięcia na stałe 
jednego z 4 zespołów przyrzą
dów pomiarowych teleskopu. 
Przez zwolnione w ten sposób 
miejsce wsunięto korekcyjny 
układ optyczny, a jego precy
zy jn ą  regu lac ję  w ykonano 
drogą radiową z Ziemi.

Andrzej Marks

‘ Na Londyn wysłano ok. 900 
rakiet V2, a na Antwerpię 1300.

"VENUS
TRANSIT
2004

http://www.astro.uni.w roc.pl/
vt-2004.html

Ogłoszenia drobne
Sprzedam teleskop New
tona (Dobson). Średnica 
lustra 330 mm, ogniskowa 
1800 mm. Cena do uzgod
nienia. M ożliwość trans
portu. Tel. (0502) 084 115
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100 W pogoni za pierwszym światłem 
—  najodleglejsze galaktyki we Wszechświecie
Krzysztof Rochowicz
W ostatnich tygodniach granice dostępnej nasz)’m obserwacjom części Wszechświata 
zostały znacząco rozszerzone. Tym razem w badaniu odległych galaktyk wspomogła 
astronomów sama natura dzięki zjawisku soczewkowania grawitacyjnego.

104 INTEGRAL obserwuje Wszechświat
Agnieszka Janiuk
Wystrzelony w październiku 2002 r. satelita INTEGRAL, zbudowany przez ESA, jest 
instrumentem, który jako pierwszy obserwuje obiekty kosmiczne w zakresie promieni 
gamma, X  i optycznym. Jego głównym celem są obszary intensywnej nukleosyntezy 
pierwiastków oraz obiekty' zwarte, np. akreujące czarne dziury. Niniejszy artykuł pod
sumowuje wyniki pierwszych obserwacji przeprowadzonych przez INTEGRAL-a.

108 Księżyce układu dalekiego Neptuna
T. Zbigniew Dworak
Neptun dopełni wkrótce swego pierwszego od odkrycia w 1846 r. pełnego obiegu 
wokół Słońca. Największy z jego satelitów posiada otoczkę gazową. Ostatni jego na
turalny księżyc został odkryty w 2003 r. Artykuł przedstawia ciekawy świat księżyców 
i pierścieni tej planety.

112 Jak Rzymianin wyobrażał sobie Wszechświat
Maria Rumszewicz
Cyceron pisał: ...Oto cały Wszechświat jest połączeniem dziewięciu kręgów lub ra
czej kul: jeden z nich zewnętrzny jest kręgiem nieba, który ogarnia sobą wszystkie 
pozostałe... Co się tyczy planety dziewiątej, która zajmuje środek Wszechświata, to 
jest Ziemia, ta nie porusza się, leży najniżej i na nią spadają wszystkie ciała skutkiem 
swego ciężaru.

116 Jak w Polsce obserwowano przejście Wenus 
przez Słońce
Magdalena Pilska-Piotrowska
Wiedzieć trzeba, że o takich złączeniach bliskich z Słońcem, zawsze od stworzenia 
Świata dobrze wiedzieli Astronomowie, a lubo niektórzy powątpiewali, że nie można, 
aby Wenus pod Słońce kiedy podeyść mogła, inni jednak choć nie przez doświadcze
nie, lecz przez uważenie rozumem, twierdzili, że bydż może aby ten planeta tak pod 
słoneczny okrąg mógł podeyść, żeby sie zdawał ja k  makuła mala.

w kolorze: Galeria Uranii (okl. 1, wkl I, wkł. IV, okł. III)
118 rozmaitości: Tytan —  stare zagadki, nowe wyzwania (118); Długie mrocz

ne lata (119); Będzie potrójny wyścig? (121); Nowe duże obiekty Pasa Kuipe- 
ra (122)

124 w kraju: Obserwatorium i Planetarium Akademii Świętokrzyskiej w Kiel
cach (124); Zbieramy meteoryty... na niebie (125); XXSeminarium PKiM (129) 

126 galeria obiektów NGC: NGC 1232; NGC1245; N G C1275 
128 In Memorianr. Aniela Dziewulska-Łosiowa (1916-2004)
130 astronomia w szkole: Diagram H-R w nauczaniu przedmiotu fizyka 

i astronomia
136 kalendarz astronomiczny 2004: lipiec-sierpień  
141 poradnik obserwatora: Interesujące obiekty: Byk, Cefeusz
143 astronomia i  muzyka: Musica Ex Civitae Copemici
144 relaks z  Uranią: krzyżówka 
144 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Gromada galaktyk Abell 2218. Jest tak zwarta i masywna, że je j pole grawitacyjne ugina 
i ogniskuje światło pochodzące odpołożonych daleko za nią galaktyk, tworząc ich wielokrotne 
(łukowate) obrazy. Dzięki tym własnościom (soczewkowanie grawitacyjne) udało się odkryć 
na prezentowanym obrazie galaktykę, która powstała zaledwie 750 min lat po Wielkim 
Wybuchu i znajduje się w odległości 13 mld lat świetlnych od nas (zob. artykuł K. Rochowicza 
i rys. 5 na s. 102)
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Krzysztof Rochowicz

Badania obiektów na 
krańcach obserwo walnego 
Wszechświata stanowią 

jeden z najbardziej 
dynamicznie rozwijających 
się obszarów współczesnej 
astrofizyku W ostatniej 
dekadzie nastąpił znaczący 
postęp w tej dziedzinie, 
najpierw za sprawą 
teleskopu kosmicznego 
Hubble’a, który prawie 
dziesięciokrotnie powiększył 
rozmiary dostępnej naszym 
obserwacjom części 
Kosmosu, a ostatnio przy 
dużym udziale 
nowoczesnych teleskopów 
naziemnych

Wpogoni za 
pierwszym światłem

—  najodleglejsze galaktyki 
we Wszechświecie

M szczę  10 lat temu listę obiektów
B o  największym przesunięciu ku 

czerw ieni otw ierały kw azary 
o wartości z nieco przekraczającej 4, na
tomiast brakowało sukcesów w poszu
kiwaniu odległych galaktyk. Wtedy to 
Chuck Steidel, astronom pracujący 
w Kalifornijskim Instytucie Technolo
gicznym, wpadł na pomysł, jak odróż
nić światło odległych galaktyk pośród 
tysięcy innych obiektów na przeglądo
wych obrazach nieba. Porównując zdję
cia uzyskane z użyciem filtrów: czerwo
nego, zielonego i ultrafioletowego, 
zauważył, że przy użyciu filtra UV nie
które galaktyki znikają (rys. 1). Zinter
pretował to jako efekt pochłaniania 
przez obłoki wodoru promieniowania 
o długości fali krótszej niż linia Ly- 
m an-a (która na skutek przesunięcia ku 
czerwieni o wartości przekraczającej 3 
znalazła się tymczasem w widzialnym 
zakresie widma). Nazwał je  galaktyka
mi z przerwą Lymana (Lyman-break ga
laxies), od nazwiska fizyka, który na po
czątku XX w. zapoczątkował badania 
widm w ultrafiolecie.

Metodę tę zastosowano z powodze
niem do wyszukiwania podejrzanych 
galaktyk w tzw. głębokim polu Hubble’a 
oraz w innych przeglądach fotometrycz-

nych. Obserwacje spektroskopowe, pro
wadzone głównie z użyciem teleskopu 
Kecka, potwierdziły odkrycie w roku 
1995 —  15, w 1997 —  ponad 250, 
a wkrótce potem już kilku tysięcy ga
laktyk o przesunięciu ku czerwieni prze
kraczającym wartość z = 3. Jednocześ
nie galaktyki wysunęły się na czoło listy 
obiektów o największym przesunięciu 
ku czerwieni, w roku 1998 przekracza
jąc granicę z = 5, a w roku 2002 —  z 
= 6. W ciągu ostatnich dwóch lat zna
czące sukcesy w obserwacjach spektro
skopowych słabych, odległych galaktyk 
były udziałem teleskopów VLT i Suba
ru. Przegląd Subaru Deep Field, reali
zowany w kwietniu i w maju 2002 r., 
a polegający na 6-godzinnej obserwacji 
obszaru (położonego na pograniczu 
Warkocza Bereniki i Wolarza) o rozmia
rach pół stopnia w trzech filtrach, ujaw
nił 50 tys. obiektów, spośród któiych wy
selekcjonowano 70 kandydatek. Już 
w czerwcu 2002 r. obserwowano spek- 
troskopowo 9 z nich, w dwóch przypad
kach potwierdzając, że są to odległe ga
laktyki, dla których z wynosi 6,54 i 6,58 
(co w świetle obecnych ocen stałej Hub
ble’a odpowiada odległości 12,9 mld lat 
świetlnych i oznacza, że widzimy obiek
ty z epoki 900 min lat po Wielkim Wy-
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Rys. 1. Zdjęcie fragmentu nieba z użyciem trzech filtrów. Obiekt zaznaczony kółkiem jest 
widoczny tylko w barwie zielonej i czerwonej, w ultrafiolecie nie jest widoczny
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Rys. 2. Zdjęcie gromady galaktyk w gwiazdozbiorze Rysia. Na tle jej galaktyk są widoczne obrazy będące efektem soczewkowania 
grawitacyjnego odległych obiektów

buchu). Szczęśliwym trafem przy takiej 
wartości z linia Lyman-a może być ob
serwowana z powierzchni Ziemi (a przy
najmniej z położonego na wysokości 
przeszło 4000 m n.p.m. obserwatorium 
na Mauna Kea na Hawajach) w oknie 
bliskiej podczerw ieni w okolicach 
920 nm, co znacznie ułatwiło identyfi
kację (rys. 3).

Wielkim sprzymierzeńcem astrono
mów w badaniu najodleglejszych galak
tyk bywa sama natura pod postacią zja
wiska soczewkowania grawitacyjnego. 
Z jednej strony już  sama obecność 
świetlnych łuków i podobnych form 
obrazów na zdjęciach gromad galaktyk 
daje podstawy do przypuszczeń, że 
mamy do czynienia ze światłem obiek
tów położonych dalej niż sama groma
da, z drugiej —  pole grawitacyjne poło
żonej bliżej grom ady w wielu 
przypadkach działa dosłownie jak so
czewka, ogniskując promieniowanie 
rozmytych plamek głębokiego kosmo
su w jasne i wyraźne, czasem niemal 
punktowe obrazy; umożliwia to dostrze
żenie obiektów, które w normalnych 
warunkach pozostawałyby poza zasię
giem naszych odbiorników.

I tak, dla przykładu, gromada galak
tyk w konstelacji Rysia (rys. 2) już od

kilku lat była przedmiotem systematycz
nych badań prowadzonych z użyciem 
największych teleskopów optycznych, 
podczerwonych i rentgenowskich. Jej 
odległość oceniono na 5,4 mld l.św., 
a szczególną uwagę zwrócono na nie
wielki, czerwony łuk świetlny, który od 
początku wyglądał na soczewkowany 
przez gromadę galaktyk obraz jakiegoś 
dalekiego obiektu.

Ten niewielki świetlny łuk okazał się 
największym, najjaśniejszym i najgoręt
szym obszarem powstawania gwiazd, 
jaki do tej pory zaobserwowano. Próby 
dopasowania rozkładu energii w widmie

tego obiektu do obserwowanego udały 
się tylko w jednym przypadku: przy za
łożeniu, że jest to obszar liczący około 
m iliona jasnych , gorących gwiazd 
(rys. 4). Temperatury na ich powierzch
ni sięgają 80 tys. kelwinów, a szacowa
ne masy przekraczają 100 mas Słońca. 
Prawdopodobnie tylko z pierwotnej ma
terii Wszechświata mógł powstać tak 
gigantyczny gwiazdotwórczy fajerwerk, 
choć ten akurat pochodzi z okresu, gdy 
Wszechświat liczył już sobie prawie
2 mld lat.

Ale prawdziwą furorę w badaniach 
soczew kow anych obrazów  zrobiły

c V  
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długość fali nie przesuniętej 
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Rys. 3. Fragment widm dwóch galaktyk z przeglądu Subaru Deep Field z widoczną 
emisją Lyman-a. Skala u góry odpowiada nie przesuniętym długościom fali, na 
dole —  obserwowanym
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Rys. 5. Zdjęcie ukazuje fragment gromady galaktyk Abell 2218 z zaznaczonymi pozycjami 
soczewkowanych przez nią obrazów odległej galaktyki (patrz zdjęcie na okładce)

w ostatnich tygodniach dwie gromady 
galaktyk. Najpierw, 15 lutego br., ogło
szono, że wykonane teleskopem Hub- 
ble’a obserwacje dwóch soczewkowa
nych przez gromadę Abell 2218 obrazów 
(rys. 5) wskazują na przesunięcie ku 
czerwieni z przedziału 6,6-7,1, zaś dal
sze obserwacje spektroskopowe telesko
pem  K ecka uściśliły  tę wartość na 
bliską 7. Oznacza to, że obserwujemy 
obiekt z epoki 750 min lat po Wielkim 
Wybuchu, gdy Wszechświat liczył so
bie zaledwie 5% obecnego wieku. Co 
ciekawe, dopasowane do rozkładu ob
serwowanego promieniowania modele 
sugerują, że jest to obiekt bardzo nie
wielki —  o rozmiarach zaledwie 2 tys. 
lat świetlnych —  ale promieniujący nie
zwykle silnie w ultrafioletowej części 
widma (chodzi o rzeczywisty UV, oczy
wiście już po uwzględnieniu obserwo
wanego przesunięcia ku czerwieni). 
Potwierdzałoby to ogólne zarysy obo
wiązującego obecnie modelu zjawisk, 
które zaszły w młodym Wszechświecie, 
zgodnie z którym już 200 min lat po 
Wielkim Wybuchu rodziły się bardzo 
masywne (o masach dochodzących do 
kilkuset mas Słońca) gwiazdy, natomiast 
powstawanie galaktyk odbywało się nie
co później i najpierw obejmowało struk
tury niewielkie, które dopiero wskutek 
grawitacyjnych oddziaływań „zlepiały 
się” w większe twory —  o rozmiarach 
znanych nam współcześnie galaktyk.

Natomiast 1 marca br. ujawniono 
odkrycie obrazu galaktyki o wartości z 
równej 10 (słownie: dziesięć!). To fan
tastyczne odkrycie zapoczątkowały ob
serwacje gromady Abell 1835 w bliskiej 
podczerwieni z użyciem podczerwonej

kamery (ISAAC: Infrared Spectrometer 
And Array Camera) teleskopu VLT. Spo
rządzono kilka obrazów gromady z uży
ciem różnych filtrów, by w pierwszym 
przybliżeniu uzyskać rozkład promie
niowania kilku tysięcy galaktyk widocz
nych w badanym polu. W ten sposób 
wyselekcjonowano te, które były podej
rzane o wielką odległość. Następnie wy
korzystano dotychczasowe obserwacje 
gromady z użyciem teleskopu kanadyj
sko-francuskiego (CFHT) na Hawajach 
oraz teleskopu Hubble’a, pozostawiając 

zaledwie 6 kandydatek na 
bardzo odległe galaktyki 
(rys. 6). N adeszła chw ila 
prawdy: wykorzystując spe
cjalną rezerwę czasu obser
w acyjnego pozostającego 
w gestii samego dyrektora 
placówki VLT, przeprowa
dzono przy użyciu ISAAC-a 
tym razem spektroskopowe 
obserwacje jednej z kandy
datek. Po kilku miesiącach 
żmudnych i powtarzanych 
wielokrotnie analiz astrono
mowie zdecydowali się ogło
sić fakt identyfikacji linii Ly- 
m an-a na fali 1,34 /xm, tj. 
odpowiadającej przesunięciu 
ku czerwieni równemu pra

wie dokładnie 10 (przypomnijmy, że z 
= AA/A0, zaś A0 = 121,6 nm = 0,1216/im) 
—  patrz rys. 7.

Tym razem mamy więc do czynienia 
z obiektem odległym o 13,23 mld l.św. 
(zaledwie 470 min lat po Wielkim Wy
buchu, gdy Wszechświat liczył sobie 3% 
obecnego wieku).

I tu również oceny rozmiarów obiek
tu IR 1916 dają zaskakujący może na 
pierwszy rzut oka wynik: zaledwie 
3000 l.św. A jednak, biorąc pod uwagę, 
że mamy do czynienia z obiektem bar
dzo intensywnie produkującym młode, 
masywne gwiazdy (co wnioskujemy po 
rozk ładzie  obserw ow anej energii 
w widmie), zaczyna nam to wszystko 
pasować do układanki, w której stara
my się odtworzyć zachodzące w mło
dym Wszechświecie procesy -— widzi
my tu najwyraźniej protogalaktykę, 
niewielki składnik— cegiełkę, która bę
dzie podstawowym budulcem istnieją
cych do dziś galaktyk. Podkreślmy jesz
cze raz: nie m ielibyśm y szans na 
zaobserwowanie tak odległego i tak nie
wielkiego obiektu, gdyby nie zjawisko 
soczewkowania grawitacyjnego. Bada
jący widmo protogalaktyki IR 1916 
astronomowie pokusili się o ocenę jej 
masy, uzyskując wielkość 10 min mas 
Słońca (to ponad 10000 razy mniej niż

Rys. 4. Wizja artystyczna procesu narodzin gwiazd 
w obiekcie soczewkowanym przez gromadę galaktyk 
w konstelacji Rysia
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masa naszej Galaktyki). Artykuł prezen
tujący to odkrycie ukazał się na łamach 
Astronomy and Astrophysics, vol. 416, 
s. L35, jest też dostępny w Internecie 
(fr.arxiv.org/abs/astro-ph/0403025).

Warto podkreślić, że poszukiwanie 
i identyfikacja najodleglejszych galaktyk 
we Wszechświecie to znacznie więcej 
niż zwykła rywalizacja o znalezienie jak 
największej wartości przesunięcia ku 
czerwieni z. Każda obserwacja to nie
zwykle cenny, unikalny przyczynek do 
zrozumienia tego, co działo się w mło
dym Wszechświecie, w czasie pierwsze
go miliarda lat jego istnienia. Jeszcze do 
niedawna ten fragment jego historii 
wydawał się obszarem czysto teoretycz
nych dociekań, jedyny obserwacyjny 
ślad z tamtej epoki stanowiło mikrofa
lowe promieniowanie tła. Wydawać by 
się mogło, że promieniowanie to niesie 
informację tylko o epoce rekombinacji 
wodoru, jakieś 380 tys. lat po Wielkim 
Wybuchu, odkąd to fotony bez prze
szkód biegły przez obserwowalny 
Wszechświat...

A jednak — część z nich po drodze 
ulegała rozpraszaniu na cząstkach nała
dowanych, co powodowało polaryzację 
promieniowania w dużych skalach kąto
wych na niebie. Fakt ten potwierdziły 
obserwacje przeprowadzone przez son
dę WMAP. Jak się wydaje, już kilkaset 
milionów lat po Wielkim Wybuchu oko
ło 17% fotonów promieniowania relik
towego było rozpraszanych przez cienką 
mgiełkę zjonizowanego gazu. Powstała 
ona w wyniku powtórnej jonizacji ko
smicznego wodom i helu przez promie
niowanie pochodzące z pierwszego po
kolenia niezwykle masywnych i gorących 
gwiazd. Mało kto spodziewał się tak sil
nej polaryzacji, tak silnego rozpraszania, 
tak szybkiej powtórnej jonizacji materii, 
tak gwałtownej i tak wielkiej obfitości jas
nych, masywnych gwiazd — prawdopo
dobnie już w epoce 200—300 min lat po 
Wielkim Wybuchu. Tak oto, zbierając 
obserwacyjne poszlaki z krańców 
Wszechświata, stajemy w obliczu potę
gi sił kształtujących jego obraz od sa
mego początku istnienia.
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Rys. 6. Obrazy soczewkowanej galaktyki IR1916 (zaznaczonej kółkiem i kreskami) w gro
madzie Abell 1835. Dolna sekwencja zdjęć ukazuje obrazy w pasmach R (zakres widzialny 
—  zdjęcie z HST; tu galaktyka nie jest widoczna) oraz J, H, K (bliska podczerwień)

K rzysztof Rochowicz pracuje jako  
a d iu n k t w Cenrum  A stro n o m ii 
UMK, zajmując się spektroskopią  
gwiazd i galaktyk, je s t również re
daktorem pism a „ Urania-PA ”

pasmo
niebieskie:
1,315/im

pasmo
czerwone:
1,365

kompozyt: 
1,315 nm  

+ 1,365/*m

Wavelength--------------------------------►

Rys. 7. W lewej części —  dwuwymiarowa prezentacja widma (na osi poziomej —  
dtugość fali) w okolicy 1,34 /im z zaznaczoną kółkiem pozycją galaktyki IR1916. 
Linię tę zaobserwowano niezależnie przy dwóch różnych ustawieniach spektro
grafu —  w prawej części widzimy oddzielne obrazy przy obserwacjach w paśmie 
centralnym 1 , 3 1 5 i 1,365 /im oraz ich sumę
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Agnieszka Janiuk #  /  W  m M ■  W M ,

obserwuje
Wszechświat

W dniach 16-20 lutego 2004 r. 
w Monachium odbyta się 
konferencja poświęcona 
pierwszym obserwacjom 
dokonanym przez satelitę 
INTEGRAL. Licznie wzięli 
w niej udział astronomowie 
Z Polski, jako ie  nasz kraj 
uczestniczył 
w przygotowaniu misji 
i uzyskał dostęp do danych 
obserwacyjnych 
w tzw. czasie 
gwarantowanym, jak 
również na podstawie 
projektów zgłoszonych 
w otwartym konkursie

Rys. 1. Satelita INTEGRAL (rysunek ar
tystyczny)

Astronomia w promieniach 
gamma

Światło widzialne, jakie dociera do 
naszych oczu na przykład ze Słońca, jest 
tylko jednym z zakresów promieniowa
nia elektromagnetyczego. Uczeni korzy
stają jednak z danych zawartych w ca
łym widmie tego promieniowania, 
począwszy od fal radiowych, poprzez 
podczerwień, optykę, nadfiolet, aż po 
promienie rentgenowskie i gamma.

Astronomia rentgenowska i gamma 
powstała w latach 60. XX stulecia i obec
nie, dzięki niezwykłemu postępowi tech
nicznemu i możliwości wysyłania co
raz to nowych misji kosmicznych, jest 
jedną z najszybciej rozwijających się 
gałęzi astrofizyki. Promienie gamma są 
jeszcze bardziej przenikliwe od promie
ni Roentgena, używanych w medycynie, 
jednak większość z nich jest zatrzymy
wana w atmosferze i nie dociera do po
wierzchni Ziemi. Z tego powodu obser
wacje w tym zakresie muszą być 
dokonywane przez satelity krążące po 
orbicie okołoziemskiej.

Zakres promieniowania gamma obej
muje najbardziej energetyczne fotony, 
jakie do nas docierają. Przynoszą one 
informacje z najdalszych zakątków 
Wszechświata, z wnętrz kwazarów i ją
der aktywnych galaktyk, z tajemniczych 
błysków gamma, a także z niezwykłych 
obiektów znajdujących się w naszym 
„bliskim” sąsiedztwie, takich jak akreu- 
jące czarne dziury, mikrokwazary, 
gwiazdy neutronowe czy też wybuchy 
supernowych. Duże ilości fotonów gam
ma docierają do nas również z ośrodka 
międzygwiazdowego w dysku naszej 
Galaktyki, stanowiąc ślad nukleosynte- 
zy pierwiastków i będąc wynikiem od

działywania materii ośrodka z cząstka
mi promieniowania kosmicznego.

Mechanizmy emisji promieniowania 
gamma są fascynującym zagadnieniem 
naukowym. Jasność źródeł tego promie
niowania bardzo często zmienia się 
w skali sekund, godzin lub dni, dzięki 
czemu jest możliwe badanie obiektów 
kosmicznych produkujących olbrzymie 
ilości energii. Ponieważ silna aktywność 
jest znaczącym etapem w życiu gwiazd 
i galaktyk, jej badanie pozwoli nam le
piej zrozumieć ewolucję Wszechświata 
jako całości, jego hierarchiczną struk
turę, jak również skład chemiczny.

Misja INTEGRAL
Dotychczasowe obserwacje pokaza

ły, że znaczna część energii obiektów 
kosmicznych jest emitowana w zakre
sie gamma. Obserwacje w tej dziedzi
nie nie są jednak łatwe, nawet spoza at
mosfery ziemskiej. Fotony gamma są 
miliony bardziej energetyczne od foto
nów światła widzialnego i dzięki temu 
mogą przenikać przez materię bardzo 
niewiele z nią oddziałując. Z jednej stro
ny oznacza to, że możemy dzięki nim 
bezpośrednio badać źródła, które je 
wyemitowały, ale z drugiej strony stwa
rza olbrzymie trudności w ich detekcji: 
fotony gamma mogą przenikać przez 
tradycyjne urządzenia.

INTEGRAL (INTEmational Gamma 
Ray Astrophysics Laboratory) jest ko
lejnym satelitą obserwującym w zakre
sie gamma, przewyższającym jednak 
swych poprzedników pod względem 
czułości. Znajdują się na nim dwa spe
cjalnie zaprojektowane teleskopy, z któ
rych pierwszy wykonuje „zdjęcia” 
obiektów w promieniach gamma, a dru-
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Rys. 2. T rzy z  czterech instrumentów znajdujących się na pokładzie satelity IN TEG R A L 
wyposażone są w specjalne maski, zastępujące tradycyjne lustra i soczewki używane w 
teleskopach. Maska taka jest pokryta siatką „dziur”, przez które mogą przechodzić pro
mienie gamma. Padają one na powierzchnię detektora pod kątem zależnym od kierun
ku, z którego nadeszły. W rezultacie „cień" rzucany przez maskę na detektor umożliwia 
odtworzenie obrazu źródła na niebie

gi mierzy ich energię. Ponadto obserwa
cje wykonują również dwa dodatkowe 
urządzenia, monitor rentgenowski i ka
mera optyczna. Po raz pierwszy zatem 
będzie możliwa jednoczesna detekcja 
źródeł w szerokim zakresie energii, a po
równanie danych optycznych, rentge
nowskich i gamma pozwoli astronomom 
na dokładniejsze zbadanie procesów 
wysokoenergetycznych zachodzących 
w Kosmosie.

Polska uczestniczyła w budowie 
dwóch spośród czterech instrumentów 
satelity INTEGRAL. Detektor IBIS 
(Imager on Board the INTEGRAL Sa
tellite) pozwala na lokalizację źródeł 
promieniowania gamma z dokładnością 
do 30 sekund łuku —  odpowiada to zlo
kalizowaniu pojedynczego człowieka 
w tłumie odległym od nas o 1,3 km! In
strument pracuje w zakresie energii od 
15 keV do 10 MeV*. Detektor składa się 
z dwóch warstw, z których górna, zbu
dowana z tellurku kadmu (CdTe), reje
struje fotony o niższych energiach, a dol
na, zbudowana z jodku cezu (Csl) 
odbiera fotony o wyższych energiach. 
Polscy inżynierowie, pod kierunkiem 
Piotra Orleańskiego z warszawskiego 
Centrum Badań Kosmicznych, wykona
li dla tego detektora urządzenie elektro
niczne dla systemu antykoincydencji, 
które znalazło się na pokładzie satelity.

Z kolei inna grupa pod kierunkiem 
Grzegorza Juchnikowskiego i Marka 
Morawskiego, również z Centrum Ba
dań Kosmicznych w Warszawie, uczest

niczyła w wykonaniu naziemnego sys
temu elektroniki i oprogramowania do 
przetwarzania danych dla instrumentu 
JEM-X (Joint European X-ray Monitor). 
Działa on w zakresie energii od 3 do 
35 keV i z rozdzielczością kątową po
równywalną do teleskopu IBIS. Detek
tor ten składa się z dwóch identycznych 
komór gazowych wypełnionych miesza
niną ksenonu i metanu pod ciśnieniem 
1,5 atm.

Uruchomienie satelity nastąpiło po 
prawie 10 latach przygotowań i testów, 
w których uczestniczyły instytucje 
z wielu krajów Europy oraz ze Stanów 
Zjednoczonych.

INTEGRAL został wystrzelony 17 
października 2002 r. z kosmodromu Baj-

konur w Kazachstanie, za pomocą ra
kiety Proton. Jest to największa rosyj
ska rakieta, o długości ponad 57 m i ma
sie ponad 700 t. Rosyjska Agencja 
Kosmiczna zgodziła się bezpłatnie wy
strzelić satelitę, w zamian za udział w je
go czasie obserwacyjnym.

Główne centrum zbierania danych 
mieści się obecnie w Versoix pod Ge
newą. Tutaj również udział polskich 
uczonych jest znaczący: od 1996 r. do 
teraz pracowali tam kolejno Jerzy Bor
kowski, Daniel Rychcik i Piotr Lubiń
ski. Ze strony polskiej zarówno współ
pracę z centrum  w G enew ie, jak  
i wykonanie elektroniki koordynował 
Andrzej Zdziarski z Centrum Astrono
m icznego im. M ikołaja K opernika 
w Warszawie.

Pierwsze obserwacje
M isja INTEGRAL, początkow o 

planowana na 2 lata, została przedłu
żona do roku 2008. Pierwsze rezulta
ty, zaprezentow ane na konferencji 
w Monachium, potwierdziły wysoką 
jakość danych, jakie można uzyskać 
z INTEGRAL-a.

Najwięcej miejsca poświęcono obser
wacjom rentgenowskich układów po
dwójnych. W układach takich, obok 
zwykłej gwiazdy, występuje tak zwany 
obiekt zwarty, czyli gwiazda neutrono
wa bądź czarna dziura. Są one znaczą-

* keV (kiloelektronowolt) to jednostka ener
gii często używana w astrofizyce, równa 103 
elektronowoltów. 1 elektronowolt jest to 
jednostka energii równa zmianie energii ki
netycznej elektronu w polu elektrycznym 
o różnicy potencjału 1 wolta. 1 MeV to 106 
elektronowoltów.
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cymi źródłami promieniowania w zakre
sie rentgenowskim  i gamma dzięki 
ogromnym polom grawitacyjnym, jakie 
wytwarzają wokół siebie. Pole to może 
przyspieszać cząstki w pobliżu gwiaz
dy neutronowej lub czarnej dziury do 
olbrzymich prędkości.

Jednym z najczęściej obserwowa
nych układów jest Cygnus X-1, zawie
rający czarną dziurę. Problemem nur
tującym  astrofizyków  jes t obecnie 
pytanie o rozkład prędkości cząstek 
emitujących twarde promieniowanie X 
i gamma w pobliżu czarnej dziury; nie 
wiadomo, czy jest on termiczny (roz
kład Maxwella) czy też nietermiczny 
(taki, w którym znaczny procent cząs
tek osiąga bardzo duże prędkości). 
Obserwacje wykonane w listopadzie 
i grudniu 2002 r. wskazują na to, że 
elektrony emitujące promieniowanie 
w zakresie 100-300 keV, gdzie statysty
ka INTEGRAL-a jest bardzo dobra, są 
nietermiczne, gdyż nie zarejestrowano 
charakterystycznego obcięcia w wid
mie tego promieniowania.

Innym ciekawym źródłem jest Cy
gnus X-3, co do którego nie ma pewno
ści, czy zawiera gwiazdę neutronową czy 
czarną dziurę. Wykonanie dokładnej ana
lizy jego widma promieniowania i porów
nanie z widmami innych układów, któ
rych zmierzone funkcje mas pozwalają 
na stwierdzenie, że obiekt zwarty prawie 
na pewno jest czarną dziurą (jest zbyt 
ciężki na gwiazdę neutronową), powin
no pozwolić na choćby częściowe roz
wianie tych wątpliwości. Na razie para-

y
it

Rys. 5. Rosyjska rakieta Proton

Rys. 4. Instrument JEM-X

metry widma uzyskane między innymi 
dzięki pracy polskich uczonych z Cen
trum im. Kopernika, Andrzeja Zdziar
skiego i Ani Szostek, są bardzo typowe 
dla układów podwójnych z czarną dziurą, 
na którą w bardzo dużym tempie opada 
materia z sąsiedniej gwiazdy. Ponadto IN
TEGRAL zaobserwował dwa nowe źró
dła, nazwane na razie IGR J 16318-4848 
i IGR J 19140+098, bardzo podobne do 
Cygnusa X-3, który do niedawna był 
uważany za wyjątkowy w swojej klasie. 
Tym samym postuluje się, że źródła te 
stanowią ważne ogniwo w ewolucji ma
sywnych układów podwójnych, które 
ostatecznie zakończążyciejako dwie krą
żące wokół siebie czarne dziury. Takich 
układów nie będziemy już jednak w sta
nie obserwować za pomocą teleskopów 
rentgenowskich, a jedyną oznaką ich ist
nienia będą fale grawitacyjne.

Szeroką kampanię obserwacyjną, 
w której uczestniczyli również polscy 
astronomowie, przeprowadzono dla 
źródła G RS1915+105. Jest to tak zwa
ny mikrokwazar, czyli układ podwój
ny z czarną dziurą (tutaj rekordowo ma
sywną —  około 14 razy cięższą od 
Słońca!), który wyrzuca z olbrzymimi 
prędkościami dwie strugi materii, się
gające znacznych odległości. Emisja 
promieniowania X i gamma z tego źró
dła charakteryzuje się bardzo silną 
zm iennością  w czasie, a w ykresy 
przedstawiające tę zmienność (krzy
we blasku) wyglądają bardzo różnie, 
w zależności od momentu obserwacji. 
Również widmo promieniowania tego 
mikrokwazara jest bardzo skompliko
wane i jego kształt zmienia się bardzo

szybko. Analiza zebranych obserwacji, 
których obecnie jest już bardzo wiele, 
być może przyczyni się do odpowiedzi 
na pytanie o to, jak właściwie powstają 
strugi materii wyrzucane z okolicy 
czarnej dziury.

Kolejna sesja poświęcona była pul- 
sarom. INTEGRAL zaobserwował do
tąd 15 pulsarów rentgenowskich, w tym 
słynny pulsar Vela X-1, dla którego za
rejestrowano niezwykłe rozbłyski, o nie 
notowanej dotąd amplitudzie. Ponieważ 
nie zależą one od położenia gwiazdy 
neutronowej w ruchu orbitalnym, przy
puszcza się, ze odzwierciedlają one 
gwałtowne zmiany w tempie akrecji 
materii z towarzysza na tę gwiazdę. Po
nadto spektrometr SPI stwierdził obec
ność linii emisyjnej o energii 53 keV, 
prawdopodobnie związanej z promie
niowaniem cyklotronowym.

W obserw acjach pulsarów  brali 
udział również polscy astronomowie, 
a wyniki obserwacji referował na kon
ferencji M irosław Denis z Centrum 
Badań K osm icznych. D la pulsara 
OAO.1657-415 wyznaczono dokładne 
parametry orbity w układzie podwój
nym, na co pozwoliło porównanie za
obserwowanego przez INTEGRAL 
momentu zaćmienia z przewidywania
mi opartymi na wcześniejszych obser
wacjach satelity BATSE.

INTEGRAL obserwował również 
aktywne jądra galaktyk. W ich centrach 
znajdują się czarne dziury o masach 
rzędu milionów mas Słońca, na które 
z ogromną prędkością opada otaczają
cy gaz. Jednym z takich jąder jest NGC 
4151, obserwowany w maju 2003 r.
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Rys. 6. Centrum naszej Galaktyki obserwowane przez INTEGRAL (źrodło: ESA, F. Lebrun 
CEA-Saday)

równocześnie przez satelity INTE
GRAL, XMM Newton i Rossi X-ray 
Timing Explorer. Wyniki tej kampanii 
obserwacyjnej, podczas której źródło 
znajdowało się w jednym z najjaśniej
szych stanów, jakie kiedykolwiek za
rejestrowano, przedstawił na konferen
cji Andrzej Zdziarski.

Niektóre z aktywnych jąder są tak 
jasne, że przyćmiewają blask całej ma
cierzystej galaktyki. Są to kwazary. 
Część z nich wykazuje silną emisję 
również w dziedzinie radiowej, będącą 
wynikiem oświetlania odległych od 
kwazara obłoków gazowych przez wy
rzucaną przez niego wąską strugę ma
terii, tzw. dżet. W związku z tym istot
ne m ogą okazać się rów noczesne 
obserwacje w zakresie rentgenowskim 
i radiowym, jakie przeprowadzono na 
przykład dla kwazara 3C 273. Twarde 
promieniowanie X tego źródła pocho
dzi najprawdopodobniej z dżetu, a jego 
zmienność jest skorelowana ze zmien
nością w zakresie radiowym.

I wreszcie istotne informacje uzyska
ne dzięki pracy INTEGRAL-a dotyczą 
rozproszonej emisji rentgenowskiej 
i gamma w Kosmosie. Szczególnie waż
ne okazują się linie emisyjne niektórych 
pierwiastków, takich jak glin, żelazo, 
tytan czy nikiel, będące swego rodzaju 
„odciskami palców” pozostawionymi 
przez te pierwiastki w promieniowaniu 
gamma. Pomiary tych linii stanowią 
doskonałą metodę badania procesów nu- 
kleosyntezy, zachodzących podczas ko

smicznych eksplozji (np. supernowych, 
hipemowych). Są one również istotne 
z punktu w idzenia teorii ew olucji 
gwiazd, na przykład olbrzymów typu O 
lub gwiazd typu Wolfa-Rayeta, emitu
jących bardzo silne wiatry gwiazdowe 
(linia glinu na 1890 keV). Ponadto ob
serwacje tych linii umożliwiają bada
nie kinematyki ośrodka międzygwiaz- 
dowego.

Z  ostatniej chwili...
Jak ostatnio podała Europejska Agen

cja Kosmiczna (artykuł ukazał się w naj
nowszym wydaniu „Naturę” z 18 mar
ca 2004 r.), INTEGRAL-owi udało się 
zbadać rozproszone promieniowanie 
gamma pochodzące z centrum naszej 
Galaktyki i rozdzielić jego źródła na pra

wie 100 pojedynczych obiektów. Było 
to możliwe dzięki bardzo wysokiej zdol
ności rozdzielczej instrumentu IBIS na 
pokładzie INTEGRAL-a.

Zdolności takiej nie posiadały po
przednie misje kosmiczne, które przez 
ostatnie 30 lat usiłowały rozwiązać za
gadkę rozproszonej emisji gamma. Po
nieważ nie potrafiły one rozdzielić 
źródeł tego promieniowania, sugerowa
no, iż pochodzi ono z ośrodka między- 
gwiazdowego. Jednak żaden ze znanych 
mechanizmów oddziaływań cząstek w 
takim ośrodku nie byłby w stanie wy
produkować promieniowania o obser
wowanym natężeniu.

Na razie nie wiadomo, czym dokład
nie są obiekty zaobserwowane przez IN
TEGRAL. Być może są to akreujące 
czarne dziury znajdujące się w układach 
podwójnych nie znanej dotychczas kla
sy, możliwe są też inne interpretacje. 
Jedno jest natomiast pewne: generowa
na przez nie energia odpowiada za nie
mal 90% emisji tła w zakresie miękkich 
promieni gamma w centrum naszej Ga
laktyki.

Źródłem wszystkich ilustracji jest ESA: http:/ 
/sci.esa.int, natomiast fotografie wykonane 
uczestnikom konferencji, zostały zamiesz
czone w większej ilości na stronie: http:// 
www.mpe.mpg.de/gamma/instruments/inte- 
gral/workshop/www/Pictures/

Agnieszka Janiuk pracuje w CAMK 
PAN w Warszawie. Zajmuje się astro
fizyką wysokich energii, a je j główną 
pasją są dyski akrecyjne w aktyw
nych jądrach galaktyk i układach 
podwójnych

Członkowie Komitetu Organizacyjnego w towarzystwie pań z sekretariatu LOC. Pierw
szy z lewej —  Gottfried Kanbach; pierwszy z prawej —  Giselher Lichti; trzeci z prawej —  
Volker Schoenfelder
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Księżyce układu
dalekiego
Neptuna

rięło ponad półtora wieku od 
^odkrycia Neptuna i jego naj- 
. większego księżyca— Tryto

na. Za siedem lat zakończy się — od 
chwili odkrycia tej najdalszej planety 
(jeśli nie liczyć Plutona) — jej pierw
szy pełny obieg wokół Słońca (w roku 
2011).

Chociaż odkrycie tej kolejnej plane
ty Układu Słonecznego stanowi nieby
wale fascynującą historię, pełną drama
tycznych, jak również sympatycznych 
wydarzeń, w których uczestniczyli astro
nomowie Anglii (John Couch Adams, 
Sir George Biddell Airy, wielebny John 
Challis), Francji (Urbain J. J. Le Verrier, 
Dominique F. J. Arago), a także Niemiec 
(Johann Gottfried Galie i Heinrich Lud
wig d’Arrest), to jednak celem tego ar
tykułu jest opis księżyców Neptuna i im 
poświęci się główną uwagę. W każdym 
razie położenie nieznanej planety zakłó
cającej ruch Urana obliczył i Adams, 
i Le Verrier, zaś według efemerydy — 
i na prośbę Le Verriera — odkrył ją  23 
września 1846 r. w Berlinie Galie, któ
remu wydajnie pomagał d’Arrest. Teo
retyczne przewidzenie pozycji niezna
nej planety, a następnie jej odkrycie 
według obliczonej efemerydy stanowi
ło ogromny sukces newtonowskiej me
chaniki nieba (zob. np. Odległe planety 
w Układzie Słonecznym T. Z. Dworaka 
i J. M. Kreinera).

Już w niespełna trzy tygodnie póź
niej, 10 października 1846 r., William 
Lassell odkrył duży księżyc Neptuna, 
który nazwał Trytonem. Przez ponad 
100 lat był to jedyny znany księżyc tej 
planety, zaś w momencie jego odkrycia 
był to czternasty satelita w Układzie Sło
necznym. Dopiero w 1949 r. Gerard P.

Kuiper odkrył drugi, niewielki księżyc 
obiegający Neptuna po zadziwiającej 
orbicie, który nazwał Nereidą.

I znowu przez ponad 30 lat wykazy
wano w almanachach, tabelach, pod
ręcznikach, monografiach, że Neptun, 
ostatnia z dużych planet (pod względem 
rozmiarów i masy bardzo podobny do 
Urana), ma dwa księżyce. Jednakże 
w dniu 25 maja 1981 r. w trakcie obser
wacji bliskiego złączenia kątowego 
Neptuna z gwiazdą 52 Ophiuchi H. Re- 
itsema zarejestrował ośmiosekundowe 
zniknięcie tej gwiazdy. Efekt ten został 
poprawnie zinterpretowany jako zakry
cie gwiazdy przez nieznany księżyc 
Neptuna, wewnętrzny względem orbity 
Trytona. Oznaczono go nawet prowizo
rycznie 1981 N 1.

Wreszcie, 15 lat temu, 25 sierpnia 
1989 r. Voyager 2 osiągnął — po 12 la
tach podróży — układ Neptuna odległy 
wtedy od Ziemi o blisko 4,5 mld kilo
metrów. Stanowiło to ogromny, tryum
falny sukces astronautyki XX wieku.

Kamery tej sondy kosmicznej zare
jestrowały aż 6 nowych, niewielkich 
satelitów Neptuna; wszystkie one obie
gają macierzystą planetę wewnątrz dro
gi Trytona wokół planety, przy czym 
księżyc nazwany Larissa jest najpraw
dopodobniej tożsamy z satelitą 1981 N I. 
Natomiast Naiadę i Thallasę zidentyfi
kował R. Terrile; Despoinę, Galatheę 
i Proteusa — S. P. Synnott. Tabela 1 za
wiera podstawowe dane o „klasycz
nych” oraz nowo odkrytych księżycach 
Neptuna.

Nim przejdziemy do opisu ostatnie
go sukcesu misji Voyager 2, przedsta
wimy pokrótce historię rozważań i przy
puszczeń na temat układu Neptuna.

✓

Naiad

✓

Thalassa

Larissa

Proteus

Nereid

Księżyce Neptuna na zdjęciach do
starczonych przez sondę Voyager 2
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Tabela 1. Podstawowe dane o księżycach Neptuna

Nazwa Wielka półoś Okres obiegu Mimośród Nachylenie Średnica
(km) (doby) e i (km)

Naiada 48 230 0,294 0,0003 4,738° 66

Thalassa 50 080 0,311 0,0002 0,205 82

Despoina 52 530 0,335 0,0001 0,065 148

Galathea 61 950 0,429 0,0001 0,054 176

Larissa 73 550 0,555 0,0014 0,201 210x180

Protheus 117 640 1,122 0,0004 0,039 440x415x400
Tryton 354 800 5,877 0,0000 156,834 2707

Nereida 5 513 000 360,14 0,7512 7,232 340
2002 N1 15 686 000 1874,83 0,5720 134,067 48
2002 N2 19 345 000 2405,98 0,4686 45,534 48

2002 N3 20 723 000 2674,87 0,6005 33,811 48

2003 N1 46 738 000 9136,11 0,4503 137,337 28

Niemal natychmiast po odkryciu 
Neptuna astronomowie mieli z nim same 
kłopoty (a nawet jeszcze przed samym 
odkryciem...)- Okazało się, że przyjęta 
z góiy dla orbity tej planety je j wielka 
półoś jako równa 39 j.a. (co miało wy
nikać z reguły Titiusa-Bodego) była
o wiele za duża! Neptun obiega Słońce 
w średniej odległości 30,07 j.a. (aż 4,5 
mld km) w ciągu 164 lat 264,1 doby, 
niejako naruszając słynną już w tym 
czasie regułę (do odległości Urana 
wszystko się zgadzało). Nic zatem dziw
nego, iż niektórzy astronomowie zaczę
li traktować tę em piryczną regułę 
z wielką nieufnością, zwłaszcza mając 
w pamięci kompromitację idei pitago- 
rejskich. Inni astronomowie, już po od
kryciu kolejnej planety —  Plutona —  
uważali, że regułajest w „porządku”, na
tomiast sytuacja planet na peryferiach 
Układu Słonecznego jest nie tak prosta: 
dla odległości 38,8 j.a. RT-B spełnia, być 
może, właśnie Pluton, a nie Neptun.

Zrodziło się zatem podejrzenie 
wsparte takim argumentem jak nietypo
wy kształt (elementy) orbity Plutona, 
jego okres rotacji, że ten ostatni jest by
łym księżycem... Neptuna. Przytoczone 
tu zostaną pewne argumenty na rzecz 
koncepcji, według której Neptun —  
wraz z Plutonem i innymi księżycami 
—  miał jakoby obiegać Słońce w prze
ciętnej odległości około 38 j.a.

Otóż Tryton obiega „macierzystą” 
planetę, Neptuna, po ściśle kołowej or
bicie o promieniu 354 800 km, ale ru
chem wstecznym! (płaszczyzna jego 
orbity jest nachylona do płaszczyzny 
równika planety pod kątem 157°) w cza
sie 5 dni 21 godzin. Maleńka Nereida

natomiast okrąża Neptuna ruchem pro
stym, lecz po silnie spłaszczonej orbi
cie (o mimośrodzie e =  0,7512 — jest to 
rekord w świecie księżyców planet), któ
rej płaszczyzna jest nachylona do płasz
czyzny równika macierzystego globu 
pod kątem ponad 7°. Jeden obieg wokół 
Neptuna wykonuje ona w ciągu ponad 
360 dni, czyli niemal w ciągu jednego 
roku ziemskiego. Ze względu na duży 
mimośród orbity Nereida w peryneptu- 
nium zbliża się do planety na odległość 
1 400 000 km, zaś oddala w aponeptu- 
nium na dystans 9 700 000 km.

Jest to więc, jak się wydaje, najdziw
niejsza para satelitów w Układzie Sło
necznym, nie układająca się w żaden 
znany dotąd schemat (zob. też „Postępy 
Astronomii” 1/1997). Można zatem 
przyjąć, iż w takiej konfiguracji układ 
Neptuna raczej nie powstał. Musiało się 
tedy wydarzyć coś niezwykłego w tym 
odległym od Ziemi rejonie Układu Sło
necznego; tak przynajmniej sądzą nie
którzy uczeni astronomowie.

Jeśli przyjąć, jak to uczynili astrono
mowie: japoński Issei Yamamoto oraz 
angielski Raymond A. Lyttleton, że Plu
ton (z Charonem) to były księżyc Nep
tuna i cały ten układ zajmował należne 
mu według reguły Titiusa-Bodego miej
sce „pod Słońcem”, to rozwijając te 
myśli, można by spróbować wyjaśnić 
pewne niepokojące osobliwości peryfe
rii Układu Słonecznego.

Być może, iż z powodu jakiejś kata
strofy kosmicznej układ Neptuna został 
„zdewastowany” i „rozkojarzony”. Pra- 
Pluton stał się samodzielną planetą (któ
ra rozpadła się na dwa ciała: Pluton
i Charon), ale o bardzo nietypowej tra

jektorii, Neptun został „przerzucony” na 
jeszcze bardziej nietypową orbitę, bo nie 
spełniającą reguły Titiusa-Bodego, a w 
świecie jego księżyców nastąpiło „zu
pełne materii pomieszanie” —  wyrwa
nie z tego układu Plutona spowodowało 
odwrócenie na wsteczny ruchu orbital
nego Trytona i silne spłaszczenie orbity 
Nereidy.

Tak w ogromnym skrócie miałby 
wyglądać scenariusz wydarzeń w ukła
dzie Neptuna na krańcach Systemu Sło
necznego. Jest to jednak zaledwie jedna 
z hipotez.

Zagadką układu Neptuna był również 
jego domniemany początkowo pier
ścień. Po raz pierwszy, wkrótce po od
kryciu planety i je j największego księ
życa, pierścień zaobserwował 
wspominany już W. Lassell. Pierścień 
widzieli także inni, asystujący Lassel- 
lowi, obserwatorzy. Dostrzegł go też 
w 1847 r. wielebny James Challis, dy
rektor Obserwatorium Astronomiczne
go Uniwersytetu w Cambridge, a razem 
z nim — jego współpracownik Morgan. 
Nieco zaś wcześniej, bo pod koniec 
1846 r., John Russell Hind stwierdził, że 
nie wyklucza możliwości istnienia 
wokół Neptuna pierścienia, ponieważ 
obraz planety w jego niewielkim co 
prawda teleskopie (20 cm) ma wydłu
żony kształt i to w tych kierunkach, 
w których widział pierścień Lassell.

Potem nastąpiło coś dziwnego. Po 
czterech miesiącach widoczności nikt 
już nigdy nie zobaczył żadnego pierście
nia —  nawet jego odkrywcy. Czy był 
on złudzeniem optycznym, efektem wad 
instrumentów, albo też obserwatorzy 
ulegli sugestii (wszyscy oni byli Angli-
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kami)? Nie wiadomo. Później o tym za
gadnieniu zapomniano aż do lat 70. 
XX w., kiedy to po odkiyciu pierścieni 
Jowisza i Urana podjęto uczone speku
lacje, czy również wokół Neptuna nie 
występują twory pierścieniowe, zwłasz
cza że pewne obserw acje zakrycia 
gwiazdy przez Neptuna wydawały się 
wskazywać na taką możliwość.

Rozstrzygnięcie tego problemu przy
niosła dopiero penetracja układu Nep
tuna przez sondę Voyager 2. Wtedy oka
zało się, że Neptuna obiegają aż 4 
niezwykle rzadkie pierścienie, ale raczej 
nie mają one nic wspólnego z tworem 
dawniej jakoby obserwowanym.

Dzięki misji astronautycznej Voyage- 
ra 2 odkryto nie tylko 6 nowych minisa- 
telitów i 4 wielce osobliwe pierścienie 
materii biegnące wokół tej planety, ale 
poznano dokładnie średnicę Trytona 
i środowisko na jego powierzchni.

Chociaż rozmiary Trytona okazały 
się mniejsze niż to wcześniej przypusz
czano na podstawie pomiarów wykona
nych w obserwatoriach ziemskich (nie 
3 500 km, lecz zaledwie 2 707 km), to 
jednak i ten księżyc nie sprawił zawodu 
astronomom, przedstawiając się jako 
kolejne wielce oryginalne ciało Układu 
Słonecznego.

Powierzchnia Trytona to wcale uroz
maicony lodowy krajobraz (wielce oso
bliwy lodoląd), a jej albedo —  czyli 
zdolność odbijania promieni słonecz

nych —  sięga aż 90 %. Półkula połu
dniowa o różowej barwie jest pokryta 
zamrożoną mieszaniną azotu i metanu 
z dodatkami składników związków or
ganicznych, lecz abiotycznego pocho
dzenia. W okolicy równika występuje 
ciemne pasmo, a cała powierzchnia jest 
z rzadka pokryta kraterami, a ponadto 
przedziwnymi i niezbyt głębokimi bruz
dami tworzącymi niemal regularne wie- 
loboki. (Czyżby to miały być swoiste kry 
tektoniczne?). Występują też na tej po
wierzchni ciemne plamy w białych 
otoczkach: najmniejsza z nich ma śred
nicę ponad 150 km, a blisko jej centrum 
widnieje względnie młody krater. Kra
tery nie są duże i największy z pozna
nych ma średnicę tylko 27 km.

Voyager 2 potwierdził także istnie
nie wokół Trytona otoczki gazowej od
krytej już wcześniej dzięki licznym ob
serwacjom naziemnym. Tę rozrzedzoną 
atmosferę, mającą mniej więcej 800 km 
wysokości, stanowi przede wszystkim 
azot z domieszką metanu, a jej ciśnie
nie może osiągać na powierzchni tego 
księżyca zaledwie 0,016 hPa. Pomimo 
to w atmosferze tej występują mgły 
z bardzo drobnych kropelek gazu lub 
m olekuł zw iązków  organicznych; 
unoszą się w niej także cienkie obłoki.

Zadziwiająca okazała się tempera
tura na powierzchni Trytona, tylko 38 
K (-235°C), co stawia ten księżyc w 
rzędzie najchłodniejszych obiektów

Układu Słonecznego. Jednakże Tryton 
okazał się nie zamarłym, lecz nadal ak
tywnym światem, przynajmniej w war
stwach przypowierzchniowych. Wystę
puj ą na nim  specyficzne w ylew y 
w postaci ciemnych smug wyraźnie wi
docznych na białym tle czap polarnych. 
Smugi te są podobne do utworów, ja
kich wiele znajduje się na powierzchni 
Marsa. Lecz atmosfera Trytona jest zbyt 
rozrzedzona, aby mogły się w niej uno
sić nawet bardzo drobne cząstki pyłu 
i powstanie takich smug na księżycu 
Neptuna jest najprawdopodobniej spo
wodowane erupcją gazu, kryształków 
zamarzniętego azotu i materii organicz
nej wyrzucanej ze swoistych „wulka
nów” z prędkością 100 m/s na wysokość 
8 km, a niekiedy nawet do 40 km. 
W szczególności erupcja gazowego azo
tu może —  zanim on zamarznie (resu- 
blimuje)— unieść cząstki pyłu oraz me- 
tanopochodną materię organiczną na 
znaczną odległość: aż do 75 km.

Również wygląd Trytona sugeruje, że 
jest on nadal aktywnym obiektem po
mimo panującej tam niskiej temperatu
ry. Średnia gęstość tego zadziwiającego 
satelity wynosi 2080 kg/m3, ale jego 
powierzchnia jest względnie młoda 
i wytworzona zapewne przez mieszanie 
się półpłynnej materii i ruch lodowych 
połaci. Z tego powodu właśnie niewiele 
jest widocznych na niej kraterów ude
rzeniowych. Po prostu starsze zostały 
zatarte przez wylewy ciekłej materii 
z wnętrza księżyca (czy też raczej z pod- 
powierzchniowych zbiorników cieczy) 
oraz wygładzone pełzaniem fragmentów 
powierzchni, zaś energii dostarczają naj
prawdopodobniej siły pływowe.

Zwróćmy teraz uwagę na 6 nowo 
odkrytych księżyców Neptuna. Otóż 
okazało się, że tylko największy i ze
wnętrzny w tej grupie satelita Protheus 
ma okres obiegu dłuższy od okresu ro
tacji samego Neptuna. Pięć pozostałych 
księżyców ma okresy obiegu krótsze od 
okresu obrotu planety (jej doby gwiaz
dowej), w związku z czym wschodzą 
one na niebie Neptuna na... zachodzie, 
zaś zachodzą —  na wschodzie (podob
nie jak księżyc Marsa —  Phobos). Jest 
to również osobliwością układu Neptu
na, iż tak wiele satelitów odznacza się 
okresem obiegu krótszym od okresu ro
tacji samej planety. Co prawda podobną 
osobliwość wykazują również nowo 
odkryte księżyce Urana, a już znamien
ne jest to, że i one biegną niejako wśród
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Tabela 2.
Porównanie charakterystyk Tytana, Trytona i Plutona

Parametry Tytan Tryton Pluton

Wielka półoś orbity [j. a.] 9,56* 30,06" 39,44
Średnica równikowa [km] 5150 2707 2302
Średnia gęstość [kg/m3] 1881 2080 2000
Albedo 0,2 0,9 0,62
Temperatura na powierzchni [K] 94 38 35- 55
Ciśnienie atmosfery [hPa] 1500 —

X O l CD 310-8?
Składniki atmosfery 90% N2 9% Ar, 99% N2 99% N2

1% CH4 + domieszki +domieszki + domieszki

' Jest to właściwie wielka póloś orbity Saturna, wokół którego krąży Tytan.
”  Jest to wielka półoś Neptuna, wokół którego krąży Tryton; domieszki w atmosfe
rze: Tytan —  H2, C2H6, C2H4 HCN; Tryton — CH4, H2, CO?; Pluton — CH4, CO?

pierścieni, jak owe pięć księżyców Nep
tuna. Zarównojedne, jak i drugie są właś
ciwie minisatelitami, nie zaś prawdzi
wymi księżycami. Ponieważ krążą one 
wewnątrz granicy Roche’a, to pochodzą, 
być może, z rozpadu jednego większe
go ciała, jakby protosatelity.

Pierścienie Neptuna są równie oso
bliwe. Otrzymały one nazwy: Galie, Le 
Verrier, Lassell/Arago, Adams —  czyli 
odkrywców tej planety. Z kolei dwa 
z nich są bardzo wąskie, lecz wyraźne, 
a stanowią je drobne cząstki pyłu. Ze
wnętrzny pierścień składa się z trzech 
jakby oddzielnych jasnych łuków o dłu
gości mniej więcej 40°, a w nich wystę
pują jeszcze kilkustopniowych rozmia
rów zagęszczenia materii. W jednym 
zagęszczeniu mogą nawet występować 
bryły lodowe o rozmiarach... 10-20 km. 
Być może to ten pierścień, mając nieco 
inną konfigurację, był właśnie widocz
ny w roku 1846/47? Oprócz tych jasnych 
pierścieni zidentyfikowano szerokie, 
chociaż słabe pasmo składające się 
z jeszcze drobniejszych pyłów. W grun
cie rzeczy pasmo to tworzą przynajmniej
2 słabe pierścienie gazowo-pyłowe. 
Natomiast wewnętrzny pierścień jest 
rozmyty i niewykluczone, iż „dotyka” 
on górnych warstw atmosfery Neptuna.

Nie dość na tym. W roku 2002 J. J. 
Kavellarsowi udało się odkryć jeszcze
3 księżyce, położone na dalekich pery
feriach układu Neptuna. Minisatelita 
2002 N 1 obiega planetę ruchę wstecz
nym, tak samo jak Tryton. Natomiast 
2002 N2 obiega tę planetę ruchem pro
stym (jak większość księżyców w tym 
układzie). Podobnie zachowuje się na
stępny satelita 2002 N3. Natomiast naj
dalszy z ostatnio poznanych, 2003 N I, 
odkryty przez D. C. Jewitta, biegnie 
wokół planety ruchem wstecznym, po
dobnie jak Tryton, a także 2002 N 1. Te
4 nowo odkryte minisatelity tworzą pe
ryferyjną grupę i wydaje się, iż są to 
przechwycone planetoidy z Pasa Kuipe- 
ra znajdującego się na kresach Układu 
Słonecznego, a odkrytego ponad 10 lat 
temu.

Chociaż dla ewentualnego obserwa
tora na Neptunie Tryton wschodzi na 
wschodzie (a zachodzi na zachodzie), to 
jednak na tle gwiazd przemieszcza się 
nie „wstecz” (z zachodu na wschód), jak 
nasz Księżyc, lecz „wprost”, ponieważ 
jego ruch orbitalny jest wsteczny. Tak 
to właśnie dziwnie się dzieje w tym ukła
dzie.

Natomiast znacznie ciekawiej wy
gląda niebo z powierzchni samego Try
tona, na której w trzecim tysiącleciu 
wylądują być może, astronauci. Przy
najmniej taką można żywić nadzieję, 
ponieważ ciekawość człowieka nie zna 
granic. Zobaczą tedy dużą tarczę Nep
tuna o średnicy kątowej ponad 8° i świe
cącego mniej więcej tak samo jasno, jak 
nasz Księżyc w pełni. Słońce natomiast 
jest już tylko niezwykle jaskrawym  
punktem o jasności obserwowanej -19,3 
wielkości gwiazdowej. Mała Nereida 
widnieje jako słaba gwiazdka; tylko 
w peryneptunium swojej orbity, poru
szając się szybko na sferze niebieskiej, 
osiągnie dla obserwatora astronauty na 
Trytonie jasność około 2m, czyli taką 
jaką ma nasza Gwiazda Polarna. Znaj
dując się w aponeptunium, Nereida nie 
będzie praktycznie widoczna nieuzbro
jonym okiem, świeci bowiem wtedy 
(w pełni) jako gwiazdka szóstej wielko
ści. Z powierzchni Trytona będą też wi
doczne dolne względem jego orbity mi
nisatelity. N ajw iększy i najbliższy 
Protheus może podczas pełni osiągnąć 
rozmiary niemal 6 minut łuku i świecić 
tak jasno jak Syriusz.

Za to z powierzchni Nereidy układ 
Neptun-Tryton będzie widoczny nie tyl
ko w różnych fazach, konfiguracjach 
i o różnej jasności, lecz ponadto jako 
obiekty o zmieniających się rozmiarach 
kątowych i odległości kątowej między 
nimi. Będąc najdalej Neptuna, można 
zobaczyć tę planetę jako tarczę o śred
nicy 17,5 minuty łuku i jasności około 
-5,5 wielkości gwiazdowej w pełni, Try
tona —  o średnicy 1 ’ (czyli jako obiekt 
punktowy), mogącego osiągnąć w peł
ni zerową wielkość gwiazdową (a więc 
jasność i barwę Arktura), przy czym

maksymalna odległość między planetą 
a jej największym księżycem może wy
nosić wtedy 2°. Z najbliższego od ma
cierzystej planety punktu orbity Nere
idy Neptun jest widoczny jako pokaźna 
tarcza około dwustopniowej średnicy 
i jasności prawie -10m (w pełni), nato
miast Tryton jako tarczka o rozmiarach 
kątowych 7 minut łuku, zaś największa 
odległość kątowa między tymi ciałami 
będzie wynosiła ponad 14°. Podczas ta
kiej pełni Tryton będzie miał jasność jak 
Wenus (lecz barwę Marsa) na naszym 
niebie.

Jednak najwspanialej Tryton będzie 
widniał z powierzchni Protheusa (naj
większego z nowo odkrytych satelitów) 
jako duża, barwna tarcza osiągająca 
maksymalne rozmiary kątowe 40’ i jas
ność -8 m w pełni.

Natomiast zamieszczona na zakoń
czenie tabela 2 zawiera wybrane para
metry geometryczne oraz fizyczne dla 
Tytana, Trytona i Plutona. Ilustruje po
dobieństwa i różnice tych najbardziej 
może osobliwych ciał na peryferiach 
U kładu Słonecznego: Tytan —  ze 
względu na rozm iary oraz rozległą 
i gęstą atmosferę; Tryton —  ze wzglę
du na specyficzne warunki środowisko
we pomimo niskiej temperatury jego 
powierzchni; Pluton —  jako „zdegra
dow ana” planeta, czyli najw iększy 
obiekt Pasa Kuipera.

Prof. Z.T. Dworak je s t astrono
mem, profesorem nadzwyczajnym 
w Zakładzie Kształtowania i Ochro
ny Środowiska Wydziału Geodezji 
Górniczej i Inżynierii Środowiska 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. 
Stanisława Staszica w Krakowie
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Maria Rumszewicz Jak Rzymianin
wyobrażał sobie 
Wszechświat*

Helios na swym słonecznym rydwanie

O Śnie Scypiona
W starożytności i średniowieczu 

popularny obraz świata był kształto
wany przez mieszaninę mitologii z po
tocznymi obserwacjami. Elementy 
ówczesnych nauk w stosunkowo nie
znacznym stopniu ingerowały w jego 
konstrukcję.

Na tle różnych poglądów starożyt
nych pojawiło się dzieło Cycerona 
(106- 43 r. p.n.e.) Sen Scypiona (Som- 
nium Scypionis napisany około 50 r. 
p.n.e.,), będące ostatnią księgą nie za
chowanej w całości rozprawy De re- 
publica. Oprócz treści filozoficznych 
utwór ten zawiera opis Wszechświata 
oglądanego z przestrzeni pozaziem
skiej. Cyceron nie był uczonym zaj
mującym się tą dziedziną wiedzy, więc 
korzystał z dzieł innych, wcześniej 
żyjących, znakomitych uczonych.

Przedstawia on wizję Wszechświa
ta opartą o antyczną zasadę kosmo
logiczną mówiącą, że Ziemia jest na
turalnym  środkiem  w szystkiego. 
S tarożytni w yobrażali sobie, że 
Wszechświat jest zamknięty w krysz
tałowej sferze, na której tkwią gwiaz
dy nieruchom o przym ocow ane. 
W środku niej umieszczali Ziemię. Po
jęcie sfery gwiazd wzięło się ze spój
nego ruchu dziennego sklepienia nie
bieskiego.1 Cyceron pisze: ... ludzie 
zostali stworzeni na mocy tego prawa,

* Prof. K. Rudnickiemu składam serdeczne 
podziękowania za cenne uwagi.
' Należy jednak wspomnieć, że nie wszyscy 
uważali sferę gwiazd za coś istotnego. Po- 
seidonios chyba nie wyobrażał sobie krysz
tałowej sfery, gdyż twierdził, że gwiazdy są 
większe od Ziemi, a niektóre nawet większe 
od Słońca.

że mają stać na straży owej kuli, którą 
dostrzegasz w środku tego przybytku 
niebieskiego, a która nazywa się Zie
mią Przyjmuje się więc tu sfe
ryczną budowę Wszechświata i ogólną 
ideęjego sferycznej symetrii, a to z ko
lei, jak sądzi wielu historyków, było 
następstwem przyjętej już wtedy hi
potezy kulistości Ziemi. Ta hipoteza 
została spopularyzowana przez Eu- 
doksosa z Knidos (408— 355p.n.e.), 
choć uważa się, że pierwszym twórcą 
tej teorii był już Pitagoras (ok. 572— 
—497 p.n.e.). W każdym razie ważnym 
argumentem na to, że Wszechświat to 
układ sfer, jest kulistość Ziemi.

Ważnym również argumentem za 
teorią geocentryczną, wedle której 
Ziemia znajduje się w środku Wszech
świata, było zjawisko ciężkości. Sta
rożytni, nie znając prawa powszech
nego ciążenia, nie domyślali się, że 
ciążenie pochodzi z obecności masy 
ziemskiej. Zamiast tego wyobrażali 
sobie, ze względu na symetrię, że ciała 
ciężkie zdążają ku środkowi Wszech
świata, a lekkie oddalają się od niego. 
Kamień wyrzucony w górę spada nie 
dlatego, że przyciąga go Ziemia, ale 
dlatego, że przyciąga go, jako taki, 
środek Wszechświata, w którym znaj
duje się Ziemia. Poza tym uważano 
Ziemię za ciało ciężkie, a Słońce
1 gwiazdy za lekkie, dlatego wydawa
ło się konieczne, aby nie inne ciało, 
lecz Ziemia była środkiem Wszech
świata.

Z powyższego wynika, że ludzie 
budowali wyobrażenia o Wszechświe-

2 Wszystkie nie opisane fragmenty utworu 
pochodzą ze Snu Scypiona Cycerona w prze
kładzie I. Wieniewskiego.
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cie albo poprzez w słuchanie się 
w swoje pragnienia i dopiero potem 
wyobrażali sobie obraz Wszechświa
ta, albo usiłowali odkryć możliwie naj
prawdziwszy obraz Wszechświata, ale 
ten obraz modyfikowali według swo
ich upodobań. Wyobrażenia Wszech
świata bazowały na przekonaniu, że 
jest on piękny i doskonały. Dlatego 
szukano prawdy niesprzecznej z pra
gnieniami piękna. Istniały dwa kryte
ria, na których opierały się wizje 
Wszechświata. Pierwsze to zgodność 
modelu z obserwacjami ruchów ciał 
niebieskich. Uwzględniając to kryte
rium, można było zbudować model 
mechaniczny.

Druga rzecz to „ogólna wiara” nie 
mająca nic wspólnego z pomiarami, 
ale z naturą Boga lub przyjmowanych 
za zasadę bytu, prawdy, piękna albo 
perfekcji. Za najpiękniejsze i najbar
dziej perfekcyjne uznawano jednostaj
ne ruchy kołowe. Cały Wszechświat 
jest oparty o najwyższą zasadę bytu, 
czyli jest idealny przez jej idealność, 
a ponieważ koło i sfera posiadają per
fekcyjny kształt, to tylko one mogą 
istotnie tłum aczyć jego budowę. 
Twierdzono, że Ziemia jest centrum 
wszystkiego, i że sfera gwiazd stałych 
kręci się dookoła niej ruchem jedno
stajnym. Chociaż podobne wnioski 
można wysunąć z obserwacji, to były 
one także rezultatem „ogólnej wiary”.

Oto fragment Snu Scypiona, który 
zajmuje główne miejsce w dziele, je
śli idzie o sprawy astronomiczne. ... 
Oto cały Wszechświat je s t połącze
niem dziewięciu kręgów lub raczej kul:

jeden z nich, zewnętrzny, jest kręgiem 
nieba, który ogarnia sobą wszystkie 
pozostałe; jest to sam najwyższy Bóg, 
mieszczący w swym kręgu wszystkie 
inne kręgi, w nim bowiem tkwią i toczą 
się krążące wieczyście planety. Jest ich 
siedem, a obracają się w kierunku od
wrotnym do obrotu nieba. Jeden z nich 

jest kręgiem gwiazdy, zwanej na Zie
mi Saturnem. Potem idzie gwiazda 
pomyślna i zbawienna dla rodzaju 
ludzkiego, którą zowią Jowiszem. Na
stępnie Mars, krwawy i straszny dla 
Ziemi. Dalej poniżej środkowe mniej 
więcej miejsce zajmuje Słońce, wódz, 
książę i kierownik pozostałych ciał nie
bieskich, mózg świata i jego czynnik 
regulujący, gwiazda tak ogromna, że 
cały Wszechświat oświetla i wypełnia 
swym blaskiem. Za Słońcem postępują, 
jako jego towarzyszki, dwie planety, 
Wenus i Merkury; w najniższym zaś 
kręgu obraca się Księżyc, oświetlony 
promieniami Słońca. ... Co się tyczy 
planety dziewiątej, która zajmuje śro
dek Wszechświata, to jest Ziemi, ta nie 
porusza się, leży najniżej i na nią spa
dają wszystkie ciała skutkiem swego 
ciężaru...

Terminem „gw iazda” Cyceron 
obejmuje wszystkie ciała niebieskie, 
również planety, do których zalicza 
Słońce i Księżyc. Centralna i kulista 
Ziemia jest otoczona serią pustych 
i przezroczystych kul, obejmujących 
jedna drugą, z których — oczywiście 
— każda kolejna jest większa od tej, 
która znajduje się bliżej Ziemi. W każ
dej z pierwszych siedmiu sfer tkwi jed
no świecące ciało. Zaczynając od Zie

mi, porządek ich jest następujący: 
Księżyc, Merkury, Wenus, Słońce, 
Mars, Jowisz i Saturn to „siedem pla
net”. Poza sferą Saturna jest „niebo 
gw iaździste” , do którego należą 
wszystkie gwiazdy, które nazywamy 
stałym i, ponieważ ich położenia 
względem siebie są — w przeciwień
stwie do planet — niezmienne. Co jest 
poza sferą gwiazd stałych? Odpowiedź 
można znaleźć u Arystotelesa: Na ze
wnątrz nie ma ani miejsca, ani pustki, 
ani czasu. Dlatego cokolwiek tam jest, 
jest takiego rodzaju, że ani nie zajmu
je  przestrzeni, ani nie podlega czaso
w i.  Zatem starożytny Wszechświat 
jest skończony, ma kształt i jest on 
doskonale kulisty, zawierający w so
bie uporządkowaną rozmaitość. Z po
wyższego wynika, że Wszechświat 
jest przytłaczający swą wielkością, ale 
urzekający harmonią.

Tak więc Cyceron wyróżnia wiele 
sfer, zaś za najdoskonalszą uważa tę 
położoną najdalej od Ziemi. Cechują 
ją  najdoskonalsze i najszybsze ruchy. 
To znaczy, że Stwórca, jako Istota 
Doskonała, mieszka na tej sferze, przy 
czym może On schodzić aż do Ziemi. 
A Wszechświat posiada kształt sfe
ryczny, ponieważ sfera jest najdosko
nalszym kształtem. Dlaczego? Ponie
waż jeżeli tą figurą dokona się obrotu 
wokół jej środka, to zawsze będzie ona 
zajmować tę samą przestrzeń.

We Śnie Scypiona, jak wspomnia
łam powyżej, mamy wyraźną kon
strukcję Wszechświata ze sfer, którą 
spopularyzował Cyceron za Anaksy- 
mandrem i Eudoksosem. Natomiast 
nie ma żadnej wzmianki przedstawia
jącej orbity planet przez okręgi, co 
może wydawać się dziwne, ponieważ 
i te teorie powinny być znane Cycero
nowi.

Jeśli chodzi o Księżyc, Cyceron 
uważa go, zgodnie z powszechnie 
przyjętymi wówczas poglądami, za 
granicę między rzeczami wieczysty
mi a znikomymi. Zapewnia także
0 wpływie planet na nasze losy — 
choć dość mgliście i niekompletnie. 
Planety nazywano boskimi imionami,
1 tak: Saturn wywołuje katastroficzne 
wydarzenia; Jowisz to gwiazda po
myślna i zbawienna dla rodzaju ludz
kiego', Mars jest złą planetą — powo
duje wojny; Słońce i Wenus powodują

3 Arystoteles O niebie.
Forum Romanum w Rzymie. Świątynia Kastora widziana z domu westalek. Fot. Leo C. 
Curran
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szczęśliwe wydarzenia; podobnie 
Merkury, patron zysku, nie wywołuje 
u Cycerona głębszych refleksji; Księ
życ zaś, jak wspomniałam powyżej, 
określa granicę pomiędzy eterem i po
wietrzem, między tym, co nieznisz
czalne a tym, co ulega zepsuciu (we
dług astro logów  w spółczesnych 
Cyceronowi u ludzi wywołuje wędro
wanie).

Muzyka sfer
Cyceron opisuje też harmonię sfer 

opartą na proporcjach, którym są po
słuszne ruchy ciał niebieskich. ... 
Dźwięki te opierają się na kombinacji 
interwałów nierównych, lecz odznacza
jących się porządkiem muzycznym we
dług ustalonych proporcji. Wytwarza 
zaś tę muzyką ruch obrotowy samych 
sfer gwiezdnych, przy czym z kojarze
nia dźwięków wysokich z niskimi rodzi 
się harmonijna, choć urozmaicona, ich 
symfonia. Bo przecież tak potężne ru
chy nie mogą się odbywać w ciszy, 
zgodnie zaś z prawem przyrody sfery 
skrajne rozbrzmiewają po jednej stro
nie tonami wysokimi, po drugiej zaś 
niskimi. Mianowicie owa sfera najwyż
sza, sfera nieba, której obrót jest naj
szybszy, porusza się z dźwiękiem wyso
kim i gwałtownym, natomiast sfera 
księżycowa, która jest najniższa, roz
brzmiewa także najniższym tonem. Bo 
co się tyczy kuli dziewiątej tj. Ziemi, 
trwa ona w miejscu, w bezruchu, zaj
mując środek Wszechświata...

Ich ruch jest poddany pewnym pra
wom estetycznym. Przede wszystkim 
to harmonia, która jest stanem, jakiego 
poszukiwali wtedy naukowcy w natu
rze. Arystoteles wierzył, że sfery to coś 
materialnego, choć zbudowane z innej 
materii fizycznej. Prowadzi to do tego, 
że każda sfera poruszająca się harmo
nijnie wytwarza „muzykę sfer”, sły
szaną tylko przez samego Stwórcę 
i istoty wyższe. Oto jak Cyceron tłu
maczy, że ludzie nie mogą słyszeć tej 
muzyki: ... Napełnione harmonią uszy 
ludzkie ogłuchły na nią. Dlatego nie ma 
u was, ludzi, zmysłu bardziej przytępio
nego niż słuch. Podobne zjawisko wy
stępuje tam, gdzie Nil spada z niebo
tycznych gór w tak zwane katarakty: 
ludzie, zamieszkujący owe okolice, za
tracili wskutek siły huku zmysł słuchu*.

Zatem ta ogromna i skończona prze-

4 Ówczesne poglądy na górny bieg Nilu były 
bajeczne.

strzeń nie jest milcząca. Gdyby nasze 
uszy były otwarte, usłyszelibyśmy jej 
dźwięk. Milczenie, które przeraża, jest 
tylko złudzeniem. Musimy wyobrazić 
sobie, że patrzymy w górę na świat roz
świetlony i rozgrzany Słońcem oraz 
rozbrzmiewający muzyką.

Pitagorejczycy rozwinęli pogląd, że 
wszystkie ciała niebieskie są kuliste 
i obdarzone ruchem wirowym. Oni też 
rozwinęli teorię harmonii sfer, według 
której odległości Księżyca, Słońca 
i planet pozostają do siebie w harmo
nijnych stosunkach, odpowiadających 
stosunkom długości strun, drgających 
w kolejnych dźwiękach gamy. Obraca
jąc się naokoło Ziemi, sfery te wytwa
rzają cudowną muzykę, dostępną jed
nak tylko dla uszu bogów.

... Owych zaś osiem sfer, z których 
dwie5 mają tę samą siłę ruchu, wytwa
rza siedem tonów, różniących się mię
dzy sobą zależnie od wzajemnej odle
głości sfer. Mamy tutaj zasadę harmonii 
opartą o siedem dźwięków gamy. We
nus i Merkuremu nadano ten sam ton. 
Jest to osobliwe, że zamiast, korzysta
jąc z przyjęcia ośmiu sfer, wykorzystać 
— znane przecież wówczas — pojęcie 
oktawy i przypisanie tego interwału 
odstępowi pomiędzy sferą najniższą 
i najwyższą, Cyceron nadaje jeden i ten 
sam ton brzmieniu Wenus i Merkure
mu, aby każdy ton harmonii sfer wy
stępował tylko pojedynczo. Być może 
Cyceron zredukował osiem dźwięków 
do siedmiu, ponieważ uważa tę cyfrę 
za doskonalszą, ... cyfra siedem jest 
zwornikiem wszechrzeczy.

Odległości
Scypion Starszy unosi Młodszego na 

wysokość, z której ten spogląda ma 
Kartaginę z wysokości usianego gwiaz
dami, jaśniejącego blaskiem pogodne
go sklepienia niebios. A więc znajdują 
się w najwyższej sferze niebieskiej. 
Scypion zauważył, że gwiazdy są glo
bami, które znacznie przewyższają Zie
mię wielkością. Ziemia teraz wydawa
ła się tak stosunkowo mała, że małość 
Imperium Rzymskiego, które było za
ledwie trochę większe od punkcika na 
maleńkiej powierzchni, wzbudziło 
w nim zadziwienie. Cyceron wykazu
je, jak lokalna jest cała ziemska sława, 
skoro ten glob według miary kosmicz
nej — należy to przyznać — musi być

5 Wenus i Merkury.

uważany za niewielki okruszek. Ten 
urywek tekstu pozostawał stale w pa
mięci późniejszych pisarzy. Znikomość 
w wymiarach kosmicznych stała się po
spolita tak dla średniowiecznego, jak 
i dla nowoczesnego myśliciela; była 
częścią narzędzi moralistów używaną 
tak jak jej używa Cyceron, aby upoko
rzyć ludzką ambicję. Dziś zresztą idzie
my dalej i uważamy, że cała Ziemia, 
obserwowana z Saturna byłaby ledwo 
widoczna, mówić zaś o widzeniu ja
kichkolwiek zarysów na jej powierzch
ni —  jest śmieszne.

Tak więc:
1. Według Cycerona, Ziemia to ... 

owa kula, ... w środku tego przybytku 
niebieskiego ..., czyli zajmuje środek 
Wszechświata. Jest to treść antycznej 
zasady kosmologicznej. Cyceron, bu
dując obraz Wszechświata, wykorzy
stuj etę zasadę. We wszystkich modelach 
opartych na przyjmowanej wówczas 
antycznej zasadzie kosmologicznej, 
najdalsze regiony Wszechświata są 
uważane za niedostępne dla obserwa
cji. Jedyną ich właściwością wynika
jącą wprost z kosmologicznej zasady, 
jest istnienie pewnej symetrii względem 
Ziemi6.

Antyczna zasada kosmologiczna 
produkowała geocentryczne modele 
Wszechświata. Można by wprowadzić 
zarzut takim modelom, że fałszywie 
umieszczają Ziemię zamiast Słońca 
w środku układu planetarnego. W świet
le dzisiejszej fizyki nie ma w tym żad
nego błędu. Natura nie wyróżnia żad
nego punktu we Wszechświecie. Nie 
ma w nim żadnych układów uprzywi
lejowanych. Jeżeli zatem wybór ukła
du pozostaje w zakresie wolnej woli 
człowieka, naturalne się wydaje, iż 
wybiera układ związany z jego planetą. 
Wolno nam zatem uczynić Ziemię po
czątkiem układu współrzędnych, two
rząc geocentryczną dynamikę ruchów. 
Nie byłoby to błędne, jednak mieliby
śmy dużo więcej kłopotów i trudności 
matematycznych. Umieszczenie Słoń
ca w środku Wszechświata pozwala 
nam zrozumieć wiele rzeczy niezrozu
miałych i nie znanych dawniej oraz 
ogromnie uprościć mechanikę świata.

2. Cyceron pisze: ... kule zaś 
gwiazd wielkością swą przewyższały 
łatwo Ziemię. Już ona sama wydała mi 
się tak mała, że żal mi się zrobiło na-

6 K. Rudnicki Zasady kosmologiczne.

114 U R A N I A  -  POSTĘPY ASTRONOM II 3/2004



Rysunek układu planetarnego sporządzony zgodnie z po
glądami Arystotelesa i Ptolemeusza. Ziemia znajduje się w 
środku. Wokół niej widać sfery, czyli orbity znanych w sta
rożytności siedmiu ciał niebieskich, oznaczonych łaciński
mi nazwami. Słońce, Solis, znajduje się pomiędzy Wenus a 
Marsem. Zewnętrzna sfera, poza sferą gwiazd stałych, to 
Habitaculum Dei, siedziba Boga

szego Imperium, które zajmuje niełe- 
dwie jeden je j punkt. Już wtedy zda
wano sobie sprawę z małości Ziemi 
względem ciał niebieskich i całego 
Wszechświata. Jest to także współczes
ne przekonanie.

3. ... Słońce ... cały Wszechświat 
oświetla i wypełnia swym blaskiem .... 
W najniższym zaś kręgu obraca się 
Księżyc, oświetlony promieniami Słoń
ca. Jeśli wyraz „Wszechświat” zastą
pić terminem „Układ Słoneczny”, bę
dzie to kolejna wypowiedź Cycerona 
zgodna z poglądami współczesnymi. 
Księżyc nie posiada swojego centrum 
aktywności, nie zachodzą w nim reak
cje jądrowe jak w gwiazdach, przez co 
nie świeci swoim światłem, tylko od
bija światło słoneczne. Cyceron wyróż
nia Księżyc spośród pozostałych ciał 
niebieskich, podkreśla jego wyjątko
wość poprzez dodatkowe jego opisa
nie. Być może to wyróżnienie jest zwią
zane z dobrą widocznością Księżyca na 
niebie.

4. ... Oto cały Wszechświat jest po
łączeniem dziewięciu kręgów lub ra
czej kul .... Kepler, nie mogąc przed
stawić orbit planet za pomocą okręgów, 
odrzucił tę teorię i uogólnił ruch pla
net do trzech praw, tzw. trzy prawa 
Keplera. Największe odstępstwo od 
kształtu kolistego wykazują orbity 
Merkurego i Plutona, najmniejsze — 
orbita planety Wenus.

5. ... sam wieczysty Bóg porusza 
światem .... We Śnie Scypiona ruch 
wszystkich sfer wytłumaczony jest jako 
pochodzący od Najwyższej Istoty. 
Ruch jest przedstawiony zgodnie z (nie
zbyt dokładnymi) obserwacjami i z 
ogólnie przyjętą wiarą, nie z prawami 
przyrody. Jednak tę teorię ruchów moż
na usprawiedliwić, ponieważ w czasach 
starożytnych nie znano ani praw ciąże
nia, ani wzajemnych oddziaływań 
związanych z masami ciał. Z drugiej 
strony jest to tzw. zapychanie Bogiem 
dziur wiedzy. Czego nie można było 
wytłumaczyć naukowo, tłumaczono 
siłami pochodzącymi od Najwyższej 
Istoty Bytu. Obecnie wiemy, że wiel- 
koskalową strukturę Wszechświata 
kontroluje oddziaływanie grawitacyjne. 
Ono nadaje kształty i określa dynami
kę galaktyk i ich ugrupowań, jest od
powiedzialne za globalną ewolucję 
Kosmosu. Ogólna teoria względności
— Eisteinowska teoria grawitacji — 
określa geometryczny kształt czaso

przestrzeni wokół 
Słońca z większą 
precyzją, niż była to 
w stanie uczynić 
Newtonowska teoria 
ciążenia.

6. Ziemia to kula 
... w środku przybyt
ku niebieskiego.
Dziś wiemy, że każ
da planeta obraca się 
wokół własnej osi.
Na skutek działają
cych sił na bieguny 
i równik planety nie 
posiadają idealnie 
kulistego kształtu.

7. Gwiazdy to ... 
wieczyste ognie.
Rozważmy osobno 
wyrazy wieczyste 
i ognie. Cyceron 
uważa, zgodnie z 
ówczesnym stanem 
wiedzy, że ciała nie
bieskie są niezmienne, nie rodziły się 
i nie umierały. Dopiero pojawienie się 
gwiazd nowych zburzyło wyobrażenia
0 trwałości i niezmienności nieba 
gwiaździstego.

Przestrzeń nie jest niezmienna, tzn. 
obserwuje się narodziny i ewolucje ciał 
niebieskich, jak i pojawianie się obiek
tów, np. komet. Dlatego początek 
Wszechświata w czasie jest we współ
czesnym światopoglądzie czymś natu
ralnym, w przeciwieństwie do przyjmo
wania w średniowieczu tego początku 
w sposób sztuczny, wzięty z przyjętej 
religii chrześcijańskiej.

Nazwanie gwiazd ogniami trzeba 
uznać za zgodne z poglądami współ
czesnymi, jeżeli wziąć pod uwagę, że 
starożytny system czterech żywiołów 
(przejęty później przez średniowiecze), 
mianowicie: ziemi, wody, powietrza
1 ognia, odpowiada dzisiejszej klasyfi
kacji stanów skupienia: ciałom stałym, 
ciekłym, gazowym i plazmie. W pew
nym sensie jest to pogląd bardziej zgod
ny ze współczesnym niż opisy z wieku 
XIX i nawet początku XX, gdy gwiaz
dy opisywane są jako ciała gazowe, 
przypisując im własności gazów dosko
nałych, nic nie wiedząc jeszcze o pla
zmie jako osobnym stanie skupienia.

8. ... ludzie — zgodnie z utartym 
przekonaniem obliczają długość roku 
na podstawie obrotu Słońca, to jest tyl
ko jednej gwiazdy. Tymczasem w rze

czywistości, kiedy wszystkie ciała nie
bieskie powrócą do tych samych punk
tów, skąd rozpoczęły swą wędrówkę, i 
kiedy w długich odstępach czasu 
ukończą tę samą drogę po niebie, wów
czas dopiero taki rok można naprawdę 
pełnym rokiem. ... I  wierz także, że ani 
dwudziesta część tego roku jeszcze do
tychczas nie upłynęła. Cyceron wyzna
je zasadę, że pełny „rok” minie dopie
ro, gdy Słońce i wszystkie planety 
powrócą do tego samego względem sie
bie położenia. Uznaje więc współmier- 
ność ruchów. Obecnie długość roku 
mierzy się według ruchów Słońca. 
W Układzie Słonecznym rzadko mamy 
do czynienia ze współmiemościami. 
Okresy współmierne są wyjątkami. Ist
nieją wprawdzie liczne przybliżone 
współmiemości, jak np. 2:5 pomiędzy 
okresami obiegu Jowisza i Saturna.

Mogłoby się wydawać, że czasy 
Cycerona są tak odległe, że wyobraże
nia o budowie Wszechświata musiały 
być wtedy zupełnie prymitywne. Wi
dzimy jednak, że niektóre jego poglą
dy — przy odpowiedniej interpretacji
— nie są tak dalekie od współczesnych.

Maria Rumszewicz jest absolwentką 
astronomii Uniwersytetu Jagielloń
skiego w Krakowie. Artykuł powstał 
na podstawie je j pracy magisterskiej
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Magdalena Pilska-Piotrowska

„Złączenie iednak Słońca 
z Wenusem, czyli tran situs 
per discum Solis 
przypadaiące dnia 6. 
Czerwca, g  2. m. 25 po 
połnocy zaczynaiące się, 
ktorego czasu Wenus pod 
samo corpus Słońca 
podeydzie, y  nie wynidzie 
aż w godzin 6. to iest g  9. 
m. 31. rano, łubo nic złego 
Światu nie ominuie, godne 
iednak uwagi y  obserwacyi 
samym tylko Astronomom: 
ile rzadko bo dopiero 
pierwszy raz od stworzenia 
Świata, w Roku 1639. 
postrzeżone, w tym zaś 
Roku 1761 powtore 
przypadaiące”

Jak w Polsce 
obserwowano 
przejście Wenus 
przez Słońce

A  utor cytowanego kalendarza
/I  z 1761 r., Jakub Franciszek 

.Z JL  Niegowiecki, profesor Colle
gium Maius w Krakowie, sam zapowia
dane zjawisko obserwował i opubliko
wał obszerniejszą relację z obserwacji 
po łacinie i mniej obszerną w języku oj
czystym.

Na tę i inne ciekawostki związane 
z przejściem Wenus przed tarczą sło
neczną w 1761 r. natrafiłam, szukając 
materiałów do artykułu, który jest przy
gotowywany w ramach programu 
współpracy między muzeami upamięt
niającymi sławnych uczonych: Koper
nika, Brahe, Galileusza, Keplera i New
tona, którzy przyczynili się do uformo
wania obecnego poglądu na budowę 
Układu Słonecznego.

Ponieważ różne dyskusje dotyczą
ce przejścia Wenus przed Słońcem mia
ły w tym czasie miejsce, także i Niego
wiecki kilka słów wyjaśnienia w swojej 
rozprawie umieścił: Wiedzieć trzeba, że 
o takich złączeniach bliskich z Słońcem, 
zawsze od stworzenia Świata dobrze 
wiedzieli Astronomowie, a lubo niektó
rzy powątpiewali, że nie można, aby 
Wenus pod Słońce kiedy podeyść mo
gła, inni iednak choć nie przez doświad
czenie, lecz przez uważenie rozumem, 
twierdzili, że bydż może aby ten plane
ta tak pod słoneczny okrąg mógł po
deyść, żeby się zdawał jak makuła mała.

Y o tym także wątpić nie potrzeba, 
żeby takowe złączenie miało bydż 
pierwsze lub drugie od stworzenia 
Świata. Bo pewna rzecz, że bywały, ale 
czasu ktoregoby były, dawnych wieków

Astronomowie nie naznaczaią, stąd że 
ich nie obserwowali, że zaś takie złą
czenia nie obsen\’owali, sprawił niedo
statek szkieł optycznych i perspektyw 
astronomicznych do takiego widzenia 
potrzebnych, które dopiero wieku prze
szłego Galileusz wynalazł y  odtąd 
Astronomia wyżej okiem wygorowana, 
Niebieskie obroty śmielej lustruie.

Przejścia Wenus przed Słońcem zda
rzają się bardzo rzadko, ale z zadziwia
jącą regularnością. Występują parami 
na przemian w czerwcu i w grudniu. 
Po czerwcowej parze zjawisk oddalo
nych o 8 lat następuje po 105 latach 
para zjawisk grudniowych także w od
stępie 8 lat, po czym trzeba czekać 122 
lata na kolejną parę zjawisk czerwco
wych.

Kopernik miał teoretycznie szansę 
na dwa zjaw iska czerwcowe, ale 
w 1518 r. jako administrator dóbr Ka
pituły miał bardziej przyziemne obo
wiązki, a w 1526 r. mógł nie mieć do
brych warunków do obserwacji, jeśli 
w ogóle o zjawisku wiedział. Kepler 
wyliczył, że dwa zjawiska grudniowe 
nastąpiąw 1631 i 1639 r., ale zmarł rok 
przed pierwszym z nich, które i tak nie 
było widoczne w Europie. Drugie 
przejście z tej pary mógł obserwować 
Heweliusz, ale chyba mu się to nie uda
ło, gdyż w Selenografii zamieszcza 
obserwacje angielskiego astronoma 
z 1639 r., o których wspomina na wstę
pie profesor Niegowiecki tak oto opi
sujący pierwsze z kolejnej pary zjawisk 
czerwcowych, a drugie w historii za
obserwowane przez astronomów:
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W sobotę dnia 6. Czerwca oczeki
waliśmy wschodzące Słońce, które
o godzinie 3. minuty 55. 20" obaczyli- 
śmy, lecz to czerwonawe pod cienką 
chmurą przez niektóry czas zostawało, 
y  na tablice wraz rzucone bydż nie 
mogło. Wenus iednak okiem gołym bez 
wszelkiego szwanku w Słońcu rozeznać 
można było, która w Słońcu między 
wschodem y  połnocą zostaiąc, wyda
wała się na ten czas wielkości do orze
chu włoskiego małego podługowata. 
Co się działo dla zstępujących obłokow, 
lecz po tym Słońce wygórowawszy się 
bardzo malinko widać było. O godzi
nie tedy 4. 31'. 30". Słońce wcale nad 
chmurę wyszło, które wraz z Wenusem 
na tablicę rzucone pod 4. m 55'. 45" wy
sokości Słońca gt: 7 minut 10 o pierw
szym punkcie na tablicy naznaczone 
iest. Śrzodek złączenia był godz. 6. m. 
17. 10" ... a koniec, czyli ostatnie do
tykanie się okręgu Słońca zachodnie
go z okręgiem wschodnim Wenus godz. 
9. min. 52' 15".

Oprócz Niegowieckiego, zaintereso
wanie obserwacją wykazali jeszcze 
dwaj uczeni, po których ślad obszerny 
pozostał w literaturze w postaci kilku 
druków ulotnych wydanych z tej oka
zji. Mężowie ci to jezuita Stefan Łuski- 
na, profesor matematyki w Collegium 
Warszawskim oraz Stanisław Duń- 
czewski, profesor Akademii Zamoj
skiej. W związku ze zjawiskiem wdali 
się oni w dyskusję, która nie tyle pod 
względem merytorycznym jest intere
sująca, ponieważ wykazywała raczej 
niski poziom naukowy, lecz jako przy
kład wymiany poglądów między ów
czesnymi naukowcami, który w pew
nych momentach staje się wręcz 
zabawny, gdyż szacowni mężowie nie 
oszczędzają sobie złośliwości. Łuski- 
na tak pisze w odpowiedzi na publika

cję obserwacji Sta
nisława Duńczew- 
skiego:

Kilkanaście dni 
temu, iak rozrzuco
no po  Warszawie 
drukowaną w Za
mościu Obserwa- 
cyą przeyścia Pla
nety Wenus przez  
Słońce, którą z 
wszelką ciekawo
ścią czytałem, rozu- 
mieyąc, że to było 
dzieło, ipracaPrze- 
świetney Akademii 
Zamoyskiey, lecz po 
kilku tylko w ier
szach przeczyta
nych, omylonym się 
bydż w moim zdaniu 
postrzegłem  tak 
wiele bowiem, i tak 
grubym tam błędów 
przeciwko Filozofii, i Matematyce zna
lazłem, iż za pewną, i nieomyloną rzecz 
postanowić musiałem, że ta obserwa- 
cya nie od ktorego z Profesorow Prze- 
świetney Akademii Zamoyskiey, lecz od 
partykularnego iakiegoś, i w naukach 
wcale nie biegłego człowieka, wydana 
była. Duńczewski, odpowiadając na 
krytykę Łuskiny: Wspomniany skrypt 
krytykuiący obszernie, y  Obserwacyą 
y  Osobę Matematyka Zamoyskiego, 
iawnie wydaie, że ten Censor, co go 
pisał, musi bydż z liczby żaków, a nie 
z pośrodku Zgromadzenia Collegium 
Warszawskiego Societatis Jesu, y  nie 
z liczby uczonych Professorów. Ponie
waż Stanisław Duńczewski, korzysta
jąc z przestarzałych tablic, błędnie 
wyliczył efemerydy, Łuskina, nie 
szczędząc złośliwości, tak mu odpo
wiedział: Efemerydy przed kilkadziesiąt

lat wydane, nie są między nayświeższe- 
mi policzone chyba w tey Bibliotece, 
która z kilkunastu zapleśniałych ksiąg 
i z  tyluż starych szpargałów iest złożo
na. Duńczewski, relacjonując swoją ob
serwację, podał wyliczony przez siebie 
moment rozpoczęcia się zjawiska: Za- 
czem pierwszym sposobem rachuiąc 
tego przeyścia początek, dnia 6. Czerw
ca był pod horyzontem przededeniem 
Godz.l. min. 38., bo tego dnia z Cen
trum Słońca, wschód odprawił się 
Godz. 3. min. 54., na co taką odpowiedź 
otrzymał: Obserwował, a tym samym 
widział, iż przechodził Planeta Wenus 
pod Słońcem (...) Tego zaś przeyścia 
początek pod Horyzontem odprawił się
0 godz. 1. min. 38. przededniem (...)
1.P. Obserwator czynił obserwacyą 
przeyścia Wenery przez Słońce, więc 
musiał przy świecy patrzeć na Słońce 
(...) wschód zaś Słońca był o godz. 3. 
min. 54, działo się tedy to godzinami 2
1 min. 16 przed wschodem Słońca, za- 
czym I.P. Obserwator Zamoyski obser
wował, to iest widział Słońce więcey niż
2. godzinami przed wschodem Słońca. 
(...) Słońce 2. godzinami i 16. min było 
pod ziemią, czyli pod Horyzontem (iak 
Astronomia uczy) calemi gradusami 34, 
że zaś I.P. Obserwator Zamoyski wi
dział Słońce 2. godz. i 16. min. przed 
wschodem Słońca, zaczyni widział 
przeyście Wenusa nie tylko pod Słoń
cem ale i pod ziemią, bo gradusami 34. 
pod Horyzontem zostaiące. Gdyby cu-

Współpraca między muzeami została nawiązana w ramach programu Unii 
Europejskiej Kultura 2000 i dzięki jej dofinansowaniu. Każde muzeum reali
zuje własny projekt narodowy, którego celem jest zachęcenie turystów do 
odwiedzania placówki i przybliżenie szerszej publiczności postaci patrona 
oraz pozostałych uczonych. Pozostałe wspólne aktywności to realizacja strony 
internetowej oraz organizacja objazdowej wystawy, a także utworzenie in
wentarza pamiątek po uczonych.

Instytucje współpracujące w ramach wspomnianego programu to: 
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku — www.frombork.art.pl 
Tycho Brahe Museum na wyspie Ven, Szwecja — www.tychobrahe.com 
Narodni Technicke Muzeum w Pradze, Czechy — www.ntm.cz 
Institute e Museo di Storia della Scienza we Florencji, Włochy — www.imss.fi.it 
Woolsthorpe Manor in Lincolnshire, Anglia — www.nationaltrust.org,uk/main/
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dzoziemnskie Akademie wiedziały, że 
tak dziwne i  nie słychane rzeczy miały 
się widzieć w Zamościu, więceyby było 
Paryskich, Londyńskich i  innych Aka
demików dla tak dziwnego widzenia 
w Zamościu, a niżeli w Indyach Orien
talnych i  Syberyi.

Łuskina, posiadając wiadomości 
z Paryża o momencie zakończenia zja
wiska, wyliczył odległość z Warszawy 
do Paryża, która wyniosła 223 mile nie
mieckie, a następnie, korzystając z cza
su podanego przez Duńczewskiego na 
ten sam moment, wyliczył odległość 
z Warszawy do Zamościa, która wynio
sła 312 mil. A ponieważ Duńczewski 
był znanym autorem prognostyków 
astrologicznych i także przy okazji tego 
zjawiska, o jego astrologicznych skut
kach pisał, stąd Łuskina taką uwagę 
uczynił: ... dalszy tedy iest od Warsza
wy Zamość, a niżeli Paryż milami Nie
mieckimi 89. Trudno iako widzę wiaty 
nie dawać straszliwym skutkom z Pla
net pochodzącym kiedy tegoroczne

przeyście Weneryprzez Słońce, Zamość 
od Warszawy na kilkaset m il oddaliło! 
...a  ieżełi ieszcze raz (co na nieszczę
ście Zamościa będzie za łat 8) przey- 
dzie Wenera przez Słońce, tedy zapew
ne Zamość zapędzony będzie na 
Antypody.

Zamościowi jednak nic się nie sta
ło, a w 1769 r. widoczne było w Pol
sce tylko wejście Wenus na tarczę 
Słońca, po czym Słońce zaszło. Jesz
cze gorzej było z możliwością obser
wacji kolejnej pary zjawisk grudnio
wych. W 1874 r. przejście Wenus nie 
było w Polsce widoczne, a w 1882 r. 
znów mógł być widoczny tylko począ
tek zjawiska, o ile grudniowa pogoda 
na to pozwoliła.

Mamy więcej szczęścia od naszych 
przodków, gdyż po raz pierwszy w hi
storii obserwacji tego zjawiska przej
ście Wenus przed tarczą Słońca może 
być widoczne w Polsce w całości. Oby 
tylko aura nam sprzyjała. Następne 
przejście Wenus przed Słońcem będzie

wprawdzie za 8 lat, ale w Polsce bę
dzie widoczny tylko jego koniec. Z ko
lejnej grudniowej pary przejście w roku 
2117 nie będzie w Polsce widoczne, 
a w 2125 r. będzie widoczna tylko 
pierwsza połowa zjawiska. Dopiero 
nasi potomkowie w roku 2247 zobaczą 
przejście Wenus w całej okazałości 
w środku czerwcowego dnia.

Wyrażam nadzieję, że zachęceni lek
turą czytelnicy, sami 8 czerwca skie
rują swój wzrok w stronę Słońca. Sko
ro wiele lat temu zjawisko wywołało 
tyle emocji wśród obserwatorów, może 
i nam wrażeń nie oszczędzi.

Mgr Magdalena Pilska-Piotrowska 
je s t pracownikiem Planetarium  
i Obserwatorium Astronomicznego 
Muzeum Mikołaja Kopernika we 
Fromborku. Zajmuje się historią 
astronomii i astrobiologią

rozmaitości

Tytan — stare zagadki, 
nowe wyzwania
Tytułem wstępu

Nader interesujący i zarazem bardzo 
enigmatyczny, wielki księżyc Saturna — 
Tytan, pomimo bliskich spotkań w prze
szłości z Voyagerami, pozostaje bardzo 
zagadkowym mieszkańcem Układu Sło
necznego. Mimo ogromnego postępu 
w naziemnych technikach obserwacyj
nych, sezonowe lub dzienne zjawiska 
widoczne na Tytanie, jego kondensaty 
(chmury) troposferyczne, skład po
wierzchni i jej topografia są nadal przed
miotem dyskusji. Wyrafinowana spektro
skopia, sondowanie radarowe, jak i pro
ste obrazowanie dysku tego satelity, zo
stały ostatnio wydatnie wspomożone 
przez gwałtowny rozwój optyki adaptyw- 
nej, która wraz z technologiami pokrew
nymi pozwala na „wdzieranie” się w bli
skiej podczerwieni do głębszych warstw 
atmosfery Tytana, a nawet na sięganie 
do jego powierzchni.

Pierwsze obserwacje z wykorzysta
niem optyki adaptywnęj, to lata 90. i in
strument ESO o nazwie ADONIS. Ostat
nio zostało udostępnionych mnóstwo 
danych z systemów zainstalowanych na 
teleskopach CFHT, Keck i Gemini, jak 
również z HST. Wszystkie one zgodnie 
pokazują istnienie jasnego obszaru rów
nikowego oraz ciemniejszych miejsc 
w innych częściach dysku. W dziedzinie

modelowania obserwowanej fizyczności 
księżyca panuje właściwie pełna dowol
ność, gdyż dostępne obecnie modele 
sugerują wszystkie możliwe kombinacje 
lodów, ciekłych węglowodorów, związ
ków organicznych i skał. Nie lepiej jest 
w niższych partiach atmosfery. Widma 
i zdjęcia wskazują na istnienie obłoków 
troposferycznych, podczas gdy inne 
modele i obserwacje zdają się przeko
nywać, iż troposfera Tytana musi być 
przesycona metanem. Jeszcze wyżej, 
w stratosferze, optyka adaptywna ujaw
niła intrygującą asymetrię między pół
nocną a południową półkulą, z charak
terystycznie jaśniejszym biegunem po
łudniowym.

Instrument, obserwacje, 
no i co widać...

Najnowsze obserwacje o większej 
czułości i rozdzielczości pochodzą z in
strum entu NACO, umocowanego 
w ognisku Nasmyth-B teleskopu Yepun, 
czyli jednego z czterech tworzących 
główną część VLT. Jego detektor, bę
dący matrycą 1024* 1024 pikseli, schło
dzoną do 27 K, jest czuły w zakresie 
0,9-5 /im. Swe pierwsze światło zaob
serwował 25 listopada 2001 r., a dzięki 
8-m średnicy teleskopu zapewnia dosko
nałą rozdzielczość— przykładowo 0,033 
sekundy łuku na długości fali 1,28 firn. 
Dzięki specjalnie dobranemu zestawo
wi filtrów wąskopasmowych udało się 
uzyskać wgląd w przekrój atmosfery 
Tytana i jego powierzchnię. I tak, po
w ierzchnię widać na długości fali

1,28/^m, łącznie z niższą troposferą na 
1,08 i 1,09,am, a później troposferę (2,12 
/(m), górną troposferę (1,24), tropopau- 
zę (1,04) oraz stratosferę — od najniż
szej (2,17), poprzez niską (1,64), aż do 
jej górnych warstw na 1,75 fj.m. Obser
wacje wykonane przez grupę naukow
ców z francuskich i jednej niemieckiej 
placówki badawczej pochodzą z 20, 25 
i 26 listopada 2002 r., wszystkie pomię
dzy godziną 6:00 a 9:00 UT. Najlepsze 
warunki osiągnięto 26 listopada, przy 
stabilnym seeingu rzędu 0,9 sekundy 
łuku, co pozwoliło uzyskać rozdzielczość 
ograniczonąjuż tylko przez dyfrakcję dla 
największego zestawu filtrów. Pozosta
łe noce wypadły już gorzej, przy seein
gu 1,1" 20 listopada oraz 1,5", a momen
tami nawet 2,8” — 25. Jako że Tytan ma 
jasność widomą w zakresie optycznym 
8,05 mag., jako gwiazdę porównawczą 
wybrano HD 40329, typu widmowego 
G5 i jasności 8,17. Nieprzypadkowo jest 
ona nieco jaśniejsza niż główny cel ob
serwacji, gdyż wymagają tego technicz
ne uwarunkowania obserwacji obiektów 
rozciągłych; w przypadku Tytana jest to 
0,87 sekundy łuku. Oszacowany stosu
nek sygnału do szumu, uwzględniający 
szereg czynników (m.in. szum odczytu 
kamery, szum fotonowy) wyniósł od 80 
do 350 na piksel, w zależności od dłu
gości fali. Surowe, uśrednione obrazy 
z trzech nocy pokazuje rys. 1 (wszyst
kie ilustracje na kolorowej wkładce). 
Mając na uwadze jakość uzyskanych 
danych, do ich obróbki — tzw. dekon- 
wolucji — wykorzystano dwie odrębne
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metody (rys. 2 i 3). Następnie zbalanso- 
wano kontrast w obrazach powierzchni 
(1,08 i 1,28 /jm), korzystając z modelu 
uwzględniającego aerozole fraktalo- 
kształtne i rozmaite, zależne od długo
ści fali, współczynniki absorpcji i nieprze- 
zroczystości metanu.

...w atmosferze...
Co ciekawego udało się zaobserwo

wać? Na zdjęciach z przyczynkiem at
mosferycznym widać wyraźnie wzmian
kowaną już asymetrię północ/południe, 
z charakterystycznym południowym 
„uśmiechem" na 2,12 /um, ale zupełnie 
odwrotna sytuacja ma miejsce w przy
padku filtrów sondujących większe wy
sokości (np. 1,64, 1,75 i 2,17 mm). Po
średnią sytuację widać w pobliżu 1 ^m 
— są tam obecne oba jasne obszary, 
tak południowy, jak i północny. Szcze
gólnie rzucającą się w oczy, jest wyso
ce kontrastowa (150% jaśniejsza od kra
wędzi dysku) struktura na biegunie po
łudniowym, widoczna w filtrach 1,24 i 
2,12 /<m we wszystkich 3 nocach; wy
raźnie obecna jest nawet na surowych 
zdjęciach (rys. 1). Ponieważ nie widać 
jej już na 2,17 //m, można stąd wywnio
skować, iż zjawisko powodujące tę struk
turę jest umiejscowione w atmosferze, 
gdzieś poniżej 100 km. Co więcej, zmie
nia swoje położenie względem bieguna 
południowego, co widać nawet w obrę
bie tygodnia obserwacyjnego — najda
lej na wschodzie była 25 listopada, 
w centrum 26. i najdalej na zachodzie 
20. Można zatem pokusić się o stwier
dzenie, że owa wielka, jednolita, jasna 
struktura jest przypuszczalnie związana 
z jakimś wirem w pobliżu bieguna połu
dniowego. Inne podobne, choć już nie 
tak jasne miejsca, są widoczne również 
na południowej krawędzi (w szczegól
ności na 1,24 i 2,12 um), po obu stro
nach głównej struktury.

...i na powierzchni
Dobrze znaną cechę powierzchni wi

dać wybornie na zdjęciu z 20 listopada 
(1,08,1,09 i 1,28 mm). Struktura ta roz
ciąga się od +5° szerokości i 110° dłu
gości, do -45° szer. i 50° dł., ma trójkąt
ny, kroplowaty kształt, z węższą krawę
dzią skierowaną na południowy — 
wschód (rys.1 i 3). Obrazy z dwóch po
zostałych nocy uwidaczniają jeszcze 
cztery inne jasne obszary. Równikowy,
o kontraście 60-90% (w stosunku do 
najciemniejszych obszarów zdjęcia), 
kolejny rozciągający się na 30° długości 
południowej (ok. 80%) i jeszcze dwa 
słabsze (40%) na północy. Te charakte
rystyczne utwory powierzchniowe były 
już co prawda znane wcześniej, dzięki 
interferometrii plamkowej i optyce ada- 
ptywnej teleskopu Kecka, lecz dopiero

NACO zapewnił wykonanie zdjęć z od
powiednio wysokim kontrastem.

Co przyniesie przyszłość?
Omówione wyniki to dopiero wstęp

ne rezultaty obróbki danych. Trzeba jesz
cze wymodelować i zinterpretować ob
serwowane fizyczne i geofizyczne zja
wiska oraz wykonać pełną kartografię 
powierzchni Tytana. W planach sąpierw- 
sze obserwacje tego księżyca w oknach 
metanowych na 3 i 5 mm, jak również 
pomiary polarymetryczne. Jednakże 
nawet te wstępne obserwacje są wielce 
pomocne przy przygotowywaniu przy
szłych obserwacji instrumentami sondy 
Cassini, poprzez określenie wielkości 
spodziewanych kontrastów jasności na 
powierzchni Tytana, jak i struktur jego 
obłoków atmosferycznych. Szczegółowe 
informacje na temat instrumentu NACO 
(NAOS/CONICA) są dostępne pod ad
resem http://www.eso.org/instru- 
ments/naco/; wszystkie zaprezentowa
ne zdjęcia zostały zaczerpnięte z pracy 
E. Gendron i in., opublikowanej w 417 
tomie Astronomy & Astrophysics z kwiet
nia 2004 r.

(mag)

Długie mroczne lata
Wczesny Wszechświat spowity był 

mgłą neutralnego wodoru i helu. Nawet 
ultrafioletowe promieniowanie gwiazd 
z pierwszych galaktyk ledwo mogło prze
bić się przez kurtynę wszechabsorbują- 
cego gazu — okres ten astronomowie 
przezwali epoką Wieków Ciemnych. 
Przez setki milionów lat pierwsze gwiaz
dy stopniowo ogrzewały i jonizowały ota
czający gaz, przekształcając nieprzezro
czysty ocean przestrzeni w przezroczy
sta pustkę, którą dziś oglądamy. Gdyby 
tak się nie stało, badanie źródeł UV ogra
niczone byłoby jedynie do naszej Drogi 
Mlecznej.

Precyzyjne wyznaczenie, kiedy mia
ła miejsce re-jonizacja (przejście z ciem
nego do świecącego, przezroczystego 
Wszechświata) i co ją  spowodowało, 
pozwoli zgłębić historię formowania ga
laktyk w młodym Wszechświecie. Pra
ca dwu naukowców — J. Stuarta Wy- 
ithe’a (University of Melbourne) i Abra
hama Loeba (Harvard-Smithsonian 
Center for Astrophysics), która ukazała 
się 26 lutego w Nature sugeruje, że 
Ciemne Wieki trwały ponad miliard lat, 
a Wszechświat w wieku miliarda lat był 
nadal w dużym stopniu neutralny.

Wielki Wybuch stworzył Wszechświat 
wypełniony gorącym, zjonizowanym wo
dorem i helem. Po upływie około 380 tys. 
lat świat w wyniku ekspansji ochłodził się 
na tyle, aby jądra i elektrony połączyły 
się, tworząc neutralne atomy wodoru

i helu, które absorbowały promieniowa
nie UV. Przekształcenie ośrodka z nie
przezroczystej ciemności do obecnej 
dziś niezłej widoczności wymagało po
wtórnego zjonizowania gazu wypełnia
jącego przestrzeń, czyli powtórnego 
oderwania elektronów od jąder atomów. 
Kiedy nastąpiła wtórna jon izacja  
Wszechświata?

Redshift (czyli przesunięcie ku czer
wieni) to przesunięcie emitowanej przez 
źródło fali w stronę fal dłuższych. Za 
wzrost ten odpowiedzialny jest nasz 
Wszechświat, który się rozszerza. Im 
większy redshift mierzymy, tym obiekt, 
który obserwujemy, musi znajdować się 
dalej.

Uproszczony model, który zakłada 
natychmiastową i kompletną jonizację 
w oparciu o dane z satelity WMAP, wska
zuje na redshift równy 17, czyli około 200 
min lat po Wielkim Wybuchu. Ale na
prawdę nie był to proces ani natychmia
stowy, ani całkowity. Rzeczywistość, jak 
to często bywa, jest dużo bardziej skom
plikowana niż to przedstawia model.

Wyithe i Loeb badali kwazary — bar
dzo odległe i bardzo jasne obiekty. Dzię
ki temu, że są to tak jasne latarnie, widać 
je z daleka — z odległości miliardów lat 
świetlnych. Ich olbrzymią jasność wyko
rzystuje się do podpatrywania innych 
obiektów w „kosmicznym zoo”. Kwazary 
podświetlają swoje najbliższe otoczenie 
a także przestrzeń między nimi a nami. 
W sercu każdego kwazara leży super- 
masywna czarna dziura, która pożera 
otaczającą ją  materię. Materia spływa 
spiralnie do czarnej dziury, rozgrzewając 
się tak bardzo, że zaczyna świecić.

Promieniowanie ultrafioletowe z kwa- 
zarów będzie jonizować gaz w otacza
jącym ośrodku międzygalaktycznym. 
Fotony o niższej energii niż fotony UV 
są „za słabe”, by oderwać elektron od 
jądra wodoru. Chociaż jasne kwazary nie 
były tak liczne, aby zjonizować cały Ko
smos, każdy z nich był jednak na tyle 
potężny, by stworzyć wokół siebie bąbel 
zjonizowanego gazu. Rozmiar takiego 
bąbla zależy od własności otaczające
go go gazu. Jeśli najbliższe otoczenie 
składa się przede wszystkim z neutral
nych atomów, kwazary czeka ciężka pra
ca i stworzą jedynie małe bąbelki zjoni
zowanego gazu. Gdy ośrodek między- 
galaktyczny jest już w dużym stopniu 
zjonizowany, kwazary nie namęczą się 
bardzo, by dokończyć dzieła jonizacji i są 
w stanie stworzyć dużo większe bąble.

Miliard lat minął,
a gaz nadal neutralny
Aby obliczyć ułamek neutralnego 

wodoru we wczesnym Wszechświecie, 
Wyithe i Loeb użyli dwu najodleglejszych 
znanych kwazarów na redshifcie z = 6,28

3/2004 U R A N I A  -  POSTtPY ASTRONOMII 119

http://www.eso.org/instru-


rozmaitości

i z = 6,41, co oznacza, że kwazary te 
znajdują się w odległości około 13 mld 
lat świetlnych od nas. Obliczyli oni ocze
kiwany rozmiar zjonizowanych „bąbli” 
wokół każdego kwazara, zakładając roz
sądne wartości tempa emisji jonizują
cych fotonów i czas życia kwazarów, 
a następnie porównali swoje przewidy
wania z obserwowanymi rozmiarami 
bąbli. Wnioski były jednoznaczne.

Obserwowane rozmiary bąbli były tak 
małe, że ułamek neutralnego wodoru 
musiał być duży. Więc nawet miliard lat 
po Wielkim Wybuchu, gdy re-jonizacja 
powinna być już dobrze zaawansowa
na według pomiarów WMAP, większość 
ośrodka międzygalaktycznego była 
wciąż neutralna, powiedział profesor 
Wyithe.

Chociaż proces re-jonizacji rozpoczął 
się prawdopodobnie wraz z formowa
niem pierwszych gwiazd, które wyświe
cały fotony UV gdzieś na z ~ 30 (około 
100 min lat po Wielkim Wybuchu), to jed
nak pełna jonizacja nastąpiła dużo póź
niej. Proces ten trwał miliardy lat.

. o.
P il-  ■ . (I

Kwazar J1148+5251 na przesunięciu ku czer
wieni z = 6,41. O obiekcie tym pisaliśmy na 
stronach Edukacyjnego Serwisu Orion 
w sierpniu zeszłego roku. Fot. NRAO/AUI/NSF

Możliwe jest nawet, że re-jo- 
nizacja pojawiła się w dwu od
dzielnych fazach zasilanych 
przez pierwszą i drugą genera
cję gwiazd. Pierwsze gwiazdy 
były gorące, ponieważ zostały 
utworzone z pierwotnej materii 
powstałej w czasie Wielkiego 
Wybuchu. Gdy w ich wnętrzach 
wytworzyły się pierwiastki cięż
sze, a potem rozproszyły się w 
ośrodku w czasie wybuchu su
pernowych, następne gwiazdy, 
które powstawały z tak wzbogaconego 
gazu, były chłodniejsze i mniej wydajne 
w jonizacji Wszechświata, mówi profe
sor Loeb. Niewykluczone, że ośrodek 
międzygalaktyczny stał się w pełni zjo- 
nizowany, tak jak to widzimy dziś, do
piero wówczas, gdy powstała wystarcza
jąca liczba gwiazd drugiej generacji.

Karolina Zawada

Zagadkowe życie 
pierścieni Saturna

Jak długo przeżywają znane od dawna 
zgęszczenia w pierścieniach Saturna? 
Tego nie wiadomo, jednak niewykluczo
ne, iż sonda Casini-Huyghens ułatwi 
znalezienie odpowiedzi.

23 lutego 2004 r., z odległości 62,9 
min km, sonda wykonała dwa zdjęcia 
w niemal dwugodzinnym odstępie cza
sowym, na których wyraźnie widać 
zgęszczenia, jakby osadzone w cienkim, 
zewnętrznym pierścieniu F. Na drugim 
zdjęciu, w postaci małej kropki można 
odnaleźć Janusa, jednego z małych 
księżyców Saturna, o średnicy jedynie 
181 m.

Jak i wszystkie inne cząstki w rodzi
nie Saturna, tak i owe zgęszczenia krążą 
wokół planety w kierunku zgodnym z ob

rotem jej samej wokół osi. Na wzmian
kowanych zdjęciach łatwo dostrzegalne 
są dwa zgęszczenia, jedno z nich roz
ciągłe, na górnej (zdjęcie po lewej) oraz 
dolnej (po prawej) części pierścienia F. 
Na tym drugim zdjęciu widać także inne 
supełkowate nieregularności w jasności 
pierścienia. Należy zaznaczyć, że kon
trast zdjęć został sztucznie zwiększony, 
a one same powiększone, by omawia
ne struktury były w ogóle widoczne. Żeby 
w pełni sobie uzmysłowić napotykane 
trudności techniczne, trzeba nadmienić, 
iż rozdzielczość zdjęć to raptem 377 ki
lometrów na piksel!

Jak już wspomniano na początku, ist
nienie zgęszczeń było znane od dość 
dawna. Widziały je już Voyagery w trak
cie swojego przelotu obok Saturna na 
początku lat 80. ubiegłego wieku. Poje
dyncze struktury można było obserwo
wać przez cały miesiąc, jednak żadna 
z nich nie istniała już, gdy w okolice Sa
turna zawitał dziewięć miesięcy później, 
drugi z Voyagerow. Do dziś nie jest jas
na przyczyna powstawania takich zgęsz
czeń. Jako możliwe scenariusze wymie
nia się bombardowanie pierścienia me- 
teoroidami lub też wzajemne zderzenia 
pomiędzy tworzącymi go cząstkami.

(mag)

Na rozkładówce:
Panorama powierzchni Marsa widziana z południowego krańca małego krateru Bonneville przez obiektyw wędrującego robota 
Spirit w 68 i 69 marsjańskim dniu („sol”) pobytu tego aparatu na Marsie i 300 m od miejsca lądowania. Krater Bonneville ma ok. 
200 m średnicy. Leżące dookoła skały są prawdopodobnie materiałem wyrzuconym (ejekta) podczas zderzenia, dzięki któremu 
utworzył się sam krater, a ich badanie może stanowić klucz do poznania geologicznej historii tego miejsca. Po lewej stronie, 
zaraz za odległą krawędzią krateru widoczna jest termiczna osłona lądownika Spirita
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Tytan
(ilustracje do tekstu na s. 118) 1,24 (im

Rys. 1. Tytan widziany przez 
NACO/VLT w ciągu 3 nocy, przy 
seeingu od 0,8 do 2 ,8 ”. Na 
wszystkich zdjęciach północ 
jest u góry, wschód na prawo

Rys. 2. Zdjęcia Tytana z 26 listo
pada 2002 r. po obróbce meto
dą I. Dodatkowo zostały skory
gowane obrazy powierzchni 
(1,08 i 1,28/tm)

Rys. 3. Wyniki obróbki meto
dą II oraz ewolucja czasowa. 
Rotacja struktur powierzchnio
wych Tytana jest widoczna na 
1,28 /(m. Natomiast w atmosfe
rze (2,12/im ) widać jasną kra
wędź południową oraz przesu
w ającą się, wysoce kontra
stową strukturę w okolicach  
bieguna południowego

Rys. 4. Zdjęcia Tytana z dnia 26 
listopada 2002 r. z nałożoną 
siatką współrzędnych. Wyżej: 
doskonale widoczne (kontrast 
około 40%) jasne, skompliko
wane struktury na długości fali 
1,3 /<m. Niżej: nowe zjawisko, 
przypuszczalnie natury meteo
rologicznej, widoczne jako jas
na struktura krążąca w atmo
sferze Tytana, wokół jego bie
guna południowego (2,12//m) 
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cvEranii
Ponoć większa jest liczba ludzi, któ
rzy kroczyli po księżycowym gruncie 
niż ludzi, którym udało się na Ziemi 
zrobić dobre zdjęcia słonecznej ana- 
lemmy. Obraz analemmy uzyskujemy, 
zaznaczając co kilka dni pozycje 
Słońca na niebie z tego samego miej
sca i o tej samej porze dnia przez cały 
rok. Jest to figura w kształcie ósem
ki, która stanowi odbicie niejednorod
nego ruchu Ziemi dookoła Słońca.

Podobne zaznaczanie  pozycji 
Słońca na firmamencie Marsa dało
by zgoła inny obraz. Oto analemma 
uzyskana komputerowo przez Deni
sa Mammana dla późnego popołu
dnia na stacji badawczej im. Carla Sa
gana (utworzonej w miejscu lądowa
nia Pathfindera w 1997 r.)

Prezentowane tu ziemskie analemmy Wyżej: analemma w starożytnych Del- w dniach 12.01-21.12 2002 r.); w sta-
zostały uzyskane fotograficznie przez fach, nad ruinami świątyni Tholos, rożytnym Koryncie z ruinami świąty-
naszego przyjaciela Antoniego Ayio- uzyskana o godz. 8.00 UT + 2 w dniach ni Apolla (godz. 9.00 UT + 2, w dniach
mamitisa z Grecji. Wszystkie zdjęcia 12.01-21.122002r.Niżej,odlewej:nad 7.01-20.12 2003 r.). Wszystkie uzyska-
były wykonane aparatem Canon A-1 ruinami świątyni Zeusa w starożytnej ne za pomocą wielokrotnej (38 -47 )
z obiektywem Canon FD 24 mm ze Nemei (godz. 16.00 UT + 2 w dniach ekspozycji Słońca (1/30-1/60 s) i jed-
światłosiłą F/11 i filtrem ND5 na filmie 7.01-20.122003 r.); w Atenach, nad ru- nokrotnego naświetlenia pierwszego
Fuji Super HQ 200. inami Partenonu (godz. 12.28 UT + 2, planu
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Będzie 
„potrójny wyścig”?

Jeżeli niedawna wypowiedź prezyden
ta Stanów Zjednoczonych to nie tylko 
chwyt przedwyborczy, nie jest wykluczo
ne, że w ciągu najbliższych kilkunastu 
lat możemy być świadkami pasjonują
cego „potrójnego” wyścigu załogowego 
w Kosmosie...

Dlaczego jednak „potrójnego”?
Natychmiast bowiem odezwali się 

Rosjanie. Jeżeli zaś ich wypowiedź, że 
załogową wyprawę na Marsa mogą zre
alizować wcześniej niż Amerykanie, nie 
jest tylko „polityczną werbalistyką", to lek
ceważyć ich nie należy. Fakt, że prze
grali wyścig na Księżyc, nie oznacza, że 
w kosmonautyce już się nie liczą... Mają 
przecież największą obecnie na świecie 
rakietę nośną Energia. To, że została wy
korzystana tylko dwa razy, wynika stąd, 
że nie ma dla niej zadań, ale załogowa 
wyprawa na Marsa byłaby właśnie ta
kim zadaniem...'

Amerykanie muszą zaś dopiero za
projektować i zbudować odpowiednią ra
kietę nośną. Rakieta Saturn V od daw
na jest raczej zabytkiem muzealnym.

Ale kto jest tym „trzecim”?
To... Chiny!
Co prawda specjaliści chińscy nie 

wypowiedzieli się o Marsie, ale zasygna
lizowali, że interesuje ich program wy
słanie bliskoziemskiej załogowej bazy 
satelitarnej i program załogowej wypra
wy na Księżyc.

Tymczasem z wypowiedzi George’a 
Busha wynika, że pierwszym zadaniem 
dla kosmonautyki amerykańskiej będzie 
zainstalowanie na Księżycu załogowej 
bazy naukowej.

Nie mogę się tu powstrzymać od uwa
gi, że od kilkunastu lat uporczywie i kon
sekwentnie postuluję w moich wykła
dach, artykułując (także parokrotnie 
w „Uranii") i książkach, że w pierwszej 
kolejności powinniśmy „zagospodaro
wać” Księżyc. (Vide moja książka Zno
wu na Księżyc (1999), w której przed
stawiam własną koncepcję, jak to powin
no/może być robione).

Jeżeli o mnie chodzi, nie mam naj
mniejszych wątpliwości, że kluczem do 
„zagospodarowania” Księżyca jest wy
prawienie w wokółksiężycowy ruch sa
telitarny niewielkiej załogowej bazy ko
smicznej. Piszę więc w książce Baza 
satelitarna ALFA (1997), że program jej 
montażu należałoby rozszerzyć o wysła
nie też podobnej (tyle że małej) bazy 
księżycowej. (Piszę też w tej książce, że 
do programu winny zostać też zaproszo
ne Chiny i... Indie).

' W wersji z ośmioma blokami członu pierw
szego będzie ona mieć udźwig 200/70 Mg.

3/2004

Jeżeli się bowiem tego nie uczyni, 
Chiny będą realizowały — jak widać — 
własny program. Może więc powstać 
taka sytuacja, że wokół Ziemi krążyć 
będzie międzynarodowa baza satelitar
na ALFA i „jakaś” (zapewne niewielka) 
baza satelitarna chińska. I może się też 
okazać, że na powierzchni Księżyca 
znajdzie się naukowa baza amerykań
ska, ale znajdzie się tam także baza 
chińska.

W każdym razie jeżeli do takiego „wy
ścigu” dojdzie, będzie to najbardziej pa
sjonujące widowisko w dotychczaso
wych dziejach kosmonautyki.

Inaczej wygląda sprawa, jeżeli cho
dzi o ewentualną rywalizację amerykań- 
sko-rosyjską.

Rosjanie nie mówią bowiem o Księ
życu, a tylko o Marsie.

No cóż, rosyjski program załogowej 
wyprawy na Księżyc załamał się, bo nie 
udało im się doprowadzić do stanu uży
walności wielkiej rakiety nośnej N1. Była 
„prymitywna” i „niedopracowana".

Ale teraz mają rakietę nośną Energia.
Przedsięwzięcie w rodzaju amery

kańskiego programu Apollo nie wniosło
by jednak obecnie do kosmonautyki zbyt 
wiele.

Być może zamiarem rosyjskim będzie 
realizacja wyprawy na Marsa z pominię
ciem Księżyca. Wydaje się bowiem, że, 
jak o tym pisałem (między innymi w „Ura- 
nii-PA"), najracjonalniejszym rozwiąza
niem problemu jest montaż odpowied
nio wielkiego statku kosmicznego w cha
rakterze sztucznego księżyca Ziemi 
z „niewielkich” modułów oddzielnie 
wprowadzanych w wokółziemski ruch 
satelitarny. A więc „technologia” taka, 
jaka jest stosowana przy montażu bazy 
satelitarnej ALFA. (Zwracam uwagę, że 
nie chodzi o montaż statku na bazie 
ALFA, ale on sam w czasie montażu sta
nie się „bazą satelitarną”). Następnie do
starczono by do niego z Ziemi „porcja
mi" materiał pędny, później uruchomio
no by silnik rakietowy statku, aby zwięk
szyć prędkość lotu o około 3 km/s i od
leciałby on ku Marsowi.

Jeżeli chodzi o program amerykań
ski, to wypowiedź prezydenta Busha za
częto interpretować w ten sposób, że 
miejscem odlotu ku Marsowi byłby Księ
życ. Kryje się tu jednak pewne nieporo
zumienie.

Chodzi o to, że rzeczywiście znacz
nie łatwiej odlecieć ku Marsowi z małe
go Księżyca niż z Ziemi. (Różnica pręd
kości wynosi odpowiednio nieco ponad 
3 km/s i około 11,6 km/s, a więc jest ol
brzymia!). Ale trzeba mieć na Księżycu 
kompletny statek kosmiczny z odpo
wiednimi zapasami materiałów pędnych. 
Jeżeli zaś wszystko niezbędne trzeba 
będzie przetransportować z Ziemi na
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Księżyc, trzeba osiągnąć prędkość 
11 km/s, aby na nim wylądować, trzeba 
zahamować spadek odbywający się 
z prędkością około 2,4 km/s. No, a po
tem trzeba jeszcze odlecieć ku Marsowi 
z prędkością przeszło 3 km/s.

Wypowiedź Busha należy więc ro
zumieć jako kolejność realizacji dwóch 
programów: najpierw budowy bazy na
ukowej na powierzchni Księżyca, a póź
niej programu załogowej wyprawy na 
Marsa...

Jeżeli więc to „wszystko” prawda, za
powiada się kilkanaście lat (a więc nie 
kilka) niezwykłych emocji w dziedzinie 
kosmonautyki załogowej...

A koszty będą przeogromne.
Dość powiedzieć, że program Apollo 

kosztował 25 mld dolarów (obecnie 
kosztowałby 80...). Nieudany program 
rosyjskiej wyprawy na Księżyc koszto
wał około 4 mld dolarów. Międzynaro
dowy program montażu bazy satelitar
nej ALFA ma kosztować nie wiadomo ile 
(ale mówi się o 100 mld dolarów).

Myślę więc, że koszt zainstalowania 
na Księżycu stałej bazy naukowej wy
niesie kilkaset miliardów dolarów i po
dobną kwotę pochłonie realizacja zało
gowej wyprawy na Marsa. Skąd te pie
niądze wezmą Amerykanie, jeżeli od kil
kudziesięciu lat mają stały ogromny de
ficyt budżetowy?

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 
byłem przekonany, że z pewnością nie 
dożyję załogowej wyprawy na Marsa. 
Jeżeli miałaby się ona odbyć za lat 15, 
to może się okazać, że będę ją  oglądał 
i że rzeczywiście żyjąjuż Ziemianie, któ
rzy wezmą w niej udział.

(Z wyprawą na Księżyc było inaczej. 
Gdy w październiku 1951 wygłosiłem 
w „Sali Kopernika" Obserwatorium Astro
nomicznego UW jeden z pierwszych 
w Polsce wykładów na temat podróży 
międzyplanetarnych — była o tym 
wzmianka w „Uranii” i w prasie — to za
pytano mnie, kiedy odbędzie się wypra
wa na Księżyc. Odpowiedziałem, że za 
lat 20 i niewiele się pomyliłem).

Andrzej Marks

Popularny byt kiedyś taki dowcip na temat 
rywalizacji ZSRR-USA:

Przychodzi szef NASA do prezydenta Sta
nów Zjednoczonych i melduje:

-  Panie prezydencie, Rosjanie polecieli na 
Księżyc i zaczęli malować go na czerwono!

Prezydent chwilę myśli i mówi:
-  Czekać!
Po pót roku szef NASA melduje prezyden

towi:
-  Panie prezydencie, Rosjanie pomalowali 

już cały Księżyc na czerwono!
Prezydent natychmiast odpowiada:
-  OK. Weźcie teraz białą farbę, wyślijcie tam 

naszych chłopców, niech napiszą: Coca-Cola.

Czekamy na bardziej aktualną wersję!
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Nowe duże obiekty 
Pasa Kuipera

Co jakiś czas w mediach pojawia się 
informacja o odkryciu 10 planety. Tak 
naprawdę wszystkie opisywane obiek
ty to ciała z Pasa Kuipera, czyli pasa 
planetoid znajdującego się poza orbitą 
Neptuna. Dla określenia tego rodzaju 
ciał używa się pojęcia obiekty transnep- 
tunowe.

Cały problem bierze się stąd, że nie 
istnieje powszechnie akceptowana 
w środowisku astronomów definicja pla
nety. Są różne propozycje, np. planeta 
to ciało, którego masa jest większa niż 
suma wszystkich mas pozostałych ciał 
na podobnych orbitach. Według tej de
finicji Pluton nie jest planetą.

Oficjalnie Pluton nadal jest 9. planetą 
Układu Słonecznego, jednak można go 
traktować po prostu jako jedno z ciał 
Pasa Kuipera. Powstało nawet określe
nie „plutonki” na ciała, które, podobnie 
jak Pluton, są w rezonansie 3:2 z Nep
tunem, czyli na 3 okrążenia Plutona 
wokół Słońca przypadają 2 obiegi Nep
tuna.

Nazwy obiektów poza orbitą Neptu
na są nadawane według następujące
go schematu: rok odkrycia, litera ozna
czająca kolejną połówkę miesiąca w da
nym roku (A = pierwsza połowa stycz
nia, B = druga połowa stycznia, C = 
pierwsza połowa lutego itd.), a następ
nie litera alfabetu w kolejności odkrywa
nia ciał. Dla przykładu 2004 DW to 23. 
obiekt odkryty w drugiej połowie lutego.

Pierwszym odkrytym dużym obiek
tem w Pasie Kuipera była 20000 Varu- 
na (2000 WR106), o średnicy 900 km.

Zaobserwowano ją  w 2001 r. Następ
nie odnaleziono ciało oznaczone jako
2002 AW197, o średnicy 890 km. Zna
ny jest też 28978 Ixion (2001 KX76), 
który ma 1065 km średnicy. Odkrywa
ne w latach 2003 i 2004 duże obiekty 
mająjuż rozmiary zdecydowanie ponad 
1000 km. Są to: 50000 Quaoar (2002 
LM60) — 1250 km, 2004 DW — ok. 
1600 km oraz 2003 VB12 (Sedna) —  
między 1250 a 1800 km.

Nieco szerzej przedstawimy trzy 
ostatnie obiekty. Ich odkrywcami jest ten 
sam zespół astronomów. W przypadku 
pierwszego ciała są to Mike Brown (Cal
tech) i Chad Trujillo (Gemini Observa
tory), w dwóch pozostałych dochodzi 
osoba Davida Rubinowitza (Yale).

Quaoar
Quaoar został zaobserwowany 4 
czerwca 2002 r. Był wtedy największym 
znanym obiektem w Pasie Kuipera (nie 
licząc Plutona), z rozmiarami około po
łowy średnicy Plutona. W tym czasie 
było znanych 600 obiektów transnep- 
tunowych o średnicach większych niż 
100 km.

Średnica Quaora wynosi 1250 km, 
znajduje się on w odległości 42 AU od 
Ziemi (Pluton — około 30 AU), czyli oko
ło 6 mld km. Orbita jest prawie kołowa 
(mimośród wynosi 0,04), okres obiegu 
wokół Słońca to 285 lat, a nachylenie 
do płaszczyzny ekliptyki 8°, wielka 
półoś ma 43,37 AU.

Odkrycie było wynikiem 7-miesięcz- 
nych obserwacji półautomatycznym te
leskopem w obserwatorium palomar- 
skim. Używany był teleskop Oschin 
o średnicy 1,2 m. Jego pole widzenia 
wynosi 3 stopnie kwadratowe.

Pomiarów średnicy Quaora dokona
no na dwa sposoby: 1) obserwacje 
optyczne przy pomocy Teleskopu Ko
smicznego Hubble’a, 2) pomiary w pod
czerwieni przy pomocy teleskopu IRAM 
w Hiszpanii, na fali o długości 1,2 mm.

Nazwa Quaoar pochodzi z mitologii 
ludu Tongva, zamieszkującego obszar 
Los Angeles przed przybyciem Hiszpa
nów. Nazwa została oficjalnie zaapro
bowana przez Międzynarodową Unię 
Astronomiczną.

2004 DW
Obiekt z Pasa Kuipera znaleziony na 
zdjęciach wykonanych 17 lutego 2004 r. 
Zaobserwowano go podczas przeglą
du nieba dokonywanego przy użyciu 
kamery Palomar QUEST i Teleskopu 
Samuela Oschina w obserwatorium pa- 
lomarskim. Ma średnicę połowy rozmia
rów Plutona i znajduje się 2,4 mld km 
dalej niż Pluton. W momencie odkrycia 
znano już 800 cia ł w iększych niż 
100 km.

Niestety nie ma bezpośrednich po
miarów średnicy 2004 DW. Przy zało
żeniu, że albedo ciała jest takie samo 
jak w przypadku Quaora (9%), można 
wyznaczyć średnicę na 1600 km.

2004 DW znajduje się w odległości 
45 AU od Ziemi. Identyfikacja obiektu na 
starszych danych obserwacyjnych, zgro
madzonych przed odkryciem (wstecz aż 
do 2002 r.), sugeruje, że orbita „plane- 
toidy” przecina orbitę Neptuna i że nale
ży ona do plutonków. Jasność obiektu 
wynosi 18,5 mag. w barwie R.

2003 VB 12(Sedna)
O odkryciu poinformowano 15 marca 
2004 r. Sedna znajduje się w odległości 

90 AU, czyli poza 
granicami Pasa Ku
ipera, które szacuje 
się na 50 AU. Dodat
kowo ma bardzo 
eliptyczną orbitę, 
którą obiega w cią
gu 10500 lat. Pery- 
helium jest wyzna
czone na 76 AU 
z dokładnością do 
7 AU.

Czy zatem Sed
na pochodzi z hipo
tetycznego Obłoku 
Oorta? Obłok Oorta 
powinien znajdo
wać się dużo dalej, 
ale według odkryw
ców Sedny może 
dzielić się na we-Sedny zaznaczono dolną i górną granicę szacowanej średnicy. Rys. K. Czart
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Tabela 1
W tabeli zebrano największe obiekty z Pasa Kuipera. Źródła danych: List of Transneptunian Objects (Harvard) 
oraz Minor Planet Electronic Circular 2004-E45

Obiekt Inne nazwy Data Średnica Typ Wielka Mimośród Nachylenie
odkrycia [km] półoś [AU] orbity [°]

Pluton 1930 2320 plutonek 39,518 0,2482 17,148
Charon 1978 1270 plutonek księżyc Plutona
Sedna 2003 VB12 14.11.2003 1250-1800 rozproszony 531,658 0,857 11,93
2004 DW 17.02.2004 -1600 plutonek 39,472 0,218 20,6
Quaoar 50000, 2002 LM60 04.06.2002 1200 klasyczny 42,946 0,034 8,0
Ixion 28978, 2001 KX76 22.05.2001 1065 plutonek 39,485 0,242 19,6
2002 AW197 10.01.2002 890 rozproszony 47,501 0,130 24,3
Varuna 20000, 2000 WR 106 28.11.2000 900 klasyczny 45,784 0,051 17,2

Orbit of 
New Object

wnętrzny i zewnętrzny, a Sedna pocho
dzi z jego wewnętrznego skraju.

Ustalenia średnicy obiektu dokona
no przy pomocy 30-m teleskopu pod
czerwonego IRAM oraz orbitalnego te
leskopu Spitzer Space Telescope 
(SIRTF). Znamy odległość do Sedny, 
z czego możemy oszacować jej tempe
raturę i obliczyć jasność w podczerwie
ni. Ciała nie udało się zaobserwować 
żadnym ze wspomnianych teleskopów, 
daje to górną granicę jego rozmiarów 
na 1800 km. Naukowcy uważają, że 
dolna granica wynosi 1250 km.

Obiekt znaleziono w listopadzie
2003 r., a w przeglądaniu archiwalnych 
obserwacji cofnięto się do 2001 r. Jas
ność Sedny wynosi 20,5 mag. w bar
wie R. Prawdopodobnie ratuje z okre
sem 40 dni. Hipoteza wyjaśniająca tak 
powolną rotację wskazuje na możliwość 
istnienia księżyca.

Nazwa Sedna nie jest jeszcze ofi
cjalnie zaaprobowana, pochodzi z le
gend eskimoskich, od bogini morza, 
żyjącej na dnie Oceanu Arktycznego. 
Odkrywcy uzasadniają ten wybór w na
stępujący sposób: jest to najdalszy 
obiekt w Układzie Słonecznym, a zara
zem najzimniejszy.

Więcej o Pasie Kuipera można prze
czytać w „Uranii” nr 5/2002.

Krzysztof Czart

Źródła:

Witryny internetowe odkrywców:
Quaoar —  http://www.gps.caltech.edu/ 

~chad/quaoar/
Sedna — http://www.gps.caltech.edu/~Em- 

brown/sedna/
2004 DW — http://www.gps.caltech.edu/ 

— Echad/2004dw

Pas Kuipera — http://www.ifa.hawaii.edu/ 
-jewitt/kb.html

Rys. 2. Orbity ciał w Układzie Słonecznym. Źródło: Caltech
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Rys. 3. Zdjęcia, na których odkryto Sednę. Obiekt porusza się wolno na tle gwiazd, oznaczo
no go strzałką. Zdjęcia wykonano 14 listopada 2003 r. Źródło: Caltech

Inner extent 
of Oort Cloud
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Obserwatorium i Planetarium Akademii 
Świętokrzyskiej w Kielcach

9 września 2003 r. nastąpiło uro
czyste otwarcie nowej placówki 
astronomicznej. Placówka ta zaj
muje nieco powierzchni na 5 i 6 piętrze 

budynku W ydziału M atem atyczno- 
-Przyrodniczego Akademii, natomiast 
samo obserwatorium znajduje się na 
dachu budynku. Pięciometrowa, ręcznie 
sterowana kopuła mieści ustawiony na 
niemieckim montażu paralaktycznym 
teleskop Celestron CM 1400 o średnicy 
14 cali (36 cm) w układzie Schmidta- 
-Cassegraina. Ogniskowa teleskopu wy
nosi 3910 cm, co daje światłosiłę 1:11, 
zdolność rozdzielcza wynosi 0,33”, zaś 
zasięg oceniany jest na 15,3 wizualnej 
wielkości gwiazdowej. Teleskop jest 
wyposażony w układ optyki quasi-ada- 
ptacyjnej i urządzenie do automatycz
nego nastawiania na wybrany obiekt 
astronomiczny. Sterowanie teleskopu 
odbywa się przy pomocy komputera kla
sy Pentium IV. Komputer ten służyć bę
dzie również do zbierania danych, uzy
skanych przy pomocy kamery CCD 
SBIG 7XE, wyposażonej w filtry. Aby 
zwiększyć możliwości obserwacyjne 
i rozszerzyć program badawczy, jest pla
nowany zakup spektrografu współpra
cującego z kamerą CCD.

Wokół kopuły znajduje się taras ob
serwacyjny, na który wynosi się małe 
instrumenty. Poniżej teleskopu, na 6 pię
trze znajduję pomieszczenie obserwato
ra. Tam jest ustawiony komputer steru
jący teleskopem. Pomieszczenie to jest 
dość duże i znajduje się tam pracownia 
astronomiczna, czyli pomieszczenie 
dydaktyczne, gdzie odbywać się będą 
zajęcia praktyczne z astronomii i astro
fizyki dla studentów fizyki (IV rok). Pię
tro niżej znajduje się nieduże pomiesz
czenie magazynowe i pokój dla pracow
ników. Ponadto na tymże poziomie jest 
wybudowane pomieszczenie planeta
rium, którego kopuła ma też 5 m średni
cy. Planowany jest zakup aparatury ty
powej dla małego planetarium.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli 
przedstawiciele władz wojewódzkich 
i samorządowych. Do zebranych gości, 
głównie radnych miasta Kielce i człon
ków sejmiku świętokrzyskiego, o pracy 
Instytutu Fizyki mówił jego dyrektor, 
a zarazem prorektor Akademii Święto
krzyskiej, prof, drhab. Marek Pajek. Pla
ny rozwoju uczelni przedstawił zebranym 
JM Rektor Akademii Świętokrzyskiej, 
prof, dr hab. Adam Massalski, który też 
wraz z wojewodą i prezydentami mia

JM Rektor AŚ prof, dr hab. Adam Massalski dokonuje otwarcia Obserwatorium. Fot. An
toni Myśliwiec

sta (poprzedniej i obecnej kadencji), 
dokonał przecięcia wstęgi. Pokazy Mar
sa i Księżyca spowodowały konieczność 
ustawienia się w kolejkę uczestników 
otwarcia. Wielką atrakcją była prezen
towana w sali planetarium kolekcja me
teorytów zebrana przez świętokrzyskie
go kolekcjonera, pana Krzysztofa Sochę, 
któiy z zapałem i znawstwem, charak
terystycznym dla hobbisty, opowiadał
0 niej. Zebrani mogli też oglądać eks
ponowane w pomieszczeniach Obser
watorium obrazy i grafiki profesora AŚ 
Jana Walaska, którego twórczość jest in
spirowana jego fascynacją astronomią
1 kosmologią. W dzień później odbył się 
wernisaż wystawy, w trakcie którego 
prof. Jan Walasek przeczytał także swoje 
wiersze wybrane z niedawno wydane
go tomu poezji.

W czasie odbywających się w dniach 
12-21 września IV Kielecki Festiwal 
Nauki, Obserwatorium przeszło chrzest 
bojowy. Pracownicy Zakładu Astrofizy
ki, wspomagani przez studentów z Na
ukowego Koła Astronomów „Kwazar” 
prowadzili pokazy nieba, w których 
uczestniczyło ponad 5 tys. osób.

Obserwatorium stało się bardzo po
pularnym i atrakcyjnym miejscem, któ
rego zwiedzanie uświetnia spotkania 
nauczycieli i gdzie odbywać się będą 
prom ocje wydaw nictw  naukowych 
i oświatowych.

Obserwatorium i Planetarium Akade
mii Świętokrzyskiej powstało dzięki 
wysiłkowi władz uczelni. Całkowity 
koszt to około 600 tys. zł. Władze mia
sta, opierając się na uchwale Rady Mia
sta, obiecały dofinansowanie budowy. 
Sam teleskop został kupiony z dotacji 
celowej KBN, zaś jego wyposażenie 
z badań statutowych Instytutu Fizyki.

Celem społecznym placówki jest po
pularyzacja w społeczeństwie astrono
mii i wiedzy o Wszechświecie. Jest duże 
zainteresowanie szkół regionu.

Oczywiście placówka będzie też 
ważnym ogniwem edukacji studentów.

Plany naukowe obejmują astrome- 
trię drobnych ciał Układu Słoneczne
go. Będziemy prowadzić pomiaiy po-
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w kraju

zycji planetoid i komet. W zakresie 
badań fotometrycznych będą prowa
dzone obserwacje planetoid i komet oraz 
gwiazd zmiennych, ze szczególnym 
uwzględnieniem gwiazd zmiennych za
ćmieniowych. Spodziewamy się uzyski
wać krzywe zmian blasku wybranych 
gwiazd zmiennych, co pozwoli na stu
diowanie własności tych układów, jak też 
minima gwiazd zmiennych w celu bada
nia krzywych O-C. Ponadto, z fotometrii 
planetoid będziemy wyznaczać okresy 
rotacji tych ciał. Niewykluczone są też 
poszukiwania supernowych w innych ga
laktykach.

Piotr Flin

Na zdjęciu obok: pracownicy i sympatycy 
Zakładu Astrofizyki na tarasie Obserwato
rium. Wyżej: teleskop w kopule. Fot. Antoni 
Myśliwiec

Zbieramy meteoryty... na niebie

Dnia 20 lutego br. o godz. 
18:54 UT, Przemysław Żołą
dek z PKiM obserwował tele

skopowo meteory: W pewnym momen
cie na prawym okularze lornetki poja
wił się jakiś odblask i zaczął sobie 
wędrować wokół pola... oderwałem gło
wę od sprzętu, popatrzyłem w prawo 
a tam... wolny bolid o jasności ok. -  
6 mag., o barwie najpierw niebiesko-zie- 
lonej, później niebieskiej i fioletowej. 
Bolid zaczął się gdzieś w okolicach Al- 
heny, doleciał do głowy Hydry, no i co 
tu więcej... piękny był. Całe zjawisko 
trwało niespełna 4 s i było obserwowa
ne przez innych miłośników nieba w Po
znaniu, Warszawie i okolicach oraz Kiel
cach.

W tym samym czasie w Stacji Ob
serwacyjnej Obserwatorium Astrono
micznego UW w Ostrowiku były pro
wadzone obserwacje nie tylko za 
pomocą 60-cm Cassegraina. Patrolowa
ły niebo także przeznaczone do obser
wacji meteorów: 2 kamery przemysło
we oraz 4 aparaty fotograficzne. Tego 
wieczoru — obserwujący z Ostrowi- 
kiem bazowo —  Karol Fietkiewicz wy
celował swoje kamery o niespełna 6 min 
za późno. Natomiast Mirosław Kra- 
snowski z Poznania szukał lepszego 
miejsca pod testy sprzętu. Inspekcja ka
set wideo z Ostrowika wykazała brak 
zjawiska. Ostatnią nadzieją pozostały

Canony. Jeden z nich patrolował okoli
ce gwiazdozbioru Bliźniąt, Oriona i Ma
łego Psa. W trzy dni później dostaliśmy 
od Piotra Kędzierskiego — odpowie
dzialnego za obserwacje fotograficzne 
w PKiM — informację: Mamy go!

Zdjęcie bolidu można zobaczyć 
w „Galerii Uranii” na s. III okł. Nad apa
ratami pracował shutter pozwalający na 
określenie prędkości zjawiska, dlatego 
trasa meteoru na zdjęciu jest poprzecina
na. Brak drugiej obserwacji — fotogra
ficznej lub wideo — uniemożliwił nam 
samodzielnie wyznaczyć orbitę zjawiska. 
Nawiązaliśmy kontakt z Pavlem Spur- 
nym z obserwatorium w Ondrejovie od
powiedzialnym za specjalistyczne sta
cje bolidowe na terenie Czech. Na 
początku marca otrzymaliśmy dobrą 
wiadomość. Odległa o 340 km od Ostro
wika stacja na Łysej Horze nawiązała 
do naszej obserwacji.

Zarówno na zdjęciu z Ostrowika, jak 
i na tym z Łysej Hory zjawisko kończy 
się poza polem widzenia. Jego absolutna 
wielkość gwiazdowa rośnie od począt
kowej -3 mag. do -10 mag. na krańcu 
pola, natomiast prędkość malała od po
czątkowej 13,4 km/s do 10,0 km/s na 
brzegu zdjęcia. Istnieje zatem szansa, 
że bolid Łaskarzew —  tak został na
zwany —  mógł dać spadek w postaci 
meteorytów o łącznej masie do 100 g! 
Najbardziej prawdopodobne miejsce po

tencjalnego spadku dane są przez współ
rzędne geograficzne: 21°38'46" E, 
51°54'34" N i znajduje się na południe 
od miejscowości Puznów Nowy koło 
Garwolina. Pozycja ta obarczona jest błę
dem do kilkunastu kilometrów, ze wzglę
du na brak rejestracji końca trasy przelo
tu bolidu. Obliczenia zostały wykonane 
przez Pavla Spumy’ego, któremu prze
kazaliśmy nasze obserwacje.

Wydarzenia te zbiegły się w czasie 
z powstaniem zalążka polskiej sieci bo- 
lidowej. Dziś oparta jest ona o stacje wi
deo: Warszawa/Ostrowik (grupa osób), 
Złotokłos (Karol Fietkiewicz) i Poznań 
(Mirosław Krasnowski). Dotatkowo są 
wspomagane przez stacje fotograficzne: 
Nowy Dwór Mazowiecki (Przemysław 
Żołądek), Żabików (Dariusz Dorosz 
i Anna Lemiecha), Olsztyn (Piotr Szat
kowski) oraz Opole (Dariusz Czyżyk). 
W zaawansowanych planach są stacje 
wideo: Zielona Góra (Szymon Kozłow
ski), Toruń (grupa osób) oraz Wrocław 
(Polskie Towarzystwo Meteorytowe). 
Wszystkich zainteresowanych zaprasza
my do współpracy w ramach polskiej sie
ci bolidowej. Kontakt z nami pod adre
sem e-mail: pkim@pkim.org. Liczne 
informacje dotyczące obserwacji mete
orów (także fotograficznie i wideo) moż
na znaleźć na stronach Pracowni Komet 
i Meteorów: http://www.pkim.org.

Kamil Złoczewski
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galeria obiektów NGC

NGC 1232
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Rozmiar 
Odległość 

Prędkość radialna

03h 09,8m 
-20° 35’
Erydan
Galaktyka SAB
10.5 
9,8
8' x 7’
21.5 Mpc 
+1692 km/s

Galaktyka spiralna NGC 1232 należy do wyjątkowo efektow
nych obiektów zimowego nieba, chociaż by podziwiać piękno 
jej ramion spiralnych, trzeba dysponować co najmniej 60-cm 
teleskopem. Wspaniałe zdjęcia tej galaktyki zostały wykona
ne w 2001 r. przez moduł Antu teleskopu VLT w Chile. Praw
dopodobnie została odkryta przez Williama Herschela i ozna
czona przez niego jako II.258. W katalogu Dreyera została 
opisana następująco: „dość jasna, znacząco rozległa, okrąg
ła, stopniowo jaśniejąca do środka”. Z uwagi na sporąjasność 
całkowitą aby ją  zobaczyć w pogodną noc, powinien wystar
czyć teleskop o średnicy około 10-15 cm. Jest dość trudna do 
obserwacji na podmiejskim niebie.

Galaktyka wygląda jak jeden olbrzymi wir ze względu na 
wielką liczbę ciasno nawiniętych ramion spiralnych, które 
tworzą wokół jądra galaktyki coś na kształt olbrzymiego pier
ścienia. Dysk galaktyki jest nachylony pod niewielkim kątem 
do kierunku widzenia — mniejszym niż 30 stopni — a jego 
rozmiary przewyższają dwa razy rozmiary dysku Drogi Mlecz
nej! Galaktyka posiada wyraźną poprzeczkę. Pomiędzy ra
mionami spiralnymi widać ogromną ilość pasm pyłu. We
wnętrzne ramiona charakteryzuje bardzo intensywna aktyw
ność gwiazdotwórcza, której widomym znakiem jest wielka 
ilość jasnych, niebieskich gwiazd. NGC 1232 jest od kilkuna
stu lat badana w celu ustalenia dokładnej zależności dysper
sji prędkości neutralnego wodoru w zależności od odległości 
od jądra. Jest to istotne dla określenia masy galaktyki i wkła

du ciemnej materii. Z analizy dynamiki neutralnego wodoru 
wynika, że masa galaktyki wynosi około 430 mld mas Słońca, 
a udział niewidocznej masy — ciemnej materii — jest w niej 
znaczący.

NGC 1232 posiada niewielkiego towarzysza NGC 1232a, 
który prawdopodobnie jest odpowiedzialny za brak symetrii 
nawiniętych ramion spiralnych. Jest to wynikiem oddziaływa
nia pływowego, jakie miało miejsce w czasie jego bliskiego 
przejścia koło NGC 1232.

NGC 1245
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Rozmiar 
Odległość 

Prędkość radialna

03h, 14,7m 
47° 15'
Perseusz
Gromada otwarta
9,2
8,4
15’

3 kpc

Ta gromada otwarta została opatrzona przez Williama Her
schela numerem VI.25. W katalogu Dreyera jej opis wyglą
da następująco: „gromada, dosyć jasna, bogata w gwiazdy, 
okrągła, gwiazdy w granicach 12-15 mag”. Pomimo sporej 
jasności wizualnej jest dość trudnym obiektem do zaobser
wowania przez teleskop o średnicy mniejszej niż 12-cm, szcze
gólnie na podmiejskim niebie. Dopiero przy ciemnym niebie 
i teleskopie 25-30 cm można podziwiać piękno tej licznej gro
mady. Zawiera prawie 100 członków, przy czym około 30 z nich 
mieści się w granicach 11-13 wielkości gwiazdowej. Posiada

dość nieregularny kształt. Przy obserwacjach wizualnych rzuca 
się w oczy poświata widoczna w środkowej części gromady 
oraz jasna, niebieska gwiazda leżąca tuż za gromadą na jej 
południowym skraju — HD 20023.
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NGC 1245 należy do tzw. gromad otwartych pośrednich, 
których wiek jest znacznie większy niż typowych młodych nie
bieskich gromad. Widać to wyraźnie na zdjęciach, gdzie wie
le gwiazd wchodzących w skład tej gromady ma bardzo czer
wone kolory. Jej wiek określany jest na około 1 mld lat. Z tego 
też względu jest ona dość intensywnie badana, gdyż może to 
pomóc ustalić przebieg aktywności gwiazdotwórczej w na
szej Galaktyce w ciągu ostatnich kilku miliardów lat. Cieka
wostką jest fakt, że gwiazdy tej gromady posiadają wyjątkowo 
wysoką metaliczność, większą niż Słońce. Jest to jedna z trzech 
takich znanych gromad otwartych w naszej Galaktyce.

galeria obiektów NGC

Rysunek wykonany przez Billa Ferrisa przy powiększeniu x129

NGC 1275
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Rozmiar 
Odległość 

Prędkość radialna

03h, 19,8m 
+41° 31'
Perseusz
Galaktyka eliptyczna

11,6 
2 ,’6  x 2 ’
72 Mpc 
+5246 km/s

NGC 1275 to olbrzymia galaktyka eliptyczna będąca jedną 
z najbardziej intrygujących bliskich galaktyk. Jest główną ga
laktyką licznej gromady galaktyk w Perseuszu — Abell 426. 
Została odkryta (jakże by inaczej) przez Williama Herschela 
17 października 1786 r. Opis galaktyki w katalogu Dreyera 
jest skąpy: „mała i słaba”. Żeby ją  zobaczyć, trzeba dyspono
wać 15/20-cm teleskopem. Dysponując aperturą40 cm i ciem
nym niebem, możemy zidentyfikować kilku członków groma
dy Abell 426, przy czym NGC 1275 wyróżnia się wśród nich 
znacznie większą jasnością i obecnością bardzo rozległej 
otoczki wokół swego rozmytego jądra.

Galaktyka znajduje się w centrum gromady galaktyk i z po
zoru przypomina na zdjęciach wykonanych z małą rozdziel
czością zwykłą galaktykę eliptyczną. W 1943 r. Seyfert odkrył 
pochodzące z niej silne linie emisyjne odpowiadające dwóm 
prędkościom +8000 km/s i 5200 km/s. Z tego powodu zaliczył 
ją  do nowo wydzielonej przez niego klasy galaktyk osobli
wych z liniami emisyjnymi pochodzącymi z jądra — galaktyk 
Seyferta. Później okazało się, że jest ona również silnym ra
dioźródłem (oznaczono ją  jako Perseusz A = 3c 84), z które
go jądra można obserwować dżet, a także silnym źródłem 
promieniowania rentgenowskiego. Z uwagi na te cechy zali
czono ją  w końcu do galaktyk posiadających aktywne jądra, 
czyli AGN-ów czy nawet obiektów typu BL Lac! W latach 60. 
ubiegłego wieku odkryto zadziwiające rozległe emisyjne struk
tury wybiegające z centrum tej galaktyki. Do dzisiaj nie jest 
jasne ich pochodzenie. Proponowano, że są to wypływy ma
terii związane z wybuchową aktywnością jądra lub też opa
daniem schłodzonej materii znajdującej się w pobliskich ga
laktykach, albo nawet będące wynikiem zderzeń między ga
laktykami. Obserwacje wykonane w latach 90. m.in. z pomocą 
teleskopu Hubble’a pozwoliły ustalić, że jedną z przyczyn 
osobliwości tej galaktyki jest fakt, że widzimy ją  właśnie w 
fazie zderzenia z rozległą galaktyką spiralną która ustawiona 
jest do nas krawędzią i znajduje się pomiędzy nami a NGC 
1275.

Pomimo że na zdjęciach galaktyka ta posiada dość czer
wony kolor typowy dla galaktyk eliptycznych, w swej części 
centralnej ma wyraźnie bardziej niebieskie kolory, liczne ma
sywne i młode gromady gwiazd występujące w pobliżu jądra 
(w tym gromady kuliste!), wewnętrzną spiralopodobną struk
turę. Nie jest ustalone, czy jest jakiś związek pomiędzy tajem
niczymi strukturami emisyjnymi a silną aktywnością gwiazdo- 
twórczą. Można śmiało powiedzieć, że w tej galaktyce może
my obserwować niemal wszystkie znane obecnie formy ak
tywności. Jako wyjaśnienie jej osobliwych cech najczęściej 
podaje się możliwość, że w niedalekiej przeszłości przeżyła 
złączenie z inną galaktyką. Na zakończenie warto dodać, że 
w 1968 r. zaobserwowano w tej galaktyce supernową która 
osiągnęła 15,5 mag.

Dariusz Graczyk

Fot. HST/NASA
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In Memoriam

Aniela Dziewulska-Łosiowa (1916-2004)

Panią Anielę Dziewulską pozna
liśmy w grudniu 1955 r., gdy po 
powrocie z zesłania zjawiła się 

w Obserwatorium Astronomicznym 
w Warszawie u swego dawnego wileń
skiego kolegi, profesora Włodzimierza 
Zonna. Pierwszy raz w życiu widzieli
śmy kogoś, kto wrócił z Syberii. Pamię
tamy Jej wymizerowaną twarz, szczupłą 
sylwetkę i Jej ogromną wolę powrotu 
do normalnego życia, do pracy nauko
wej. Była dla nas żywym symbolem hi
storii, o której tak mało wtedy wiedzie
liśmy.

Urodzona w Krakowie 20 czerwca 
1916 r., Aniela Dziewulska lata młodo
ści spędziła w Wilnie, gdzie Jej Ojciec, 
profesor Władysław Dziewulski był rek
torem Uniwersytetu Stefana Batorego, 
oraz dyrektorem Obserwatorium Astro
nomicznego USB. Studiowała na Wy
dziale Matematyczno-Przyrodniczym 
USB, uzyskując we wrześniu 1939 r. 
stopień magistra astronomii — było to 
ostatnie przed wojną magisterium 
z astronomii w Polsce. Już wcześniej, 
1 października 1938 r. obejmuje stano
wisko asystenta przy katedrze astrono
mii USB, na którym pracuje aż do za
mknięcia Uniwersytetu i Obserwatorium 
przez okupacyjne władze litewskie.

Podczas wojny Aniela Dziewulska 
uczestniczy aktywnie w tajnym naucza
niu. Od jesieni 1942 r., już jako żołnierz 
Armii Krajowej (pseudonim „Krysty
na”), włącza się w działalność konspi
racyjną i pełni w niej ważne, odpowie
dzialne funkcje. Była kierownikiem 
sekretariatu ppłk Lubosława Krzeszow- 
skiego („Ludwik”) — szefa sztabu 
Okręgu Wileńskiego AK, oraz szefem 
łączności wewnętrznej Okręgu. W tym 
charakterze wzięła udział w Operacji 
„Ostra Brama”. Wcześniej, w ramach 
przygotowań do tej operacji i tego, co po 
niej miało nastąpić, Komendant Okręgu 
Wileńskiego AK płk Aleksander Krzy
żanowski — generał „Wilk” — powołał 
ściśle zakonspirowaną Organizację 
„NIE”. Jej komendantem został ppłk 
Krzeszowski — „Ludwik”, a jednym z 
członków jego ścisłego sztabu — Aniela 
Dziewulska— ,Krystyna”. Radość z wy
zwolenia Wilna była krótka. Ppłk „Lu

dwik”, wraz z wieloma innymi oficera
mi Komendy Okręgu, został aresztowa
ny przez NKWD już w połowie lipca 
1944 r. „Krystynie” udawało się dość dłu
go uniknąć dekonspiracji i aresztowania. 
Przechodzi pod komendę nowego szefa 
sztabu Okręgu mjra Stanisława Heilma- 
na („Wileńczyk”), odtwarza siatkę 
łączności, nawiązuje kontakty z uwięzio
nymi przez NKWD żołnierzami i ofice
rami AK. Aresztowana 17 października 
1944 r., działa konspiracyjnie również w 
więzieniu śledczym NKWD. To dzięki 
Niej przebywający jeszcze w tym wię
zieniu generał „Wilk” uzyskuje ostatnie 
informacje o sytuacji w mieście i w Ko
mendzie Okręgu. Po długotrwałym śledz
twie, 29 sierpnia 1945 r. Aniela Dziewul- 
ska-„Krystyna” zostaje skazana na 10 lat 
łagrów i dalsze 5 lat zesłania.

Powróciła z Syberii 1 grudnia 1955 r., 
już nie do Wilna, ale do 
Torunia i do Obserwato
rium Astronomicznego 
UM K w P iw n icach , 
gdzie pod opieką Rodzi
ców i przyj aciół-astrono- 
mów adaptowała się do 
nowego życia i przygoto
wywała do podjęcia na 
nowo pracy naukowej.
Jesienią 1956 r. podejmu
je pracę w Państwowym 
Instytucie Hydrologicz
no-Meteorologicznym 
w Warszawie. W tym czasie poznaje 
swego przyszłego męża, Leona Łosia, 
również żołnierza AK (ppor. „Agrest”; 
z-ca szefa BIP-u Okręgu Białostockie
go AK) i byłego łagiemika, który w la
tach późniejszych stał się znany jako za
służony Dyrektor Biura Wydawnictw 
PAN, a także jako autor wspomnień 
Drugi brzeg Oki (wydanych przez Edi
tions Spotkania).

1 października 1959 r. Pani Aniela 
podejmuje pracę w Instytucie Geofi
zyki PAN. To tam właśnie miałam 
szczęście spotkać się z Nią ponownie 
i pracować z Nią, aż do emerytury, 
w Zakładzie Fizyki Atmosfery. Była 
osobą niezwykłą— wymagająca od sie
bie i od innych, zdyscyplinowana i od
dana bez reszty temu, czym się zajmo

wała. Po doktoracie, w 1968 r., zostaje 
adiunktem, a w roku 1974 — docentem, 
obejmując kierownictwo Zakładu. Na 
emeryturę przechodzi w 1981 r„ ale na
dal pracuje w tym Zakładzie aż do 
września 1990 r. Jej wielką zasługą było 
stworzenie w Obserwatorium Geofi
zycznym w Belsku stacji pomiarów 
ozonu atmosferycznego, która od 
1963 r. działa nieprzerwanie aż do 
chwili obecnej. W maju ub.r. obchodzi
liśmy 40-lecie serii rejestracji ozonu, 
co stanowi swoisty rekord światowy w 
tego typu pomiarach. Wyniki uzyski
wane w Belsku cieszą się zasłużonym 
uznaniem wśród fizyków atmosfery.

Drugim nurtem aktywności Anieli 
Dziewulskiej-Łosiowej była działalność 
historyczno-pamiętnikarska. Swoje 
wspomnienia z lat wojny i lat zesłania 
zawarła w dwu książkach (wydanych 

przez Oddział Białostoc
ki Towarzystwa Literac
kiego im. Adama Mickie- 
wicza), poświęconych 
losom kobiet— żołnierzy 
AK, aresztowanych przez 
NKWD i zesłanych na 
Syberię. Jedna z tych ksią
żek — Mówią, o Panie, 
żeś nas upokorzył... — 
zawiera m.in.ok. 1200 na
zwisk polskich sybiraczek 
—  materiał o trudnej do 
przecenienia wartości dla 

przyszłych historyków. Była też, w ostat
nich latach Jej życia, aktywnym człon
kiem Światowego Związku Żołnierzy 
AK, Stowarzyszenia Łagiemików — 
Żołnierzy AK, oraz Klubu Historyczne
go im. Gen. Stefana Grota-Roweckiego.

Za zasługi w pracy konspiracyjnej 
Aniela Dziewulska-Łosiowa — „Kry
styna” została odznaczona Krzyżem Wa
lecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi 
z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej 
oraz Medalem Wojska Polskiego.

W ostatnich latach naszej wspólnej 
pracy w Instytucie Geofizyki PAN dzie
liłyśmy z Panią Anieląjedną pracownię. 
Dowiedziałam się wtedy bardzo wiele 
o Jej latach syberyjskich. Później, gdy 
pewnego roku podróżowałam koleją 
transsyberyjską z Moskwy do Pekinu,
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miałam okazję zobaczyć jedno z miejsc 
Jej zesłania oraz prowadzące w tajgę 
tory kolejowe, które Ona budowała wraz 
ze swymi kolegami łagiemikami... Pani 
Aniela kochała kontakt z przyrodą, ko
chała kwiaty. Opowiadała mi, że usiło
wała je  hodować nawet tam —  na „nie
ludzkiej ziemi” . .. Jak wspomina prof. 
Andrzej Woszczyk, pani Aniela „przy
wiozła ze sobą szyszkę sosny syberyj
skiej, z której nasion wyrosła w Obser
watorium w Piwnicach dorodna sosna, 
swoisty pomnik naszej historii”.

Do końca życia Pani Aniela kochała 
i wspominała Wilno. Ilekroć zdarzyło 
nam się tam pojechać, to po powrocie 
opowiadaliśmy Jej o tym, jak wygląda 
dziś „Miłe Miasto”. Zawsze prosiła, by 
będąc tam odwiedzić groby Jej bliskich

na cmentarzu na Rossie; jest tam pocho
wany m.in. Jej stryj — prof, fizyki USB 
Wacław Dziewulski. Tak się złożyło, że 
moja ostatnia z Nią rozmowa dotyczyła 
również grobów —  grobów Jej Rodzi
ców, znajdujących się na jednym  
z cmentarzy w Toruniu. Gdy po powro
cie z zeszłorocznego Zjazdu PTA opo
wiadałam Jej o tym, jak pięknie są one 
zadbane, westchnęła, że już nie ma siły 
na podróże...

Aniela Dziewulska-Łosiowa zmarła 
w Warszawie 10 stycznia 2004 r. Jej 
pogrzeb, 29 stycznia 2004 r., na Cmen
tarzu Wojskowym na Powązkach, zgro
madził liczne grono przyjaciół, współ
pracowników oraz towarzyszy broni. 
Była kompania honorowa Wojska Pol
skiego, były sztandary kilku okręgów

Armii Krajowej, Światowego Związku 
Żołnierzy AK oraz Stowarzyszenia 
Łagiemików —  Żołnierzy AK. Żegna
ły Ją przemówienia, salwa honorowa 
oraz dźwięki żołnierskiej trąbki...

Żadna sucha biografia nie jest w sta
nie oddać w pełni pięknych cech Jej 
charakteru i wielkości Jej dokonań. Na
leżała Ona do tego wspaniałego, pierw
szego pokolenia młodych ludzi wycho
wanych w Wolnej Polsce w duchu 
ideałów pracy i służby Ojczyźnie, któ
rzy ideałom tym pozostali wierni przez 
całe życie.

A niela D ziew ulska-Łosiow a —  
„Krystyna” dobrze zasłużyła się nauce 
i Polsce.

Anna Michałowska-Smak 
Józef Smak

w kraju

XX Seminarium PKiM

W
fdniach 5-8 marca w Warsza
wie odbyło się kolejne, XX 
już  Seminarium Pracowni 
Komet i Meteorów, w którym wzięło 

udział 43 uczestników.
Piątkowy wieczór 5 marca był prze

znaczony głównie na dojazd i zakwa
terowanie w Centrum Astronomicznym 
im. Mikołaja Kopernika, które było na
szym gospodarzem; udało się jednak 
również zorganizować pokaz na tara
sie budynku przy użyciu CAM K- 
-owskiego teleskopu Celestron Nexstar 
8 GPS, przez który można było podzi
wiać m.in. Saturna.

W sobotę Kamil Złoczewski —  pre
zes PKiM —  oficjalnie otworzył Semi
narium, zapraszając do wysłuchania 
wykładów zaproszonych gości. Pierw
szym z nich był prof. Janusz Kałużny, 
który bardzo ciekawie i barwnie opowia
dał o największych ziemskich telesko
pach i prow adzonych przez siebie 
w Chile obserwacjach. Później prof. Jó
zef Smak mówił o zmiennej o oznacze
niu AM, znajdującej się w gwiazdozbio
rze Psów Gończych. Następnie o Near 
Earth Objects, czyli małych ciałach 
Układu Słonecznego potencjalnie zagra
żających Ziemi opowiedział mgr Szy
mon Starczewski.

Kolejna, popołudniowa sesja wykła

dowa była w zasadzie w całości poświę
cona tematowi przewodniemu XX Se
minarium, któiym były obserwacje me
teorów przy użyciu technik wideo. I tak 
Kamil Złoczewski zaprezentował, doko
naną razem z Przemysławem Żołąd
kiem, analizę wyników obserwacji kil
ku słabych rojów, uzyskanych dzięki 
międzynarodowej sieci meteorowej 
AKM i programowi RADIANT. Na
stępnie mgr Mariusz Wiśniewski opo
wiedział o możliwościach PAVO, czyli 
Polskich Automatycznych Video Obser
wacji i przedstawił ich rewelacyjne wy
niki dla Leonidów 2002 i 2003. Teorię 
bazowych obserwacji meteorów, jak 
również ich rezulta
ty, uzyskane przez 
PKiM (pierwszy w 
historii Pracowni 
m eteor bazow y), 
omówił Krzysztof 
Mularczyk.

Po krótkiej prze
rwie Piotr Nawal- 
kowski, szef licznie 
reprezentowanego 
na Seminarium klu
bu Polaris, przedsta
w ił projekt stacji 
m eteorologicznej 
A STR O M ETEO .

Następnie zostały wygłoszone jeszcze 
dwa referaty: najpierw wystąpił dr Sta
nisław Ciechanowicz, jeden z przyby
łych na Seminarium przedstawicieli 
Polskiego Towarzystwa Meteorytowe
go, potem dr Arkadiusz Olech omówił 
europejską sieć bolidową (ze szczegól
nym uwzględnieniem prężnie działają
cych sieci czeskiej i niemieckiej), zwra
cając uwagę na brak polskich dokonań 
w tej dziedzinie. Oba referaty były 
wstępem do późniejszej wieczornej 
dyskusji, dotyczącej właśnie organiza
cji i kształtu sieci bolidowej, która po
woli powstaje na terenie kraju. Rozmo- 

Dokończenie na s. 135.

■ r .  t
' I

Nocny pokaz w CAMK-u
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Diagram H-R w nauczaniu przedmiotu 
fizyka i astronomia

Jeśli badamy liczną klasę obiektów, o których wiemy 
niewiele, bardzo często osiągamy sukces (lub przynaj
mniej znajdujemy drogę do sukcesu), wprowadzając 
rozsądną systematykę. Przykłady takiego postępowania mamy 

w wielu naukach przyrodniczych. Wymieńmy dla przykładu 
układ okresowy pierwiastków Mendelejewa w chemii, kla
syfikację Linneusza w naukach biologicznych czy klasy kry
stalograficzne w mineralogii. Jest rzeczą dość oczywistą, że 
wprowadzenie systematyki może dać wymierne korzyści, gdy 
jej podstawą będą istotne cechy badanych obiektów.

Jedną z pierwszych systematyk wprowadzonych przez 
astronomów była systematyka (klasyfikacja) gwiazd zapo
czątkowana przez E. Hertzsprunga i H. N. Russela (niezależ
nie) w latach 1905-1913. Powszechnie znaną wizualizacją 
tej systematyki jest wykres Hertzsprunga-Russela, nazywa
ny dziś krótko diagramem H-R. Systematyka wprowadzona 
w naukach biologicznych wskazała właściwe podejście do 
zagadnień pochodzenia i ewolucji życia na Ziemi, podobnie 
diagram H-R umożliwił astronomom zbliżenie się do rozwią
zania zagadnienia powstawania gwiazd i ich ewolucji.

Musimy tu stwierdzić, że astronomowie mieli (w pewnym 
sensie) ułatwione zadanie. Zauważmy, że właściwie jedyny
mi danymi o stanie fizycznym gwiazd, jakimi dysponowali 
(i to nie zawsze) Hertzsprung i Russel, były typ widmowy 
i jasność absolutna (moc promieniowania). Dla ścisłości do
dajmy, że mieli też dane o położeniu gwiazdy na sferze nie
bieskiej i (niekiedy) ojej ruchu. Są one dla naszych rozważań 
mniej istotne i (przynajmniej początkowo) nie zwracano na 
nie należytej uwagi [1],

Typ widmowy jest, przynajmniej w przybliżeniu, jedno
znaczną funkcją temperatury fotosfery gwiazdy. I tu mala

dygresja. Prawie wszystkie podręczniki fizyki (w tym fizyki 
z astronomią) stwierdzają kategorycznie: Każdy pierwiastek 
ma swoje charakterystyczne widmo, badając widma różnych 
substancji możemy więc określić ich skład chemiczny. Jest 
to oczywiście prawdą, ale niecałą prawdą. Często kilkadzie
siąt stron dalej uczeń dowiaduje się, że gwiazdy mają prawie 
identyczny skład chemiczny, ale ich widma różnią się znacz
nie. Tymczasem wyjaśnienie jest dość proste i przekonujące 
[2], [3], A moim zdaniem najlepsze w [4],

Podejmując próby systematyki, Hertzsprung i Russel dys
ponowali dużą ilością opracowanych danych obserwacyjnych. 
Już w 1886 r. E.C. Pickering zainicjował w Obserwatorium 
Harwardzkim przegląd widm jasnych gwiazd nieba północ
nego. W 1890 r. został opublikowany katalog Drapera widm 
gwiazdowych zawierający 10 351 widm gwiazd o jasnościach 
do 8m [5]. Po kilkunastu latach w katalogu znalazło się ponad 
300 000 widm. Przy okazji warto zauważyć, że prawie cała 
olbrzymia praca została wykonana przez jedną osobę, panią 
A.J. Cannon. Sklasyfikowała ona widma prawie 400 000 
gwiazd. Widma były otrzymywane przy pomocy niewielkie
go, 20 cm astrografu zaopatrzonego w pryzmat obiektywo
wy. Właśnie ten astrograf, zwany astrografem Drapera, znaj
duje się dziś w Obserwatorium Astronomicznym UMK 
w Piwnicach pod Toruniem. Został on wypożyczony w 1947 r. 
na 99 lat przez prof. H. Shapleya, ówczesnego dyrektora Har
vard College Observatory. Prof. Shapley, odwiedzając Piw
nice w 1964 r., miał powiedzieć: „Po pierwszej wojnie świa
tow ej pożyczyłem  20 cm astro g ra f  obserw atorium  
krakowskiemu, po drugiej taki sam obserwatorium toruńskie
mu. Trzeciej wojny nie będzie, bo nie mamy więcej takich 
astrografów.” Oby był dobrym prorokiem!

Początkowa klasyfikacja dzieliła gwiazdy na 16 klas ozna
czonych literami od A do Q (za wyjątkiem J). Jednak już na 
początku wieku został ustalony dobrze do dziś znany ciąg 
typów O, B, A, F, G, K i M (O, Be A Fine Girl, Kiss Me). 
W tej ostatniej postaci ciąg typów jest ciągiem temperaturo
wym (od temperatur najwyższych do najniższych). W ostat
nich latach dołączono jeszcze dwa typy, L i T. Odnoszą się 
one do brązowych karłów o temperaturach powierzchniowych 
nawet 1000 K [5]. W pewnym okresie wyróżniano też podty- 
py N, R i S dla stosunkowo rzadkich typów gwiazd. Wewnątrz 
danego typu widmowego wyróżnia się dodatkowo podtypy 
oznaczone cyframi 0 ,1 ,2 , . . . ,  9. Np. KO, KI, K2,..., K9, MO. 
Słońce jest w tej klasyfikacji typu widmowego G2. W kata
logach spotykamy też często dodatkowe oznaczenia litero
we występujące przed lub po określeniu typu widmowego, 
np. A8n, gB3 itp. Informują one m. in. o rozmyciu linii wid
mowych (n), obecności linii emisyjnych (e), zmienności 
widma (v).

Znacznie trudniejszy do uzyskania był drugi parametr kla
syfikacji —  jasność absolutna. R. Russel zajmował się foto- 
metrycznym wyznaczaniem paralaks gwiazd i na tej podsta-
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wie ich jasności absolutnej. H. Hertzsprung stosował metodę 
statystyczną, wykorzystując ruchy własne gwiazd. Założe
niem metody było (w uproszczeniu): im mniejszy ruch włas
ny, tym większa odległość.

Po naniesieniu na wykres, w którym współrzędnymi są 
jasność absolutna i typ widmowy dostatecznie dużej liczby 
gwiazd, nie rozkładają się one na płaszczyźnie zupełnie cha
otycznie, a grupują w ściśle określonych miejscach (rys. 1). 
Najwięcej z nich leży na przekątnej; zgrupowane tu gwiazdy 
noszą nazwę gwiazd ciągu głównego. Jednym z testów po
prawności wykresu były gwiazdy należące do określonych 
gromad. Dla tych gwiazd można z dobrą dokładnością zało
żyć jednakową odległość i jeden z parametrów, jasność abso
lutną, zastąpić jasnością widomą. Jak wiadomo, dla stałej 
odległości jasność absolutna różni się od widomej jedynie
0 stałą addytywną (M= m + [ 5 - 5  log r]).

Inną systematykę, zwaną zależnością masa —  jasność 
przedstawił w 1924 r. A.S. Eddington (rys. 2). Jak pokażemy 
niżej, między obu systematykami istnieje dość ścisły zwią
zek.

Przedstawiliśmy tutaj (w dużym skrócie) historię „odkry
cia” diagramu H-R. Jest ona prawie zawsze podstawą dydak
tycznego opracowania tematu.

Istnieje też inna możliwość, być może warta wykorzysta
nia w niektórych typach klas (o nachyleniu matematycznym). 
Jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że z dwóch identycznych 
obłoków gazu, jeśli dojdzie do ich kontrakcji, powstaną iden
tyczne gwiazdy*. Identyczność obłoków to identyczność mas
1 ich składu chemicznego. Inaczej mówiąc, wszystkie para- 
metiy gwiazdy będącej w stanie równowagi zależą tylko od 
jej masy M i  składu chemicznego określonego w przybliże
niu, np. przez średnią masę cząsteczkową materii gwiazdy /u. 
Zatem możemy napisać, że m.in. jasność absolutna M  i typ 
widmowy Sp są funkcjami masy gwiazdy M  i składu che
micznego H-

M = f( H K p ) ,  (1)
Sp = g ( M n ) -

Jeśli rozpatrywane przez nas gwiazdy mają jednakowy 
skład chemiczny

M = h ( M ) ,  (2)
Sp = k (M).

Eliminując z powyższych równań masę, mamy ostatecz
nie

M = f ( S p ) .  (3)
Jeśli poprawny jest ostatni zapis, gwiazdy o jednakowym 

składzie chemicznym powinny na wykresie ułożyć się wzdłuż 
pewnej krzywej. Sprawdzeniem tej hipotezy może być jedy
nie porównanie z wykresem wykonanym na podstawie da
nych z obserwacji. Jak wiemy, porównanie wypadło w pełni 
zadawalająco.

Występowanie na wykresie gwiazd poza ciągiem głów
nym może świadczyć o tym, że mają one inny skład che
miczny (głównie ich jądra) lub też, że nie są w nich spełnione 
warunki równowagi [6].

* Jest to oczywiście twierdzenie Vogta-Russela. Mimo iż jego praw
dziwość bywa kwestionowana, sądzę, że w tym zakresie możemy 
się nim posłużyć.

Tabela 1. Niektóre parametry gwiazd w funkcji typu 
widmowego

widmowy Tef Mv M/M0 R/Rs
05 44 500 -5,7 60 12
BO 30 000 - A 17 7,4
B5 15 400 -1,2 5,9 5,9
AO 9 500 0,6 2,9 2,4
A5 8 200 1,9 2,0 1,7
FO 7 200 2,7 1,6 1,5
F5 6 450 3,8 1,3 1,3
GO 6 050 4,4 1,05 1,04
G5 5 750 5,1 0,9 0,85
KO 5 250 5,9 0,8 0,72
K5 4 350 7,4 0,7 0,72
MO 3 850 8,8 0,5 0,6

Parametry gwiazd w tej tabeli odpowiadają gwiazdom 
ciągu głównego. Dla innych klas jasności są one nie
co inne. Autorzy wielu podręczników nie zwracają na 
to uwagi.

Zauważmy teraz, że pierwsze z równań (2) jest zależno
ścią masa —  jasność Eddingtona. Często jasność absolutną 
wyrażamy przez ULQ, wówczas [2]:

L/Lq, ~  /? = 3,4 —  4
Temperatury fotosfer gwiazdowych [4] możemy określać 

nie tylko przez zakwalifikowanie ich do określonego typu 
widmowego (tab. 1). Bardzo często spotykamy diagramy 
H-R, w których zamiast typu widmowego występuje wskaź
nik barwy (CI —  colour index). Zatem jest konieczne wyja
śnienie, czym jest wskaźnik barwy i dlaczego określa on tem
peraturę fotosfery gwiazdy.

Istnieje wiele systemów fotometrycznych. Dla naszych 
celów wystarczy krótka wzmianka o systemie UBV. Krzywe 
czułości w systemie UBV przedstawia rysunek 3. Wykreśl
my krzywe rozkładu energii (krzywe Plancka) dla trzech 
gwiazd o różnych temperaturach powierzchniowych (rys. 4). 
Okazuje się, że do określenia temperatury wystarcza wyzna
czenie jasności gwiazdy dla dwóch filtrów: niebieskiego (B)
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i żółtozielonego (V, visual). Jak widać z rysunku, wskaźnik 
barwy dla gwiazd najgorętszych będzie liczbą ujemną, dla 
najchłodniejszych — dodatnią. Wartość 0 otrzymujemy dla 
gwiazd typu widmowego AO. Założyliśmy tu, że gwiazdy 
promieniują jak ciała doskonale czarne. W rzeczywistości 
krzywe Plancka dla gwiazd nie są tak „gładkie”, nie zmienia 
to jednak ogólności naszych rozważań. Warto teraz przedsta
wić uczniom diagram H-R uwzględniający wszystkie spoty
kane współrzędne (rys. 5). Dobrze jest wykonać ten rysunek 
jako fazogram (zestaw nakładanych na siebie folii). Na pierw
szej będą współrzędne i ciąg główny, na drugiej wybrane 
gwiazdy. Na trzeciej zaznaczone obszary zajmowane przez 
nadolbrzymy, olbrzymy, podolbrzymy i białe karły. Na czwar
tej linie jednakowego promienia i ew. linie jednakowej masy. 
Kolejne folie mogą przedstawiać drogi ewolucyjne gwiazd, 
które mamy zamiar omawiać. W zależności od potrzeby mo
żemy rzutować na ekran dowolną kombinację dwóch— trzech 
folii. A także wracać w miarę potrzeby do omawianego wcześ
niej rysunku.

Zwracamy uwagę, że posuwając się w górę ciągu główne
go, zgodnie z zależnością masa — jasność napotykamy gwiaz
dy o coraz większej masie.

Zauważmy teraz, że zgodnie z prawem Stefana-Boltzman- 
na dla dowolnej gwiazdy możemy napisać 

L = AnRhT1
oraz dla Słońca

L0 = 4tiR02oT04 
co po podzieleniu stronami daje

i po logarytmowaniu

logL0 =41°8r0+21og^0 - lub 

log L =A\ogT  + (2 log ^  -4 1 o g ro)

dla ustalonej wartości R/R0 jest to równanie typu
y=  4x+ b.

W układzie współrzędnych log L/L0, log T jest to równa
nie prostej. Proste odpowiadające kilku stosunkom R/RQ za
znaczono na rys. 5. Wniosek jest natychmiastowy: jeśli wę
drujemy po diagramie w prawo w górę, napotykamy gwiazdy 
o coraz większych masach.

Tymczasem mogło pojawić się pytanie (jeśli uczniowie 
go nie zadali, powinniśmy je sprowokować): „W jaki sposób 
rozmieszczono gwiazdy na diagramie, przecież dla większo
ści gwiazd znamy z obserwacji tylko jedną współrzędną (Sp 
lub CI)?” Możliwość ta powstała głównie dzięki teorii joni
zacji i wzbudzania M.Sahy i L.Boltzmanna [4]. Upraszcza
jąc nieco zagadnienie możemy powiedzieć, że przy tej samej 
temperaturze fotosfer (tym samym typie widmowym) stopień 
jonizacji będzie wyższy u gwiazd o niższym ciśnieniu w ich 
fotosferach, czyli gwiazd „rozdętych” do większych rozmia
rów. Obliczając na podstawie otrzymanego widma stosunek 
natężeń wybranych linii pierwiastków zjonizowanych do na
tężenia linii pierwiastków niezjonizowanych, otrzymujemy

drugi parametr klasyfikacji —  klasę jasności. Ostatecznie na 
wiele lat ustalił się podział gwiazd na 7 klas jasności ozna
czanych cyframi rzymskimi np. A5 III.

I — jasne nadolbrzymy (z podklasami la i Ib),
II —  nadolbrzymy,
III — olbrzymy,
IV — podolbrzymy,
V —  karły (gwiazdy ciągu głównego)
VI — podkarły (nie zawsze wyróżniane),
VII — białe karły.
Przed kilkunastu laty wyróżniono dodatkową podklasę 

skrajnych nadolbrzymów oznaczaną Ia+ [7].
Obszary zajmowane na diagramie H-R przez gwiazdy 

poszczególnych klas zaznaczono schematycznie na rys. 5.
Drugie pytanie, które pojawia się prawie zawsze, brzmi: 

„Dlaczego nie wszystkie gwiazdy układają się na diagramie 
wzdłuż ciągu głównego?” Proponuję w tym miejscu postąpić 
następująco:

—  „ Jeśli w pogodny wieczór spojrzycie w niebo, niewąt
pliwie stwierdzacie — gwiazdy świecą. Jaki wniosek można 
wyciągnąć z tego stwierdzenia?”

gwiazdy świecą

tracą energię 
4

zmieniają się (ewoluują)
I to niezależnie, jakie jest źródło energii (spalanie węgla, 

kontrakcja grawitacyjna, jądrowe reakcje syntezy). Wszyst
kie źródła energii, poza energią jądrową, można wykluczyć 
prostym rachunkiem. A reakcje syntezy to zmiana składu che
micznego gwiazdy. Pojawia się kolejny problem: czy poło-

Bfbhie) V(visible)

Rys. 4

EU.T)

KlgCl)

KlyCl)

mg(Z)=mv (2)

my(3)

ItlgO)

Rys. 3

,(3) - my (3) > 0

1 3 2 U R A N IA  -  Po s t ę p y  a s t r o n o m i i 3/2004



astronomia w szkole
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Rys. 5
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-0,32 -0,2 -0,15 0,0 0,5 0,8 1,3

logTef
Sp

B-V

T.f

żenie gwiazd na diagramie odzwierciedla w  jakiś sposób ich 
ewolucję? Problem nie jest prosty. Musimy zwrócić uwagę 
na kilka faktów obserwacyjnych (i dwa teoretyczne):

1) różne rozmieszczenie na diagramie gwiazd należących 
do gromad kulistych i otwartych (rys. 6 i 7),

2) zawartość metali (u astronomów wszystkie pierwiastki 
poza wodorem i helem to metale) w gwiazdach gromad kuli
stych i otwartych,

gromady otwarte 2 —  4% 
gromady kuliste 0,3 —  1%,
3) rozkłady prędkości [8] dla gwiazd 

typu grom ad otw artych (populacja I) 
i typu gromad kulistych (populacja II)
—  rys. 8 i 9,

4) niektóre gwiazdy wybuchają(super- 
nowe), wzbogacając materię międzygwia- 
zdową w  pierwiastki cięższe od wodoru 
i helu,

5) przypomnijmy dobrze potwierdzo
ny obserwacyjnie związek masa-jasność

L ° c M p /? = 3,4 —  4
6) teoretyczny okres rozpadu 
gromady otwarte 108 —  109 lat 
gromady kuliste 1012 lat 
Z powyższych faktów możemy wnio

skować, że:

—  gwiazdy danej gromady mają ten sam wiek (nie istnieje 
mechanizm pozwalający na takie skupienie gwiazd powstałych 
w  różnych miejscach i w  różnym czasie),

—  gromady kuliste są starsze,
—  ewolucja gwiazd masywnych jest znacznie szybsza,
—  gwiazdy typu gromad otwartych powstały z materii 

międzygwiazdowej, wzbogaconej w  metale przez wcześniej
sze pokolenia gwiazd.

Zmieniając skład chemiczny centralnych części, gwiazdy

B- V BV
Rys. 6 Rys. 7
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Tabela 2
HD symb. nazwa Typ

i klasa jasn
36861' X Ori — 08 V
34085 P Ori Rigel B3 la
48915 a  Cma Syriusz A1 V
61421 a  CMi Procjon F5 IV
34029 a  Aur Capella G5 III
62509 Gem Polluks KO III
29139 a Tau Aldebaran K5 III
39801 a Ori Betelgeza M1 la

* Numer w Henri Draper Cataloque.

mv T L/L0 M/M0 R/R0 para-
laksa

+3,4 30 000 22 000 25 10 0,006
+0,1 18 000 55 000 50 38 0,003
-1,5 10 000 22,5 2 1,7 0,375
+0,3 6 500 7 1,5 1,4 0,288
+0,1 5 500 120 3 8 0,073
+1,1 5000 3,5 11 9 0,093
+0,9 3 500 110 4 30 0,048
+0,8 3 000 9 000 30 1 200 0,005

odsuwają się od 
ciągu głównego, 
przesuwając się na 
diagramie w pra
wo i w górę. Prze
chodzą do gałęzi 
olbrzymów. Naj
szybciej robią to 
gwiazdy masywne 
z górnej części 
ciągu głównego 
(rys. 7). W młod
szych gromadach 
otwartych j eszcze 
wszystkie gwiazdy 
leżą na ciągu głównym. Być może warto przynajmniej poka
zać inną postać diagramu, w którym współrzędnymi są wskaź- 
niki barwy U-V i B-V (rys. 10). Sposób pozyskiwania widm 
i ich klasyfikacji warto pokazać, wykorzystując świetny pro
gram Clea_spe.exe [9],

Na koniec warto pokazać (lub przynajmniej udzielić wska
zówek do samodzielnej obserwacji) poszczególne typy wid
mowe na rzeczywistym niebie. Doskonale do tego nadaje się 
sześciokąt zimowy (iys. 11). Już na początku grudnia cały 
układ jest widoczny nad horyzontem. Wystarczą obserwacje 
gołym okiem, choć przydatna jest nawet niewielka lornetka. 
Jeśli do 7 najjaśniejszych gwiazd sześciokąta dołączymy nie
co słabszą A Ori (widoczna gołym okiem), będziemy mieli 
zestaw gwiazd wszystkich podstawowych typów widmowych 
(tab. 2). Dość łatwo można dostrzec, że Betelgeza jest czer
wona, Aldebaran czerwonawy, Capella żółta, Syriusz biały, 
a Rigel nawet lekko niebieskawy.

Juliusz Domański
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iymus

- 1,2
U-B
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-0,4

0
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0,8
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1,6

Rys. 11

Dokończenie ze s. 129. 
wy trwały długo i zakończyły się pre
zentacją działania programu kompute
rowego METREC, służącego do reduk
cji danych uzyskanych z obserwacji 
wideo.

W niedzielę sesję poranną rozpoczął 
dr hab. Alosza Pamiatnych wykładem 
dotyczącym Marsa i dokonań sond ostat
nio wysłanych na Czerwoną Planetę. 
Później Szymon Kozłowski z Polskie
go Towarzystwa Meteorytowego opo
wiedział o tejże organizacji i udostępnił 
zainteresowanym kilka meteorytów ze 
swojej kolekcji. Następnie o prowadzo
nych przez siebie radiowych obserwa
cjach radiowych i o ich wynikach dla 
ubiegłorocznych Perseidów opowiedział 
Kamil Szewc. Dr Tomasz Kwast przy
bliżył nam sposoby wyznaczania orbit 
komet.

Seminarium było również okazją do 
przedstawienia podsumowania działal
ności Pracowni w roku 2003. I tak 54 
obserwatorów wykonało ponad 1600 h 
obserwacji wizualnych i ponad 120 h te
leskopowych. Najaktywniejszą obserwa- 
torką została Anna Pałasz z dorobkiem 
166,44 godzin! Wysoki poziom zaprezen- 
towali również Michał Goraus — 148,40 
h, Przemysław Żołądek —  138,63 h, 
Dariusz Dorosz —  137,68 h i Anna Le- 
miecha —  101,14 h. Wszyscy wymie
nieni otrzymali nagrody książkowe

i bezpłatne prenumeraty „Cyrąlarza”. 
Prenumeratami pisma PKiM wyróżnio
no także kolejnych 9 osób.

Kolejnym punktem programu było 
wystąpienie Michała Jurka, który zapre
zentował programy Corrida i Torero swo
jego autorstwa (http://corrida.pkim.org), 
służące do przetwarzania raportów z ob
serwacji wizualnych na postać elektro
niczną i tworzenia w ten sposób bazy 
danych zarejestrowanych meteorów. 
Właśnie o Polish Visual Meteor Databa
se mówił później Kamil Złoczewski. 
Mimo rozwoju działalności sekcji foto 
i wideo, obserwacje wizualne wciąż dają 
najwięcej materiału do analizy, są też jed
nak obarczone największymi błędami.

Jak się ich ustrzec, podpowiadali Krzysz
tof Mularczyk i Andrzej Skoczewski.

Ostatnim wykładem XX Seminarium 
była prezentacja wyników obserwacji te
gorocznych Kwadrantydów techniką ra
diową i wideo.

Zaś wieczorem odbył się jeszcze, pro
wadzony przez Piotra Kędzierskiego, 
pokaz zdjęć i filmików, wykonanych na 
obozach i akcjach organizowanych 
przez Pracownię w 2003 r.

Szersza, również fotograficzna, re
lacja z XX Seminarium, a także inne 
informacje z bieżącej działalności Pra
cowni Komet i Meteorów na stronie 
www.pkim.org

Ewa Zegler

Rys. 10
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Upiec
Słońce

W lipcu deklinacja Słońca z dnia na dzień maleje, w związ
ku z czym dni są coraz krótsze. Dnia 5 lipca Ziemia znajdzie 
się w najdalszym od Słońca punkcie swojej orbity — w aphe- 
lium.

W Warszawie 1 lipca Słońce wschodzi o 2h19m, zachodzi
o 19h00m, a 31 lipca wschodzi o 2h55m, zachodzi o 18h28m. 
W lipcu Słońce wstępuje w znak Lwa.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2004 P[°] B0 [°] L o H

VII 1 -2,55 2,91 282,65
3 -1,65 3,12 256,18
5 -0,74 3,34 229,70
7 0,17 3,55 203,23
9 1,07 3,76 176,76

11 1,97 3,96 150,29
13 2,87 4,16 123,83
15 3,76 4,36 97,36
17 4,64 4,55 70,90
19 5,51 4,73 44,44
21 6,38 4,91 17,97
23 7,23 5,09 351,51
25 8,08 5,26 325,06
27 8,91 5,42 298,60
29 9,73 5,58 272,14

VII 31 10,54 5,73 245,69

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 -  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
22d08h36m -  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie miesiąca, 

bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu następu
jąca: pełnia 2d11h09m, ostatnia kwadra 9d07h33m, nów 
17d11 h23m, pierwsza kwadra 25d03h37m i znowu pełnia 
31d18h05m. W perygeum Księżyc znajdzie się 1 lipca o 22h56m, 
w apogeum 14 lipca o 21h08m i znowu w perygeum 30 lipca
0  6h22m.

Planety i planetoidy
W połowie miesiąca pojawia się teoretycznie możliwość 

obserwacji Merkurego, jednak pod koniec zmierzchu cywil
nego planeta wzniesie się maksymalnie na wysokość jedynie
1 ° nad zachodnim horyzontem, czyli nawet jej dostrzeżenie 
będzie w praktyce niemożliwe.

Na porannym niebie pojawia się Wenus, której warunki 
widzialności w ciągu miesiąca szybko się poprawiają. O ile 
na początku lipca na godzinę przed wschodem Słońca może
my próbować znaleźć ją  na wysokości jedynie 4° nad wschod
nim horyzontem, o tyle pod koniec miesiąca wysokość ta 
wyniesie już 20°. W połowie lipca planeta osiągnie swą mak
symalną jasność równą -4 ,5m przy średnicy tarczy 40” i fazie

0,25. Pod koniec miesiąca w związku z oddalaniem się od 
koniunkcji dolnej średnica tarczy zmaleje do 30”, natomiast 
faza wzrośnie do 0,40.

Mars znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest niewi
doczny.

Na początku lipca wieczorem zobaczymy Jowisza świe
cącego z jasnością-1 ,9m na wysokości 15° nad zachodnim 
horyzontem (w godzinę po zachodzie Słońca), jednak warun
ki widzialności planety szybko pogarszają się i pod koniec 
miesiąca jej obserwacje na wysokości już tylko 4° stają się 
trudne.

W ostatnim tygodniu lipca na porannym niebie pojawia 
się Saturn jako „gwiazda” 0,3m świecąca na tle gwiazdozbioru 
Bliźniąt. Jego wysokość nad wschodnim horyzontem na po
czątku świtu cywilnego (ok. godzinę przed wschodem Słoń
ca) z dnia na dzień rośnie i w ostatnim dniu miesiąca osiąga 
już 6°, przez co jego obserwacja staje się możliwa (chociaż 
trudna).

Uran i Neptun znajdują się w pobliżu opozycji i są widocz
ne całą noc 20° od siebie w gwiazdozbiorach odpowiednio 
Wodnika i Koziorożca.

Wieczorem można obserwować Plutona w gwiazdozbio
rze Wężownika, jednak niezbędne jest posiadanie teleskopu 
o średnicy obiektywu (zwierciadła) równej przynajmniej 15 cm.

W lipcu możemy obserwować w pobliżu opozycji jasną 
planetoidę:

(4) Vesta, (jasność 6,8m). 9 VII: 0h00,2m, -7°40’; 19 VII: 
0h05,2m, -7°58’; 29 VII: 0h07,6m, -8°35'.

W lipcu będzie można także obserwować dwie jasne ko
mety:

Kometa C/2001 Q4 (NEAT) (5,4m-7,1m): 9 VII: 10h41,8m, 
+56°28’; 19 VII: 10h57,5m, +57°53’; 29 VII: 11h14,6m, +59°09’.

Kometa C/2003 K4 (LINEAR) (7,2m-6,5m): 9 VII: 15h26,9m, 
+41°55’; 19 VII: 14h38,6m, +35°33’; 29 VII: 14h04,6m, +20°30’.

Meteory
W lipcu można obserwować kilka interesujących rojów 

meteorów.
Bardzo krótko, bo tylko od 7 do 13 lipca promieniują me

teory z roju Pegazydów (JPE). Maksimum aktywności roju 
przypada 9 lipca, toteż w obserwacjach tego słabego roju prze
szkadzał będzie Księżyc w ostatniej kwadrze. Rój składa się 
ze słabych, bardzo szybkich meteorów ze śladami. Radiant 
meteorów leży w gwiazdozbiorze Pegaza i ma współrzędne: 
a = 22h40m, <5 = +15°.

W drugiej połowie lipca można obserwować meteory 
z kompleksu Akwarydów/Kaprikornidów: Piscis Austrinidy 
(PAU) (22h44m, -30°), południowe delta Akwarydy (SDA) 
(22h36m, -16°) i alfa Kaprikornidy (CAP) (20h28m, -10°). Roje 
te składają się ze słabych, stosunkowo wolnych meteorów, 
chociaż w skład CAP wchodzą też niekiedy bardzo jasne i po
wolne (a więc efektowne) bolidy. Południowe delta Akwarydy 
są jednym z najaktywniejszych rojów nieba południowego, 
aktywność dwóch pozostałych jest niska. Maksimum aktyw
ności rojów przypada 27 lipca (PAU i SDA) i 29 lipca (CAP), 
toteż ich obserwacje praktycznie uniemożliwi zbliżający się 
do pełni Księżyc.

*  *  *

3d11h Maksymalna libracja Księżyca (8,7°) w kierunku krateru
Schickard (zacieniony).
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kalendarz astronomiczny 2004

4d G wiazda zm ienna długookresow a R Aql 
(19h06,4m, +8°14’) osiąga maksimum jasno
ści (6,1m).

4d Gwiazda zm ienna długookresowa T Hya 
(8h55,6m, -9°08 ’) osiąga maksimum jasności 
(7,8m).

4d16h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 6°.

5d11h W swoim ruchu po orbicie wokółsłonecznej 
Ziemia znajduje się najdalej od Słońca, w aphe- 
lium, w odl. 1,016656 j.a.

6d08h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.

6d09h Maksymalna libracja Księżyca (9,2°) w kie
runku Mare Humboldtianum (zacienione)

6d23h Odkrycie gwiazdy xp Aqr (5,0m) przy ciemnej 
części Księżyca przed ostatnią kwadrą, wi
doczne w całej Polsce (Zielona Góra 23h37m 
—  Olsztyn 23h48m).

8d18h Saturn w koniunkcji ze Słońcem.

10d04h Odkrycie gwiazdy o Psc (4,3m) przy ciem
nej części Księżyca po ostatniej kwadrze, wi
doczne w całej Polsce (Wrocław 4h07m —  
Olsztyn 4h15m).

11 d00h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 0,2°.

12d21 h30m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) (mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 1/2003)

13d02h Odkrycie gwiazdy 37 Tau (4,4m) przy ciem
nej części Księżyca przed nowiem, widoczne 
w całej Polsce (Krosno 2h19m —  Gdańsk 
2h30m).

13d11h Minimalna libracja Księżyca (4,2°) w kie
runku Mare Australe (zacienione)

13d21h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 7°.

16d21h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 4°.

18d23h47m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) 
osiąga maksimum jasności (3,6m) (mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 3/2003)

19d03h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.

19d20h Złączenie Merkurego z Księżycem w od
ległości 4°.

20d13h Maksymalna libracja Księżyca (7,9°) w kie
runku krateru Schickard (zacieniony).

21d17h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.

22d11 h50m Słońce wstępuje w znak Lwa, jego dłu
gość ekliptyczna wynosi wtedy 120°.

24d Gwiazda zmienna długookresowa T Her 
(18h09,1m, +31°01’) osiąga maksimum jasno
ści (8,0m)

27d03h Merkury w maksymalnej elongacji wschod
niej od Słońca w odległości 27°.

27d23h Minimalna libracja Księżyca (5,3°) w kie
runku Sinus Iridium (zacieniona).

28d Gwiazda zm ienna długookresowa R Tri 
(2h37,0m, +34°16’) osiąga maksimum jasno
ści (6,2m) (mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 
5/2003).

28d23h53m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) (mapka za
mieszczona w „Uranii-PA ” 1/2003).
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Rys. 1. Trasa planety Uran na tle gwiazd gwiazdozbioru Wodnika w lipcu, sierpniu 
i wrześniu 2004 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

Rys. 2. Trasa planety Neptun na tle gwiazd gwiazdozbioru Koziorożca w lipcu, sierp
niu i wrześniu 2004 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)
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Rys. 3. Trasa planetoidy (4) Vesta na tle gwiazd gwiazdozbioru Wieloryba w lipcu 
i sierpniu 2004 (zaznaczone gwiazdy do 9m)
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Sierpień
S ło ń ce

W sierpniu deklinacja Słońca nadal maleje, w związku 
z czym dni są coraz krótsze. W Warszawie 1 sierpnia Słońce 
wschodzi o 2h57m, zachodzi o 18h26m, a 31 sierpnia wscho
dzi o 3h46m, zachodzi o 17h25m. W sierpniu Słońce wstępu
je w znak Panny.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2004 P [° ] Bn [°] L0 [°]
VIII 1 10,94 5,80 232,46

3 11,72 5,95 206,01
5 12,49 6,08 179,56
7 13,25 6,21 153,12
9 13,99 6,33 126,67

11 14,71 6,45 100,23
13 15,41 6,55 73,79
15 16,10 6,66 47,36
17 16,77 6,75 20,92
19 17,42 6,83 354,49
21 18,05 6,91 328,06
23 18,66 6,98 301,63
25 19,25 7,04 275,20
27 19,82 7,10 248,78
29 20,36 7,14 222,35

VIII 31 20,89 7,18 195,93

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

B0, L0 -  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

18d13h59m -  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

K siężyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w  połowie sierp

nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: ostatnia kwadra 7d22h01m, nów 16d01h24m, 
pierwsza kwadra 23d10h12m i pełnia 30d02h22m. W apogeum 
Księżyc znajdzie się 11d09h35m a w perygeum 27d05h40m.

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

widoczny.
Nad ranem coraz wyżej nad wschodnim horyzontem 

wznosi się Wenus, świecąc z jasnością -4 ,3 m. W połowie 
miesiąca, na godzinę przed wschodem Słońca możemy ją  
znaleźć na wysokości 25° nad horyzontem. Przez teleskop 
możemy zobaczyć tarczę planety o średnicy nieco ponad 
20" w fazie zbliżonej do kwadry.

Mars znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest nie
widoczny.

Na początku sierpnia wieczorem można jeszcze pró
bować zaobserwować Jowisza świecącego z jasnością  
- 1 ,7m na wysokości zaledwie 4° nad zachodnim horyzon
tem (w godzinę po zachodzie Słońca), jednak już w poło
wie miesiąca obserwacja planety stanie się niemożliwa.

W sierpniu nad ranem coraz wyżej nad wschodnim

horyzontem wznosi się Saturn, osiągając pod koniec mie
siąca na początku świtu cywilnego wysokość prawie 30°. 
Planeta świeci w gwiazdozbiorze Bliźniąt jako obiekt o ja 
sności 0,3m.

W sierpniu panują bardzo dobre warunki obserwacji 
Urana (5,7m) i Neptuna (7,8m) w związku z ich przebywa
niem w pobliżu opozycji. Do dostrzeżenia tarcz obu planet 
(o średnicach odpowiednio 3,7” i 2,3”) niezbędny jest tele
skop o średnicy przynajmniej 10 cm i powiększeniu 100'.

Wieczorem można obserwować Plutona, jednakże ja 
sność planety wynosi jedynie 13,9m i do jej zaobserwowa
nia niezbędny jest teleskop o średnicy zwierciadła przy
najmniej 15 cm.

W sierpniu możemy nadal obserwować w pobliżu opo
zycji jasną planetoidę:

(4) Vesta, (jasność 6,3m). 8 VIII: 0h07,3m, -9 °2 9 ’; 18 VIII: 
0h04,0m, -10 °39 ’; 28 VIII: 23t,58,0m, —11°59’.

W  sierpniu można będzie także nadal obserwować dwie 
jasne komety:

Kometa C/2001 Q4 (NEAT) (7,1m-8,3m): 8 VIII: 11h33,6m, 
+60°23’ ; 18 VIII: 11h54,9m, +61°38’; 28 V III: 12h19,1m, 
+62°57’.

Kom eta C /2003 K4 (L IN EA R ) (6 ,5 m-5 ,9m): 8 V III: 
13h41,3m, +21°45’; 18 VIII: 13h25,0m, +15°37’; 28 VIII: 
13h13,2m, +10°08’.

M e teo ry

Od 17 lipca do 24 sierpnia promieniują słynne Perse
idy (PER), rój związany z kometą 109P/Swift-Tuttle, o naj
bardziej regularnej corocznej aktywności. Model struktury 
strumienia przewiduje w tym roku wystąpienie głównego 
maksimum w dniu 12 sierpnia o godzinie 11, bardzo praw
dopodobne jest też wystąpienie drugiego maksimum tego 
samego dnia tuż przed godziną 21. W tym okresie radiant 
meteorów leży w gwiazdozbiorze Perseusza i ma współ
rzędne: a  = 3h09m, ó = +59°. Tym razem w obserwacjach 
meteorów nie będzie przeszkadzał zbliżający się do nowiu 
Księżyc.

W sierpniu nadal można obserwować meteory z kom
pleksu Akwarydów/Kaprikornidów. Są to przede wszystkim 
Północne delta-Akwarydy (NDA) i Północne iota-Akwa-

A[° ]

Rys. 4. Wenus i Saturn nad wschodnim horyzontem (w War
szawie) w lipcu i sierpniu 2004 na początku świtu cywilnego 
(około godzinę przed wschodem Słońca)
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Rys. 6. Trasa komety C/2003 K4 (LINEAR) na tle gwiazd w lipcu i sierpniu 2004 
(zaznaczone gwiazdy do 8m)

1d05h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
2d14h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
3d Gwiazda zmienna długookresowa R Leo (mi- 

ryda) (9h47,6m, +11°26’) osiąga maksimum 
jasności (5,8m).

3d09h Maksymalna libracja Księżyca (8,3°) w kie
runku Mare Humboldtianum (zacienione).

4d22h49m Gwiazda zmienna t} Aql (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) (mapka za
mieszczona w „Uranii-PA" 4/2003).

4d23h00m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy 
spada od 5,9m do 6,6m (mapka zamieszczo
na w „Uranii-PA” 3/2002).

6d05h Neptun w opozycji do Słońca.
9d05h Merkury nieruchomy w rektascensji.
9d21h Minimalna libracja Księżyca (4,8°) w kierun

ku Mare Australe (zacienione).
11d21h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 7°.
13d12h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 5°.
14d02h15m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) (mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003).
15d23h Maksymalna libracja Księżyca (7,3°) w kierunku krateru 

Schickard (oświetlony).
16d21h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2°.
17d18h Wenus w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 

w odległości 46°.
18d Gwiazda zmienna długookresowa SS Vir (miryda) (12h25,3m, 

+0°46’) osiąga maksimum jasności (6,8m).
18d06h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.
18d21h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 6°.
20d Gwiazda zmienna długookresowa T Aqr (miryda) (20h49,9m, 

-5°09’) osiąga maksimum jasności (7,7m) (mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 3/2003).

22d14h Minimalna libracja Księżyca (4,8°) w kierunku Oceanus 
Procellarum (zacienione).

22d18h53m Słońce wstępuje w znak Panny, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wtedy 150°.

23d21h Merkury w koniunkcji ze Słońcem.

24d19h50m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003], 

26d Gwiazda zmienna długookresowa R Boo (miryda) (14h37,2m, 
+26°44') osiąga maksimum jasności (7,2m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 2/2003],

27d20h Uran w opozycji do Słońca.
28d10h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
30d01h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
30d06h Maksymalna libracja Księżyca (7,3°) w kierunku Mare Hum

boldtianum (zacienione).
30d23h32m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 

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

31d Pluton nieruchomy w rektascensji.
31 d20h Złączenie Wenus z Saturnem w odl. 2°.

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

Aby otrzymać datę w obowiązującym w lipcu i sierpniu 
w Polsce „czasie letnim”, należy dodać 2 godziny.

rydy (NIA). NDA promieniują w okresie od 
15 lipca do 25 sierpnia (maksimum 8 sierp
nia) z radiantu o współrzędnych rekt. 22h20m, 
deki. -5 °. NIA promieniują w okresie od 11 
do 31 sierpnia (maksimum 19 sierpnia) z ra
diantu o współrzędnych rekt. 21h48m, deki. -  
6°. Tak jak opisane wcześniej roje komplek
su, także i te mało aktywne roje składają się 
ze słabych, stosunkowo wolnych meteorów, 
jednak w ich porannych (NIA) i wieczornych 
(NDA) obserwacjach nie będzie przeszka
dzał Księżyc odpowiednio w pierwszej i ostat
niej kwadrze.

Od 3 do 25 sierpnia promieniują meteory 
z roju kappa-Cygnidów (KCG). W roku bie
żącym przewiduje się wystąpienie maksi
mum tego zwykle bardzo mało aktywnego 
roju, ponadto możliwe są  bolidy. Radiant 
meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma 
współrzędne: rekt. 19h04m, deki. +59°. Mak
simum aktywności roju przypada w tym roku 
w dniu 17 sierpnia. W  obserwacjach tego 
interesującego roju nie będzie przeszkadzał 
znajdujący się w nowiu Księżyc.

Rys. 5. Trasa komety C/2001 Q4 (NEAT) na tle gwiazd gwiazdozbioru Wielkiej Nie
dźwiedzicy w lipcu i sierpniu 2004 (zaznaczone gwiazdy do 9m)
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Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla 

współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia podano 
momenty największego zbliżenia obiektów na niebie. Po
dane są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Pol
sce.

Współrzędne równikowe podane są dla Epoki 2000.0.
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Rys. 7. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego Perseidów 
(PER) w okresie od 15 lipca do 25 sierpnia

Rys. 8. Położenie i ruch własny radiantów meteorowych: południo
wych i północnych delta Akwarydów (SDA i NDA), południowych i pół
nocnych iota Akwarydów (SIA i NIA), Pegazydów (JPE), Pisces Austri- 
nidów (PAU) i Kaprikomidów (CAP) w okresie od 5 lipca do 25 sierpnia

Rys. 9. Mapa gwiazdozbioru Orła do obserwacji gwiazdy zmiennej R 
Aql (19h06m22,3s, +8°13’49'’). Podane jasności gwiazd porównania 
(pole widzenia wynosi 8°, północ u góry)

Rys. 10. Mapa gwiazdozbioru Lwa do obserwacji gwiazdy zmiennej 
R Leo (9h47m33,5s, +11°25’44”). Podane jasności gwiazd porówna
nia (pole widzenia wynosi 11°, północ u góry)
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poradnik obserwatora

Interesujące obiekty: BYK, CEFEUSZ
BYK:
Hiady (Melotte 25) [a: 04h27m00,0s, ó: +16° 00' 00"] -  

gromada otwarta (40 gwiazd) o największych kątowych roz
miarach na sferze niebieskiej — około 330'. Jej sumaryczna 
jasność wynosi 0,5 mag.

Plejady (M 45) [a: 04h27m00,0s, ó: +16° 00' 00"] — sto
sunkowo liczna gromada otwarta (100 gwiazd) o średnicy 
wynoszącej około 100' i jasności 1,2 mag. Wokół najjaśniej
szych gwiazd gromady można zaobserwować mgławice re
fleksyjne (na zdjęciach o długich czasach ekspozycji).

Obie gromady otwarte należą do największych i najjaśniej
szych na nocnym niebie. Ich najjaśniejsze gwiazdy są wi
doczne nieuzbrojonym okiem, natomiast używając nawet nie
wielkiej lornetki, będziemy mogli dostrzec znaczną część 
członków obu gromad. W przypadku obserwacji fotograficz
nych można użyć obiektywów fotograficznych o ognisko
wych od 85 do 800 mm.

NGC 1952 (M 1) [a: 05h34m30,0s, <5: +22° 01' 00"] -  
mgławica Krab jest pozostałością po wybuchu supernowej 
z 1054 r. Jej kątowe rozmiary na niebie to 8'x4', natomiast 
jasność wynosi 8,4 mag. W centrum mgławicy znajduje się 
pulsar o jasności 16 mag. M 1 dostrzeżemy już w lornetce 
10x50 lub 20x60, jednak dopiero teleskop o średnicy 200- 
-250 mm pozwoli nam dostrzec charakterystyczny kształt 
mgławicy. Do jej sfotografowania będziemy potrzebować 
teleskopu o ogniskowej co najmniej 1000 mm i średnicy z za
kresu 100-150 mm.

NGC 1514 [a: 04h09m 14,7s, ó: +30° 46' 51''] — mgławi
ca planetarna o jasności 10,8 mag. i rozmiarach 2,0' *1,5'. 
W jej centrum znajduje się gwiazda o jasności 9,4 mag. Do 
obserwacji wizualnych tej mgławicy powinniśmy użyć tele
skopu o średnicy 100-150 mm i powiększeniu 40-60 razy. 
Natomiast fotografując NGC 1514, możemy użyć teleskopu
0 średnicy 150-200 mm i ogniskowej 1500-3000 mm.

NGC 1746 [a: 05h03m36,0s, <5: +23° 49' 00''] — gromada 
otwarta (20 gwiazd) o jasności 6,1 mag. i rozmiarach wyno
szących 42'.

NGC 1647 [a: 04h46m00,0s, ó: +19° 04' 00"] — liczna 
gromada otwarta (200 gwiazd) o całkowitej jasności 6,4 mag.
1 rozmiarach kątowych wynoszących 45'.

NGC 1807 [a: 05h 10m 42,0S, d: +16° 32' 00''] — gromada 
otwarta (20 gwiazd) o jasności 7,0 mag. i średnicy 17'.

NGC 1817 [a: 05h 12m 06,0S, ó: +16° 42' 00"] — gromada 
otwarta (60 gwiazd) o jasności 7,7 mag. i rozmiarach wyno
szących 16'.

Powyższe cztery gromady otwarte są doskonale widoczne 
za pomocą lornetek 10><50 lub 20x60. Jeśli jednak chcemy 
wykonać ich zdjęcie, to powinniśmy użyć teleskopu o śred
nicy 80-120 mm i ogniskowej 500-1500 mm.

NGC 1589 [a: 04h 30m 45,85, ó: +0° 51' 50"] — galaktyka 
spiralna o jasności 11,8 mag. i rozmiarach 3,2' x l50'.

NGC 1587 [a: 04h 30m 39,6S, ó: -K)° 39' 42"] — galaktyka 
eliptyczna o jasności 11,7 mag. i rozmiarach 1,7' xl,4'.

Obie galaktyki będziemy mogli zaobserwować za pomocą 
teleskopu o średnicy 200-250 mm i powiększeniu 60-120 razy. 
W przypadku fotografowania możemy użyć teleskopu o ana
logicznej średnicy i efektywnej ogniskowej z zakresu 2000- 
-4000 mm.

CEFEUSZ:
Berkeley 94 [a: 22h 22m42,0S, <5: +55° 51' 00"] — groma

da otwarta (10 gwiazd) o jasności 8,7 mag. i średnicy 4'.
Markarian 50 [a: 23h 15m 18,0S, ó: +60° 28"00"] — gro

mada otwarta (5 gwiazd) o jasności całkowitej wynoszącej 
8,5 mag. i średnicy 5'.

NGC 188 [cc: 00h 44m 24,0S, ó: +85° 20' 00''] — gromada 
otwarta (20 gwiazd) o rozmiarach wynoszących 14' i jasno
ści 8,1 mag.

NGC 6939 [a: 20h 3 lm 24,0s, <5: +60° 38' 00"] — gromada 
otwarta (80 gwiazd) o jasności 7,8 mag. i średnicy wynoszą
cej 8'.

NGC 7160 [a: 21h 53m42,0s,ó: +62° 36' 00"] — gromada 
otwarta (12 gwiazd) o średnicy 1' i jasności 6,1 mag.

NGC 7235 [a: 22h 12m36,0s,ó :+57° 17'00"] — gromada 
otwarta (30 gwiazd) o jasności 7,7 mag. i rozmiarach wyno
szących 4'.

NGC 7261 [a: 22h 20m 24,0S, ó: +58° 05' 00"] — gromada 
otwarta (30 gwiazd) o średnicy kątowej 6' i jasności 8,4 mag.

NGC 7380 [a: 22h 47m 00,0S, <3: +58° 06' 00"] — gromada 
otwarta (40 gwiazd) o jasności 7,2 mag. i średnicy 12'.

NGC 7510 [a: 23h 1 lm 30,0S, ó: +60° 34' 00"] — gromada 
otwarta (60 gwiazd) o jasności 7,9 mag. i średnicy 4'.

Trumpler 37 [a: 21h 39m 00,0S, <5: +57° 30' 00"] — gro
mada otwarta (30 gwiazd) o średnicy 50' i jasności wynoszą
cej 5,1 mag.

Do obserwacji wizualnych powyższych gromad otwartych 
gwiazd możemy użyć lornetki 10x50 lub 20x60. Chcąc nato
miast uwiecznić obrazy tych gromad na kliszy fotograficz
nej , powinniśmy użyć teleskopu o średnicy 80-100 mm i ogni
skowej od 1000 do 2000 mm.

Berkeley 59 [a: 00h 02'” 36,0S, ó: +67° 23' 00"] — groma
da otwarta (40 gwiazd) o jasności 11,0 mag. i średnicy 10’.

King 19 [a: 23h 08m 18,0s, ó: +60° 31' 00"] — gromada 
otwarta (25 gwiazd) o jasności 9,2 mag. i średnicy 7'.

NGC 7142 [a: 21h 45m 54,0S, ó: +65° 48' 00"] — stosun
kowo liczna gromada otwarta (100 gwiazd) o średnicy wy
noszącej 4,3' i jasności 9,3 mag.
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NGC 7226 [a: 22h 10m 30,0S, ó: +55° 25' 00"] — gromada 
otwarta (25 gwiazd) o jasności 9,6 mag. i rozmiarach wyno
szących 1,8'.

NGC 7762 [a: 23h 49m 48,0S, ó: +68° 02' 00"] — gromada 
otwarta (40 gwiazd) o średnicy kątowej 11' i jasności wyno
szącej 10,0 mag.

Odpowiednim instrumentem do obserwacji wizualnych 
kolejnych 5 gromad otwartych będzie teleskop o średnicy 100- 
-150 mm i powiększeniu wynoszącym 40-80 razy. W przy
padku obserwacji fotograficznych powinniśmy użyć ognisko
wej z zakresu 1000-2000 mm.

IC 1396 [a: 21h 39m 06,0S, d: +57° 47' 00"] — gromada 
otwarta (50 gwiazd) o jasności 3,5 mag. i średnicy około 89'. 
Z tą gromadą jest związana jasna mgławica. 1C 1396 może
my dostrzec już w lornetce 10x50. Do jej sfotografowania 
będziemy mogli użyć teleobiektywu o ogniskowej od 85 do 
500 mm.

NGC 7023 [a: 21h 01m 12,0S, ó: +68° 10' 00"] — gromada 
otwarta gwiazd (o średnicy 5' i sumarycznej jasności 7,1 mag.) 
stowarzyszona z mgławicą. Do obserwacji tej gromady wy
starczy lornetka 20x60. Jeśli jednak chcemy sfotografować 
NGC 7023, to powinniśmy użyć teleskopu o średnicy 80-100 
mm i ogniskowej 1500-2000 mm.

NGC 7129 [a: 21h 41m 18,0S, d: +66° 06' 00"] — kolejna 
gromada otwarta (10 gwiazd) o jasności 11,5 mag. i rozmia

rach 2,7', z którą jest związana mgławica. Do obserwacji 
wizualnych tej gromady powinniśmy użyć teleskopu o śred
nicy 200-250 mm i powiększeniu 60-120 razy. Wymagana 
ogniskowa do zarejestrowania NGC 7129 na kliszy fotogra
ficznej wynosi od 2000 do 3000 mm.

NGC 40 [a: 00h 13m 02,4S, d: +72° 31' 40"] — mgławica 
planetarna o jasności 10,7 mag. i rozmiarach 60"x40". W cen
trum NGC 40 znajduje się gwiazda o jasności 11,5 magnitu- 
do. Odpowiednim instrumentem do obserwacji tej mgławicy 
będzie teleskop o średnicy wynoszącej co najmniej 150 mm 
i powiększeniu 60-100 razy. Fotografując NGC 40, powinni
śmy użyć teleskopu o średnicy 200-250 mm i ogniskowej 
3000-4000 mm.

NGC 2276 [a: 07h 27m 12,6S, ó: +85° 45' 20"] — galakty
ka spiralna o jasności 11,4 mag. i rozmiarach 2,8' x2,7'.

NGC 2300 [a: 07h 32m 19,6S, d: +85° 42' 31"] — galakty
ka eliptyczna o rozmiarach 3,5' x2,4' i jasności 11,0 mag.

NGC 6951 [a: 20h 37m 15,2S, ó: +66° 06' 21"] — galakty
ka spiralna o jasności 10,6 mag. i rozmiarach 3,9' x3,5'.

Powyższe galaktyki będziemy mogli zaobserwować za 
pomocą teleskopu o średnicy 170-230 mm i powiększeniu od 
60 do 100 razy. W przypadku fotografowania możemy użyć 
teleskopu o średnicy 200-250 mm i efektywnej ogniskowej 
z zakresu 2000-4000 mm.

Wiesław Skarżyński

U 21IX 
U 13X

•  M 21IX

Złożenie 2 zdjęć wykonanych w odstępie 3 tygodni (21IX i 13X 2003). 
Zdjęcia zostały wykonane aparatem cyfrowym Olympus Camedia 
C-4000. Czas ekspozycji wynosił 6 s, światłosiła 2,8, ogniskowa 
19,5 mm a czułość 400 ASA. Rozmiary fotki to 10°x13°. Odpowied
nie pozycje Marsa i Urana są zaznaczone na zdjęciu (literką M i U)

40. Międzynarodowy 
Młodzieżowy Obóz 

Astronomiczny
Co roku w jakimś miejscu w Europie odbywa się Inter
national Astronomical Youth Camp — IAYC (Międzyna
rodowy Młodzieżowy Obóz Astronomiczny). 70 osób 
w wieku 16-24 lat, pochodzących z całego świata spę
dza razem 3 tygodnie, dzieląc się swoją wiedzą i poro
zumiewając się w języku angielskim. Wszystkie intere
sują się astronomią.

IAYC różni się od innych obozów astronomicznych 
pod dwoma względami: tym, że jest to obóz międzyna
rodowy, oraz tym, że każdy z uczestników pracuje nad 
własnym projektem badawczym. IAYC nie jest kursem 
astronomicznym, uczestnicy sami odkrywająfakty, a nie 
są ich nauczani. Różnią się między sobą tłem kulturo
wym, a wszyscy razem tworzą niepowtarzalną atmo
sferę obozu. Organizatorzy obozu też kiedyś byli jego 
uczestnikami. Teraz są członkami IWA e.V. — organi
zacji, która planuje działania związane z IAYC już prze
szło trzy dekady.

W tym roku obóz będzie odbywał się po raz 40. IAYC 
2004 odbędzie się w Sayda, małej wiosce na wscho
dzie Niemiec. Obóz rozpocznie się 1 sierpnia, a zakoń
czy 21 sierpnia 2004 r. Jeżeli lubisz przedmioty ścisłe, 
a w szczególności astronomię, chcesz pracować nad 
własnym projektem pod opieką lidera i nie masz pro
blemu z porozumiewaniem się w języku angielskim, 
to zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: 

www.iayc.org
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astronomia i muzyka

Musica Ex Civitae Copernici

Atrakcją obchodów 10. rocznicy 
istnienia Planetarium w Toruniu 
była seria koncertów muzyki 

elektronicznej duetu Sławomira Jęd- 
raszka i Tomasza Zawadzińskiego. 
Muzyce towarzyszyły rozgrywające się 
na planetaryjnej kopule wizualizacje 
przygotowane przez Stanisława Rokitę 
— astronoma, pracownika Planetarium. 
Obraz i dźwięk stanowiły w zasadzie 
jedną nierozerwalną całość. Zostały 
wykorzystane chyba wszystkie możli
wości techniczne toruńskiego planeta-

. ife.
"Ex civifate Copernici ad astra"

Prezentacja multimedialna 
z okazji 10. rocznicy otwarcia Planetarium w loruniy ;

rium: były komputerowe animacje 
rotującej Ziemi, planet, księżyców 
i gwiazd, sekwencje filmowe z lotów na 
Księżyc, panoramy nieziemskich krajo
brazów a także ziemskich, aczkolwiek 
odległych w czasie, były zdjęcia makiet 
średniowiecznego grodu Kopernika, jak

i efektowne półkuliste zdjęcia współczes
nego Torunia. Widzowie odbyli swoistą 
podróż w czasie i przestrzeni. Muzyka 
była bardzo zróżnicowana i każdy mógł 
znaleźć w niej coś miłego. Wielu oso
bom bardzo spodobał się „taniec słońc”, 
mnie z kolei najlepiej słuchało się kom
pozycji nawiązujących do tradycyjnej 
szkoły berlińskiej. Materiał prezentowa
ny w czasie koncertów został wydany 
w postaci płyty audio oraz w formie pre
zentacji multimedialnej (obie dostępne 
w Planetarium). jd

Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii 
OZMA 2004

Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne „Grupa Lokalna” zaprasza wszystkich miłośników 
astronomii na kolejny zlot OZMA 2004. To będzie już VIII Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii.

Tegoroczna OZMA odbędzie się w dniach od 5 do 8 sierpnia 2004 r. (CZWARTEK-NIEDZIELA) w Niedźwiadach pod 
Szubinem przy współudziale UMiG Szubin, Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie, Domu Kultury w Szubinie 
i PTMA Toruń.

Koszt zlotu 50 zł, a w tym: koszulka okolicznościowa dla tych, którzy przyślą zgłoszenia, 2 posiłki, ognisko i konkursy 
oraz wykłady i prelekcje.

Gorąco zachęcamy wszystkich do przywiezienia swojego sprzętu obserwacyjnego i pochwalenia się swoimi doko
naniami na szerokim polu Astronomii! Dla najlepszych czekają nagrody, GRAND OZ-y i wyróżnienia. Na tegoroczną 
OZMę zabieramy prywatne namioty! Nie gwarantujemy czystego nieba, ale gwarantujemy czyste powietrze wśród 
lasów i z dala od miejskich świateł.

Zgłoszenia i więcej informacji do 20 lipca 2004 r. na adres mailowy: zdzih.foto@wp.pl oraz na adres domowy: 
Zdzisław Szatkowski ul. Władysława Bełzy 50/32, 85-056 Bydgoszcz.

Więcej informacji na stronie www.ozma.astronomia.pl
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relaks z Uranią

Rozwiązaniem krzyżówki z „Uranii- 
-PA” nr 1 /2004 jest hasło: „JUBI

LEUSZ CAMK”.
Nagrody książkowe wylosowali: 

Grzegorz Górecki z miejscowości Mi
kołów i Agnieszka Graczyk z Gdańska. 
Gratulujemy. Nagrody wyślemy pocztą.

Kto przeczytał uważnie bieżący ze
szyt „Uranii”, nie powinien mieć pro-

l------------1 blemów z odgadnięciem poniższych
haseł:

1. Tajemniczy księżyc Saturna
2. Księżyc Neptuna odkryty przez 

Kuipera
3. Oko Byka
4. Stworzył systematykę gwiazd opartą 

na zależności jasność-masa
5. Bolid z 20 lutego br.
6. Największy księżyc Neptuna
7. Pseudonim Anieli Dziewulskiej- 

-Łosiowej w AK
8. Obserwował przejście Wenus przed 

tarczą słoneczną w 1761 r.
9. Otwarto tam niedawno obserwatorium 

astronomiczne
10. Astronom, który sklasyfikował 

prawie 400 tys. gwiazd
11. Ciała, które są w rezonansie 3:2 

z Neptunem
12. Główne centrum zbierania danych 

z sondy INTEGRAL

Wśród autorów prawidłowych rozwią
zań (wystarczy podać hasło końcowe)

Krzyżówka z hasłem
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rozlosujemy nagrody książkowe. Na 
rozwiązania czekamy do końca czerw
ca br. Osoby nie będące prenumerato
rami „Uranii-PA” muszą dołączyć do 
rozwiązania kupon umieszczony w le
wym górnym rogu tej strony. Prenume
ratorzy mogą przesyłać rozwiązania 
drogą elektroniczną.

Słowa pomocnicze do rozwiązania 
krzyżówki z U-PA 1/2004:1) inercjalny, 
2) Jiuquan, 3) Dąbrowa, 4) Wirginidy, 
5) Constellation-X, 6) GranTeCan, 
7) Pluton, 8) Einstein, 9) Shenzhou, 
10) Brancewicz, 11) JENAM, 12) Stom
pór, 13) Antarktyda.

Autor: J. Drąźkowska

Ciekawe strony internetowe...
Szybko zbliża się niezwykłe wydarzenie, jakim będzie widoczne (rów
nież w Polsce) przejście Wenus przez tarczę Słońca. Nastąpi ono 8 
czerwca br. Pisał o nim już w poprzednim numerze naszego pisma 
Tadeusz Jarzębowski, w obecnym numerze uzupełnia go artykuł 
Magdaleny Pilskiej-Piotrowskiej „Jak w Polsce obserwowano przej
ście Wenus przez Słońce” na temat historycznych obserwacji tego 
bardzo rzadkiego zjawiska. Osoby zainteresowane dalszymi szcze
gółami samego zjawiska, sposobem jego obserwacji jak i ewentual
nym udziałem w międzynarodowym programie obserwacyjnym VT- 
-2004 mogą skorzystać z adresu http://www.astro.uni.wroc.pl/ 
vt-2004.html

Dostępne są m.in. broszura przedstawiającą podstawowe informa
cje na temat Programu VT-2004 (PDF, DOC), artykuł Michała Ró
życzki na ten sam temat z kwietniowego numeru „Świata Nauki”(PDF) 
czy krótsze ulotki, które można powiesić np. w szkolnej gablocie (PDF, 
DOC).

Obok jeden z plakatów dostępnych do ściągnięcia z omawianej witryny

i

\ J  otrzymała unę boQi'M p*ęfcna i rr*Kśo. Czasem, ze wz-k<Jj na
+  zbłizony rozmiar, masę i gęstość, nazywana bliźniaczą siostrą Ziem.

• • , To świat nieprzyjazny, okryty za grubą i gęstą atmosferą, która 
.* +  uniemożliwia obserwowanie powwrichni p tonelyZ iem ., SMad

* ; atmosfery odpo*«xlria'ny jest za istnienie bardzo wysokiej temperatury 
EA A h i '■-> Jej powieuctm. oj jest skutkiem dziołonia efe ltu  oepiamianega.
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Obok mozaika zdjęć planet, jaką udało się Przemysławo
wi M. Rudziowi i Czarkowi Wieruckiemu uzyskać z mate
riału zebranego podczas nocy obserwacyjnej 1 kwietnia 
2004 r. (web kamera HomeConnect - 3 Com, ognisko głów
ne Meade ETX-90)
Niżej dwa „łupy” polowań Dariusza Dorosza z Żabikowa 
na zielony promień Słońca. Zdaniem autora, jest to dość 
powszechne zjawisko, dość łatwe do zaobserwowania, 
o ile zastosuje się sprzęt optyczny o odpowiednim po
większeniu. Pierwsze zdjęcie zostało wykonane 25 grud
nia 2003 r. o zachodzie, drugie 21 lutego br. o wschodzie 
Słońca (Zenit 412 + MTO 11CA, 1/250 s)

Powyższe zdjęcie przedstawia obłoki srebrzyste na wieczornym niebie nad Fromborkiem, widziane z Obserwato
rium Astronomicznego na Żurawiej Górze. Jego autorem jest Bartosz Dąbrowski z Torunia
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Kolejna odsłona niezwykłego kosmigznego spektaklu o nazwie V838 Monocerotis. Od czasu swego potężnegdwybuchu 
w styczniu 2002 r. ta osobliwa gwiazda rozpala umysły wielu astronomów i jest przyczynkiem do nadzwyczajnych wzruszeń 
natury czysto estetycznej. Tzw. echo świetlne, czyli promieniowanie wytworzone w trakcie wybuchu, dociera do kolejnych 
pokładów materii, wyrzuconej w jakiejś pradawnej erupcji dziesiatldłys ie cy  lat temu.

Z naukowego punktu widzenia szczególnie ciekawe są ewidentne zawirowania w zewnętrgjej powłoce otwierającego 
się „kokonu” . To prawdopodobnie konsekwencje turbulencji w pyle i gazie, które ekspandują powoli przez całe tysiąclecia.

Wyżej przepiękne zdjęcie wykonane 8 lutego 2004 r. przy użyciu kamery ACS teleskopu kosmicznego Hubble’a. Astro
nomowie przypuszczają, że piękno Kosmosu w tak skondensowanej postaci będziemy mogli podziwiać j&Bzcze przez dłu
gie lata (zobacz też „Urania-PA” 3/2003)

Fot. NASA i Hubble Heritage Team (AURA/STScl)


