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Satelity Drogi Mlecznej ...czyli co się stanie,
gdy podejdziesz za blisko
Masery SiO w otoczkach gwiazdowych
Cztery hipotezy na temat pochodzenia Księżyca

y/L

Grudziądzkie OMSA 2004
Już po raz 20. Grudziądzkie Planeta
rium gościło w swoich murach uczest
ników Ogólnopolskiego Młodzieżowe
go Seminarium Astronomicznego. Ju
bileuszowymi refleksjami wieloletnie
go jurora na tych seminariach podzielił
się z zebranymi nasz Naczelny — prof.
Andrzej Woszczyk (po prawej). Adam
Król z Biskupca wygłosił referat „Życie
człowieka na stacji kosmicznej” w sto
sownym ubranku (poniżej). Zdobyw
ca I miejsca — Krzysztof Tora z Kra
kowa (niżej, po prawej)
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników XX OMSA tym razem wykonano wyjątkowo w sali wykładowej
Fot. Gerard Szukay
U R A N IA

ASTRONOMII

Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
fot. A. Óauksza-Wii

Maj i czerwiec 2004 r. obfitowały w ciekawe wydarzenia astronomiczne.
Wyróżniały się majowe całkowite zaćmienie Księżyca i czerwcowe przejście
Wenus przed tarczą Słońca. Ponadto mieliśmy okazję obserwować dwie
komety. Niektóre dokumenty obserwacji tych zjawisk publikujemy w tym
numerze „ Uranii”, o innych będziemy pisali w następnym.
Przejście Wenus na tle Słońca wzbudziło ogromne zainteresowanie —
obserwatoria astronomiczne oraz różne kluby i towarzystwa astronomiczne
organizowały publiczne pokazy i transmisję internetową tego zjawiska.
Astronomowie z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
koordynowali w Polsce akcję obserwacji tranzytu w ramach europejskiego Programu VT-2004
i dzielili się na stronach internetowych i w specjalnie opracowanych ulotkach i plakatach
szczegółowymi informacjami i instrukcjami obserwacyjnymi. Mam nadzieję, że w następnym
zeszycie „ Uranii-Postępów Astronomii ” będziemy mogli zamieścić sprawozdanie z przebiegu tego
zjawiska i rezultatów jego obserwacji.
Tymczasem oddajemy do Państwa rąk zeszyt, który zawiera materiały o najnowszych
odkryciach w świecie galaktyk i w sąsiedztwie naszej Galaktyki, w materii otaczającej młode
gwiazdy, w Układzie Słonecznym. Odkryć było ostatnio tak dużo, że tylko o niektórych tu piszemy.
W marcu zakończyła się 47 Olimpiada Astronomiczna — publikujemy zadania konkursowe
oraz listę zwycięzców i laureatów. Omawiamy też grudziądzkie X X Ogólnopolskie Młodzieżowe
Seminarium Astronomiczne, które odbyło się w końcu marca 2004 r.
Krzysztof Hełminiak z Torunia przedstawia nam nowych sąsiadów, a ściślej satelity naszej
Galaktyki i omawia sposób, w jaki te nowo odkryte galaktyki karłowate mogły się stać
galaktycznymi księżycami. Leszek Błaszkiewicz z Olsztyna pisze o istnieniu i funkcjonowaniu
kosmicznych maserów SiO wokół gwiazd późnych typów widmowych. Zbigniew Tadeusz Dworak
z Krakowa prezentuje aktualne koncepcje pochodzenia Księżyca, natomiast Arkadiusz Olech
z Warszawy omawia stan aktualny i koncepcję rozwoju międzynarodowej sieci obserwacji jasnych
meteorów, czyli bolidów. Naszą recenzję poświęcamy książce Carla Sagana Świat nawiedzony
przez demony. Nauka jako światło w mroku, która w oryginale ukazała się tuż przed zgonem
Autora.
Niestety, przyszło nam żegnać dwoje naszych kolegów Astronomów. W In Memoriam
wspominamy osoby i sylwetki naukowe prof. Jerzego Dobrzyckiego z Warszawy i mgr Haliny
Jaśkowej z Krakowa.
Jak zwykle zamieszczamy Kalendarz astronomiczny (na wrzesień i październik) pióra Tomasza
Ściężora, Poradnik Obserwatora Wiesława Skórzyńskiego (ciekawe obiekty w Delfinie i Erydanie),
Galerię mgławic NGC opracowaną przez Dariusza Graczyka, felieton muzyczny Jacka
Drążkowskiego, zamiast krzyżówki proponujemy fotozagadkę ze zdjęć Pawła Łańcuckiego
i wskazujemy na ciekawe strony internetowe wg wyboru Romana Schreibera. Sławomir Bogusz
z Arkuszowa radzi, ja k zbudować własne obserwatorium astronomiczne naprawdę tanim kosztem.
Życzę Państwu pogodnego lata, dobrego sp o czyn ku i częstego kontaktu z gwiaździstym
niebem. Na pogodnym letnim niebie królować będzie Droga Mleczna, siedziba wielu ciekawych
gwiazd, gromad i mgławic.
Pozostaję z szacunkiem

Toruń, w maju 2004 r.
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czytelnicy piszą.
Szanowny Panie Redaktorze!
Data 19 lutego 1473 roku z
pewnością przeszła do historii
Narodu Polskiego, bo tego dnia
narodził się „człowiek wielkiej
miary, znakomity uczony— Mi
kołaj Kopernik”. Kilka dni po tym
święcie my również pragniemy
podzielić się z Panem, i za
Pana pośrednictwem także z
czytelnikami „Uranii”, radością,
jaka stała się naszym udziałem
w związku z faktem, iż Mikołaj
Kopernik jest patronem Szko
ły, w której pracujemy.
Nikt nie je st w stanie wytężać
mózgu z samego tylko poczu
cia obowiązku. Ja potrzebuję
od czasu do czasu trochę suk
cesu, aby móc działać... jakie
goś źródła energii.
Bertrand Russell
Człowiek nie rodzi się geniu
szem. Staje się nim dopiero
na skutek ciężkiej pracy, pro
wadząc własne obserwacje,
sprawdzając, wielokroć w bez
senne noce, podawane do wie
rzenia twierdzenia i teorie, „po
święcając swój czas i wszystkie
siły jednej tylko wielkiej sprawie
— nauce”. Nie bez znaczenia
są również warunki kulturowe,
w jakich człowiek żyje i dorasta
oraz autorytety stawiane mu za
wzór do naśladowania.
Stworzenie uczniom warun
ków do prawidłowego rozwoju
oraz budowanie klimatu sprzy
jającego ich efektywnej pracy
jest zatem podstawowym zada
niem każdej szkoły.
Bardzo ważne stało się więc
dla Dyrekcji i kadry pedagogicz
nej Szkoły Podstawowej Nr 19
w Bydgoszczy postawienie
uczniom za wzór człowieka,
który nie tylko jest godny tego,
aby się Nim szczycić i naśla-

Kupię
Sprzedam
Wymienię...
Repliki starych przyrządów
astronomicznych i nawiga
cyjnych:
astrolabium.noctumlabium,
sekstans, zegary przenoś
ne etc.
Marcin Egert, www.egert.pl,
m arcin@ zegarysloneczne.pl, (42)646 27 44,600
753 793
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dować, ale będzie również źró
dłem inspiracji dla przyszłych
pokoleń. Najodpowiedniejszą
osobą wydawał się być Mikołaj
Kopernik. Tak też się stało. W
grudniu 1972 r. dzięki stara
niom ówczesnego Dyrektora
p. Jana Pączkowskiego i całej
społeczności szkolnej, szkoła
znalazła się pod patronatem
Mikołaja Kopernika. Uroczysto
ści nadania imienia odbyły się
w styczniu 1973 r. Tradycją sta
ły się dla nas obchody dnia uro
dzin Kopernika 19 lutego.
W ciągu ostatnich lat zaszły
u nas jednak duże zmiany.
Szkoła zmieniła się pod wzglę
dem organizacyjnym. Od 01.
09.1999 r. funkcjonuje w na
szych murach Gimnazjum Nr 7.
Coraz częściej zaczął pojawiać
się postulat nadania imienia
Kopernika temuż Gimnazjum,
by zintegrować całą społecz
ność szkolną wokół jednego
patrona.
Pragnienie to stało się real
ne, gdy z obu szkół: Gimnazjum
Nr 7 i Szkoły Podstawowej Nr
19, utworzono 01.09.2002 roku
Zespół Szkół Nr 17.
W marcu 2003 r. z wnio
skiem do Rady Miasta o nada
nie imienia Mikołaja Kopernika
wystąpiły wspólnie Rada Szko
ły, Samorząd Uczniowski i Dy
rektor — p. Agata Szumińska.
W listopadzie 2003 r. Rada
Miasta przyjęła uchwałę o
nadaniu Zespołowi Szkół Nr 17
w Bydgoszczy imienia tego
wielkiego Polaka.
Staraliśmy się zawsze mieć
żywy kontakt z instytucjami
naukowym i propagującym i
życie i dorobek Mikołaja Koper
nika. Od lutego 1999 r., kiedy
po raz pierwszy gościł w naszej
placówce, p. dr Piotr Wąż —
pracownik naukowy UMK, go
ściliśmy ludzi, którzy swą pracą
dokumentują życie i wszech
stronną działalność Mikołaja
Kopernika. Należała do nich
Prezes Fundacji Przyjaciół Pla
netarium i Muzeum Mikołaja
Kopernika w Toruniu, p. Janina
Mazurkiewicz oraz pracownik
Muzeum Mikołaja Kopernika w
Toruniu — p. Marta Czyżak.
Obie Panie uświetniły uroczy
stości jubileuszowe 55-lecia ist
nienia SP 19 i 30-lecie nada
nia imienia szkole.
Tegoroczne urodziny Miko
łaja Kopernika były szczególnie
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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!
uroczyste. Nadawano Zespoło
wi Szkół Nr 17 imię Mikołaja
Kopernika. Akt nadania wręczył
Prezydent Miasta Bydgoszczy
Konstanty Dombrowicz. Swoją
obecnością zaszczycili nas
również: Felicja Gwincińska —
Przewodnicząca Rady Miasta,
Wicekurator Jarosław Słoma
oraz Dyrektor Wydziału Eduka
cji i Sportu Urzędu Miasta Byd
goszczy — p. Leszek Latosiński. Znalazł się pośród nich,
kolejny już raz, dr Piotr Wąż.
Jego prelekcje cieszą się wiel
kim zainteresowaniem i uzna
niem zarówno uczniów, jak i na
uczycieli.
Młodzież zaprezentowała
zebranym inscenizację „Miko
łaj z Torunia" zaadaptowaną
przez p. M. Rzepecką. Wzbo
gacona ona została oprawą
muzyczną przygotowaną przez
szkolny chórek pod kierunkiem
p. Małgorzaty Groblewskiej i ta
niec uczniów klasy „0” opraco
wany przez p. Marzenę Budnik.
Pani Maria Czechumska przy
gotowała natomiast pokaz mul
timedialny, który ze średniowie
cza przeniósł zebranych w XXI
wiek — erę podboju Kosmosu.
Część oficjalna miała swoją
kontynuację na zajęciach w gru
pach wiekowych, gdzie ucznio
wie uczyli się poprzez zabawę
lub, jak to miało miejsce w kla
sach IV-VI SP, podsumowywali
realizowany przez ostatnie dwa
miesiące projekt pt. „Śladami
Mikołaja Kopernika”.
Cieszymy się, że my, współ
cześnie uczący, mamy możli
wość opierania swojej pracy
dydaktyczno-wychowawczej
na uznanym autorytecie nauko
wym. Mamy nadzieję, że tak jak
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M. Kopernika, dotyczyć nas
również będąsłowa Saint-Exupery’ego być człowiekiem to
właśnie być odpowiedzialnym
(...), to czuć kładąc swoją ce
giełkę, że bierze się udział w
budowie świata.
Mana Czechumska
Małgorzata Rzepecka
Zespół Szkół Nr 17
w Bydgoszczy

Niezwykle zaskoczyła i urado
wała mnie wygrana w Waszym
konkursie z nr 6/2003. Z nie
cierpliwością oczekiwałem na
nagrodę, którą okazała się nie
zmiernie interesująca książka
pt. Teoria Wszystkiego S.Hawkinga — nadzwyczaj cenione
go przeze mnie astronoma.
Bardzo spodobała mi się ta
pozycja, którą poleciłbym każ
demu miłośnikowi astronomii i
nie tylko. Dziękuję bardzo.
Z wielkim zniecierpliw ie
niem oczekuję na pierwszą
dekadę maja, kiedy to będzie
my mieli okazję oglądać całko
wicie zaćmiony Księżyc. Cieka
we także, jak spisze się kome
ta C/2001 Q4 NEA T, która rów
nież powinna się nam pokazać
w tych dniach. Liczę, jak za
pewne w szyscy m iło śn icy
astronomii w Polsce, na wiele
obserwacyjnych wrażeń zwią
zanych z tym kosm icznym
obiektem.
Życzę Wszystkim wspania
łych astronomicznych doznań
i jak najowocniejszych obser
wacji. A przed nami przecież
jeszcze 8 czerwca!
Pozdrawiam serdecznie!
Grzegorz Kubicki
Ostrowiec Świętokrzyski
4/2004
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(PL ISSN 0032-5414/ 0042-07-94)
Dwumiesięcznik poświęcony upowszechnia
niu wiedzy astronomicznej. Czasopismo po
wstałe z połączenia się „Uranii” — dotych
czasowego miesięcznika PTMA, ukazujące
go się od 1922 r. i „Postępów Astronomii”
— dotychczasowego kwartalnika PTA, wy
chodzącego od 1953 r. Patronat: Polskie To
warzystwo Astronomiczne i Polskie Towarzy
stw o M iłośników A stronom ii. Zachowana
zostaje dotychczasowa numeracja „Uranii”.
Pismo jest częściowo finansowane przez KBN
i Komitet Astronomii PAN.

Krzysztof Hełminiak
Czy Droga Mleczna powstała od razu tak wielka, jakąją znamy dzisiaj? Dlaczego inne
galaktyki są mniejsze, a nawet karłowate? Wydaje się, że takie galaktyki jak nasza czy
M31 urosły do obecnych rozmiarów dzięki łączeniu się z innymi, mniejszymi, galakty
kami. A nasza Galaktyka ma nawet swe własne galaktyczne księżyce!

154

Gwiazda kończąca swoją ewolucję na ciągu głównym diagramu H-R przechodzi do
obszarów tzw. asymptotycznej gałęzi olbrzymów lub obszaru nadolbrzymów. Jej roz
miary rosną, a z powierzchni w dużym tempie wypływa materia, która tworzy rozległe
otoczki gwiazdowe. W tych otoczkach mogą występować warunki do zaistnienia emisji
maserowej. Masery tlenku krzemu SiO obserwuje się najbliżej powierzchni gwiazd.

Redaktor Naczelny:
Andrzej Woszczyk, CA UMK Toruń

158

Cztery hipotezy o pochodzeniu Księżyca
T. Zbigniew Dworak
Księżyc to rdzennie polska nazwa naszego satelity. Oznacza syna księcia, czyli władcy
(nieba), za jakiego ludność prapolska uważała Słońce. Czy powstał on przez wychwy
cenie przez Ziemię makroplanetoidy o nazwie Luna? A może dzięki oderwaniu się od
szybko rolującej materii, z której powstawała Ziemia, pewnej części, z której uformo
wał się później Księżyc? A może to kosmiczna kolizja wybiła z naszego globu cząstkę
jego „płaszcza"? Czy pochodzenie Księżyca ciągle pozostaje fascynującą tajemnicą?

Opracowanie graficzne
i skład komputerowy:
Jacek Drążkowski
Korekta:
Bożena Wyrzykowska
Adres Redakcji:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Centrum Astronomii
ul. Gagarina 11
87-100 TORUŃ
tel. (0-56)611 30 52
fax. (0-56) 621 93 81
Poczta elektroniczna (E-mail address):
aw@astri.uni.torun.pl
Adres WWW:
http://urania.pta.edu.pl
http://urania.camk.edu.pl

Masety SiO w otoczkach gwiazdowych
Leszek P. Błaszkiewicz

Nakład: 1500 egz.

Zespól Redakcyjny:
Marek Gołębiewski, CA UMK Toruń
Magdalena Kożuchowska, CAMK Warszawa
Krzysztof Rochowicz, CA UMK Toruń
Roman Schreiber, CAMK Toruń

Satelity Drogi Mlecznej ...czyli co się stanie,
gdy podejdziesz za blisko

w kolorze: Galeria Uranii (wkl. I, IV, okł. III)
rozmaitości: Wenus za Księżycem, Wenus przed Słońcem (153); Własne
obserwatorium astronomiczne naprawdę tanim kosztem (161); Trzy lata OSIRJS-a (172); Widoki na Phoebe (172); Pułsarowa para (172); Kosmiczne szkło
powiększające (173); Pośrednie czarne dziury (174)
w kraju: XX Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astmnomiczne w Gru
dziądzu (164); XLVII Olimpiada Astronomiczna (166); Złapać spadającą
gwiazdę (180)
162

galeria obiektów NGC: NGC 1501; NGC 1502; NGC 1514

Druk:
Zakład Poligraficzno-Wydawniczy
POZKAL, Inowrocław

168

astronomia w szkole: Zadania XLVII Olimpiady Astronomicznej

175

astronomia i muzyka: Dźwięki czarnej dziury

Dystrybucja:
Piotr Wąż, CA UMK,
ul. Gagarina 11, 87-100 TORUŃ
tel. (0-56) 611 30 56
E-mail: urania@astri.uni.torun.pl

176

In Memorianr. Prof. Jerzy Dobrzycki (1927-2004); Helena Wilma z Buzków
Jaśko (1913-2004)

Prenum erata w roku 2004 kosztuje 54 zł.
Można również zamawiać pojedyncze zeszyty
w cenie 10 zł.

184

kalendarz astronomiczny 2004: wrzesień — październik

Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Zarząd Główny - Sekretariat
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa
tel. (0-22) 841 00 41 wewn. 146
E-mail: hania@camk.edu.pl
WWW: www.pta.edu.pl
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
Zarząd Główny
ul. św. Tomasza 30/7, 31-027 Kraków
tel. (0-12) 422 38 92
E-mail: ptma@oa.uj.edu.pl
WWW: oa.uj.edu.pl/~ptma
Numer zamknięto w czerwcu roku 2004
* Materiałów nie zamówionych Redakcja
nie zwraca, a wykorzystując zastrzega so
bie prawo do ich redagowania i skracania
* Przedruk materiałów i zdjęć tylko za zgo
dą Redakcji. * Opinie i poglądy formuło
wane przez Redakcję i Autorów nie repre
zentują oficjalnego stanowiska obu patro
nujących nam Towarzystw *

4/2004

179

recenzje: Carl Sagan, Świat nawiedzany przez demony. Nauka jako świat

ło w mroku
190

poradnik obserwatora: Interesujące ohiekt\’: Delfin. Erydan

192

relaks z Uranią: fotozagadka

192

ciekawe strony internetowe

{

NA OKŁADCE
W pierwszej połowie br. na naszym niebie zagościły dwie komety osiągające jasności po
zwalające na dostrzeżenie ich nieuzbmjonym okiem. Były to: kometa Bradfiełda i C/2001
Q4 (NEAT). Na okładce widzimy kometę Bradfiełda sfotografowaną w miejscowości Skowarcz pod Gdańskiem przez ekipę obserwatorów: Przemysława Rudzia, Cezarego Wieruckiego i Grzegorza Tisslera (Sprzęt: Canon EOS 10D, obiektyw Zeiss Pancolar 1,8/50 mm,
montaż Losmandy G8. Zdjęcie jest złożeniem 8 ekspozycji po 60 s przy ISO 400).
„Na poszukiwanie komety wybraliśmy się tuż przed drugą w nocy, aby być gotowym do
robienia zdjęć od około 2:30. Tak się też stało (choć miejsce wybraliśmy bardzo przypadko
we). Początkowo staraliśmy się odnaleźć kometę, wykonując krótkie ekspozycje w okoli
cach wskazywanych przez Cartes du Ciel. Po pewnej chwili okazało się, że kometa jest za
chmurami i dopiero po ok. 15 min pojawiła się w pełnej krasie ponad pasem chmur. Uzy
skany efektjest przypadkowy. Chmury po prawej stronie przypominają niektórym leżącego
wodza Indian. Kometa mierzy w jego serce "
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Krzysztof Hełminiak

Drogi Mlecznej

...czyli co się stanie,

gdy podejdziesz
za blisko
Od dawna astronomowie
zastanawiali się, jak
powstają galaktyki i jaki jest
powód ich zróżnicowania.
Teoria mówiąca
o grawitacyjnym zapadaniu
się pierwotnej materii nie
tłumaczy wszystkiego, np.
dlaczego niektóre galaktyki
urosły do tak dużych
rozmiarów. Problem ten
dotyczył także Drogi
Mlecznej. Pojawiła się
sugestia, jakoby takie
galaktyki jak nasza czy M31
urastały do obecnych
rozmiarów dzięki łączeniu
się z mniejszymi. Za taką
hipotezą zdaje się
przemawiać szereg
obserwacyjnych faktów

Jjjj 'merwszym dowodem na to, że
roga Mleczna właśnie w ten
M
sposób osiągnęła swoje rozmia
ry, było odkrycie w 1994 r. galaktyki
karłowatej w gwiazdozbiorze Strzelca
(Sagittarius D w arf Eliptical — Sgr
dE*). Ze względu na dużą ilość pyłu
i materii między gwiazdowej, co stano
wi warstwę niemal nieprzenikliwą dla
światła widzialnego, odkrycie to było
możliwe dopiero po analizie obserwa
cji prowadzonych w podczerwieni.
W roku 1996 odkryto strum ień
gwiazd wyrwanych z Sgr dE prawdo
podobnie przez siły pływowe Galakty
ki. Była to pierwsza wskazówka, że
Droga Mleczna pochłania materię in
nej galaktyki. Modele teoretyczne prze
widywały istnienie całego pierścienia
gwiazd i materii pochodzącej z Sgr dE,
opasującego całą Galaktykę. Pierścień
ten udało się zaobserwować w roku
1998. Badanie kształtu i rozmieszcze
nia tego strumienia w przestrzeni do
prowadziło astronomów do wniosku, że
obszar ciemnej materii wokół Drogi
Mlecznej jest sferycznie symetryczny.
Sam pierścień został utworzony pod
czas kilku obiegów Sgr dE wokół cen
trum Galaktyki. Orbita galaktyki kar
łow atej zm ieniała w się pewnym
stopniu na skutek utraty masy oraz pod
* W gwiazdozbiorze Strzelca jest widoczna
również inna galaktyka karłowata — niere
gularna Sgr dlrr. Jednak nie jest ona grawi
tacyjnie związana z Droga Mleczną.
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wpływem rotacji dysku Drogi Mlecz
nej. Obecnie jest prawie prostopadła do
dysku. Sama galaktyka Sgr dE znajdu
je się teraz w odległości 16 kpc od cen
trum Drogi Mlecznej i około 20 kpc od
Słońca. Jej masa jest szacowana na co
najmniej 108M@, co wiąże się z okre
sem orbitalnym rzędu 109 lat. Wiek jej
najstarszych gwiazd ocenia się na oko
ło 10-14 mld lat, co oznacza, że Sagit
tarius D w arf mógł nawet dziesięcio
krotnie przeciąć płaszczyznę dysku
Drogi Mlecznej. Takie przejście wiąże
się oczywiście z utratą sporej części
materii. Są dowody wskazujące, że gro
mada kulista znana jako Palomar 12
właśnie w ten sposób stała się częścią
galaktycznego halo. Fakt ten jest o tyle
ciekawy, że galaktyki karłowate nie
miewają z reguły własnych gromad
kulistych. Natomiast dla galaktyki Sgr
dE jest znanych co najmniej pięć: Pa
lomar 12,Arp 2, Terzian 7, Terzan 8 oraz
M54. Niewykluczone, że jest ich wię
cej. W naszej Galaktyce są znane także
4 gromady otwarte, któiych położenie
wskazuje na ich związek z Sgr dE.
Z dokładnych badań Sgr dE wyni
ka, że gwiazdy tej galaktyki wykazują
podobieństwo do gwiazd Wielkiego
Obłoku Magellana. W obu obiektach
pewne klasy starych wyewoluowanych
gwiazd, np. gwiazdy węglowe czy RR
Lyrae, wykazują wyraźne podobień
stwo. Powstała zatem hipoteza, że obie
galaktyki mają wspólnego przodka —
4 /2 0 0 4

większą galaktykę, która została roze
rw ana na skutek sił pływ ow ych lub
kolizji z Drogą Mleczną, ewentualnie
Małym Obłokiem. Jednakże na nieko
rzyść tej hipotezy przemawiają nastę
pujące fakty:
— orbity LMC i Sgr dE są do siebie
prawie prostopadłe,
— galaktyka Sgr dE mogłaby prze
trwać tyle czasu tylko wtedy, jeśli „pro
toplasta” miał większą gęstość niż prze
widuje to teoretyczny model kolizji,
— liczba gwiazd RR Lyrae przewidy
wana przez rozważany model kolizji
nie jest zgodna z obserwacjami.
Jednak te niezgodności można w y
tłumaczyć, przyjmując, że Sgr dE zo
stała utworzona ze szczątków powsta
ły ch po k o liz ji LM C z o b iek tem
wielkości Małego Obłoku Magellana.
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centrum galaktyki

galaktyka karłowata w Strzelcu

Rys. 1. Lokalizacja galaktyki karłowatej w Strzelcu względem Słońca

W roku 2002 pojawiła się hipoteza,
ja k o b y odkryta w ów czas struktura
w kształcie pierścienia otaczającego
Drogę M leczną była strumieniem ma
terii wyrwanym przez siły pływowe
z galaktyki satelitarnej, której orbita
leży w płaszczyźnie zbliżonej do płasz
czyzny dysku naszej Galaktyki. Tę hi
p o te z ę p o tw ie rd z iła w listo p ad zie
m inionego roku grupa astronom ów
z Francji, W łoch, W ielkiej Brytanii
i Australii. Analizując dane z przeglą
du nieba w podczerwieni (2 Micron Ali
Sky Survey — 2MASS), zauważyli oni
niesymetryczności w ułożeniu olbrzy
mów typu M względem płaszczyzny
dysku Galaktyki. Olbrzymy typu M są

gw iazdam i chłodnym i, em itującym i w nich gromad. Przeprowadzono sy
znaczną część promieniowania właśnie mulacje komputerowe dla dwóch mo
w podczerwieni, zatem były łatwe do deli galaktyki CMa: z orbitą zgodną
identyfikacji. N iesym etryczności te z rotacją Galaktyki i wsteczną. W obu
okazały się składnikami nie znanej do otrzymano dobrą zgodność wartości
tej pory galaktyki karłowatej.
położenia i prędkości radialnych dla kil
Jej centrum jest widoczne w gwiaz kunastu gromad. Dopasowanie mode
dozbiorze Wielkiego Psa, stąd nazwa lu z orbitą zgodną było jednak trochę
Canis M ajor D w arf (CMa). CMa znaj lepsze.
duje się około 8 kpc od Słońca i 14 kpc
Canis Major D w arf także pozostawa
od centrum Galaktyki, co oznacza, że ła za zasłoną pyłu i materii międzyto najbliższa sąsiadka Drogi Mlecznej. gwiazdowej, a jej odkrycie było możli
Pod wieloma względami jest podobna we dzięki obserwacjom w podczerwieni.
do Sgr dE. Największe podobieństwa Warto także dodać, że obie galaktyki zo
odnajdujemy, badając populacje gwiaz stały odkryte przez tych samych astro
dowe obu obiektów: obie galaktyki nomów (kolejne podobieństwo).
mają na przykład
Wiek gwiazd galaktyki karłowatej
niemal identyczną CMa, szacowany na podstawie metaliczbę olbrzymów liczności, zaw iera się w przedziale
typu M (CMa — 2-7 mld lat. Jest jednakże pewna licz
2300, Sgr dE — ba gwiazd młodych, wskazujących na
2200). Na tej pod to, że w CMa, nie dalej niż miliard lat
stawie oszacowa temu, ponownie zostały zainicjowane
no, że obie galak procesy gwiazdotwórcze. Jest zatem
tyki mająpodobną młodsza niż Sgr dE. 2 mld lat swojego
jasność absolutną istnienia, może więcej, poświęciła na
(M v = -13,4 mag., okrążanie Drogi Mlecznej. Zdołała zro
patrz: Tab. 1), bić to już trzykrotnie, zostawiając stru
a biorąc pod uwa mień gwiazd i materii opasujący Ga
gę zależność M/L laktykę (widoczny na rys. 3). Droga
od L, oszacowano M leczna stopniow o w ysysa z CMa
ca łk o w itą m asę gw iazdy i m aterię. Jesteśm y zatem
300
250
200
190
100
50
C
M a na około świadkami kosmicznego kanibalizmu,
I (doe)
108109 M0 .
jeszcze bardziej dram atycznego niż
Rys. 2. Rozm ieszczenie olbrzymów typu M w danych z prze
Kolejne podo w przypadku Sgr dE. Według niektó
glądu 2M ASS. Ciem niejsze punkty na diagramach odpo
wiadają większej liczbie tych gwiazd. Diagramy przedsta
bieństwo między rych ocen masa materii zabranej CMa
wiają ten sam obszar nieba, dla trzech różnych wartości
obiem a galakty może stanowić nawet 1% masy Drogi
tzw. modułu odległości (m-M)
kami to obecność Mlecznej. Prowadzi to do wniosku, że
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nasza Galaktyka nie jest „w średnim
wieku”, lecz cały czas się tworzy.
Obie opisywane galaktyki karłowa
te są na łasce swojej galaktyki central
nej. Jaka jest ich przyszłość? W myśl
jednej z teorii można odpowiedzieć:
zamiana w HVC. Ten enigmatyczny
skrót pochodzi od angielskiego termi
nu High Velocity Cloud, co w wolnym
tłumaczeniu oznacza „szybką chmurę”
albo „chmurę o dużej prędkości”. Na
zwa ta odnosi się do gazowych obło
ków, poruszających się z prędkościa
mi nie dającym i się wytłum aczyć
rotacją Galaktyki (|vLSR| > ~100 km/s).
Oprócz nich wyróżniamy jeszcze Inter
mediate Velocity Clouds (IVC) —
chmury o średniej prędkości.
Między galaktykami (w najbliższym
sąsiedztwie) i przez galaktyczne halo
podróżują setki chmur HVC. Zostały
odkryte w 1963 r. przez Mullera. Po
czątkowo były obserwowane na często
tliwości 1420 MHz (wodór neutralny),
szybko jednak odkryto, że emitują tak
że w linii Ha oraz czasami w liniach
innych zjonizowanych pierwiastków
(Sil, OI1I, Nil). Odkryto także liczne
linie absorpcyjne, wskazujące na obec
ność takich pierwiastków, jak węgiel,
żelazo czy glin.
Według kilku najpopularniejszych
teorii HVC powstały jako:
— pozostałość po tworzeniu się Dro
gi Mlecznej,
— skupiska schłodzonej materii wy
rzuconej z Drogi Mlecznej na skutek

warkocz pływowy
galaktyki w Wielkim Psie

m .-*"

galaktyka
w Wielkim Psie
Mleczna
Droga
Rys. 3. Położenie galaktyki karłowatej w Wielkim Psie względem Słońca (patrz
„Urania-PA" 1/04, s. IV okładki). Źródło: R. Ibata (Strasbourg Observatory, ULP)
i in., 2MASS, NASA

wybuchów tzw. „superbąbli” (supper- możliwością oszacowania odległości
jest występowanie (bądź nie) linii ab
bubble breakout),
— gaz wyrwany przez siły pływowe sorpcyjnych w widmach gwiazd i ga
z Obłoków Magellana (hipoteza raczej laktyk. Wiemy jednak, że występują
nieprawdopodobna dla HVC obserwo różnego rodzaju oddziaływania między
chmurami HVC i Galaktyką. Za przy
wanych na półkuli północnej),
— szczątki galaktyk karłowatych, kład m oże służyć akrecja m aterii
które zanadto zbliżyły się do Drogi z chmury znanej jako Complex C na
Mlecznej (przyszłość CMa i Sgr dE ?). dysk Drogi Mlecznej.
Niezwykle ciekawym przykładem
Same chmury znacznie różnią się
między sobą, zwłaszcza jeśli chodzi jest chmura odkryta w 1971 r. przez
o ich skład chemiczny. Dlatego można D ietera i Hulsbosha, nazwana, na
uznać, że każda z teorii ich tworzenia cześć tego drugiego, Complex H. Zaj
jest słuszna, gdyż tłumaczy powstanie muje na niebie obszar o rozmiarach ~
jakiegoś konkretnego obiektu, np. two 10° x 15°. Wyróżniamy dwie jej pod
rzenie chmur o dużej zawartości meta stawowe części: „rdzeń” i „ogon”.
li można tłumaczyć Rdzeń, o rozmiarach 2><3 kpc, jest
przez rozerw anie zlokalizowany, we współrzędnych ga
h2_130_5
i wchłonięcie galak laktycznych, na długości I = 131°
tyki karłowatej, a te, i przecina równik Galaktyki. Masa ob
które zawierają prak łoku szacowana jest na ~ 6 x 106 M@.
tycznie sam wodór, Okazuje się, że jest to wartość za mała,
mogły powstać we aby obłok o tych rozmiarach był sta
wczesnych etapach bilny grawitacyjnie. Prawdopodobnie
kształtowania się Ga w równowadze utrzymuje go ciśnie
laktyki. Zostało wy nie materii międzygalaktycznej. Nie
kazane, że skupiska którzy uczeni widzą w tym fakcie ko
chm ur, określane lejny dowód na istnienie ciemnej
m ianem com plex, materii. Obserwowana prędkość radial
składają się ze struk na to około -200 km/s ( „ -” oznacza,
tur o różnych właści że obłok się do nas zbliża). Najwięk
sza (ujemna) prędkość radialna, jaką
wościach i składzie.
mogłaby mieć w tym miejscu materia
B
ad
an
ie
k
o
m

Rys. 4. Complex H (zaznaczony strzałką) obserwowany
pleksów jest utrud galaktyczna, to około -160 km/s, obser
przez toruńską 32-m antenę RT4. Emisja z prawej strony (|vLSR| < 120 km/s) pochodzi od Galaktyki. Maksimum
nione ze względu na wuje się zaś co najwyżej -120 km/s.
jest ponad 3 razy wyżej niż jej część widoczna na za
słabą znajomość od Widoczna jest także słaba emisja na
mieszczonej ilustracji (dane nieobrobione).
ległości do nich. prędkościach radialnych pośrednich,
Współrzędne galaktyczne: I = 130,5, b = 0
Przeważnie jedyną między rdzeniem obłoku a Galaktyką.
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Jest to gaz spowolniony przez oddzia
ływanie z Drogą Mleczną.
Analiza obserwacji prowadzonych
przy pom ocy 100-m radioteleskopu
w Green Bank wykazała, że Complex
H jest w istocie satelitą Drogi Mlecz
nej. Porusza się po orbicie, której kąt
inklinacji wynosi około 230°. Complex
H porusza się zatem ruchem wstecznym
w płaszczyźnie nachylonej do płaszczy
zny dysku Galaktyki pod kątem ~50°.
Drugi punkt, w którym orbita przecina
płaszczyznę dysku, jest oddalony od
centrum Drogi Mlecznej o około 30
kpc, w k ieru n k u j 8° od linii Słońce —
centrum (licząc zgodnie z kierunkiem
rotacji Galaktyki). Obecnie obłok znaj
duje się w odległości ~33 kpc od cen
trum Drogi Mlecznej.
Obliczony z symulacji komputero
wej okres orbitalny jest rzędu 109 lat.
Jeśli symulacja była poprawna, ozna
cza to, że Com plex H w ielokrotnie
przecinał gazowy dysk Galaktyki, roz
ciągający się, według dzisiejszych da
nych, na około 50 kpc od centrum.
Mamy zatem do czynienia z przykła
dem kolizji HVC z materią galaktyczną.
Można się spodziewać, że kiedyś masa
i rozmiary obłoku były dużo większe,
jednak materia została wyrwana i wessana do dysku galaktycznego. Dowo
dem na to jest obecność niewielkich ilo
ści gazu stopniow o spadającego na
Drogę Mleczną (słaba emisja w zakre
sie prędkości radialnych o d -190 do 120 km /s), a także w spom inanego

-

24-0

-2 0 0

-1 8 0

Tabela 1.
Zestawienie galaktyk orbitujących wokół Drogi Mlecznej (stan na rok 2003)
Nazwa

Odległość [ly]

Sagittarius

50 000

Rok odkrycia
1994

W ielki Obłok Magellana
(LMC)
160 000

Rozmiar [ly]
>10 000 (?)

-18,1

20 000

-16,2

15 000

Mały Obłok Magellana
(SMC)

180 000

Ursa Minor

220 000

1954

-8,9

1 000

S cu lpto r

260 000

1938

-11,1

1 000

Draco

270 000

1954

-8,8

500

Sextans

290 000

1990

-9 ,5

3 000

Carina

330 000

1937

-9 ,3

500

Fornax

470 000

1938

-13,2

3 000

Leo II

750 000

1950

-9 ,6

500

Leo 1

830 000

1950

-11,9

1 000

„ogona”, widocznego w postaci rozmy
tej smugi na rys. 5 na szerokościach ga
laktycznych b > +5. W świetle naszej
obecnej wiedzy na temat Compleksu H
możemy stwierdzić, że jest on kolej
nym przykładem satelity „zjadanego”
przez Drogę Mleczną.
Complex H wykazuje pod pewny
mi względami podobieństwa do innych
obiektów systemu Drogi Mlecznej. W
małej skali przypomina on HVC zwią
zaną z Obłokami Magellana, tzw. Pas
Magellana {Magellanic Stream). Podo
bieństwa dotyczą takich wielkości jak
rozmiary poszczególnych komponen
tów, gęstość czy ciśnienie. W skali
makro Complex H wykazuje podobień

-1 2 0

Mv
-13,4

stwa do galaktyki karłowatej Leo A
(znanej także jak o Leo I I I ) — oba
obiekty m ają podobny kształt i masę.
Zatem prawdopodobne staje się stwier
dzenie, że Complex H powstał ze znisz
czenia przez D rogę M leczną jakiejś
galaktyki karłowatej wielkości CMa
albo Sgr dE.
Z powyższego w yłania się zatem
obraz naszej Drogi Mlecznej (a także in
nych dużych galaktyk), który jeszcze
niedawno był nie do pomyślenia. Nasza
macierzysta Galaktyka nie jest spokojną,
kręcącą się „wyspą w Kosmosie”, ale
tworem dynamicznym, który cały czas
się rozrasta poprzez „kosmiczny kani
balizm” i nie jest bynajmniej w tym od-

-8 0

LSRK RADIO velocity ( k m /a )

Rys. 5. Complex H w obserwacjach z Green Bank (na dłu
gości galaktycznej I = 130,6). Strzałką jest zaznaczony
rdzeń. Silna, jednolita emisja z prawej strony pochodzi od
Galaktyki

4 /2 0 0 4

U R A N IA

- Po s t ę p y

Rys. 6. Galaktyka eliptyczna w centrum gromady Abell 3827,
z widocznymi w centrum pozostałościami po pięciu wchło
niętych galaktykach karłowatych
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osobniona. Obserwujemy przykłady
rozrywania galaktyk, wsysania gwiazd
i materii czy akrecji gazu na dysk, sło
wem (prawdopodobnie) całą historię,
jaka może spotkać małą, nieuważną ga
laktykę, która za bardzo się zbliży do
galaktyki dużo większej.
Innych przykładów nie trzeba da
leko szukać. Gdy kosmiczny teleskop
H ubble’a „wziął pod lupę” jądro
Wielkiej Galaktyki w Andromedzie,
okazało się, że ma ono podw ójną
strukturę. Słabszy kom ponent jest
prawdopodobnie jądrem wchłoniętej
niedawno galaktyki. Natomiast obser
wacje gigantycznej galaktyki eliptycz
nej w centrum gromady Abell 3827
ujawniły istnienie pozostałości aż pię
ciu galaktyk karłowatych w jej cen
trum. W trakcie „posiłku” jest także
galaktyka w centrum gromady w Perseuszu (NGC 1275). Natomiast wokół
galaktyki Centaurus A zaobserwowa
no strumień gwiazd i materii, podob
ny do tego, jaki wokół Drogi Mlecz
nej zostaw ił Sgr dE. O kazuje, że
galaktyczny kanibalizm jest całkiem
powszechny i jest on istotnym czyn

nikiem w procesie ewolucji galaktyk,
a galaktyki karłowate mogą być „pier
wotnymi”.
Samo określenie galaktyki karłowa
te {dwarf galaxies) odnosi się najczę
ściej do niewielkich galaktyk o małej
absolutnej jasności po
wierzchniowej (LSB)
i gładkim profilu jasno
ści. Definicja ta nie jest
uniw ersalna. Poniżej
Mb = - 1 8m małe obiek
ty LSB dzielimy na:
— zwarte, o dużej jas
ności powierzchniowej
w centrum (np. M32),
— rozmyte, o małej jas
ności powierzchniowej
w centrum.
Przedstawicielkami
drugiej grupy są galak
tyki karłowate Grupy
Lokalnej. Często spoty
ka się w literaturze po
dział na karłowate elip
tyczne (dE) i sferoidalne
(dSph). Ten podział jest
jednak bardzo nieścisły
i często spotyka się ten
sam obiekt przyporząd
/
kowany do obu grup.
Rys. 7. Zestawienie niektórych obiektów z gromady
Poza tym wyróżnia się
w Pannie, reprezentujących różne typy niewielkich
często galaktyki karło
galaktyk:
wate
soczewkowe (dSO
c), f), i), I) — karłowate eliptyczne dE;
—
znanych
jest tylko
a), d) karłowate soczewkowe dSO;
b) LSB zwarta;
kilka) nieregularne
g), h), k), m) nieregularne dlrr;
(dlrr) i cały wachlarz
e), n) formy pośrednie
form przejściowych.
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Pierwsze galaktyki karłowate od
krył Shapley w 1938 r. Zostały nazwa
ne Fornax dE i Sculptor dE, od nazw
gwiazdozbiorów, w których je widzi
my (odpowiednio: Piec i Rzeźbiarz).
Dalsze ich obserwacje ujawniły, że są
graw itacyjnie zw iązane z Drogą
Mleczną a dokładniej, że są jej sateli
tami. Kolejne odkrycia galaktyk karło
watych w Grupie Lokalnej przyniósł w
latach 1950-55 Palomarski Przegląd
Nieba — Palomar Sky Survey (m.in.
Leo I, Leo II, UMi, Dra — kolejne sa
telity Drogi Mlecznej). Odkrywano tak
że liczne obiekty tego typu w innych
gromadach — rekordzistkami są gro
mady w Warkoczu Bereniki (700 ga
laktyk — 1993) i w Pannie (900 galak
ty k — 1983).
Dwa najbliższe nam satelity Drogi
Mlecznej stosunkowo długo czekały na
swoje odkrycie: Sagittarius dE (Sgr dE)
został zaobserwowany w 1994 r. a Canis Major dE (CMa) dopiero w 2003.
Obecnie znanych jest kilka tysięcy ga
laktyk karłowatych.
Galaktyki dE tworzyły się prawdo
podobnie tak jak „normalne” eliptycz
ne (E) — przez grawitacyjne zapada
nie się obłoków materii. Są obiektami
mniej zwartymi niż np. gromady kuli
ste, tak więc wielki wpływ na ich ewo
lucję miało sąsiedztwo z dużą galak
tyką (oddziaływania pływowe, wyrzuty
materii), jak również gwałtowne pro
cesy w ich wnętrzach (np. wybuchy su
pernowych, zmienność pola promienio
w ania UV). D ow iedziono też, że
4/2004
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gazu i pyłu. Jednak w tych, które znaj
dują się dalej od centralnej galaktyki
Rys. 9. Zależność stosunku m asa-jasność od jasności i odległości od Galaktyki
w gromadzie, obserwuje się gwiazdy
„w średnim wieku” oraz całkiem mło
de, a nawet właśnie się tworzące (jak liptical Galaxies. Astron.Astroph.Rev. 6,
Lockman F. J. HI Clouds Beyond the
67-122, (1994).
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wielkości wartość M/L znacznie się A Dwarf Galaxy Remmant in Canis Ma
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Wenus za Księżycem, Wenus przed Słońcem...
Najpierw, 21 maja, w godzinach popołudniowych, druga
planeta od Słońca schowała się za ciemnym brzegiem tar
czy Księżyca. Obserwowała to zjawisko i zanotowała w po
staci rysunku Krystyna Jaskulska z Gdyni (rys. obok). Jed
nak znacznie więcej emocji dostarczyło miłośnikom astro
nomii o wiele rzadsze zjawisko przejścia tej planety przed
tarczą naszej dziennej gwiazdy 8 czerwca, które zaczęło
się późnym rankiem, a skończyło w godzinach południo
wych. Sporo emocji spowodowała w tym przypadku ziem
ska atmosfera, przez co w naszym kraju mało kto mógł
widzieć całe zjawisko. M.in. relacje otrzymaliśmy od pa
nów T. Ściężora i J. Płeszki z Oddziału Krakowskiego PTMA,
skąd pochodzi poniższe zdjęcie
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Leszek P. Błaszkiewicz
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w otoczkach
gwiazdowych
serową tlenku krzemu na częstotliwo
ści 43 GHz (7 mm), prowadząc obser
wacje w kierunku mgławicy Oriona oraz
gwiazdy zmiennej półregulamej W Hya.
Do tej pory odkryto ponad 1200 mase
rów SiO — zdecydowana większość li
nii maserowych występuje w otoczkach
wokółgwiazdowych wyewoluowanych
gwiazd tlenowych.

Wprowadzenie
Po zakończeniu swojej
ewolucji na ciągu głównym
diagramu H-R gwiazdy
przechodzą , w zależności
od masy, w rejon
asymptotycznej gałęzi
olbrzymów lub do obszarów
zajmowanych przez
nadolbrzymy. Procesy
wewnątrz gwiazdy
powodują, ze je j rozmiary
rosną, zewnętrzne obszary
zaczynają pulsować,
a z powierzchni w dużym
tempie wypływa materia.
Wokół takich gwiazd
Z czasem powstają obszary
— otoczki — w których
mogą wystąpić procesy
prowadzące do zaistnienia
emisji maserowej. Najbliżej
powierzchni gwiazd
obserwuje się masery tlenku
krzemu, SiO

Problem emisji maserów kosmicz
nych był poruszany już niejednokrotnie
w „Uranii — Postępach Astronomii”.
W „PA” (1/1996) przedstaw iłem
ogólny obraz maserów kosmicznych:
opis podstaw emisji maserowej, jej wy
stępowanie oraz możliwości, jakie niosą
ze sobą badania maserów. W „Uranii-PA” (6/2002) skupiłem się na właści Właściwości
Dotychczas zaobserwowano emisję
wościach gwiazd AGB wydedukowanych z radiowych obserwacji emisji ma maserową molekuły 28SiO docierającą
serow ej pochodzącej z ro zległych z przestrzeni kosmicznej odpowiadającą
otoczek tych gwiazd. We wspomnianym przejściom rotacyjnym od J= l-0 (43
tekście przedstaw iłem ogólny obraz GHz) do J=10-9 (430 GHz), przy sta
otoczki, miejsce występowania poszcze nach oscylacyjnych od v=0 do v=4
gólnych maserów i w wielkim skrócie (patrz rys. 1). Obserwuje się także emi
ich właściwości. W niniejszym artykule sję niektórych izotopów tlenku krzemu
chciałbym skupić uwagę Czytelników na (29SiO, 30SiO).
Cechą charakterystyczną dla emisji
maserach SiO — najczęściej obecnie ob
serwowanej emisji
maserowej.
E (K)
X (#Ł tn)
Emisja molekuły
6000
SiO została zaob
2 .7 4
serwowana po raz
5000
pierwszy w grudniu
1973 r. przez Snyde4000
ra i Buhla.
4 .0 6
Z arejestrow ali
3000
oni linie widmowe
na częstotliw ości
2000
8 .1 4
86 GHz (3,48 mm)
V = 1
w obszarze m gła
1000
wicy Oriona, zwią
3
zane z bardzo
J= 0
V = 0
m ło d ą gw iazdą
Orion IRc2. W rok
Rys. 1. Struktura oscylacyjno-rotacyjnych poziomów mo
lekuły SiO. Widać 4 drabiny poziomów rotacyjnych J, każ
później
D avis,
da związana jest z odmiennym stanem oscylacji v (z: ElitThaddeus oraz ich
zur, Astronomical Masers, Kluver Academic Publishers,
w spółpracow nicy
1992)
odkryli emisję ma

?
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maserowej SiO w otoczkach wokółgwiazdowych jest fakt, że obserwujemy
głównie składniki wzmacniane tangencjalnie. Rejestrowane są widma dwuwy
miarowe, czyli widma, będące przedsta
wieniem wartości natężenia (strumienia)
promieniowania w funkcji częstotliwo
ści lub długości fali, a w przypadku ra
diowym, po przekształceniu, w funkcji
prędkości radialnej, które odnoszą się do
obszarów leżących dla obserw atora
z boku gwiazdy. Przypomnę, że w przy
padku maserów OH widać głównie emi
sję wzmocnioną radialnie, czyli w ob
szarach leżących przed i za gwiazdą,
która tworzy często charakterystyczne
podwojone profile.
Na rys. 3 przedstawiającym 2-wymiarowe widma maserów w otoczce VY
CMa widać, że prędkość radialna linii
SiO pokrywa się z prędkością radialną
gwiazdy centralnej — obserwujemy za
tem emisję z obszaru „pierścienia” ota
czającego gwiazdę.
P ro file w idm ow e m aserów SiO
w otoczkach wokółgwiazdowych zaj
mują obszar o rozpiętości od kilku do
kilkunastu km/s (w przypadku nadolbrzymów), zaś ich centrum pokrywa się
z dokładnością do 1 km/s z prędkością
radialną gwiazdy.
Obrazy interferometryczne (rys. 4
oraz rys. 6a) pokazują, że emisja złożo
na jest, tak jak w przypadku innych ma
serów, z poszczególnych obłoków („pla
mek maserowych”), w których zachodzi
zjaw isko m aserow e. P oszczególne
plamki m ają rozmiary rzędu 10l4cm,
a ich temperatura jasnościowa przekra
cza 101°K (taką temperaturę miałoby np.
Słońce, gdyby w całym zakresie widma
było tak jasne jak linia maserowa).
M asery SiO w otoczkach w okół
gwiazdowych znajdują się bardzo bli
sko powierzchni samej gwiazdy, w tak
zwanej rozległej atmosferze, czyli po
między fotosferą i obszarem formowa
nia się pyłu. Jest to maksymalnie kilka
jednostek astronomicznych od gwiaz
dy (promień gwiazdy znajdującej się
w fazie AGB wynosi nawet 1-2 j.a.).
Schem atyczne usytuow anie obszaru
występowania maserów i pyłu pokazu
je rys. 2. Zaznaczone na nim „granice”
odnoszą się do obszarów wypływu,
gdzie w ystępuje drastyczna zm iana
g ęsto ści m a te rii, tem p eratu ry , ja k
i wpływu promieniowania na kinema
tykę. Granice te są to w pewnym sen
sie fale uderzeniowe, których położe
4/2004

Rys. 2. Schem atyczne przedstawienie usytuowania chmur z em isją maserową
SiO. Skala u dołu pokazuje różnicę w prędkości radialnej poszczególnych frag
mentów otoczki — prędkość zerow ą przyjęto w okolicach strefy z maserami SiO.
Zaznaczone na rysunku „granice” związane są z gęstością oraz zasięgiem pro
mieniowania. Skala odpowiada wyliczeniom dla Miry o promieniu 1,7x1014 cm (na
podstawie: Doel i in., 1995, A& A 302, 797)

nie zmienia się w czasie pulsacyjnego
cyklu gwiazdy.

Zmienność emisji maserowej
SiO
Widma dwuwymiarowe
Z m ienności m aserów SiO
w otoczkach gwiazd późnych ty
pów widmowych poświęcono
wiele uwagi w literaturze.
Jednym z podstaw ow ych
wniosków jest to, że zmiany na
stępujące w obserwowanej gę
stości strumienia promieniowa
nia radiowego (patrz ramka) są
powiązane ze zmiennością samej
gwiazdy — krzywe zmienności
są skorelowane. Jednakże do
kładne badania zmian w krótkich
odstępach czasu pokazują dużą
dynamikę (strumień może zmie
niać się nawet stukrotnie) oraz
spore nieregularności. Kształt
profilów widmowych zmienia
się z cyklu na cykl, co świadczy
o zanikaniu i pojawianiu się no
wych plamek maserowych.
—
Obrazy interferometryczne
Pierścień, w którym obserwu
je się emisję SiO, nie jest tworem
statycznym: jego kształt i rozmia
ry zmieniają się wraz ze zmiana
mi fazy cyklu gwiazdowego.
—
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Pomiary dokonane dla Miry R Aqr
pokazały, że obszary z emisją maserową
nie tylko ekspandują, ale mogą opadać
w kierunku gwiazdy z prędkością około
4 km/s.
Najbardziej jak dotychczas komplet-

Rys. 3. Widma emisji maserowej SiO w otocz
ce gwiazdy V Y Cma (z: Reid & Moran, 1981,
Annu. Rev. Astron. Astrophys. 19, 231)
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nym zbiorem obserwacji interferome
trycznych maserów SiO są dane zareje
strow ane i analizow ane przez Phila
Diamonda i jego współpracowników.
Wykonali oni, począwszy od 1997 r.,
ponad 40 obserwacji TX Cam — gwiaz
dy AGB zakwalifikowanej do grupy Mir.
Sekwencja uzyskanych obrazów po
kazuje dynamikę i kształt zmian otocz
ki maserowej w czasie prawie 2 cyklów
gwiazdowych. Pewne wnioski z tych obserwacji przytoczę poniżej, zaś Czytel
nikom polecam film pokazujący ewo
lucję maserów w otoczce TX Cam, który
można znaleźć na stronie internetowej:
h ttp ://w w w .jb .m an .ac.u k /~ io an n is/
txcam44.html

Wzbudzanie molekuł
pompowanie

—

Od momentu pierwszych obserwacji
maserów SiO powstało wiele modeli,
których celem było wyjaśnienie proce
sów, jakie doprowadzają do inwersji
obsadzeń, czyli do tego, że większość
molekuł jest wzbudzona, co jest warun
kiem niezbędnym do zaistnienia akcji
maserowej. W tej materii dominują dwa
poglądy: część obserwacji skłania do
twierdzenia, że źródłem wzbudzenia są
zderzenia, inną możliwością jest wzbu
dzanie promieniste.
Jak pokazują modele, udział zderzeń
i procesów promienistych we wzbudza

Strumień i strumień zintegrowany
Świecące obiekty emitują w jednostce czasu z elementu swej powierzchni
AS w kierunku © i w kąt bryłowy AQ energię w ilości I, co zwiemy natęże
niem. Całkowita energia podsumowana po wszystkich kierunkach nazywa
się gęstością strumienia (nomenklatura radioastronomiczna) lub krótko
strumieniem i wynosi:
S= / I cos© dQ
W przypadku rozpatrywania wąskiego przedziału energii promieniowania
(ma to miejsce w badaniach widm) natężenie l= /lv óv, gdzie v — częstotli
wość.
Strumień odbierany przez obserwatora S0 uzależniony jest, w najprostszym
ujęciu, od odległości i wyniesie:
S0=S/d2
Jednostką strumienia w układzie SI jest [wat/metr2/herc]. W praktyce, w ra
dioastronomii strumienie są tak niewielkie, że wprowadzono nową jednost
kę — Janski: 1Jy = 10~26 W/m2/Hz.
W analizie linii widmowych często bada się nie tylko wartość strumienia,
ale także zintegrowaną gęstość strumienia — pole powierzchni pod pro
filem linii widmowej. Jako że w radioastronomii długości fali lub częstotli
wości zamienia się na prędkości radialne (patrz. „U-PA” 6/2002, s. 256 —
ramka), dlatego jednostką strumienia zintegrowanego jest [Jy km/s]

niu jest różny w zależności od odległo
ści, a co za tym idzie, od temperatury
kinetycznej (jest to miara prędkości czą
steczek, która w omawianych obszarach
ma wartości 500-1500K) i gęstości ma
terii — gęstość w odoru H2 w ynosi
w tych obszarach nawet ponad 1010czą
steczek/cm3. Wydaje się więc, że oba po
stulowane sposoby pompowania mase
rów SiO m ają miejsce w otoczkach
gwiazdowych, a to, który z nich dominu
je, jest uzależnione od warunków fizycz
nych panujących w danym obszarze.

Czego uczą nas
wokółgwiazdowe masery SiO?
a) Pole magnetyczne blisko gwiazdy
O polu magnetycznym dowiadujemy
się z obserwacji polarymetrycznych —
obserwuje się promieniowanie radiowe
spolaryzowane prawo- i lewoskrętnie
kołowo oraz promieniowanie spolaryzo
wane liniowo. N a tej bazie jesteśm y
w stanie odtworzyć kierunki i wartości
wektorów pola magnetycznego w danym
miejscu otoczki (patrz rys. 4 i rys. 6a).
W przypadku wielu gwiazd obserwuje
się bardzo dużą polaryzację promienio
wania maserowego (nawet 50%), która
wskazuje, że pole magnetyczne osiąga
w tych rejonach wartości rzędu 10 Gs
(czyli 10 4 T [tesli] — IT = 1 V s/m2).
Przy takich wartościach natężenia
pola magnetycznego jest ono, obok ciś
nienia promieniowania, główną siłą, któ
ra ma wpływ na kinematykę obłoków
z maserami SiO.

b) Wypływ materii z powierzchni gwiaz
dy — najbliższe otoczenie gwiazdy

Rys. 4. Obrazy interferometryczne maserów SiO w otoczce gwiazdy stowarzyszonej
z obszarem IRC +10011. Po stronie lewej widać plamki emisji maserowej, po stronie
prawej pokazano wektory polaryzacji liniowej, (z: Desmurs i in., 2000, A&A 360, 189)
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W przypadku gwiazd AGB tempo
utraty masy wynosi od 10 7 do nawet
10 4 M 0/rok. Monitorowanie maserów
SiO pokazuje, że tempo wypływu ma
terii z gwiazdy centralnej nie ma związ
ku z wielkością obserwowanego stru
mienia promieniowania, a przynajmniej
związek ten nie jest tak duży jak wpływ
tempa utraty masy na wielkość i kształt
emisji maserów H20 i OH.
Jednakże obserwacje ewolucji emi
sji maserowej SiO pozwalają uzyskać
4/2004
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Rys. 5. Ilustracja przedstawia dopasowanie modelu ratującego dysku (po prawej) oraz jego dopasowanie do obserwacji dla
czystej rotacji (po lewej) oraz dla rotacji powiązanej ze spadkiem ku centrum (w środku) w obiekcie OH 231.8 (z: SanchezContreras i in., 2002, A&A 385, L1)

więcej informacji o kinematyce gazu.
Wieloepokowe obserwacje interferome
tryczne uwidaczniają, że materia nie tyl
ko wypływa na zewnątrz, ale także opa
da w kierunku gwiazdy, co może mieć
związek z polem magnetycznym. Innym
wnioskiem jest to, iż gaz wypływa z naj
bliższej okolicy gwiazdy często nie w for
mie sferyczno-symetrycznej, ale raczej
bipolarnie w postaci obszarów — bąbli
lub chmur — o podwyższonej gęstości.
W najbardziej wewnętrznym obszarze
otoczki ruch materii podlega turbulen
cjom. Na dodatek wszystko przemawia
za tym, że już same atmosfery gwiazd
są wysoce niejednorodne i niestabilne
termicznie. Dużą rolę odgrywa także ro
tacja gwiazdy centralnej, a obserwacje
potwierdzają, że obszar z maserami SiO
także rotuje.
Wspomnianajuż animowana sekwen
cja obrazów interferometrycznych, którą
Czytelnik może odszukać w Internecie
pod podanym wcześniej adresem, uwi
dacznia ruch obłoków z akcją maserową.

c) Ewolucja gwiazd AGB
Masery SiO obecne są przez prawie
cały okres przebywania gwiazdy na
asym ptotycznej gałęzi olbrzym ów ,
a przez to pozwalają na badanie najbliż
szego otoczenia gwiazdy w różnych sta
diach ewolucji. Powyżej przedstawiłem
wyniki uzyskane głównie dla gwiazd
typu Mira Ceti.
Niezmiernie ciekawymi obiektami są
także protomgławice planetarne oraz
mgławice planetarne, będące końcową
fazą ewolucji na AGB.
Wypływająca materia tworzy często
bipolarną strukturę takich mgławic, co
jest dziwne, zważywszy, iż rozległe
otoczki gwiazd typu Mira czy półregulamych są raczej, jak się przypuszcza na
podstawie danych obserwacyjnych, sy
metrycznie sferyczne, choć niejednorod
ne. W modelach postulowano istnienie
dysku blisko gwiazdy, który byłby głów
nym źródłem napędzania i ukierunko
wywania wypływu. Dysk taki zaobser

Rys. 6. a) Obraz interferometryczny emisji maserowej SiO w otoczce TX Cam.
Dysk pokazuje rozmiary centralnej gwiazdy; b) Obraz przedstawiający usytuowa
nie wektorów polaryzacji liniowej w otoczce TX Cam
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wowano w roku 2000 amerykańską siecią radioteleskopów V LBA w okół
gwiazdy w centrum młodej protomgławicy planetarnej OH 213.8.
G rupa radioastronom ów z OAN
(Observatorio Astronomico Nacional)
w Hiszpanii pokazała, że do rozkładu
prędkości radialnych poszczególnych
składników emisji SiO można dopaso
wać ratujący zacieśniający się wokół
centrum torus (rys. 5), co potwierdza
wcześniejsze przypuszczenia.

Zakończenie
E m isja m aserow a w otoczkach
gwiazd późnych typów widmowych,
jakkolwiek interesująca jako zjawisko
fizyczne, niesie wiele informacji na te
mat warunków w bliższym (SiO), jak
i dalszym (H20 , OH) otoczeniu gwiaz
dy — przede wszystkim na temat kształ
tu otoczki, dynamiki wypływu gazu i je
go właściwości oraz kształcie i natężeniu
pola magnetycznego. Badając charakte
rystykę maserów w otoczkach gwiazd
o różnym zaawansowaniu ewolucyj
nym, można poprawiać i udoskonalać
schematy opisujące ewolucję gwiazd
oraz wpasowywać w te schematy gwiaz
dy o niejasnym, do czasu obserwacji ma
serów, statusie.

Doktor Leszek P. Błaszkiewicz jest
adiunktem na Wydziale Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu Warmiń
sko-Mazurskiego w Olsztynie. Jego
zainteresowania naukowe skupiają
się obecnie na maserach w obsza
rach powstawania gwiazd i w otocz
kach gwiazd AGB
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Cztery hipotezy
o pochodzeniu
Księżyca
T. Zbigniew Dworak

Do początków XVII stulecia
ludzkość znała
i obserwowała tylko jeden
jedyny księżyc
Lunę,
naturalnego satelitę Ziemi
a i to dowiedziała się
o tym niespełna wiek
wcześniej, kiedy Mikołaj
Kopernik z Torunia
rozpowszechnił swój
hełiocentryczny model
świata. Ludzie dowiedzieli
się wtedy, że Ziemia takie
je st planetą obiegającą
Słońce, natomiast Księżyc
nie je st samodzielną
planetą, lecz obiektem
w tym systemie (modelu)
wyjątkowym: on i tylko on
obiega Ziemię, natomiast
wszystkie inne planety
(w tym Ziemia wraz
z Księżycem) obiegają
Słońce
—

—
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zarania dziejów ludzkości pod tym samym tytułem, autor daje
M M iiebo, widniejące na nim taką oto wizję literacką prapoczątków
obiekty oraz zachodzące za zainteresowań astronomicznych:
Miesiąc, przeszedłszy połowę swej
dziwiające, różnorodne i rozmaite zja
wiska ogromnie fascynowały człowie drogi, zniżał się ku zachodowi; kilka
ka. Oprócz Słońca wędrującego po gwiazd migotało nad pustkowiem. Zur
błękitnym sklepieniu niebios w ciągu zadawał sobie pytanie, jacy to ludzie
dnia (no i oczywiście gwiazd widocz zapalali je co wieczór. Były zadziwia
nych nocą na ciemnym tle jakby ko jąco małe. Rzekłbyś, koniuszki żarzą
puły nakrywającej ziemię), jeszcze cego się łuczywa, podczas gdy słońce
jedno ciało kosmiczne stanowiło i księżyc były podobne do ogniska z kil
obiekt szczególnych zainteresowań ku gałęzi. Ale, że gorzały tak długo,
oraz rozważań — bo cóż to jest za cia znaczy to, że ich płomień jest bez prze
ło wielkości (kątowej) Słońca: świeci, rwy podsycany; Zur usiłował dojrzeć
lecz nie grzeje, w dodatku drastycznie tych, co dorzucali drew i nie mógł po
zmienia swój wygląd; raz widoczne jąć, dlaczego pozostawali niewidocz
tylko w ciągu nocy, a niekiedy rów ni... Niekiedy zastanawiał się nad
żarem słońca, mocniejszym, gdy znaj
nież w porze dziennej?
To Księżyc, ten nasz naturalny sa duje się u szczytu nieba, niż wieczo
telita, owa „planeta blada” (Luna, Se rem, gdy staje się ogromne... Myśli te
lene) bądź Srebrny Glob, nieustannie prędko zniechęcały i nużyły Zura. Po
towarzyszący Ziemi (w jej obiegu rzucał je, a nawet zapominał o nich
wokół Słońca), jest właśnie znany zupełnie...
Nazwa Księżyc jest rdzennie pol
ludzkości od niepamiętnych czasów.
Jemu też poświęcano bodajże najwię ska i oznacza syna księcia, czyli wład
cej uwagi — i to nie tylko w porze cy (nieba), za jakiego ludność prapol
nocnej, na co wydają się wskazywać ska uważała Słońce. Inna nazwa —
mity wielu narodów Ziemi — np. Miesiąc — jest ogólnosłowiańska,
„Luna dwurożna była symbolem Wiel a nawet indoeuropejska (wyjątek sta
kiej Bogini...” (Jadwiga Żylińska: Ka nowi np. akurat łacińska nazwa —
płanki, Amazonki i Czarownice. Opo Luna), i wyraża przedział czasu, w ja
wieść z końca neolitu i epoki brązu, kim to ciało niebieskie zmienia swój
6500-1150 lat p.n.e., PIW, Warszawa wygląd (fazy) od pełni do pełni (czy
1978 — są to właściwie opowieści fan- też od nowiu do nowiu). Najbardziej
właściwym określeniem tego obiektu
tastyczno-historyczne).
W innej fantastyczno-(pre)histo- kosmicznego jest jednak słowo sateli
rycznej powieści J. H. Rosny’ego Kot ta oznaczające po łacinie obiekt (lub
olbrzymi— tygrys Kzamów, która wraz osobę) towarzyszący (a pierwotnie —
z pierwszą częścią — Walka o ogień „członek straży przybocznej”).
W świecie muzułmańskim widowi— posłużyła za tworzywo do filmu
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skowa koniunkcja „młodego” Księży czyli są tego samego rzędu wielkości.
ca z planetą Wenus — Gwiazdą Wie Średnica równikowa naszego globu
czorną bądź Poranną — stała się świę wynosi 12 756 km, natomiast Księży
tym symbolem i godłem uwiecznionym ca — 3 476 km. Drugim powodem
na flagach wielu państw islamskich, ale skłaniającym nas do uznania układu
poprawnie tylko na fladze tureckiej. Ziemia-Księżyc za podwójną planetę
Kraje muzułmańskie (lecz nie tylko jest stosunek mas tych dwóch ciał.
one) do dziś używają kalendarza księ Masa Księżyca stanowi 0,0123 masy
życowego, w którym rok liczy... 354 Ziemi (równej niemal 6X1024 kg), pod
doby. Co więcej, fundamentaliści islam czas gdy dla innych planet masy obie
scy wciąż mają za złe Stanom Zjedno gających je satelitów stanowią zaled
czonym, że statki misji ,Apollo”, po wie znikomą część masy macierzystej
czynając od lotu „Apollo-11” 35 lat planety.
temu, lądowały na Księżycu, narusza
Masa Księżyca jest więc dostatecz
jąc jakoby jego... „świętość”.
nie duża, aby wywierać odczuwalny
Nota bene w 1881 r. pewien anoni wpływ na ruch Ziemi. Środek masy
mowy autor stwierdził: wszelkie wy (tzw. barycentrum) układu Ziemiacieczki na Księżyc lub inne planety -Księżyc jest przesunięty względem
musimy, radzi nie radzi, pozostawić środka naszej planety o około 4670
w sferze utopii („Kłosy”). Owa utopia km. Srebrny Glob obiega barycentrum
nie przetrwała nawet stu lat!
układu po dość eliptycznej orbicie (od
Jeśli spojrzeć na Ziemię z pewnej ległość Księżyca od Ziemi zmienia się
odległości — „z kosmosu” — to od od 356 410 km do 406 740 km) w cią
razu można stwierdzić, iż nasz glob gu 27 dni 7 godz. 43 min i 11,47 s. Ten
wraz z Księżycem tworzy podwójną właśnie okres obiegu nazywa się mie
planetę. Z tego powodu nasz natural siącem gwiazdowym; jest to zarazem
ny satelita to niejako... „siódmy kon okres obrotu Księżyca wokół osi.
tynent” (jak go był nazwał astronom Współmiemość tych dwóch okresów
rosyjski N. A. Warwarow), za czym — obiegu wokół Ziemi oraz obrotu
przemawia również hipoteza, iż Srebr wokół osi — jest przejawem tzw. zja
ny Glob jest, być może, fragmentem wiska rezonansu orbitalno-rotacyjnenaszej Błękitnej Planety; jak również goto, że jest on najlepiej poznanym cia
Natomiast odstęp czasu pomiędzy
łem niebieskim, którego powierzchnia dwoma kolejnymi pełniami nazywa
wynosi 31 910 000 km2, więc jest się miesiącem synodycznym i wyno
mniejsza od powierzchni Azji, a na si on średnio 29 dób, 12 godz., 44 min
wet obu Ameryk.
i 2,78 s. Ten z kolei miesiąc stanowił
Rozmiary Księżyca są niespełna 4 jedną z podstaw rachuby czasu i kalen
razy mniejsze od rozmiarów Ziemi, darza ziemskiego, dając możliwość

Krater Kopernika i jego okolice sfotografowane przez załogę Apollo 17. Fot. N A S A
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podziału roku, czyli okresu obiegu Zie
mi wokół Słońca. Dlatego też rok li
czył (i liczy) 12 miesięcy, bowiem z
początkowych — siłą rzeczy mało do
kładnych obserwacji prowadzonych
przez starożytnych Sumerów i Egip
cjan — stwierdzono, że rok ma 360
dni, zaś miesiąc liczy przecież prawie
30 dni, a zatem 360 : 30 = 12.
Spośród w ielu formacji na po
wierzchni Srebrnego Globu (charak
terystycznych kraterów, gór, „mórz”)
najbardziej okazałe i majestatyczne są
księżycowe łańcuchy górskie — Ape
niny i Alpy — otaczające od zachodu
Mare Imbrium, będące jedną z najstar
szych formacji na Księżycu. Natomiast
łańcuch Karpat rozciąga się w pobliżu
krateru Kopernika — obszar ten (od
Karpat księżycowych do krateru Ko
pernika włącznie) można by więc na
zwać umownie „księżycową Polską”.
K ształtow anie się krajobrazów
księżycowych, czyli wylewy magmy
księżycowej na powierzchnię „bladej
planety” rozpoczęły się pod koniec
„wielkiego bombardowania” (około 4
mld lat temu), kiedy powierzchnia
Księżyca uzyskiwała już niemal dzi
siejszy wygląd. Lawa wypełniała kot
liny utworzone przez ogromne mete
oryty, zniszczyła też wiele starszych
utworów kraterowych. Przykładem
może być Sinus Iridium stanowiąca
pozostałość po dawnym kraterze, któ
ry częściowo został zalany przez lawę
tworzącą Mare Imbrium. Działo się to
wszystko w okresie od około 3,9 do
3,3 mld lat temu, kiedy to ostatecznie
uformowały się „morza”.
Natomiast „lądy” są znacznie star
sze od „mórz”, co potwierdza nie tyl
ko wygląd „kontynentów”, lecz rów
nież badania wieku skał. Mniej więcej
od 3 mld lat Księżyc jest już prawie
całkowicie „zamarłym światem”.
Sugestywny, przejmujący i nostal
giczny, literacki opis krajobrazów
Księżyca podał Jerzy Żuławski w zna
nej powieści fantastycznonaukowej Na
Srebrnym Globie (WL, Kraków 1975;
do tego wydania „Przedmowę” napi
sał Stanisław Lem, zaś posłowie pt.
„Uwagi astronom a” — Kazimierz
Kordylewski. Ponadto książka zosta
ła przez autora zilustrowana mapką
wyglądu części powierzchni księżyco
wej wraz z trasą podróży selenonautów — od Sinus Aestuum i obok kra-

teru Eratosthenesa, przez Mare Imbrium, następnie obok krateru Platona
i wzdłuż Alp księżycowych, a potem
przez Mare Frigoris aż do bieguna
północnego). W tym samym roku
w Moskwie wydano antologię Lunarium o wyprawach na Księżyc, w któ
rej m.in. zamieszczono fragment
wspomnianej powieści Żuławskiego
oraz opowiadanie Lema pt. Odruch
warunkowy.
Ponieważ Ziemię z Księżycem uwa
ża się za podwójną planetę, to jego po
chodzenie stało się jednym z najważ
niejszych zagadnień kosmogonicznych.
W związku z tym wysunięto aż cztery
hipotezy odnośnie jego pochodzenia.
Według jednej — najmniej aktual
nej oraz najmniej prawdopodobnej hi
potezy — Księżyc miałby być, w za
mierzchłej przeszłości, samodzielną
planetą Luną (np. tzw. planetą trygonalną albo... makroplanetoidą), a do
piero później połączył się w trwały
układ z Ziemią („Urania” 10/1976 oraz
„The Astronomical Reports” 1/1974).
Inna hipoteza, ogłoszona w II poło
wie XIX w. przez George’a Darwina
(syna twórcy teorii ewolucji gatunków)
i następnie wielokrotnie modyfikowa
na, zakładała, że Księżyc jest oderwa
nym fragmentem Ziemi. Powstanie
Księżyca miało nastąpić dzięki ode
rwaniu się części szybko wirującej,
półpłynnej jeszcze (?) Ziemi. Obecnie
ta hipoteza jest uważana za mało praw
dopodobną.
Wreszcie według trzeciej hipotezy
Księżyc powstał mniej więcej równo
cześnie (4,5 mld lat temu?) z Ziemią
i z tego samego fragmentu obłoku protoplanetamego otaczającego Słońce
około 5 mld lat temu; zatem powsta
nie Księżyca byłoby sprzężone z po
wstaniem Ziemi.
Natom iast według najnowszej
(czwartej) hipotezy Księżyc powstał na
skutek kolizji jakiegoś dostatecznie
masywnego ciała (dużej planetoidy
żelazoniklowej) z formującą się naszą
planetą, czyli musiałoby się to zdarzyć
między 4,5 a 4 mld lat temu! Podczas
zderzenia wytworzyła się oczywiście
wysoka temperatura, część zderzającej
się materii wyparowała, jądro owego
nieznanego ciała zostało wchłonięte
przez jądro Ziemi (stąd chyba właśnie
mamy w środku naszej planety jądro
nife*), pozostała część materii płaszcza
160

Świadectwo burzliwej przeszłości — różny wygląd niewidocznej i widocznej strony Księżyca

ziemskiego uleciała w przestrzeń okołoziemską, gdzie sformowała się w glob
będący obecnie naszym Księżycem.
Upadek tej ogromnej planetoidy
(o średnicy nawet ponad 1000 km?)
miałby nastąpić w... rejonie Basenu Południowo-Pacyficznego. Zarazem ude
rzenie to miałoby spowodować nachy
lenie osi obrotu Ziemi pod kątem 66,5°
do płaszczyzny jej orbity, ale również
stabilizować precesję osi ziemskiej —
jak twierdzi I. A. Riezanow.
Inny wariant powyższej hipotezy—
zaproponowany niemal 30 lat temu
przez Piotra Wolańskiego (obecnie
profesora PW) — zakłada, iż po ude
rzeniu rzeczonej planetoidy uleciała w
przestrzeń część materii płaszcza
ziemskiego i z niego to właśnie utwo
rzył się nasz Księżyc. Argumentów na
korzyść tejże hipotezy dostarczyły
ostatnio następujące dane, uzyskane
dzięki licznym astronautycznym mi
sjom: skład chemiczny i mineralogicz
ny materii księżycowej oraz średnia
gęstość Srebrnego Globu odpowiada
jąca mniej więcej średniej gęstości
płaszcza ziemskiego i litosfery.
Chociaż nie całkiem nowa, ta hipo
teza pochodzenia Księżyca jest jednak
bardzo poważnie rozpatrywana jako
konkurencyjna wobec poprzedniej,
mówiącej o wspólnym pochodzeniu
Ziemi oraz Księżyca z materii (planetozymali) wokółsłonecznego dysku
protoplanetamego.
W związku z tymi ostatnimi — ka
tastroficznymi niejako wersjami hipo
tez pochodzenia Księżyca — wydaje

się, że jego powstanie nosiło całkiem
odmienny charakter, niż np. utworze
nie się układów satelitarnych planetolbrzymów.
Niezbyt obiecująco, przynajmniej
dla ludzkości, przedstawia się przy
szłość układu Ziemia-Księżyc. Na sku
tek wzajemnych oddziaływań grawita
cyjnych — wywołujących zjawiska
pływowe — rotacja Ziemi jest spowal
niana i doba nasza się wydłuża. Nie
gdyś, kilkaset milionów lat temu, doba
trwała 22 godz., a jeszcze wcześniej,
kiedy protoksiężyc znajdował się— jak
to się przypuszcza — mniej więcej
w połowie obecnej odległości od Zie
mi, doba na naszej planecie trwała
prawdopodobnie kilkanaście godzin.
Z kolei po upływie kilkuset następnych
milionoleci doba ziemska zrówna się
z miesiącem księżycowym, który do
tego czasu również się wydłuży (ponie
waż Księżyc oddala się powoli od Zie
mi) i będzie liczyła prawie 55 obecnych
dób. A potem... Potem Księżyc zacznie
się z wolna zbliżać — po spirali — ku
Ziemi i jeśli znajdzie się zbyt blisko niej
(wewnątrz tzw. sfery Roche’a), zosta
nie rozerwany, a jego odłamki utworzą
piękny pierścień wokół naszej planety.
Tylko czy będzie wtedy jeszcze ktoś na
naszej planecie, kto będzie mógł to po
dziwiać?

Prof. T. Zbigniew Dworak z Zakła
du Kształtowania i Ochrony Środo
wiska AGH w Krakowie zajmuje się
ponadto historią nauki, a w szcze
gólności — astronomii; jest również
członkiem World Science Fiction

* niklowo-żelazowe (przyp. red.)
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Własne obserwatorium astronomiczne
naprawdę tanim kosztem
Siadając do pisania tego artykułu, mia
łem wątpliwości, czy nie będzie to chwa
leniem się swoimi dokonaniami. Usilna
namowa p. Jacka Burdy z Krakowa i mo
jej żony przekonały mnie, że warto po
dzielić się swoimi osiągnięciami z inny
mi, jeśli w ten sposób przyczyniamy się
do rozwijania zainteresowań pasjonatów
astronomią.
Zatem na wstępie parę słów historii.
Na stawiane mi często pytania „Od kie
dy interesuję się astronomią?” — odpo
wiadam — od zawsze. Gdy sięgam
myślą wstecz, to pamiętam, że już jako
małe dziecko lubiłem patrzeć na roz
gwieżdżone niebo i podziwiać jego pięk
no. Pamiętam, ile satysfakcji dało mi
skierowanie bardzo prostej lunetki, którą
wykonałem ze szkieł okularowych, na
tarczę Księżyca. Mogłem na własne oczy
zobaczyć to, o czym mówili inni i o czym
można było przeczytać w książkach.
Dopiero kupno w Zarządzie Głównym
PTMA książki Antoniego Rybarskiego
Teleskop zwierciadlany w wykonaniu
amatorskim pozwoliło mi poznać podsta
wy obróbki szkła, szlifowanie i polero
wanie zwierciadeł teleskopowych. Po
czątki były trudne. Przyznaję, że czasa
mi miałem dosyć chodzenia wokół becz
ki jak w kieracie. Bardzo często niecier
pliwiłem się, gdy coś mi nie wychodziło.
Dużo wiadomości czerpałem z pre
numerowanych (od roku 1954) miesięcz
ników „Urania”. Powoli, lecz stale moja
biblioteczka zapełniała się książkami
o tematyce astronomicznej. Udało mi się
również nabyć parę książek z dziedziny
optyki, dzięki którym po paru latach za
brałem się do samodzielnego konstru
owania lunet do obserwacji nieba.
Obecnie, dzięki p. Jackowi Burdzie,
jestem posiadaczem komputerowego
programu obliczeniowego. Korzystając
z tego programu, mogę szybciej i dokład
niej wykonać obliczenia parametrów
obiektywów do lunet. Dzisiaj, po latach,
gdy przeglądam swoje dawne notatki
dotyczące obliczeń parametrów obiek
tywu refraktora, trudno mi uwierzyć, że
można było wykonać tyle obliczeń „na
piechotę”, bez pomocy komputera czy
chociażby kalkulatora.
Wykonałem dotychczas dwa zwier
ciadła o średnicy 300 mm do teleskopu
systemu Newtona z możliwością wyko
rzystania ich do teleskopu w systemie
Cassegraina. Jeden z teleskopów już
4 /2 0 0 4

jest zainstalowany w puławskim obser
watorium, drugi czeka na wykonanie ob
serwatorium w Urzędowie koło Kraśni
ka, gdzie powiększy liczbę sprzętu do
obserwacji. Wykonałem kilka obiekty
wów soczewkowych do refraktorów
0 średnicy od 100-145 mm, z których
jeden został przekazany do obserwato
rium w Puławach, drugi niebawem za
stanie przekazany do Urzędowa. Pozo
stałe obiektywy posiadam na własny
użytek (ewentualnie czekają na nabyw
ców). Ponieważ apetyt rośnie w miarę
jedzenia, pomyślałem, że dobrze by było
mieć własne, małe obserwatorium. Jak
pomyślałem, tak też się z czasem stało.
W 1998 r. na budynku mieszkalnym
wybudowałem własnym wysiłkiem ob
serwatorium (na zdjęciu). Byłem jedno
cześnie jego projektantem i wykonawcą
większości prac. Obserwatorium to po
siada obrotową obracaną ręcznie kopu
łę o średnicy 320 cm z odsuwaną szcze
liną do obserwacji. Konstrukcja całości
jest zwarta i prosta, a koszt materiałów
1budowy nie przekroczył kwoty 3000 zł.
Kopuła mojego projektu posłużyła za
w zorzec do zbudowania podobnej
w Urzędowie, powiększonej do 400 cm
średnicy. W 2002 r. wybudowałem dru
gie mniejsze obserwatorium z myślą
udostępniania go zainteresowanym ob
serwacjami. Konstrukcja całego obiek
tu oparta jest na planie ośmiokąta i zo
stała przykryta kopułą przymocowaną na
stałe do pomieszczenia obserwacyjne
go. Całość to konstrukcja szkieletowa ze
stali pokryta panelami koloru białego, by
uniknąć nadmiernego nagrzewania się
wnętrza. Większość materiałów stalo
wych, jak: ceowniki, kątowniki, teowniki
i płaskowniki nabyłem na złomowisku
w cenie 70 gr za kilogram. Inne mate
riały to: łożyska, kilka desek na podło
gę, felga koła samochodowego wraz
z piastą silikon, trochę szkła okienne
go, drzwi i panele. Odmiennością obser
watorium „na podwórku" w porównaniu
do obserwatorium „na domu” jest to, że
całość obiektu obraca się przy użyciu
małej dźwigni od wewnątrz bez żadne
go wysiłku fizycznego. Szczelina obserw atorium dla odm iany składa się
z dwóch części otwieranych na boki. Sta
tyw z umieszczoną na nim lunetą pozo
staje nieruchomy. Całość jest zakotwi
czona w bloku cementowym o podsta
wie 150 cm na głębokości 120 cm i przyU R A N I A - POSTĘPY ASTRONOMII

kryta 40 cm warstwą ziemi. Nad po
wierzchnią ziemi wystaje tylko cemen
towy blok o średnicy 40 cm i wysokości
ok. 35 cm. Pomieszczenie, jak już nad
mieniłem, to:
— ośmiokąt o średnicy ok. 240 cm,
— wysokość ścian do podstawy kopuły
ok. 200 cm,
— wysokość kopuły ok. 120 cm.
Żeberka kopuły zostały wygięte na
giętarce walcowej z teownika. Panele do
konstrukcji szkieletowej przymocowałem
silikonem. Koszt całego przedsięwzięcia
nie przekroczył 1500 zł. Projekt oraz
większość prac przy obserwatorium
wykonałem sam.
Taki mały, zgrabny obiekt, jak na po
niższym zdjęciu w tle, może być Państwa
własnością jeśli macie własną działkę,
trochę gotówki, zdolności do majsterko
wania, a przede wszystkim chęci.
Namawiam do pracy przy budowie
własnego obserwatorium. Wszystkim
zainteresow anym służę bezintere
sowną obszerną i szczegółową infor
macją telefonicznie, listownie lub u mnie
na miejscu.
Z wykonanych obserwatoriów mam
pełną satysfakcję — czego i Państwu
życzę.
Sławomir Bogusz
PS Pragnącym nawiązać ze mną kontakt
podaję adres: ul. Łany 5,24-173 Markuszów,
tel. 0-81 88 18 048.

Domowe obserwatorium z 3,2-m obrotową
kopułą. W tle pawilon obserwacyjny z roz
chylaną kopułą o średnicy ok. 2,5 m
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NGC 1501
a (J2000)
6 (J2000)
Gwiazdozbiór
Typ
Jasność fotograficzna
Jasność wizualna
Jasność absolutna Mv
Rozmiar
Odległość
Prędkość radialna

04h 07,0m
+60° 55’
Żyrafa
Mgławica planetarna
13.3
11,5
+ 1,0

5 6 " x 48”
1.3 kpc
+37 km/s

Jedna z rzadziej badanych do tej pory jasnych mgławic pla
netarnych północnego nieba. Odkryta prawdopodobnie przez
Williama Herschela i skatalogowana przez niego jako H IV.53.
W katalogu Dreyera znajdujemy jej opis: „mgławica plane
tarna, dość jasna, raczej mała, znacznie wydłużona, 1' śred
nicy". Jest stosunkowo łatwa do zobaczenia przez 15-cm
teleskop z uwagi na dość dużą jasność powierzchniową.
W teleskopie średnicy 20 cm powierzchnia mgławicy wyda
je się jednorodna, z wyraźnie określonymi krawędziami,

a używając filtru OIII i dużego powiększenia (200-300 razy)
możemy zauważyć, że środek mgławicy jest nieco ciemniej
szy niż jej zewnętrzne obszary. Centralna gwiazda typu WC4/
OVI i jasności wizualnej 14,2 mag. w teleskopach o średnicy
30-35 cm i małych powiększeniach jest widoczna tylko po
przez zerkanie, przy większych widać ją stale. Powierzch
nia mgławicy wydaje się zielonkawa. Przy użyciu 40-cm te
leskopów i dużych powiększeniach jaśniejsze zewnętrzne
obszary dają wyraźne wrażenie pierścieniowej struktury,
wewnątrz której widać jaśniejsze i ciemniejsze nieregularne
obszary. Tuż na południe od mgławicy widać charaktery
styczną formację kilku słabych gwiazd przypominających
gwiazdozbiór Delfina.
Gaz w mgławicy jest silnie wzbudzony przez promienio
wanie centralnej, bardzo gorącej gwiazdy. Temperatura wzbudzeniowa elektronów w gazie wynosi około 12000 K. Zasad
nicza część samej mgławicy przypomina elipsoidę obrotową
w której są obecne jednak pary dużych płatów nadających jej
znacznie bardziej skomplikowany wygląd. Przyczynę tego
kształtu upatruje się w oddziaływaniu stosunkowo wolno roz
przestrzeniającego się gazu mgławicy z bardzo szybkim i gę
stym wiatrem gwiazdowym z centralnej gwiazdy. Temperatu
ra samej gwiazdy wynosi około 100 tys. K, a tempo, w jakim
traci masę, szacowane jest na 5x10-7 masy Słońca na rok.
Prędkość wiatru osiąga aż 3000 km/s, nic więc dziwnego, że
silnie wpływa on na strukturę pierwotnie ukształtowanej, jesz
cze w fazie post-AGB, mgławicy. Gwiazda centralna wykazu
je rzadkie dla jąder mgławic planetarnych nieradialne pulsacje typu g (grawitacyjnie napędzany mechanizm pulsacji) oraz
wyjątkowo małą zawartość wodoru w warstwie powierzchnio
wej. Prawdopodobnie gwiazda ta doświadczyła tzw. późne
go pulsu termicznego (pulsy termiczne pojawiają się w cza
sie gdy gwiazda przechodzi fazę AGB i są związane z włą
czaniem i wyłączaniem palenia helu w cienkiej warstwie
zwanej szelem, czemu towarzyszy tzw. błysk helowy), który
spowodował odrzucenie bogatych w wodór warstw zewnętrz
nych i odsłonięcie węglowo-tlenowego jądra. Tego typu
gwiazdy mogą być prekursorami pulsujących białych karłów
typu GW Virginis.

NGC 1502
a (J2000)
ó (J2000)
Gwiazdozbiór
Typ
Jasność fotograficzna
Jasność wizualna
Jasność absolutna Mv
Rozmiar
Odległość
Prędkość radialna

04h, 07,8m
+62° 20’
Żyrafa
Gromada otwarta
6,7
5,9
-

6,2

7,0’ x 7,0'
870 pc

Ta młoda, dość jasna gromada otwarta została opatrzona
przez Williama Herschela numerem VII.47. Jej opis w katalo
gu NGC jest następujący: „gromada, dość bogata w gwiazdy,
zwarta, nieregularny kształt”. Gromada jest doskonale widocz
na nawet w małym 8-10 cm teleskopie, gdyż większość z jej
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około 40 członków to gwiazdy o jasności w przedziale od 9,5
do 11 mag. Gromada znajduje się niedaleko mgławicy plane
tarnej NGC 1501 i leży na przedłużeniu łańcucha gwiazd zna
nego jako Kaskada Kembla i złożonego z kilkunastu blisko
leżących siebie gwiazd. Przy bardzo małym powiększeniu
rzędu 20-25 razy i w polu widzenia około 3 stopni można zo
baczyć całość — gromadę i kaskadę — tworzącą jedno z naj
piękniejszych skupisk gwiazd na niebie. Większe powiększe
nia ukazują wizualną podwójność niektórych z gwiazd kaska
dy jak i samej gromady. Kaskada nie jest fizycznie połączona
z gromadą. W gromadzie, której kształt w większym telesko
pie przypomina trapez, wyraźnie dominuje jasna, żółta, optycz
nie podwójna gwiazda ADS 2984, której oba składniki okaza
ły się być układami wielokrotnymi!
Gromada zawiera wiele gwiazd typu B, które są silnie po
czerwienione (E(B-V) = +0,8), co może wskazywać na wciąż
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galeria obiektów NGC
dość dużą ilość materii międzygwiazdowej w obrębie samej
gromady. Jej wiek szacuje się na około 10 min lat, jest więc
rzeczywiście młoda. Obiektem w NGC 1502, który przyciąga
największą uwagę astronomów, jest jeden ze składników owej
jasnej żółtej gwiazdy ADS 2984B, będący układem zaćmie
niowym. Oznaczony jest w Generalnym Katalogu Gwiazd
Zmiennych jako SZ Cam. Układ ten składa się z bardzo ma
sywnej, jasnej i gorącej pary gwiazd o typie spektralnym 0 9
IV + BO,5 V, krążących wokół siebie z okresem 2,7 doby oraz
słabszego towarzysza obiegającego ten układ z okresem 60
lat, który z kolei sam jest układem podwójnym o okresie orbi
talnym równym 2,8 dnia. To oznacza, że w skład ADS 2984
wchodzi co najmniej sześć gwiazd, z których cztery są bar
dzo masywne. SZ Cam została wykorzystana do niezależne
go wyznaczenia odległości do NGC 1502, lecz otrzymywane
rezultaty w zależności od przyjętych założeń znacznie się
między sobą różnią co prawdopodobnie wynika z istnienia
silnych kolidujących wiatrów w tym ciasnym, gorącym ukła
dzie podwójnym. Może to utrudniać dobre zdefiniowanie roz
miarów gwiazd, a także otrzymanie krzywych prędkości ra
dialnych wolnych od różnych efektów systematycznych.

♦

•

*

•
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*% ♦
**•

NGC 1514
a (J2000)
ó (J2000)
G w iazdozbiór
Typ
Jasność fotograficzna
Jasność wizualna
Jasność absolutna Mv
Rozmiar
O dległość
Prędkość radialna

04h, 09,3m
+30° 4 7 ’
Byk
Mgławica planetarna

10,0
10,9
2,3’ x 2,0’
+60 km/s

Mgławica ta została odkryta przez Williama Herschela 13 li
stopada 1790 r. i znana jest dzisiaj jako mgławica Kryształek.
Herschel oznaczył ją numerem H IV.69 .W katalogu NGC
znajdujemy bardzo wstrzemięźliwy jej opis: „9 gwiazd w mgła
wicy o średnicy 3’”. Dla Herschela kształt tej mgławicy był
punktem startowym do jego rozważań na temat natury mgła
wic planetarnych, które, jak sądził, były skupiskami blisko sie
bie leżących i nie rozdzielonych gwiazd otaczających fizycz
nie centralną jaśniejszą gwiazdę. W tym przypadku uznał jed
nak, że ma do czynienia z prawdziwą mgławicą otaczającą
centralną gwiazdę. Ową otoczkę nazywał atm osferą w czym
zbytnio się nie mylił, gdyż istotnie, jak dzisiaj wiemy, mgławi
ca planetarna to pozostałość po odrzuconej w przestrzeń ko
smiczną atmosferze czerwonego olbrzyma.
Mgławica jest dość słaba i żeby ją zobaczyć bez filtru ta
kiego jak OIII, trzeba użyć około 20-cm teleskopu. Widać ją
wtedy jako słabą dość rozległą okrągłą poświatę wokół gwiaz
dy o jasności 9,4 mag., która nie wywiera żadnego szczegól
nego wrażenia. W teleskopach o średnicy 35-40 cm nie ujaw
nia wiele więcej i dopiero użycie filtrów mgławicowych na tyle
znacząco podnosi kontrast obrazu, że można rozróżnić jaś
niejsze wewnętrzne struktury w mgławicy na podobieństwo
wycinków łuków. Mgławica oglądana przy dużym powiększe
niu w samych sąsiedztwie centralnej gwiazdy jest wyraźnie
ciemniejsza, co daje wrażenie, że jest ona od niej oddzielo
na. Kształt mgławicy przypomina elipsę, choć niektórzy ob
serwatorzy notują kształt przypominający kwadrat.
4/2004

W obrębie samej mgławicy, która generalnie przypomina
elipsoidę, astronomowie znaleźli szereg bąbli materii związa
nych z wypływem masy z centralnej gwiazdy. Klasyczny mo
del formowania się takich struktur poprzez bipolarny wypływ
materii w tym przypadku nie tłumaczy kształtu mgławicy. Dla
tego uważa się, że jest to prawdopodobnie pozostałość po
fazie wspólnej otoczki układu podwójnego o okresie 10 dni
i łącznej masie około 4,5 masy Słońca. Okazuje się bowiem,
że centralna gwiazda jest układem podwójnym składającym
się z olbrzyma typu A0 — który dominuje w widmie widzial
nym — i bardzo gorącego składnika typu O, który jest bardzo
trudny do zauważenia w zakresie optycznym. Obserwacje
wykonane z pomocą Teleskopu Kosmicznego pozwoliły prze
konać się, że odległość między składnikami jest stosunkowo
mała (mniejsza niż 0,1”), gdyż nie udało się ich rozdzielić.
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XX Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium
Astronomiczne w Grudziądzu
uż tradycyjnie oznaką zbliżają
cej się wiosny w grudziądzkim
planetarium są napływające z ca
łej Polski listy z protokołami z woje
wódzkich seminariów oraz przesyłki
z przygotow anym i przez m łodzież
szkół ponadgimnazjalnych referatami
0 tem atyce astronom iczno-astronautycznej. Ta ogólnopolska impreza od
była się w tym roku po raz dwudziesty,
ale seminaria astronomiczne w Gru
dziądzu m ająjuż swojąprzeszło 30-letnią tradycję. Pomiędzy 1969 a 1974 r.
odbywały się tam międzyszkolne semi
naria astronomiczne i astronautyczne,
z kolei w okresie 1975-1984 odbyło się
10 seminariów międzywojewódzkich
dla Polski północnej.
Grudziądzkie seminarium jest uko
ronowaniem prowadzonej w sezonie je 
sienno-zimowym kampanii informacyjno-elim inacyjnej w poszczególnych
województwach. Akcję tę organizują
planetaria w Olsztynie i w Grudziądzu,
a ściślej — dwie osoby: Małgorzata
Śróbka-Kubiak z Grudziądzkiego Pla
netarium i O bserw atorium A strono
m icznego oraz K azim ierz Schilling
z Olsztyńskiego Planetarium i Obserwa
torium Astronomicznego (OPiOA). Pa
tronat finansowy nad tegoroczną im
prezą objęły m.in. Fundacja Astronomii
Polskiej, Przewodniczący Rady Miej
skiej Grudziądza, W ydziały Oświaty
Urzędów Miejskich, Kuratoria Oświa
ty, Urzędy M arszałkowskie, ODN-y,
WOM-y, OPiOA, Spółdzielnia Miesz
kaniowa oraz Zespół Szkół Technicz
nych w G rudziądzu, w ydaw nictw o
Prószyński i S-ka, PTMA i PTA. Orga
nizatorami wojewódzkich konkursów
1 sem inariów są K uratoria O św iaty
oraz Ośrodki Metodyczne lub Ośrodki
D okształcania N au czy cieli, je d n a k
w p ra k ty c e c ię ż a r zo rg an izo w an ia
i przeprowadzenia wojewódzkich se
minariów niejednokrotnie spoczywa
na poszczególnych szkołach i od szere
gu lat związanych z tą imprezą nauczy
cielach.
Przedsięwzięcie to nie miałoby jed
nak racji bytu bez twórczego zaangażo
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w ania ze strony sam ej m łodzieży.
W tym roku szkolnym 730 uczniów na
pisało referat na wybrany przez siebie
temat. Na podstawie pisemnych opraco
wań poszczególne komisje dokonały
wyboru 147 prac, które ich autorzy wy
głaszali na forum wojewódzkich semi
nariów. Po ich wysłuchaniu jury kwali
fikowało z reguły dwie najciekawsze
prezentacje do grudziądzkiego finału.
W ten sposób wyłoniono 29 referatów
z wszystkich 16 województw.
Uczestnicy seminarium, w sumie 33
autorów prac zakwalifikowanych do
w ygłoszenia oraz 18 w yróżnionych
(jako „kibice”) wraz z kilkunastoma
opiekunami — nauczycielami, zostali
od razu, już w przeddzień rozpoczęcia
w łaściw ych sesji, m iło przyw itani
przez gospodarzy seansem w planeta
rium. Niestety, fatalna w tym roku po
goda uniemożliwiła jakiekolwiek obser
wacje nieba i pokazy plam słonecznych
w trakcie trwania całego seminarium.
Chyba nawet po raz pierwszy w histo
rii imprezy pamiątkowe zdjęcie uczest
ników zostało wykonane w sali wykła
dowej.
Dwudniową, roboczą część semina
rium wypełniły prezentacje podzielone
formalnie na trzy sesje, pośw ięcone
m.in. obserwacjom nieba, Układowi
Słonecznemu, gwiazdom i Wszechświa
towi. Uroczystość otwarcia, której prze
wodniczył (podobnie jak i wszystkim
sesjom) dr Kazimierz Schilling, zaszczy
cili swąobecnościąm.in. prezydent Gru
dziądza, p. Andrzej Wiśniewski, prze
wodniczący Rady Miasta, p. Eugeniusz
Piasecki oraz przedstawiciele miejskie
go wydziału oświaty i kuratorium wo
jew ództw a kujaw sko-pom orskiego.
Uczestników seminarium powitały ser
decznie pani Mirosława Wojtaszewska,
dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
w Grudziądzu, siedziby planetarium
i obserwatorium oraz pełna zaangażo
wania gospodyni macierzystej placów
ki — pani Małgorzata Śróbka-Kubiak.
Swoimi refleksjami w związku z jubi
leuszem imprezy podzielił się prezes
Polskiego Towarzystwa Astronomiczne
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go prof. Andrzej Woszczyk, zaś reflek
sjami pod hasłem „Od uczestnika do
jurora” — niżej podpisany. Oficjalne
otwarcie zwieńczył wykład inaugura
cyjny nt. „Niezwykłości w 23 cyklu ak
tywności słonecznej”, który wygłosił
dr Adam Michalec.
Referatom uczestników przysłuchi
wało się jury w składzie: dr Kazimierz
Schilling — przewodniczący, dr Hen
ryk Brancewicz, doc Tadeusz Jarzę
bowski, dr Adam Michalec, dr Maria
Pańków, dr Krzysztof Rochowicz i prof.
Andrzej Woszczyk. Jurorzy reprezento
wali Polskie Towarzystwo Astronomicz
ne, Polskie Towarzystwo Miłośników
A stronom ii i Polskie Tow arzystw o
Astronautyczne. Zadaniem komisji była
ocena wystąpień pod kątem merytorycz
nej wartości i poprawności referatu, jego
wartości dydaktycznej i sposobu prezen
tacji oraz reakcji na pytania i uwagi
zgłoszone w dyskusji.
Zakwalifikowane do finału prezen
tacje to mniej więcej w połowie prace
oparte na własnych obserwacjach bądź
samodzielnie przygotowanych poka
zach komputerowych, a w drugiej po
łowie opracowania literatury na dany
temat. Niewątpliwie cechą charaktery
styczną tych pierwszych jest zaangażo
wanie emocjonalne autora w prezento
wane treści, pomimo nawet niekiedy
mało wymiernych rezultatów. Niezwyk
le ważna jest jednak satysfakcja z sa
m od zieln ie w ykonanej obserw acji
oraz możliwość podzielenia się własny
mi doświadczeniami z rówieśnikami
i zachęcenia ich do podobnych prób.
Prace teoretyczne coraz częściej są bo
gato (bywa niestety, że wręcz przesad
nie, a czasem nie do końca w sposób
świadomy i przemyślany) ilustrowane.
Jurorzy nie tylko stymulowali dys
kusję, ale też na bieżąco dzielili się
swoimi uwagami i komentarzami do
tyczącymi prezentowanych zagadnień.
Podsumowując referaty dotyczące ob
serwacji nieba, doc. Tadeusz Jarzębow
ski podzielił się ciekawostkami dotyczą
cymi przejść Wenus przed tarczą Słońca
i zachęcał do obserwacji tego rzadkiego
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w kraju
zjawiska w dniu 8 czerwca br. Z kolei
na zakończenie serii referatów o tema
tyce kosmologicznej niżej podpisany
zapoznał uczestników seminarium z naj
nowszymi badaniami obiektów na krań
cach obserwowanego Wszechświata.
Gdy uczestnicy seminarium wraz
z opiekunami udali się na seans w pla
netarium, jurorzy zebrali się w celu prze
dyskutowania i ocenienia przedstawio
nych wystąpień. Każdy członek komisji
konkursowej, niezależnie od pozosta
łych, ocenił poszczególne referaty
w skali od 1 do 10 punktów. O końco
wej klasyfikacji zadecydowała suma
uzyskanych ocen. Przy siedmiu ocenach,
najniższą uzyskaną notą mogło być więc
7 punktów (ale takiego referatu tym ra
zem nie było), zaś najwyższą — 70 (tej
maksymalnej noty również nie przyzna
no). Jury postanowiło wyróżnić prezen
tacje, które w ocenie komisji zebrały
ponad 45 punktów. Końcowa klasyfika
cja czołówki wygląda następująco:
I miejsce (66 punktów): Krzysztof
Tora z Krakowa (woj. małopolskie) Róż
nicowa rotacja Słońca,
II miejsce (63 punkty): Michał Potę
pa z Bochni (woj. małopolskie) Co mo
żemy zobaczyć przez chmury, czyli jak
budowałem radioteleskop,
III miejsce (60 punktów): Maciej
Hermanowicz z Olsztyna (woj. warmiń
sko-mazurskie) Misja Mars Exploration
Rover,
IV miejsce (59 punktów): Emilia Si
dor z Włodawy (woj. lubelskie) Prze
jście Merkurego przed tarczą Słońca
w 2003 r. — preludium do tranzytu
Wenus,

V miejsce (58 punktów): Jan K. No
wak z Torunia (woj. kujawsko-pomorskie) Jak wyprzedzić światło?,
VI miejsce (57 punktów): Kamil
Szewc z Rybnika (woj. śląskie) Radio
we obserwacje roju Perseidów w okre
sie max. aktywności w nocy 12/13 sierp
nia 2003 r.,
W miejsce (56 punktów): Jan Mi
siak z Torunia (woj. kujawsko-pomorskie) Mikrofalowe promieniowanie tła
a modele kosmologiczne i co z tego wy
nika?,
VIII miejsce (55 punktów): Piotr
Guzik z Krosna (woj. podkarpackie)
Jasne komety ostatnich lat,
IX miejsce (54 punkty): Marcin Gro
nowski z Grudziądza (woj. kujawsko-pomorskie) Astrochemia materii międzygwiazdowej,
X miejsce (52 punkty): Grzegorz Si
tek z Twardogóry (woj. dolnośląskie)
Fotograficzny rejestrator zakryć planetoidalnych,
XI miejsce (49 punktów): Radosław
Poleski z Kołobrzegu (woj. zachodnio
pomorskie) Ponad trzysta obserwacji
Słońca,
XII miejsce (48 punktów): Paweł
Żurek z Buska Zdroju (woj. świętokrzy
skie) Czarne dziury, czyli droga bez po
wrotu,
XIII miejsce (45 punktów): Adam
Król z Biskupca (woj. warmińsko-ma
zurskie) Życie człowieka na stacji ko
smicznej.
Podczas uroczystości zakończenia
seminarium (już w sobotę), laureaci zo
stali nagrodzeni teleskopem, lornetka
mi, aparatami fotograficznymi, atlasa
mi nieba i pięknymi
albumami. Wszyscy
uczestnicy uzyskali
pamiątkowe dyplo
my, nagrody książko
we, plakaty, mapy
f o r — 31
nieba, kalendarze
astronomiczne. Ko
m isja konkursowa
postanowiła również
w ręczyć za słu ż o 
nym nauczycielom
i opiekunom dyplo
my za zaangażowa
nie i o sią g n ię c ia
Nagrodę odbiera zdobywca III miejsca Maciej Hermanowicz
z Olsztyna (który brał udziat w pracach misji „Mars Exploration w pracy dydaktycz
nej z uczestnikami
Rover" w ośrodku NASA
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ogólnopolskich młodzieżowych semina
riów astronomicznych. Uzyskali je: Ma
riusz Chodór (Busko), Mieczysław Han
kus (Bochnia), M ariusz Kamiński
(Toruń), Romuald Kondys (Rybnik),
Grzegorz Sęk (Kraków) i Mirosław Trociuk (Włodawa).
Imprezę podsumowali w krótkich
wystąpieniach dr Adam Michalec
(PTA), dr Henryk Brancewicz (PTMA)
oraz Przewodniczący Rady Miasta Gru
dziądza, p. Eugeniusz Piasecki. Całość
zwieńczyło spotkanie towarzyskie przy
kawie.
Warto na zakończenie przytoczyć
opinię przewodniczącego jury, dra Ka
zimierza Schillinga, który podkreślił
korzyści, jakie uczniowie wynieść mogą
z uczestnictwa w seminarium. Nie są to
wprawdzie żadne wymierne i konkret
ne przywileje w rodzaju tych, jakie ofe
rują laureatom olimpiady przedmioto
we (przyjęcie na studia bez egzaminu
itp.). Zresztą z założenia nie jest to ty
powy konkurs przedmiotowy ani tym
bardziej przedmiotowa olimpiada— nie
rozwiązuje się tu przecież tych samych
zadań. To sami uczestnicy wybierają te
mat, który im odpowiada, starając się go
jak najlepiej zaprezentować. W ten spo
sób nie tylko zdobywają wiedzę, ale też
uczą się niezwykle cennej umiejętności
jej przekazywania, opanowywania tre
my, umiejętności występowania na fo
rum publicznym. Są to umiejętności bar
dzo przydatne w dzisiejszym świecie.
Przyswojona przy okazji wiedza daje
każdemu dodatkową satysfakcję.
Te proste, ale jakże szlachetne cele
przyświecają organizatorom astrono
micznych spotkań młodzieży w formie
seminariów już od kilkudziesięciu lat.
Mimo szeregu przemian, reform i trans
formacji w naszym kraju zapisały się one
na stałe w kalendarzu astronomicznych
wydarzeń. Serdeczna i życzliwa atmo
sfera, jaka towarzyszy grudziądzkiemu
seminarium, sprawia, że jego uczestni
cy już teraz zapisują sobie w kalenda
rzu daty kolejnego, XXI OMSA: 7-9
kwietnia 2005 r. Życzymy organizato
rom nie słabnącego zapału i wytrwało
ści w przygotowaniach, a sponsorów
namawiamy do kontynuowania szla
chetnej misji wspierania tej niezwykle
pożytecznej imprezy.
Krzysztof Rochowicz
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XLVII Olimpiada Astronomiczna
'dniach od 12 do 14 marca
2004 r. w Planetarium i Ob
serwatorium Astronomicz
nym im. Mikołaja Kopernika w Chorzo
wie odbyły się zawody centralne XLVII
O lim piady A stronom icznej. D zień
wcześniej, w czwartek 11 marca wie
czorem uczestnicy zaw odów finało
wych brali udział w konsultacjach pod
sztucznym niebem planetarium, ponie
waż jedno z zadań zawodów III stop
nia tradycyjnie nawiązuje do wyglądu
planetaryjnego nieba, a nie wszyscy
uczniowie w jednakowym stopniu są
obeznani w wyglądzie obrazu sztucz
nego nieba.
W zawodach centralnych uczestnicy
mieli do rozwiązania sześć zadań, w tym
jedno praktyczne wprowadzone w miej
sce zadania obserwacyjnego, którego
wykonanie uniemożliwiła pochmurna
pogoda oraz jedno zadanie sprawdzają
ce znajomość nieba i umiejętność orien
tacji na nim — rozw iązyw ane pod
sztucznym niebem planetarium.
Oceny rozwiązań dokonano tuż po
zawodach, w sobotę 13 marca. W tym
dniu uczniowie obejrzeli dwa seanse
oraz interaktywną wystawę „O obro
tach”. Zwiedzili też pracownie Planeta
rium, a wieczorem obejrzeli film w trój
wymiarowej technice IMAX.
W niedzielę, 14 marca 2003 r., na
uroczystości kończącej 47 edycję olim

W

piady astronomicznej, ogłoszono wy
niki, w ręczono dyplom y i nagrody.
W tym roku wszyscy uczestnicy finału
otrzymali bony do realizacji w EMPIK-ach oraz książki i inne wydawnictwa
astronomiczne. Wszyscy laureaci i fi
naliści (z wyjątkiem zwycięzcy) otrzy
mali lornetki produkcji finny „Uniwer
sał”. Zwycięzca otrzymał wartościowy
teleskop. Wcześniej ciekawy wykład
w ygłosił pan prof. A ndrzej Sołtan.
Mówił o odkryciach i innych sprawach
zw iązanych z peryferiam i naszego
Wszechświata. Po oficjalnej uroczysto
ści odbyło się spotkanie uczestników
finału z członkami Komitetu Główne
go oraz zaproszonych gości. W tego
rocznej olimpiadzie odnotowano kolej
ny w z ro st liczby u cz estn ik ó w —
w porównaniu z ubiegłoroczną olim
piadą o 12%. Ich liczbę w rozbiciu na
poszczególne w ojew ództw a podano
w tabeli.
W zawodach I stopnia należało roz
wiązać dwie serie zadań. Zadania te zo
stały opublikowane w „Delcie” oraz na
wielu stronach internetowych (m. in.
www.planetarium.chorzow.net.pl). We
wrześniu 2003 r. tematy zadań I serii
zostały dodatkowo rozesłane w postaci
afisza do wszystkich liceów ogólno
kształcących w Polsce. Zestaw drugiej
serii zadań został rozesłany do wszyst
kich uczniów, którzy przesłali pod ad

Laureaci XLVII Olimpiady Astronomicznej. Od lewej stoją: Marcin Gronowski, Rafał Po
leski, Piotr Guzik, Jakub Skowron

166

U R A N IA - Po s t ę p y A s t r o n o m i i

resem Komitetu Głównego Olimpiady
rozwiązania zadań pierwszej serii.
Zgodnie z regulaminem olimpiady
uczestnikom tego poziomu eliminacji w
sumie przedłożono 11 zadań, z których
należało rozwiązać jedno z trzech zadań
obserwacyjnych i sześć z pozostałych
ośmiu zadań.
W zawodach okręgowych w Katowi
cach i Włocławku, do których zakwali
fikowało się 65 uczniów, rozwiązywa
no cztery zadania.
Uczestnikom, którzy doszli do fina
łu, na wszystkich poziomach eliminacji
ogółem przedstawiono 20 zadań do roz
wiązania. Były to zadania teoretyczne,
praktyczne i obserwacyjne.
Zaszły zmiany w składzie Komitetu
Głównego Olimpiady Astronomicznej.
Z udziału w pracach komitetu zrezygno
wali prof, dr hab. Wojciech Dziembow
ski oraz prof, dr hab. Józef Smak, a w
ubiegłej olimpiadzie — pani dr Cecylia
Iwaniszewska.
U stępującym członkom kom itetu
wyrażono podziękowanie za ich wielo
letni udział w pracach Komitetu Głów
nego i wielki wkład w kształtowanie
wysokiego poziomu merytorycznego
olimpiady.
Nowe nominacje do Komitetu wrę
czono panom profesorom: Andrzejowi
Pigulskiemu z Uniwersytetu Wrocław
skiego, Andrzejowi Sołtanowi z Cen
trum Astronomicznego w Warszawie,
Edwinowi Wnukowi z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
panu prof. Andrzejowi Strobelowi z Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toru
niu.
P rzygotow anie u czestn ik ó w do
wszystkich stopni zawodów utrzymy
wało się na poziomie zeszłorocznym —
wyższym od notowanego w kilku ostat
nich latach. W dalszym ciągu zwracał
uwagę wzrost liczby prac z dobrym ko
mentarzem słownym uzasadniającym
zastosowane rozwiązanie. Osiągnięte
przez uczniów wyniki świadczą o tym,
że na poziomie zawodów III stopnia ich
wiedza i umiejętności w zakresie astro
nomii, praktycznie zdobywane w dro
dze samokształcenia, odpowiadają do
bremu opanowaniu materiału z fizyki,
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matematyki i astronomicznych podstaw
geografii w zakresie obejm owanym
przez program olimpiady oraz świadczy
o dobrej orientacji we współczesnej te
matyce astronom icznej. D otyczy to
wszystkich uczestników finału, również
tych z klas młodszych.
Jakie plany mieli tegoroczni uczest
nicy finału? Siedmiu z nich deklarowa
ło w ankiecie podjęcie studiów astrono
micznych, ale tylko trzech nie podawało
alternatyw nych kierunków studiów.
Szóstka spośród deklarujących m. in.
astronomię jako swój przyszły kierunek
studiów zmieściła się wśród zawodni
ków, którzy zajęli pierwsze 9 miejsc,
wśród pozostałych znalazła się tylko jed
na osoba planująca studia astronomicz
ne. Jest to ciekawe spostrzeżenie, jeśli
weźmie się pod uwagę, że ankieta była
wypełniana przed zawodami.
Uczestnikami finału byli uczniowie,
którzy w bieżącym roku startowali rów
nież w innych olimpiadach — rekordzi
sta startował dodatkowo w olimpiadach
matematycznej, fizycznej i chemicznej.
Tylko sześciu uczniów zawodów II I
stopnia olimpiady astronomicznej nie
brało udziału w żadnej innej olimpia
dzie.
Większość uczestników nie po raz
pierwszy startowała w olimpiadzie astro
nomicznej. Dla zwycięzcy tegorocznej
olimpiady był to ju ż czwarty występ

w olimpiadzie i za
każdym razem do
chodził do finału, a
dwie ostatnie olim
piady wygrał. Tylko
sześciu zaw odni
ków finału w olim
p ia d z ie a s tro n o 
micznej brało udział
po raz pierwszy.
Nieco mniej niż
zwykle dotarło do
finału uczniów klas Czas oczekiwania na ogłoszenie wyników skracał zespół „Lamłodszych — sta chim Trio” z Izabelą Spaleniak — uczestniczką olimpiad astro
n o w ili oni ty lko nomicznych
30% finalistów — na starcie, w pierw miotowych (olimpiada astronomiczna
szym etapie olimpiady astronomicznej jest olimpiadą interdyscyplinarną i dla
było ich ponad 50%.
tego tych uprawnień nie ma). Jeden
Uczestnicy finału mieli też okazję z uczestników narzekał na śniadanie
podać swoje uwagi o olimpiadzie astro i kolację, ale „...zupa na obiad była bar
nomicznej. Szczególnie cenne były dla dzo dobra”.
Nie zawiedli tradycyjni sponsorzy
organizatorów uwagi uczniów startu
jących również w innych olimpiadach olimpiady astronomicznej: Polskie To
i tych, którzy w olimpiadzie astrono warzystwo Miłośników Astronomii (do
micznej startowali wielokrotnie. Bar tacja finansowa oraz nagrody książko
dzo miłe były wypowiedzi o „wspania we dla wszystkich uczestników finału)
łej atm osferze” , dobrej organizacji i Firma Uniwersał z Żywca (nagroda dla
i „...w ogóle super”. Nie brakowało też zw ycięzcy tegorocznej olim piady).
wypowiedzi krytycznych. Wśród nich Przez wiele lat olim piadę znacząco
powtarzały się postulaty, by wszyscy sponsorował również Komitet Astrono
uczestnicy finału otrzymywali tytuł fi mii Polskiej Akademii Nauk. Olimpia
nalisty, a uczestnicy zawodów okręgo dę sponsorowało też Planetarium Ślą
wych i centralnych mieli uprawnienia skie.
szkolne takie, jak w olimpiadach przed
Henryk Chrupała

XLVII Olimpiada Astronomiczna 2003/2004. Wyniki zawodów III stopnia
Lp. Nazwisko

Imię

Miejsce

Szkoła

1.

Guzik

Piotr

I i tytuł laureata

I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

2.

Poleski

Radosław

II i tytuł laureata

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika
w Kołobrzegu

3.

Skowron

Jakub

III i tytuł laureata

XIV LO im. Stanisława Staszica w W arszawie

4.

Gronowski

Marcin

IV i tytuł laureata

I LO im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

5.

Samborski

Rafał

V i tytuł finalisty

I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim

6.

Baryluk

Witold

VI i tytuł finalisty

II LO im. Mieszka I w Szczecinie

7.

Bajer

Mariusz

VII i tytuł finalisty

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Fienryka Sienkiewicza
w Nowej Rudzie

8.

Filip

Arkadiusz

VIII i tytuł finalisty

9.

I LO w Radzyniu Podlaskim

Miller

Krzysztof

IX i tytuł finalisty

V LO im. Wspólnej Europy w Olsztynie

10.

Rondio

Jacek

X i tytuł finalisty

I LO im. Mikołaja Kopernika

11.

Wróbel

Paweł

XI i tytuł finalisty

I LO im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie

12.

Krysiak

Łukasz

XII i tytuł finalisty

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Piotrkowie
Trybunalskim
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w Łodzi
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astronomia w szkole

Rozkład terytorialny uczestników XLVII Olimpiady Astronomicznej 2003/2004
Lp.

W ojewództwo
1 stopień

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Liczb a uczestników
finalistów
II stopień
centralne

laureatów

0
0
3
0
1
0
3

1
0
1
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1

19

8

4

Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

10
19
11
1
11
10
7
0
15
0
15
24
1
4
6
5

4
12
7
0
7
4
3
0
6
0
2
12
0
3
1
4

1
4

Razem

139

65

1
0
3
1
1
0
1

0
1
0
0
0

ZADANIA XLVII OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
ROK SZKOLNY 2003/2004
ZAWODY I STOPNIA
Pierwsza seria zadań
1. Siła ciągu lądownika Księżyca jest skierowana piono
wo ku górze. Rozpatrz ruch tego lądownika poruszającego
się nad powierzchnią Księżyca, gdy wartość siły ciągu jest
równa sile przyciągania grawitacyjnego.
Jeśli przez jakiś czas podczas tego ruchu pionowa siła
ciągu silnika zmniejszy się o połowę, to jak zmieni się wte
dy ruch lądownika.
W sytuacji lądownika utrzymywanego przez silnik nie
ruchomo nad powierzchnią Księżyca na dostatecznie dużej
wysokości oblicz czas, na jaki należy zmniejszyć siłę ciągu
silnika do 0,9 przyspieszenia grawitacyjnego Księżyca, by
początkowo nieruchomy lądownik zetknął się z powierzch
nią Księżyca z prędkością 3 km/godz.
We wszystkich przypadkach zakładamy, że ruch rakiety
odbywa się w jednorodnym polu grawitacyjnym Księżyca.
2. Zespół polskich astronomów zaproponował metodę
„m asow ego” odkryw ania planet w okół innych gwiazd.
Metoda ta umożliwia zarejestrowanie spadku jasności gwiaz
dy, gdy przed jej tarczą przechodzi ciemny obiekt (np. pla
neta). Oceń, jakie spadki jasności rejestruje się wspomnianą
m etodą w przypadku rejestrow ania przejścia ciem nego
obiektu o rozmiarach Jowisza na tle tarczy gwiazdy podob
nej do Słońca. Wynik podaj w wielkościach gwiazdowych.
3. W dniu 4 sierpnia br. Neptun był w opozycji do Słońca,
a jego odległość od Ziemi wynosiła 4348 min km. Hipote
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tyczny obserwator znajdujący się na Neptunie mógłby wtedy
oglądać przejście Ziemi przed tarczą Słońca. Na podstawie
samodzielnie wyszukanych danych porównaj to zjawisko
z przejściem Merkurego przed tarczą Słońca obserwowanym
z Ziemi w dniu 7 maja br. Przyjmując kołową orbitę ziem
skiego Księżyca (r = 384 tys. km), oblicz kąt, pod jakim wi
dać Księżyc w stosunku do Ziemi. Wykonaj stosowny rysu
nek.
4.
Zaprojektuj zegar słoneczny, który będzie wskazywał
czas prawdziwy słoneczny w Twojej miejscowości. Wyko
naj go oraz napisz instrukcję dotyczącą działania i posługi
wania się nim. Ewentualnie załącz zdjęcie.

Zadania obserwacyjne
Rozwiązanie zadania obserwacyjnego powinno zawierać:
dane dotyczące przyrządów użytych do obserwacji i pomia
rów, opis metody i programu obserwacji, standardowe dane
dotyczące przeprowadzonej obserwacji (m.in. datę, czas,
współrzędne geograficzne, warunki atmosferyczne), wyni
ki obserwacji i ich opracowanie oraz ocenę dokładności
uzyskanych rezultatów. W przypadku zastosowania meto
dy fotograficznej należy dołączyć negatyw.
1. Obserw acja przelotu Międzynarodowej Stacji K o
smicznej ISS na podstawie samodzielnie znalezionych efe
meryd.
2. Obserwacja całkowitego zaćmienia Księżyca w nocy
z 8 na 9 listopada 2003 r.
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Na brak atrakcji w drugim kwartale tego roku miłośnicy
astrofotografii nie mogli narzekać. Była możliwość
fotografowania wszystkich widocznych okiem planet,
paru komet i zjawiska całkowitego zaćmienia Księżyca...

I

Zdjęcia kolejnych faz zaćmienia zostały wykonane
przy pomocy refraktora achromatycznego 63/840 i aparatu
Canon EOS300D, natomiast zdjęcie fazy całkowitej przy pomocy
lunetki na bazie obiektywu PZO (D = 68, f = 400). Czasy naświetlania
zdjęć 0,25 s (ISO 200), a dla fazy całkowitej 2 s (IS0800)
(bez prowadzenia). Zdjęcia zostały złożone w całość przy pomocy
oprogramowania Adobe Photoshop. Autor: Michał Witkowski, Toruń

Przemysław Rudż i Cezary
Wierucki są autorami za
mieszczonych obok zdjęć
komety 2001 Q4 NEAT (gór
ne: 13 maja, eksp. suma
ryczna 20 min przy ISO
800, dolne: 17 m aja br.,
eksp. 24 x 1 min przy ISO
400 + 24 x 1 min przy ISO
800, sprzęt: TEC 140 APO
+ Canon EOS 10D + mon
taż Losmandy G8)

Niżej kometa Bradfielda sfotografowa
na 28 kwietnia br. (godz. 2:58 CWE) przez
Dariusza Dorosza z Żabikowa (eksp. 14
s, Zenit 412 z obiektywem 2/58 mm, film
Fuji 400 ASA)
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Prezentowane obok zdjęcie zachodu bardzo młodego
Księżyca to dzieło Mariusza Świętnickiego ze Żręcina
(ognisko główne Newtona 205/907, Fuji Superia x-TRA
400, eksp. 4 s, godz. 17:59 CSE, 21.02.2004).
Wyżej zaćmienie Księżyca z 4 maja br. sfotografowa
ne przez Wiesława Skórzyńskiego z Torunia (aparat cyf
rowy Olym pus Camedia C4000, projekcja okularowa,
średnica obiektywu 60 mm, czas eksp. 2 s).
Poniższe zdjęcie nosi tytuł „Trzecia Planeta wzywa
pomocy”, a wykonał je wieloletni radiooficer i radiotele
grafista p. Wojciech Mazurkiewicz z Lublina (noc 26/27
września 2003 r., godz. 22.30-01.20 CWE, Praktica LLC,
Pancolor 1,8/50, film Konica VX200, asysta: J. Jaślikowska) Bardzo jasny sygnał (SOS w kodzie Morse’a) to Mars.
Ekspozycja: kropka i przerwa po 1 min, kreska 3 min
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astronomia w szkole
3. Jako rozw iązanie zadania obserw acyjnego można
również nadesłać opracowane wyniki innych własnych ob
serwacji prowadzonych w ostatnim roku, a w szczególno
ści obserwacje Marsa, blisko jego wielkiej opozycji.

Druga seria zadań

rozważania od sytuacji, gdy sonda wraz z paliwem jest już
na orbicie ziemskiej.
4.
W dniu zaćmienia Słońca efemerydy obserwowanych
w pewnej miejscowości pozycji Słońca i Księżyca są nastę
pujące:

Moment

1. Jakie musi być położenie Ziemi i Marsa względem
Słońca w momencie startu sondy kosmicznej do Czerwo
nej Planety, aby lot sondy następował przy minimalnym
zużyciu energii. Przyjm ij, że orbity obu planet są okręga
mi i znajdują się w jednej płaszczyźnie.
2. Oblicz, jakiej grubości w arstw ę węgla należałoby
rocznie spalić na całej Ziemi, by dostarczyć tyle samo ener
gii, ile dostarcza Słońce. N a ile lat takiego ogrzewania Zie
mi wystarczyłoby atmosferycznego tlenu?
Uwagi. Przy obliczeniach przyjmij, że do powierzchni
dochodzi ilość energii, która wynika z uwzględnienia śred
niego albedo wynoszącego 0,39, stała słoneczna wynosi
A = 1368 W/m2, a węgiel ma wartość opałową w = 2,4-107
J/kg i gęstość p = 2,5 103 kg/m3.

3. Znając wzór Ciołkowskiego

gdzie odpowiednio v prędkość końcowa rakiety, w pręd
kość gazów odrzutowych, mQpoczątkowa a m końcowa
masa rakiety, znajdź ilość paliwa potrzebną:
a) do rozpędzenia sondy o masie 1000 kg do prędkości
20 km/s,
b) do lotu na Plutona, bez korzystania z przyspieszania
polami grawitacyjnymi planet.
Dla uproszczenia załóż, że paliwo (łącznie z utleniaczem)
ma wartość opałową typowych węglowodorów (ok. 4-107
J/kg i około jednej czwartej tej energii można zamienić na
energię kinetyczną gazów odrzutowych oraz że zaczynamy

a

ó

Słońce

5h40m
7h40m
9h40ra

4h29m59s
4h30m19s
4h30m39s

+ 21°49,’5
+ 21°50,’3
+ 21°51/1

Księżyc

5h40m
7h40m
9h40m

4h26m47s
4h30m42s
4h34m37s

+ 21°45,’4
+ 22°06, 8
+ 22°26,’4

Przyjmij, że w czasie całego zaćmienia obserwowany pro
mień tarczy Słońca wynosi 15' 46, ”5, a Księżyca— 14'48,”0
Jakie będzie w tym miejscu zaćmienie? Oceń jego po
czątek, koniec, wielkość i moment maksymalnej fazy.

ZAWODY II STOPNIA
1. Na początku bieżącego roku osiadł na Marsie lądownik Spirit, który będzie wędrował przez okres co najmniej
3 miesięcy po dnie krateru, gdzie został osadzony. Oblicz,
jak będzie zmieniała się z czasem odległość Marsa od Zie
mi, przyjmując, że w momencie lądowania elongacja Mar
sa wynosiła d o = 88°. Przyjmij upraszczająco, że Ziemia
i Mars poruszają się w jednej płaszczyźnie, po okręgach
0 promieniach odpowiednio równych Rz = 1 AU, RM= 1,52
AU, z okresami obiegu równymi odpowiednio Pz = 1 rok
1 PM= 1,88 lat. Jaki to będzie miało wpływ na czas dociera
nia sygnałów z Ziemi do Marsa i sygnałów powrotnych?
2. W trakcie ewolucji Wszechświata zmienia się jego śred
nia gęstość. W najprostszym, ale zupełnie dobrze opisującym
Wszechświat modelu, określa to równanie Friedmanna:

Na rozkładówce:

Kolorowe obłoki wokół p Ophiuchi
Spektakularne barwy mgławicy wokół p Ophiuchi stanowią obraz wielu procesów fizycz
nych, które w niej zachodzą. Obszary niebieskie świecą głównie światłem odbitym —
promieniowanie niebieskie p Oph i sąsiednich gwiazd rozprasza się bardziej w tej części
mgławicy niż światło czerwone. Dzienne niebo na Ziemi z tych samych powodów jest
niebieskie. Czerwone i żółte obszary świecą z powodu emisji atomów i molekuł gazów
mgławicy. Promieniowanie niebieskie, fioletowe i nadfioletowe (czyli o dużej energii) po
bliskich gorących gwiazd wzbudza i jonizuje (wybija elektrony) atomy i molekuły mgławi
cy, a następnie, w procesach rekombinacji jest emitowane różnokolorowe promieniowa
nie w określonych liniach widmowych, zależne od składu mgławicy. Za ciemne obszary
są odpowiedzialne ziarna pyłu utworzone w atmosferach młodych gwiazd. Te ziarna pra
wie całkowicie blokują światło wysyłane przez obiekty leżące za nimi. Chmury mgławicy
p Oph leżą znacznie bliżej nas niż widoczna na zdjęciu gromada kulista M4, która znaj
duje się po prawej stronie u góry naszego kolorowego obrazu. Mgławica ta jest w istocie
jeszcze bardziej kolorowa, niż to może dostrzec ludzkie oko i świeci we wszystkich za
kresach promieniowania — od najkrótszych fal gamma do promieniowania radiowego.
Fot. Adam Block (KPNO Visitor Program), NOAO, AURA, NSF
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gdzie R(t) jest czynnikiem skali, G — newtonowską stałą
grawitacji a p(t) — gęstością materii. Powyższe równanie
różniczkowe opisuje ewolucję czasową tzw. Wszechświa
ta płaskiego (o krzywiźnie równej zero), a kropka nad
zmienną oznacza jej pochodną czasową, w tym przypadku
pochodną względem czasu kosmicznego t. Wiedząc, że
przesunięcie ku czerwieni jest opisane wzorem

*(Q

R(f.)

l

gdzie łw i t oznacza odpowiednio czas kosmiczny w mo
mencie rejestracji światła (czyli współcześnie) oraz w mo
mencie jego emisji, oblicz średnią gęstość Wszechświata
obecnie i w momencie emisji światła, którego przesunię
cie ku czerwieni obecnie wynosi 6.
W rozpatrywanym zakresie zmienności czasu kosmicz
nego można założyć, że Wszechświat jest wypełniony py
łem, czyli ciśnienie materii jest możliwe do pominięcia.
Zauważ, że konieczny do rozwiązania zadania związek
między gęstością masy i czynnikiem skali da się określić.
Przyjmij, że stała Hubble’a z definicji określona jako
H(t):

W) wynosi współcześnie 70
R(t)

km
s-Mpc

3. Podaj ekstremalne szerokości geograficzne wystę
powania „księżycowych dni i nocy polarnych” dla Księ
życa blisko pełni, rozumianych jako zjawisko, w którym
Księżyc nie zachodzi w dwóch kolejnych kulminacjach
dolnych oraz zjawisko, w którym Księżyc w kolejnych
dwóch kulminacjach górnych nie jest widoczny. Przedys
kutuj, kiedy w ciągu roku takie zjawiska (dla wskazanych
poprzednio obszarów) mogą nastąpić podczas pełni Księ
życa.
4 . W dniu 8 czerwca 2004 r. nastąpi przejście Wenus na
tle tarczy słonecznej. „Kalendarz Astronomiczny na rok
2004” (T. Ściężor, PTMA) podaje następujące momenty
zjawiska:
pierwszy kontakt
5h 20m UT,
drugi kontakt
5h 39m UT,
trzeci kontakt
l l h 03m UT,
czwarty kontakt
1l h 23m UT.
Zaproponuj program obserwacji zjawiska, zakładając,
że masz do dyspozycji teleskop o średnicy 25 cm i ogni
skowej 250 cm, z napędem zegarowym. W projekcie
uwzględnij cel obserwacji, a także określ, jakie dodatko
we oprzyrządowanie będzie potrzebne w przeprowadze
niu obserwacji.

ZAWODY III STOPNIA
1. Obecnie obserwuje się pozagalaktyczne obiekty od
całkiem bliskich, aż do mających przesunięcie ku czerwieni
z ~ 6. Biorąc pod uwagę, że przepuszczalne przez atmo
sferę ziemską promieniowanie elektromagnetyczne w za
kresie widzialnym zawiera się w granicach od 380 do 780
nanometrów, określ:
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1. Jaką temperaturę musiałby mieć obiekt traktowany jako
ciało doskonale czarne o przesunięciu ku czerwieni około
6, by móc zarejestrować w zakresie widzialnym okolice mak
simum jego widma termicznego? Gwiazdy jakich typów
widmowych w tym obiekcie mają maksima jasności obser
wowane z Ziemi w zakresie widzialnym?
2. W jakich zakresach widma należałoby obserwować
pobliskie obiekty galaktyczne, by móc z nimi porównać
własności tego odległego obiektu obserwowanego w zakre
sie widzialnym.
3. W jakim zakresie widma należałoby ten odległy obiekt
obserwować, gdyby chcieć stwierdzić, czy w obiekcie tym
są gwiazdy o własnościach zbliżonych do Słońca.
Dane dotyczące temperatur gwiazd odpowiednich typów
widmowych i potrzebne stałe wyszukaj samodzielnie.
2 . Satelita obiegający Ziemię po okręgu w płaszczyź
nie równika, w odległości a od środka Ziemi, w okresie
P, podczas krótkiego jednorazowego impulsu uzyskał do
datkowy wektor prędkości v \ Opisz ruch satelity po im
pulsie, który nadał satelicie dodatkowy wektor prędkości:
a) równy 1/4 pierwotnego chwilowego wektora pręd
kości satelity (1/4 v),
b) przeciwny do pierwotnego wektora prędkości chwi
lowej satelity,
c) prostopadły do pierwotnej płaszczyzny orbity sateli
ty i o wartości równej 1/4 wartości pierwotnego wektora
prędkości,
d) prostopadły do pierwotnej płaszczyzny orbity sateli
ty i o wartości równej wartości pierwotnego wektora pręd
kości.
Określ wszystkie możliwe parametry orbity satelity,
w stosunku do parametrów orbity pierwotnej, po uzyska
niu dodatkowego wektora prędkości.
3. W 1677 r. Edmund Halley zwrócił uwagę, że obser
wacje przejść Wenus przed tarczą słoneczną mogą posłu
żyć do wyznaczenia paralaksy Słońca, a tym samym do
określenia wartości jednej jednostki astronomicznej. Od
tego czasu zdarzyły się zaledwie cztery takie zjawiska:
6 VI 1761,3 VI 1769,9X11 1874 oraz 6 XII 1882. Dla ich
obserwacji były wysyłane w różne miejsca globu ziem
skiego ekspedycje, które z możliwie dużą dokładnością
wyznaczały momenty tzw. kontaktów (definiowanych po
dobnie jak przy zaćmieniu Słońca) oraz kątowe długości
drogi Wenus na tle tarczy słonecznej.
Podaj, w jaki sposób z obserwacji przejść Wenus na tle
tarczy słonecznej, dokonywanych w przynajmniej dwóch
odległych miejscach na Ziemi, można obliczyć wartość
jednostki astronomicznej. Przyjmij następujące założenia:
1. Zarówno Ziemia, jak i Wenus obiegają Słońce po
okręgach, przy czym okres obiegu Wenus wynosi Pw lat.
2. Obserwacje dokonywane sąz dwóch odległych miejsc
na Ziemi, tak dobranych, że środek zjawiska przypada
w tym samym momencie blisko górowania Słońca. Naj
krótsza odległość pomiędzy tymi miejscami mierzona po
powierzchni Ziemi wynosi d, a środek zjawiska w obu
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miejscowościach jest obserwowany na tej samej wysoko
ści nad horyzontem.
Jako dane przyjmij również promień Ziemi Rz oraz śred
nicę kątową Słońca a i odległość kątową pomiędzy za
obserwowanymi drogami przejścia Wenus na tle tarczy
słonecznej.
4. Ile wynoszą średnice najmniejszych z kraterów na
Księżycu, które jeszcze można realnie dostrzec w trakcie
teleskopowych obserwacji wizualnych z powierzchni Zie
mi? Podaj minimalne parametry teleskopu niezbędnego do
takich obserwacji. W jakich warunkach obserwacje takie
powinny być przeprowadzone?

5. Aparatura planetarium odtwarza jedną z nocy 2004 r.
Posługując się dostarczonymi wydawnictwami (atlas nie
ba, kalendarz astronomiczny na 2004 r.), dla odtwarzanej
sytuacji określ:
— datę, porę nocy i miejscowy czas gwiazdowy;
— przybliżone współrzędne równikowe zenitu;
— szerokość geograficzną miejsca obserwacji;
— zidentyfikuj widoczne planety, określaj ąc ich współrzęd
ne równikowe i przybliżone współrzędne horyzontalne;
— azymuty punktów przecięcia ekliptyki z horyzontem.

i ogniskowej 1000 mm. Z dołączonej listy gwiazd zmien
nych zaćmieniowych wybierz te, dla których będzie moż
liwe przeprowadzenie obserwacji w celu wyznaczenia mo
mentu minimum jasności metodą wizualną. Miejsce
obserwacji znajduje się w punkcie o współrzędnych
A = 19°E, (p = 50°N. Zakładamy, że horyzont jest odsło
nięty we wszystkich kierunkach, a warunki pogodowe są
bardzo dobre przez całą noc. Spośród otrzymanej listy
gwiazd wskaż tę, którą, Twoim zdaniem, powinno się ob
serwować w pierwszej kolejności. Odpowiedź uzasadnij.
Jak zmodyfikować program obserwacji, gdy warunki po
godowe nie będą idealne?
Załączona tabela zawiera kolejno:
numer kolejny
nazwę gwiazdy
współrzędne równikowe
(a, <5)
jasność w maksimum
Max [magnitudo]
jasność w minimum
min [magnitudo]
epoka początkowa
M0 [JH>he|]
okres
P [dni]
szerokość minimum głównego D [dni]
typ zmienności:
EA — gwiazdy zaćmieniowe typu Algola,
EB — gwiazdy zaćmieniowe typu /3 Lyr,
EW — gwiazdy zaćmieniowe typu W UMa.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

6. W ciągu dzisiejszej nocy (12/13 marca 2004) masz
dostęp do lunety (teleskopu) o średnicy obiektywu 100 mm

Dane do zadania 6.
Nazwa
gwiazdy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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U Cep
AB CVn
CN Com
V Crt
TY Del
XX Del
CM Lac
TX Leo
UV Leo
UZ Leo
BG Leo
BL Leo
UX Peg
VW Peg
AT Peg
AW Peg
BK Peg
BY Peg
Dl Peg
FL Peg
TX UMa
XY UMa
BG Vul
HS Vul

a
01h02m,1
12 09,1
12 17,1
11 21,7
21 02,0
20 26,0
21 58,0
10 32,4
10 35,7
10 37,9
11 39,2
11 43,0
22 26,2
22 54,0
22 11,0
21 50,0
23 44,6
21 36,7
23 29,7
21 24,1
10 42,0
09 06,3
21 17,2
20 00,3

ó
+81°53’
+33 44
+16 48
-1 6 24
+13 01
+18 23
+44 19
+08 55
+14 32
+13 50
+23 29
+25 03
+17 46
+32 58
+08 11
+23 47
+26 17
+27 55
+14 42
+09 04
+45 50
+54 42
+21 51
+22 36

Max

min

Mo[JDhel]

P [d]

D [d]

typ
zmień.

6,m75
14,7
13,3
9,9
9,7
13,0
8,18
5,66
8,90
9,58
13,6
13,8
10,7
9,9
8,97
7,40
9,97
12,9
9,38
13,5
7,06

9,m24
15,4
14,0
10,53
10,9
14,8
9,15
5,75
9,56
10,15
15,1
14,5
12,0
10,6
9,75
8,61
10,47
13,6
10,48
14,3
8,80
10,17
13,7
14,2

2453074,955
2453075,419
2453075,253
2453075,001
2453075,686
2453075,448
2453075,275

2,4930475
1,29006
0,73544
0,7020361
1,19112689

0,30
0,26
0,14
0,13
0,24

2,12363
1,6046916

0,21
0,18

EA
EA
EB
EA
EA
EA
EA

2453074,535
2453075,594
2453075,430
2453075,269
2453075,756
2453075,892
2453075,478
2453075,064
2453067,634
2453072,614
2453075,143
2453075,588
2453075,267
2453074,397

2,4450566
0,60008478
0,6180428
3,779167
0,2819306
1,544617
1,170648
1,1460764
10,62259
5,4899085
0,3419372
0,7118168
0,474324
3,0632382
0,478994587
0,403252
0,3320669

0,27
0,10
0,12
0,38
0,06
0,21
0,14
0,20
1,06
0,33
0,07
0,15
0,09
0,30
0,10
0,08
0,07

EA
EA
EW
EA
EW
EA
EA
EA
EA
EA
EW
EA
EA
EA
EB
EW
EW

9,50
12,9
13,9
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Trzy lata OSIRIS-a
Dokładnie 23 lutego 2004 r. Kanadyj
ska Agencja Kosmiczna świętowała
trzecią rocznicę wystrzelenia na orbitę
instrumentu OSIRIS i jego instalacji na
szwedzkim satelicie Odin. OSIRIS to
wspólne przedsięwzięcie naukowców
przede wszystkim z Kanady, jak rów
nież Szwecji, Finlandii i Francji. W naj
większym skrócie, głównym celem mi
sji jest precyzyjne monitorowanie za
sobności atmosfery w ozon. Po trzech
intensywnych latach instrumentarium
jest w wyśmienitej kondycji, dając na
dzieję na długą i owocną kontynuację
misji naukowej.
Jak podkreśla profesor Edward Lle
wellyn z University of Saskatchewan,
kierownik całego projektu, OSIRIS jako
pierwszy umożliwił uczonym precyzyjne
zdefiniowanie struktur atmosferycznych.
Innymi słowy, możliwe jest wykonywa
nie skanowania atmosfery, na zasadzie
podobnej do wykorzystywanej szeroko
w medycynie tomografii. Otrzymane
dotychczas wyniki pokazały, jak daleka
od kompletności była nasza wiedza
0 strukturach, które „czają” się w ziem
skiej atmosferze.
Możliwości, jakie daje OSIRIS, są na
prawdę imponujące. Wśród całego ich
bogactwa warto wymienić choć kilka:
tworzenie map koncentracji aerozoli
1dwutlenku azotu (czyli głównych źródeł
zanieczyszczenia atmosfery) czy też
dostarczanie dziennych, miesięcznych
i rocznych profili wysokościowych ozo
nu dla danego obszaru.
Zebrane w 2002 r. dane dowodzą ten
dencji zmniejszania się zubożenia ozo
nu, jednakże z drugiej strony wiadomo,
iż dziura ozonowa nad A ntarktydą
w 2003 r. była większa niż kiedykolwiek
wcześniej. Co gorsza, tempo regenera

cji warstwy ozonowej jest dużo mniej
sze aniżeli normalne.
Na koniec warto zaznaczyć, iż tak uzy
skane ekspertyzy, jak i wypracowane
nowe metody podczas służby OSIRIS-a,
mogą się okazać wielce wartościowe
w badaniach atmosfer Marsa oraz in
nych planet Układu Słonecznego.
(mag)

Widoki na Phoebe
Przedstawiamy poniżej kilka najnow
szych zdjęć wykonanych w czerwcu
przez sondę Cassini-Huygens. Pokazują
one nieznane oblicze Phoebe, jednego
z księżyców Saturna — bogatego w lód,
pokrytego cienką (300-500 m) warstwą
ciemnej materii.
Fot: NASA/JPL/Space Science Institute

Pulsarowa para

Ciemne oblicze. Phoebe odbija zaledwie ja
kieś 6% światła słonecznego. Najjaśniejsze są
przypuszczalnie całkiem młode, niewielkie kra
tery — wybijający te „rany" intruzi odsłonili lo
dowe, jaśniejsze wnętrze księżyca

Morze kraterów. Okolice bieguna południowego Phoebe — zdjęcie obejmuje jakieś 120 km,
widziane z odległości niespełna 13 tys. km — są usiane kraterami rozmaitego „kalibru”. Jaś
niejsza materia to prawdopodobnie lód. Ściany największych kraterów mają prawie 4 km
wysokości!
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Dwa w jednym. Krater widoczny po lewej,
wielkości około 45 km, znajduje się w jesz
cze większej formacji, o rozmiarze rzędu
100 km. Naukowcy spodziewają się cieka
wych odkryć, gdy tylko uda im się rozpraco
wać poprawną chronologię wydarzeń, mają
cych tu miejsce w przeszłości
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Odkryto pierwszą parę pulsarów — wy
jątkow o gęstych obracających się
gwiazd, które „nadają” na falach radio
wych. Gwiazdy okrążają się wzajemnie
w bardzo zawiłym tańcu. Pierwszy pul
sar odkryto w 1967 r., od tego czasu
odkryto ponad 1400 takich obiektów.
W 1974 r. odkryto pierwszy układ pulsar-gwiazda neutronowa (Nagroda No
bla w 1993 r.). Jednak niedawne odkry
cie to jedyny znany związany grawita
cyjnie układ dwu pulsarów.
Pulsary to rodzaj „pulsujących”
gwiazd neutronowych. Gwiazda neutro
nowa powstaje w czasie wybuchu su
pernowej — część gwiazdy „rozrzuca
na” jest w spektakularnym wybuchu,
a jądro gwiazdy się zapada. Gwiazda
neutronowa ma masę około 2-3 mas
Słońca upakowaną w kuli o promieniu
rzędu 10 km, co daje średnią gęstość
rzędu 1015 g/cm3! (Dla porównania gę
stość wody to 1 g/cm3, a średnia gęstość
Słońca to 1,4 g/cm3). W „normalnej”
gwieździe zachodzą reakcje termojądro
we, palą się coraz cięższe pierwiastki,
poczynając od wodoru i helu, dzięki nim

Ilustracja odkrytej pary pulsarów. Źrodło:
Jodrell Bank Observatory
4/2004
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czewkowaniem grawitacyjnym. Gwiaz
Ilustracja tłumaczy obserwacje i pokazuje, jak działa układ dwu
Pulsary em itują pulsarów. Ponieważ pulsar A i B okrążają się nawzajem, więc da lub planeta może zadziałać jak ko
promieniowanie ra okresowo składnik A oświetla składnik B, a wówczas jasność smiczna soczewka, która wzmacnia i podiowe o dużym natę gwiazdy B wzrasta
jaśnia światło gwiazdy położonej znacz
żeniu, ale nie izotropowo, lecz w wąskiej ko w określonych pozycjach na swojej nie dalej. Pole grawitacyjne gwiazdy-powiązce. Gwiazdy te mają silne pole ma orbicie. Wyglądało to, jakby coś włącza większacza ugina i ogniskuje światło tak
gnetyczne i to ono jest odpowiedzialne ło i wyłączało miganie pulsara. B. Fre samo, jak soczewka ugina i ogniskuje
za kierunkowe promieniowanie pulsara. drick Jenet i Scott Ransom, autorzy pra światło obserwowanej gwiazdy w tele
Gdy gwiazda ratuje, wraz z nią porusza cy, która 29 kwietnia ukazała się w Na skopie. Albert Einstein przewidział ten
się ta wiązka — analogicznie do latarni ture, uważają że to coś jest blisko zwią efekt w swojej teorii względności i po
morskiej. Obserwator, jeśli znajdzie się zane z radioemisją pochodzącą z pul twierdził w odniesieniu do naszego Słoń
pod odpowiednim kątem w stosunku do sara A. Autorzy są przekonani, że skład ca. Dzięki temu zjawisku można odkry
pulsara-latarni, będzie „omiatany” jego nik B staje się jasny, gdy jest podświet wać istnienie planet o małych masach.
promieniowaniem. Choć latarnia morska lany przez emisję składnika A. Strumień Najnowsze odkrycie było możliwe dzię
świeci cały czas, my widzimy tylko jej mi energii z pulsara A wpływa na pole ma ki współpracy międzynarodowych grup
ganie — okresowe pojawianie się wiąz gnetyczne pulsara B, powodując zmia badawczych: Microlensing Observations
ki światła. W przypadku pulsarów mamy ny jego gęstości strumienia oraz kształ in Astrophysics (MOA) i Optical Gravita
do czynienia z pulsującym sygnałem ra tu wysyłanego pulsu. Opierając się na tional Lensing Experiment (OGLE). Na
diowym.
Einsteinowskiej Teorii Grawitacji, auto wet dobrze wyekwipowani amatorzy
Odkrycie układu dwu gwiazd neutro rzy przewidzieli ewolucję tego układu astronomicznych odkryć mogą używać
nowych nazwanych PSR J0737-3039 w przyszłości: ponieważ jest to układ sil tej samej techniki, by pomóc w potwier
ogłoszono w 2003 r. Obserwacji doko nie oddziaływujący grawitacyjnie, to ich dzeniu istnienia planet wokół innych
nała międzynarodowa grupa naukow wzajemne przyciąganie zmieni w przy gwiazd.
ców z Włoch, Australii, Wielkiej Brytanii szłości emisje promieniowania z pulsa
Nowo odkryty układ gwiazda-planei USA. Zaproponowali oni następujące ra A, a to z kolei spowoduje, że w innym ta znajduje się 17 tys. lat świetlnych od
wytłumaczenie odkrycia: mamy do czy położeniu na orbicie składnik B będzie nas (czyli w naszej Galaktyce) w gwiaz
nienia z duetem, w skład którego wcho podświetlany przez A. Swoje badania dozbiorze Strzelca. Planeta krążąca
dzi obracający się pulsar i niepulsująca autorzy oparli o obserwacje wykonane wokół gwiazdy typu czerwony karzeł jest
p rze z
te le s k o p
gwiazda neutronowa. Nieco później,
w tym samym roku naukowcy pracują Green Bank w Za
cy w Parkes Observatory w Nowej Po ch od niej W irgin ii
łudniowej Walii w Australii, stwierdzili, iż (USA). Odkryty układ
w rzeczywistości obie gwiazdy to pulsa może stać się ka
ry — oznaczało to pierwsze potwierdzo mieniem milowym
ne odkrycie podwójnego układu pulsa nauki o pulsarach ra
rów. Gwiazdy tego układu oznaczono po diowych, a stworzo
prostu jako A i B. Składnik A pulsuje ny model jest kro
z okresem 2,8 s, składnik B z okresem kiem w kierunku ich
23 ms.
zrozumienia.
Układ ten znajduje się w naszej Ga
Na stronie Jodrell
laktyce w odległości około 2 tys. lat Bank Observatory
świetlnych od Ziemi. Składniki są odda można znaleźć ani
lone od siebie o 800 tys. km, obiegają macje obrazujące
wspólny środek masy w czasie 2,4 powstanie układu
godz., co czyni je jednymi z najszyb dwu pulsarów oraz
animacje ich ruchu.
szych gwiazd we Wszechświecie.
Być może tak wygląda planeta półtora raza większa niż Jowisz,
Uczeni byli zdziwieni, odkrywając, że
okrążająca swoją macierzystą gwiazdę — czerwonego karła
pulsar B jest „włączony” (świecący) tyl
Opr. K. Zawada
Fot: NASA/JPL
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prawdopodobnie pół
tora raza większa niż
Jowisz. Planeta znaj
duje się trzy razy da
lej od swojej macie
rzystej gwiazdy niż
nasza Z iem ia od
Słońca. Duet ten po
woduje wzmocnienie
światła dochodzące
go od gwiazdy poło
żonej blisko centrum
Drogi Mlecznej w od
ległości około 24 tys.
lat świetlnych od nas.
W najwcześniej Zdjęcie jest częścią danych, na podstawie których stwierdzono
szych obserwacjach istnienie planety wokół innej gwiazdy. Obraz pochodzi z 1,3-m
warszawskiego teleskopu znajdującego się w Obserwatorium
m ikrosoczewkowa- Las Campanas w Chile. Fot: NASA/JPL
nia naukowcy stwier
dzili typowy kształt pojaśnienia, który Shude Mao zaproponowali użycie mi
wskazuje, że grawitacja jakiejś gwiazdy krosoczewkowania do szukania planet
wpływa na światło biegnące z obiektu krążących wokół innych gwiazd. Trzy
znajdującego się dalej. Najnowsze ob lata później 3 grupy zakomunikowały
serwacje ujawniły dodatkowe „piki" po pierwszą detekcję zjawiska mikroso
jaśnienia, wskazując na dwa masywne czewkow ania graw itacyjnego. So
obiekty odpowiedzialne za soczewkowa- czewką była gwiazda. Wcześniejsze
nie. Po precyzyjnej analizie kształtu krzy odkrycia były nie potwierdzone.
wej zmian blasku naukowcy wyznaczyli
„Jestem podekscytowany tym, że
masę mniejszego składnika na 0,4% przewidywania potwierdzają się” — po
masy większego składnika. Stwierdzo wiedział prof. Paczyński. On i jego współ
no, że taki układ to nic innego jak plane pracownicy wierzą, że w niedalekiej
ta obiegająca gwiazdę.
przyszłości obserwacje doprowadzą do
Prof. Bohdan Paczyński z Uniwersy odkrycia planet rozmiaru Neptuna czy
tetu Princeton, członek zespołu OGLE, nawet Ziemi.
Mikrosoczewkowanie może z łatwo
po raz pierwszy zaproponował użycie
mikrosoczewkowania grawitacyjnego do ścią ujawnić obecność innych planet, bo
szukania ciemnej materii w 1986 r. zmienia bardzo mocno jasność gwiaz
W 1991 r. prof. Paczyński i jego student dy znajdującej się za soczewką. Zjawi

linii gwiazda-obserwator, to może spowodować ugięcie promieni świetlnych gwiazdy, które
dolecą do Ziemi, powodując, że obserwowany obiekt wyda się jaśniejszy. Gdy obiekt się
oddali, znów będziemy obserwować pierwotną ilość promieniowania, światło nie będzie
uginane
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sko to ma miejsce jednak tylko wówczas,
gdy 2 gwiazdy (ta, która soczewkuje i ta,
której światło ulega soczewkowaniu) są
idealnie ustawione względem siebie.
Jest to rzadki przypadek i aby go gdzieś
znaleźć na niebie, musimy monitorować
miliony gwiazd. Rozwój technik obser
wacyjnych uczynił to zadanie wykonal
nym. Jako przykład można podać kame
rę Ogle-lll o dużym polu widzenia czy
będący w trakcie budowy 1,8-m teleskop
Moa-ll.
Artykuł dotyczący tego odkrycia uka
że się 10 maja w Astrophysical Journal
Letters. O wcześniejszych odkryciach
zespołu OGLE czytaj na stronach
ORIONA.
Opr. K. Zawada

Pośrednie
czarne dziury?
Końcowym etapem życia ciężkich
gwiazd (tj. o masach bardzo znacznie
przewyższających masę słońca) jest
powstanie czarnych dziur. Zarówno teo
ria, jak i obserwacje przewidują typowy
zakres ich mas od kilku do kilkunastu
mas Słońca. Z drugiej strony, czarne
dziury o masach od miliona do miliarda
mas Słońca są powszechnie obserwo
wane w centrach galaktyk (np. czarna
dziura o masie 3 min mas Słońca w cen
trum naszej Galaktyki), chociaż szcze
góły ich powstania nie są dobrze zrozu
miane.
Istnienie czarnych dziur o masach
pośrednich pomiędzy powyższymi dwie
ma kategoriami było od szeregu lat
przedmiotem kontrowersji. Argumentu
za ich istnieniem dostarczały obserwa
cje bardzo jasnych źródeł promieniowa
nia rentgenowskiego (tzw. ultraluminous X-ray sources, ULX) w pobliskich
galaktykach, ale w dużych odległościach
od ich centrów (gdzie by mogły być wy
tłumaczone przez spadek materii na
centralne supermasywne czarne dziu
ry), np. w tzw. ramionach spiralnych.
Rysunek 1 pokazuje populację źródeł
ULX w galaktyce M82. Ich jasności
znacznie przewyższają jasności obser
wowane ze spadku materii na czarne
dziury o gwiazdowym pochodzeniu, jak
też teoretyczne ograniczenie na tę jas
ność związane z ciśnieniem promienio
wania tak dużym, że jest w stanie po
wstrzymać dalszy spadek materii na
obiekt (odkryte przez sir Artura Eddingtona w latach 20.). Źródła typu ULX speł
niałyby ograniczenie Eddingtona, jeśli
ich masy wynosiły co najmniej kilkadzie
siąt do kilkuset mas Słońca.
4/2004
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dę, tworząc układ podwójny emi
Taka interpretacja budziła jed
nak gwałtowny sprzeciw wielu
tujący obserwowane promienio
uczonych. Wskazywano na brak
wanie rentgenowskie typu ULX.
ewolucyjnej drogi prowadzącej do
Autorzy badają warunki, które
takich mas. Proponowano za
musi spełniać gromada młodych
miast tego silną anizotropię pro
gwiazd, aby powstała taka supermieniowania. Jeżeli źródło pro
gwiazda (zamieniająca się szyb
ko w czarną dziurę). Pokazują że
mieniuje głównie w naszym kie
ich teoretyczne przewidywania
runku, jego całkowita jasność bę
zgadzają się z obserwacjami
dzie znacznie mniejsza od jasno
(m.in. przez satelitę Chandra)
ści obliczonej przy założeniu pro
źródeł ULX z obszarów gwiazdo
mieniowania równomiernego we
wszystkich kierunkach. Taka ani
wych spełniających te warunki
zotropia była jednak w sprzeczno Obraz galaktyki M82 uzyskany przez kosmiczne obser oraz brakiem takich źródeł w gro
ści z obserwacjami okolic źródeł watorium Chandra. Jasne punkty pokazują populację madach gwiazd nie spełniających
ULX, wskazującymi na izotropię bardzo silnych źródeł promieniowania rentgenowskiego. tych warunków.
ich promieniowania. Proponowa Ich emisja jest najprawdopodobniej wynikiem akrecji
Tak więc praca w Nature prze
chyla szalę w stronę bezpośred
no też, że źródła te są w jakiś spo materii na czarne dziury o pośrednich masach
sób w stanie emitować znacznie powy w obszarach, gdzie zachodzi gwałtow niej interpretacji obserwacji bardzo jas
żej granicy Eddingtona, co poza poja ne tworzenie nowych gwiazd. Ich szcze nych źródeł rentgenowskich jako pocho
wiającymi się wtedy trudnościami teo gółowe obliczenia pokazują że ciężkie dzących z układów zawierających czar
retycznymi nie zgadza się z obserwa gwiazdy (o masach rzędu 100 mas Słoń ne dziury o pośrednich masach. Można
cjami w naszej Galaktyce źródeł, które ca) mogą spadać do centrum takiej gro tu wspomnieć uprzednie kontrowersje
w ogólności nie świecą znacznie powy mady młodych gwiazd, w wyniku grawi dotyczące istnienia czarnych dziur
żej tej granicy.
tacyjnego tarcia. W pobliżu centrum cięż o „zwykłych” gwiazdowych masach, np.
Nowa praca S. Portegies Zwart i in. kie gwiazdy będą się zderzały pomię zakład, w którym Stephen Hawking prze
w Nature (2004, t. 428, s. 724; komen dzy sobą tworząc supergwiazdę o ma grał roczną prenumeratę miesięcznika
tarz N. McCrady, s. 704) rozwiązuje pro sie rzędu 1000 mas Słońca. Gwiazda Penthouse do Kipa Thome’a po przyzna
blem braku ewolucyjnego sposobu taka ma jednak bardzo krótki czas życia niu, że źródło Cygnus X-1 zawiera jed
otrzymania czarnych dziur o pośrednich i szybko zapada się, tworząc masywną nak czarną dziurę, a nie gwiazdę neu
masach. Analiza autorów opiera się na czarną dziurę. Ona z kolei może złapać tronową.
fakcie, że źródła typu ULX znajdują się w swoje pole grawitacyjne inną gwiaz
Andrzej Zdziarski

Dźwięki czarnej dziury
'2002 r. astronomowie, za pomocą
obserwatorium rentgenowskiego
Chandra, po raz pierwszy zaobserwowa
li fale dźwiękowe pochodzące z bardzo
masywnej czarnej dziury. Wydawany
przez n ią dźw ięk je s t najniższy ze
wszystkich, jakie do tej pory zarejestro
wano we Wszechświecie. Potworne ilo
ści energii przenoszone przez te fale
dźwiękowe mogą wyjaśnić ważkie pro
blemy astrofizyczne, jak choćby naturę
kształtowania się największych struktur
we Wszechświecie — gromad galaktyk.
Czarna dziura znajduje się w groma
dzie galaktyk w Perseuszu, oddalonej od
Ziemi o 250 min lat świetlnych. Otrzy
mane specjalną techniką obrazy ukazują
koncentryczne zmarszczki w gazie ota
czającym gromadę (patrz zdjęcie). Są
one oznaką fal dźwiękowych przemie
rzających setki tysięcy lat świetlnych od
czarnej dziury położonej w centrum gro
mady.
Wcześniejsze obserwacje ujawniły
ogromne ilości światła i ciepła wypro
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dukowanego przez tę czarną dziurę. „Te
raz odkryliśmy jeszcze jej dźwięki” —
stwierdził szef zespołu badawczego An
drew Fabian z Instytutu Astronom ii
w Cambridge.
Posługując się terminami muzyczny
mi, wysokość dźwięku generowanego
przez tę czarną dziurę przekłada się na
nutę „B”. Lecz ucho ludzkie nie ma szans
na usłyszenie tego kosmicznego koncer
tu, gdyż nuta owa znajduje się 57 oktaw
poniżej środkowego „C”. Dla porówna
nia, klasyczne pianino obejmuje tylko 7
oktaw. Mamy więc do czynienia z czę
stotliwością ponad 100 biliardów razy
niższą niż granica ludzkiego słuchu!
O dziwo, czarne dziury nie stanowią
takiej podniety dla wyobraźni muzyków,
jaką są dla pisarzy fantastyki naukowej.
W swoim archiwum znalazłem tylko
jedną płytę z czarną dziurą w tytule:
Birth o f a Black Hole belgijskiego mu
zyka Danny’ego Budtsa tworzącego pod
pseudonimem Syndromeda. Płyta jest
pełna pulsującej, energetycznej, niepoU R A N I A - POSTĘPY ASTRONOMII

astronomia i muzyka
kojącej muzyki, z dużą ilością ciężkich
basów, ale i nie pozbawiona pięknych
melodii. Warto odbyć tę, momentami
„straszną”, podróż, by dotrzeć d o...
ostatecznej odpowiedzi.
Miłośnicy rocka zapewne dobrze pa
miętają piękną piosenkę Chrisa Cornel
ia w wykonaniu Soundgarden Black
Hole Sun, gdzie czarna dziura Słońca ma
przyjść pochłonąć przygnębienie auto
ra. Piękne zastosow anie praktyczne
obiektu!
J. Drążkowski

Fot. N A S A /C X C /lo A /A .Fabian i in.
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Prof. Jerzy Dobrzycki (1927-2004)
ierwszego dnia lutego 2004 r.
zmarł w Warszawie profesor
Jerzy Dobrzycki, astronom, his
toryk astronomii o światowej renomie,
miłośnikom astronomii znany z trzech
wydań swego Atlasu nieba gwiaździ
stego.
Jerzy Dobrzycki urodził się w Pozna
niu 8 kwietnia 1927 r. jako szóste, naj
młodsze dziecko Stanisława Dobrzyckiego, uznanego filologa i historyka
literatur słowiańskich, od 1919 aż do
śmierci w 1931 r. profesora Uniwersy
tetu Poznańskiego, oraz Marcjanny Dobrzyckiej, z domu Świerczewskiej.
W grudniu 1939 r. rodzina Dobrzyckich

P

została wysiedlona do Piotrkowa Try
bunalskiego, gdzie Jerzy uczył się na
tajnych kompletach gimnazjalnych i li
cealnych. Maturę zdał eksternistycznie
w kwietniu 1945 r. w Łodzi. W czerwcu
tego samego roku wstąpił na Wydział
Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersy
tetu Poznańskiego, podejmując studia
astronomiczne. Ukończył je w kwietniu
1951 r.
Już w czasie studiów Jerzy Dobrzyc
ki ujawnił nieprzeciętne predyspozycje
do prowadzenia badań naukowych.
W 1949 r. wraz z A. Kwiekiem odkrył
planetoidę 1572 Posnania i w grudniu
tego roku został młodszym asystentem
przy Katedrze Astronomii Uniwersyte
tu Poznańskiego. Po zdaniu egzaminu
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magisterskiego otrzymał nominację
na asystenta, a od 1 grudnia 1952 r. był
aspirantem przy katedrze. Jego badania
naukowe koncentrowały się na obserwa
cjach komet i planetoid oraz na meto
dach wyznaczania ich orbit. W grudniu
1955 r. został powołany na stanowisko
adiunkta w Zakładzie Astronomii PAN
i wraz z żoną, Marią Dobrzycką, prze
niesiony do Astronomicznej Stacji Sze
rokościowej PAN w Borowcu, gdzie
prowadzili wspólne badania pod kierun
kiem prof. Józefa W itkowskiego.
W grudniu 1960 r. Jerzy Dobrzycki uzy
skał stopień doktora nauk matematycz
no-fizycznych na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu na
podstawie pracy Badanie ruchu komety
Holmesa — Zbliżenie do Jowisza 1906-1913.
Równolegle Jerzy Dobrzycki rozwi
jał swe zainteresowania dotyczące dzie
jów astronomii. W 1953 r. włączył się
do obchodów Roku Kopernikowskiego;
z tego okresu pochodzą jego pierwsze
prace poświęcone astronomii Mikołaja
Kopernika i historii zegarów. W poło
wie lat 50. nawiązał współpracę naj
pierw z Komisją, a później Komitetem
Historii Nauki i Techniki PAN oraz bez
pośrednio z prof. Aleksandrem Birkenmajerem, wybitnym badaczem nauki
średniowiecznej i kopemikanistą. Kil
ka miesięcy po doktoracie Jerzy Do
brzycki został, na własną prośbę, prze
niesiony służbowo do nowo powstałego
Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN
w Warszawie. Odtąd poświęcił się cał
kowicie historii astronomii.
W listopadzie 1965 r. Rada Wydzia
łu Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwer
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
nadała Jerzemu Dobrzyckiemu stopień
docenta w zakresie historii astronomii.
Jego rozprawa habilitacyjna nosi tytuł
Teoria precesji w astronomii średnio
wiecznej („Studia i Materiały z Dziejów
Nauki Polskiej”, seria C, z. 11, 1965,
s. 3-47), ale obejmuje ewolucję poglą
dów na jeden z najistotniejszych ele
mentów dawnej astronomii od epoki
hellenistycznej po czasy Kopernika; wi
doczne są w niej wszystkie najważniej
sze cechy warsztatu naukowego histo
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ryka astronomii najwyższej próby,
przede wszystkim swoboda w porusza
niu się w materiale źródłowym i perfek
cyjne opanowanie matematycznego apa
ratu astronomii klasycznej.
Światowe uznanie zapewniły Jerze
mu Dobrzyckiemu prace dotyczące
dzieła Mikołaja Kopernika. W latach 60.
zidentyfikował w bibliotece Uniwersy
tetu w Aberdeen egzemplarz Commentariolus Kopernika; wcześniej były zna
ne tylko dwie kopie, sztokholmska
i niepełna wiedeńska. W fundamental
nym wydaniu polskiego przekładu De
revolutionibus (1976) napisał komentarz
do matematycznej części dzieła: od roz
działu 12 księgi I do końca księgi VI;
pierwsze, kosmologiczne fragmenty
skomentował Aleksander Birkenmajer.
Był redaktorem nie tylko polskiej edy
cji O obrotach, lecz także łacińskiej
(1975) i angielskiej (1978). Lata 80. i 90.
przyniosły ważne prace dotyczące astro
nomii wczesnego renesansu, publikowa
ne samodzielnie oraz we współpracy
z polskimi i zagranicznymi historykami
nauki. W ślad za działalnością naukową
szły liczne funkcje organizacyjne. Do
najważniejszych można zaliczyć: sekre
tarz naukowy Komisji Kopemikańskiej
Międzynarodowej Unii Historii i Filo
zofii Nauki; przewodniczący Komisji
Nauki w Dobie Renesansu tejże unii;
członek komitetów redakcyjnych „Jour
nal for the History of Astronomy” i „Studi Galileiani”; wreszcie sekretarza ge
neralnego Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego.
W 1974 r. Jerzy Dobrzycki otrzymał
tytuł profesorski. Już od kilku lat pełnił
wówczas funkcję kierownika Zespołu
Historii Nauk Matematyczno-Fizycz
nych i Chemicznych w Zakładzie Histo
rii Nauki i Techniki, który wkrótce prze
kształcił się w Instytut Historii Nauki,
Oświaty i Techniki PAN. Ostateczna
transformacja tej placówki — w obec
nie działający Instytut Historii Nauki
PAN -— dokonała się, gdy Jerzy Do
brzycki był jej dyrektorem, wybranym
na to stanowisko w grudniu 1989 r.
Głęboką i rozległą wiedzę astrono
miczną oraz humanistyczną, jak również
precyzję myśli Profesora polski czytel4/2004
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nik może docenić za sprawą ważnych
opracowań monograficznych. Jego nie
wielka Astronomia przedkopernikowska
(1971) wciąż pozostaje najlepszym po
pularnym zarysem dawnej nauki o Ko
smosie w naszym języku. Opublikowa
na w 1972 r. wspólnie z Marianem
Biskupem biografia Mikołaj Kopernik.
Uczony i obywatel miała edycje an
gielską i niemieckie (trzykrotnie). Każ
dy, kto chciałby rzetelnie zapoznać się
z fundamentami myśli Kopernika, po
winien sięgnąć po posłowie Profesora,
towarzyszące kosmologicznym frag
mentom księgi pierwszej O obrotach,
wydanym nakładem Towarzystwa Na
ukowego w Toruniu (1987, 1994). Je
rzy Dobrzycki jest autorem rozdziałów
w tomie I Historii astronomii w Polsce
(1975) oraz tomie IV Historii nauki pol
skiej (1987). W 1989 r. ukazały się, na
pisane wspólnie z Tadeuszem Bieńkow
skim, Kierunki rozwoju nauki, będące
pokłosiem wykładów z historii nauki,
prowadzonych przez wiele lat w Insty

tucie Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej Uniwersytetu Warszawskie
go. Rok 1998 przyniósł Staropolski
świat nauki: uczeni i szkoły wobec osiąg
nięć nowożytnych nauk przyrodniczych
(współautor T. Bieńkowski).
Jerzy Dobrzycki był też z pewnością
najwybitniejszym kartografem nieba
gwiaździstego w Polsce drugiej poło
wy XX w. Pierwsze wydanie jego cie
szącego się wielką popularnością Atla
su nieba gwiaździstego widocznego
w Polsce (na epokę 1950.0) ukazało się
w 1956 r. Wydanie drugie, Atlas nieba
gwiaździstego. Epoka J2000.0, przygo
towane wspólnie z Adamem Dobrzyckim, pojawiło się w 1989 r., a w no
wym, rozszerzonym opracowaniu —
w 1997 r. Uważny użytkownik Atlasu
znajdzie na jednej z map tajemniczą
alfę Augiasza. Tak Profesor upamięt
nił w epoce, która nie dopuszcza już
żadnej dowolności w uranografii, za
przyjaźnionego gołębia. Obok współ
czesnej kartografii niebieskiej pasją

Jerzego Dobrzyckiego była historia
gwiazdozbiorów i ich kulturowy kon
tekst. Materiały na ten temat gromadził
przez całe swe naukowe życie, a zwień
czeniem tych badań je st wydana
w 2002 r. Historia naturalna gwiazdo
zbiorów, obejmująca okres od czasów
najdawniejszych po wiek XX i zawie
rająca niezwykle bogaty materiał iko
nograficzny
Wspomnienie pośmiertne nie jest
miejscem, w którym dałoby się szcze
gółowo przedstawić wszystkie ważne
wyniki naukowe, rozsiane w ponad stu
pracach; wszystkie funkcje, zaszczyty
i nagrody, jakimi Jerzy Dobrzycki był
honorowany za wkład do nauki i kultu
ry światowej oraz polskiej. Jedno wszak
że należy powiedzieć koniecznie. Za
sprawą swej prawości, dobroci, wiedzy
i warsztatu naukowego Profesor należy
do tych coraz mniej licznych uczonych,
którzy w pełni zasługują na miano Mi
strza.
Jarosław Włodarczyk

Helena Wilma z Buzków Jaśko (1913-2004)
Kochana Halinko!
Przez łata przestawania z Tobą po
Mija 70 lat od chwili, gdy zjawiłaś zostawaliśmy wszyscy pod urokiem
się w Obserwatorium Astronomicznym Twojej życzliwości, uczynności i goto
Uniwersytetu Jagiellońskiego jako wości świadczenia bezinteresownej
studentka. Później stopniowo wchodzi pomocy; jakiejś niebywałej szlachet
łaś w obowiązki asystenckie oraz bi ności ducha. Zagadka genezy tych
bliotekarskie i trwałaś w swej służbie wspaniałych cech stała się dla mnie
dla astronomii na rozmaitych stano jasna ju ż dawno, gdy miałem szczęście
wiskach przez wiele lat; działałaś w poznać Twojego Ojca, ks. dr. Andrze
Obserwatorium na różnych polach ja Buzka; zrozumiałem wtedy, że swą
także ju ż po formalnym przejściu w głęboką formację chrześcijańską wy
stan spoczynku.
niosłaś z domu rodzinnego — być może
W ciągu tych lat zmieniali się pra ju ż „w genach ”, a na pewno w wycho
cownicy i dyrektorzy Obserwatorium. waniu.
Nastał wreszcie czas i tej — ostatniej
Żegnając Cię dzisiaj, widzimy z
dla Ciebie — Dyrekcji, w imieniu któ ogromną wyrazistością to, że w całym
swoim życiu spełniałaś wszystkie wa
rej przyszło mi dziś pożegnać Cię.
Żegnam Cię więc Halinko w imie runki dostąpienia Ośmiu Błogosła
niu, nieobecnego w Kraju, profesora wieństw z Kazania na Górze. Dlatego
Michała Ostrowskiego i jego Zespołu, wspominając z wdzięcznością Twą nie
a także w imieniu wszystkich — aktual ustanną praktykę świadczenia miłości
nych i byłych Pracowników Obserwa bliźniego i wiedząc ja k wiele było Ci
torium Astronomicznego UJ. O serdecz dane cierpieć na tym świecie, pełni uf
ne pożegnanie Cię w imieniu Polskiego ności — bo zbrojni w depozyt wiaty —
Towarzystwa Astronomicznego prosił nie obawiamy się o Twoją Wieczność.
również — nie mogąc dziś przybyć z A pozostawszy tu jeszcze na jakiś czas
Torunia— profesor Andrzej Woszczyk, po Twoim odejściu, powinniśmy dla sie
prezes PTA.
bie pragnąć jedynie tego, by Spra wie
4 /2 0 0 4
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dliwy i Miłosierny Sędzia postawił nas
kiedyś po tej samej Swojej stronie, po
której — ja k ufamy — umieściłju ż dziś
Ciebie.
Żyj w Pokoju, Halinko!
Tymi słowy, w słoneczne południe
23 kwietnia 2004 r., na Cmentarzu
Podgórskim w Krakowie — starając
się wyrazić myśli większości Obec
nych — żegnałem naszą Drogą Kole
żankę, Helenę Wilmę z Buzków Jaś
kową — dla przyjaciół Halinkę —
zmarłą w Krakowie w dniu 18 kwiet
nia 2004 r.
Przyszła na świat 29 stycznia 1913 r.
we Frydku, gdzie Jej ojciec odbudował
kościół ewangelicki, zburzony w cza
sie prześladowań religijnych i był
pierwszym pastorem tamtejszej parafii
ewangelicko-augsburskiej. W później
szym czasie objął stanowisko kateche
ty w Cieszynie i tam Halina ukończy
ła w 1932 r. klasyczne gimnazjum im.
Antoniego Osuchowskiego. Po matu
rze wyjechała na rok za granicę. Spę
dziła wtedy 9 miesięcy w hrabstwie
Kent w Anglii i 3 miesiące w Paryżu
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— doskonaląc znajomość języków po
znanych w szkole. Po powrocie pod
jęła studia astronomii w Uniwersyte
cie Jagiellońskim, realizując swe —
żywione od dzieciństwa — pragnie
nie zostania „astronom ką”. Studia te
„p ra w ie ” u k o ń czy ła je sz c z e przed
w ojną — brakowało Jej tylko wysłu
chania kursu astronom ii sferycznej
u prof. T. Banachiewicza, który wykła
dał poszczególne przedmioty w dość
dowolnych, dogodnych dla siebie, ter
minach.
N a miesiąc przed wybuchem w oj
ny została panią E dw ardow ą Jaśko,
ż o n ą ro z p o c z y n a ją c e g o p ra k ty k ę
prawnika, znanego później w Krako
wie adwokata. Małżeństwo to dało im
dwie córki: Annę (w 1943 r.) i — 12
lat później — Elżbietę.
H alina pracow ała w O bserw ato
rium krakowskim ju ż podczas okupa
cji i później, ale nie była natarczywa
wobec Profesora — zresztą z wzajem
nością, wskutek czego dyplom magi
stra filozofii uzyskała dopiero 5 lat po
wojnie. Interesowała się głównie w y
znaczaniem orbit planetoid. Prof. Banachiewicz powierzał Jej zatem przede
wszystkim prace obliczeniowe, ale nie
była wolna od wykonywania rutyno
wych obserwacji meteorologicznych,
a później także od czynnego udziału
w fo to m e try c z n y c h o b se rw a c ja ch
gwiazd zmiennych.
Jako najlepsza wśród pracowników
Katedry humanistka i lingwistka, zna
ją c a dobrze te rm in o lo g ię a stro n o 
miczną i 3 główne języki zachodnio
europejskie, a ponadto zaznajomiona
solidnie z językiem rosyjskim przez
samego prof. Banachiewicza, została
obarczona także — obok zw ykłych
obowiązków asystenckich — dość po
kaźną (wówczas ok. 20 tys. tomów)
biblioteką O bserw atorium , pracując
jednocześnie w redakcji „Acta Astronomica”. Z Jej usług korzystali oczy
wiście bezpośrednio także koledzy —
autorzy, którym zawsze była gotowa
nieść pom oc, bez oglądania się na
„koszty własne”. Tym rodzajem dzia
łalności zasłużyła na pseudonim H a
lina B ritannica, nadany Jej przez prof.
Michała Kamieńskiego. Było w resz
cie także „nie do pomyślenia”, by ktoś
inny, nie Ona, mógł prowadzić księgi
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protokołów Zebrań Naukowych Ob
serwatorium.
W 1955 r. przystąpiła do opracowa
nia metodą krakowską drugiej połowy
bamberskiego szeregu obserwacji heliometrycznych Księżyca, wykonanych
przez K. E. Hartwiga. Był to temat Jej
pracy doktorskiej, której w ynikiem
miało być wyznaczenie parametrów libracji fizycznej Księżyca.
Liczne obowiązki zawodowe i re
dakcyjne Haliny, która w dom u nie
uchylała się ponadto od absorbującej
roli żony, matki i gospodyni, stawiały
Ją w znacznie trudniejszej sytuacji od
tej, która była udziałem Jej dwóch ko
legów — mężczyzn, mających podob
ne tematy prac. Toteż w decydującym

momencie 1961 r., kiedy na zaprosze
nie prof. Z. Kopała udawaliśmy się do
Manchesteru, by na tamtejszym kom
puterze przeprowadzić „ekspresowe”
wyrównanie naszych materiałów, opra
cow anych w Krakowie, H alina była
o przysłow iow y krok spóźniona ze
swymi rachunkami i nie uczestniczyła
w naszej wyprawie. Nigdy też później
— m im o sprzyjających w arunków
technicznych — nasze propozycje kon
tynuacji i finalizowania Jej obliczeń nie
cieszyły się zainteresowaniem ówcze
snego kierownika Katedry; zawsze były
jakieś inne prace; pilniejsze i absolut
nie nieodzowne. Dla samej Haliny spra
wa Jej doktoratu stała się w tymże roku
1961 jak ąś m arginesow ą błahostką
w następstwie ciężkiego ciosu, jakim
była tragiczna śmierć córki, Anny. Było
U R A N I A - Postępy Astro no m ii

to skrajnie trudne doświadczenie wia
ry i wszystkich sił duszy i ciała kocha
jącej Matki. Jednak Halina — na po
zór drobna i słaba istota, a przecież
wielka duchem — sprostała jakimś nad
ludzkim wysiłkiem tej Próbie.
Później zresztą nigdy nie podejmo
wała walki w swoim interesie. W Jej
systemie wartości dotyczącym pracy,
poczesne miejsce zajmowała zawsze
potrzeba służenia ludziom i instytucji
macierzystej; nie mieściła się tam jed
nak chyba zupełnie potrzeba wspina
nia się po „drabinie” służbowej. Hali
na przejawiała pew ną wojowniczość
jedynie jako żarliwa patriotka. Z nie
których Jej wypowiedzi wynikało, że
była skłonna traktow ać dosłow nie,
a nawet programowo, deklarację rewin
dykacyjną „z szablą w tle”, zaw artą
w n aszy m H y m n ie N aro d o w y m .
A ciężko przeżywała np. coraz częst
sze porażki polskiej reprezentacji pił
karskiej w spotkaniach międzynarodo
wych.
Gdy ćwierć wieku temu przeszła na
emeryturę, Jej praca przynosiła Obserw atorium nadal w ym ierne ow oce.
Przez wiele lat jeszcze opracowywała
systematycznie materiały naszej kar
toteki gwiazd zmiennych zaćmienio
wych, przenosząc jej zaw artość na
w sp ó łc z e sn e n o śn ik i in fo rm a c ji,
a w czasie międzynarodowej kampa
nii obserwacyjnej 1HW (International
Hailey W atch) sporządzała szybko
i spraw nie mapki dla obserw atorów
wyznaczających pozycje słynnej ko
mety. Dodatkowym trudem było dla
Niej dojeżdżanie do — odległego już
wtedy — Obserwatorium.
W tych późnych latach życia zda
rzało się Jej nieraz żartować z tego, że
nie zrobiła żadnej kariery. W swojej
skromności nie zdawała sobie chyba
jednak spraw y z tego, jak ogrom ną
„karierę” zrobiła w sercach ludzkich.
Każdemu z nas dawała odczuć, że jest
dla Niej kimś wyjątkowo miłym i waż
nym, natomiast nikt z nas nie słyszał,
by Halina osądzała innych czy mówi
ła o nich źle. Jej świetlaną Postać za
pamiętaliśmy jako zupełnie niezwykłe
w naszym św iecie zjaw isko; jak iś
wspaniały dla nas Dar. Po Jej odejściu
jest ciemniej.
Jan Mietelski
4/2004

recenzje
Carl Sagan, Świat nawiedzany przez
demony. Nauka ja k o światło w mro
ku. Przełożył Filip Rybakowski. Zysk
i S-ka Wydawnictwo, s. 448, Poznań.
Ukazała się oto niezwykła książka Carla
Sagana, napisana i wydana w USA jesz
cze przed jego śmiercią. Niestety, nie
wiemy, kiedy stała się dostępna w Pol
sce, ponieważ Wydawnictwo nie raczy
ło zamieścić roku jej opublikowania.
Pozycja ta dotyczy przede wszystkim
ogromnej ignorancji szerokich rzesz spo
łeczeństwa (amerykańskiego — ale nie
tylko) w sprawach naukowych, a zara
zem nadmiernego przywiązania (bo jak
to inaczej nazwać?) do pseudonauki, de
monologii, magii, wiary w UFO. Zresztą
nawiedzonych przez demona UFO jest
też wiele osób w Polsce. Niestety, do na
wiedzonych ludzi logiczne argumenty nie
mają dostępu, co upodabnia ich do terrorystów-fiindamentalistów. Poniekąd to
prawda, ponieważ nawiedzeni terroryzują
swoimi poglądami otoczenie, uczonych,
a nawet instytucje państwowe i między
narodowe (np. ONZ czy Watykan).
Ale wróćmy do naszych baranów, czy
li różnego rodzaju urojeń, zwidów, de
monów, małych szarych ludzików— nie
istniejących, a jednak groźnych.
Po ogólnych ubolewaniach nad panu
jącym do dziś stanem niewiedzy w USA
i w Europie, matactwami psychoanalizy
i ruchu New Age — przy jednoczesnym
głębokim przekonaniu, że światło nauki
jest „lampą w mroku” — Autor przecho
dzi do dwóch konkretnych przykładów:
„twarzy Księżyca” i „twarzy płaczącego
Marsjanina”. Carl Sagan wcale popraw
nie wyjaśnia, skąd wzięły się skojarze
nia wyglądu tarczy Srebrnego Globu
z twarzą człowieka, traktując je jako psy
chologiczną konieczność porównania
czegoś absolutnie obcego (do czasów
obserwacji teleskopowych) z czymś do
brze znanym. (Swego czasu otrzymałem
list, którego autor wysunął odwrotne
twierdzenie: to wygląd tarczy Księżyca
zakodował się u człowieka jako jego
obecna twarz!). Co się tyczy „twarzy pła
czącego Marsjanina”, to sprawa została
definitywnie wyjaśniona podczas misji
„Mars Global Surveyer” — była to jed
nak gra światła i cieni (zob. „Urania-PA”
4/2001), co podejrzewano już wcześniej.
Szkoda jednak, że tłumacz albo redakto
4 /2 0 0 4

rzy nie podali tego wyjaśnienia w przy
pisie. Ale wreszcie hochsztaplerzy (bo
przecież nie popularyzatorzy!) oraz pa
zerne wydawnictwa przestaną zarabiać
krocie na naiwnych czytelnikach żądnych
tej „nieziemskiej” sensacji, czego nieste
ty nie można jeszcze powiedzieć o UFO.
Właśnie temu wysoce kontrowersyjne
mu zagadnieniu Autor poświęca kilka na
stępnych rozdziałów. Carl Sagan przepro
wadza wnikliwe porównania pomiędzy
nawiedzeniami opisywanymi w starożyt
ności i — głównie — w średniowieczu
(przez demony, inkuby, sukkuby, wresz
cie przez samego Szatana), procesami
czarownic (trwającymi aż do Oświece
nia) — wraz z przytoczeniem niesław
nego oraz obłędnego w swej wymowie
Malleus Maleficarum, a porwaniami i ba
daniami ludzi przez „obcych”, czyli rze
komych kosmitów z nie istniejących
UFO. We wszystkich tych pseudorelacjach zdumienie budzi uporczywie poja
wiający się i ciągle przewijający wątek
erotyczny lub molestowania seksualne
go. Jest to wyraźny znak, iż te wszystkie
nawiedzenia (także przez szarych ludzi
ków z UFO) mają wyłącznie ziemski cha
rakter, w dodatku dotyczący tzw. świata
wewnętrznego człowieka (czyli po prostu
urojeń, omamów i wizji), a ponadto
świadczą jedynie o nie wyżyciu seksu
alnym k sięż y -in k w iz y to ró w bądź
współcześnie zmistyfikowanych osób —
najczęściej jest to automistyfikacja! Lo
gicznie biorąc: czy nam zależy na sami
cach krokodyli? Kto by tak czynił, został
by bez szacunku okrzyknięty sodomitą
albo głupawym, paskudnym zboczeń
cem. Czy więc za takich należy uznać wy
soko rozwiniętych, górujących nad nami
inteligencją kosmitów? To jest przecież
paranoja, a nie rzetelne zajmowanie się
problematyką cywilizacji pozaziemskich,
w której to dziedzinie Carl Sagan był nie
wątpliwym specjalistą i autorytetem. Do
stało się też od Autora psychoanalitykom
i psychoterapeutom. Oskarża ich, na pod
stawie zebranego materiału dowodowe
go, o naganne sugerowanie pacjentom,
zwłaszcza w trakcie seansów hipnozy,
wniosków, akceptacji fałszywych odczuć
bądź przeżyć, które nigdy nie zaistniały.
Wydaje się, iż Carl Sagan jako wytraw
ny fizyk uważa metody psychiatrii (czy
tylko amerykańskiej?) za urągającą ro
zumowi obłudę. Przytacza też ucieszne,
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ale kompromitujące psychiatrię, świado
me m istyfikacje pacjentów na temat
UFO, którzy świetnie się bawili kosztem
nawiedzonych... terapeutów.
Dalsze rozdziały tej fascynującej
książki zostały poświęcone m. in. para
dygmatom metod naukowych w pozna
waniu rzeczywistości, o których więk
szość domorosłych ufologów i rozmaitych
fundamentalistów nie ma najmniejszego
wyobrażenia. Jakże żałośnie na tym tle
wygląda pseudonauka (np. cała astrolo
gia), Trójkąt Bermudzki, ruch New Age,
spostrzeganie pozazmysłowe (ESP), „cu
downe uzdrowienia”, numerologia, „piramidologia”, ufologia itd., itp. — i jak
zarazem przerażająca jest wiara tłumów
w te brednie albo nawet ewidentne oszu
stwa! Gorzej, kiedy pojawiają się posta
wy antynaukowe, jak np. w ruchu New
Age, czy nawet w instytucjach państwo
wych, co zdarzyło w Niemczech, w b.
ZSRR i w USA, przy czym prowodyra
mi w szerzeniu takich postaw są z reguły
ignoranci religijni (np. inkwizytorzy) lub
polityczni (Hitler, Stalin, McCarthy).
Niemniej jednak Carl Sagan otwarcie
przyznaje, że: „Konflikt pomiędzy nauką
a religią nie jest nieunikniony” — to tyl
ko fundamentaliści sprzeciwiają się temu
rozwiązaniu.
Autor nie uchyla się też od rozpatrze
nia poważnej kwestii odpowiedzialności
uczonych za swoje prace i odkrycia, roz
różniając przecież ich niezawinione na
stępstwa od świadomych dążeń pewnych
naukowców do ścisłej współpracy z woj
skowymi ośrodkami militarnymi.
W kolejnych rozdziałach Carl Sagan
zmaga się ze sceptycyzmem, który zbyt
rygorystycznie stosowany może stać się
własnym przeciwieństwem, tj. skostnieć
w dogmatyzmie. Przytacza np. astrolo
gię, która obecnie jest ułudą ale której
początki miały jakieś uzasadnienie w cha
osie starożytnego świata i także przyczy
niły się w pewnym stopniu do rozwoju
nauki.
Książka zawiera tyle wątków i kwe
stii dotyczących nauki, jej powstania, roz
woju, akceptacji, jak również związków
z wierzeniami i religiami, iż trudno je
szczegółowo omówić w krótkiej recen
zji. Doradzamy zatem uważną oraz wni
kliwą lekturę tej pozycji, a na pewno czy
telnicy nie zawiodą się na niej.
T. Zbigniew Dworak
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Złapać spadającą gwiazdę
Trochę historii
Każdego dnia w naszą atmosferę
wpada kilka milionów cząstek między
planetarnego pyłu. Znaczna część
z nich jest wielkości ziarenek piasku
i spala się na wysokości około 80-100
km, dając piękne zjawiska „spadają
cych gwiazd”. Tylko nieliczne z nich,
0 masie od kilku kilogramów wzwyż,
mogą dać zjawiska bolidów o jasności
porównywalnej z Księżycem w pełni
1dotrzeć do powierzchni Ziemi w po
staci meteorytów.
Taka materia z Kosmosu jest nieoce
nionym źródłem informacji o począt
kach Układu Słonecznego. Problem
w tym, że znaczna większość jasnych
zjawisk umyka naszej uwadze, przez co
tracimy wartościowy naukowo mate
riał. Dodatkowo sam czas działa na
naszą niekorzyść. Większość meteory
tów należy bowiem do klasy meteory
tów kamiennych, przez co dość szyb
ko, pod wpływem erozji, upodabnia się
do zwykłych kamieni.
Nic więc dziwnego, że fotograficz
ne obserwacje meteorów, mające na
celu uchwycenie jak największej licz
by jasnych zjawisk, mają długą histo
rię. Technika takich obserwacji nie jest
jednak prosta. Chcąc zebrać o zjawi
sku jak największą liczbę informacji

w postaci wyznaczenia jego orbity, tra
jektorii w atmosferze i miejsca poten
cjalnego spadku meteorytu, musimy je
obserwować jednocześnie z przynaj
mniej dwóch stacji oddalonych od
siebie o kilkadziesiąt kilometrów.
Pierwszą osobą, która zastosowała taką
metodę na szeroką skalę, był znany
badacz komet i meteorów Fred L.
Whipple, który w latach 1939-1951 na
Harvard University uruchomił bazowy
przegląd nieba oparty na fotograficz
nych kamerach Schmidta. Celem pra
cy Whipple’a nie było jednak wyzna
czanie miejsc spadków meteorytów,
lecz określenie orbit jak największej
liczby zjawisk. Przez to jego instrumen
ty miały dużą czułość przy stosunko
wo małym polu widzenia.
Po zakończeniu projektu w roku
1951 praca Whipple’a była kontynu
owana w Czechosłowacji pod kierun
kiem astronomów z obserwatorium
w Ondrzejowie. Przełomem w rozwo
ju czeskiej i europejskiej sieci bolidowej był rok 1959. Dokładnie dnia 7
kwietnia owego roku czechosłowackie
stacje zarejestrowały przelot bolidu
o jasności -19 mag., a więc 250 razy
jaśniejszego od Księżyca w pełni! Dzię
ki obserwacjom fotograficznym udało
się wyznaczyć jego orbitę i miejsce
potencjalnego spadku. To przyczyniło

100 km

Rys. 1. Mapa prezentująca rozmieszczenie fotograficznych stacji należących do
Europejskiej Sieci Bolidowej (EN)
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się do szybkiego znalezienia 4 mete
orytów, które spadły w okolicy miej
scowości Pribram.
Meteoryt Pribram jasno uzmysłowił
europejskiej społeczności astronomicz
nej, że warto inwestować w sieć bolidową pokrywającą swoim zasięgiem
jak największy obszar. W 1963 r. cze
chosłowackie stacje przekształcono
więc w zaczątek Europejskiej Sieci
Bolidowej (EN). Pięć lat później do
projektu dołączyły Niemcy, a w roku
1978 Holandia. Obecnie działa w sumie
ponad 30 stacji fotograficznych rozsia
nych po takich krajach, jak Czechy,
Niemcy, Holandia, Austria, Słowacja,
Belgia oraz Szwajcaria. Rozmieszcze
nie stacji należących do EN prezentuje
mapka widoczna na rys. 1.

Czechy jako lider EN
Najlepszym i najsprawniej działają
cym ogniwem EN są stacje czeskie,
wręcz idealnie rozłożone po całej po
wierzchni kraju przy zachowaniu śred
niej odległości około 100 km (patrz
rys. 1). Każdej pogodnej nocy w niebo
spogląda więc 10 stacji, które nie prze
oczą żadnego meteoru jaśniejszego od
-3 mag., przelatującego nad obszarem
Czech.
Czesi, działając pod kierunkiem ondrzejowskiego astronoma Pavla Spurnego, poczynili także największe inwe
stycje w sprzęt. Dzięki temu każda z ich
automatycznych stacji fotograficznych
jest w stanie działać przez miesiąc bez
ingerencji ludzkiej. Zdjęcie takiej au
tomatycznej stacji ilustruje rys. 2. Wy
posażono j ą w doskonałej jakości
obiektyw Zeiss Distagon 3,5/30 mm,
który w połączeniu z filmem Ilforda
0 czułości od 100 do 400 ASA i forma
cie 9x12 cm daje 180° pole widzenia
1pozwala wyznaczyć położenie każde
go zjawiska z dokładnością 0,01°. Co
dzienna praca stacji wygląda następu
jąco: po zapadnięciu zmroku czujnik
opadów sprawdza, czy pada deszcz lub
śnieg. Jeśli nie ma opadów, mała ka
mera CCD robi zdjęcie wąskiego wy
cinka nieba i sprawdza, czy widać na
nim gwiazdy. Jeśli widać, otwiera się
migawka przy obiektywie Zeissa i eks4/2004
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pozycja się rozpoczyna. Wraz z jej roz
poczęciem włącza się fotometr, którego
zadaniem jest monitorowanie jasności
tła nieba. W połączeniu z odbieranym
sygnałem DCF służy to dokładnemu
(na poziomie 0,3 s) określeniu momen
tu pojawienia się bolidu. Przez cały czas
działa też niewielkie śmigiełko (tzw.
shutter), który z częstością kilkunastu
Hz odcina światło docierające do obiek
tywu. Stąd też trasa meteoru na zdję
ciu jest poprzerywana, więc znając czę
stość sh u tte ra , m ożna w yznaczyć
prędkość kątową zjawiska.
Stacja zawiera w sumie ponad 30
płyt Ilforda, co pozw ala jej na m ie
sięczną pracę bez ingerencji ludzkiej.
W przypadku jakichkolwiek awarii lub
problemów i tak jest jednak ona doglą
dana przez pracowników stacji mete
orologicznych, w których umieszczo
no czeskie instrumenty.
Statystyki z ostatnich 10 lat poka
zują, że około 45% nocy w roku w Cze
chach jest na tyle pogodnych, aby pra
cow ały p rzy n ajm n iej dw ie stacje.
W tym okresie rejestruje się średnio 32
bolidy rocznie, z czego prawie jeden
jest w stanie przedrzeć się przez atmo
sferę i dać spadek meteorytu, dla któ
rego uzyskuje się dokładne wyznacze
nie miejsca spadku.
N ajciekaw sze wyniki
Jednym z najciekawszych zjawisk
zarejestrowanych w ostatnim czasie był
meteoryt Neuschwanstein odnotowany
prawie dokładnie 43 lata po obserwa
cji meteorytu Pribram dnia 6 kwietnia
2002 r. Ogromna kula ognia była ob
serw ow ana praw ie w całej Europie
Środkowej. Naoczni świadkowie znaj
dujący się blisko końca trajektorii lotu
meteoru donosili o dziwnych efektach
akustycznych czy lekkim trzęsieniu zie
mi i wibracjach szyb okiennych.
Bolid lub zjawiska z nim związane
były obserwowane przy pomocy euro
pejskiej sieci fotograficznej, radiowej,
detektorów ultradźwiękowych i sejs
micznych, co czyni go najlepiej udo
kumentowanym spadkiem w historii.
Czeskie i niemieckie dane fotogra
ficzne pozwoliły na wyznaczenie orbi
ty ciała, które spowodowało zjawisko,
jego trajektorii w atmosferze i miejsca
potencjalnego spadku. Droga meteoro4/2004

idu w naszej atmosferze zaczęła się na
w ysokości 91 km nad Insbruckiem,
a skończyła 16 km nad miejscem leżą
cym około 20 km na zachód od Garm isch-Partenkirchen. B olid w szedł
w n a sz ą a tm o sfe rę z p rę d k o śc ią
21 km/s i osiągnął maksymalnąjasność
-17,2 mag. (prawie 50 razy większą od
Księżyca w pełni!).
Początkowa masa meteoroidu w y
nosiła około 300 kg. Większość jednak
spaliła się w naszej atmosferze, tak że
do ziemi miało szansę dotrzeć, w po
staci kilku kawałków, około 20 kg.
Niestety, podział meteoroidu w at
mosferze nastąpił pod sam koniec lotu,
przez co nie ma fotograficznych danych
dotyczących trajektorii poszczegól
nych fragmentów. Obliczenia dotyczą
ce miejsca spadku komplikuje dość sil
ny w iatr wiejący w dniu obserwacji
zjawiska. Ostatecznie uczeni obliczy
li, że najbardziej prawdopodobne miej
sce znalezienia meteorytu to obszar dłu
gi na kilka kilometrów i szeroki na 800
m, leżący niedaleko malowniczego zam
ku w miejscowości Neuschwanstein.
Dnia 14 lipca 2002 r., niespełna
400 m od wyznaczonego miejsca spad
ku, odnaleziono meteoryt kamienny
(chondryt klasy EL6) o wadze 1,75 kg.
Co najciekawsze, orbita meteorytu
N euschw anstein okazała się praw ie
identyczna z orbitą meteorytu Pribram,
co sugeruje, że m am y do czynienia
z nowym rojem meteorów obfitującym
w bardzo duże ciała!
Astronomowie szacują, że prawdo
podobieństwo przypadkowego ułoże
nia orbit dwóch ciał, tak aby udawały
one je d e n rój, w ynosi ty lk o 1 do
100 000. To sugeruje fizyczny związek
obu meteorytów. Z drugiej strony ba
dania chemiczne poddają w wątpliwość
istnienie jednego macierzystego ciała
wspólnego dla obu meteorytów. Ich
skład chemiczny różni się bowiem dość
w yraźnie. N iem niej jed n ak dni 6-7
kwietnia będą od teraz gorącym okre
sem dla łowców bolidów i meteorytów.
Alternatyw a dla fotografii
Na rys. 1 widać wyraźnie, że Polska
jak na razie jest wielką białą plamą na
europejskiej mapie sieci bolidowej. To
dość spory problem, bo powierzchnia
naszego kraju jest niewiele mniejsza od
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Rys. 2. Automatyczna stacja fotograficzna
należąca do czeskiej sieci bolidowej: 1 —
obiektyw, 2 — kamera C C D i fotometr, 3 —
czujnik opadów, 4 — magazynek z filmami,
5 — panel sterujący, 6 — nawiew powietrza

powierzchni Niemiec i aż 4 razy więk
sza od powierzchni Czech. Jednoznacz
nie z tego wynika, że brak sieci bolido
wej w Polsce powoduje przegapianie
ponad 100 bolidów i przynajmniej 1-2
spadków meteorytów rocznie!
Przy obecnym stanie finansowania
nauki trudno sobie wyobrazić, że nad
robimy szybko dystans dzielący nas od
Czechów. Żeby im dorównać, musieli
byśmy w krótkim czasie postawić kil
kadziesiąt automatycznych stacji, z któ
rych każda w arta je s t kilkadziesiąt
tysięcy złotych.
Na szczęście z pom ocą przychodzi
nam postęp techniki, który w ostatnich
latach owocuje tanim i czułym sprzę
tem wideo. Już pod koniec roku 2002
Pracownia Komet i Meteorów (PKiM)
przy wsparciu finasnowym KBN uru
chomiła stację wideo do obserwacji
meteorów z 4 kamerami przemysło
wymi. Każda kamera wideo miała pole
widzenia 22x 17° i pozwalała rejestro
wać meteory o jasnościach do 1,5 mag.
(rys. 3).
Dalszy postęp techniki spowodo
wał, że obecnie osiągane wyniki są
jeszcze lepsze. Pan M irosław Krasnowski oraz spółka Siemens Building
Technologies dostarczyły PKiM do
testów 13 nowych obiektywów i 3 czu
łe kamery. Wyniki okazały się bardzo
zachęcające. Przy zastosowaniu kame
ry firmy Mintron i obiektywu Emitec
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1,2/4 mm o polu w idzenia 66x51°
udało się rejestrować meteory o jasno
ściach do 2 mag. Zastosow anie 3-4
takich kamer pozwala objąć obserwa
cjami prawie całą sferę niebieską i re
jestrow ać wszystkie zjawiska jaśniej
sze od 2 wielkości gwiazdowej oraz
wyznaczać ich współrzędne z dokład
nością na poziomie 0,02-0,03°. Jest to
dokładność 2-3 razy gorsza niż ta osią
gana przez Czechów, ale koszt stacji
bolidowej z kamerami wideo zamyka
się kwotą 10 tys. przy zakupie nowych
komponentów oraz kwotą 7 tys. przy
zakupie części komponentów na ryn
ku wtórnym. Jest to więc koszt kilka
krotnie niższy od kosztu stacji EN,
a zyskiem z zastosowania techniki w i
deo jest wynik w postaci cyfrowej nie
wymagający wywoływania i skanowa
nia filmów oraz większy zasięg po
z w a la ją c y r e je s tro w a ć z n a c z n ie
w iększą liczbę zjawisk.

Rys. 3. Stacja wideo pracująca w Ostrowiku, składająca się z 4 kamer Tayama

cje fotograficzne. Są one najczęściej
wyposażone w 2-3 aparaty klasy Zenit
lub Praktica i obiektywy 2,8/29 mm.
Sieć bolidowa w Polsce
Przy polu widzenia rzędu 70° i zasto
Koszt 7000 zł nadal może wielu oso- sowaniu filmów o czułości 200-400
bom wydawać się duży. Dlatego też ASA są one w stanie rejestrować mete
zdecydowaliśmy się, aby sieć bolido ory jaśniejsze od - 2 mag. Koszt takiej
wa w Polsce miała charakter hybrydo prostej i ręcznie sterowanej stacji foto
wy. Tam, gdzie udało się uzyskać graficznej wyposażonej w 2-3 aparaty,
wsparcie KBN, macierzystej instytucji hermetyczną skrzynię i shutter zamy
naukowej lub sponsora, uruchomiliśmy ka się kwotą 800-1000 zł (patrz rys. 4).
stację wideo. Stacje takie działają już Stacje fotograficzne działają już więc
więc w Stacji Obserwacyjnej Obserwa w N ow ym D w orze M azow ieckim
torium Astronomicznego Uniwersyte i w Żabikowie koło Radzynia Podlas
tu Warszawskiego w Ostrowiku, w Zło- kiego.
Dzięki wsparciu sponsora — firmy
tokło sie i w P oznaniu. Tam, gdzie
możemy korzystać z pomocy miłośni Siemens Building Technologies — do
ków astronomii, zdecydowaliśmy się tacjom KBN i środkom własnym insty
uruchomić znacznie tańsze i proste sta tutów w najbliższym czasie planujemy
uruchom ienie kolej
nych stacji wideo w
Zielonej Górze, Toru
niu i Krakowie.
Apelujem y też do
w szystkich m iło śn i
ków astronomii regu
larnie prowadzących
obserwacje we współ
pracy w ramach pol
skiej sieci bolidowej.
Ze swojej strony mo
żemy zapewnić wspar
cie logistyczne, pomoc
w budowie aparatury
Rys. 4. Stacja fotograficzna Apollo skonstruowana przez
i w opracowaniu uzy
Przemysława Żołądka i składająca się z dwóch aparatów
sk a n y c h w y n ik ó w .
Praktica z obiektywami 2,8/29 mm
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Wszystkich chętnych prosimy o kon
takt pod adres: pkim@pkim.org
Pracownia Komet i Meteorów pod
jęła też wstępną współpracę z Polskim
Towarzystwem Meteorytowym (PTM),
które na bieżąco będzie informowane
o wynikach naszych obserwacji i miej
scach potencjalnych spadków meteory
tów
Tabela 1 przedstawia listę działają
cych obecnie stacji sieci bolidowej
w Polsce.

Pierwsze wyniki
Dokładnie o godzinie 19:54 dnia 20
lutego niebo nad Polską rozświetlił bar
dzo jasny meteor. Był on widoczny
w Poznaniu, Warszawie i okolicach,
w Kielcach i Opolu. Obserwatorzy po
równywali jego jasność do Księżyca
w kwadrze!
Według opisu Przemysława Żołąd
ka z Pracowni Komet i Meteorów, któ
ry obserwował z Nowego Dworu Ma
zowieckiego, bolid był wolny i leciał
z gwiazdozbioru Bliźniąt do gwiazdo
zbioru Hydry.
Bolid został sfotografowany przez
obserwatorów Pracowni Komet i Meteorów (PKiM) w Stacji Obserwacyj
nej Obserwatorium Astronomicznego
Uniwersytetu Warszawskiego w Ostro
wiku koło Warszawy. Do wykonania
zdjęcia użyto specjalnego stanowiska
fotograficznego składającego się z 4
aparatów Canon T50 z obiektywami
4/2004

w kraju
1,4/50 mm — dokładnie takiego, które
pracuje obecnie w stacji w Nowym
Dworze Mazowieckim.
Okazało się, że dokładnie to samo
zjawisko zostało zarejestrowane przez
czeską stację na Łysej Horze, należącą
do europejskiej sieci EN. Zebranie da
nych z Polski i z Czech pozwoliło na
wyznaczenie orbity ciała, jego trasy
w atmosferze i miejsca potencjalnego
spadku meteorytu. Wyniki tej analizy
zostały opisane przez Pavla Spumego
z Onrejov Astronomical Institute, Ar
kadiusza Olecha z Centrum Astrono
micznego PAN w Warszawie i Piotra
Kędzierskiego z Obserwatorium Astro
nomicznego Uniwersytetu Warszaw
skiego w artykule złożonym do druku
w dwumiesięczniku International M e
teor Organization o nazwie „WGN”.
Okazało się, że bolid został spowo
dowany przez ciało o masie 2 kg, które
pojawiło się na wysokości 71 km nad
miejscem położonym około 10 km na
północny-wschód od Kozienic. Maksy
malną jasność, porównywalną z Księ
życem w pełni (ponad -1 0 mag.), kula
ognia osiągnęła nad m iejscow ością
Łaskarzew, przez co bolid otrzym ał
oznaczenie EN200204 „Łaskarzew”.
Zjawisko było wtedy na wysokości 36
km. Ze względu na małą masę jest nie
wielka szansa na to, że meteoroid prze
trwał przejście przez atmosferę. Z dru
giej jednak strony zjawisko było bardzo
wolne (13,4 km/s na początku widocz
nej trasy i 10 km/s na jej końcu), co
sugeruje, że odłamki o masie około 100
g mogły uderzyć w Ziemię w miejscu
położonym pom iędzy G arw olinem
a miejscowością Puznów Nowy.
Meteoroid, który spowodował całe
zjawisko, dotarł do nas z głównego pasa
planetoid rozciągającego się między
orbitami Jowisza oraz Marsa i jest naj
prawdopodobniej odłamkiem powsta
łym w wyniku zderzenia dwóch znacz
nie większych ciał (rys. 5).

Lista działających stacji sieci bolidowej w Polsce
Miejsce +
współrzędne

Obserwator

Sprzęt

Ostrowik
21° 25' E, 52° 05' N

Zarząd
PKiM

3 kamery video
obiektywy 8mm i 4mm

5070

Poznań
16° 55’ E, 52° 26' N

Mirosław
Krasnowski

2 kamery video
obiektywy 4mm

6670

Złotokłos
20° 55' E, 52° 01' N

Karol
Fietkiewicz

3 kamery video
obiektywy 8mm i 4mm

5070

Nowy Dwór Maz.
20° 43' E, 52° 26' N

Przemysław
Żołądek

5 aparatów Canon T50
obiektywy 1,4/50

5090

Żabików
22° 34' E, 51° 48' N

Dariusz
Dorosz

2 aparaty
obiektywy 2,8/29

4930

tylko bolidy. Różnica w zasięgu pomię
dzy stacjami bolidowymi EN a naszy
mi stacjami wideo to około 5 wielko
ści gwiazdowych, co świadczy, że przy
dobrym rozłożeniu miejsc obserwacji
na terenie naszego kraju możemy reje
strować około 100 razy więcej mete
orów niż Czesi. Nasze wyniki wyko
rzysta się więc dwutorowo. Dla zjawisk
o jasnościach od -5 do 2 mag., nie ma
jących praktycznie szans, by stać się

Pole widzenia
[stopnie kw.]

meteorytami, będzie można skonstru
ować obszerną bazę orbit, co stanie się
doskonałym źródłem do badań nad dy
namiką małych ciał Układu Słonecz
nego. N atom iast dla zjaw isk bardzo
jasnych stacje wideo będą działać ana
logicznie do stacji EN, rejestrując
bolidy, wyznaczając ich orbity, trajek
torie w atmosferze i miejsca potencjal
nych spadków.
Arkadiusz Olech

Podsumowanie
Widać więc wyraźnie, że nawet pro
stym sprzętem fotograficznym i przy
odrobinie zaangażowania daje się uzy
skać wartościowe naukowo wnioski.
Zastosowanie stacji wideo da nawet
więcej możliwości niż w przypadku
czeskich stacji, gdzie rejestrowane są
4/2004

Rys. 5. Orbita meteoroidu o masie 2 kg, który spowodował pojawienie się bolidu
Łaskarzew z dnia 20 lutego 2004 r.

U R A N I A - postępy Astronomii

183

kalendarz astronomiczny 2004

Wrzesień
S łoń ce
Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce 22 września
przekracza równik niebieski w punkcie równonocy jesiennej
wstępując w znak Wagi, co rozpoczyna astronomiczną je
sień. Dni stająsię ciągle coraz krótsze. W Warszawie 1 wrześ
nia Słońce wschodzi o 3h48m, zachodzi o 17h23m, a 30 wrześ
nia wschodzi o 4h36m, zachodzi o 16h15m.

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

P [°]___
21,14
21,64
22,11
22,55
22,98
23,38
23,76
24,11
24,43
24,74
25,01
25,26
25,49
25,68
25,85
26,00

Bn [°].........
7,20
7,22
7,24
7,25
7,25
7,24
7,23
7,20
7,17
7,13
7,08
7,02
6,95
6,88
6,79
6,70

Ln [°]
182,72
156,30
129,89
103,48
77,06
50,66
24,25
357,84
331,44
305,04
278,64
252,24
225,85
199,45
173,06
146,66

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 - heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
14d20h05m - heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°.

K siężyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie wrześ
nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu
następująca: ostatnia kwadra 6d15h11m, nów 14d14h29m,
pierwsza kwadra 21d15h53mi pełnia 28d13h09m. W apogeum
Księżyc znajdzie się 8 września o 2h43m, natomiast w perygeum 22 września o 20h55m.
Plan ety i p lanetoid y
W pierwszej połowie września nisko nad wschodnim
horyzontem można próbować odnaleźć Merkurego, świe
cącego wtedy z jasnością 0m. Najwyżej nad horyzontem
planeta znajdzie się w dniu 11 września, gdy na początku
świtu cywilnego (około godzinę przed wschodem Słońca),
świecąc z jasnością -0 ,6 m, wzniesie się na wysokość pra
wie 9° (jest to najkorzystniejsza poranna widzialność Mer
kurego w bieżącym roku). Przez teleskop będziemy mogli
zobaczyć początkowo wąski sierp planety o średnicy aż
10", która w drugiej połowie miesiąca spadnie do zaledwie
5”, lecz za to przy fazie zbliżającej się do „pełni". Jeżeli
posiadamy teleskop o średnicy przynajmniej 10 cm i po
większeniu 100x, to możemy spróbować dostrzec szcze-
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A [°]

Rys. 1. Merkury, Wenus, Mars i Jowisz nad wschodnim ho
ryzontem (w Warszawie) na początku świtu cywilnego we
wrześniu i październiku 2004 (około godzinę przed wscho
dem Słońca)

góły powierzchniowe planety (w celu poprawienia kontra
stu można użyć żółtego filtru).
Także nad ranem nad wschodnim horyzontem przez
cały wrzesień możemy obserwować Wenus świecącą z jas
n o ś c ią -4 m. W ciągu miesiąca wysokość planety praktycz
nie nie ulega zmianie, na początku świtu cywilnego wyno
sząc 30°. Przez teleskop widzimy tarczę Wenus o średni
cy 18” w fazie zbliżonej do „kwadry”.
Mars i Jowisz znajdują się na niebie w pobliżu Słońca
i są niewidoczne.
Nad ranem, coraz wyżej na niebie, wznosi się Saturn,
świecący w gwiazdozbiorze Bliźniąt z jasnością 0,3m. Przez
teleskop możemy obserwować tarczę planety o średnicy
18” oraz układ pierścieni.
Przez całą noc w gwiazdozbiorze Wodnika widoczny
jest Uran (o jasności 5,7m), a w pierwszej połowie nocy
w gwiazdozbiorze Koziorożca możemy obserwować Nep
tuna (7,9m). Małe średnice tarcz tych planet (odpowiednio
3,7” i 2,3”) utrudniają dostrzeżenie jakichkolwiek szczegó
łów powierzchniowych nawet przez większe teleskopy
amatorskie, jednak już teleskop o średnicy przynajmniej
10 cm i powiększeniu 100x pozwoli na dostrzeżenie tarczy
Urana oraz odróżnienie obrazu Neptuna od obrazów dy
frakcyjnych sąsiednich gwiazd o podobnych jasnościach.
Wieczorem, na południowo-zachodnim niebie, można
jeszcze próbować zaobserwować Plutona (13,9m), jednak
potrzebny jest do tego teleskop o średnicy obiektywu przy
najmniej 15 cm.
We wrześniu w pobliżu opozycji znajduje się jasna planetoida:
(4) Vesta, (jasność 6,1m). 7 IX: 23h50,0m, -13°19’; 17
IX: 23h41,0m, -14°30'; 27 IX: 23h32,1m, -15°24’.
M eteory
Od 5 września do 10 października promieniują meteo
ry z roju delta Akwarydów [DAU]. Należą one do kom
pleksu mało aktywnych rojów związanych z kometą Kiesa
(1911 II). Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Woź
nicy i ma współrzędne: a = 4h00m, ó = +47°. Maksimum
aktywności tego mało aktywnego roju przypada 9 wrześ-
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nia. W arunki obserwacji w tym roku s ą dobre w związku ze
zbliżającym się do nowiu Księżycem.
Przez cały wrzesień możemy też obserwować wolne,
czerwonawe i często jasne meteory z mało aktywnego roju
P is c id ó w (S P I) z w ią z a n e g o z k o m e tą M o re h o u s e ’a
z 1907 r. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Ryb i ma
współrzędne: rekt. 0h20m, deki. -1 ° . Maksimum aktywno
ści przypada 19 września, w związku z czym w obserwa
cjach tego słabo zbadanego roju w drugiej połowie nocy
nie będzie przeszkadzał zbliżający się do pierwszej kwa
dry Księżyc.
* * *

2d19h Odkrycie gwiazdy o Psc (4,3m) przy ciemnym brzegu Księ
życa po pełni, widoczne w całej Polsce (Krosno 19h45m —
Gdańsk 19h56m).
5d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
5d22h Minimalna libracja Księżyca (5,0°) w kierunku Mare Australe (zacienione).
9d Gwiazda zmienna długookresowa W Cet (miryda) (0h02,1m,
-14°41’) osiąga maksimum jasności (7,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 4/2002],
9d14h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca
równej 18°.
9d20h00mGwiazda zmienna r/ Aql (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003],
9d22h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 4°.
9d22h12m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003],
10d19h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 6°.
10d20h38m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,6™[map
ka zamieszczona w „Uranii-PA” 3/2002],
10d22h47m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2002],

Rys. 3. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Sa
turna we wrześniu 2004 (III - Tethys, IV - Dione, V - Rhea,
VI - Tytan, VIII - lapetus). Zachód na lewo od środkowego
pasa (tarczy planety), wschód na prawo
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(SPI) w okresie od 5 do 30 września 2004
11d Gwiazda zmienna długookresowa R Crv (miryda) (12h19,6m,
-19°15’) osiąga maksimum jasności (7,5m).
11d23h Maksymalna libracja Księżyca (7,3°) w kierunku krateru
Ciavius (oświetlony).
13d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
13d00h08m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2002],
13d02h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
14d Gwiazda zmienna długookresowa R Aqr (miryda) (23h43,8m,
-15°17’) osiąga maksimum jasności (6,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 3/2003],
1 4 d1 6 h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 1°.
15d00h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 1°.
15d13h Mars w koniunkcji ze Słońcem.
17d00h15m Gwiazda zmienna i] Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003],
17d21h29m Gwiazda zmienna C Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 3/2003],
18d11h Minimalna libracja Księżyca (3,7°) w kierunku Oceanus
Proce/larum (zacieniony).
21d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
22d02h Jowisz w koniunkcji ze Słońcem.
22d16h30mSłońce wstępuje w znak Wagi, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 180°, mamy zrównanie dnia z nocą i po
czątek jesieni astronomicznej.
22d22h03m 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],
24d20h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 6°.
25d05h Maksymalna libracja Księżyca (7,1°) w kierunku Mare Frigoris (oświetlone).
25d23h16mGwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2002],
26d00h35m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003],
26d06h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
27d18h Złączenie Marsa z Jowiszem w odl. 0,5°.
28d01h06mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2003],
29d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
29d02h Złączenie Merkurego z Jowiszem w odl. 0,6°.
29d20h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 0,7°.

- POSTĘPY ASTRONOMII

185

A V A

Październik
Słońce
Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wscho
du i zachodu Słońca. W Warszawie 1 października Słońce
wschodzi o 4h37m, zachodzi o 16h13m, a 31 października
wschodzi o 5h30m, zachodzi o 15h08m.
W dniu 14 października wystąpi częściowe zaćmienie
Słońca (niewidoczne w Polsce), a 28 października całko
wite zaćmienie Księżyca (widoczne w Polsce).
W październiku Słońce wstępuje w znak Skorpiona.

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

P [°]

B 0 [°]

26,00
26,11
26,20
26,26
26,29
26,29
26,26
26,20
26,11
25,99
25,84
25,65
25,44
25,20
24,92
24,62

6,70
6,60
6,50
6,38
6,26
6,13
5,99
5,85
5,70
5,54
5,37
5,20
5,02
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na początku świtu cywilnego, wyniesie pod koniec miesią
ca zaledwie 6°, co przy jasności zaledwie 1,7m czyni jego
obserwacje praktycznie niemożliwymi. Jednocześnie, śred
nica tarczy planety osiąga najmniejszą w bieżącym roku
wielkość równą tylko 3,5”, co oczywiście uniemożliwia do
strzeżenie jakichkolwiek szczegółów powierzchniowych.
Podobnie, już na początku października, na porannym
niebie pojawia się Jowisz, który jednak szybko wznosi się
ponad horyzont, osiągając pod koniec miesiąca wysokość
już 19°. Planeta świeci wtedy na tle gwiazd gwiazdozbioru
Panny z jasnością- 1 ,7m. Przez teleskopy można obserwo
wać zjawiska zachodzące w układzie księżyców galileuszowych Jowisza.
Saturn widoczny jest w drugiej połowie nocy, świecąc
w gwiazdozbiorze Bliźniąt z jasnością 0,2m.

Ml

146,66
120,27
93,88
67,50
41,11
14,73
348,34
321,96
295,58
269,20
242,82
216,45
190,07
163,69
137,32
110,94

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

dziernika 2004 [wg F. Espenak, NASA/G SFC]

B0, L0- heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
12d02h47m
wynosi 0°.

heliograficzna długość środka tarczy

K siężyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie paź
dziernika, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym mie
sią cu n astęp u jąca: o statn ia kw adra 6 d10h12m, nów
14d02h48m, pierwsza kwadra 20d21h59m i pełnia 28d03h07m.
W apogeum Księżyc znajdzie się 5d22h11m, a w perygeum
17d23h56m.

Mo m e ruty k o n t
PI
Ul
U2
U3
U4

Planety i planetoidy

F. Espenak NASA/GSFC - T m , 1999 Jim 01

Merkury znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest
niewidoczny.
Praktycznie nie zmieniają się warunki porannej widzial
ności Wenus. W ciągu miesiąca jej wysokość nad połu
dniowo-wschodnim horyzontem, m ierzona na godzinę
przed wschodem Słońca, maleje od 29° do 23°, przy prak
tycznie stałej jasności równej - 4 m. Przez teleskop możemy
jednak zaobserwować spadek średnicy tarczy planety od
17” do 13”, przy fazie powoli zbliżającej się do „pełni”.
W połowie miesiąca na porannym niebie pojawia się
Mars, jednak jego wysokość nad horyzontem, mierzona
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01:14:23 U T
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04:53:42 U T

P 4 = 00:02:42 U T

Rys. 5. Schemat całkowitego zaćmienia Księżyca w dniu 28 paź
dziernika 2004 [wg F. Espenak, N ASA/G SFC]
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Warunki obserwacji Urana i Neptuna w stosun
ku do września się nie zmieniają.
Pluton zachodzi wieczorem i jego obserwacja
jest już raczej niemożliwa.
W październiku w pobliżu opozycji znajduje się
jasna planetoida:
(4) V e s ta , (ja s n o ś ć 6 ,5 m). 7 X: 2 3 h2 4 ,6 m,
-1 5 -5 5 ’; 17 X: 23h19,3m, -1 6 °0 2 '; 27 X: 23h16,6m,
-1 5 ° 4 6 \

Meteory
Od 6 do 10 października promieniują wolne me
teory z roju Drakonidów [GIA], związanego z kometą
21 P/Giacobini-Zinner (dlatego zwane są również Giacobinidami). Radiant meteorów leży w gwiazdozbio
rze Smoka i ma współrzędne: a = 17h28m, ó = +54°.
W roku bieżącym przewidywane je st maksimum
w dniu 8 października o 2h10m (odpowiednik maksi
Rys. 6. Trasa planetoidy (4) Vesta na tle gwiazd gwiazdozbioru Wodnika we
mum z 1998 r). Możliwy jest wzrost aktywności roju
wrześniu i październiku 2004 (zaznaczone gwiazdy do 10m)
w związku ze zbliżającym się w 2005 r. powrotem
macierzystej komety. Warunki obserwacji w tym roku są do 6h20m, <5 = +16°. W bieżącym roku maksimum aktywności
przypada 21 października, jednak odnotowywano już także
bre w związku z Księżycem zbliżającym się do nowiu.
inne maksima. W 1993 i 1998 r. wystąpiło równie wyraźne
Od 14 do 27 października promieniują meteory z mało
maksimum w dniach 17-18 października, tak więc można
aktywnego roju epsilon Gem inidów [EGE], związanego
z kometą Ikeya z 1964 r. Radiant tych bardzo szybkich me się go spodziewać także i w roku bieżącym. Warunki obser
wacyjne w tym roku s ą dobre, gdyż w porannych obserwa
teorów leży w gwiazdozbiorze Bliźniąt i ma współrzędne:
cjach nie będzie przeszkadzał Księżyc w pierwszej kwadrze.
a = 6h48m, ó = +27°. Maksimum aktywności przewidywane
jest na 18 października, toteż w porannych obserwacjach
* * *
nie będzie przeszkadzał zbliżający się do pierwszej kwadry
1d Gwiazda zmienna długookresowa T Dra (miryda) (17n56,4m,
Księżyc.
+58°13’) osiąga maksimum jasności (9,6m).
Od 2 października do 7 listopada promieniują szybkie,
białe meteory ze śladami, z roju Orionidów [ORI], związa
2d Gwiazda zmienna długookresowa RS Lib (miryda) (15h24,3m,
nego z kometą 1P/Halley. Radiant meteorów leży na grani
-22°55’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2004],
cy gwiazdozbiorów Oriona i Bliźniąt i ma współrzędne: a =

Rys. 7. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w paź
dzierniku 2004 (I - lo, II - Europa, III - Ganimedes, IV - Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w
cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy
planety), wschód na lewo
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Rys. 8. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Saturna
w październiku 2004 (III - Tethys, IV - Dione, V - Rhea, VI Tytan, VIII - lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na prawo
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2d10h Minimalna libracja Księżyca (4,8°) w kierunku M areAustrale (zacienione).
2a22t’ Odkrycie gwiazdy 32 Tau (5,6m) przy ciemnym brzegu
Księżyca po pełni, w idoczne w całej Polsce (W rocław
22h17m - Olsztyn 22h24m).
5d04h Odkrycie gwiazdy 136 Tau (4,6m) przy ciemnym brzegu
Księżyca przed ostatnią kwadrą, widoczne w całej Polsce
(Szczecin 4h33m- Krosno 4h53m).
5d18h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
6d1 8 h1 0 '" Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksi
mum jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA"
1/2003],
7d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschod
niej.
7d13h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 5°.
8d03h Odkrycie gwiazdy w1 Tau (5,7m) przy ciemnym brzegu
Księżyca po ostatniej kwadrze, widoczne w całej Polsce
(Szczecin 4h17m- Krosno 4h30m).
9 d G w iazda zm ie nn a dłu g o o kre so w a V Cas (m iryd a)
(23h11,6m, +59°42’) osiąga maksimum jasności (7,9m).

października 2004

9d13h Maksymalna libracja Księżyca (7,7°) w kierunku krate
ru Schickard (oświetlony).
10d21h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3°.
11d G w ia zd a zm ie n n a d łu g o o k re s o w a S CrB (m iryd a )
(15h21,4m, +31°22’) osiąga maksimum jasności (7,3m).
11d Gwiazda zmienna długookresowa U Ari (miryda) (3h11,1m,
+14°48’) osiąga maksimum jasności (8,1m).
12d Gwiazda zmienna długookresowa R Cne (miryda) (8h16,6m,
+11°44’) osiąga maksimum jasności (6,8m).
12d02h57m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksi
mum jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA"
1/2003].
12d20h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 0,6°.
12d23h45m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osią
ga minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo
3,4m [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2001],
13d G w ia zda z m ie n n a d łu g o o kre so w a T C ep (m iryd a )
(21h09,6m, +68°29’) osiąga m aksim um jasności (6,0m)
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003],
13d08h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 0,5°.
14d Częściowe zaćmienie Słońca widoczne w Azji północno-wschodniej, Japonii, na Alasce oraz w zachodniej części
Oceanu Spokojnego. Faza maksymalna równa 0,928 na
stąpi o godzinie 2h59m w punkcie o współrzędnych <j> =
61 °N, A = 154°W.

(ORI) w okresie od 5 października do 5 listopada 2004 i epsilon Geminidów (EGE) w okresie od 15 do 25 października 2004

14d14h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 0,8°.
15d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachod
niej.
15d17h12mGwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [m apka zamieszczona w „Uranii-PA" 4 /
2003],
15d20h34m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osią
ga minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do
3,4m [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2001],
15d21h45mGwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mi
nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2002],
16d G w ia zd a zm ie n n a d łu g o o k re s o w a R S g r (m iryd a )
(19h16,7m, -19 °18 ') osiąga maksimum jasności (7,3m).
16d00h Minimalna libracja Księżyca (3,4°) w kierunku Sinus
Iridium (zacieniona)
17d23h06m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mi
nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],
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Rys. 11. Położenie i ruch własny radiantów meteorowych delta Aurigidów (DAU) i alfa Aurigidów (AUR) w okresie od 5 września do 10
października 2004
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Rys. 12. Mapa gwiazdozbioru Kasjopei do obserwacji gwiazdy
zmiennej V Cas (23h11m40,7s, +59°41’59”). Podane jasności
gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 6°, północ u góry)
20d00h27m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],
22d01h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 6°.
22d01h48m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2002].
22d10hMaksymalna libracja Księżyca (7,7°) w kierunku Mare Humboidtianum (oświetlone)
22a20h32m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003].
22d21h26m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 4/2003],
23d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.

Rys. 13. Mapa gwiazdozbioru Raka do obserwacji gwiazdy zmien
nej R Cne (8h16m33,8s, +11°43'35"). Podane jasności gwiazd po
równania (pole widzenia wynosi 8°, północ u góry)

U W AG A: M o m e n ty w s z y s tk ic h z ja w is k pod a n e są
w czasie uniwersalnym UT (Greenwich).
A b y o trzym a ć datę w o b o w ią zu ją cym w e w rześniu
w Polsce „czasie letnim ”, należy dodać 2 godziny, po wpro
wadzeniu w październiku „czasu zim owego” należy dodać
1 godzinę.
Momenty złączeń planet z Księżycem podane s ą dla
współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia podano
momenty największego zbliżenia obiektów na niebie. Po
dane są w szystkie złączenia, nie tylko widoczne w Pol
sce.
W spółrzędne równikowe podane są dla Epoki 2000.0.
Opr. T. Ściężor

23d01h48mSłońce wstępuje w znak Skorpiona, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 210°.
23d10h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
24d05h Neptun nieruchomy w rektascensji.
28d Całkowite zaćmienie Księżyca. Zaćmienie widoczne w Ame
ryce Północnej i Południowej, Europie i Afryce zachodniej,
Grenlandii oraz Atlantyku; we wschodniej części Oceanu Spo
kojnego przy wschodzie Księżyca, w pozostałej części Afryki
i Europy (w tym w Polsce) oraz zachodniej i środkowej Azji
przy zachodzie Księżyca. Maksymalna faza zaćmienia wy
niesie 1,313. Przebieg zaćmienia: wejście Księżyca w pół
cień: 0h06m, początek zaćmienia częściowego: 1h14m, po
czątek zaćmienia całkowitego: 2h23m, maksimum zaćmienia:
3 h0 4 m, koniec zaćmienia całkowitego: 3h45m, koniec zaćmie
nia częściowego: 4h54m, wyjście Księżyca z półcienia: 6h03m.
W Polsce Księżyc zajdzie w połowie fazy półcieniowej, a w
momencie maksimum znajdował się będzie na wysokości 210
nad horyzontem.
29d10h Minimalna libracja Księżyca (4,5°) w kierunku Mare Australe (zacienione)
30d Gwiazda zmienna długookresowa R Vir (miryda) (12h38,5m,
+6°59') osiąga maksimum jasności (6,9m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2003],
30d01h41m Gwiazda zmienna r) Aql (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003],
31d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
4 /2 0 0 4
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Prosimy poprawić w Uranii-PA 3/2004
W tekście Kamila Złoczewskiego Zbieramy meteoryty... na
niebie, s. 125, znalazła się informacja, że „zdjęcie bolidu
można zobaczyć w Galerii Uranii na s. III okładki”. Tym
stwierdzeniem wyprzedziliśmy czas, bo to zdjęcie znalazło
się na zapowiadanym miejscu dopiero w bieżącym zeszy
cie „Uranii”.
Na s. 132, I kol. w. 14 i 15 d pisaliśmy:,jeśli wędrujemy
po diagramie [H-R] w prawo do góry, to napotykamy gwiaz
dy o coraz większych masach ", a w rzeczywistości napo
tykamy gwiazdy o coraz większych promieniach R.
Na tej samej stronie, w sąsiedniej kolumnie na rysunku
3 przedstawiającym krzywe czułości systemu UBV zade
klarowaliśmy na osi x-ów wymiar w mikrometrach, pod
czas gdy podaliśmy wartości w angstremach.
Kolega Mariusz Chlebowski z Poznania słusznie zwrócił
nam uwagę, że w notatce o nowych dużych obiektach Pasa
Kuipera (s. 122, kol. I, koniec trzeciego akapitu) odwrócili
śmy stosunek okresów obiegu Neptuna i Plutona — na 2
obiegi Plutona przypadają 3 obiegi Neptuna, a nie od
wrotnie, jak napisaliśmy.

postępy

Przepraszamy.
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poradnik obserwatora

Interesujące obiekty: DELFIN, ERYDAN
DELFIN:
NGC6891 [a: 20h 15m09,2s,ó: +12° 42' 13"] — mgła
wica planetarna o jasności 10,5 mag. i rozmiarach kąto
wych 16"*7". W centrum NGC 6891 znajduje się gwiazda
ojasności 11,1 mag. Do obserwacji wizualnych odpowiedni
będzie teleskop o średnicy wynoszącej co najmniej 150
mm i powiększeniu około 100 razy. Fotografując NGC
6891, powinniśmy użyć teleskopu o średnicy 150— 200
mm i ogniskowej 3500—4500 mm.
NGC 6934 [a: 20h 34m 11,6s, <5: +7° 24' 15"] — gro
mada kulista o średnicy 2' i jasności 8,9 mag.
NGC 7006 [a: 21 h Olm 29,5s, ó: +16° 11' 15"] — gro
mada kulista ojasności 10,6 mag. i średnicy 2,8'.
Odpowiednim instrumentem do obserwacji wizualnych
obu gromad kulistych będzie teleskop o średnicy 100—
150 mm i powiększeniu 100— 150 razy. W przypadku ob
serwacji fotograficznych możemy użyć teleskopu o analo
gicznej średnicy, a ogniskowa powinna wynosić 2000—
3000 mm.
ERYDAN:
NGC 1084 [a: 02h 45m 59,7s, d : -07° 34' 42"] — ga
laktyka spiralna o jasności 10,7 mag. i rozm iarach
3 ,5 'x 2 ,l'.
NGC 1187 [a: 03h 02m 37,6s, Ó: -22° 52' 03"] — ga
laktyka spiralna o jasności 10,8 mag. i rozm iarach
5,6'x3,8'.
NGC 1232 [a: 03h 09m 45,3s, ó: -20° 34' 51"] — ga
laktyka spiralna o rozmiarach 7,1 'x6,3' i jasności 9,9 mag.
NGC 1291 [a: 03h 17m 17,6s, ó\ -41° 06' 27"] — ga
laktyka spiralna ojasności 8,5 mag. i rozmiarach 9,7' x8,4'.
NGC 1300 [a: 03h 19m 40,7s, <5: -19° 24' 41''] — ga
laktyka spiralna o rozmiarach 5,9'x 4,1' ijasności 10,4mag.
NGC 1332 [a: 03h 26m 17,3s, d: -21° 20' 09"] — galak
tyka eliptyczna o rozmiarach 4,0'xl,5' ijasności 10,3 mag.
NGC 1395 [a: 03h 38m 29,6s, d: -23° 01' 39"] — ga
laktyka eliptyczna o jasności 9,6 mag. i rozm iarach
5,6'x4,6'.
NGC 1404 [a: 03h 38m 51,7s, ó: -35° 35' 35''] — ga
laktyka eliptyczna o jasności 10,0 mag. i rozmiarach
3,9'x3,3'.
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NGC 1407 [a: 03h 40m 12,3s, ó: -18° 34' 52''] — ga
laktyka eliptyczna o rozmiarach 4 ,9 'x4,5' i jasności 9,7
mag.
NGC 1532 [a: 04h 12m 05,5s, ó : -32° 52' 27''] — ga
laktyka spiralna ojasności 9,9 mag. i rozmiarach 12'x3'.
NGC 1537 [a: 04h 13m 40,9s, ó : -31° 38' 45"] — ga
laktyka eliptyczna o jasności 10,6 mag. i rozmiarach
3,9'x2,6'.
NGC 1600 [a: 04h 31m 39,9s, d: -05° 05' 16''] — ga
laktyka eliptyczna o rozmiarach 3,1 'x2,2' ijasności 10,9
mag.
NGC 1637 [a: 04h 41m 28,2s, d: -02° 51' 30"] — ga
laktyka spiralna o rozmiarach 3,9'x3,3' ijasności 10,8 mag.
Do obserwacji wizualnych powyższych galaktyk odpo
wiedni będzie teleskop o średnicy 100— 150 mm i powięk
szeniu 50— 100 razy. W przypadku fotografowania powin
niśmy użyć teleskopu o średnicy co najmniej 150 mm
i ogniskowej z zakresu 1500—3000 mm.
IC 1953 [a: 03h 33m 41,6s, d: -21° 28' 40"] — galak
tyka spiralna ojasności 11,7 mag. i rozmiarach 2,9 'x 2 ,l'.
IC 2006 [a: 03h 54m 28,4s, ó: -35° 58' 02"] — galak
tyka ojasności 11,3 mag. i rozmiarach l,9 'x l,6 '.
NGC 685 [a: 01 h 47m 43,1 s, ó: -52° 45' 40"] — galak
tyka spiralna o rozmiarach 3 ,6 'x 3 ,l' i jasności 11,0 mag.
NGC 782 [a: Olh 57m 37,8s, <5: -57° 47' 24''] — galak
tyka spiralna o rozmiarach 2 ,4 'x 2 ,l' ijasności 11,9 mag.
NGC 1172 [a: 03h Olm 36,Os, ó : -14° 50' 12"] — ga
laktyka eliptyczna o rozmiarach 2,3 'x 1,7' ijasności 11,9
mag.
NGC 1199 [a: 03h 03m 38,4s, ó: -15° 36' 49"] — ga
laktyka eliptyczna o jasn o ści 11,4 mag. i rozmiarach
2 ,3 'x l,7 '.
NGC 1209 [a: 03h 06m 03,ls, ó: -15° 36' 42"] — ga
laktyka eliptyczna o rozmiarach 2,2'x 1,1' ijasności 11,4
mag.
NGC 1253 [a: 03h 14m 09,3s, d: -02° 49' 21"] — ga
laktyka spiralna o jasności 11,7 mag. i rozm iarach
5,3'x2,3'.
NGC 1297 [a: 03h 19m 14,ls, Ó: -19° 06' 03"] — ga
laktyka eliptyczna o jasn o ści 11,8 mag. i rozmiarach
2 ,3 'x l,9 '.
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NGC 1309 [a: 03h 22m 06,5s, <5: -15° 24' 01"] — ga
laktyka spiralna o jasności I 1,5 mag. i rozm iarach
2,3'x2,2'.
NGC 1325 [a: 03h 24m 25,2s, ó: -21° 32' 32"] — ga
laktyka o jasności 11,5 mag. i rozmiarach 4 ,8 'x l,6 '.
NGC 1337 [a: 03h 28m 05,9s, <3: -08° 23' 22"] — ga
laktyka spiralna o jasności 1 1,9 mag. i rozm iarach
5 ,7 'x l,5 '.
NGC 1353 [a: 03h 32m 03,2s, ó: -20° 49' 04"] — ga
laktyka spiralna o jasności 11,4 mag. i rozm iarach
3 ,4 'x l,4 '.
NGC 1357 [a: 03h 33m 17,ls, ó : -13° 39' 53"] —•ga
laktyka spiralnaorozm iarach3,l'x2,0' ijasności 11,5mag.
NGC 1386 [a: 03h 36m 46,4s, ó: -35° 59' 58"] — ga
laktyka spiralna o jasności 11,2 mag. i rozm iarach
3 ,4 'x l,3 \
NGC 1389 [a: 03h 37m 1l,7s, <5: -35° 44' 41"] — ga
laktyka eliptyczna o jasności 11,5 mag. i rozmiarach
2 ,5 'x l,5 '.
NGC 1400 [a: 03h 39m 31,2s, <5: -18° 41' 19''] — ga
laktyka eliptyczna o rozmiarach 2 ,5 'x 2 ,l' ijasności 11,0
mag.
NGC 1415 [a: 03h 40m 56,9s, ó: -2 2 0 33' 48"] — ga
laktyka spiralna o rozmiarach 3,6'x 1,7' ijasności ll,9m ag.
NGC 1421 [a: 03h 42m 29,4s, <5: -13° 29' 18"] — ga
laktyka spiralna o rozmiarach 3,4'x0,8' ijasności ll,4m ag.
NGC 1426 [a: 04h 42m 49,3s, <5: -22° 06' 37"] — ga
laktyka eliptyczna o rozmiarach 2 ,6 'x l,6 ' ijasności 11,4
mag.
NGC 1437 [a: 03h 43m 37,8s, ó: -35° 51' 10"] — ga
laktyka spiralna o jasności 11,7 mag. i rozm iarach
3,1' x 2,0'.
NGC 1439 [a: 03h 44m 50,4s, d: -21° 55' 20"] — ga
laktyka eliptyczna o rozmiarach 2 ,4 'x2,2' ijasności 11,4
mag.
NGC 1440 [a: 03h 45m 03,4s, ó: -18° 16' 03"] — ga
laktyka spiralna o rozmiarach 2,2'x 1,6' ijasności 11,5 mag.

NGC 1452 [a: 03h 45m 22,Os, d: -18° 38' 04"] — ga
laktyka spiralna o jasności 11,8 mag. i rozm iarach
2 ,3 'x l,5 '.
NGC 1453 [a: 03h 46m 27,2s, <5: -03° 58' 09"] — ga
laktyka eliptyczna o rozmiarach 2,3'x2,3' ijasności 11,5
mag.
NGC 1461 [a: 03h 48m 27,ls, d: -16° 23' 30"] — ga
laktyka spiralna o jasności 11,8 mag. i rozm iarach
3,0'x0,9'.
NGC 1518 [a: 04h 06m 49,9s, ó: -21° 10' 42"] — ga
laktyka spiralna o rozmiarach 2,9'x 1,4' ijasności 11,8 mag.
NGC 1521 [a: 04h 08m 19,Os, d: -21° 03' 06"] — ga
laktyka eliptyczna o jasności 11,4 mag. i rozmiarach
2 ,7 'x l,6 '.
NGC 1640 [a: 04h 42m 14,3s, ó: -20° 26' 07"] — ga
laktyka spiralna o rozmiarach 2,7'x2,3' ijasności 11,7mag.
NGC 1700 [a: 04h 56m 56,2s, d: -04° 52' 03''] — ga
laktyka eliptyczna o jasności 11,2 mag. i rozmiarach
3 ,0 'x l,8 '.
NGC 1726 [a: 04h 59m 41,9s, <5: -07° 45' 20"] — ga
laktyka eliptyczna o rozmiarach 2,1 '* 1,5' ijasności 11,7
mag.
Powyższą grupę galaktyk będziemy mogli zaobserwo
wać za pomocą teleskopu o średnicy 200— 250 mm i po
większeniu od 60 do 120 razy. W przypadku fotografowa
nia możemy użyć teleskopu o analogicznej średnicy
i efektywnej ogniskowej z zakresu 2000—4000 mm.
NGC 1535 [a: 04h 14m 14,l s ,<5:-12° 44' 29"] — mgła
wica planetarna o jasności 10,4 mag. i rozmiarach kąto
wych 20"xl7". W centrum NGC 1535 znajduje się gwiaz
da o jasności 12,3 mag. Do obserw acji w izualnych
odpowiedni będzie teleskop o średnicy wynoszącej co naj
mniej 150 mm i powiększeniu 50— 100 razy. Fotografując
NGC 1535, powinniśmy użyć teleskopu o średnicy 150—
—200 mm i ogniskowej 3000— 4000 mm.

Wiesław Skórzyński
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ozwiązaniem krzyżówki z „Uranii-PA” nr 2/2004 jest hasło: „CIEM
NA ENERGIA”.
Nagrody w postaci plakatów wy
losow ali: P rzem y sła w B ła szczy k
z Myszkowa i Paweł Wojtczak z Cią
żenia. Gratulujemy. Nagrody wyślemy
pocztą.
Tym razem proponujem y rozpo-1 znanie obiektów prezentow anych na
zam ieszczonych obok zdjęciach. Ich
autorem jest Paweł Łańcucki, a w y
konane zostały na p rzed m ieściach
Warszawy 21 lutego br. w godzinach
od 19:00 do 23:30 za pom ocą integru
jącej kam ery CCD firm y Starlight
E x p re ss m o d el M X 7C (te le s k o p
FS102, f = 102 mm, f/8, ekspozycje
od 30 do 60 po 60 s, bez filtrów. Ob
ró b k a k o m p u tero w a w p ro g ra m ie
Astro Art oraz Photoshop.
W śród autorów prawidłowych odpo
wiedzi rozlosujemy nagrody książko
we. Na rozwiązania czekamy do końca
lipca br. Osoby nie będące prenumera
torami „Uranii-PA” muszą dołączyć do
rozwiązania kupon umieszczony w le
wym górnym rogu tej strony. Prenume
ratorzy m ogą przesyłać rozw iązania
drogą elektroniczną.
Słowa kluczowe do odnalezienia hasła
w krzyżówce z Uranii-PA 2/04:
1. Ucieczka; 2. Lirydy; 3. Vesta; 4. Pla
my; 5. Wenus; 6. Atlas; 7. Decymetro
we; 8. Carrington; 9. Świetlne; 10. Par
ker; 11. Voyagery; 12. Spirit; 13. NEAT.

Ciekawe strony internetowe...

Dziś proponuję odwiedzić stronę Thierry Legaulta. Pod adresem http://
perso.club-intemet.fr/legault/ znajdziemy kopalnię wiadomości (wraz
z unikalnymi niekiedy obrazami) na temat fotografii o dużej rozdziel
czości z użyciem kamer CCD. Aby uzyskać piękne zdjęcia, nie zawsze
jest potrzebny duży teleskop o bardzo wysokich parametrach, zdecydo
wanie zbyt drogi jak na kieszeń miłośnika astronomii w Polsce. Warto
zagłębić się w przedstawioną przez autora szczegółową analizę czynni
ków wpływających na jakość uzyskanych obrazów i popatrzeć na to, co
udało mu się uzyskać... A jeśli i tego za mało, to wybierając „Links”
lub „Liens” (strona istnieje w wersji angielskiej i francuskiej), możemy
zobaczyć i inne obrazy nieba uzyskane przez podobnych zapaleńców
czy też bardziej „dostojne” instytucje w rodzaju NASA czy JPL. (rs)
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Po prawej jeszcze jedno zdjęcie autorstwa Pawła Łańcuckiego (patrz s. 192) przedstawiające mgławicę M1 (parametry jak wcześniej). Po lewej zdjęcie M101 wykonane
21.05.2004 przez tandem Przemysław Rudź / Cezary Wie-

rucki w Kamieniu k/Gdańska. Sprzęt: TEC 140 APO + Canon EOS 10D + Losmandy G8, złożone z 10 ekspozycji
po 3 min każda przy ISO 80)

Złączenie Wenus z Plejadami
nastąpiło w tym roku tuż przed
Wielkanocą — „Kokoszka jaj
ko zniosła” (Kokoszka to sta
ropolska nazwa Plejad) — tak
swoje zdjęcie (niżej, po lewej)
zatytułował Franciszek Chodo
ro w s k i z K o lo n ii K s ię ży n o
(obiektyw Pentacon 4/300, apa
rat cyfrowy Canon 300D, eks
pozycja 4 s przy ISO 800, godz.
21:36 CWE, 2.04.2004). Obok
późniejsze ujęcie tego złącze
nia sfotografowane przez Ma
riusza Świętnickiego ze Żręcina (ognisko główne Newtona
205/907, Fuji Superia x-TRA
400, eksp. 2 min, godz. 20:26
CWE, 3.04.2004, asysta: Alicja
Waliszko)

Zdjęcie bolidu z dnia 20 lutego br. (patrz tekst na s. 180)
wykonane przez Piotra Kędzierskiego z PKiM aparatem
Canon T50 z obiektywem 1,4/50
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N49 to pozostałość po wybuchu superrfówej *
w W ielkim ObłoRu Magellana w zamierzchłych
czasach i iście koronkowa robota. J^j obraz
został uzyskany na p odstaw ie danych
otrzymanych przy pomocy kosmicznego
teleskopu Hubble’a. Jej wymiary sięgają ponad
30 lat świetlnych. Światło N49 dotarło do Ziemi
już tysiące lat temu, ale 5 marca 1979 r. wystąpił
w niej jeszcze jeden wybuch — -zanotowano •
t
bardźo silną eksplozję w zakresie
promieniowania gamma. Ten wybuch
uświadom ił astronom om isfnienie nowej klasy
egzotyczhych gwiazd — magnetarów (zob. U-f’A
' nr 2/99) i spowodował wielkie zainteresowanie
wysokoenergetycznym promieniowaniem ciał
„
niebieskich^ W iem y już m.in., że są to rotujące
gwiazdy neutronowe, obdarzone potężnym
polem magnetycznym. Magnetar z N49
przedziera się przez pozostałości po supernowej
• z prędkością ponad 1200 km/s.
Fot. Hutoble Heritage Team (STScI/AURA),
Y. Chu (U iyC ) i in., NASA *

