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Cień planety 
na pierścieniach 
Saturna

Zdjęcie wykonane przez szerokokątną kamerę sondy Cassini w dniu 3 lipca 2004 r. z odległości 1,5 min km od 
Saturna. Ciemny, zachodni brzeg globu Saturna wyłania się po prawej stronie zdjęcia. Cień globu planety pada na 
główny system pierścieni tego olbrzyma. Zaczynając od partii wewnętrznej, są to pierścienie D, C, B, „Przerwa 
Cassiniego” i pierścień A, aż po wąziutką w nim „Przerwę Enckego”. Najbardziej zewnętrzny wąski pierścień z tajem
niczymi zgrubieniami (węzłami) to pierścień F. Za nim, z lewej strony obrazu cienia, mała, jasna kropka to księżyc 
Epimetheus o średnicy zaledwie 100 km. Fot. NASA/JPL/SSI

Pierścienie Saturna

Ten obraz, uzyskany 30 czerwca 2004 r., pokazuje (od lewej do prawej) fragment zewnętrznego pierścienia C i we
wnętrznego pierściena B. Kolor turkusowy informuje nas o dość czystym wodnym lodzie, z którego są zbudowane 
cząstki pierścienia B, natomiast kolor czerwony wskazuje na duże „zabrudzenie” cząstek pierścienia C domieszka
mi „skalnymi” i/lub węglowymi. Fot. NASA/JPL/SSI
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Czerwcowe przejście Wenus na tle tarczy Słońca zmobilizowało wielu 

astronomów i miłośników astronomii do obserwacji i pokazów tego zjawiska 
naprawdę szerokim rzeszom zainteresowanych. Dzieci, młodzież i dorośli w tym 
dniu szukali miejsc pokazów, surfowali po stronach internetowych, czuli, że na 
niebie dzieje się coś niezwykłego. Nasza redakcja otrzymała wiele raportów 
i zdjęć dokumentujących to niezwykłe zjawisko. Niestety, nie możemy ich 
wszystkich publikować na naszych łamach i najczęściej skierowaliśmy je  do 
specjalnego serwisu internetowego zorganizowanego przez astronomów 
wrocławskich (www.astro.uni.wroc.pl/vt-2004.html), aby tam je  udostępnić 
wszystkim zainteresowanym.

1 łipca 2004 r., po 7 latach wędrówki, dotarła do Saturna stacja kosmiczna Cassini-Huygens.
Przez 4 lata będzie krążyła wokół niego, przekazując na Ziemię obrazy i parametry fizyko-chemiczne 
jego atmosfery oraz obrazy i inne dane jego satelitów. W dzień Bożego Narodzenia 2004 r. odłączy się 
od niej łądownik Huygens, który po 21 dniach wędrówki osiądzie na powierzchni największego satelity 
w Układzie Słonecznym, Tytanie. Ten księżyc Saturna jest podejrzany o posiadanie warunków 
pozwalających na istnienie życia. Jak tam jest, przekonamy się niebawem, a tymczasem przedstawiamy 
Państwu parę obrazów pierścieni Saturna widzianych kamerami Cassiniego.

Od paru miesięcy jesteśmy w Unii Europejskiej. Specjaliści, głównie z Centrum Badań 
Kosmicznych, opracowali specjalny Raport dla Władz Rzeczpospolitej kreślący strategię badań 
naukowych i dostępu Polski do techniki kosmicznej w warunkach naszego członkostwa w UE. Autorzy 
tego Raportu uprzejmie zgodzili się zaprezentować syntetyczną jego wersję naszym Czytelnikom. Choć 
swą objętością materiał ten jest znacznie dłuższy niż nasze klasyczne artykuły, ze względu na wagę 
i znaczenie zawartych w nim treści postanowiliśmy przedstawić go Państwu w całości w jednym 
zeszycie. Mamy nadzieję, że pochwalą Państwo nasz wybór i znajdą czas i siły, aby przestudiować go 
uważnie.

Uwagi i cierpliwości będzie też wymagała lektura artykułu o tym, jak powstało pole magnetyczne 
we Wszechświecie, czyli jak działa kosmiczne dynamo. Aby opis nie był zbyt lapidarny, autor musiał 
posłużyć się wzorami. Ale przecież astronomia jest nauką opartą na matematyce i fizyce!

Głębokiej wiedzy fizycznej nie będzie wymagała lektura artykułu o zjawiskach związanych 
z aktywnością Słońca. Choć maksimum obecnego cyklu aktywności Słońca już dość dawno minęło, to 
od czasu do czasu jesteśmy świadkami intensywnych wybuchów naszej dziennej gwiazdy i zjawisk 
z nimi związanych,

Z wydarzeń krajowych zwrócić pragnę Państwa uwagę na omówienie 30 lat Międzywojewódzkich 
i Ogólnopolskich Młodzieżowych Seminariów Astronomicznych w Grudziądzu. A w kąciku 
dydaktycznym omawiamy problem analizy wymiarowej w nauczaniu fizyki i astronomii. Przedstawiamy 
też naszą opinię o dwóch niedawno wydanych w przekładzie polskim książkach o Wszechświecie.

Pomagamy obserwatorom, publikując kalendarz astronomiczny na listopad i grudzień oraz 
omawiając kolejne obiekty galerii NGC i interesujące obiekty w gwiazdozbiorach Gołębia i Herkulesa.

Coraz bogatsze są strony internetowe „ Uranii -  Postępów Astronomii ”, a zwłaszcza wykłady 
podstaw współczesnej astronomii. Zachęcam do odwiedzenia

Życzę Państwu interesującej lektury

Toruń, w sierpniu 2004 r.
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czytelnicy piszą... 121 03
Źle podawana data

Data, gdy Neil Arm strong 
stanąt własnymi nogami na po
wierzchni Księżyca, z pewno
ścią jest datą epokową*.

Niestety powszechnie jest 
podawana błędnie.

Nastąpiło to bowiem 21 lip- 
ca 1969 r., a nie 20 lipca.

Statek LM wyprawy Apollo 
11 wylądował na powierzchni 
Księżyca 20 lipca 1969 o go
dzinie 20 minut 17 i 42 sekun
dy czasu uniwersalnego i na
tychmiast po wylądowaniu obaj 
selenonauci rozpocżęli przygo
towania do wejścia na po
wierzchnię Księżyca. Nałoże
nie dużych i „nieporęcznych” 
skafandrów zajęło im jednak 
nadspodziewanie wiele czasu. 
No cóż, miejsca w kabinie mieli 
bardzo mało, tyle co w małej 
windzie, a nie mogli się pomy
lić... Wszakże naokoło kabiny 
nie było praktycznie ani „śladu” 
atmosfery.

Ostatecznie Neil Armstrong 
zszedł na powierzchnię Księży
ca o godzinie 2 minut 56 i 20 
sekund czasu uniwersalnego. 
Była więc już następna doba...

Gdy „coś” się dzieje w ja
kimś określonym regionie Zie
mi, to posługujemy się zwykle 
czasem lokalnym. Ale tu mieli
śmy z pewnością do czynienia 
z wydarzeniem o wymiarze 
światowym. W takim zaś przy
padku jedynie uzasadnione jest 
użycie czasu uniwersalnego.

Lądowanie miało przebieg 
dramatyczny. W jego ostatniej 
fazie komputer sterowniczy 
„zatkał się" nadmiarem danych 
i Armstrong musiał znacznie 
w cześnie j niż planowano 
przejść na sterowanie ręczne. 
(Oprócz tego statek opuszczał 
się na teren pokryty głazami i 
Armstrong musiał w ostatniej 
chwili szukać „kawałka” równe
go gruntu). Selenonauta zaczął 
więc zużyć rezerwowy zapas 
paliwa dla hamującego silnika 
rakietowego, toteż w ośrodku 
kontrolnym w Houston wybuch
ła panika.

Gdy statek LM ostatecznie 
zatrzymał się na powierzchni 
Księżyca, to w zbiornikach po
zostało paliwa zaledwie na oko
ło 18 s działania silnika. (A po
winno było pozostać na około 
94 s). Neil Armstrong stale i

‘ Właśnie upłynęła 35. rocznica...

konsekwentnie twierdzi jednak, 
że całkowicie kontrolował sytu
ację. I nie ma powodu, aby w to 
powątpiewać, gdyż wielokrot
nie dał się poznać jako człowiek 
nieprzeciętnie opanowany.

(Dokładny opis lądowania 
można znaleźć w mojej książ
ce „Droga do Księżyca" — 
pierwszej na świecie książce o 
lądowaniu ludzi na Księżycu, 
która się ukazała w kilkanaście 
dni po wyprawie Apollo 11. Na
pisałem też o tym w mojej mo
nografii pt. „Księżyc", wydanej 
przez Państwowe Wydawnic
two Naukowe).

Samą noc lądowania ludzi 
na Księżycu spędziłem w stu
dio Polskiego Radia w składzie 
kilkuosobowej ekipy naukow
ców relacjonujących „na żywo” 
to wydarzenie. (Z ekipy tej bo
daj tylko ja pozostałem jeszcze 
przy życiu — no cóż, byłem w 
niej najmłodszy).

Relacjonowanie amerykań
skiej wyprawy na Księżyc zo
stało zorganizowane przez dy
rektora Redakcji Oświatowej 
Polskiego Radia mgra Jacka 
Unickiego. I był to jedyny taki 
element w krajach socjalistycz
nych, co zostało zauważone 
przez znaną Agencję Prasową 
Reutera... (Telewizja Polska 
była do wydarzenia zupełnie 
nie przygotowana i relacjono
wała je tylko siłami własnych 
dziennikarzy, co jednak i tak 
było ewenementem. Telewizja 
Moskiewska bowiem — jak 
zwykle i „po prostu” — wyłączy
ła na noc nadajnik, a Chińczy
cy dowiadywali się o sukcesach 
amerykańskich tylko do lotu 
Gemini 8, a później już „nic” się 
nie działo...).

A. Marks

Odpowiedź na krytykę
Dr inż. Andrzej Marks w li

ście do Redakcji „Uranii-Postę- 
pów Astronomii” (U-PA 3/04) 
przedstawił szereg „usterek”, 
którymi rzekomo był obarczony 
mój artykuł na temat katastrof 
astronautycznych opublikowany 
w „Uranii” nr 1/2004 r.

W odpowiedzi na jego ko
mentarz stwierdzam, co nastę
puje:

1. Informację o Wernerze 
von Braunie zaczerpnąłem z 
pozycji „Tako rzecze... Lem” 
(który był jednym ze współzało

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!

życieli Polskiego Towarzystwa 
Astronautycznego). Ponadto w 
„Żołnierzu Polskim" (12/2000) 
znajdujemy sformułowanie: 
„(...) inż. Werner von Braun już 
w trakcie studiów na Politech
nice Berlińskiej przejawiał 
zainteresowanie astronomią 
i przestrzenią kosm iczną” . 
Oprócz tego to nie von Braun 
zwrócił się do Hitlera, ale sam 
Fuhrer zainteresował się nim. 
Alternatywą dla niego mógł być 
obóz koncentracyjny. Nad
mieńmy też, iż analogicznie 
Stalin mianował Łysenkę i Mi
czurina, z fatalnym skutkiem dla 
nauki i genetyków.

2. Pisząc o katastrofie na 
Bajkonurze, Marks używa po 
prostu eufemizmów. Wiadomo, 
że w b. ZSRR programy rakiet 
balistycznych i tzw. „opanowa
nia Kosmosu" były ściśle ze 
sobą związane (chociażby „na 
złość" Amerykanom). Ponadto 
dane o tej katastrofie zaczerp
nąłem z programu Discovery.

3. Co do Sojuza 1, jest to 
zwykłe wymądrzanie się i cze
pianie obrazowych sformułowań.

4. Chwalenie lotów sond se
rii Łuna jest bezkrytyczną reha
bilitacją kosmonautyki ZSRR. W 
dodatku krytykujący przeczy 
sam sobie, pisząc o dostarcze
niu przez Łuny tylko „nieco pró
bek jego gruntu" (tj. Księżyca).

5. Uwagi o Apollo 13 są nie 
na miejscu. Czy muszę przypo
mnieć sławetny artykuł „Mój 
projekt Apollo 126p”?

6. O statku Challenger też 
pisałem w miarę obrazowo, a 
nie szczegółowo i czepianie się 
szczegółów jest bezzasadne.

7 .0  Columbii pisałem przed 
wyjaśnieniem przyczyn kata

strofy przez specjalną Komisję, 
stąd podanie alternatywnych 
wyjaśnień.

8 .0  teleskopie kosmicznym 
Hubble’a też pisałem obrazowo. 
Słowo „justowanie" obejmuje 
wszystkie działania mające na 
celu poprawę sprawności ukła
du optycznego, ale dobrze, że 
autor krytyki bardziej szczegó
łowo opisał te działania.

9. W przypisie autor krytyki 
grubo się myli: na Londyn wy
słano prawie 3000 rakiet V2, na 
Amsterdam — ok. 1600! (Wo- 
łoszański, 1997; Hogg, 1999).

I jeszcze jedna uwaga: pisa
łem już, iż autor ma prawo do 
pomyłek, recenzent — nigdy.

T. Z. Dworak

Droga Redakcjo!
Bardzo się ucieszyłam z wy

granej książki „Niebo” w konkur
sie z nr 1/2004.Tym bardziej że 
jest to moja pierwsza w życiu 
nagroda! Dodam, że całkiem 
zapomniałam, iż wysyłałam roz
wiązanie krzyżówki i gdy otrzy
małam przesyłkę, byłam zdzi
wiona, a później już bardzo za
dowolona, tym bardziej że losu
jecie tylko 2 osoby.

W tym roku wreszcie udało 
mi się kupić wymarzony tele
skop, tylko że u nas, w Nowym 
Porcie jest więcej zachmurzo
nego niż gwiaździstego nie
ba.Cieszę się, że udało mi się 
zobaczyć przejście Wenus na 
tle Słońca. Obserwowałam je 
przez filtry spawalnicze. Jesz
cze raz dziękuję za nagrodę. 
Serdecznie pozdrawiam całą 
Redakcję.

Agnieszka Graczyk 
Gdańsk
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196 Strategia badań i wykorzystania przestrzeni 
kosmicznej w Polsce w warunkach członko
stwa w Unii Europejskiej
Janusz B. Zieliński, Marek Banaszkiewicz, Andrzej A. Zdziarski
Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej jasno stwierdza, że Unia ustanawia europejską 
politykę kosmiczną. Z  wejściem Polski do UE wiąże się więc przemyślenie na nowo 
naszej strategii badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Odpowiednie zespoły 
badaczy i techników dotychczas zaangażowanych w badaniach kosmicznych opraco
wały stosowny Raport dla Władz Rzeczpospolitej Polskiej. N in ie jsi artykuł jest syn
tezą tego Raportu.

206 Teoria dynamo, czyli istnienie pola magnetycz
nego we Wszechświecie
Rafał Kosiński
Najpierw odkryto pozaziemskie pole magnetyczne w plamach słonecznych. Później 
stwierdzono istnienie obdarzonych silnym polem magnetycznym gwiazd magnetycz
nych, pulsarów i magnetarów. Nasza Galaktyka też posiada rozległe pole magnetyczne, 
którego linie układają się wzdłuż ramion spiralnych. Skąd to pole się bierze? Jak się 
utrzymuje? Czy może istnieć kosmiczne dynamo? To treść tego interesującego artykułu.

211 Plamy, cykle i minima
Radosław Rek

W trakcie Minimum Maundera z terenu Środkowej Europy obserwowano 121 zórz. Tyle 
wymienia katalog H. Fritza. Jednocześnie popularnym jest stwierdzenie, że w tym okre
sie zjawisk takich nie widywano w ogóle. O zorzach i innych aspektach słonecznej 
aktywności opowiada Autor w tym artykule.

■ ■  W kolorze: Cień planety na pierścieniach Saturna, Pierścienie Saturna w 
ultrafiolecie(okł. II) Kolorowe pierścienie Saturna (IV); Galeria Uranii 
(wkl. I, IV, okł. III)
rozmaitości: Wykopana supernowa (212)
w kraju: 30 latMMSA i OMSA (220); Obserwacja efektów brzegowych w cza
sie tranzytu Wenus 8 czerwca 2004 (226); Dąbrowscy miłośnicy astronomii 
zorganizowali pokazy przejścia Wenus na tle tarczy Słonecznej (228)

217 galeria obiektów NGC: N G C 1300; N G C 1499; N G C 1528; NGC 1535
229 poradnik obserwatora: Interesujące obiekty; Gołąb, Herkules
230 astronomia w szkole: Analiza wymiarowa w nauczaniu fizyki i astro

nomii
231 astronomia i muzyka: Co nowego dla ucha?
232 recenzje: Frank H. Shu, Galaktyki. Gwiazdy. Życie. Fizyka Wszechświata; 

Harald Lesch i Joern Mueller, Nasz Wszechświat
233 kalendarz astronomiczny 2004: listopad — grudzień 

240 relaks z Uranią: krzyżówka
240 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Pierścień A Saturna w świetle ultrafioletowym, tu w barwach sztucznych. W części we
wnętrznej, w barwach lekko czerwonych, to materia „Przerwy Cassiniego". W zewnętrz
nych partiach, czerwonawy pierścień, to „Przerwa Enckego". Pierścienie turkusowe to 
materia „pierścienia A". Czerwonawe zabarwienie obu „przerw" świadczy o tym, że ich 
materia jest drobniejsza i bardziej „brudna ” niż lodowate grudki turkusowego tutaj pier
ścienia A.

Zdjęcie zostało wykonane 30 czerwca 2004 r„ gdy stacja kosmiczna Cassini po 7 latach 
podróży’ wchodziła na orbitę wokół Saturna. Wykonano je  przy pomocy Ultrafioletowego 
Spektrografu Obrazującego, który pozwałał dostrzec szczegóły o rozmiarach ok. 100 km, 
czyli 100 razy mniejsze niż w obserwacjach UV stacji Voyager 2 około 24 lata temu.

Fot. NASA/JPL/University o f Colorado
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Strategia badań 
i wykorzystania przestrzeni 
kosmicznej w Polsce 
w warunkach członkostwa 
w Unii Europejskiej

Wiatach 2002-2003, kiedy 
przygotowywane było 
przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej, stało się oczywiste, 
że proces ten wymaga nowego 
spojrzenia na większość 
obszarów życia i organizacji 
społecznej w Polsce, w tym życia 
naukowego, a tym bardziej 
obszaru badań kosmicznych 
i zastosowania techniki 
kosmicznej. Istniały takie 
powody, aby zająć się tematem 
kosmosu niezależnie od akcesji 
do UE. Sygnalizowana była 
potrzeba zapewnienia dostępu 
do przestrzeni kosmicznej 
i międzynarodowych 
programów, dzięki którym 
realizuje się front poznania 
naukowego. Od strony 
praktycznej —  postępująca 
komercjalizacja i piywatyzacja 
przestrzeni kosmiczitej wciągała 
w swój nurt gospodarki krajów
0 różnym stopniu rozwoju, 
w tym polską. Pojawiały się 
nowe możliwości i nowe 
zagrożenia, wobec których rząd 
polski i społeczność naukowa 
nie powinny pozostawać 
obojętne.

Kierując się tymi 
przesłankami, Komitet Badań 
Kosmicznych i Satelitarnych 
PAN postanowił sformułować 
ponownie generalne linie 
strategiczne działalności 
związanej z przestrzenią 
kosmiczną, zarówno dotyczące 
badań naukowych, jak
1 możliwości zastosowań 
praktycznych techniki 
kosmicznej. W pracy tej wzięło 
udział kilkunastu autorów,
w tym trzej wyżej wymieniem, 
a także przeprowadzono wiele 
dyskusji na forum całego 
Komitetu, jak i jego Komisji

1. Wprowadzenie
Badania przestrzeni kosmicznej i wy

korzystanie techniki kosmicznej są istot
nymi elementami realizacji idei gospo
darki opartej na wiedzy. W Polsce 
działalność ta ma wieloletnią tradycję, 
bazującą na wcześniejszych tradycjach 
naukowych astronomii i technicznych 
lotnictwa. Aktualny potencjał jest 
skromny w wymiarze liczbowym, ale 
legitymujący się osiągnięciami i uzna
niem międzynarodowym.

Proponowana strategia zmierza do 
osiągnięcia następujących celów:

1. Dostosowanie się do polityki Unii 
Europejskiej w dziedzinie badania i wy
korzystania przestrzeni kosmicznej;

2. Zajęcie właściwego miejsca wśród 
krajów wspólnoty europejskiej w tej 
dziedzinie;

3. Wykorzystanie systemów satelitar
nych dla dobra społeczeństwa i służb 
państwowych;

4. Umożliwienie polskim firmom 
działania na międzynarodowym iynku 
techniki kosmicznej.

Opracowany dokument zawiera oce
nę potrzeb i możliwości naszego kraju 
oraz przedstawia zbiór proponowanych 
działań, zmierzających do osiągnięcia 
strategicznych celów programu z hory
zontem czasowym ok. roku 2010. Pro
pozycje działań odnoszą się przede 
wszystkim do administracji państwowej 
różnych szczebli, zakłada się jednocześ
nie, że organizmy gospodarcze — 
włącznie z jednostkami badawczymi 
i badawczo-rozwojowymi — będą re

agować konstruktywnie na stwarzane 
warunki i bodźce ekonomiczne. Zakła
da się również racjonalny scenariusz 
wzrostu dochodu narodowego jako 
podstawę do formułowania postulatów
0 nakłady finansowe. W świetle reali
stycznie ocenionych możliwości oraz 
wyartykułowanych potrzeb programu są 
ocenione nakłady z budżetu państwa, 
a także oszacowana wartość pożądanych
1 możliwych inwestycji pochodzących 
z sektora prywatnego. Zaproponowane 
są także posunięcia na forum między
narodowym — wobec krajów i organi
zacji zaangażowanych w działalność ko
smiczną.

W niniejszym artykule skupimy się 
na kierunkach badawczych interesują
cych czytelników „Uranii”: astronomii
i dyscyplinach pokrewnych. Trzeba jed
nak pamiętać, że aktywność kosmiczna 
jest bardzo wielokierunkowa. Okolicz
ność, że innym kierunkom poświęcimy 
tu mniej miejsca, nie oznacza, że są 
mniej ważne lub nie ma ich wcale.

2. Działalność kosmiczna 
w Unii Europejskiej

Istotnym czynnikiem kształtującym 
sytuacjęjest istnienie Europejskiej Agen
cji Kosmicznej (ESA), organizacji domi
nującej w tym zakresie wśród krajów 
UE. Członkami ES A są obecnie wszyst
kie państwa starej 15-ki Unii Europej
skiej, a także Szwajcaria i Norwegia.

ESA powstała w 1975 r. jako organi
zacja międzyrządowa, skupiająca po
czątkowo 20 krajów. Historia rozwoju 
ESA pokazuje, iż dołączają do niej kra-
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je, które wcześniej były mniej zaanga
żowane w programy kosmiczne. Są one 
motywowane z jednej strony względa
mi praktycznymi, tj. zastosowaniami 
systemów kosmicznych i uczestnictwem 
w rynku techniki kosmicznej, z drugiej 
strony istnieje również motywacja na
tury prestiżowo-politycznej, związana 
z tym, że kraj aktywny kosmicznie jest 
wyżej oceniany w gremiach politycz
nych i gospodarczych, łatwiej promuje 
swój dorobek i ma lepszy kontakt z bar
dziej rozwiniętą częścią świata. Owo
cuje to wzrostem konkurencyjności tych 
krajów, a w efekcie wzrostem gospodar
czym i przyrostem miejsc pracy.

Badania przestrzeni kosmicznej re
alizowane przez Agencję są na wyjąt
kowo wysokim poziomie, a w niektó
rych dziedzinach uzyskiwane wyniki 
uchodzą wręcz za najlepsze na świecie. 
Zajmuje się ona również rozwijaniem 
zastosowań techniki kosmicznej takich 
jak łączność, teledetekcja, nawigacja 
satelitarna etc. Ważnym zadaniem Agen
cji jest także rozwijanie rodziny euro
pejskich rakiet nośnych, jako że posia
danie własnego systemu wynoszenia 
stanowi czynnik decydujący o możliwo
ści realizacji samodzielnego i niezależ
nego programu kosmicznego.

Bardzo ważną zasadą, na której opie
ra się działalność ES A, jest lokowanie 
kontraktów w przemyśle europejskim 
oraz takie ich rozdzielanie, aby do przed
siębiorstw danego państwa trafiały kon
trakty o wartości równej jego wkładowi 
do budżetu Agencji. Rzecz jasna, nie jest 
możliwe zapewnienie idealnej równo
wagi, ale Agencji udaje się utrzymywać 
stopę zwrotu na poziomie 90%, tzn. każ
de państwo otrzymuje w postaci kon
traktów równowartość co najmniej 90% 
swej składki (zasada geographical re
turn).

Współpraca Polski z Agencją rozwi
nęła się w początku lat 90. W 1994 pod
pisano pierwsze formalne porozumienie
o współpracy. Umowa zawarta 24 stycz
nia 2002 poszerza zakres tej współpra
cy i otwiera perspektywę ściślejszej in
tegracji. Niestety, z przyczyn leżących 
po stronie polskiej biurokracji umowa 
ta nie jest wykorzystywana w pełni, nie 
stwarza też możliwości współpracy 
technologicznej i przemysłowej.

W roku 2001 ES A przedstawiła pro
pozycje stopniowego przyjmowania do 
swego grona nowych państw, kandydu
jących do UE, pod nazwą Programme

fo r  European Cooperating States 
(PECS). Propozycja ta przewiduje stop
niowe dochodzenie do pełnego człon
kostwa i opłacania pełnej składki, 
w miarę wzrostu potencjału danego kra
ju, umożliwiającego wykonywanie kon
traktów.

Również w łonie Komisji Europej
skiej wzrasta poczucie politycznej i eko
nomicznej wagi działalności kosmicz
nej, zwłaszcza w kontekście wyścigu 
technologicznego ze Stanami Zjedno
czonymi i krajami Dalekiego Wschodu. 
Przeprowadzono szereg studiów i dysku
sji, które doprowadziły do sformułowa
nia oficjalnych dokumentów, a mianowi
cie: Europejskiej Strategii Kosmicznej 
(European Strategy for Space), Zielonej 
Księgi Europejskiej Polityki Kosmicz
nej (Green Paper European Space Po
licy) i wreszcie zapis w projekcie Trak
tatu Konstytucyjnego UE, Art. III 155, 
stwierdzający ...Unia ustanawia euro
pejską politykę kosmiczną. Dokumen
ty te muszą być uwzględnione przy de
finiowaniu programu dla Polski.

Unia Europejska i ESA to w sensie 
prawnym dwie odrębne organizacje. Na 
obecnym etapie jesteśmy świadkami 
procesu zbliżenia między nimi, wyraża
jącego się podejmowaniem wspólnych 
projektów wielkiej skali, jak Galileo 
i GMES. Skutkuje to angażowaniem pie
niędzy unijnych w takie projekty, w tym 
pieniędzy wpłacanych w przyszłości 
przez Polskę. Jesteśmy więc zaintereso
wani wytworzeniem mechanizmów 
umożliwiających zwrotne korzystanie 
z tych pieniędzy, gdyż prawo unijne -  
odróżnieniu od ESA — nie przewiduje 
zasady geographical return. Ostatnio 
Unia i ESA powołały wspólnie grupę 
pod nazwą High Level Space Policy 
Group, której zadaniem jest definiowa
nie i czuwanie nad realizacją wspólne
go programu tych dwóch organizacji. 
Polska, jako członek Unii, ma swoich 
przedstawicieli w tej grupie.

Inną platformą międzynarodową, na 
której następują kontakty i interakcja 
w sprawach kosmicznych, jest Organiza
cja Narodów Zjednoczonych, a w szcze
gólności jej Komitet ds. Pokojowego 
Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej 
COPUOS. Działa on oczywiście w ska
li globalnej i dominują w nim akcenty 
polityczne, pojawiają się wszakże rów
nież interesujące inicjatywy techniczne. 
Pod egidą ONZ działają Międzynarodo
wa Unia Telekomunikacyjna ITU

i Światowa Organizacja Meteorologii. 
Pierwsza z nich koordynuje, a praktycz
nie rozstrzyga o dostępie do orbity geo
stacjonarnej dla satelitów telekomuni
kacyjnych, druga koordynuje prace 
systemów meteorologicznych.

Z niektórymi krajami, w tym USA, 
Niemcy, Włochy, Francja, Rosja i Ukra
ina — istnieje współpraca dwustronna, 
która powinna być kontynuowana.

3. Potencjał naukowy 
i techniczny

Możliwości uprawiania działalności 
kosmicznej w Polsce są limitowane sta
nem kadry, jej kwalifikacji i zaplecza 
technicznego oraz struktur organizacyj
nych.

W Polsce badania kosmiczne w za
kresie poznawczym i zastosowań syste
mów satelitarnych są realizowane peł
nym potencjałem kadrowym przez 
Centrum Badań Kosmicznych PAN, zaś 
w części przez Centrum Astronomiczne 
im. Mikołaja Kopernika PAN, Instytut 
Geodezji i Kartografii, Instytut Meteoro
logii i Gospodarki Wodnej oraz kilku
osobowe grupy badawcze instytutów 
i laboratoriów Uniwersytetów: Wro
cławskiego, Warszawskiego, Poznań
skiego, Toruńskiego, Mazursko-War
mińskiego, Szczecińskiego, Śląskiego, 
Gdańskiego, AGH, Akademii Rolniczej 
we Wrocławiu, a także Politechniki War
szawskiej i Wrocławskiej oraz wybra
nych instytutów wojskowych. Łącznie 
w programy te zaangażowanych jest 
około 200 pracowników naukowych, in
żynierów i techników.

Centrum Badań Kosmicznych PAN 
posiada laboratoria i zaplecze technicz
ne pozwalające na budowę aparatury 
naukowej umieszczanej na obiektach 
kosmicznych. To samo Centrum ma 
w swym składzie Obserwatorium Astro- 
geodynamiczne, gdzie są prowadzone 
precyzyjne obserwacje sztucznych sa
telitów dla celów geodezyjnych. Stacje 
obserwacji GPS posiadają ponadto 4 
z ww. wyższych uczelni oraz IGiK.

W roku 2002 stacjami odbioru obra
zów satelitarnych dysponowały:

—  Instytut Meteorologii i Gospodar
ki Wodnej — satelity NOAA, Meteosat

— Instytut Geodezji i Kartografii — 
satelity NOAA

— Instytut Nauk o Morzu Uniwer
sytetu Szczecińskiego— satelity NOAA
i OrbView-2

— Instytut Oceanografii Uniwersy-
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tetu Gdańskiego —  satelity NOAA i Or- 
bView-2

—  Instytut Badawczy Leśnictwa 
w Sękocinie —  satelity NOAA

—  Zakład Meteorologii i Klimatolo
gii UMCS —  satelity NOAA

—  Katedra Klimatologii Uniwersy
tetu Śląskiego —  satelity NOAA.

Działalność komercyjną w zakresie 
systemów satelitarnych rozwija na pol
skim rynku szereg małych i średnich 
firm. Obejmuje to obrazowanie sateli
tarne, GIS oraz telekomunikację.

4. Program naukowy
Badania kosmiczne często są przed

stawiane jako triada zawierająca: bada
nia obiektów i przestrzeni pozaziem
skiej, badania Ziemi z K osmosu oraz 
badania prowadzone w orbitującym la
boratorium kosmicznym. Program eu
ropejski, traktowany jako suma progra
mów narodowych i ESA, zmierza do 
pokrycia całego tego obszaru badań. 
Oczywiście Polska nie musi tak dalece 
rozszerzać swych aspiracji. Powinny 
natomiast być uprawiane te kierunki, 
w których istnieje już dorobek, kadra 
i zaplecze techniczne.

Badania naukowe w Polsce, związa

ne z przestrzenia kosmiczną, rozwinęły 
się w kilku obszarach, z czego wymie
nić można następujące najważniejsze:

1. Astrofizyka satelitarna, obejmują
ca badania obiektów poza Układem Sło
necznym;

2. Badania planet i małych ciał Ukła
du Słonecznego;

3. Heliofizyka, czyli badania Słońca;
4. Badania zjawisk zachodzących 

w plazmie kosmicznej w przestrzeni 
międzyplanetarnej i okołoziemskiej;

5. Badania Ziemi metodami geode
zji satelitarnej;

6. Badania Ziemi metodami telede
tekcji.

Z ubolewaniem trzeba stwierdzić, że 
zaniknęły nieźle rozwijające się wcześ
niej kierunki badawcze związane z wy
korzystaniem mikrograwitacji, a miano
wicie biologia i medycyna kosmiczna 
oraz badania materiałowe w przestrzeni 
kosmicznej. Mikrograwitacja pozostała 
w niektórych projektach realizowanych 
przez studentów.

Omówimy bliżej dwa pierwsze z wy
mienionych wyżej obszarów.

4.1 Badania astrofizyczne z wyko
rzystaniem  technik i kosm icznej 

w Polsce do 2010 r.

W niniejszym opracowa
niu przez badania astrofizycz
ne będą rozumiane badania 
obiektów poza Układem Sło
necznym.

W związku z planowanym 
wstąpieniem do Unii Euro
pejskiej, naturalnym głów
nym partnerem jest Europej
ska A gencja K osm iczna 
(ESA). Poniższe opracowa
nie koncentruje się więc na 
w spółpracy z ESA, choć 
oczywiście współpraca z kra
jami poza ESA, np. z Rosją, 
jest całkowicie możliwa.

Udział w kosmicznych 
badaniach astrofizycznych 
jest bardzo ważny dla pol
skiej nauki, a w szczególno
ści astrofizyki. Fakt nieprze- 
zroczystości atmosfery dla 
większości zakresu promie
niowania elektromagnetycz
nego powoduje, że bardzo 
dużo obserwacji astrono
micznych musi być wykony
wanych przez satelity (np. 
większość obserwacji ukła

dów zawierających czarne dziury lub 
gwiazdy neutronowe). Bezpośredni 
udział w przygotowywaniu takich pro
jektów umożliwia z kolei pierwszeństwo 
w dostępie do najnowszych obserwa
cji i możliwość dokonywania ważnych 
odkryć.

Z drugiej strony, polska astrofizyka 
posiada bardzo znaczącąpozycjęna świe- 
cie, jedną z najwyższych pośród dziedzin 
polskiej nauki (zob. np. opracowanie B. 
Kastory w http://www.wprost.pl/ar/ 
70=12689). Właśnie wybór badań astro
fizycznych spośród różnych możliwo
ści udziału w projektach kosmicznych 
zapewnia zarówno odpowiednio wysoką 
pozycję Polski na etapie przygotowywa
nia projektu, jak też wysoki stopień na
ukowego wykorzystania otrzymanych 
wyników.

Głównym dotychczasowym doświad
czeniem w dziedzinie zastosowania ba
dań kosmicznych do astrofizyki w Pol
sce jest udział w projekcie INTEGRAL. 
Analiza etapów udziału w tym projek
cie jest, moim zdaniem, ważna dla pro
ponowanej strategii przyszłych badań 
w tej dziedzinie.

INTEGRAL (International Gamma 
Ray Laboratory) jest satelitą ESA prze
znaczonym do badania kosmicznego 
promieniowania gamma. Jego wystrze
lenie nastąpiło 17.10.2002. Polski udział 
w tym projekcie polegał na wykonaniu 
znacznej części aparatury oraz oprogra
mowania. Centrum Badań Kosmicznych 
PAN w Warszawie wykonało blok ste
rujący systemem redukcji szumów 
i część oprogramowania do teleskopu 
gamma IBIS oraz naziemną aparaturę 
testującą i część oprogramowania do 
monitora rentgenowskiego_JEM -X. 
Centrum Astronomiczne im. M. Koper
nika PAN (CAMK) brało udział w opra
cowywaniu oprogramowania naukowe
go w centrum analizy danych (ISDC, 
Integral Science Data Center) w Szwaj
carii. Wykonanie większości z powyż
szych zadań było koordynowane przez 
prof. A. Zdziarskiego z Centrum Astro
nomicznego.

Udział Polski był możliwy dzięki sze
regowi grantów z Komitetu Badań Na
ukowych przyznanych na wykonanie 
powyższych zadań począwszy od 1996 r. 
Suma przyznanych funduszy zawiera się 
w 4 min zł. Jest to koszt znikomy w po
równaniu z całkowitym kosztem projek
tu wynoszącym ok. 600 min euro, w któ
rego skład w chodzi koszt sam ego

Gdzie jesteśmy i dokąd sięgamy? Oprócz wymienio
nych w tekście projektów widoczny jest tu również 
NG ST —  teleskop kosmiczny nowej generacji
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Integral

satelity (330 min euro), koszt wystrze

lenia przy użyciu rosyjskiej rakiety Pro

ton (ok. 100 min euro) oraz koszt instru

mentów naukowych (ok. 200 min euro). 

Warto też podkreślić, że ESA pokryła 

całkowity koszt aktywnych elementów 

lotnych użytych w systemie redukcji 

szumów zbudowanym przez CBK, wy

noszący ok. 300— 400 tys. euro.

W zamian za wkład do budowy sate

lity, oficjalne pozycje członków zespo

łów (Co-Investigator, Co-I) otrzymało 

dwóch Polaków: prof. A. Zdziarski, 

w zespołach IBIS, JEM-X i ISDC, oraz 

dr M. Denis, w zespole IBIS. Dzięki tym 

pozycjom oraz w wyniku negocjacji, 

polscy uczeni uzyskali bardzo znaczą

cy dostęp do części czasu obserwacyj

nego gwarantowanego dla zespołów, 

które zbudowały INTEGRAL. Całość 

czasu gwarantowanego została podzielo

na na 124 szczegółowe tematy (w przy

bliżeniu odpowiadające indywidualnym 

źródłom), z których 4 w całości oraz dal

sze 4 w części zostały przydzielone wspo

mnianym wyżej polskim uczonym. 

Przyznany Polsce czas włącza, np., 50% 

obserwacji słynnego źródła zawierające

go czarną dziurę Cyg X-1, wyłączność 

na interpretację teoretyczną równie słyn

nego mikrokwazara GRS 1915+105, 

100% obserwacji układu podwójnego 

w centrum Galaktyki zawierającego 

czarną dziurę GRS 1758-258 i inne inte

resujące źródła promieniowania gamma. 

Ponadto jesteśmy członkami zespołów 

obserwacji ponad 20 innych obiektów 

kierowanych przez zagranicznych na

ukowców.

Tak duża część przyznanego nam 

programu obserwacji jest wynikiem, 

z jednej strony, bardzo wysokiej konku

rencyjności pracy polskich uczonych 

i inżynierów. Z drugiej strony, kluczowe 

było otrzymanie przez Polaków pozycji 

oficjalnych członków zespołów (Co-ln- 

vestigator). Bez tych pozycji zespoły in

strumentalne też by chętnie przyjęły 

wkład Polski, ale nie pozwoliłoby to Pola

kom naukowców na kierowanie analizą 

obserwacji w czasie gwarantowanym.

Dalszym bardzo ważnym elementem 

jest istnienie w Polsce potencjału nauko

wego w danej dziedzinie badań. W przy

padku projektu INTEGRAL potencjał 

ten był bardzo duży już w momencie 

przystąpienia do projektu. Umożliwiło 

to zarówno bardzo dobre wykorzysta

nie przyznanego czasu gwarantowane

go, jak również sukcesy w ubieganiu się

o obserwacje w czasie otwartym, gdzie 

został zaakceptowany szereg polskich 

wniosków obserwacyjnych. Przykładem 

może tu być zaakceptowana obserwa

cja bardzo ciekawej aktywnej galaktyki 

NGC 4151, dla której zapewniliśmy tak

że równoczesne obserwacje przez sate

lity XMM-Newton oraz RXTE. Polscy 

uczeni uczestniczą też w dużej liczbie 

projektów w czasie otwartym z zagra

nicznymi kierownikami.

Czas życia satelity INTEGRAL pla

nuje się na 5 lat. Praktyka innych pro

jektów tego typu pokazuje jednak, że 

czas ten jest często przekraczany (np. 

poprzedni satelita gamma, CGRO zbu

dowany przez NASA, działał prawie 10 

lat). Bardzo ważna jest więc kontynu

acja finansowania analizy danych, któ

re będą napływać z satelity po zakoń

czeniu w maju 2004 r. obecnego grantu 

KBN przyznanego na ten cel.

Reasumując doświadczenia zdobyte 

przy projekcie INTEGRAL, elementa

mi niezbędnymi do sukcesu przy udzia

le w następnych kosmicznych projek

tach satelitarnych są:

—  formalna pozycja Co-I jednego 

lub więcej polskich naukowców;

—  odpowiedni potencjał naukowy 

w danej dziedzinie badań;

—  możliwość wykonania ważnych 

elementów instrumentu w Polsce.

Biorąc pod uwagę powyższe kryte

ria, proponuje się udział Polski w nastę

pujących projektach ESA: Herschel, 

Planck oraz XEUS (X-ray Evolving 

Universe Spectroscopy). Pełna lista ko

smicznych projektów ESA jest na http:/ 

/sci.esa.int/home/ourmissions. Satelity 

Herschel oraz Planck są już w trakcie 

budowy i zostaną wspólnie wyniesione 

przez rakietę Ariane 5 w 2007 r. Obec

nie trwa projektowanie satelity XEUS. 

Data startu nie jest jeszcze ustalona, na

tomiast prace nad budową satelity za

czną się w najbliższych latach.

Herschel (http://sci.esa.int/home/ 

herschel) będzie obserwatorium ko

smicznym poświęconym badaniom fo- 

tometrycznym i spektroskopowym 

Wszechświata w dalekiej podczerwie

ni. Głównym celem naukowym projek

tu jest badanie powstawania galaktyk, 

gwiazd i układów planetarnych. Koor

dynatorem polskiego udziału w projek

cie jest doc. R. Szczerba z CAMK, któ

ry jest również oficjalnym członkiem 

zespołu (Co-I) instrumentu HIFI (spek

trometr heterodynowy o bardzo wyso

kiej rozdzielczości spektralnej). Poza 

astrofizyką, cele naukowe tego projek

tu włączają też obserwacje komet oraz 

zewnętrznych planet Układu Słoneczne

go i ich satelitów. Badania te będą kie

rowane przez doc. M. Banaszkiewicza 

i dr M. Błęcką z CBK.

Celem naukowym obserwatorium 

Planck (http://sci.esa.int/home/planck) 

jest zbadanie anizotropii kosmicznego 

tła mikrofalowego z bezprecedensowo 

wysoką zdolnością rozdzielczą rzędu 

kilku minut łuku. Badania takie mają 

fundamentalne znaczenie dla zrozumie

nia powstania Wszechświata, jego histo

rii (w szczególności powstawania struk

tur, z których wywodzą się galaktyki

i ich gromady), jego składu (gęstości 

zwykłej oraz ciemnej materii, gęstości 

energii próżni), obecnego wieku oraz 

jego przyszłości (ekspansja w nieskoń

czoność lub etap kurczenia). Instrument 

ten będzie następcą satelity COBE, zbu

dowanego przez NASA, ale przewyż

sza go parametrami o szereg rzędów 

wielkości. Polska dysponuje też bardzo 

dużym potencjałem naukowym w dzie

dzinie kosmologii. Członkami zespołu 

(Co-I) budującego kluczowy detektor 

LFI (Low Frequency Instrument) są dr 

hab. K. Górski oraz prof. M. Demiański 

(Wydz. Fiz. UW). Według dotychcza

sowych wstępnych ustaleń, CBK wyko

na urządzenia mechaniczne do naziem-

Planck
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nego testowania aparatury (Ground Me
chanical Support Equipment, GMSE). 
Warto też podkreślić związek badań przy 
użyciu Plancka z wykorzystaniem po
tencjału  polskiej radioastronom ii. 
W szczególności, toruński 32-m radio
teleskop (UMK) wykona, we współpra
cy z obserwatorium radioastronomicz
nym w Jodrell Bank, radiowy przegląd 
północnego nieba na długości fali 1 cm, 
który będzie wykorzystywany w proce
sie redukcji danych z obserwatorium 
Planck.

XEUS (http://sci.esa.int/home/xeus) 
będzie kosmicznym teleskopem rentge
nowskim planowanym jako następca 
rentgenow skiego teleskopu XMM- 
-Newton. Celem naukowym projektu 
jest bardzo dokładne zbadanie rentge
now skiego nieba, w szczególności 
źródeł pochodzących z bardzo wczesne
go Wszechświata, np. pierwszych czar
nych dziur we Wszechświecie. Bezpre
cedensowa czułość teleskopu XEUS, 
przewyższająca setki razy dotychczaso
we teleskopy rentgenowskie, pozwoli 
też na rozwiązanie wielu innych zaga
dek stojących przed współczesna astro
nomią rentgenowską, np. kwestię wpły
wu efektów ogólnej teorii względności 
w pobliżu czarnej dziury na profil rent
genowskich linii emisyjnych. Konstruk
cja samego przyrządu jest bardzo no
w atorska. Ze w zględu na długość 
ogniskowej teleskopu wynoszącą aż 
50 m, będzie on się składał z dwóch sa
telitów, których wzajemna odległość bę
dzie stała z dokładnością do 1 mm. Sa
telita z detektorami rentgenowskimi 
(czułymi w zakresie ok. 0,1— 50 keV) 
ma być wystrzelony przez rosyjską ra
kietę Sojuz-Fregate, natomiast satelita 
z układem optycznym ma być wystrze
lony przez rakietę japońską. Powierzch
nia czynna detektorów ma wynosić ok. 
10 m2, a rozdzielczość kątowa ok. 2". In
strument zostanie umieszczony w rów
nowagowym punkcie L2 układu Ziemia- 
Słóńce, znajdującym się ok. 1,5 min km 
od Ziemi.

Ponieważ zakres zagadnień nauko
wych astronomii rentgenowskiej jest 
bliski zakresowi zagadnień astronomii 
gamma, należy się spodziewać, że gru
pa badawcza obecnie związana z sate
litą INTEGRAL będzie również brała 
udział w wykorzystywaniu wyników 
kosmicznego teleskopu XEUS. Wstęp
ne prace nad zdefiniowaniem udziału 
Polski w projekcie zostały już podjęte

przez prof. A. Zdziarskiego, który zo
stał zaproszony do udziału w pracach 
nad ustaleniem zakresu celów nauko
wych oraz specyfikacji instrumentu 
XEUS.

Reasumując, rekomendacje niniej
szego raportu to:

—  kontynuacja finansowania badań 
naukowych wykorzystujących obserwa
cje wykonywane przez kosmiczny tele
skop INTEGRAL;

— kontynuacja finansowania udzia
łu w projekcie Herschel;

— finansowanie udziału w projek
cie Planck;

—  włączenie się w przygotowywa
nie teleskopu XEUS i finansowanie 
przyszłego udziału w tym projekcie.

4.2 Badania planet i małych ciał 
Układu Słonecznego

W badaniach planetarnych program 
ESA jest dosyć klarowny:

— na najbliższe lata planowana jest 
wielka misja do Merkurego (z udziałem 
Japonii), Bepi-Colombo, składająca się 
ze stacji orbitalnej i satelity magneto- 
sfeiycznego. Start misji nastąpi około 
2009 r. Trwa konkurs na eksperymenty 
naukowe;

— w ykorzystując dorobek m isji 
Mars-Express, zostanie przeprowadzo
na misja Venus-Express, pierwsza euro
pejska wyprawa do sąsiedniej planety;

— planowane są co najmniej dwie 
misje do Marsa: obok realizowanej 
Mars-Express (2003 r.), planuje się mi
sje Netlander (po 2006 r.) i EcoMars (po 
2009 r.); misje te są skoordynowane 
z programem NASA;

— w ramach małych misji technolo
gicznych w 2003 r. została wysłana mi
sja do Księżyca, Smart 1.

Pozycja Polski w badaniach kosmicz
nych, w tym w badaniach planetarnych 
i w technologiach kosmicznych, jest 
znacznie lepsza niż wynikałoby to z po-

Hershel

ziomu nakładów na te badania w latach 
po transformacji ustrojowej. Centrum 
Badań Kosmicznych dokonało bardzo 
skutecznego zwrotu i z aktywnego 
uczestnika programu Interkosmos, sku
piającego państwa byłego RWPG, prze
kształciło się w solidnego partnera Eu
ropejskiej Agencji Kosmicznej. Nie była 
to łatwa i szybka przemiana ze względu 
na trzy czynniki: udział w programach, 
misjach i eksperymentach ESA wyma
ga od każdego członka zespołu technicz- 
no-badawczego profesjonalizmu, samo
dzielności i umiejętności współpracy 
w międzynarodowym zespole; system 
Interkosmosu był bardziej scentralizo
wany i hierarchiczny; w ESA obowią
zuje bardzo formalny system przygoto
wywania misji, pociągający za sobą 
konieczność poznania i przestrzegania 
szczegółowych norm oraz przygotowy
wania, na każdym  etapie projektu, 
pokaźnej liczby dokumentów odbie
gających w formie od dokumentów 
w ym aganych  p rzez  In terkosm os; 
o udział w projektach trzeba walczyć 
w silnej międzynarodowej konkurencji 
przy braku gwarancji, że raz opanowa
ny warsztat i uzyskana pozycja pozwoli 
na uzyskiwanie kolejnych projektów; 
regułą jest, że co kilka lat trzeba zmie
niać pole badań i stale przyswajać sobie 
nowe umiejętności. Przedstawiona wy
żej opinia nie powinna przesłaniać fak
tu, że udział w programie Interkosmos 
był świetnym poligonem do nauki rze
miosła kosmicznego i bardzo ułatwił, 
przez zdobyte doświadczenia, szybkie 
dopasowanie się do wymogów obowią
zujących w ESA.

Pierwszą misją ESA, w której ofi
cjalnie uczestniczyło Centrum Badań 
Kosmicznych, był Cassini. Zaangażo
w aliśm y się w tę m isję w 1990 r., 
uczestnicząc w eksperymencie SSP 
(Surface Science Package) na próbniku 
Huygens, który ma wylądować na po
wierzchni Tytana, satelity Saturna. Eks
perym ent prow adzi John Zarnecki 
z W lk. B rytanii (obecnie profesor 
w Open University). Po wizycie w CBK 
wysokiej rangi specjalistów z Ruther- 
ford-Appleton Laboratory (RAL) i do
konaniu przez nich dokładnej analizy 
możliwości technicznych Centrum, stro
na angielska zaproponowała nam wy
konanie jednego z sześciu czujników 
SSP oraz zaprojektowanie i wykonanie 
bloku elektroniki obsługującego 5 czuj
ników. W latach 1991 -1995 CBK zapro-
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smicznej. Większa część prac mecha- żadna z firm zachodnich nie chciała pod-
nicznych i elektronicznych montażo- jąć się nowych i ryzykownych wyzwań,
wych i testowych została wykonana W ramach kontraktu z DLR (Niemiec-
w warsztatach CBK i w zakupionym ka Agencja Kosmiczna), Centrum Ba-
w związku z tą misją tzw. czystym po- dań Kosmicznych wykonało: penetrator,
mieszczeniem (cleanroom). Niektóre sensory termiczne, urządzenie wysuwa-
prace wykonali podwykonawcy ze- jące, elektroniczny układ sterowania
wnętrzni, np. kapsuły z wzorcową mie- sensorami umieszczony w penetratorze,
szaniną gazów do kalibracji wykonał elektronikę do całego eksperymentu
Instytut Chemii Fizycznej. MUPUS umieszczoną w lądowniku,

Największy z dotychczas realizowa- oprogramowanie, okablowanie, mecha-
jektowało i wykonało czujnik THP, któ- nych projektów sprzętowych to ekspe- niczny układ wspomagania ekspery-
rego zadaniem jest pomiar temperatury ryment MUPUS na misję Rosetta. Jest mentu i symulacji warunków nieważko-
i przewodnictwa cieplnego w atmosfe- to pierwszy przypadek uczestnictwa ści. Wiele rozwiązań jest unikalnych
rze i na powierzchni Tytana. Równole- polskiego zespołu w misji ESA od po- w skali światowej, opanowano też kil-
gle, inżynier elektronik z Centrum zo- czątku, tj. od przedstawienia projektu ka nowych technologii. Eksperyment
stał na dwa lata oddelegow any do w konkursie na eksperyment, w roku jest uważany za jeden z ciekawszych na
RAL-u, by wykonać tam projekt i mo- 1995. W tym wypadku chodzi o zestaw lądowniku. W przygotowaniu ekspery-
del funkcjonalny bloku elektronicznego, sensorów do pomiaru własności fizycz- mentu brało udział 7 osób z CBK i oko-
Rozwijana była też wspomagająca ana- nych jądra komety. Misja Rosetta (wy- ło 15 instytutów, jednostek badawczo-
liza naukowa warunków spodziewanych startowała pod koniec lutego br.) ma rozwojowych i firm z całej Polski. Misja
na Tytanie i opracowanie metod inter- dolecieć do komety Czuryumow-Gera- wystartowała w styczniu 2004 r., doleci
pretacji wyników. Wszystkie prace zo- simienko i, po przeprowadzeniu syste- do komety w 2011, wyląduje na niej
stały wykonane terminowo i bez zastrze- matycznych badań z orbitera, opuścić lą- w 2012 r.
żeń angielskich  partnerów  i ESA. downik na powierzchnię kilometrowej Oprócz wymienionych dużych eks-
Cassini wystartował w 1997 r. i ma do- wielkości jądra. Ponieważ aktywność perymentów z wkładem sprzętowym,
lecieć do Tytana na początku roku 2005. jądra jest determinowana przez procesy uczeni z Centrum biorą udział w ekspe-
Wszystkie dotychczasowe testy instru- termiczne (ogrzewanie przez Słońce, rymentach, do których wnoszą przede
mentu SSP (przeprowadzane rutynowo sublimacja molekuł z powierzchni, wszystkim swoją wiedzę. Tak jest z eks-
co pół roku) potwierdzają prawidłowe transport ciepła do/z wnętrza jądra), więc perymentem VIRT1S, spektrometrem
działanie całego SSP. pomiary profilu temperatury, przewód- pracującym  w św ietle w idzialnym

Kolejnym projektem planetarnym nictwa cieplnego, struktuiy i własności i w podczerwieni i umieszczonym naor-
realizowanym w Centrum był udział mechanicznych jądra mogą mieć istot- biterze Rosetty i z eksperymentem jo-
w przygotowaniu spektrometru fourie- ne znaczenie dla poznania zjawisk fi- nosferycznym na misji Mars-Express,
rawskiego PFS do badań atmosfery mar- zycznych zachodzących tuż pod po- Planowany jest udział CBK w misjach
sjańskiej, początkowo na rosyjską mi- wierzchnią. Eksperyment MUPUS jest Bepi-Colombo do Merkurego i w misji
sję Mars-96, zaś po jej katastrofie, na prowadzony przez Tilmana Spohna z In- Venus-Express,
misję Mars-Express Europejskiej Agen- stytutu Planetologii w Muenster (Niem- Udział w powyższych eksperymen-
cji Kosmicznej. Eksperyment prowa- cy), a w zespole są instytuty z Niemiec, tach oraz w dwu dużych misjach astro-
dzony jest przez profesora Vittorio For- Polski, Austrii, Wlk. Brytanii i USA. fizycznych ESA, Integral i Herschel
misano z Włoch, a uczestniczą w nim, Głównym zadaniem eksperymentu jest sprawił, że prawie wszyscy inżyniero-
oprócz Polaków, Niemcy, Hiszpanie określenie profilu temperatury do głę- wie z CBK opanowali w praktyce za-
i Rosjanie. Centrum Badań Kosmicz- bokości około 40 cm pod powierzchnią chodnioeuropejskie procedury i standar-
nych wykonuje ważny element spektra- jądra i pomiar przewodnictwa cieplne- dy badań kosmicznych i mogliby bez
metru, skaner, umożliwiający płynną go przy pomocy penetratora. Penetrator trudności przystąpić do realizowania
zmianę kierunku patrzenia przyrządu, powinien być wprowadzony (wbity) kolejnych projektów ESA. 7-8 osób
W CBK jest wykonywana także część w jądro w odległości około 1 m od lą- z CBK, w większości inżynierów, mo-
elektroniki pokładowej, a w szczegół- downika. Wszystkie podsystemy ekspe- głoby poprowadzić małe i średnie zespo- 
ności bloki zasilania. Łącznie wykona- rymentu: penetrator, urządzenie wbija
no i przetestowano 5 kolejnych modeli jące i urządzenie wysuwające powinny 
przyrządu, począwszy od modelu funk- być wykonane przez zespół MUPUS-a. 
cjonalnego, a na zapasowym lotnym Centrum Badań Kosmicznych podjęło 
skończywszy. Prace trwały od 1997 do się, w ramach projektów badawczych
2002 r. Start misji nastąpił 2 czerwca KBN, wykonania urządzenia wbijające-
2003 r., a pierwsze wyniki uzyskano na go i naziemnej aparatury kontralno-po- 
początku 2004 r. Również w tej misji miarowej (EGSE). W trakcie przygoto- 
aparatura wykonana w CBK uzyskała wania eksperymentu okazało się, że 
bardzo wysokie oceny zarówno kolegów znakomita część zadań, której wykona- 
z Włoch, odpowiedzialnych za cały nie spoczywało na stronie niemieckiej,
przyrząd, jak i Europejskiej Agencji Ko- musi być przejęta przez zespół z CBK: Rosetta

XEUS
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ły techniczne wykonujące części instru
mentów i systemów kosmicznych. Cen
trum dysponuje pełną ekspertyzą tech
niczną w następujących dziedzinach:

(a) mechanika,
(b) elektronika analogowa i cyfrowa 

oraz systemy zasilania,
(c) oprogramowanie,
(d) naziemne systemy wspomagania 

eksperymentu, elektroniczne i mecha
niczne,

(e) proste układy optyczne.
Częściowe kompetencje obejmują:

(a) sensory do badania własności fi
zycznych powierzchni i atmosfer planet,

(b) instrumenty rentgenowskie,
(c) instrumenty plazmowe do po

miaru fal elektromagnetycznych.
Wiedza i umiejętności pracowników 

CBK pozwoliłyby obecnie na zaprojek
towanie i wykonanie dość złożonych 
systemów kosmicznych o wadze do 10 
kg, np. nanosatelity, mikrolądownika, 
planetarnego próbnika atmosferyczne
go, większego penetratora czy minipo- 
jazdu planetarnego. W każdym z tych 
projektów CBK dysponuje około 60- 
-70% fachowej ekspertyzy, resztę moż
na i trzeba by uzyskać u specjalistów 
w kraju i za granicą.

Aczkolwiek przemysł kosmiczny 
jako taki w Polsce nie istnieje, jest wie
le firm, instytutów, zakładów, działają
cych w obszarze wysokich technologii, 
które potrafią dorównać poziomem fir
mom zachodnim. Teraz i, zapewne, 
przez wiele lat jeszcze nie będą mogły 
przestawić się na wyłączną działalność 
w sektorze kosmicznym ze względu na 
płytki rynek w Polsce i brak dostępu do 
zamówień zachodnioeuropejskich. Jeśli 
jednak uda się połączyć kosmiczne 
know-how inżynierów z Centrum Ba
dań Kosmicznych z potencjałem wy
twórczym owych firm, to realizacja dość 
złożonych i ambitnych projektów ko
smicznych będzie, z technicznego punk
tu widzenia, możliwa.

Istotny deficyt w polskim komplek
sie kosmicznym to brak części infra
struktury, w którą nie inwestowano 
w zgodzie z potrzebami przez ostatnie 
12 lat. Chodzi tu przede wszystkim o sta
nowiska do testów i aparaturę kontrol- 
no-pomiarową. Przydałyby się nowo
cześnie wyposażone laboratorium do 
testów EMC, skomputeryzowane przy
rządy diagnostyczne do badania ukła
dów elektronicznych, zaawansowane 
oprogramowanie inżynierskie. Brak

tych urządzeń nie wyklucza nas z udzia
łu w eksperymentach (testy można wy
konać odpłatnie za granicą), ale poważ
nie ogranicza nasze możliwości.

Zasadniczą przeszkodą w realizacji 
jakiejkolwiek planowej strategii rozwoju 
eksperymentalnych badań planetolo- 
gicznych stanowi system finansowania 
projektów badawczych przez KBN. 
Cykl przygotowania eksperymentu ko
smicznego trwa 5-6 lat i powinien mieć 
zagwarantowane finansowanie na ten 
okres, biorąc pod uwagę, że projekty 
zostają wyłonione w drodze konkursów 
międzynarodowych i to określa od po
czątku ich wysoki poziom. W systemie 
trzyletnich grantów obowiązującym 
w Polsce, projekt musi przejść przez 
dwa konkursy KBN i często się zdarza, 
że w drugim konkursie środki albo nie 
zostają przyznane, albo są poważnie 
okrojone, mimo że merytorycznie nic ta
kiego posunięcia nie usprawiedliwia 
(projekt jest wykonywany zgodnie z pla
nem, a suma postulowanych nakładów 
nie przekracza kwoty preliminowanej na 
początku całego projektu). Ta niedo
rzeczna praktyka opóźnia wykonanie 
projektu w terminie, zagraża jego jako
ści, podważa zaufanie partnerów zagra
nicznych i, wreszcie, zmusza do finan
sowej ekwilibrystyki Centrum Badań 
Kosmicznych, które musi ratować za
grożone projekty kosztem działalności 
statutowej.

Kolejnym ważnym elementem pol
skiej strategii kosmicznej powinno być 
przygotowanie się do uczestnictwa 
w następnej generacji misji kosmicz
nych i rozwój takich technologii, które 
mogą być kluczowe w tych misjach. 
Oznacza to, połączony z pewnym ryzy
kiem, wybór kilku perspektywicznych 
kierunków badań i technologii, nad któ
rymi będą prowadzone własne prace 
rozwojowe, nie związane początkowo 
z konkretną aplikacją. Oprzeć się trze
ba na tych nurtach działalności Centrum, 
w których nie ustępujemy światu, bądź 
włączyć w te badania, które poczęły się 
niedawno i w których dystans do czo
łówki jest nieduży. Kandydatami do ta
kich „lokomotyw postępu” mogą być 
urządzenia i instrumenty do badania po
wierzchni planet: penetratory stacjonar
ne i ruchome (kret), mikroroboty i mi- 
kropojazdy planetarne, teledetekcyjne 
instrumenty hiperspektralne, czy wresz
cie najbardziej ambitne: nanosatelity. In
nym kierunkiem rozwojowym mogą być

autonomiczne systemy sterowania in
strumentami oparte na metodach sztucz
nej inteligencji czy też pokładowe sys
temy interpretacji wyników pomiarów 
oparte na zawansowanych metodach od
wrotnych. Metoda postępowania przy 
otwieraniu nowych kierunków badań 
i rozwoju technologii powinna opierać 
się na rozwiązaniach od dawna spraw
dzonych w przygotowaniu eksperymen
tów kosmicznych a polegających na 
stopniowym zawężaniu i pogłębianiu 
pola badań w miarę postępu prac. Pierw
sze dwie fazy, A i B, polegają na rozwi
nięciu koncepcji nowego rozwiązania 
podbudowanej szerokimi studiami lite
raturowymi oraz na stworzeniu modelu 
funkcjonalnego rozważanego przyrzą
du. Są to najmniej kosztowne, w sensie 
inwestycji sprzętowych, fazy przygoto
wania do eksperymentu i pozwalają na 
równoleg-łe rozwijanie kilku projektów 
przez ten sam zespół w fazie A.

Nakłady na badania planetarne i roz
wój technologii kosmicznych podzielić 
można na trzy grupy:

— bezpośrednie nakłady na udział 
polskich grup badawczych w ekspery
mentach kosmicznych,

— środki na rozwój infrastruktury, tj. 
stanowisk do testów, wyspecjalizowa
nych przyrządów kontrolno-pomiaro
wych, wydajnych komputerów i opro
gramowania, książek i czasopism 
naukowych i technicznych,

— nakłady na prace rozwojowe i po
szukiwanie nowych rozwiązań, które 
mogłyby być zastosowane w przyszłych 
misjach.

Prace rozwojowe mają zapewnić in
stytutowi możliwość ulokowania się 
w przyszłości w ważnych i perspekty
wicznych obszarach badawczych i tech
nologiach poprzez wcześniejsze przy
gotowanie i sprawdzenie nowych 
rozwiązań. Duży potencjał techniczny 
i kadrowy jest ulokowany w elektronicz
nych systemach pokładowych i naziem
nych oraz w projektowaniu oprogramo
wania lotnego. Rozwojową dziedziną, 
zarówno od strony technicznej, jak i na
ukowej i interpretacji danych jest tele
detekcja, w szczególności przyrządy hi
perspektralne.

4.3 Inne kierunki badawcze

Ze względu na brak miejsca już tyl
ko zdawkowo wspomnimy inne obsza
ry badań uprawiane w Polsce:

a) Heliofizyka
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Aktualnie polska aparatura pracuje na 
pokładzie rosyjskiego satelity CORO
NAS. Dostarcza ona wartościowe dane 
z zakresu promieniowania XUV. Prowa
dzone są również prace wykorzystujące 
dane z innych ekspeiymentów kosmicz
nych. Nie przewiduje się w najbliższym 
czasie polskiego udziału w nowych mi
sjach kosmicznych badających Słońce.

b) Badania zjawisk zachodzących 
w plazmie kosmicznej w przestrzeni mię
dzyplanetarnej i okoloziemskiej

Badania plazmy w bliższej i dalszej 
przestrzeni kosmicznej stanowiły swe
go rodzaju polską specjalność w Kosmo
sie. Dziedzina ta wybiła się w latach 50. 
i 60. minionego wieku, odkrywając 
wpierw nie tylko nieznany, ale również 
nieoczekiwany świat zjawisk elektroma
gnetycznych wokół Ziemi, a później 
wokół innych planet i w Układzie Sło
necznym jako całości. Badania rozpo
częte jeszcze w 1973 r. z pokładu sate
lity Interkosmos KOPERNIK-500, 
kontynuowane w ramach wielu innych 
eksperymentów, z których ostatnim naj
ważniejszym były wystrzelone w r. 1995 
i 1996 rosyjskie INTERBALL-e 1 i 2, 
teraz prowadzone są głównie w sposób 
teoretyczny przy wykorzystaniu danych 
innych misji. Obecnie na orbicie znaj
duje się układ 4 satelitów CLUSTER, 
przygotowanych i wyniesionych przez 
ESA, polscy badacze zostali zaproszeni 
do współpracy w opracowywaniu i in
terpretacji wyników z tych satelitów. 
Ostatnio została wprowadzona na orbi
tę aparatura misji DEMETER, organi
zowanej przez francuską agencję ko
smiczną CNES. Należy podkreślić 
istotny związek tych badań z burzliwie 
rozwijającym się kierunkiem ich zasto
sowań związanych z problematyką tzw. 
„pogody kosmicznej”.

c) Badania Ziemi metodami geodezji 
satelitarnej

Badania naukowe w tej dziedzinie 
opierają się głównie na pracy sieci ob
serwatoriów sztucznych satelitów, pro
wadzonej przez instytuty i wyższe uczel
nie. Mają one za zadanie zbieranie 
danych do badań dynamiki globu ziem
skiego i jej orientacji w przestrzeni, pro
wadzonych pod egidą Międzynarodowej 
Asocjacji Geodezyjnej. Sieć podstawo
wych stacji obserwacyjnych przedstawia 
się następująco:

— Centrum Badań Kosmicznych 
PAN — Obserwatorium w Borowcu'1,2);

— Politechnika Warszawska — Ob

serwatorium w Józefosławiu 1,12);
— Obserwatorium w Lamkówku11’21;
—  Instytut Geodezji i Kartografii — 

Obserwatorium w Borowej Górze2’;
— Uniwersytet Wrocławski — sta

cja we Wrocławiu2'.
Obserwatoria te działają w sieci In

ternational Geodynamical Service1’ oraz 
europejskiej sieci EUREF2’.

Działalności obserwacyjnej towarzy
szy obszerna działalność teoretyczna 
i analityczna w zakresie geodynamiki 
i podstawowych układów współrzęd
nych. Jednym z efektów jest nowa teo
ria nutacji, nagrodzona europejskim 
Medalem Kartezjusza.

d) Badania Ziemi metodami telede
tekcji

Prace badawcze w zakresie teledetek
cji ogniskują się wokół metod wykorzy
stania i interpretacji danych uzyskanych 
z czujników umieszczonych na sateli
tach oraz tworzenia modeli zjawisk, któ- 
tych dane te dotyczą. Należy tu wymie
nić tworzenie map zanieczyszczeń 
środowiska, stanu lasów, wilgotności 
gleb, dokumentacji powodzi itp. oraz 
modeli synoptycznych dla prognoz po
gody. Dane do tworzenia tych modeli 
pochodzą z satelitów europejskich (Me- 
teosat, ERS-1, -2,-3, Envisat) i amery
kańskich, jednak przy interpretacji da
nych trzeba polegać przede wszystkim 
na siłach własnych. Towarzyszy temu 
komplementarny program pozyskiwania 
danych technikami naziemnymi, głów
nie dla potrzeb kalibracji informacji sa
telitarnej oraz zdjęć lotniczych w rejo
nach szczególnego zainteresowania. 
Badania prowadzone są najintensywniej 
w Instytucie Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej ( w zakresie meteorologii). In
stytucie Geodezji i Kartografii, a także 
w wyższych uczelniach.

5. Program zastosowań
Badania kosmiczne są tylko częścią 

znacznie obszerniejszej działalności 
w przestrzeni kosmicznej, która ma ol
brzymie znaczenie gospodarcze i poli
tyczne.

Wśród zastosowań techniki kosmicz
nej na czoło wysuwa się niewątpliwie 
telekomunikacja, która jednocześnie jest 
obszarem największych inwestycji firm 
prywatnych w technikę kosmiczną. 
W Polsce był przygotowywany swego 
czasu projekt narodowego satelity tele
komunikacyjnego POLSTAR, nie do
czekał się on jednak realizacji. Obecnie

istnieje na rynku światowym nadmiar 
mocy transmisji, toteż próby wejścia na 
ten rynek przez nowego operatora są 
skazane na niepowodzenie. Należy też 
zauważyć, że Polska, poprzez swego 
operatora narodowego, jakim  była 
TPSA, była współudziałowcem konsor
cjum Eutelsat. Po prywatyzacji TPSA 
i przejęciu nad nią kontroli przez kapi
tał francuski, a także po komercjalizacji 
Eutelsat nie ma w Polsce organizacji do
statecznie silnej i zainteresowanej w pro
gramie narodowym.

Istnieją w zasadzie dwa kierunki za
stosowań techniki satelitarnej do teleko
munikacji: jest to telewizja i transmisja 
danych. W zakresie telewizji rozwój 
technologiczny jest całkowicie zmajo- 
ryzowany przez koncerny elektronicz
ne i kosmiczne, co nie pozostawia pola 
do działania krajowym jednostkom. 
W zakresie transmisji danych sprawa 
jest bardziej otwarta. Polska mogłaby 
uczestniczyć w programie ARTES Eu
ropejskiej Agencji Kosmicznej, korzy
stając z normalnego kanału finansowa
nia badań przez KBN.

Drugim szeroko znanym przykładem 
zastosowania sztucznych satelitów jest 
meteorologia. Ludzie oglądają codzien
nie obrazy zachmurzenia nad kontynen
tem lub całym globem, przesyłane przez 
satelity meteorologiczne. Polska służba 
meteo ma dostęp do źródeł tych obra
zów, zaś Instytut Meteorologii i Gospo
darki Wodnej jest członkiem europej
skiej organizacji Eumetsat, dysponującej 
własnymi satelitami. Wprawdzie wystę
pują ustawiczne kłopoty z opłatami 
składki do Eumetsat, można jednak 
uważać, że pod względem koncepcji 
sprawa ta jest ustawiona właściwie.

Dane meteorologiczne to jeden z ro
dzajów teledetekcji, która pozwala ob
serwować powierzchnię Ziemi w wielu 
aspektach i pod kątem różnych parame
trów. Prowadzonych było i jest szereg 
programów, np.:

1. Wykonanie na podstawie zdjęć 
Landsat MSS mapy pokrycia terenu 
w skali 1:500 000, a później na podsta
wie zdjęć Landsat TM takiej samej mapy 
w skali 1:100000, ale stanowiącej już 
część europejskiej bazy danych o pokry
ciu terenu.

2. Ocena stanu zdrowotnego lasów. 
Wykonano inwentaryzację uszkodzeń 
drzewostanów dla najważniejszych za
grożonych kompleksów leśnych i ocenia
no postępy w regeneracji drzewostanów.
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3. Zbadanie zmian środowiska na 
obszarach zurbanizowanych i przemy
słowych. Analizy wieloczasowych zdjęć 
satelitarnych dostarczyły informacji 
o kierunkach i rozmiarach zmian, głów
nie w użytkowaniu ziemi i zmian sto
sunków wodnych.

4. Mapy satelitarne jako warstwy te
matyczne regionalnych Systemów Infor
macji Geograficznej i źródło danych dla 
tworzenia wielu warstw tematycznych 
tych systemów, głównie warstwy „po
krycie terenu”.

5. Monitorowanie stanu i zmian śro
dowiska obszarów chronionych. Two
rzone dla większości parków narodo
wych i parków krajobrazowych systemy 
informacji geograficznej korzystają po
wszechnie ze zdjęć satelitarnych.

Te i inne praktyczne zastosowania 
teledetekcji satelitarnej dają przykład 
ogromnych możliwości wykorzystania 
tej techniki dla pożytku społecznego. 
Europejska Agencja Kosmiczna wspól
nie z Komisja Europejską uruchomiły 
program Global Monitoring for Environ
ment and Security (GMES), który nie
wątpliwie zintensyfikuje te działania. 
Polska ma możliwość być objęta pro
gramem GMES, którego punkt kontak
towy na Europę Środkową i Wschodnią 
ustalony został w Centrum Badań Ko
smicznych PAN.

Kierunkiem rozwijającym się inten
sywnie jest nawigacja satelitarna. Aktu
alnie jest oparta na wykorzystaniu ame
rykańskiego systemu GPS, jednakże 
jesteśmy w przededniu uruchomienia 
uzupełniającego europejskiego systemu 
EGNOS, zaś w perspektywie kilku lat 
oczekuje się wprowadzenia całkowicie 
nowego systemu europejskiego GALI
LEO. Oprócz konstelacji satelitów do 
pełnego wykorzystania systemu po
trzebne są stacje naziemne. W Polsce 
utworzono dotychczas kilka niezależ
nych sieci lokalnych stacji referencyj
nych DGPS przeznaczonych dla róż
nych celów, takich jak: naw igacja 
morska, nawigacja lądowa i monitoring 
pojazdów policji i służb ratownictwa 
miejskiego, potrzeby geodezji i inżynie
rii morskiej oraz Systemów Informacji
o Terenie i Geograficznych Systemów 
Informacji oraz dla potrzeb monitorin
gu pojazdów komunikacji i służb miej
skich w kilku miastach w Polsce. Roz
poczęto prace na obszarze województwa 
śląskiego nad realizacją Aktywnej Sieci 
Geodezyjnej. W roku 2000 Komisja

Geodezji Satelitarnej KBKiS PAN oraz 
Sekcja Sieci Geodezyjnych Komitetu 
Geodezji PAN, opierając się na dokona
nej analizie systemów stacji referencyj
nych w krajach europejskich i Stanach 
Zjednoczonych, przyjęły w szczególno
ści następujące określenie celów utwo
rzenia Polskiego Systemu Stacji Perma
nentnych GPS:

1) Generowanie na stacji i transmi
sja poprawek DGPS/RTK.

2) Gromadzenie oraz udostępnianie 
za pośrednictwem Internetu danych ob
serwacyjnych stacji permanentnych dla 
celów geodezyjnych.

Dla obszaru Polski projektuje się 
utworzenie około 70 nowych stacji re
ferencyjnych i włączenie już istnieją
cych stacji do systemu. Przyjęto, że od
ległość m iędzy stacjam i pow inna 
wynosić 80-100 km.

W Warszawie znajduje się stacja 
monitorujące systemu EGNOS

Geodezja satelitarna przyniosła już 
wiele istotnych zastosowań, jak np. usta
nowienie nowego układu współrzęd
nych geodezyjnych zunifikowanego 
z układem europejskim. Prowadzone są 
prace nad realizacją sieci geodezyjnych 
niższych rzędów, osnowy wysokościo
wej i precyzyjnej geoidy dla terytorium

Na pograniczu badań i praktycznego 
ich stosowania znajduje się program 
Pogoda Kosmiczna (Space Weather). 
Polega on na monitorowaniu i progno
zowaniu zjawisk elektromagnetycznych 
zachodzących w przestrzeni okołoziem- 
skiej i atmosferze, wywoływanych ak
tywnością Słońca. Znaczenie tej służby 
wzrasta wraz ze wzrostem obecności 
elektroniki i komputerów w naszym 
życiu. W Polsce funkcjonuje od dawna 
w Centrum Badań Kosmicznych PAN 
Ośrodek Prognoz Jonosferycznych, 
wchodzący w skład sieci międzynaro
dowej.

6. Możliwości rozwoju 
techniki kosmicznej

Pojęcie techniki kosmicznej kojarzy 
się z najwyższymi wymaganiami i ja 
kością. Obejmuje ono bardzo szeroką 
paletę wyrobów, ale produkcja ta nie ma 
charakteru masowego. Rynek w tej dzie
dzinie jest stosunkowo płytki i zamknię
ty. Istniejąjednak określone nisze, któ
re pozwalają dostać się na ten rynek 
również firmom z Polski. Można wy
różnić przynajmniej trzy obszary, w któ
rych takie szanse istnieją, a mianowicie:

—  pokładowa aparatura badawcza;
—  naziemne urządzenia wspomaga

jące i kontrolne;
—  elementy naziemnych systemów 

śledzących i naprowadzających.
Aparatura badawcza przygotowywa

na jest zazwyczaj przez laboratoria na
ukowe, które proponują eksperymenty 
w Kosmosie. Poszukują one poddostaw- 
ców rozmaitych unikalnych przyrządów 
lub ich części składowych, kierując się 
zaufaniem do takiego dostawcy, opar
tym na wcześniejszym jego dorobku 
oraz certyfikatach zagranicznych agen
cji kosmicznych. Istnieje w Polsce gru
pa firm skupiona wokół Centrum Badań 
Kosmicznych PAN, która może się ta
kim dorobkiem wykazać i ubiegać się
0 dalsze zamówienia.

Aparatura wspomagająca i kontrol
na (Ground Support Equipment) nie jest 
przeznaczona dla pracy na orbicie, lecz 
stanowi wyposażenie laboratoriów i na
ziemnych zespołów konstrukcyjnych
1 obsługujących. Nie podlega ona tak 
ostrej certyfikacji jak aparatura lotna. Tu 
również istnieją pozytywne doświadcze
nia dostępu do tego rynku.

Trzecia grupa —  naziemne systemy 
śledzące —  to telemetria, radioelektro
nika, radary i optyka. Są to specjalności 
techniczne istniejące w Polsce na dob
rym poziomie i przy wsparciu mogą być 
wprowadzone na europejski rynek tech
niki kosmicznej.

Trzeba tu powiedzieć, że rynek ten 
jest w Europie kreowany przede wszyst
kim przez Europejską Agencję Ko
smiczną. Jest to rynek regulowany i kon
trolowany. Okolicznością bardzo dla nas 
pomocnąjest obowiązująca w ESA za
sada zwrotu geograficznego {geogra
phic return— zob. rozdz. 2, s. 197). Nie
stety, Unia Europejska już tej zasady nie 
uznaje. Wychodząc naprzeciw naszym 
dezyderatom i problemom finansowym 
ESA utworzyła specjalnie dla państw na
szego regionu program PECS, w którym 
składka roczna stanowi 1 min euro, a za
tem mieści się w realiach polskiego bu
dżetu.

7. Program edukacyjny
Starania o rozwój tematyki kosmicz

nej w Polsce napotykają na ogół scepty
cyzm, co do celowości i możliwości ta
kiego rozwoju. Niewiara taka ma swoje 
źródło przede wszystkim w niewiedzy 
o tym, co jest robione i musi być robio
ne w przestrzeni kosmicznej przy obec-
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nym stanie rozwoju cywilizacyjnego. 
Dlatego niezbędnym składnikiem reali
zacji przedstawionej tu strategii jest sze
roko pojęta edukacja, rozumiana jako 
nauczanie szkolne, kształcenie akade
mickie i podyplomowe oraz populary
zacja. To pierwsze ogniwo jest najsłab
sze i wymaga decyzji na szczeblu 
centralnym. Studia związane z różnymi 
specjalnościami znajdującymi zastoso
wanie w programach kosmicznych pro
wadzone są na różnych uczelniach, 
w tym na Politechnice Warszawskiej 
działa Międzywydziałowe Studium 
Technik i Technologii Kosmicznych. 
W miarę możności są podejmowane roz
maite przedsięwzięcia popularyzujące 
tematykę kosmiczną— w tym zakresie 
większe zainteresowanie Telewizji Pol
skiej miałoby ogromne znaczenie.

8. Postulaty finansowe
W Polsce finansowanie badań ko

smicznych od lat dokonuje się z wielki
mi oporami. Po przemianach ustrojo
wych na początku lat 90. sytuacja uległa 
jeszcze pogorszeniu. Kierunek ten zo
stał potraktowany jako służący głównie 
problemom badawczym, a jednocześnie 
kosztowny, niewart więc szerszego 
wspierania. Spowodowało to uwiąd nie
których nieźle zapowiadających się kie
runków badawczych (mikrograwitacja, 
medycyna kosmiczna). Jednocześnie 
w kraju nastąpiła degradacja przemy
słów lotniczego i elektronicznego, któ
re gdzie indziej stanowią bazę dla roz
woju techniki kosmicznej. Zespoły, 
które pozostały i utrzymały swoje zdol
ności badawcze, funkcjonują obecnie 
dzięki wsparciu Komitetu Badań Na
ukowych. Sumaryczna wysokość nakła
dów przeznaczana na tę tematykę może 
być oceniona na ok. 10 min zł rocznie.

Kierując się filozofią gospodarki 
opartej na wiedzy nie można zostawić 
sprawy w tym stanie. Posługując się 
przykładem Irlandii i Hiszpanii, łatwo 
dojść do wniosku, że finansowanie ba
dań kosmicznych należy do najbardziej 
obiecujących inwestycji naukowych, 
jakie może czynić budżet państwa. Hisz
pania obecnie wpłaca ponad 90 min € 
do ESA i realizuje program krajowy 
w wysokości ok. 20 min €, co daje 
łącznie 110 min € na działalność ko
smiczną (dane za rok 2000). Nie 
uwzględnione są wydatki na cele obron
ne. Proporcja PKB Hiszpanii i Polski 
wynosi ok. 3,5:1.

Składka polska do Unii Europejskiej 
wynosi ok. 2,5% budżetu tej ostatniej. 
Rząd polski spodziewa się pozyskania 
sum większych, związanych z pomocą 
dla rolnictwa, infrastruktury i ochrony 
środowiska i nie przewiduje sytuacji, 
w której Polska miałaby być płatnikiem 
netto. Jednakże dochodzą już głosy
0 projektowanych zmianach struktury 
budżetu Unii po roku 2007, gdzie na 
czoło ma się wysunąć finansowanie pro
gramu lizbońskiego, czyli rozwój za
awansowanej technologii. W tym pro
gramie działalność kosmiczna będzie 
stanowiła znaczącą część. Polska nie 
uzyska wsparcia z tego programu, jeśli 
będzie pasywna w badaniach i rozwoju, 
a w tym i w badaniach kosmicznych. 
Zakładając, że inwestycje Unii na Ko
smos będą tego rzędu, ile wynosi obec
nie budżet ESA, a więc ok. 3,5 mld € 
rocznie, chcąc nie chcąc będziemy tę 
działalność finansować w wysokości 
ok. 400 min zł rocznie.

Powstaje istotne pytanie: co zrobić, 
aby te pieniądze szły nie na rozwój prze
mysłu kosmicznego Europy — czytaj 
Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Bry
tanii — lecz Polski? Jedynym sposobem 
na częściowe choćby wykorzystanie 
tych pieniędzy jest włączenie Polski do 
klubu kosmicznego Europy, a to jest 
możliwe tylko przez przystąpienie do 
ESA.

W tym dokumencie rozważamy per
spektywę roku 2010, a więc kilka lat po 
wejściu do Unii Europejskiej. Postuluje 
się, aby w tym czasie Polska uzyskała 
podobny poziom nakładów na tematy
kę kosmiczną co Hiszpania w 2000 r., 
uwzględniając proporcje w dochodzie 
narodowym. Dawałoby to docelowo 
w 2010 r. ok. 125 min zł rocznie, co 
wymagałoby wzrostu o czynnik 12 
w stosunku do stanu obecnego.

Jednakże większość, ok. 2/3 tej sumy, 
to koszty związane z inwestycjami
1 utrzymaniem systemów satelitarnych 
działających w dziedzinie nawigacji, 
ochrony środowiska, meteorologii, rol
nictwa i in. oraz wsparcie zamówienia
mi nowoczesnego przemysłu, zatem nie 
powinno pochodzić z budżetu nauki, 
lecz z innych źródeł. Dlatego byłoby 
zasadne wykorzystanie różnych kana
łów finansowania, nie tylko tych wspie
ranych przez Ministerstwo Nauki. Po
sługując się przykładem innych krajów 
europejskich, należy postulować utwo
rzenie wyodrębnionej pozycji budżeto

wej, pokrywającej koszty wykorzysta
nia przestrzeni kosmicznej i rozwoju 
techniki kosmicznej.

9. Wnioski
Po przeanalizowaniu sytuacji wyni

kającej z akcesji Polski do Unii Euro
pejskiej, rysujących się perspektyw, ist
niejących możliwości i występujących 
zagrożeń oraz dla osiągnięcia celów 
podanych na wstępie niniejszego opra
cowania, Komitet Badań Kosmicznych
i Satelitarnych PAN przedstawia nastę
pujące wnioski:

1. W ramach regularnej składki pła
conej do Unii Europejskiej, Polska bę
dzie finansować europejski program ko
smiczny na poziomie 400 min zł rocznie.

2. W celu aktywnego uczestnictwa 
w programie europejskim i przynajmniej 
częściowego odzyskiwania tych pienię
dzy w sposób korzystny dla polskiej go
spodarki i nauki konieczne jest przystą
pienie Polski do Europejskiej Agencji 
Kosmicznej i skorzystanie z propozycji 
pod nazwą PECS stopniowego włącza
nia się w program ESA.

3. Wymiar finansowania polskiego 
programu kosmicznego w r. 2010 po
winien być na poziomie 125 min zł, z te
go z budżetu państwa ok. 75 min zł, przy 
czym wzrost powinien następować stop
niowo, poczynając od najbliższego roku 
budżetowego.

4. Istotne jest uczestnictwo Polski 
w międzynarodowym wysiłku pozna
wania Kosmosu przez pogłębienie pro
gramu naukowego badań kosmicznych, 
tak w ramach ESA, jak i we współpracy 
z innymi agencjami.

5. Konieczne jest ustanowienie 
sprawnej formy organizacyjnej, odpo
wiedniej do form istniejących w innych 
krajach.

6. Niezbędne jest rozszerzenie dzia
łań edukacyjnych na poziomach: po
dyplomowym, uniwersyteckim i popu
larnym.

Źródło ilustracji: http://sci.esa.int

Autorzy są wybitnymi, znanymi 
w świccie specjalistami, od wielu lat 
współtwórcami programu polskich 
badań kosmicznych i ich znakomi
tymi realizatorami Dwaj pierwsi są 
związani z Centrum Badań Kos
micznych, a trzeci z Centrum Astro
nomicznym im. Mikołaja Koperni
ka w Warszawie
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Rafał Kosiński

Około roku 1600 William 
Gilbert, nadworny fizyk 
królowej angielskiej 
Elżbiety I, zaproponował 
śmiałą hipotezę 
wyjaśniającą, dlaczego 
zawieszona igła kompasu 
wskazuje kierunek północ- 
-południe. Sądził on, ie  cala 
Ziemia jest wielkim 
magnesem i dlatego 
przyciąga iglę. Wówczas to, 
najprawdopodobniej po raz 
pierwszy, ktoś wysunął 
myśl, ie  astronomiczny 
obiekt posiada rozciągłe 
pole magnetyczne

Teoria dynamo,
czyli istnienie pola 
magnetycznego 
we Wszechświecie
Poła magnetyczne 
w Kosmosie

Początkowo sądzono, że ziemski ma
gnetyzm jest pochodzenia ferromagne
tycznego, ale pod koniec XIX w. zdano 
sobie sprawę, że temperatura wnętrza 
Ziemi jest za wysoka, by własność tego 
rodzaju mogła się utrzymać (substancje 
ferromagnetyczne tracą swój magne
tyzm powyżej tem peratury zwanej 
punktem Curie). Poszukiwano zatem 
alternatywnego wyjaśnienia ziemskiego 
pola magnetycznego. Zastanawiano się 
również, czy inne obiekty astronomicz
ne takie pole posiadają. Dopiero astro
nomia XX stulecia twierdząco odpowie

działa na to pytanie, wskazując, że pola 
magnetyczne są rozpowszechnione we 
Wszechświecie.

W 1908 r., badając rozszczepienie 
Zeemana w widmie Słońca, Hale doko
nał ważnego odkrycia pól magnetycz
nych w plamach słonecznych. Potwier
dziło to po raz pierwszy istnienie takiego 
pola poza środowiskiem ziemskim. 
Wielkie słoneczne plamy mogą posia
dać pole rzędu 3000 Gs1 (pole ziemskie 
to zaledwie 0,6 Gs). Sporo gwiazd jest
0 wiele silniejszych magnetycznie od 
Słońca —  niektóre pulsary mają pole

1 Gs (gaus) to jednostka indukcji magnetycz
nej w układzie CGS równa 104 T (tesli) 
w układzie SI.

Rys. 1. Komputerowy model pola magnetycznego na powierzchni Słońca oparty na 
danych z sondy SOHO. Obszary o przeciwnych polaryzacjach (reprezentowane przez 
kolory biały i czarny) są powiązane polem magnetycznym. Panel w lewym górnym 
rogu przedstawia wysokiej rozdzielczości magnetogram (SOHO) ukazujący mieszaną 
polaryzację plam słonecznych, (źródło: Brekke, 2001)
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10 12 Gs (osobliwe gwiazdy neutronowe, 
tzw. magnetary, mają jeszcze potężniej
sze pole). Galaktyka natomiast ma roz
ległe pole magnetyczne, którego linie 
układają się prawie wzdłuż ramion spi
ralnych, a jego  typowa wartość to 
10"6 Gs.

W szczególności poddawane bezpo
średnim obserwacjom jest magnetycz
ne pole naszego Słońca. Jest ono perio
dyczne i ewoluuje w dość złożony 
falowy sposób, co wynika z obserwa
cyjnych danych statystyki plam słonecz
nych zebranych od połowy XIX w. (ram
ka 1). Obecnie podstawowym testem dla 
każdej teorii wyjaśniającej pochodzenie 
pola jest odwzorowanie zachowania sło
necznego pola magnetycznego.

Dysponujemy również dużą ilością 
danych obserwacyjnych dotyczących 
pól m agnetycznych w galaktykach 
(rys. 3), których wyjaśnianie w ramach 
rozwijających się modeli teoretycznych 
stało się ważną aktywnością badawczą 
ostatnich lat.

Istnienie astronomicznych 
pól magnetycznych 
—  problem MHD

Materia tworząca Wszechświat ist
nieje głównie w formie plazmy, czyli 
zjonizowanego gazu, który przewodzi 
prąd elektryczny, ale jako całość jest 
elektrycznie obojętny. W pewnych wa
runkach, na skutek statystycznych fluk
tuacji plazmy, może powstać słabe, za
lążkowe pole magnetyczne. Możemy 
spróbować wyobrazić sobie Wszech
świat bez pola magnetycznego. Wów
czas ewolucja zawartej w nim materii 
byłaby zgodna z podstawowymi równa
niami hydrodynamiki (ramka 2). Jednak 
w naszym rzeczywistym Kosmosie ob
serwujemy to pole, co świadczy o tym, 
że początkowo zalążkowe pole magne
tyczne może wzrosnąć do wielkoskalo- 
wej struktury. A zatem musi istnieć we 
Wszechświecie wydajny proces wzmac
niania pól magnetycznych.

Raz powstałe w astronomicznym 
obiekcie pole magnetyczne może trwać 
przez bardzo długi czas, nawet bez me
chanizmu je podtrzymującego. Jednak 
istnienie takiego procesu konieczne 
jest ze względu na inne zjawiska za
chodzące w astrofizycznych układach. 
Sprawdźmy to dla Ziemi, Słońca i Ga
laktyki. Jeśli we wnętrzu astronomicz
nego ciała plazma nie porusza się, roz
patrywane pole zanika w czasie r  ~  L2/

r], wynikającym z równania indukcji 
(ramka 2). i  jest charakterystyczną skalą 
długości obiektu (promień jądra dla Zie
mi i Słońca, grubość dysku dla Galak
tyki), ar) —  współczynnikiem dyfuzji. 
Oszacowania czasu zaniku dla tych 
trzech obiektów przedstawia poniższa 
tabela.

Obiekt L [cm] rj [cm2 s~1] r  [lata] 
Ziemia 3x108 7x103 4x105 
Słońce 5x1010 7x102 1x1011 
Galaktyka 3x1020 7x109 4x1023

Jak widać, dla Ziemi okres ten jest 
za krótki w porównaniu z jej wiekiem 
(ok. 5 mld lat), zatem konieczny jest 
mechanizm wzmacniający pole. W przy
padku Słońca skala czasowa zaniku jest 
w ystarczająca, ale 
problem tkwi w ob
serwowanym 11-let- 
nim cyklu odwraca
nia biegunowości, a 
zatem konieczny jest 
mechanizm powodu- 
jący  oscylacje pola 
magnetycznego. Po
mimo że okres zani
ku g alak tycznego  
pola magnetycznego 
sporo p rzew yższa  
wiek Wszechświata, 
pole to zostałoby cias
no nawinięte wokół 
Galaktyki przez jej 
rotację. Musi zatem 
istnieć proces, który 
temu zapobiega.

Dodatkowo, jeśli 
zrezygnujemy z za
łożenia braku w e
w nętrznego  ruchu

plazmy, ważne staną się efekty turbu- 
lentne (szerzej o tym dalej), a związana 
z nimi dyfuzja turbulentna znacznie 
przyspieszy zanik pól magnetycznych 
w gwiazdach i galaktykach. Wówczas 
po czasie dużo krótszym od czasu życia 
tych obiektów ich pola przestałyby ist
nieć. Ta własność stała się szczególnie 
problematyczna w kwestii generacji 
astrofizycznych pól magnetycznych.

Zapostulowany został mechanizm 
wzmocnienia astrofizycznych pól ma
gnetycznych, nazwany terminem hydro- 
magnetycznego dynamo. Działanie ta
kiego dynamo polega na wzmocnieniu 
pól kosztem energii kinetycznej wielko- 
skalowego przepływu (różnicowa rota
cja) oraz energii kinetycznej ruchów

M51 2.8CM 'B ' -V E C TO R S

•IIP

nrtn
13h28m00s

Rys. 3. Rozkład pola magnetycznego w spiralnej galakty
ce M51 uzyskany z obserwacji polarymetrycznych, (źró
dło: Neininger, 1992)
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Rys. 4. Reprezentacja geometrii sfe
rycznej i lokalnego prostokątnego (kar- 
tezjańskiego) układu współrzędnych 
na obiekcie kulistym. Kierunkom sfe
rycznym r, 8, 0 odpowiadają kierunki 
prostokątne x, y, z

drobnoskalowych (turbulencja).
Aby uprościć zagadnienie, skoncen

trujemy się na podstawowej fizyce. Roz
ważamy zatem plazmę z wmrożonym 
w nią polem magnetycznym, kiedy to 
jej ruch pociąga za sobą przemieszcza
nie linii pola (ramka 2). Jednocześnie za
kładamy, że ruch gazu wpływa na ewo
lucję pola magnetycznego, ale obecność 
pola nie wpływa na ruch gazu (pole jest 
wystarczająco słabe). W takim podejściu 
rozpatruje się wyłącznie równanie in
dukcji, które jest liniowe ze względu na 
B, a przez to łatwiejsze do rozwiązania. 
W dalszej części, aby zademonstrować 
proces dynamo, ograniczymy się właś
nie do przybliżenia kinematycznego 
i w tym kontekście postawiony problem 
nazywać będziemy dynamem kinema
tycznym. Należy jednak mieć na uwa
dze, że w ogólności jest to proces nieli
niowy i wewnętrznie złożony, ponieważ 
siła Lorentza pochodząca od pola ma
gnetycznego wpływa na pole prędkości 
gazu (ramka 2).

Etap pierwszy 
—  rotacja różnicowa

Podstawowe twierdzenie w teorii 
dynamo podał w 1934 r. Cowling: sta
cjonarne osiowosymetryczne pole ma
gnetyczne nie może być utrzymane przez 
pole prędkości o tym samym charakte
rze. Osiowosymetryczne pole posiada 
zarówno składnik poloidalny B ,̂ jak
1 składnik toroidalny (azymutalny) B .̂ 
(W geometrii sferycznej składowe wek
tora pola poloidalnego mają kierunek r

2 Na przykład, w galaktykach spiralnych 
obserwuje się stosunek Bp/B^ rzędu 0,1 -
-  0,5, czego nie można wyjaśnić bez istnie
nia procesu wzmacniającego H .

i 6, zaś toroidalnego — (j). Kierunki te 
schematycznie pokazuje rys. 4.) Jeśli jest 
ono niezmienne w czasie, rozpatrzenie 
ogólnych praw elektrodynamiki kla
sycznej pokazuje, że taka konfiguracja 
nie może długo istnieć (ramka 3).

W układach ratujących różnicowo, 
w których prędkość rotacji zmienia się 
z odległością od osi obrotu, linie sił po
loidalnego składnika pola magnetyczne
go ulegają rozciąganiu. Produkowane 
jest w ten sposób pole toroidalne (ram
ka 3). Rys. 5(a) przedstawia rzut po
wierzchni sferycznej konfiguracji (np. 
Słońca) na płaszczyznę. Widać, że jeśli 
obszary równikowe obracają się szyb
ciej niż okołobiegunowe, linia poloidal
nego poła naciągana jest w kierunku 
azymutalnym. Dodatkowo taki mecha
nizm daje pola toroidalne o przeciwnych 
kierunkach na obu półkulach, co zga
dza się niewątpliwie z obserwacjami sło
necznymi. A zatem generacja toroidal- 
nych pól magnetycznych w ciałach 
różnicowo ratujących z poloidalnym po
lem nie stanowi problemu. Jak jednak 
jest wzmacniany składnik poloidalny?2

Turbulencja 
—  klucz do zagadki

W 1955 r. Parker zaproponował me
chanizm generacji magnetycznego pola, 
zwany dynamem turbulentnym (ramka 
3). Turbulencją nazywamy chaotyczne, 
przypadkowe ruchy gazu w obszarach 
o małych skalach (tzw. komórki turbu- 
lentne). Jeśli w obiekcie astrofizycznym, 
prócz różnicowej rotacji, mamy do czy
nienia z turbulentnymi ruchami konwek-

b)

Rys. 5. (a) Rozciąganie początkowo 
poloidalnego pola magnetycznego (li
nia oznaczona przez 0) do kolejnych 
azymutalnych pozycji (1 i 2) przez róż
nicową rotację (poziome wektory), (b) 
Tworzenie poloidalnego strumienia 
z toroidalnego przez ruchy unosząco- 
-skręcające

tywnymi, wówczas wznoszące się ele
menty plazmy wyciągają wmrożone 
w nią pole toroidalne. Kiedy taki ele
ment się unosi, ekspanduje na skutek 
malejącego ciśnienia otaczającego gazu, 
co z kolei powoduje jego obrót pod 
wpływem siły Coriolisa (wynikającej 
z rotacji obiektu). Tego typu przepływy 
materii mają naturę helikalną (spiralną). 
Konsekwencją helikalnego turbulent- 
nego ruchu gazu jest skręcanie linii to
roidalnego pola magnetycznego pro
wadzące do uformowania zgodnie 
skręconych pętli magnetycznych, co 
pokazuje rys. 5(b). Tak wyprodukowa-

Ramka 1.

Cykl słoneczny
Plamy słoneczne z przeciwnymi polaryzacjami magnetycznymi często poja
wiają się parami, co oznacza istnienie silnego podpowierzchniowego pola 
w kierunku azymutalnym (rys. 1). [<f> we współrzędnych sferycznych jest 
kierunkiem wokół osi rotacji (długość heliograficzna, rys. 4).] Jednocześnie 
polaryzacja par plam na północnej półkuli słonecznej jest przeciwna wzglę
dem par plam na południowej półkuli, tzn. jeśli prawa plama na półkuli pół
nocnej ma polaryzację dodatnią prawa plama na półkuli południowej spola
ryzowana jest ujemnie. Świadczy to o przeciwnych kierunkach linii pola ma
gnetycznego na obu półkulach.

Słońce przechodzi cykl zmiany polaryzacji magnetycznej o okresie 11 lat 
(o naturze aktywności słonecznej pisał ostatnio mgr Bartosz Dąbrowski w Ura- 
nii-Postępach Astronomii nr 2/2004). W ciągu tego cyklu istnieje okres, gdy 
widać niewiele plam, a następnie pojawiają się one na około 40° szerokości 
heliograficznej. Wyraźnie jest to zaznaczone na diagramie motylkowym 
(rys. 2). Taki motylkowy wzór wynika z migracji plam słonecznych w kierunku 
równika, gdzie ostatecznie plamy zanikają. Cykl rozpoczyna się na nowo, 
lecz polaryzacja par plam słonecznych odwraca się względem poprzedniej. 
Obserwacje tych zmian sugerują że B na obu półkulach rozchodzi się niczym 
fala w kierunku równika i zmienia swój kierunek w ciągu 11-letniego cyklu.
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Ramka 2.

Hydro- i magnetohydrodynamika
Hydrodynamika bada zachowanie się ośrodka ciągłego, jakim jest ciecz, gaz czy plazma, poddanego działaniu określo
nych sił. Posługuje się przy tym prawami zapisanymi w postaci zwartego układu równań opisującego ewolucję gęstości 
masy p (równanie ciągłości), energii (równanie energii) oraz prędkości v (równanie ruchu) w czasie t. Równania te 
wyrażają prawa zachowania odpowiednio masy, energii i pędu i zapisuje się je w postaci różniczkowej.

W opisie ośrodka ciągłego często stosuje się dodatkowe założenia. Założenie stacjonamości oznacza, że w danym 
punkcie niezależnie od ruchu, dana wielkość fizyczna (np. prędkość) nie zmienia się w czasie. Natomiast osiowosyme- 
tryczny przepływ to brak zmian danej wielkości w kierunku wokół osi obrotu układu.

Kiedy w ośrodku jest pole magnetyczne, opisujemy je równaniem indukcji

dBIdt = (B • V)v + ?/V2B

Równanie to jest konsekwencją praw Ampere’a, Faradaya i Ohma (fundamentalnych w elektrodynamice) i charakte
ryzuje pole magnetyczne B w polu prędkości v. [d/dt oznacza pochodną po czasie, a V (czyt. nabla) wektorowy operator 
różniczkowy w przestrzeni. Znak oznacza iloczyn skalarny]. Współczynnik rj jest dyfuzją magnetyczną (opornością 
molekularną), która określa stopień sprzężenia pola z plazmą. Jeśli w rozważanym ośrodku dyfuzję można zaniedbać 
(znika drugi wyraz po prawej stronie powyższego równania), mówimy, że pole B jest wmrożone w plazmę (sprzężenie 
jest silne) i „porusza” się wraz z nią. [Wmrożenie pola w plazmę zobrazować można następująco. Wyobraźmy sobie 
bryłkę plasteliny (plazma), w której zatopiona jest elastyczna nitka (linia pola magnetycznego). Jeśli będziemy odkształ
cać plastelinę (ruch plazmy), to nić będzie się poddawać odkształceniom.] W przeciwnym wypadku, gdy dyfuzja jest 
dominująca w ośrodku (znika pierwszy wyraz po prawej stronie równania indukcji), pole niejako „ucieka” z układu.

Pole magnetyczne wpływa oczywiście na ewolucję prędkości i energii gazu. W równaniu energii pojawia się dodat
kowe źródło grzania, zaś w równaniu ruchu pojawia się dodatkowy składnik — siła Lorentza ~ j*B. [Znak „x” oznacza 
iloczyn wektorowy.] Natężenie prądu na jednostkę powierzchni, czyli gęstość prądu j jest ściśle związana z polem B. 
Powyższe równanie, wraz z równaniem ciągłości, energii i ruchu, stanowi podstawę magnetohydrodynamiki (MHD).

ne pętle dają przyczynek do średnie
go poloidalnego pola magnetycznego.

Rys. 6 podsumowuje główną jako
ściową ideę opisanego mechanizmu. 
Obecna w obszarach konwektywnych 
turbulentna dyfuzja ostatecznie „wygła
dza” pola magnetyczne w pętlach, dając 
początek globalnemu polu magnetyczne
mu zaznaczonemu linią przerywaną na 
rys. 6(c). Dyfuzja turbulentna sprawia, 
że strumień średniego pola magnetycz
nego nie jest całkowicie wmrożony 
w plazmę i jego część wydostaje się na 
zewnątrz układu, co jest konieczne do 
wzmocnienia średniego pola.

Poloidalne i toroidalne pola magne
tyczne m ogą zatem w zajem nie się 
wzmacniać poprzez cykliczne procesy 
zasilania —  różnicową rotację o j i prze
pływ helikalny a. Stąd też opisywany 
mechanizm jest zwany kinematycznym 
dynamem aw  (ramka 3).

Magnetohydrodynamika średniego 
pola

Formalne i systematyczne podejście 
do problemu dynamo rozwinęli w 1966 r. 
Steenbeck, Krause i Radler w magneto- 
hydrodynamicznej teorii średniego pola. 
Wymyślili oni schemat, który pozwala 
traktować turbulencję w kontekście sta
tystycznego zespołu wielkości fizycz
nych, takich jak prędkość i pole magne
tyczne, poddanych fluktuacjom. Taką 
wielkość, na przykład pole B, można

zapisać jako sumę części uśrednionej 
oraz części zaburzającej: B = B + B . 
Podstawiając takie rozwinięcie do rów
nania indukcji i uśredniając całe równa
nie, wywnioskujemy z niego istnienie 
tzw. średniej siły elektromotorycznej tur
bulencji.

Działa ona jak  dodatkowe źródło 
średniego prądu i wpływa znacząco na 
ewolucję pola magnetycznego. W ten 
sposób turbulentne fluktuacje zapocząt
kow ują specjalną siłę elektrom oto
ryczną. Cały sekret turbulentnego dyna
mo kryje się właśnie w tej wielkości.

Aby znaleźć równanie, które w pre
zentowanej teorii opisuje 
ewolucję średniego pola ma
gnetycznego B dokonuje się 
szeregu założeń. Między in
nymi zakładamy, że zabu
rzające pole prędkości i pole 
magnetyczne są ze sobą sko
relowane (zaburzenie pręd
kości wpływa na zaburzenie 
pola magnetycznego). Wa
runkiem jest również znajo
mość średniego pola pręd
kości v i statystycznych 
własności jego fluktuacji. 
Przyjmujemy też, że turbu
lencja jest jednakowa we 
wszystkich kierunkach (izo
tropowa). Ostatecznie dosta
niemy zgrabne równanie na 
ewolucję średniego pola ma

gnetycznego w teorii dynamo kinema
tycznego:

dB/dt = (B • V)v + V x (aB) +
+ 07 + ^ 6 . (1)

Parametry a  i tjT zależą od statystycz
nych własności turbulentnego pola pręd
kości.

Równanie to pokazuje, że r\T ma na
turę współczynnika dyfuzji. Jest to właś
ciwie tzw. dyfuzja turbulentna, która dla 
wielu układów astrofizycznych okazu
je się być wiele rzędów wielkości więk
sza od oporności molekularnej rj w ob
szarach turbulentnych.

Rys. 6. Kolejne etapy procesu dynamo turbulent
nego oraz schematyczna prezentacja idei
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Współczynnik a, będący miarą ruchu 
helikalnego w płynie turbulentnym, jest 
decydujący w procesie dynamo genera
cji pól magnetycznych. To właśnie prze
pływ helikalny prowadzi do skręcenia 
toroidalnego pola, produkując składnik 
poloidalny.

Dużym uproszczeniem jest traktowa
nie turbulencji jako izotropowej (w sło
necznej strefie konwektywnej jest ona 
daleka od izotropowości), co jednak uła
twia nam obliczenia analityczne. Tak 
naprawdę trudność sprawia teoretykom 
policzenie współczynników a ir jTz  pod
stawowych zasad, a rzędy wielkości tych 
parametrów są uzyskiwane na podsta
wie bardzo ogólnych dyskusji.

Turbulencja pozostaje jednym z po
ważniejszych nie rozwiązanych dotych
czas problemów fizyki, a w teorii dyna
mo odgrywa kluczową rolę. Często 
uważa się, że turbulencja niszczy wszel
ki ład, ale proces dynamo jest przykła
dem sytuacji, w której wielkoskalowe 
uporządkowane struktury wyłaniają się 
niejako z niej samej.

Mały test
Odpowiednie potraktowanie równa

nia (1) pozwala potwierdzić słuszność 
prezentowanej teorii w zastosowaniu do 
pola magnetycznego na Słońcu. Staty
styka plam słonecznych pokazuje ten
dencję do migracji w kierunku równi
ka, co oznacza, że w trakcie cyklu pole

rozchodzi się niczym fala. Ścisły rachu
nek czytelnik znajdzie na przykład w 
pozycji [5] podanej na końcu literatury, 
zaś tutaj przytoczymy jego wynik. Otóż 
takie zagadnienie charakteryzuje wiel
kość zwana liczbą dynamo ND, wyrażo
na jako

\2
dyfuzji

dynamo

czyli stosunek skal czasowych: zaniku 
(wskutek dyfuzji turbulentnej) pola ma
gnetycznego i jego wzmacniania (w pro
cesie dynamo). Na Słońcu obserwuje
my stopniowy wzrost poloidalnego 
składnika pola magnetycznego, potem 
jego osłabienie, a następnie znów wzrost 
w okresie 22 lat. Oscylacyjny charakter 
procesu wymaga, aby |A^| > 1. Wów
czas okres zmian jest

T =
1

r\T 2n

z X będącą charakterystyczną długością 
fali. Podstawiając oszacowane z obser
wacji parametry rjT ~  3x 1012 cm2 s-1, A 
=  5x 1010 cm, otrzymamy z — 20 lat, co 
jest porównywalne z obserwowanym 
okresem słonecznego cyklu 22 lat.

Inne wyniki kinematycznego 
dynamo

Aby wykazać, że kinematyczne dy
namo aw  faktycznie działa na Słońcu 
i w galaktykach, należy numerycznie

rozwiązać ogólny problem wartości 
własnych równania (1), zakładając od
powiednie warunki brzegowe. Następ
nie trzeba porównać rezultat z obser
wowanymi cechami globalnych pól 
magnetycznych w tych obiektach. Oto 
parę przykładów takich rozwiązań uzy
skanych we wczesnym okresie teore
tycznych badań nad mechanizmem.

Rys. 7 pokazuje ogólne rozwiązanie 
równań dynamo kinematycznego w geo
metrii sferycznej, przy założeniu pew
nej funkcyjnej postaci współczynnika a  
i prędkości kątowej co. Widoczny jest 
charakterystyczny układ linii globalne
go pola magnetycznego, jego oscylują
ce zachowanie, a szerokościowa migra
cja generowanych pól jest podobna do 
tej obserwowanej na Słońcu.

Na rys. 8 przedstawiony jest teore
tyczny diagram motylkowy oparty na 
rozwiązaniach równań dynamo. Obser
wowany wzór motylkowy (rys. 2) jest 
całkiem dobrze odwzorowany.

Odnośnie galaktycznego pola ma
gnetycznego, na początku lat 70. został 
skonstruowany model dynamo utrzy
mującego pole osiow osym etryczne 
w galaktykach spiralnych (o galaktycz
nym dynamie magnetohydrodynamicz- 
nym pisała dr Katarzyna Otmianowska- 
-Mazur w Postępach Astronomii nr 1/ 
1993). Rys. 9 prezentuje jeden z wyni
ków ukazujących trójwymiarowy roz
kład pola magnetycznego w galaktyce, 
który wyjaśnia obserwowaną konfigu
rację pokazaną na rys. 3. Podobne wy
niki otrzymano także, uwzględniając 
efekt kompresji gazu i pola magnetycz
nego przez fale gęstości w ramionach 
spiralnych. Okazało się, że mechanizm 
dynamo jest bardziej efektywny w tych 
rejonach.

Uwagi końcowe
Chociaż zaprezentowane podejście 

dynamo kinem atycznego dało nam 
dużo mówiące wyniki, to wciąż jeste
śmy daleko od prawdziwie ilościowe
go modelu dynamo w astrofizycznym 
Wszechświecie.

Wiele uwag poświęcono kwestii fun
damentalnych trudności w teorii sło
necznego dynamo. Po pierwsze podkreś
lono, że pojedyncze tzw. cienkie rury 
magnetyczne w strefie konwektywnej 
unoszą się wskutek wyporności bardzo 
szybko, bo w skali jednego miesiąca, 
co jest zbyt krótkim okresem na utrzy
manie pola w mechanizmie dynamo.

I YEARS O 3 YEARS

« YEARS 6 YE A R S *5 YEARS 7 YEARS 0

9 YEARS 10 YEARS 11 YEARS •

Rys. 7. Numeryczne rozwiązanie oscylacyjnego dynamo aa). Na 12 cięciach w płasz- 
czyznie południkowej są pokazane kontury stałej siły toroidalnego pola (po lewej stro
nie cięcia) oraz linie sił pola poloidalnego (po prawej). Strzałki wskazują siłę i znak 
pola na biegunach. Skala czasowa wynosi 11 lat, czyli połowę cyklu słonecznego, 
(źródło: Stix, 1976)
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Ramka 3.

Dynamo aco
Twierdzenie Cowlinga możemy zrozumieć, rozpatrując równanie indukcji. Na 
Słońcu równikowe obszary obracają się szybciej niż biegunowe, a taka róż
nicowa rotacja wyciąga czysto poloidalne pole B  i wytwarza strumień toro- 
idalny B0. Zakładając pola osiowosymetryczne B= B:p +Bp oraz v= v +vp, 
składową azymutalną równania indukcji możemy zapisać (we współrzęd
nych sferycznych) jako

c m jd t = /B p*V(V r)

plus oczywiście wyraz związany z  dyfuzją składnika toroidalnego, którego 
dla przejrzystości tu nie zapisujemy. [v. to wartość składowej azymutalnej 
prędkości, zaś r —  kierunek radialnyj. Równanie to pokazuje, że B może 
być wytworzone z  Bp na skutek rotacji —  wyraz po prawej stronie tego rów
nania zawiera iloczyn Bp i tzw. efektu ścinania prędkości kątowej co = v jr . 
Dlatego proces produkujący B  z  Bp w trakcie różnicowej rotacji nosi miano 
efektu co (omega).

Trudność z  polem osiowosymetrycznym polega na tym, że składnik polo- 
idalny nie może być utrzymany. Okazuje się bowiem, że w składowej polo- 
idalnej równania indukcji brak jest wyrazu pozwalającego na formowanie Bp 
z  B0. Oznacza to w tym przypadku, że składnik poloidalny zanika (na rzecz 
pola toroidalnego) i nie jest generowany poprzez przepływ osiowosymetryczny.

Rozwiązaniem problemu okazało się być chaotyczne pole prędkości. Par
ker (1955) wymodelował sumaryczny efekt wielu turbulentnych komórek kon- 
wektywnych, dodając do poloidalnej części równania indukcji wyraz «Bę?, 
wynikający z helikalnej konwekcji. Efekt pochodzący od tego wyrazu nazy
wany jest efektem a  (alfa). To właśnie dzięki niemu poloidalne pole magne
tyczne Bp może być generowane przez składnik toroidalny B r/

Kiedy oba zjawiska —  rotacja i konwekcja —  są  istotne, wówczas mamy 
do czynienia z dynamo acu i charakteryzuje ono pole magnetyczne na Słoń
cu i w Galaktyce. Z kolei mechanizm z samym efektem a  (gdy rotacja różni
cowa jest słaba) nazywamy dynamem a2 i związane jest z  ziemskim polem 
magnetycznym.

Ponadto heliosejsmologiczne obserwa
cje sprzed dekady ujawniły, iż główna 
strefa konwektywna rotuje z powierzch
nią Słońca prawie nieróżnicowo. Te 
problemy w teorii zostały niejako roz
wikłane poprzez przeniesienie akcji 
dynamo ze strefy konwektywnej do jej 
podstawy, bliżej jądra, gdzie wyporność 
magnetyczna jest mała, a radialny gra
dient rotacji znaczny.

Badania procesów  nieliniow ych 
z połowy lat 90. pokazały dodatkowo, 
że dokładna natura wzajemnego od
działywania pola magnetycznego i ru
chu plazmy nie sprowadza się wyłącz
nie do jego powstrzymywania, lecz 
posiada bardziej subtelny efekt w po
staci „zapamiętania” ruchu płynu. To 
oznacza, że podstawowe założenie teo
rii kinematycznego dynamo nie może 
być dłużej usprawiedliwione.

Jako inny wariant w stosunku do dy
namo średniego pola zaproponowano 
teorię dynamo cienkich rur strumienia 
magnetycznego, gdzie pole jest zloka
lizow ane we w łóknistej strukturze 
w odróżnieniu od pola rozciągłego za
kładanego w teorii dynamo klasyczne
go. Takie podejście wynikło z obser
wowanych własności słonecznych pól 
magnetycznych silnie skoncentrowa
nych w wydłużonych konfiguracjach, 
a potwierdzeniem jego stosowalności 
są obliczenia wyjaśniające wiele cech 
plam słonecznych.

W podstawowych studiach nad pro
cesem dynamo wskazano istnienie od
miennego -  w stosunku do klasycznego 
—  typu tego mechanizmu: szybkiego 
dynamo, którego elementem jest zjawi

sko szybkiej rekoneksji (przełączania) 
pola magnetycznego.

Z teorią dynamo galaktycznego, choć 
rozwijaną w ostatnich latach, są podob
ne problemy związane z założeniami 
dynamo kinematycznego i średniego 
pola. Złożoność zagadnienia potęgują

efekty wybuchów supernowych, wielo- 
fazowości międzygwiazdowego gazu, 
promieniowania kosmicznego itd.

Ze względu na wymienione ograni
czenia podejścia kinematycznego, pró
buje się od jakiegoś czasu zaatakować 
problem za pomocą numerycznego roz
wiązywania pełnego układu równań 
MHD w teorii nieliniowego (dynamicz
nego) dynamo. Tądrogąturbulencjajest 
produkowana w symulacjach kompute
rowych, a pole prędkości jest liczone 
spójnie z efektem wprowadzonych sił 
Lorentza. Omówienie dość obszernej 
kwestii takiego podejścia zostawiamy 
sobie jednak na inną okazję.
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Rys. 8. Diagram motylkowy uzyskany przez numeryczne rozwiązanie równań dyna
mo. (źródło: Yoshimura, 1975)
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rozmaitości Tabela

Wykopana supernowa
Wiele gwiazd neutronowych przemiesz
cza się po niebie z niebagatelnymi pręd
kościami. Impuls do takiej podróży po
chodzi zapewne z niesymetrycznego 
wybuchu jako supernowa, w wyniku któ
rego otrzymuje sporą prędkość począt
kową. Bardzo kłopotliwe jest zazwyczaj 
określenie punktu startowego całej ody
sei, czyli miejsca narodzin gwiazdy neu
tronowej. Wreszcie udało się znaleźć 
przypadek, co do którego prawie nie ma 
wątpliwości, iż znamy port macierzysty 
gwiazdy.

Nasza bohaterka ma nadane przez astronomów oznacze
nie LS I +61°303. Jest to tak zwany mikrokwazar, czyli układ, 
w którym gęsty i zwarty obiekt — gwiazda neutronowa lub 
czarna dziura — „wysysa” materię z towarzyszki będącej 
zwykłą gwiazdą. W tym konkretnym przypadku gwiazda zwy
kła ma około 14 mas Słońca, a nienasycony „żarłok” to naj
prawdopodobniej czarna dziura o masie około 2 mas Słońca, 
obiegająca „wspólnika” z okresem 26,496 dnia. Pochłaniana 
przez niego materia tworzy gorący dysk akrecyjny, świecący

Wybrane charakterystyki LS 1 +61°303 oraz IC 1805

LSI +61°303 IC 1805
położenie: /[°] 135,68 134,73

b [°] +1,09 +0,92
ruch własny [milisekundy łuku/rok] 0,97 ± 0,26 -1,02 ±0,4

-1,21 ±0,3 -0,88 ± 0,4
odległość [kpc] 2,3 ± 0,4 2,3 ±0,1
prędkość w układzie heliocentrycznym [km/s] -55 ±4 -41,2 ±3
typ widmowy B0Ve —
średnia separacja składników [prom. Słońca] 46 —
ekscentryczność układu 0,7 ±0,1 —
okres obiegu [dni] 26,495

135.2 134.8

długość galaktyczna

Położenie mikrokwazara LSI +61 “303 na zdjęciu (w zakresie optycz
nym) zaznaczono elipsą po lewej. Górna strzałka wskazuje kierunek 
jego ruchu na niebie w ciągu ostatniego miliona lat, a dolna — analo
giczny ruch względem gromady IC 1805. Gwiazdy o masach 7-85 
mas Słońca, co do których jest pewność, że należą do tej gromady, 
zaznaczono kółkami i kwadratami, a strzałką— średni ruch jej 13 
gwiazd (w kwadratach). Fot. NRAO/AUI/NSF

w zakresie rentgenowskim i wytwarzający dżety widoczne na 
falach radiowych. Sam układ jest najpewniej niezidentyfiko
wanym wysokoenergetycznym źródłem gamma, obserwowa
nym parę lat temu.

Cały układ porusza się z prędkością około 27 km/s, w od
ległości 2,3 kiloparseka od Słońca. Jako bardzo prawdopo
dobne miejsce narodzin mikrokwazara wskazuje się groma
dę masywnych gwiazd i obszar Hll określany mianem IC 1805, 
będące częścią asocjacji Cas OB6. Na fakt minionej przyna
leżności do IC 1805 wskazuje nie tylko pobliskość obecnego 
miejsca pobytu LS I +61°303 (około 130 lat świetlnych od gro
mady), ale również jasność widoma i wskaźniki widmowe 
„dawcy" pasują do charakterystyk masywnych członków gro
mady. Łącząc ze sobą te wszystkie wskazówki, można osza
cować, iż wybuch supernowej nastąpił jakieś 1,7 min lat temu.

Pierwotna dominacja masowa w układzie była odwrotna. 
To dzisiejsza „konsumująca” część mikrokwazara była ma- 
sywniejsza. Jak bardzo — to wciąż jest jeszcze niepewne. 
Niektóre przesłanki wskazują na bardzo krótkąw sensie astro
nomicznym karierę progenitora. Jeśli powstał on faktycznie 
dopiero 4 lub 5 min lat temu, to mógł mieć nawet 60 mas 
Słońca i do czasu wybuchu pozbyć się do 90% „nadwagi”. 
Jeśli jednak data narodzin jest odleglejsza, powiedzmy jakieś 
10 min lat temu, wówczas początkowo gwiazda ta była „jedy
nie” 15 do 20 razy masywniejsza od Słońca.

Opisany pokrótce obiekt daje wielkie nadzieje na doprecy
zowanie teorii opisujących zarówno ewolucję gwiazd skaza
nych na wybuch jako supernowa, jak i samego tego procesu, 
gwałtownego i okrutnego, acz niewątpliwie niezwykle wido
wiskowego. (mag)
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Plamy, cykle 
i minima

ASIążka Słońce Jana Mergentale- 
ra wzmiankuje opisane w kroni
kach chińskich plamy widoczne 

bez lunety. W roku 1139 podobnej ob
serwacji dokonał wyszehradzki kanonik 
Cosmas. Podczas maksimum cyklu 
XXIII sześciokrotnie (28.03.00,23.05.00, 
26.08.01, 16.07.02, 12.09.02, 20.09.02) 
udało mi się zaobserwować grupy plam, 
korzystając jedynie z takiej folii, jakiej 
się używa do obserwacji zaćmień Słoń
ca. Być może niektóre z nich byłyby wi
doczne na tle czerwonej tarczy zacho
dzącego Słońca.

W 1843 r. Samuel Schwabe odkrył 
cykl aktywności Słońca podczas mini
mum między historycznym cyklem VIII 
i IX w wyniku analizy obserwowanej 
liczby plam. Liczbę Wolfa jako miarę 
aktywności zdefiniowano później, w ro
ku 1849. Zmiany tej liczby udało się 
oszacować do roku 1600 na podstawie 
obserwacji optycznych i do roku 1200, 
korzystając z dendrochronologii. Wyniki 
porównano z częstotliwością występo
wania zórz polarnych.

Te, wbrew obiegowym opiniom, po
jawiały się często w trakcie minimów. 
W okresie zwanym Minimum Maunde- 
ra obserwowano ich ponad sto z terenu 
Środkowej Europy, zdecydowanie wię
cej niż w trakcie wcześniejszego Mini
mum Spórera. Korzystając z aktywno
ści zorzowej ustalono długotrwałość 
cykli obserwowanych pomiędzy oby
dwoma minimami na 8 do 15 lat.

Aktywność ta na początku wieku 
XVIII wyraźnie wzrosła —  tak przed
stawia tę kwestię katalog sporządzony 
przez H. Fritza. Zwiększona częstotli
wość pojawiania się zórz potwierdzała
by wartości liczby Wolfa takie, jakie 
znalazły się w tablicach Waldmeiera.

Dla cykli po roku 1700 są one dwukrot
nie wyższe niż w innych publikacjach. 
Minimum to mogłoby być zatem o kil
kanaście lat krótsze. Liczba Wolfa dla 
pierwszego cyklu osiemnastowieczne
go jest nawet wyższa niż dla cykli roz
poczynających wiek XIX, a tworzących 
krótkotrwałe i mniej znane Minimum 
Daltona.

Plamę na Słońcu obserwował w trak
cie minimum w roku 1671 G.D.Cassi- 
ni. Wydawca opisu obserwacji w Philo
sophical Transactions o f  the Royal 
Society opatrzył publikację wstępem, że 
podobne zjawisko obserwowano 11 lat 
(?) wcześniej. Cassini cytuje także póź
niejsze obserw acje J. Picarda z lat 
1672— 1677 oraz Ph. Lahire z lat 
1684— 1700. Podczas 4095 dni obser
wacyjnych obserwowali plamy 83 razy. 
Natomiast wg R. Wolfa (lub jego następ
ców w obserwatorium w Zurichu —  tzn. 
Brunnera lub Waldmeiera) plamy obser
wowano 364 razy w okresie czasu jedy
nie między rokiem 1674 a 1683 (w cią
gu 1678 r. 134 razy, w roku 1682 i 1683 
po 93 razy). W roku 1684 plamę na Słoń
cu obserwował astronom królewski 
J.Flamsteed jako kolejną po obserwacji 
z roku 1676. Wszystkich obserwacji do
konano z wykorzystaniem lunet. Według 
kronik astronomów z obserwatorium na 
Górze Purpurowej pod Nankinem pla
my na Słońcu bez pomocy teleskopu 
były widywane do roku 1684.

Zorze a aktywność słoneczna
Prezentowaną na kolorowej wkład

ce PA zorzę widoczną w roku 1998 we 
Fromborku sfotografowano podczas 
burzy magnetycznej o wyraźnych zmia
nach magnetyzmu (Ap=144). Więk
szość takich obserwacji jest możliwa

Zdjęcie plam słonecznych wykonane 
przez Marcina Filipka 19 czerwca 2004 r. 
o godz. 16.16 UT, czas naśw. 1/1000 s, 
obiektyw MTO-1000 z dwoma konwerte
rami i jednym pierścieniem (f > 4000 mm), 
negatyw Fuji G800, aparat Praktica 
MTL50 z użyciem filtru chromowego
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Rys. 1. Liczba zórz obserwowanych z terenu Środkowej Europy w latach 1645-1712

właśnie wtedy. Niektóre zdarzają się 
podczas tzw. zatok, gdy pole magnetycz
ne jest zakłócane lokalnie po zmierzchu 
a przed północą. Zorzę taką obserwo
wałem w Polsce 31 lipca 1999.

W okresie maksimum cyklu XIX 
w latach 1957— 1958 miało miejsce kil
kanaście obserwacji zorzy polarnej z te
renu Polski. Zorze te znalazły się w cy
klu sporządzanych przez Stefanię 
Kosibową katalogów, w których można 
odnaleźć obserwacje przeprowadzone 
zarówno w trakcie burz magnetycznych, 
jak i zatok.

Cykl XIX to także spektroskopowa 
rejestracja zorzy na średniej szerokości 
geomagnetycznej w warunkach spoko
ju w magnetyzmie (Kp=2) w roku 1958 
i eksperymenty z ogrzewaniem plazmy 
wskutek detonacji w jonosferze, które 
spowodowały świecenie zorzowe przy 
jeszcze niższej aktywności magnetycz
nej ponad Nową Zelandią (1962) oraz 
Samoa (1958).

William Petrie w Historii zorzy po
larnej przedstawia listę kilkunastu histo
rycznych zórz, które były obserwowa
ne na szerokościach geograficznych 
około 30°. Nie wspomina o tym, że w ro
ku 1872 obserwowano je w Indiach, 
w 1909 r. w Singapurze (ta obserwacja 
jest kwestionowalna ze względu na oiy- 
ginalny zapis dotyczący jedynie wzbu
dzeń w kablach) a w 1921 na Samoa. 
Zorze zdarzało się obserwować na Cej
lonie, gdzie nazywa się je „światłami 
Buddy”. Kroniki azteckie opisujązorzo- 
podobne zjawiska obserwowane przez 
40 dni. Ze względu na swą długotrwa
łość należy je interpretować jako świat
ło zodiakalne. Zorze pojawiające się na 
niskich szerokościach są mniej koloro
we, mniej intensywne i powoli zmieniają 
kształt — przykładem zorza widoczna 
przez ponad 8 godzin w Warszawie z 22 
na 23 listopada 2003 r. (do końca, tzn. 
do godziny 1.18 była niezmiennego bia
łego koloru; wg klasyfikacji W. Petrie 
byłby to podwójny łuk a pod koniec 
widoczności łuk).

Porównanie wskaźników magnetycz
nych pozwala stwierdzić, że w wieku 
XX osiągały one większe wartości. 
Wskazuje to na możliwość występowa
nia cyklu trwającego 80 do 90 lat. Po
dobną cykliczność odnajduje się, anali
zując przypadki zórz w zapiskach 
kronikarskich. Inne, wyłaniające się 
z danych okresy, to 60-65, 55 oraz 200- 
-400 lat. Tego rodzaju okresowość

w skali nie przekraczającej lat 50 jest róż
na w różnych stuleciach i w wieku XVII 
cykl 11-letni jest słabiej widoczny.

Wart odnotowania jest fakt, że obser
wacje zórz przeprowadzone w okresie 
Minimum Maundera odtwarzają współ
cześnie obserwowaną asymetrię cyklu 
11 -letniego odkrytą przez H.Fritza (szcze
gólnie po 1660, 1675, 1693 i 1705 r.). 
W trakcie trwającego od 1645 do 1712 r. 
okresu zmniejszonej aktywności nie 
udało się mimo wysiłków dostrzec zo
rzy Edmondowi Halleyowi, co należa
łoby tłumaczyć np. lokalnym klimatem. 
Od 1947 r. wiadomo, że i jasność komet 
odtwarza aktywność słoneczną (F. Link), 
dostarczając przesłanek za istnieniem 
cyklu trwającego 600 lat. Datowanie ra
diowęglowe wskazuje na największy nie
dobór izotopu węgla po Minimum Wol
fa, potwierdzając tym samym słoneczną 
a nie geofizyczną naturę minimów.

Zorze dzienne
Według Williama Petrie opisy takich 

zórz publikowano w „Naturę” w latach 
1870— 1875. Przykładem jest zdarzenie 
z roku 1122, kiedy wielu rybaków po 
powrocie z morza opowiadało, że wi
dzieli na północnym wschodzie wzdłuż 
ziemi wielki i szeroki ogień, szybko wzra
stający ku górze w rozległych kierunkach 
nieba. Zjawisko było widoczne świtem 
i trwało tak długo, dopóki nie zrobiło się 
całkiem jasno. W roku 1871 członko

wie kadry Obserwatorium Królewskie
go w Greenwich odnotowali obserwa
cje zórz w południe, zaś nie wymienio
ny z nazwiska znany badacz Arktyki 
stwierdził, że często obserwował dzien
ne światła i te były niezmiennie karma
zynowego koloru. W roku 1881 opisa
no świecenia widoczne w Rzymie od 
godziny 10 przed południem.

Precesja dipola słonecznego
Wartości rocznej liczby Wolfa i po

dobnie uśrednionego dobowego wskaź
nika dla magnetyzmu są względem sie
bie nieco przesunięte. Znajduje to 
wytłumaczenie w precesji dipola sło
necznego, którego oś w kilka lat po 
maksimum tworzy największy kąt z osią 
rotacji sięgający 30°. W 1,5 roku po za
kończeniu maksimum magnetyzm 
ziemski jest efektywnie zaburzany na
wet przy niskiej liczbie Wolfa wskutek 
emisji cząstek z obszaru dziur koronal- 
nych. Wówczas to obserwowano najjaś
niejsze zorze na bardzo niskich szero
kościach geograficznych. Efekt ten 
odkrył H. Fritz w roku 1864.

Inżynierowie z Minnesota Power 
Electric, zajmujący się badaniami prą
dów indukowanych tzw. GIC, nieocze
kiwanie stwierdzili największe wzbu
dzenia w 3 lata po maksimum.

Stałe nachylenie płaszczyzny równi
ka słonecznego do ekliptyki równe 7° 
powoduje zaburzenia magnetyczne
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w okresie bliskim równonocy przez pla
zmę wypływającą z dziur koronalnych 
bliskich biegunom. Jest to fakt staty
stycznie potwierdzony. Co roku obser
wuje się najwięcej burz magnetycznych 
właśnie w tym okresie czasu. Jednak 
aktywność ta nie zawsze jest powodo
wana przez dziury. W roku 1998 każdej 
z burz dałoby się przypisać wcześniej
sze wydarzenie w postaci rozbłysku.

Przelot sondy pozaekliptycznej Ulis
ses potwierdził wyższą w obszarze bli
skim biegunom prędkość wypływu pla
zmy, zjawisko typowe w przypadku 
dziur koronalnych pojawiających się w 
obszarze równikowym.

System globalnej lokalizacji
W dniach 10 i 11 kwietnia 1990 r. 

podczas burzy magnetycznej przestał 
funkcjonować system GPS używany do 
nawigacji i do pomiaru zawartości elek
tronów w jonosferze. Wysokość orbity 
każdego z satelitów (20 000 km) odpo
wiada wnętrzu pasa radiacyjnego. Właś
nie podczas największych burz magne
tycznych m aksim um  gęstości pasa 
cząstek naładowanych osiąga pobliże 
orbit satelitów systemu.

System tworzy ponad 20 orbiterów, 
z których każdy komunikuje się przy 
pomocy dwu wiązek mikrofalowych. 
Użycie pojedynczej wiązki w trakcie 
największych zaburzeń magnetyzmu

powodowałoby błąd 150 m wertykalnie 
i 500 m horyzontalnie w przypadku ob
serwacji przeprowadzanych na szeroko
ści geomagnetycznej Budapesztu (dla 
Kp równego 8 w skali 9, w dniu 21 mar
ca). Zastosowanie dwu częstotliwości 
pozwala wyznaczyć całkowitą zawartość 
elektronów (TEC) w jonosferze i uzyskać 
stosowną dokładność w nawigacji. Jed
nak błąd pomiarowy przy wyznaczaniu 
TEC z użyciem satelitów systemu GPS 
uzyskiwany podczas minimum słonecz
nej aktywności jest już tak duży jak 
wynik.

Systemy prądowe
Usterki systemów elektrycznych 

stwierdzano, począwszy od cyklu IX 
podczas każdego maksimum. W 1847 r. 
zauważono drgania igły telegrafu w An
glii i to, że były one największe w cza
sie widzialności zorzy (24-25 września). 
W maju 1921 r. prądy indukcyjne spo
wodowały pożar wyposażenia telegra
fu w Szwecji. Nie jest dokładnie znana 
data tego wydarzenia, ale wielka burza 
magnetyczna zdarzyła się w dniach 13- 
-15 maja. Często wzmiankowane znisz
czenie transformatora w marcu 1989 
przypisywane zmianom ziemskiego 
magnetyzmu w wyniku aktywności sło
necznej nie jest jedynym. Podobne zda
rzenie odnotowano 19 września tegoż 
roku. (Inne np. transmisje telegraficzne

bez baterii zostały opisane w „Uranii” 
11/1997.) Natomiast pierwszy raport 
o wpływie zaburzeń magnetyzmu na 
systemy napięciowe pochodzi z 24 mar
ca 1940 r., a zatem sprzed odkrycia sło
necznego radiopromieniowania przez 
Jamesa Stanleya Heya. W tym również 
roku Grotę Reber opublikował pierwszy 
ze swoich artykułów. Encyklopedia Fi
zyki Współczesnej przyznaje pierw
szeństwo jego właśnie bliżej niezna
nym publikacjom z roku 1940 i 1942, 
wykonanym prawdopodobnie w zakre
sie fal decymetrowych. Także trzecia 
publikacja Rebera dotycząca fal metro
wych ukazała się wcześniej niż Heya. 
Reber miał zauważyć trwające 2 do 6 s 
zakłócenia.

Duże odległości
Zorze obserwowane na największych 

planetach były skutkiem podobnych 
wydarzeń na Słońcu, jakie tego rodzaju 
aktywność powodują na Ziemi. Będące 
ich skutkiem burze magnetyczne i zmia
ny rozkładu warstw jonosferycznych 
w przypadku planet olbrzymów nie są 
do tej pory przedmiotem badań, choć 
profil gęstości elektronowej jest już do
brze znany w przypadku Jowisza.

Na Marsie dostrzeżono obecność jo- 
nosfery podczas jednej z pierwszych 
misji Mariner, mimo że planeta nie ma 
płynnego jądra ani gęstej atmosfery. 
S tw ierdzono zależność sezonow ą 
w trakcie cyklu słonecznego, zastrze
gając przy tym, że wyniki uzyskano na 
granicy błędu pomiarowego.

Oczywiście istnienie samej jonosfe- 
ry to nie to samo co burza.

Niejednorodności wiatru słoneczne
go nie rozpływają się nawet w tak du
żych odległościach, w jakich znajdują 
się urządzenia pomiarowe sondy Vo
yager 2, odpowiadających obiektom 
Pasa Kuipera. Zmiany te sąrejestrowal- 
ne, nie miałyby jednak skali zaburzeń, 
chociażby z powodu niskiego strumie
nia cząstek.

Przebiegunowanie
W maksimum cyklu słonecznego 

można obserwować tak zwane przebie
gunowanie. Jest to zjawisko analogicz
ne do tego, które na początku cyklu sło
necznego pojaw ia się w obszarach 
równikowych i zmienia polamość plam. 
Przebiegunowanie dotyczy natomiast 
polamości słonecznych dziur koronal
nych umiejscowionych stale na szero-

Rys. 2. Wykres prezentuje przybliżoną liczbę zarejestrowanych usterek w funkcjo
nowaniu telegrafu w latach 1881— 1884 na czterech liniach w Norwegii. Histogram 
odtwarza te same dwa maksima, które uwidaczniają się przy zliczaniu zaburzeń 
magnetyzmu. Na podst. cytowanej publikacji D.H. Boteler at al.
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Słowniczek
Minimum Wolfa — okres niskiej aktywności Słońca w latach 1282— 1346. 
Minimum Sporera — okres niskiej aktywności Słońca w latach 1407— 1534. 
Minimum Maundera — okres niskiej aktywności słonecznej w latach 
1645— 1712.
Minimum Daltona — dwa pierwsze cykle wieku XIX.
Wskaźnik Kp — wyznaczany dla okresów trzygodzinnych na podstawie 
zmian składowej pola magnetycznego, uśredniany dla kilkunastu stacji 
obserwacyjnych. Skala niemianowana od 0 do 9.
Liczba Wolfa — liczba charakteryzująca poziom aktywności słonecznej; 
obliczana dla jednej doby, uśredniana dla jednego miesiąca lub roku. Ist
nieje również liczba uciąglona wyznaczana dla danego miesiąca jako śred
nia z sześciu wartości miesięcznych poprzedzających, sześciu następu
jących oraz wartości z danego miesiąca; suma „ważona” czynnikiem 0,5 
w przypadku miesiąca 1. i 13. Największą wartość dobową liczba Wolfa 
osiągnęła 24 grudnia 1957 r. — 355.
Wskaźnik Ap — określa zmiany składowej horyzontalnej pola magne
tycznego, konstruowany z sumy ośmiu wskaźników K, jeden dla całego 
dnia. Skala niemianowana od 0 do kilkuset. 0-7 oznacza spokój w ma
gnetyzmie, 30 burzę magnetyczną.
Podburza — zaburzenie burzopodobne w skali okresu trzygodzinnego, 
pojawia się w godzinach wieczornych czasu lokalnego, gdy Kp osiąga 
wartość co najmniej 5, skutek przepływu plazmy w magnetosferze, ob
serwowane lokalnie a nie w skali planety jak w przypadku burzy.

kościach polarnych tzw. dziur polarnych. 
Jest to zjawisko długotrwałe, słoneczny 
dipol na dokonanie takiej zmiany potrze
buje około 30 miesięcy i przypada na 
maksimum liczby Wolfa.

Podczas przebiegunowania w roku 
1979 zarejestrowano ciekawe zdarzenie 
w ziemskim magnetyzmie. Obserwowa
no wyraźnie zmniejszoną przez kilka 
kolejnych dni zawartość elektronów w 
ziemskiej jonosferze w warunkach spo
kojnego magnetyzmu. Magnetyzm zo
stał zaburzony później, podczas gdy 
zwykle kolejność jest odwrócona.

Aktywność słoneczna ma 
nieznane szerzej aspekty

Powstający wskutek rozbłysku obłok 
może być obserwowany w świetle wi
dzialnym z dala od Słońca, nocą na tle 
gwiazd. Obserwację taką przeprowadzo
no 6 czerwca 1994 r. dla obłoku znajdu
jącego się w odległości 50 stopni kąto
wych od Słońca.

Wysokoenergetyczne emisje proto
nów z dziennej gwiazdy mogą być przy
czyną powstawania minidziur ozono
wych w obszarach polarnych i lokalnie 
zmniejszać obfitość ozonu do 80% pier
wotnej wartości.

Powodowane rozbłyskami zaburze
nia ziemskiego magnetyzmu opisane 
wskaźnikami dobowym (Ap) i trzygo
dzinnym (Kp) pomijają możliwość ob
serwacji zmian magnetyzmu kompa
sem. Podczas takiej burzy jak w marcu 
1989 r., zmieniona o 600 nT wartość 
składowej pola zmieniłaby wskazanie 
kompasu o 2°.

W aktywności słonecznej można do
szukiwać się jedynie związków podo
bieństwa, np. takiego, że długotrwałość 
cyklu słonecznego zbliżonajest do okre
su orbitalnego Jowisza.

Badaniom słonecznej aktywności 
i magnetyzmu ziemskiego towarzyszą 
również spostrzeżenia nieoczekiwane, 
choć mające związek raczej z Ziemią niż 
ze Słońcem.

Dzięki takim badaniom odkryto lo
kalny efekt w magnetosferze polegają
cy na wzroście koncentracji jonów H+ 
i He+ w okresach poprzedzających trzę
sienia ziemi na Bliskim Wschodzie (Tur
cja, Iran). Obserwacje z satelity Inter- 
kosmos-24 wskazywały na tego rodzaju 
aktywność jedynie ponad Płw. Bałkań
skim, mimo że zakres dostępnej do ba
dań przestrzeni zawierał się w przedziale 
od 30° długości zachodniej do 80° dłu

gości wschodniej. W dniach poprzedza
jących tego rodzaju wydarzenia w tym 
regionie zdarzało się, że wyliczane 
w różnych miejscowościach wskaźniki 
dobowego magnetyzmu wykazywały 
duże rozbieżności.

Umiejętne rozróżnienie zaburzeń jo- 
nosferycznych powodowanych aktyw
nością słoneczną od podobnych zdarzeń 
pozwoliło umiejscowić w przestrzeni —  
poza Układem Słonecznym —  magne- 
tara dzięki rejestracji równoczesnego 
zakłócenia przyrządów pokładowych 
sondy Ulysses i zewnętrznych warstw 
atmosfery w roku 1998. Zdarzenie to nie 
byłoby pierwszym tego rodzaju. W roku 
1979 przypisano zmiany wysokości 
warstw jonosferycznych zmianom ja 
sności radioźródła Centaurus X-4. Ob
serwując Słońce, można się zdziwić. 
W swojej kronice przechowuję zapis 
obserwacji powierzchni Słońca z 13 
czerwca 1980 r., wykonanej przy pomo
cy lunety o 20-krotnym powiększeniu 
kątowym. Pozwala ona oszacować licz
bę Wolfa na 35, podczas gdy listopado
wa „Urania”cytuje liczbę dzienną równą 
202. Lunetami o podobnym powiększe
niu obserwowali Słońce Galileusz i He
weliusz.
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A urora borealis lag during the Maun
der Minimum, Ludwig Schlamminger, 
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o f  coronal mass ejections on the night 
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The effects o f  geomagnetic disturban
ces on electrical systems at the earth s 
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Vol.22 No 1, 1998.

Radosław Rek ukończył astronomię 
na Uniwersytecie Warszawskim. 
Przez kilka lat w Centrum Badań Ko
smicznych zajmował się badaniami 
aktywności słonecznej
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Oddział PTMA z Gliwic zorganizował w Kamieńcu koło 
Tarnowskich Gór pokazy tranzytu Wenus dla szerokiej 
publiczności. W ciągu 5 godz. przez plac, gdzie został 
zorganizowany pokaz, przewinęło się 500-600 osób. 
Chmury okazały się łaskawe i znikły z firmamentu bezpo
średnio przed początkiem zjawiska. Niżej fotoreportaż 
autorstwa Wojciecha Piskorza z tej imprezy

u ran ii

Wojciech Piskorz jest również autorem powyższej mozai
ki. Teleskop „Bresser” 910/114 z okularem Soligor 15 mm 
i zam ontowanym  za okularem  aparatem  cyfrowym  
„Aiptek Pocket Cam 3Mega” (obraz odwrócony)

Janusz W. Kosiński w Wyszkowie, podobnie jak w wielu 
innych miejscach w kraju, mógł oglądać tranzyt Wenus 
tylko wtedy, gdy pozwalały na to chmury

O 7.18 na niebie błękit i pełne Słońce. Za minutę początek 
zjawiska. Ten czas jest dla nasOkoło 7.00 zza chmur zaczyna wyglądać Słońce

TRANZYT

Na tarczy Słońca widać plamkę Wenus Najmłodsi ciekawscy ustawiają się w kolejce do teleskopów

Zbiera się coraz więcej ludzi Kolejka do mojego „Bresserka"

Marian po raz kolejny omawia przebieg zjawiska i odpowiada 
na pytania

Godziny szczytu

I jeszcze kilka słów dla Telewizji Katowice

Obok zdjecie wykonane kamerą internetową w rozdziel
czości 640x480, ogniskowa 1500 mm (MTO-1000), para
metry ekspozycji były ustawiane automatycznie

Zdjęcie Wenus z 29 maja, wykonane podobną metodą, pre
zentujemy wyżej. Kolorystyka planety wynika z faktu, iż była 
ona fotografowana nisko nad horyzontem (około 2°).
Fot. Wiesław Skórzyński, Toruń
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Mariusz Świętnicki ze Żręcina wraz z Jackiem Adamikiem wy
jechali na Słowację, gdzie były zapowiadane lepsze warunki 
pogodowe niż w kraju. Wyjazd zaowocował m.in. pięknym opi
sem świecącej otoczki między I a II kontaktem

W.IV U R A N IA  - POM AS’IR O  ,m  5 '2004

Franciszek Chodorowski z Kolonii Księżyno sfoto
grafował efekt „czarnej kropli” utrudniający uchwy
cenie momentu III kontaktu (MTO-11CA, 1/30 s, 100 ISO)

AtłEMmc

III kontakt na wesoło w czasie pokazów tranzytu na 
boisku SP1 w Lidzbarku Warm. Fot. J. Drążkowski
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galeria obiektów NGC

NGC 1300
a (J2000) 
<3 (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

03h 19,7m 
-19°25 
Erydan
Galaktyka SBb
11.4
10.4

6,5 * 4,3'
20 kpc 
+1580 km/s

Jest to spektakularny, jeden z najlepszych na niebie przykła
dów galaktyki spiralnej z poprzeczką. Została odkryta przez 
Johna Herschela w czasie jego pobytu na Przylądku Dobrej 
Nadziei za pomocą 18-calowego teleskopu. Jej opis w kata
logu Dreyera jest następujący: „dość jasna, bardzo duża, 
znacznie wydłużona, początkowo wolno, później nagle jaśnie
jąca w kierunku centralnym”. Posiada jasne, gwiazdopodob- 
ne jądro, które może być zauważone już w 10-cm teleskopie. 
W teleskopie o średnicy około 20-25-cm galaktyka ta nie pre
zentuje się zbyt okazale: jest to jedynie słaba, wydłużona po
świata z wyróżniającym się jądrem. Dopiero w teleskopie 
o średnicy 40-cm lub większym można wyraźnie zobaczyć 
poprzeczkę i dwa ramiona spiralne, jednak ze względu na 
małą jasność powierzchniową oraz niską deklinację wymaga 
to wyjątkowo dobrych warunków atmosferycznych i bardzo 
ciemnego nieba.

Na zdjęciach wygląd tej galaktyki jest zdominowany przez 
potężną poprzeczkę mającą długość aż 100 tys. lat świetl
nych, czyli tyle, ile wynosi średnica Drogi Mlecznej. Cała ga
laktyka NGC 1300 ma ponad 1,5 razy większą średnicę od 
naszej, co stawia ją  w rzędzie największych znanych bliskich 
galaktyk spiralnych. Jest ona członkiem dość licznej i rozleg
łej gromady galaktyk w Erydanie zawierającej jeszcze kilka 
innych wielkich galaktyk, jak np.: spiralną NGC 1232 lub elip
tyczną NGC 1395.0dległość do gromady, szacowana na pod
stawie prawa Hubble’a wynosi około 21 kpc, natomiast NGC 
1300 wydaje się być trochę bliżej nas niż środek tej gromady.

Galaktyka jest nachylona pod niewielkim kątem do kierunku 
widzenia (/' = 45°). Wzdłuż poprzeczki ciągną się dwa równo
ległe pasma pyłu. Ze względu na korzystną orientację prze
strzenną, bliskość i brak wyraźnych asymetrii w kształcie, 
galaktyka ta jest dość częstym obiektem symulacji hydrody
namicznych mających na celu określić charakter oddziaływa
nia poprzeczki z resztą galaktyki (przypomnę, że nasza Ga
laktyka również posiada poprzeczkę, choć jest ona znacznie 
słabiej zaakcentowana) i odtworzyć krzywą prędkości rotacji, 
która jest dość typowa dla galaktyk z poprzeczką. Krzywe te 
standardowo uzyskuje się z obserwacji neutralnego wodoru, 
korzystając np. z VLA. Symulacje pozwalają stwierdzić, że 
NGC 1300 posiada relatywnie masywne w stosunku do po
przeczki ramiona spiralne. Tempo formowania się gwiazd 
oceniono na podstawie obserwacji w podczerwieni wykona
nych przez IRAS i wynosi ono około 1,3 masy Słońca na rok, 
co jest tempem nieco niższym od obserwowanego w Drodze 
Mlecznej.

na rozkładówce: Kolory Saturna
Saturn widziany w świetle widzialnym przez wąskokątną kamerę stacji kosmicznej Cassini w dniu T l marca 2004 r., gdy 
stacja zbliżała się do tej planety od jej południowej półkuli i znajdowała się w odległości 47,7 min km od niej. Widoczny 
system pierścieni Saturna rozciąga się na przestrzeni 270 tys. km. Najdalszy, niewidoczny tu pierścień E, sięga nawet

do odległości 480 tys. km od środka planety. Ciemny owal w środku 
pierścieni to „Przerwa Cassiniego’’ oddzielająca zewnętrzny, tzw. 
„Pierścień A” od szerokiego, pastelowego „Pierścienia B”. Bliżej glo
bu planety są jeszcze dwa pierścienie C i D, a na zewnątrz, niewi
doczne tu słabe pierścienie F, G i E. Słońce oświetla planetę z pra
wej strony od dołu. Światło słoneczne przechodzi przez „Przerwę 
Cassiniego" i oświetla górną atmosferę planety, co widać w postaci 
jasnej, wąskiej niebieskawej smugi w prawej, górnej (północnej) czę
ści obrazu. Cień globu planety pada na pięknie tu pokazany system 
pierścieni. Na czarnym tle nieba Saturna można dostrzec jego sate
lity (zaczynając od górnej prawej strony): Enceladus (499 km), Mi
mas (398 km), Tethys (1060 km) i Epmetheus (116 km). Ten ostatni 
jest bardzo słaby i można go dostrzec tuż ponad lewym brzegiem 
pierścienia

Fot. NASA/JPL/SSI
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galeria obiektów NGC

NGC 1499
a  (J2000) 
<5 (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

04h, 00,7m 
+36° 37'
Perseusz
Mgławica emisyjna 
6,0

145 x 40 
260 pc

Jest to rozległa mgławica emisyjna o charakterystycznym 
kształcie, któremu zawdzięcza swoją nazwę —  Kalifornia. 
Mgławicę tę odkrył wizualnie bez użycia jakichkolwiek filtrów 
Edward Emerson Barnard —  jeden z najznakomitszych ob
serwatorów nieba w nowożytnych czasach —  w latach 1884/ 
85, korzystając z 36-calowego refraktora w obserwatorium 
Licka, dokładnie w czasie kiedy powstawał katalog NGC. E.E. 
Barnard obdarzony był doskonałym wzrokiem, o czym może 
przekonać się każdy, próbując zobaczyć NGC 1499 — jest to 
duże wyzwanie, nawet jeśli dysponuje się odpowiednimi fil
trami! Opis mgławicy w katalogu Dreyera jest następujący: 
„bardzo słaba, bardzo duża, podłużna w kierunku NS, rozmy
ta”. Ze względu na małą jasność powierzchniową i duże roz
miary mgławica ta wizualnie prezentuje się najlepiej w sto
sunkowo małych teleskopach przy możliwie małych powięk
szeniach i bardzo ciemnym niebie. Szansą zobaczenia szcze
gółów budowy tej mgławicy jest użycie filtru blokującego po
światę nocnego nieba (np. SkyGlow) lub filtru Ha oraz przy
najmniej 1 godzinna adaptacja wzroku do ciemności! Na ogół 
trzeba będzie zadowolić się widokiem prostokątnej szarej 
poświaty! Jednak obiekt ten zawdzięcza swoją popularność 
temu, że stanowi znakomity i wdzięczny cel amatorskiej foto
grafii, choć dodajmy —  cel dość wymagający.

NGC 1499 stanowi typ mieszany mgławicy emisyjnej i re
fleksyjnej. Najprawdopodobniej do świecenia pobudza ją  naj
gorętsza gwiazda młodej asocjacji gwiazd Per OB2 — x  Per 
o jasności wizualnej 4 mag. i typie widmowym 07e. Wzbu
dzony wodór mgławicy powraca na stan podstawowy, wysy
łając światło głównie w linii Ha, stąd intensywnie czerwona 
barwa tej mgławicy. Stanowi ona jedynie część wielkiego 
kompleksu mgławic gazowych i pyłowych, znajdującego się 
w obszarze gwiazdozbiorów Woźnicy, Byka, Perseusza i Ba
rana, którego środek znajduje się w odległości około 180- 
-220 pc od nas. W kompleksie tym zarejestrowano liczną po
pulację gwiazd zmiennych typu T Tauri, co wskazuje na dość

intensywne powstawanie gwiazd w jego obrębie, przy czym 
w jego części wschodniej (Woźnica, Byk) rodzą się głównie 
małomasywne gwiazdy, a w części zachodniej powstają głów
nie gwiazdy masywne. Z mgławicą Kalifornia łączy się gene
zę powstania asocjacji PerOB2, gdyż jest to największy zwarty 
kompleks gazowy w jego pobliżu, a ponadto oba obiekty znaj
dują się w podobnej, niewielkiej odległości od Ziemi —  około 
300 pc. Sama asocjacja ma kształt niemal dokładnie sferycz
ny i stanowi centrum obszaru aktywności gwiazdotwórczej 
w tym regionie, dlatego wielu astronomów prowadzi intensyw
ne badania jej okolicy. Jej wiek ocenia się na około 30 min lat.

NGC 1528
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

04h 15,3m 
+51° 13'
Perseusz 
Gromada otwarta 
6,8 
6,4 
- 6,1
24,0' x 24,0'
610 pc

Ta młoda, dość jasna gromada otwarta została odkryta praw
dopodobnie przez Williama Herschela i opatrzona numerem 
VII.61. W katalogu Dreyera widnieje następujący opis: „gro
mada, jasna, bardzo bogata w gwiazdy, skupiona do środka”. 
Gromada posiada dość wyraźne jądro, gdzie skupia się po
nad połowa gwiazd tej gromady głównie o jasnościach w prze
dziale 8-10 mag. Łącznie gromada zawiera około 80 gwiazd. 
Najlepiej oglądać ją  przy małych powiększeniach z użyciem 
stosunkowo niewielkich teleskopów o średnicy 10-20 cm, 
przez które można naliczyć do 40 członków gromady wyraź-
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nie różniących się blaskiem. Uwidaczniają się też wtedy wy
raźnie brzegi gromady. Nawet w dobrej lornetce widać już ją  
jako rozmytą mgiełką o średnicy około 5’ łuku.

Niewiele wiadomo o tej gromadzie. Jej wiek jest szacowany 
na około 400 min lat a metaliczność — czyli zawartość pier
wiastków cięższych niż wodór i hel — jest typowa jak dla gro
mad otwartych o takim wieku. Najjaśniejsze gwiazdy w groma
dzie to obecnie żółte olbrzymy typu G, które już jakiś czas temu 
opuściły ciąg główny. Zdecydowana większość członków gro
mady wciąż jednak pozostaje na ciągu głównym.

NGC
a (J2000) 04h 14,3m
<5 (J2000) -12° 44

Gwiazdozbiór Erydan
Typ Mgławica planetarna

Jasność fotograficzna 9,6
Jasność wizualna 9,6

Jasność absolutna Mv -5,2
Rozmiar 60"

Odległość 2 kpc 
Prędkość radialna

Ta mgławica planetarna, prawdopodobnie z uwagi na swój 
kształt i kolor, nosi nazwę Oko Kleopatry. Taka nazwa do cze
goś zobowiązuje i rzeczywiście jest to jedna z bardziej efek
townych mgławic planetarnych. Oznaczona została w katalo
gu Williama Herschela numerem IV 26. Katalog Dreyera po
daje taki jej opis: „bardzo jasna, mała, okrągła, nagle silnie 
jaśniejąca ku środkowi, o rozmytej strukturze”. Ze względu 
na dużąjasność powierzchniową można jązobaczyć już przez 
mały teleskop o średnicy 7-10 cm jako małą dość jasną 
okrągłą plamkę nawet na jasnym podmiejskim niebie. Przy 
powiększeniu około 150 razy można zauważyć, że część cen
tralna jest jaśniejsza, ale gwiazda centralna pozostaje niewi
doczna. Aby jednak podziwiać w pełni tę mgławicę, trzeba 
dysponować ponad 25-cm teleskopem. Najlepsze są powięk
szenia w granicach 150-300 razy, gdyż ze względu na sto
sunkowo niską deklinację turbulencje atmosfery ograniczają 
użyteczność dużych powiększeń dla obserwatorów z Polski. 
Niemniej użycie dużych powiększeń (ponad 400 razy!) w przy
padku wyjątkowo stabilnej atmosfery i ciemnym niebie może 
pozwolić ujrzeć wiele dodatkowych detali. Obserwacje tej 
mgławicy polepsza użycie filtru mgławicowego O III. W tele
skopie o średnicy 35-cm będziemy mogli ujrzeć wyraźnie bar
wę mgławicy — zielonkawoniebieską. Centralna, najjaśniej
sza część mgławicy o średnicy około 18” ma lekko owalny 
kształt o dobrze określonym brzegu. Wokół samej centralnej 
gwiazdy mgławica wydaje się być nieco ciemniejsza — co 
daje wrażenie struktury pierścieniowej (trudnej do zauważe
nia na zdjęciach — patrz zdjęcie obok w zakresie optycznym). 
Wokół niej rozciąga się halo o średnicy około 60” widoczne 
na ogół tylko z pomocą patrzenia nie wprost (zerkania). Po
między częścią centralną i otoczką jest wyraźny skok jasno
ści powierzchniowej.

Mgławica ta swoją budową i charakterystyką przypomina 
inną mgławicę planetarną — Eskimos (NGC 2392). Jej we
wnętrzny, jasny obszar jest średniointensywnie wzbudzony 
(stąd jej niebieskawy kolor) i otoczony przez znacznie słab
sze halo o niskim poziomie ekscytacji. Zgodnie z pomiarami 
przesunięć dopplerowskich linii pochodzących z tej mgławi-

galeria obiektów NGC

1535
cy, region wewnętrzny ekspanduje z prędkością około 20 km/ 
s, a otoczka zewnętrzna z prędkością o połowę mniejszą. 
Mgławica leży bardzo daleko od płaszczyzny galaktyki (z =  
1 kpc), a odległość do mgławicy jest podawana na ogół w dość 
szerokich granicach: od 0,8 — 3,1 kpc. Mgławica jest pobu
dzana do świecenia przez centralną gwiazdę (białego karła) 
o temperaturze 70 000 K i jasności obserwowanej 12,2 mag. 
Masa jądra mgławicy wynosi około 0,67 masy Słońca — ty
powa masa białego karła — a jego jasność jest rzędu 10 tys. 
jasności Słońca. Jądro charakteryzuje się stosunkowo wy
soką zawartością wodoru. Ze względu na wysoką temperatu
rę i jasność obiekt ten stanowi wprost wymarzony cel obser
wacji w dalekim ultrafiolecie, prowadzonych z przestrzeni ko
smicznej. Ponadto zarejestrowano pochodzącą z tej mgławi
cy emisję rentgenowską odpowiadającą emisji termicznej 
o temperaturze ponad 100 tys. K (obserwacje z satelity EXO
SAT). Jednak nowsze obserwacje o większej rozdzielczości 
przestrzennej wykonane przez satelitę ROSAT wskazują że 
prawdopodobnie źródłem tej emisji jest nie mgławica, ale 
gwiazda leżąca tuż poza zewnętrznym jej skrajem. Na razie 
jednak kwestia ta jest wciąż sporna.

Dariusz Graczyk
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30 lat MMSA i OMSA

Młodzieżowe Seminaria Astro
nomiczne zrodziły się w cza
sie przygotowań do obchodów 
500-lecia urodzin Kopernika i odbywa

ły się w wielu miejscach w Polsce. Pa
tronowało im głównie Polskie Towarzy
stwo Miłośników Astronomii, które 
w tym czasie promowało też ideę budo
wy miłośniczych (mówiono ludowych) 
obserwatoriów astronomicznych i pla
netariów. W Grudziądzu te idee znalazły 
szczególnie podatny grunt, ze względu 
na projekty wykorzystania planowanej 
wówczas przebudowy budynku techni
kum chemiczno-elektrycznego, do ulo
kowania tam szkolnego obserwatorium 
astronomicznego i planetarium. I tak, 
najpierw miejskie międzyszkolne, a póź
niej wojewódzkie, międzywojewódzkie 
(MMSA) i wreszcie ogólnopolskie 
(OMSA) konkursy na referat z zakresu 
astronomii i astronautyki dla 
uczniów szkół średnich (obec
nie ponadgim nazjalnych) 
trwają do dziś.

W Grudziądzu, znany dzia- 
łacz-miłośnik astronomii, Jerzy 
Szwarc postanowił „przeszwar- 
cować” na lokalny grunt ideę 
młodzieżowych seminariów 
organizowanych w Szczecinku 
przez równie znanego miłośni
ka Adama Giedrysa. W latach 
1969-1974, najpierw w Domu 
Kultury „Stomil”, a następnie 
w Grudziądzkim Planetarium 
i Obserwatorium Astronomicznym, od
bywały się miejskie międzyszkolne se
minaria astronomiczne i astronautyczne. 
W roku szkolnym 1974/1975 do akcji 
włączyło się Olsztyńskie Planetarium 
i Obserwatorium Astronomiczne — 
w ówczesnych województwach toruń
skim i olsztyńskim rozpisano konkursy 
na referat i zorganizowano młodzieżo
we seminaria dla laureatów. W kolej
nych latach akcję rozszerzano na następ
ne „stare” województwa północnej 
Polski — od szczecińskiego przez ko
szalińskie, słupskie, gdańskie, bydgo
skie, włocławskie, elbląskie i suwalskie 
po białostockie.

W latach 1975-1984 odbyło się 
w Grudziądzu 10 Międzywojewódzkich

Młodzieżowych Seminariów Astrono
micznych (MMSA). Z uwagi na duże 
zainteresowanie nauczycieli oraz mło
dzieży akcję postanowiono rozszerzyć 
na cały kraj. W latach 1985-1999 od
było się w Grudziądzu 15 Ogólnopol
skich Młodzieżowych Seminariów 
Astronom iczno-Astronautycznych 
(OMSA). Każdego roku referaty pisało 
kilkuset młodych ludzi, z których więk
szość referowała swoje prace podczas 
seminariów wojewódzkich. Najlepsze 2 
referaty z każdego województwa były 
referowane podczas OMSA. Autorzy 
referatów, które zajęły 3 i 4 miejsca 
w konkursie wojewódzkim, zapraszani 
byli do udziału w OMSA w charakterze 
słuchaczy. We wszystkich 25 semina
riach wzięły udział województwa toruń
skie i olsztyńskie, a poza nimi najbar
dziej aktywne były województwa:

elbląskie, bydgoskie, gdańskie, kosza
lińskie, suwalskie i warszawskie. Naj
więcej, bo 28 województw na 49 wtedy 
istniejących, wzięło udział w akcji w ro
ku szkolnym 1997/1998.

Od roku szkolnego 1999/2000 akcja 
konkursów i seminariów odbywa się 
w ramach nowego podziału administra
cyjnego kraju na 16 województw. 
W sprawozdaniu z XV OMSA w 1999 
roku dr Maria Pańków napisała: Obec
nie organizatorzy stanęli nad kolejnym 
Rubikonem. Reformy—już dokonana po
działu terytorialnego i planowana syste
mu edukacji narodowej— rozgrywają się 
w ogromnej skali. Tak ogromnej, że 
OMSA łatwo może zginąć w powodzi 
bieżących spraw, pilnie oczekujących za

łatwienia. Na szczęście, te uzasadnione 
skądinąd obawy, się nie sprawdziły. Na 
konkursy — rozpisane w 13 wojewódz
twach — wpłynęła w roku szkolnym 
1999/2000 rekordowa liczba 1040 refe
ratów, zaś seminaria zorganizowano 
w 11 województwach. Pomimo rozlicz
nych problemów akcja była pomyślnie 
kontynuowana w następnych latach 
i w jubileuszowym XX OMSA wzięli 
udział uczniowie z wszystkich 16 wo
jewództw. Tabela 1 podaje, ile refera
tów nadesłano na konkursy w poszcze
gólnych województwach w latach 1999/ 
2000—2003/2004, natomiast w tabeli 2, 
obejmującej ten sam okres, podano licz
bę województw, w których rozpisano 
konkursy i zorganizowano seminaria, 
oraz sumaryczną liczbę nadesłanych 
i wygłoszonych referatów, a także licz
bę uczestników kolejnych OMSA.

Inicjatorem i koordynato
rem akcji w skali międzywoje
wódzkiej i ogólnopolskiej była 
i jest Komisja Współpracy Pla
netariów Polskich Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzy
stwa Miłośników Astronomii, 
działająca w tym zakresie po
przez roboczy zespół organi
zacyjny w składzie: dr Kazi
mierz Schilling z Planetarium 
w Olsztynie oraz mgr Małgo
rzata Śróbka-Kubiak i mgr 
Mirosław Kubiak z Planeta
rium w Grudziądzu. Do 1999 

r., czyli podczas podziału kraju na 49 wo
jewództw, organizatorami wojewódz
kich konkursów i seminariów były 
przede wszystkim Kuratoria Oświaty 
Urzędów Wojewódzkich oraz Woje
wódzkie Ośrodki Metodyczne (WOM) 
lub wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia 
Nauczycieli (ODN). Obecnie kształtuje 
się to bardzo różnie. Kuratoria nadal są 
głównymi organizatorami w wojewódz
twach dolnośląskim i świętokrzyskim, 
kuratorium i grudziądzkie planetarium 
w kujawsko-pomorskim, natomiast 
WOM-y lub ODN-y w lubuskim i za
chodniopomorskim. W województwie 
łódzkim i warmińsko-mazurskim woje
wódzkie konkursy i seminaria organi
zują planetaria w Łodzi i w Olsztynie,

Szkolne Obserwatorium Astronomiczne i Planetarium w Gru
dziądzu — tradycyjna siedziba finałów Ogólnopolskiego Mło
dzieżowego Seminarium Astronomicznego
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Laureaci -  rekordziści seminariów ogólnopolskich

Laureat OMSA Miejscowość

Robert Szaj Pasłęk
Krzysztof Rumiński Toruń
Paweł Sobotko Olsztyn
Andrzej Adamski Piotrków
Piotr Baran Praszka
Sylwia Hołowacz Pasłęk
Janusz Kobyra Pasłęk
Lesław Łopacki Pasłęk
Grzegorz Nowak Radziejów
Aleksander Sądowski Włocławek
Michał Siwak Tuchów
Tomasz Weselak Grudziądz

Numer OMSA
i zajęte punktowane miejsce

V - 5, V I- 3 ,  V II- 2 ,  VIII- 3 ,  IX -1  
III -  4, IV -  5, V -  1, VI -  4
III -  7, IV -  4, V -  6, VI -  2
IV -  6, V -  3, VI -  6
IX -  2, X -  2, XI -  nagr.publiczności 
X I- 2 ,  X II- 2 ,  X III- 6
III- 3 ,  IV -  3, V -  8
V I- 5 ,  V II- 2 ,  VIII- 3  
X IV- 5 ,  X V - 8 ,  XVI- 5  
XV I- 1 ,  XVII- 3 ,  XVIII- 2
X -  5, XI -  2, X II- 7  
V I- 8 ,  V II- 5 ,  V III- 1

Miejscowości z największą liczbą laureatów OMSA

Pasłęk -  20, Toruń -  18, Grudziądz -  16, Łódź -  12, 
Włodawa -1 1 , Kołobrzeg -  10, Olsztyn -  9, Warszawa -  7, 
Częstochowa -  6, Kraków -  5, Lębork -  5

zaś w małopolskim Młodzieżowe Ob
serwatorium Astronomiczne w Niepo
łomicach. W województwie pomorskim 
I I LO w Kwidzyniu oraz ODN w Słup
sku, zaś w wielkopolskim I LO w Ko
ścianie oraz ODN w Kaliszu. W kilku 
województwach organizacją konkur
sów i seminariów zajmują się konkret
ne szkoły: w lubelskim —  II LO we 
Włodawie, w Opolskim —  LO z Ole
sna, w podlaskim— I LO w Suwałkach. 
W województwie mazowieckim do roku 
szkolnego 2000/2001 akcję podejmowa
ło Centrum Astronomiczne im. Mikoła
ja  Kopernika PAN w Warszawie, zaś 
obecnie konkursy i seminaria, ale tylko 
dla terenu dawnego województwa płoc
kiego, organizuje ODN w Płocku.

Merytoryczną opiekę nad seminaria
mi sprawują Polskie Towarzystwo Astro
nomiczne (PTA), Polskie Towarzystwo 
Miłośników Astronomii (PTMA) i Pol
skie Towarzystwo Astronautyczne, któ
re między innymi delegują zawodowych 
astronomów do jury OMSA. Od kilku 
lat w jury zasiadają: dr Jadwiga Biała 
z O lsztyna, dr Henryk Brancew icz 
z Krakowa —  prezes PTMA, prof. Ro
bert Głębocki z Gdańska, doc. Tadeusz 
Jarzębowski z Wrocławia, dr Maria Pań
ków z Katowic, dr Krzysztof Rochowicz 
z Torunia, prof. Konrad Rudnicki z Kra
kowa, dr Kazimierz Schilling z Olszty
na —  przewodniczący jury, prof. An
drzej Woszczykz Torunia— prezes PTA 
i redaktor naczelny „Uranii -  Postępów 
Astronomii”. Warto w tym miejscu nad
mienić, że dr Krzysztof Rochowicz, bę

dący obecnie adiunktem w Centrum 
Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Ko
pernika w Toruniu oraz członkiem ze
społu redakcyjnego „Uranii —  Postę
pów A stronom ii” , przed laty pisał 
konkursowe referaty i wygłaszałje pod
czas wojewódzkich seminariów w Olsz
tynie oraz podczas MMSA w Grudzią
dzu. Z kolei prof. Robert Głębocki 
zaszczycił swą obecnością OMSA na
wet wtedy, gdy pełnił funkcję ministra 
edukacji.

W październiku każdego roku z Olsz
tyńskiego Planetarium wysyłana jest

propozycja rozpisania kolejnej edycji 
konkursu. Adresatami —  w roku 2003 
było ich ponad 200 —  są wszystkie ku
ratoria oświaty urzędów wojewódzkich, 
departamenty edukacji (oświaty) urzę
dów marszałkowskich, placówki dosko
nalenia nauczycieli —  WOM-y, ODN-y 
i inne, planetaria i miłośnicze obserwa
toria astronomiczne, oddziały Polskie
go Towarzystwa Miłośników Astrono
mii, obserwatoria astronomiczne i inne 
placówki wyższych uczelni oraz Pol
skiej Akademii Nauk, zainteresowane 
szkoły i nauczyciele, a wreszcie inne za
interesowane instytucje i osoby. Do pro
pozycji dołączony jest wzór regulaminu 
wojewódzkiego konkursu i seminarium 
oraz różne informacje organizacyjne. 
Konkursy są rozpisywane zwykle w li
stopadzie, a terminem nadsyłania pisem
nych prac jest koniec stycznia lub pierw
sza połowa lutego. Nadesłane referaty 
są wstępnie oceniane i kilka —  kilkana
ście najlepszych jest typowanych do wy
głoszenia podczas wojewódzkich semi
nariów, które odbywają się zwykle na 
przełomie lutego i marca. Wynikiem 
wojewódzkiego seminarium jest wyty
powanie dwóch referatów, które będą 
ponownie wygłoszone podczas semina
rium ogólnopolskiego. W charakterze 
słuchaczy-kibiców na ogólnopolskie se
minarium mogą też być wysłani dwaj

Prof. Robert Głębocki, stały juror OMSA, jako Minister Edukacji Narodowej za chwilę 
wręczy nagrodę laureatce I miejsca (1991 r.) Małgorzacie Patynie
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uczniowie, którzy w swoim wojewódz
twie zajęli 3 i 4 miejsce. Ogólnopolskie 
M łodzieżowe Seminarium Astrono- 
miczno Astronautyczne dla laureatów 
seminariów wojewódzkich odbywa się 
w Planetarium i Obserwatorium Astro
nomicznym w Grudziądzu pod koniec 
marca. XXI OMSA w 2005 r. zaplano
wano na 7,8 i 9 dzień kwietnia, z uwagi 
na wczesną marcową Wielkanoc.

Wybór marcowego terminu nie jest 
przypadkowy. 21 marca 1522 r., podczas 
zjazdu stanów Prus Królewskich, war
m iński kanonik  M ikołaj K opernik 
przedstawił w Grudziądzu traktat O sza
cunku monety. Kilka lat później Koper
nik sformułował bardzo ważne prawo 
ekonomiczne, opisujące zjawisko wy
pierania dobrego pieniądza przez gor
szy, zwane dzisiaj inflacją. W 1981 r.

zaczerpnięty z ekonomii termin „infla
cja” pojawił się w astronomii, a konkret
nie w kosmologii. Tak czy inaczej, bez 
dobrego pieniądza nie jest możliwe ani 
prowadzenie badań, ani popularyzowa
nie wiedzy o Wszechświecie. Komisja 
Współpracy Planetariów Polskich nie 
dysponuje żadnymi własnymi fundusza
mi. Koszty organizacji wojewódzkich 
konkursów i seminariów w całości po
noszą lokalni organizatorzy, zaś koszty 
udziału uczniów i opiekunów w OMSA, 
pokrywajązwykle ich macierzyste szko
ły. Organizacyjne koszty OMSA, w tym 
także koszty części nagród, ponoszą: 
Zespół Szkół Technicznych w Grudzią
dzu, przy którym działa Grudziądzkie 
Planetarium, Fundacja Astronomii Pol
skiej, Olsztyńskie Planetarium i Obser
watorium Astronomiczne, Polskie To

warzystwo Astronomiczne, Polskie To
warzystwo M iłośników Astronomii 
i Polskie Towarzystwo Astronautyczne. 
Nagrody fundują: kuratorzy oświaty, 
marszałkowie województw, starostowie 
powiatów, prezydenci miast, przewod
niczący rad miejskich, prezes spółdzielni 
mieszkaniowej w Grudziądzu (dawny 
uczestnik OMSA), dyrektorzy konkret
nych szkół oraz wydawnictwo Prószyń
ski i S-ka. Wszystkim sponsorom ser
decznie dziękujemy i mamy nadzieję, że 
nadal będą nas wspierać.

Celem konkursów i seminariów jest 
popularyzowanie wiedzy o W szech
świecie i rozbudzanie zainteresowania 
młodzieży najstarszą a bardzo intensyw
nie się teraz rozwijającą nauką, jaką jest 
astronomia, oraz najnowszą dziedziną 
ludzkiej działalności, czyli astronautyką.

Autorzy i referaty, które podczas OMSA zajęły pierwsze miejsca

Rok
i numer OMSA Autor (autorzy) Miejscowość Tytuł referatu

1985 - I Beata Gałecka Warszawa Plamy słoneczne
1986 — II Dariusz Górko Pasłęk Próba pomiaru prędkości ekspansji otoczki gwiazdy 

Vulpeculae 1984
1987 — III Sławomir Górny Toruń Komputerowe modelowanie krzywej zmian blasku 

gwiazd zaćmieniowych
1988 - IV Marcin Kościelecki Toruń Pulsacje gwiazd
1989 - V Krzysztof Rumiński Toruń Obserwujemy kominy
1990 - VI Maciej Konacki Toruń Półregularne gwiazdy zmienne
1991 - VII Małgorzata Patyna Sępólno Kraj. Amatorska radioastronomia
1992 - VIII Tomasz Weselak Grudziądz Wizualne obserwacje Mir
1993 - IX Robert Szaj Pasłęk Próba wyznaczenia okresu obrotu niektórych planetoid
1994 — X Łukasz Wyrzykowski 

Mariusz Kośkiewicz Choszczno
Radioteleskop Lambda -  budowa, zasada działania 
i zastosowanie

1995 - XI Artur Gawryszczak Chełm Powstanie struktury spiralnej w galaktykach
1996 — XII Michał Nowak Grudziądz Obserwacyjne wyznaczanie momentów ekstremów bla

sku gwiazd zmiennych
1997 - XIII Radosław Smolec * Grudziądz Moje obserwacje Jowisza
1998 - XIV Krzysztof Kamiński Poznań Amatorskie obserwacje astronomiczne
1999 - XV Radosław Smolec * Grudziądz Analiza ruchu biegunów niebieskich i geograficznych
2000 — XVI Aleksander Sądowski 

Tomasz Zwoliński
Włocławek
Wołomin

Poszukiwania pozasłonecznych układów planetarnych 
Obserwacje zjawisk zakryciowych

2001 - XVII Aleksandra Łubnicka Włodawa Fale grawitacyjne i próby ich wykrycia
2002 - XVIII Piotr Wirkus * Lębork Obserwacja i wyjaśnienie analemmy Słońca
2003 XIX Piotr Wirkus * 

Agata Karska **
Lębork
Inowrocław

Obserwacje gazowych olbrzymów Jowisza i Saturna 
Na tropie zmienności gwiazd

2004 - XX Krzysztof Tora Kraków Różnicowa rotacja Słońca

* Radosław Smolec oraz Piotr Wirkus dwukrotnie zajęli pierwsze miejsca 
** pierwsze miejsce w kategorii „młodzieżowe prace badawcze"
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Tabela 1
Liczba referatów nadesłanych na wojewódzkie konkursy i wygłoszonych podczas wojewódzkich seminariów 
w latach 1999/2000 -  2003/2004

Rok szkolny 1 9 9 9  /  2 0 0 0 2 0 0 0  /  2 0 0 1 2 0 0 1  /  2 0 0 2 2 0 0 2  /  2 0 0 3 2 0 0 3  /  2 0 0 4
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Dolnośląskie 19 8 8 28 14 14 55 14 12 20 11 11 18 18 13

Kujawsko-Pomorskie 105 19 19 48 16 16 44 16 16 52 17 15 43 10 10

Lubelskie *  1 1 0 57 12 12 101 10 9 84 11 11 99 12 12

Lubuskie 112 12 12 0 0 0 62 15 15 2 2 2 1 1 0

Łódzkie 135 7 7 116 5 5 113 5 5 89 7 7 74 6 6

Małopolskie 121 12 6 228 6 6 203 7 7 114 6 6 221 6 6

Mazowieckie 167 11 11 214 8 8 9 9 9 6 6 5 8 8 5

Opolskie 3 3 0 6 4 4 4 2 2 0 0 0 3 2 2

Podkarpackie 0 0 0 6 6 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Podlaskie 0 0 0 34 9 8 30 8 7 22 10 9 3 3 3

Pomorskie 12 12 11 25 15 15 95 31 2 4 55 22 2 2 25 17 16

Śląskie 197 7 7 73 7 7 38 11 11 21 7 7 3 3 0

Świętokrzyskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 12 12 101 12 10

Warmińsko-Mazurskie 78 11 11 65 12 12 37 10 10 50 12 12 33 10 10

Wielkopolskie 1 1 0 16 10 10 20 20 16 62 3 7 3 5 44 2 7 2 7

Zachodniopomorskie 89 13 13 34 2 2 2 0 51 11 1.0 32 10 8 53 11 11

Tabela 2
Akcja konkursów na referat oraz młodzieżowych seminariów astronomicznych w latach 1999/2000 -  2003/2004

Rok szkolny 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004

Liczba województw, w których rozpisano 
konkursy (przygotowano konkursowe referaty) 13 14 14 14 16

Liczba referatów przysłanych 
na wojewódzkie konkursy 1040 950 862 632 730

Liczba referatów zakwalifikowanych 
do wojewódzkich seminariów 117 146 169 170 147

Liczba województw, w których 
odbyły się seminaria 10 14 14 14 13

Liczba referatów wygłoszonych podczas 
wojewódzkich seminariów 105 141 153 162 131

Numer OMSA XVI XVII XVIII XIX XX

Termin 30.03.-1.04. 29-31.03. 21-23.03. 27-29.03. 24-27.03.
Liczba referatów wygłoszonych podczas OMSA 28 29 31 32 28
Uczestnicy OMSA -  autorzy referatów 32 33 36 41 33

Uczestnicy OMSA -  słuchacze-kibice 31 27 23 23 18

Uczestnicy OMSA -  opiekunowie młodzieży 15 16 15 15 15

Liczba jurorów 6 7 7 8 7
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Jurorzy na jednym z OMSA, biorący wielokrotnie udział (od prawej) prof. Robert 
Głębocki, prof. Konrad Rudnicki, prof. Andrzej Woszczyk, dr Jadwiga Biała, dr Hen
ryk Brancewicz, dr Krzysztof Rochowicz

W obydwu tych dziedzinach jest zawarty 
ogromny ładunek treści poznawczych, 
absolutnie niezbędnych współczesnemu 
wykształconemu człowiekowi na progu 
nowego tysiąclecia, podczas którego bę
dziemy zagospodarowywać nasze naj
bliższe kosmiczne otoczenie, czyli 
Układ Słoneczny. Uczestnicy konkur
sów piszą referaty na dowolnie przez 
siebie wybrane tematy z zakresu szero
ko rozumianej astronomii lub astronau
tyki. Zgodnie z regulaminem, tematem 
referatu powinno być konkretne, wy
brane zagadnienie, ale nie wyklucza się 
referatów przeglądowych, podsumowu
jących osiągnięcia astronomii lub astro
nautyki w całości lub osiągnięcia pew
nych działów tych dziedzin wiedzy. 
Szczególnie pożądane są referaty, zawie
rające wyniki własnych obserwacji, ob
liczeń czy prac konstrukcyjnych autora, 
a także programy komputerowe.

W celu zapewnienia właściwego 
merytorycznego poziomu konkursów 
i seminariów jest wymagane, aby w wo
jewódzkiej komisji konkursowej (jury 
wojewódzkiego seminarium) zasiadał 
przynajmniej jeden zawodowy astro
nom. Oceniając referaty, wygłaszane

podczas seminariów wojewódzkich oraz 
w Grudziądzu podczas OMSA, bierze 
się pod uwagę kilka czynników. Główną 
podstawą oceny jest oczywiście mery
toryczna wartość i poprawność refera
tu. Ale równie ważne są jego walory 
dydaktyczne, więc ocenie podlega też 
zwięzłość wypowiedzi (na wygłoszenie 

referatu przeznaczonych 
jest maksymalnie 15 min), 
sposób jego prezentacji 
przed licznym audytorium 
oraz poziom wyjaśnień 
udzielanych podczas dys
kusji. Uczestnicząc w kon
kursach i seminariach, 
młodzież poszerza oczywi
ście swoją wiedzę, ale przy 
okazji nabywa umiejętno
ści, jakie nie są potrzebne 
podczas olimpiad przed
miotowych, a są bardzo 
przydatne podczas później
szych studiów czy pracy 
zawodowej. Uczy się mia
nowicie samodzielnego 
zbierania potrzebnych in
formacji, publicznego pre
zentowania efektów swej 
pracy przed licznym facho
wym audytorium, opano
wania tremy towarzyszącej 
często publicznym wystą
pieniom, a także obrony 
swoich poglądów w trak
cie dyskusji. Środowisko

astronomiczne bardzo wysoko ocenia 
akcję konkursów i seminariów, podkre
ślając jej kształcącą i wychowawczą 
rolę. W roku 1993 Polskie Towarzystwo 
Astronomiczne przyznało zespołowi or
ganizacyjnemu swą najwyższą presti
żową nagrodę — medal im. prof. Wło
dzimierza Zonna za popularyzację 
wiedzy o Wszechświecie. Opinie zawo
dowych astronomów na temat akcji 
konkursów i seminariów zawarte są 
w sprawozdaniach z kolejnych OMSA, 
publikowanych w czasopiśmie Urania 
-  Postępy Astronomii zeszyty: 1/1995, 
2/1996, 2/1997, 3/1998, 4/1999, 3/ 
2000, 3/2001, 4/2002, 3/2003, 4/2004. 
Na koniec przytoczmy opinię prof. Ro
berta Głębockiego:

Całe przedsięwzięcie jest zarazem 
wspaniałe i zdumiewające. Wspania
łe, bo angażuje setki młodych łudzi 
(w 2000 roku około tysiąca) do aktyw
nego zainteresowania się astronomią. 
Zdumiewające, bo praktycznie jedyną 
nagrodą za dobre opracowanie refera
tu czy też opis własnych obserwacji jest 
publiczny występ w Grudziądzu wobec 
profesjonalnego jury. (...) Zdumiewa
jąca jest także trwałość imprezy. Prze
trzymała ona zmiany ustrojowe, zmia
ny podziału administracyjnego, a jestem 
pewien, żeprzetrzyma reformę systemu 
edukacyjnego.

Kazimierz Schilling 
Małgorzata Śróbka-Kubiak

Laureaci Ogólnopolskich Seminariów (od lewej) Ma
ciej Konacki (2-krotny laureat), Paweł Sobotko (4-krot- 
ny laureat) i Robert Szaj (5-krotny laureat)
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Pewien astronom z Krakowa 
Na temat OMSY rymował.
Więc Redaktor Naczelny 
Wpadł na pomysł dzielny 
I  w Uranii to wydrukował.

(kg)

Refleksje i wnioski z przebiegu Ogólnopol
skich Młodzieżowych Seminariów Astrono
micznych (OMSA) w Grudziądzu w ostat
nich latach spisane w formie limeryków 
przez prof, dra hab. Konrada Rudnickiego 
z Obserwatorium Astronomicznego Uniwer
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie:

Kłopot miała dziewczyna z Sopotu,
Że je j  chłopak był ćwok, bez polotu.
Lecz gdy pojechał na OMSĘ 
To zaraz znalazł inną se 
I  wybawił dziewczynę z kłopotu.

Pewien uczeń z  przysiółka Powały 
Na półrocze miał nic, tylko pały.
Lecz ja k  się sprawdzi! na OMSIE 
Zaraz spodobał belfrom się,
A ż wytrzeszczyli nań gały.

Powściągliwa mamusia z  Lublina 
Nie wierzyła w szanse swego syna.
Więc gdy donieśli świadkowie,
Że na OMSIE syn stanął na głowie, 
Postawiła całą beczkę wina1.

Rok w  rok pewien belfer spod Kłaja 
Nie mógł z  pensji przeżyć do maja.
Lecz kiedy swego pupilka 
Wysiał na OMSĘ razy kilka 
Sławę zyskał i kupił buhaja.

Pewien urzędnik z  oświaty,
Co miał światopogląd kosmaty2,
Jak usłyszał na OMSIE o Wszechświecie 
Popadł w zachwyt ja k  nieletnie dziecię
I  se sprawił teleskop na raty.

Tremę miała studentka z Poznania 
Odpowiadać na chytre pytania 
Lecz poznawszy w Grudziądzu się z  OMSĄ, 
Jakie tam odpowiedzi ludziom są,
Nabrała do siebie zaufania.

Pewien astronom z  Olkusza3,
Co to się miał za geniusza,
Jak usłyszał OMSOWSKIE referaty 
Zwątpił w fakty i w paradygmaty -  
Wprost spokorniała mu dusza.

1 Żadnego wykroczenia, proszę państwa, w tym nie 
było, bo syn miał ukończone 18 lat.
2 Nie chcę nikogo przerazić, ale to był światopo
gląd p o s t k o m u n i s t y c z n y !
3 Marku, Michale, to o żadnym z Was. Po prostu 
nie mogę znaleźć innej miejscowości z rymem 
do geniusza.

Przewodniczącym Seminariów od początku był dr Kazimierz Schilling

W ciągu 20 lat Ogólnopolskiego Seminarium tylko 2 osoby zajęły dwukrotnie I miej
sce: Radosław Smolec z Grudziądza (XIII, XV OMSA, gratulacje mu składa prof. 
Andrzej Strobel z UMK),

oraz Piotr Wirkus z Lęborka (XVIII, XIX OMSA, nagrody wręcza Prezes PTMA 
dr Henryk Brancewicz)

225



w kraju

Obserwacja „efektów brzegowych” 
w czasie tranzytu Wenus 8 czerwca 2004

Z
bliżające się w dniu 8 czerwca br. 

zjawisko przejścia Wenus na tle 

larczy Słońca wywoływało uczu

cia podobne do tych, które towarzyszy

ło zaćmieniu Słońca na Węgrzech 

w 1999 r., jednak tym razem przygoto

waniom do jego obserwacji towarzyszy

ło odczucie, iż nie wolno go przeoczyć, 

gdyż następnej okazji może już nie być. 

W związku z powyższym głównym pro

blemem stawała się pogoda, niestety 

w ostatnim okresie bardzo kapryśna i, 

pomimo wydawałoby się pogodnej pory 

roku, bardzo niepewna. Wprawdzie ca

łość zjawiska miała trwać ponad 7 godz., 

a więc mogłoby się wydawać, że w tym 

czasie szansa na pogodne niebo jest spo

ra, jednak największe nasze zaintereso

wanie budziły zjawiska związane z trwa- 

jącymi jedynie po 20 min okresami 

wejścia i zejścia Wenus na tarczę i z tar

czy Słońca.

Mając możliwość przemieszczania 

się samochodem, doszliśmy do wniosku, 

że najlepszym sposobem na zapewnie

nie sobie dobrej pogody nie będzie cze

kanie na nią w Krakowie, lecz udanie 

się w takie miejsce, gdzie ze 100% pew

nością mogliśmy liczyć na bezchmurne 

niebo. Pomocą w planowaniu miejsca 

obserwacji były mapki Numerycznej 

Prognozy Pogody dostępne na stronie 

ICM (http://weather.icm.edu.pl/). Już 

dzień wcześniej stawało się jasne, że 

bezchmurne niebo w rejonie Krakowa 

jest możliwe, jednak pewność (zwłasz

cza na początku zjawiska) można mieć 

już na, niedalekiej przecież, zachodniej 

Słowacji. W miarę zbliżania się termi

nu zjawiska, prognozy były coraz do

kładniejsze i, po ostatnim ich sprawdze

niu (o godz. 2:00), o 3:15 wyruszyliśmy 

w drogę na południe. Widząc nad sobą 

w Krakowie bezchmurne niebo, mieli

śmy jednak wątpliwości, czy czynimy 

słusznie. Przyszłość pokazała, że zrobi

liśmy dobrze...

Nasz plan obejmował przede wszyst

kim staranną obserwację zjawisk zacho

dzących w pobliżu kontaktów tarczy 

planety z tarczą Słońca. W szczególno

ści chcieliśmy zweryfikować istnienie 

opisywanych w XIX w. zjawisk, takich 

jak:

-— widzialność tarczy Wenus tuż 

przed pierwszym kontaktem i tuż po 

czwartym kontakcie jako ciemnej plam

ki widocznej na tle najbardziej we

wnętrznych części korony słonecznej,

—  rozbłyski światła w atmosferze 

Wenus tuż po I kontakcie i tuż przed IV 

kontaktem,

—  pojawienie się świetlistej „aure

oli” atmosfery Wenus między I i II (oraz 

między III i IV) kontaktem, związanej 

z załamaniem się światła słonecznego 

w atmosferze planety (tzw. „efekt 

Łomonosowa”),

— „efekt kropli”, polegający na znie

kształceniu obrazu Wenus, czy nawet 

pojawieniu się ciemnego „mostu” łączą

cego tarczę planety z brzegiem tarczy 

Słońca po II kontakcie (i przed III kon

taktem), utrudniającego ustalenie do

kładnego momentu kontaktu.

Weryfikacja wymienionych zjawisk 

wymagała przede wszystkim przejrzy

stej atmosfery, przy możliwie jak naj

mniejszej turbulencji. Oczywiście na

turalnym rozwiązaniem były góry. 

W interesującym nas obszarze znajdują 

się pasma zachodnich Karpat, takie jak 

Wielka i Mała Fatra, Niżne Tatry i wie

le mniejszych. W związku z tym na na

sze miejsce obserwacyjne wybraliśmy 

górską łąkę na zboczach Niżnych Tatr, 

na wysokości ok. 1100 m n.p.m., ponad

znaną nam już z wyprawy na Węgry 

w 1999 r. przełęczą Donovaly. Sprzęt 

obserwacyjny stanowiły dwa zwiercia

dlane teleobiektywy typu MTO-11 (100/ 

1000), przy pomocy których mieliśmy 

zamiar dokumentować fotograficznie 

nasze obserwacje, oraz teleskop syste

mu Newtona (170/1200) do obserwacji 

wizualnych, jak również do fotografii. 

Obserwacje wykonywaliśmy przy po

większeniach od 40* do 200x, wyko

rzystując filtry z folii mylarowej oraz 

szklane filtry chromowe.

Na miejscu (odległym od Krakowa 

dokładnie 200 km) byliśmy już o godz. 

6, co umożliwiło spokojne przygotowa

nie się do planowanych obserwacji. 

Warunki były rzeczywiście wspaniałe—  

bardzo dobry seeing przy wspaniałej 

przejrzystości atmosfery. O jakości wa

runków obserwacyjnych może świad

czyć doskonała widzialność granulacji 

słonecznej nie tylko przez teleskop New

tona, lecz także przez MTO.

Obserwacje zaczęliśmy już o 7:15, 

poszukując wspomnianej ciemnej tarcz

ki Wenus zbliżającej się do tarczy Słoń

ca. Zjawiska tego nie dostrzegliśmy, co 

może oznaczać, że XIX w. obserwato

rzy bądź ulegli sugestii, bądź też tranzyt 

wypadł w okresie wzmożonej jasności 

korony (tym razem Słońce było wyjąt

kowo mało aktywne —  widocznych 

było jedynie kilka pozbawionych pół

cieni porów, dających liczbę Wolfa 

równą zaledwie 37).

Pierwszy kontakt nastąpił planowo 

o 7:20 (nie notowaliśmy dokładnie mo

mentów, gdyż nie to było celem naszych 

obserwacji), nie poprzedzony żadnymi 

dodatkowymi efektami. Planeta powoli 

wchodziła na tarczę Słońca, a my szu

kaliśmy śladów drugiego ze wspomnia

nych efektów, czyli błysków światła sło-
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necznego w atmosferze Wenus. Tego 
zjaw iska także nie zauw ażyliśm y. 
O 7:30, gdy tarcza planety już w poło
wie znajdowała się na tarczy Słońca, 
wokół jej zewnętrznej części pojawiła 
się bardzo słabo widoczna świetlna „au
reola”. , Aureola” ta stała się wyraźna 
w kilka minut później, gdy już 2/3 tar
czy Wenus znalazło się na tarczy Słoń
ca. Od tego momentu efekt ten widocz
ny był aż do II kontaktu o 7:39.

„Aureola” była efektem wyraźnym, 
jednak bardzo subtelnym. Była to bar
dzo cienka świetlna otoczka, „obejmu
jąca” ciemną tarczę Wenus poza brze
giem  ta rczy  S łońca. Jej ja sn o ść , 
poczynając od chwili, gdy stała się ona 
wyraźnie widoczna, była stała w trak
cie całego zjawiska, nie były także wi
doczne jakiekolwiek jej niejednorod
ności. Jednocześnie linia „aureoli” 
pozostawała niemierzalnie cienka przy 
obserwacjach zarówno przez MTO, 
jak i przez teleskop Newtona, co ozna
cza, że jej grubość (czyli grubość świe
cącej warstwy atmosfery Wenus) wy
nosiła z pewnością poniżej 1”, co przy 
ówczesnej odległości Wenus od Zie
mi daje najwyżej 200 km.

Wbrew naszym oczekiwaniom, dru
gi kontakt nastąpił bardzo „ostro” — 
Wenus po prostu oderwała się od brze
gu tarczy słonecznej. Nie było żadnego 
zniekształcenia, efektu kropli, czy też 
„mostu” ! Przypuszczamy, że te obser
wowane w XIX w. efekty związane były 
z turbulencjami w atmosferze ziemskiej 
oraz, być może, niedoskonałą optyką 
używanego sprzętu. Mieliśmy zamiar 
ponownie zweryfikować istnienie wy
mienionych efektów przy III i IV kon
takcie co, jak zobaczymy, niestety się nie 
udało.

Zmierzający zapewne do pracy przed 
godz. 8 mieszkańcy górskich wiosek naj
pewniej opowiedzieli „na dole” o spo
tkanych na hali obserwatorach, gdyż 
najpierw ok. 8:30 mieliśm y wizytę 
dziennikarza jednej ze słowackich stacji

Wejście Wenus 
na tarczę Słoń
ca w dniu 8.06. 
2004. Kolejne 
zdjęcia obej
mują okres od 
7:15 do 7:50 
CWE (fot. To
masz Ściężor)

w kraju

Godzina 7.14 UT, 
pierścień pośredni 
filtr mylarowy. Fot.

telewizyjnych, a na
stępnie w pół godzi
ny później podejmo
waliśmy wycieczkę 
młodzieży (ok. 40 
osób) ze szkoły pod
stawowej w Dono- 
valach, pod prze
wodnictwem trzech 
nauczycielek, naj
wyraźniej zorgani
zowaną specjalnie w 
celu pokazania tego 
niezwykłego zjawi
ska. Widok Wenus 
na tarczy Słońca wzbudził duże zainte
resowanie, zadawano nam wiele pytań 
zarówno o samo zjawisko, jak też o nasz 
sprzęt obserwacyjny

Zbliżał się moment maksimum tran
zytu o 10:22, jednocześnie jednak na 
niebie pojawiły się, początkowo poje
dyncze, obłoki, które tuż po maksimum 
zasnuły całe niebo. Pragnąc kontynu
ować obserwacje, załadowaliśmy nasz 
sprzęt do samochodu i wyruszyliśmy na 
południowy zachód, gdzie prognoza 
ICM przewidywała nadal bezchmurne 
niebo. Tak też było, toteż kolejne stano
wisko obserwacyjne ustawiliśmy nad 
strumieniem, na leśnej polanie na połu
dniowych stokach Kremnickich Wier
chów, kilkanaście kilometrów na zachód 
od miasta Zwoleń. W godzinę później 
tam też jednak dotarły chmury, które 
zmusiły nas do przemieszczenia się da
lej, w rejon położony na zachód od mia
sta Żiar, w pasmo górskie Vtacznik. Tym 
razem jednak po niebie „chodziły” już 
duże ławice chmur, które pozwalały nam 
na oglądanie końca tranzytu w postaci 
„stopklatek” w dziurach między nimi. 
Niestety, jedna z ławic zasłoniła nam 
Słońce w czasie III, a druga w czasie IV 
kontaktu, co uniemożliwiło zweryfiko
wanie wcześniejszych spostrzeżeń.

Podsumowując, należy uznać naszą 
wyprawę za bardzo udaną. Początek 
tranzytu obserwowany był w doskona

teleskop Newtona 165/1200 + konw. 2x +1 
(f~3000 mm), Fujichrome Provia 400 ASA, 
Marcin Filipek

Godz. 9.52 UT, ob. MTO-1000 + 2 konw. 
2« (f=4000 mm), materiał jak wyżej, filtr 
chromowy. Fot. Marcin Filipek

łych warunkach, co pozwoliło stwier
dzić, że większość zjawisk opisywanych 
przez XIX w. obserwatorów nie wystą
piła i zapewne związane one były z tur
bulencjami atmosfery ziemskiej, niedo
skonałością optyki oraz (być może) 
sugestią. Jedyny efekt rzeczywiście ist
niejący, czyli „efekt Łomonosowa” („au
reola”), był znacznie mniej wyraźny, 
niżby to wynikało z dawnych rysunków 
czy też opisów. Jednocześnie wyprawa 
nasza dowiodła, że planując obserwa
cje, warto niekiedy pamiętać, że już nie
daleko, na sąsiedniej Słowacji, oddzie
lonej od naszego kraju łukiem Karpat, 
pogoda często jest lepsza niż w Polsce, 
a obecnie przemieszczenie się w tamten 
rejon nie stanowi problemu. Należy 
o tym pamiętać przy kolejnym, ostatnim 
już w XXI w., tranzycie Wenus w 2012 r.

Tomasz Ściężor, Macin Filipek 
(Oddział Krakowski PTMA)
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Dąbrowscy miłośnicy astronomii zorganizowali 
pokazy przejścia Wenus na tle tarczy słonecznej

Dąbrowskie Obserwatorium 
i Koło Miłośników Astronomii 
im. St. R. Brzostkiewicza zor
ganizowały pokaz przejścia planety 

Wenus na tle tarczy słonecznej dla dzie
ci, uczniów szkół i mieszkańców nasze
go miasta.

7 czerwca od rana trwały gorączko
we przygotowania przed tym nieco
dziennym zjawiskiem, sprawdzanie 
sprzętu: kamery CCD, monitora TV, 
aparatu fotograficznego, samego tele
skopu i mechanizmu zegarowego. Oka
zało się, że wszystko było sprawne 
i działało bez zarzutu. Postanawiam 
przywieźć jeszcze mój prywatny sprzęt 
obserwacyjny. Wszystko było gotowe 
do pokazów. Liczymy na dużą frekwen- 
cj ę, ponieważ całą sprawę nagłośniliśmy 
w mediach. Następny dzień, 8 czerwca, 
jedna z ważniejszych dat chyba dla 
wszystkich astronomów amatorów. Go
dzina 4 rano. Nie mogę spać. Trudno się 
dziwić. Niestety, wcześniejsze progno
zy pogodowe nie są ciekawe. Ma być 
pochmurno. Idąc do szkoły, gdzie mie
ści się obserwatorium, modliłem się
o zmianę pogody, gdyż chmury pokry
wały całe niebo. Mimo złej pogody 
otwieram kopułę obserwatorium, usta
wiam główny teleskop, podłączam całe 
oprzyrządowanie. W tym czasie do
chodzą koledzy Kajetan Wiecha i Da
mian Hutniczak, członkowie DKMA, 
uczniowie pobliskiego liceum, których

na tę okoliczność zwolniłem z zajęć lek
cyjnych. Kajetan i Damian zasiadają za 
klawiaturą komputera, ja udaję się pod 
kopulę obserwatorium. Chmury nadal 
zakrywają tarczę słoneczną. Godzina 
7:10 — trochę się przejaśnia, jest szan
sa. Godzina 7:40 —  już się zaczęło. At
mosfera staje się nerwowa. — Jest! Uka
zała się nam tarcza słoneczna. Co za 
widok! Na ekranie zobaczyliśmy oczy
wiście tylko jej fragment ze względu na 
długą ogniskową teleskopu. Jest i We
nus. Widoczność wspaniała. Widać małe 
grupy plam i granulacje oraz pochodnie 
fotosferyczne. Moim refraktorem Merz 
60/800 robię zdjęcia, stosując projekcję 
okularową i okular Super Plóssla f  = 
9 mm oraz małoobrazkową lustrzankę 
marki Praktica-L, nie zapominając o fil
trze obiektywowym. Robimy zdjęcia. 
Nasza cyfrowa kamera podpięta jest do 
małego szukacza refraktora 64/400 
i przenosi aktualny obraz do sali, gdzie 
znajduje się komputer. Wszystko reje
strujemy na twardym dysku PC i nagry
wamy na video. Obraz jest przesyłany 
do podwieszonego pod sufitem rzutni
ka multimedialnego. Przychodzą pierw
si uczniowie. Sprawiają wrażenie raczej 
zaciekawionych. Dochodzi 8:00, nasza 
sala zaczyna się zapełniać. Zaczęło się. 
Wycieczka za wycieczką! Rozdzwoni
ły się telefony, wszystkie szkoły chcą nas 
dziś odwiedzić. Dzwoni Jacek Uniwer
sał, który zorganizował pokazy w Kra

kowie, pytając o warunki pogodowe. Po
jawia się prasa, pierwsze wywiady, zdję
cia i pytania o samo zjawisko, o nasze 
nietypowe zainteresowania, o sprzęt 
mieszczący się w obserwatorium, o hi
storię powstania miłośniczego ruchu 
astronomicznego w Dąbrowie Górni
czej. Udzielamy wyczerpujących odpo
wiedzi. Około godziny 11:30 dołącza do 
naszej grupy kolega Ryszard Miglus 
miłośnik astronomii z Dąbrowy-Goło- 
noga. Dzień jest nerwowy. Musimy za
panować nad dzieciakami. Sala pusto
szeje, aby za chwilę ponownie się 
zapełnić. W obserwatorium jest dość 
ciasno, pomieszczenie ma zaledwie 
3,20 m średnicy, a trzeba było umieścić 
monitor kontrolny, plątaninę kabli i mój 
prywatny refraktor. Tu nie zapraszamy 
nikogo oprócz fotoreporterów. Całe zja
wisko ma się ku końcowi. Pogoda za
czyna szwankować, ale dotrwaliśmy do 
samego końca.

Nasze obserwatorium w tym wyjąt
kowym dniu odwiedziło łącznie około 
1500 osób: uczniów i mieszkańców na
szego miasta.Wykonaliśmy 48 zdjęć 
cyfrowych, 36 zdjęć, wykorzystując tra
dycyjną fotografię, zarejestrowaliśmy 48 
min materiału filmowego. Korzystali
śmy z następującego sprzętu: teleskop 
zwierciadlany systemu Cassegraina
0 średnicy lustra głównego D = 504 mm
1 ogniskowej f  = 7094 mm, stosując pro
jekcję okularowa i ekran słoneczny; re
fraktor — szukacz należący do główne
go instrumentu o średnicy obiektywu D 
= 64 i f  = 400 mm; kamera CCD kolor 
0,05 Lux 570 linii, rzutnik multimedial
ny Sanyo; magnetowid Thomson; kom
puter PC pr.P-4; oraz refraktor Merz 60/ 
800 i ap. fot. Praktica-L. Żałujemy, że 
nie udało się nam przeprowadzić obser
wacji tego zjawiska, to znaczy wyzna
czyć czas, w którym następowały ko
lejne krytyczne kontakty tarcz Wenus 
i Słońca. Podsumowując, uważam, że 
jednak udało nam się zorganizować 
niezłą imprezę multimedialną skierowa
na do wszystkich miłośników astrono
mii w naszym mieście: uczniów, dzieci
i osób dorosłych.

Dariusz W. Nelle
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poradnik obserwatora

Interesujące obiekty: GOŁĄB, HERKULES
GOŁĄB

NGC 1792 [a: 05h05m 15,ls,<5:-37°58' 47"] — galakty
ka spiralna o rozmiarach 5,6'x2,9' i jasności 10,2 mag.

NGC 1808 [a: 05h 07m 42,T, ó: -37° 30' 51"] — galakty
ka spiralna o jasności 9,9 mag. i rozmiarach 6,3'x4,3'.

Obie galaktyki będziemy mogli zaobserwować za pomocą 
teleskopu o średnicy 100-150 mm i powiększeniu 50-100 
razy. Do obserwacji fotograficznych powinniśmy użyć tele
skopu o średnicy co najmniej 150 mm i ogniskowej od 2000 
do 3000 mm.

NGC 1851 [a: 05h 14m 06,3S, ó: -40° 02' 50"] — gromada 
kulista o jasności 7,3 mag. i średnicy 11'. NGC 1851 będzie
my mogli zaobserwować w lornetce 10x50 lub 20x60. Jeśli 
chcemy wykonać fotografię tej gromady, to odpowiedni bę
dzie teleskop o średnicy 80-100 mm i ogniskowej 1500-2000 
mm.

NGC 2090 [a: 05h 47m 02,3S, d: -34° 15' 05"] — galakty
ka spiralna o rozmiarach 5,0'x2,5' i jasności 11,2 mag.

NGC 2188 [a: 06h 10m 09,6S, ó: -34° 06' 22"] — galakty
ka spiralna o jasności 11,7 mag. i rozmiarach 4,7'x 1,2'.

Do obserwacji wizualnych galaktyk NGC 2090 i NGC 
2188 będziemy mogli użyć teleskopu o średnicy zwierciadła 
200-250 mm i powiększeniu od 60 do 120 razy. W przypad
ku fotografowania możemy użyć teleskopu o analogicznej 
średnicy i ogniskowej z zakresu 2000-3000 mm.

HERKULES

NGC 6205 (M 13) [a: 16h 41m 41,5S, d: +36° 27' 37"] — 
największa gromada kulista na niebie północnym. Dzięki 
dużej jasności (5,9 mag.) i rozmiarom na sferze niebieskiej 
(23') jest jednym z najczęściej obserwowanych obiektów 
mgławicowych. Do obserwacji gromady M 13 można wyko
rzystać lornetkę (7x30, 10x50, 20x60). W przypadku obser
wacji fotograficznych godne polecenia są popularne obiekty
wy zwierciadlane o ogniskowych 500 oraz 1000 mm.

NGC 6229 [a: 16h 46m 58,9S, ó: +47° 31' 40''] — gromada 
kulista o jasności 9,4 mag. i średnicy kątowej 3,8'. Odpo
wiednim instrumentem do obserwacji wizualnych tej groma
dy będzie teleskop o średnicy 100-150 mm i powiększeniu 
wynoszącym od 50 do 100 razy. Fotografując NGC 6229, 
powinniśmy użyć teleskopu o średnicy zwierciadła 125- 
-170 mm i ogniskowej 1500-2500 mm.

NGC 6341 (M 92) [a: 17h 17m 07,3S, <5: +43° 08' 11"] -  
gromada kulista o średnicy 11' i jasności 6,5 mag. M 92 bę

dziemy mogli zaobserwować za pomocą lornetki 10x50 lub 
20x60. Do obserwacji fotograficznych możemy wykorzystać 
teleskop o średnicy 70-100 mm i ogniskowej z zakresu 500- 
-1200 mm.

NGC 6166 [a: 16h 28m 38,4S, ó: +39° 33' 03"] — galakty
ka eliptyczna o jasności 11,8 mag. i rozmiarach 2,2 'x 1,7'.

NGC 6181 [a: 16h 32m 20,8S, <5: +19° 49' 29"] — galakty
ka spiralna o jasności 11,9 mag. i rozmiarach 2,5' x 1,1'.

NGC 6207 [a: 16h 43m 04,3S, <5: +36° 49' 58''] — galakty
ka spiralna o rozmiarach 3,0' x 1,2' i jasności 11,6 mag.

NGC 6482 [a: 17h 5 lm 49,0S, <5: +23° 04' 19''] — galakty
ka eliptyczna o jasności 11,4 mag. i rozmiarach 2,1 'x l,8 '.

NGC 6487 [a: 17h 52m 42,2S, <5: +29° 50' 17"] — galakty
ka o rozmiarach l,9 'x l,7 ' i jasności 11,9 mag.

NGC 6548 [a: 18h 05m 59,0S, d: +18° 35' 11"] — galakty
ka o jasności 11,7 mag. i rozmiarach 2,9'x2,8'.

Powyższą grupę galaktyk będziemy mogli zaobserwować 
za pomocą teleskopu o średnicy 200-250 mm i powiększe
niu od 60 do 120 razy. W przypadku fotografowania powin
niśmy użyć teleskopu o analogicznej średnicy i efektywnej 
ogniskowej z zakresu 2000-4000 mm.

PK 51+9.1 [a: 18h 49m 44,9S, ó: +20° 50' 31"] — mgławi
ca planetarna o jasności 11,4 mag. i średnicy kątowej 3,0". 
W centrum tej mgławicy znajduje się gwiazda o jasności 
13,3 mag. W przypadku obserwacji wizualnych odpowiedni 
będzie teleskop o średnicy 200-250 mm i powiększeniu 80- 
-150 razy. Fotografując PK 51+9.1, powinniśmy użyć tele
skopu o średnicy co najmniej 250 mm i efektywnej ognisko
wej od 4000-8000 mm.

NGC 6210 [a: 16h44m29,8S, ó: +23°48' 31"] — mgławi
ca planetarna o jasności 9,7 mag. i rozmiarach 20"x 13". W cen
trum NGC 6210 znajduje się gwiazda o jasności 12,5 mag. 
Do obserwacji wizualnych powinniśmy użyć teleskopu o śred
nicy 100-150 mm i powiększeniu 50-100 razy. Fotografię 
tej mgławicy możemy wykonać za pomocą teleskopu o śred
nicy 125-170 mm i ogniskowej 2000-4000 mm.

IC 4593 [a: 16h 12m 14,9S, d: +12° 04' 21"] — mgławica 
planetarna o jasności 11,0 mag. i rozmiarach 13"x 10". Wcen- 
trum tej mgławicy znajduje się gwiazda o jasności 11,2 mag. 
W przypadku obserwacji wizualnych można użyć teleskopu 
o średnicy 150-200 mm i powiększeniu 50-100 razy. Do sfo
tografowania IC 4593 odpowiedni będzie teleskop o analo
gicznej średnicy i efektywnej ogniskowej od 3000 do 
5000 mm.

Wiesław Skórzyński
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astronomia w szkole

Analiza wymiarowa 
w nauczaniu fizyki i astronomii

Warto chyba przypomnieć tę, od dawna znaną, me
todę. Wg Encyklopedii fizyki [1]: „analiza wy
miarowa to metoda wyznaczania związków 
pomiędzy wynikającymi z pomiaru wartościami liczbowy

mi wielkości fizycznych istotnych dla badanego procesu.” 
Podstawą metody jest prawo jednorodności wymiarowej. 
Z tego właśnie prawa korzystamy często przy ustalaniu 
wymiaru wielkości pochodnych, ustalaniu jednostek tych 
wielkości i sprawdzaniu poprawności równań.

Jakkolwiek metoda pozwala na ustalenie zależności 
z dokładnością do bezwymiarowego współczynnika, uzy
skany wynik jest często wystarczający dla naszych celów 
(otrzymujemy charakter zależności funkcyjnej). N ie
znajomość stałej staje się nieistotna, jeśli potrzebny jest 
nam jedynie stosunek interesujących nas wielkości [2], [3], 
[4], [5],

Posłużmy się kilkoma przykładami.

Przykład 1. Wyprowadźmy wzór na temperaturę w cen
trum gwiazdy. Możemy przypuszczać, że zależy ona od masy 
gwiazdy M, jej promienia R, stałej grawitacyjnej G, składu 
chemicznego materii gwiazdy, który opiszemy, posługując 
się średnią masą molową// i stałej gazowej A.

Możemy napisać:

T1 = C /<x Gy Az RVMU 
[T]1 = C [«]* [G]y [A]z 

niach
„3c-2

oraz
[R]v [M]u skąd po podstawie-

K1 = C (kg mol ')* (m3 s'2 k g ' y  (kg1 m2 s-2 mol-1 K - l ) z

K1 =C(kg moll)x(m3 s 2 kg')>'(kg m2 S“2 mol1 Kr1)2 (m)v (kgy*= 
= C kg(x-5'+2+u) m(3y+2z+v) mol(_x_z) s(_2y-2z) K z

Prowadzi to do układu równań:
x -  y +z + u : 
-  x -  y = 0 
- z  = 1

0 3y + 2z + v = 
-2y -  2z = 0

Po rozwiązaniu układu mamy: 

x = 1, y = 1, z = - l ,  v = - l ,  u = 1.

Zatem szukana przez nas zależność ma postać

_  /ąG M
T =  C -

AR
(l)

W pierwszym przybliżeniu przyjmijmy, że gwiazda skła
da się wyłącznie z wodoru. Wówczas /u = 0,5 (wodór cał
kowicie zjonizowany). Stałą C przyjmijmy za równą jed
ności. Po podstawieniu danych liczbowych dostajemy

T = 11,7x 106 K

Wynik będzie bliższy prawdy, jeśli przyjmiemy na skład 
chemiczny Słońca:

wodór -  0,73 
hel -  0,25

pozostałe pierwiastki -  0,02. Wówczas 

31 1 ° ° 6

co daje T = 14><106 K i jest w bardzo dobrej zgodności 
z wynikami uzyskiwanymi innymi metodami [6],

Wzór (1) warto zapisać w nieco innej postaci. Połóżmy

M  =2-10

oraz
/? = 7 107

M 0
R
Rn

gdzie: Mu -  masa Słońca, Rg -  promień Słońca. 

Wówczas T=  M R° -14-106 K 
R

Oczywiście zależność jest słuszna jedynie dla gwiazd 
o składzie chemicznym podobnym do składu Słońca (gwiazd 
ciągu głównego).

Przykład 2.

Przeprowadzone w latach 1988-1991 badania wiadomo
ści uczniów w gimnazjach w Czechach i liceach w Polsce 
(częściowo również w ZSRR) [7], [8] wykazały niedosta
teczne umiejętności w stosowaniu praw promieniowania 
c.d.cz. (w szczególności prawa Stefana-Boltzmanna) przy 
uzyskiwaniu podstawowych charakterystyk gwiazd. Rów
nież to prawo (ściślej: występującą w nim zależność funk
cyjną) możemy łatwo uzyskać metodą analizy wymiarowej. 
Zakładamy

e(T) = (kT)x hy cz skąd

kg1 s~3 = (kg m2 s_2)x (kg m2 s_1)y (m s_l)z

kg1 s"3 = kgx+y m2x+2y+z s 2x"y_z co daje układ równań

x + y = 1, 2x + 2y + z = 0, -2x -  y -  z = -3

oraz rozwiązania: x = 4, y = -3  z = -2 . Mamy więc

( k r y  k A 4 4
e(T) = c  =C T =oT 

h c h c
Mimo braku stałej bezwymiarowej C (w tym wypadku 

nie możemy przyjąć C = 1) wynik jest bardzo cenny. Po-
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kazuje, że zdolność emisyjna bardzo silnie zależy od tem
peratury.

Możemy w tym miejscu poinformować, że wartość licz
bowa współczynnika o  została doświadczalnie wyznaczo
na przez J. Stefana już  w roku 1879. Jej w artość to 
5,67032* 10 3 W m 2 K"4 (współcześnie).

Przykład 3. Na końcach rurki wytworzono dwie bańki 
mydlane o różnych promieniach Rj i R,. Jakie zmiany 
wystąpią w układzie i dlaczego? [9]

Ciśnienia wewnątrz baniek mogą zależeć jedynie od ich 
promieni i napięcia powierzchniowego cieczy o  (wodne
go roztworu mydła). Metodą analizy wymiarowej znajdu
jem y łatwo

o
P“ C T

Rozw iązanie uzyskaliśm y bez znajom ości stałej C 
(w rzeczywistościjestonarówna2). Powietrze będzie prze
pływać z bańki o mniejszym promieniu do bańki o pro
mieniu większym.

Uzyskany wynik łatwo sprawdzić doświadczalnie. Po
trzebna będzie szklana rurka w kształcie litery T lub Y i dwa 
krótkie odcinki wężyka gumowego lub igielitowego, da
jące się nasunąć na rurkę szklaną (rysunek).

Wężyki pozwalają na zaciśnięcie w odpowiedniej chwili 
jednej z dróg przepływu wdmuchiwanego powietrza i uzy
skanie baniek o różnych promieniach. Po zamknięciu otwo
ru wlotowego obserwujemy przewidziany przepływ po
w ietrza  z bańki o m niejszym  p rom ien iu  do bańki
o większym.

Zauważmy na koniec, że stosowanie w nauczaniu me
tody analizy wymiarowej dobrze kształtuje intuicję na
ukową, rozwija logiczne myślenie, być może prowadzi do 
lepszego rozumienia fizyki (astrofizyki), a na pewno jest 
dobrym treningiem w operowaniu wymiarami wielkości 
fizycznych. Może też doprowadzić do zapamiętania: wiel
kość fizyczna to wartość liczbowa + wymiar.

astronomia w szkole

I jeszcze jedno. Metoda była wielokrotnie wykorzysty
wana w zadaniach wielu Olimpiad Fizycznych.

Juliusz Domański
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astronomia i muzyka

Co nowego dla ucha?
Chociaż pojęcie „muzyka kosmiczna” (space music) 
coraz rzadziej pojawia się w opisach nowości wydaw
niczych na rynku muzycznym, miłośnicy astronomii
i muzyki mogą jeszcze znaleźć coś nowego dla swe
go ucha. Na rynku krajowym pojawiło się ostatnio parę 
płyt, które można śmiało zaliczyć do tego nurtu.
W szczególności polecam: Polaris, Moo'n'sequences, 
Remote Spaces vs. Odyssey, Project Ypsilon oraz Aqu- 
avoice, Electronic Music. Są to jednak wydawnictwa 
niszowe, wydawane własnym sumptem wykonawców 
(płyty CDR z oryginalną poligrafią).

W Europie wydawnictwem znanym z propagowania 
tego typu muzyki jest holenderski Groove Unlimited. 
Warto zajrzeć na jego stro
ny internetowe (www.gro- 
ove.nl) aby przejrzeć oka
zały spis płyt i posłuchać ich 
fragmentów.

Uwaga: najnowszą pły
tę Polarisa można wygrać 
rozwiązując krzyżówkę na 
s. 240. (jd)
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recenzje

Frank H. Shu, Galaktyki. Gwiazdy. 
Życie. Fizyka Wszechświata. Przekład: 
Stanisław Bajtlik, Marcin Ryszkiewicz, 
Piotr Amsterdamski, Jarosław Włodar
czyk. Prószyński i S-ka, s. 624, cena 96 
zł, Warszawa 2003.

Nie bardzo jest jasny cel przekładu po
zycji sprzed ponad 20 lat, chyba żeby 
ją  potraktować jako specyficzny pod
ręcznik o Wszechświecie i materii nie
ożywionej oraz ożywionej, zawierają
cy ponadto wiadomości w „Ramkach” 
i „Problemy” (do rozważenia lub roz
wiązania) jako specjalne ćwiczenia. 
Niełatwo jest też ją  przedstawić w re
cenzji: nawet wymieniając tylko po pro
stu tytuły rozdziałów i podrozdziałów 
przekroczyłoby się dopuszczalne ramy 
recenzji oraz dobre obyczaje. Wobec 
tego należałoby postąpić odwrotnie: 
zminimalizować recenzję, podając naj
istotniejsze zalety książki, a także jej 
wady. O zaletach częściowo już było — 
to owe „Problemy” oraz „Ramki”, nie
kiedy nader kształcące. Ale i poważny 
błąd się znalazł też niemal od razu na 
wstępie: nieprawdą jest, że otwarty 
Wszechświat musi zawierać nieskoń
czoną liczbę gwiazd (s. 23)! Wadą jest 
również używanie systemu CGS zamiast 
obowiązującego już w trakcie powstawa
nia książki systemu SI; „wadą” są prze
starzałe niekiedy informacje czy inter
pretacje obserwacji, co trzeba było 
prostować bądź uaktualniać w przypisach 
lub nawet w obszernych Uzupełnieniach.

Nie chcąc być drobiazgowym a za
razem małostkowym, poprzestaniemy 
na przedstawieniu generalnej idei rze
czonej pozycji według samego Franka 
H. Shu, który między innymi uważa, iż 
mnóstwo podręczników astronomii oraz 
astrofizyki współczesnej niewłaściwie 
wyważa proporcje pomiędzy ich po
szczególnym i zagadnieniam i. Stąd 
wzięła się koncepcja napisania tej po
zycji na dwóch poziomach: ilościowym 
—  dla astronomów i fizyków —  oraz 
jakościowym —  dla przedstawicieli in
nych nauk, zainteresowanych jednak 
astronomią i kosmologią (również dla
tego, że niosą one w sobie wartości kul
turowe). Bowiem istota prawdziwego 
piękna astronomii i kosmologii polega 
na Jedności Wszechświata”. W związ
ku z tym Autor starał się, poniekąd od

wołując się tylko do podstawowych 
praw przyrody, podkreślić głębokie 
związki między mikrokosmosem cząstek 
elementarnych, atomów i molekuł a ma
kroskopowym  św iatem  człowieka, 
gwiazd, galaktyk i całego Kosmosu.

Oprócz tego astronomia była i jest 
najszybciej rozwijającą się, a zarazem 
historyczną, nauką,zaś pewne obszary 
nieznanego łączą niejako przeszłość 
z przyszłością.

Prezentowana książka dotyczy nie tyl
ko zagadnień astronomicznych, kosmo
logicznych i fizycznych, lecz również 
biologii molekularnej oraz życia, w czym 
wydatnie pomagała żona Autora Helen 
Shu, biolog z wykształcenia^ Symptoma
tyczna jest w ogóle nazwa części IV: 
Układ Słoneczny i życie. Nie mogło też 
oczywiście zabraknąć problematyki życia 
pozaziemskiego oraz inteligencji we 
Wszechświecie, chociaż na ten temat brak 
nam jakichkolwiek danych oprócz do
głębnego przeświadczenia o jedności 
praw przyrody w Kosmosie.

Na zakończenie warto dodać, iż Au
tor wspomina słynną książkę C. P. Sno- 
wa Dwie kultury, która stała się już 
w pewnym sensie nowym paradygma
tem (często np. powołuje się na nią ks. 
prof. Michał Heller). Odwołanie się do 
tej pozycji doskonale wyjaśnia, jakie 
cele przyświecały Frankowi H. Shu pod
czas pisania swego na wpół popularno
naukowego dzieła.

T. Zbigniew Dworak

Harald Lesch i Joern Mueller, Nasz 
Wszechświat, Przekład z języka nie
mieckiego Henryk Garbarczyk, Świat 
Książki, s. 216, kolorowe ilustracje, cena 
29,90 zł, Warszawa 2004.

Powszechnie znanym i słusznym jest 
twierdzenie, że aby mówić o czymś pro
sto i przystępnie, należy bardzo dobrze 
znać problem, zgłębić go. Tym bardziej 
dziwi fakt, że wciąż tak niewielu uczo
nych decyduje się pisać książki popu
larne, przeznaczone dla przeciętnego 
czytelnika. Taka pozycja ukazała się nie
dawno w księgarniach.

N asz W szechświat to znakom ita 
książka popularnonaukowa o tematyce 
astronomicznej, napisana przez prof. 
Haralda Lescha z Instytutu Astronomii 
i Astrofizyki Uniwersytetu w Mona

chium, autora popularnych programów 
astronomicznych, A lfa Centauri” nada
wanych przez telewizję bawarską oraz 
astronoma amatora Joema Muellera. 
Autorzy oprowadzają czytelnika po 
Wszechświecie. Zaczynają rozważania 
od opisu praw natury rządzących naj
bliższym Kosmosem, tzn. Ziemią, Księ
życem, Słońcem i Układem Słonecz
nym, przechodząc następnie do coraz to 
bardziej odległych światów: gwiazd, 
czarnych dziur, kwazarów oraz Wszech
świata jako całości.

Z książki możemy się na przykład 
dowiedzieć, że Układ Słoneczny po
wstał z materii rozrzuconej w przestrzeni 
przez wybuch supernowej. Autorzy tłu
maczą też pochodzenie pierwiastków, 
z których jesteśmy zbudowani, jak po
wstawała Ziemia, skąd się wzięły powie
trze i woda na Ziemi oraz co zawdzię
czamy Księżycowi. Dowiadujemy się 
też, jak się rodzą, żyją i umierają gwiaz
dy, jak długo będzie świeciło nasze Słoń
ce. Możemy znaleźć podstawowe wia
domości na temat poszczególnych planet 
Układu Słonecznego.

Każdy rozdział książki stanowi od
rębną historię, zatem można je  czytać 
w dowolnej kolejności. Najbardziej fa
scynujące są rozdziały o czarnych dziu
rach oraz „Kosmologia dla przechodnia” 
(tytuł niemieckiego wydania), z których 
czytelnik nie znający zaawansowanego 
aparatu matematycznego może się do
wiedzieć, na czym polega zakrzywienie 
przestrzeni oraz czym się różni zamknię
ty Wszechświat o dodatniej krzywiźnie 
od otwartego Wszechświata o ujemnej 
krzywiźnie oraz dlaczego nie ma sensu 
pytanie „Co było przed Wielkim Wybu
chem?”

Książka napisana przystępnym języ
kiem z pewnością będzie zrozumiała dla 
wszystkich zainteresowanych astrono
mią. Można w niej znaleźć odpowiedź 
na większość pytań zadawanych przez 
miłośników astronomii.

Autorzy tłumaczą skomplikowane 
procesy astrofizyczne niezwykle przej
rzyście, posługując się często prostymi 
analogiami i modelami zaczerpniętymi 
z najbliższego, ziemskiego otoczenia. 
Uroku dodają książce częste odwołania 
do wyobrażeń filozofów o Wszechświe
cie oraz do poezji Goethego.

Michał Hanasz
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Listopad
Słońce

Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wscho
du i zachodu Słońca w Warszawie. Dnia 1 listopada Słoń
ce wschodzi o 5h32m, zachodzi o 15h06m, a 30 listopada 
wschodzi o 6h22m, zachodzi o 14h28m.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2004 P [ ° ] B n [°] U l

XI 1 24,45 4,35 97,76
3 24,10 4,14 71,39
5 23,71 3,93 45,02
7 23,30 3,72 18,65
9 22,85 3,50 352,28

11 22,37 3,27 325,91
13 21,86 3,04 299,54
15 21,32 2,81 273,18
17 20,75 2,57 246,81
19 20,15 2,33 220,45
21 19,53 2,09 194,09
23 18,87 1,85 167,72
25 18,19 1,60 141,36
27 17,48 1,35 115,00

XI 29 16,74 1,10 88,64
XII 1 15,98 0,84 62,28

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

B0, L0 -  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

8d09h57m -  heliograficzna długość środka tarczy wy
nosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie mie

siąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: ostatnia kwadra 5d05h53m, nów 12d14h27m, 
pierwsza kwadra 19d05h50m i pełnia 26d20h07m. W apogeum 
Księżyc znajdzie się 2 listopada o 18h09m, w perygeum 14 
listopada o 13h57m i ponownie w apogeum 30 listopada 
o 11 h25m.

Planety i planetoidy
Merkury usytuowany jest na niebie niekorzystnie w sto

sunku do Słońca, zachodzi wkrótce po jego zachodzie i jest 
niewidoczny. Jako ciekawostkę można jedynie podać, że 
27 listopada ok. godzinę po zachodzie Słońca wzniesie się 
na maksymalną w tym miesiącu wysokość nad południo
wo-zachodnim horyzontem wynoszącą zaledwie 0,5°, co 
oczywiście czyni jego obserwacje niemożliwymi.

Nad ranem coraz niżej nad południowo-wschodnim  
horyzontem można obserwować Wenus, świecącą z jasno
ścią - 4 m. W ciągu miesiąca wysokość planety nad hory
zontem na początku świtu cywilnego maleje od 23° do 15°. 
Przez teleskop można obserwować tarczę Wenus o śred
nicy 13” , w fazie zbliżającej się do pełni.

Nad ranem, nisko nad wschodnim horyzontem w gwiaz
dozbiorze Panny, można próbować zaobserwować Marsa

-70 -60 -50 -40 -30 -20

A[°|

Rys. 1. Merkury, Wenus, Mars i Jowisz nad południowo- 
wschodnim horyzontem (w Warszawie) na początku świtu 
cywilnego w listopadzie i grudniu 2004 (około godzinę przed 
wschodem Słońca)

świecącego z jasnością jedynie 1,7m. W ciągu miesiąca 
wysokość planety nad horyzontem (mierzona ok. godzinę 
przed wschodem Słońca) rośnie od 6° do 12°. Mała śred
nica tarczy Marsa, nie osiągająca nawet 4”, praktycznie 
uniemożliwia obserwacje jakichkolw iek szczegółów po
wierzchniowych.

Także nad ranem, kilkanaście stopni powyżej Marsa, 
możemy obserwować Jowisza, świecącego także w gwiaz
dozbiorze Panny z jasnośc ią - 1 ,7m. W ciągu miesiąca wy
sokość planety nad horyzontem rośnie od 20° do 32°. Przez 
teleskop można obserwować zjawiska w układzie księży
ców galileuszowych Jowisza.

Przez całą noc, w gwiazdozbiorze Bliźniąt, widoczny 
jest Saturn świecący z jasnością 0,1m. Duża wysokość pla
nety nad horyzontem ułatwia te leskopowe obserwacje 
struktur w  jej atmosferze oraz układu pierścieni, w szcze
gólności „Przerwy Cassiniego” (do jej zobaczenia wystar
czający jest teleskop o średnicy 10 cm przy powiększeniu 
100 ').

W pierwszej połowie nocy, w gwiazdozbiorze Wodnika, 
można obserwować Urana jako „gwiazdę” o jasności 5,8m. 
Wieczorem, na wysokości 20° nad południowym horyzon
tem, w gwiazdozbiorze Koziorożca, można natomiast ob
serwować Neptuna jako „gwiazdę” o jasności 7,9m.

Pluton znajduje się na niebie zbyt blisko Słońca i jest 
niewidoczny.

W listopadzie w pobliżu opozycji znajdują się jasne pla
netoidy:

(4) Vesta, (jasność 7,2m). 6 XI: 23h16,8m, -15°09 ’; 16 XI: 
23h19,5m, -14°16 ’; 26 XI: 23h24,7m, -13°09 ’.

(27) Euterpe, (jasność 8,8m). 6 XI: 2h54,3m, +14°10'; 
16X1: 2h44,3m, +13°34’; 26 XI: 2h35,6m, +13°05’.

Meteory
Od 1 października do 25 listopada promieniują mete

ory z kompleksu Taurydów, związanego z kometą krótko
okresową 2P/Encke: Południowe Taurydy (STA) i Pół
nocne Taurydy (NTA). Radianty meteorów leżą w gwiaz
dozbiorze Byka i mają odpowiednio współrzędne: a  = 3h28m, 
ó = +13° oraz a  = 3h52m, ó = +22°. Maksimum aktywności 
STA przypada 5 listopada, natomiast NTA 12 listopada.
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W obrębie omawianych rojów stosunkowo często wystę
pu ją  jasne  bolidy, które są  przew idyw ane zw łaszcza 
w 2005 r. Oczywiście należy obserwować omawiane roje 
także i w tym roku, zwłaszcza że niedawno obserwowali
śmy powrót ich macierzystej komety, a obserwacjom nie 
będzie przeszkadzał zbliżający się do nowiu Księżyc.

Od 14 do 21 listopada promieniują meteory z roju Le
onidów (LEO), związanego z kometą 55P/Tempel-Tuttle. 
Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma współ
rzędne: a  = 10h08m, ó = +22°. Maksimum aktywności przy
pada w tym roku 17 listopada o 8:25 UT. Od kilku lat aktyw
ność roju była podwyższona (aż do wystąpienia „desz
czów”) w związku z powrotem macierzystej komety w 1998 
r. Niestety, okres ten zakończył się i w roku bieżącym moż
na spodziewać się „zwyczajnej" aktywności. Meteory „lubią” 
jednak sprawiać niespodzianki i zalecane są obserwacje 
nieba w okresie przewidywanego maksimum, gdy radiant 
będzie się znajdował w  Polsce wysoko nad horyzontem. 
W porannych obserwacjach nie będzie przeszkadzał Księ
życ przed pierwszą kwadrą.

Od 15 do 25 listopada promieniują meteory z roju alfa- 
Monocerotydów (AMO). Radiant meteorów leży w gwiaz
dozbiorze Jednorożca i ma współrzędne: a = 7h48m, d = 
+01°. Maksimum aktywności przypada 21 listopada o 8:45 
UT. Jest to rój o małej aktywności, jednak często sprawia 
niespodzianki. W 1995 r. przez pięć minut ZHR (zenitalna 
liczba godzinna) wynosiła dla niego aż ok. 420, a cały roz
błysk trwał 30 min. Analiza analogicznych zjawisk pozwala 
przypuszczać, że występują one okresowo co 10 lat. Jeże
li jest to prawda, to kolejnego rozbłysku AMO można spo
dziewać się w przyszłym roku. Należy jednak także i w roku 
bieżącym patrolować niebo w okresie przewidywanego 
maksimum, zwłaszcza że w porannych obserwacjach nie 
będzie przeszkadzał Księżyc tuż po pierwszej kwadrze.

1d Gwiazda zmienna długookresowa V Mon (miryda) (6h22,7m, 
-2°11’) osiąga maksimum jasności (7,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 5/2003],

2d22h Odkrycie gwiazdy 47 Gem (5,8m) przy ciemnym brzegu 
Księżyca przed ostatnią kwadrą widoczne w całej Polsce 
(Krosno 22h13m — Gdańsk 22h27m).

3d20h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 5°.
3d21h Odkrycie gwiazdy w Cne (5,9m) przy ciemnym brzegu Księ

życa przed ostatnią kwadrą widoczne w całej Polsce (Kro
sno 21h00m —  Gdańsk 21h05m).

4d22h17"' Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/3 Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2001],

5d Gwiazda zmienna długookresowa T UMa (miryda) (12h36,4m, 
+59°29’) osiąga maksimum jasności (7,7m).

5d02h Złączenie Wenus z Jowiszem w odl. 0,6°.
6d14h Maksymalna libracja Księżyca (8,0°) w kierunku krateru 

Schickard (oświetlony).
7d19h06m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/? Per) osiąga 

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

7d21h28m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

7d22h55m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003], 

8d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
8d09h Saturn nieruchomy w rektascensji.
9d17h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 0,02°.
10d00h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 0,6°.
11 d02h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 0,8°.
11d23h Uran nieruchomy w rektascensji.

Rys. 2. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w listo
padzie 2004 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Callisto). 
Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w cieniu 
planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy planety), 
wschód na lewo

Rys. 3. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Saturna 
w listopadzie 2004 (III -  Tethys, IV -  Dione, V -  Rhea, VI -  Tytan, 
VIII -  lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa (tarczy pla
nety), wschód na prawo
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12d22h40m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 
6,6m [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002], 

13d00h Minimalna libracja Księżyca (4,1°) w kierunku Sinus 
Iridium (zacieniona)

14d02h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 1°.
16" Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za

chodniej.
17°19h11m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga mak

simum jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii- 
PA" 3/2003].

17d19h22m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 
6,7m [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002], 

17d23h52m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 
6,6"' [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2002], 

18d05h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 6°. 
18d16h30m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga mak

simum jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii- 
PA" 1/2003],

19d Gwiazda zmienna długookresowa R LMi (miryda) 
(9h45,6m, +34°31’) osiąga maksimum jasności (7,1m).

19d03h Maksymalna libracja Księżyca (8,4°) w kierunku Mare 
Humboldtianum (oświetlone)

19d 18h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
19d20h43m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 
6,7m [mapka zamieszczona tv „Uranii-PA" 5/2002], 

20d16h Zakrycie gwiazdy tp3 Aqr (5,0m) przez ciemny brzeg 
Księżyca po pierwszej kwadrze, widoczne w całej Pol
sce (Szczecin 16h09m — Lublin 16h22m).

21 d01h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od 
Słońca równej 22°.

21d22h04m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 
6,7m [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2002], 

21a23h21m Słońce wstępuje w znak Strzelca, jego długość 
ekliptyczna wynosi wówczas 240°.

23d01h05m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 
6,6m [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2002], 

23d23h25m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 
6,7m [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2002],

24d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 
wschodniej.

24d01h17m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga mak
simum jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii- 
PA" 1/2003],

26d Gwiazda zmienna długookresowa R Ser (miryda) 
(15h50,7m, +15°08’) osiąga maksimum jasności (6,9m). 

26d03h Minimalna libracja Księżyca (4,8°) w kierunku Mare 
Australe (oświetlone)

27d Gwiazda zmienna długookresowa R Gem (miryda) 
(7h07,4m, +22°42’) osiąga maksimum jasności (7,1m). 

27d18h38m Gwiazda zmienna // Aql (cefeida) osiąga maksi
mum jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii- 
PA" 4/2003],

27d22h48m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga mak
simum jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii- 
PA" 3/2003],

30d Gwiazda zmienna długookresowa V Peg (miryda) 
(22h01,0m, +6°07’) osiąga maksimum jasności (8,7m).

Rys. 4. Trasa planetoidy (2) Pallas na tle gwiazd gwiazdozbioru Panny 
w grudniu 2004 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

Rys. 5. Trasa planetoidy (4) Vesta na tle gwiazd gwiazdozbioru Wodnika 
w listopadzie i grudniu 2004 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

niu 2004 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

30d13h Merkury nieruchomy w rektascensji.
30d20h Odkrycie gwiazdy 76 Gem (5,3m) przy ciemnym brzegu Księży

ca po pełni, widoczne w całej Polsce (Krosno 20h23m — Gdańsk 
20h37m).
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Grudzień
Słońce

Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce zmierza 
w kierunku punktu przesilenia zimowego: 21 grudnia osią
ga najniższy punkt ekliptyki pod równikiem niebieskim 
i wstępując w znak Koziorożca rozpoczyna astronomiczną 
zimę. Dni są nadal coraz krótsze. W Warszawie 1 grudnia 
Słońce wschodzi o 6h23m, zachodzi o 14h27m, 21 grudnia 
wschodzi o 6h43m, zachodzi o 14h25m, a 31 grudnia wscho
dzi o 6h45m, ale zachodzi o 14h33m.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2004 P[°] Bn[°] M °]

XII 1 15,98 0,84 62,28
3 15,20 0,59 35,93
5 14,39 0,33 9,57
7 13,56 0,08 343,22
9 12,71 -0,18 316,86

11 11,85 -0,44 290,51
13 10,96 -0,69 264,16
15 10,06 -0,95 237,81
17 9,15 -1,20 211,46
19 8,22 -1,45 185,11
21 7,28 -1,70 158,77
23 6,33 -1,95 132,42
25 5,38 -2,20 106,07
27 4,42 -2,44 79,73
29 3,45 -2,68 53,39

XII 31 2,48 -2,92 27,04
2005 I 2 1,51 -3,16 0,70

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 -  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
5d17h26m -  heliograficzna długość środka tarczy wy
nosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie grud

nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: ostatnia kwadra 5d00h53m, nów 12d01h29m, 
pierwsza kwadra 18d16h40m i pełnia 26d15h06m. W perygeum 
Księżyc znajdzie się 12d21h29m a w apogeum 27d19h18m.

Planety i planetoidy
Pod koniec grudnia nad ranem, nisko nad południowo- 

-wschodnim horyzontem, pojawi się Merkury, wznosząc się 
w dniu Bożego Narodzenia na maksymalną wysokość za
ledwie 7,2° (ok. godzinę przed wschodem Słońca), świe
cąc wtedy z jasnością-0 ,1m. W dniu tym przez teleskop 
będziemy mogli obserwować tarczę planety o średnicy 7", 
znajdującą się dokładnie w kwadrze.

W ciągu miesiąca powoli pogarszają się warunki po
rannej widzialności Wenus, świecącej jako „Gwiazda Po
ranna” z jasnością-4m. W grudniu jej wysokość nad hory
zontem, mierzona godzinę przed wschodem Słońca, sys
tematycznie maleje od 15° na początku, do 5° pod koniec

miesiąca. Przez teleskop możemy obserwować tarczę pla
nety o prawie stałej średnicy ok.12” w fazie zbliżającej się 
do „pełni”.

W pobliżu Wenus, nad ranem, ok. 12° nad południowo- 
-wschodnim horyzontem, możemy obserwować Marsa 
świecącego z jasnością +1,6m. Średnica tarczy planety 
wynosi nadal zaledwie 4”, co uniemożliwia obserwacje ja
kichkolwiek szczegółów powierzchniowych.

W drugiej połowie nocy możemy obserwować Jowisza 
w gwiazdozbiorze Panny jako „gwiazdę” o jasności prawie 
- 2 m. Przez teleskop zobaczymy tarczę planety o średnicy 
35", co ułatwi obserwację zmian zachodzących w atmo
sferze Jowisza nawet przez niewielkie teleskopy amator
skie.

Także w drugiej połowie nocy w gwiazdozbiorze Bliź
niąt możemy obserwować Saturna o jasności 0,0m. Plane
ta zbliża się do styczniowej opozycji, dzięki czemu przez 
teleskop zobaczymy jej tarczę o średnicy ponad 20”. W tym 
samym czasie układ pierścieni Saturna osiągnie rozpię
tość aż 45" przy dużym nachyleniu ich płaszczyzny do Zie
mi, co ułatwi znacznie dostrzeżenie tzw. „Przerwy Cassi- 
niego” nawet przez teleskopy amatorskie. Taki sam tele
skop umożliwi zobaczenie księżyców Saturna: Tethys 
(9,9"'), Diony (10,1m), Rhei (9,4m), Tytana (8,0m) i lapetusa 
(od 10,0"1 w maksymalnej elongacji zachodniej do 11,3m 
w maksymalnej elongacji wschodniej).

Urana można obserwować wieczorem na praktycznie 
stałej wysokości w gwiazdozbiorze Wodnika, ok. 20° nad 
południowo-zachodnim horyzontem.

Warunki widzialności Neptuna w ciągu miesiąca szyb
ko się pogarszają i pod koniec grudnia jego obserwacja 
stanie się niemożliwa.

Pluton nadal znajduje się na niebie w pobliżu Słońca 
i jest niewidoczny.

W grudniu w pobliżu opozycji znajdują się jasne plane
toidy:

(2) Pallas, Gasność 8,5m). 16 XII: 11h58,7m, -11°40’; 
26 XII: 12h11,3m, -11°36'; 5 I 2005: 12h22,4m, -11°09’.

(4) Vesta, Gasność 7,7rn). 6 XII: 23h31,8m, -11°50’; 16 XII: 
23h40,7m, -10°23 '; 26 XII: 23h51,0m, -8 °4 9 ’; 5 I 2005: 
0h02,4m, -7°10 ’.

(8) Flora, Gasność 8,7m). 6 XII: 8h16,4m, +17°59'; 16 XII: 
8h13,3m, +18°41’; 26 XII: 8h06,5m, +19°39’; 5 I 2005: 7h56,8"\ 
+20°46’.

Meteory
Od 27 listopada do 17 grudnia promieniują meteory ze 

słabo zbadanego roju Monocerotydów (MON). Radiant 
meteorów leży w gwiazdozbiorze Jednorożca i ma współ
rzędne: a = 6h40m, <5 = +8°. Maksimum aktywności MON 
przypada 8 grudnia. Strumień jest wizualnie słaby, jednak 
bardzo interesujący i wymagający obserwacji. Tegorocz
nym obserwacjom meteorów nie będzie przeszkadzał zbli
żający się do nowiu Księżyc.

Od 3 do 15 grudnia promieniują meteory z równie sła
bo zbadanego roju sigma-Hydrydów (HYD). Radiant me
teorów leży w gwiazdozbiorze Hydry i ma współrzędne: a = 
8h28m, d = +2°. Maksimum aktywności HYD przypada 11 
grudnia, jednak możliwe jest też wystąpienie maksimum 
sześć dni wcześniej. Podobnie jak MON, także i ten rój 
wymaga starannych obserwacji, zwłaszcza że w obserwa
cjach nie będzie przeszkadzał Księżyc w nowiu.

Od 7 do 17 grudnia promieniują meteory z roju Gemi-
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nidów (GEM) związanego z planetoidą (prawdopodobnie 
„wygasłą” kometą) (3200) Phaeton. Radiant Geminidćw 
leży w gwiazdozbiorze Bliźniąt i w  momencie maksimum 
aktywności w dniu 13 grudnia o 22:20 UT ma współrzędne 
a = 7"28m, ó = +33°. Warunki obserwacyjne Geminidów 
w tym roku są znakomite w związku z Księżycem w nowiu. 
Szczególnie istotne jest określenie dokładnego momentu 
maksimum, gdyż w ciągu minionych 15 lat zmieniał się on 
w granicach do 2h20m od podanego powyżej.

Od 12 grudnia do 23 stycznia promieniują meteory z roju 
Com a B eren ic idów  (COM ). R ad ian t m eteorów  leży 
w gwiazdozbiorze Warkocza i ma współrzędne: a  = 11h40m, 
ó = +25°. Maksimum aktywności COM przypada 19 grud
nia. Strumień jest słabo zbadany i wymaga obserwacji, wia
domo jedynie, że jest aktywny w okresach aktywności Ge
minidów i Kwadrantydów. Tegorocznym porannym obser
w acjom  m eteorów  nie będzie  p rzeszkadza ł Księżyc 
w pierwszej kwadrze.

1d06" Odkrycie gwiazdy u> Cne (5,9m) przy ciemnym brzegu Księ
życa po pełni, widoczne w całej Polsce (Gdańsk 06h03m — 
Kraków 06h17m).

1d07h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 5°.
2d Gwiazda zmienna długookresowa RT Cyg (miryda) (19h43,6m, 

+48°47’) osiąga maksimum jasności (7,3m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2002],

2d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
3d Gwiazda zmienna długookresowa R Peg (miryda) (23h06,6m, 

+10°32’) osiąga maksimum jasności (7,8m).
4d18h52m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003].

4d22h52m Gwiazda zmienna r\ Aql (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 4/2003], 

5d Gwiazda zmienna długookresowa S Her (miryda) (16h51,9m, 
+14°57') osiąga maksimum jasności (7,6m).

5d02h Maksymalna libracja Księżyca (8,1°) w kierunku krateru 
Schickard (oświetlony).

5d23h Złączenie Wenus z Marsem w odl. 1°.
7d11h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 0,6°.
8d02h25m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2003], 
8d18h Saturn w opozycji do Słońca.
9d22h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2°.
10d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
10d01h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 4°.
10d03h40m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003], 
10d08h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
11d12h Minimalna libracja Księżyca (5,4°) w kierunku Sinus Iri

dium (oświetlona).
11 d20h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 6°.
12d03h06m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003], 
13d17h Pluton w koniunkcji ze Słońcem.
15d01h42m 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],

15d16h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 6°.
15d18h29m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2002],

17d00h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.

Rys. 7. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w grud
niu 2004 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Callisto). Prze
rwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w cieniu pla
nety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy planety), 
wschód na lewo

U  l̂ Tii l b

1 \ ft ----------- ---1?------
2 \ ----------------- -----18 —

3 — M-— -------19— -

4  ------------- -2 0----
5  ------------ -21----

6  --------------- --22-----
7  V v -------23----

8  ----------24----

9  -----------25----

1 0  l- 26----

1 1 v^\r— 2 1 —

1 2  —  28 —

1 3  \ 29----

1 4  -M---- V  30----

1 5  f , -----V 31 —
1 6  ĆMć.------ XI 32----

Rys. 8. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Saturna 
w grudniu 2004 (III -Tethys, IV -  Dione, V -  Rhea, VI -  Tytan, VIII 
-  lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa (tarczy plane
ty), wschód na prawo
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17d08h Maksymalna libracja Księżyca (8,6°) w kierunku Mare 
Humboldtianum (oświetlone).

17d22h31m 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],

18d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
18d19h Zakrycie gwiazdy 27 Psc (4,9m) przez ciemny brzeg Księ

życa w pierwszej kwadrze, widoczne w całej Polsce (Zielona 
Góra 19h38m — Lublin 19h43m).

18d21h Zakrycie gwiazdy 29 Psc (5,1m) przez ciemny brzeg Księ
życa w pierwszej kwadrze, widoczne w całej Polsce (Szcze
cin 21h37m — Krosno 21h38m).

20d07h Merkury nieruchomy w rektascensji.
20d19h20m 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].

20a19h41m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

20d21h14m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003],

21 d12h42m Słońce wstępuje w znak Koziorożca, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wówczas 270°; rozpoczyna się zima astrono
miczna.

24d06h Minimalna libracja Księżyca (5,5°) w kierunku Marę Au- 
strale (oświetlone).

26d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
28°09n Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 4°.
28d22h24m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2002],

29d20h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 
równej 22°.

30d22h05m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

30d23h45m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2002],

31d06h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 1°.

(LEO) w okresie od 15 do 20 listopada 2004

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

Aby otrzymać datę w obowiązującym w listopadzie i grud
niu w Polsce „czasie zimowym”, należy dodać 1 godzinę.

Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla 
współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia podano 
momenty największego zbliżenia obiektów na niebie. Poda
ne są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Polsce.

Współrzędne równikowe podane są dla Epoki 2000.0.

Opracował T. Ściężor

Rys. 9. Trasa planetoidy (27) Euterpe na tle gwiazd gwiazdozbioru 
Barana w listopadzie 2004 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

nych Taurydów (NTA) i Południowych Taurydów (STA) w okresie od 
30 września do 30 listopada 2004

Rys. 12. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego alfa-Mono- 
cerotydów (AMO) w okresie od 15 do 25 listopada 2004 i sigma- 
-Hydrydów (HYD) w okresie od 5 do 15 grudnia 2004
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Rys. 13. Położenie i ruch własny radiantów meteorowych Gemini- 
dów (GEM) w okresie od 5 do 20 grudnia 2004 i Monocerotydów 
(MON) w okresie od 30 listopada do 15 grudnia 2004

Rys. 15. Mapa gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy do obserwacji 
gwiazdy zmiennej długookresowej T UMa (12h36m23,5s, +59°29’13"). 
Podane jasności gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 7°, pół
noc u góry)

Rys. 14. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego Coma Bere- 
nicidów (COM) w okresie od 15 grudnia 2004 do 15 stycznia 2005

nej długookresowej R Peg (23hÓ6m39,2s, +10°32’36”). Podane ja
sności gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

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

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

Nr 44 116022020000000055305241

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

Piotr Wąż 
Centrum Astronomii UMK 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

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

Rozwiązaniem krzyżówki z „Uranii-PA” nr 3/2004 jest hasło: 
„TRANZYT WENUS”.

Nagrody książkowe wylosowali: Andrzej Kwinta z Dą
browy Górniczej i Agnieszka Slaweta z Kielc. Gratulujemy. 
Nagrody wyślemy pocztą.

Zapraszamy do rozwiązania nowej krzyżówki:

1. Miasto z największą liczbą laureatów OMSA
2. Chaotyczne ruchy gazu w małych skalach
3. Płytę z nią można wygrać rozwiązując tę krzyżówkę
4. Jedna z metod badania Ziemi
5. Punkt; temperatura, powyżej której substancje ferro

magnetyczne tracą swój magnetyzm
6. Autor podstawowego twierdzenia teorii dynama
7. Teoria ...
8. XVII-wieczny obserwator Słońca
9. Rozszczepienie w widmie Słońca
10. Polski satelita telekomunikacyjny, który nigdy nie 

powstał
11. Ma dolecieć do komety Czeryumow-Gerasimienko
12. Inaczej skośny (np. przepływ)
13. Najniższa wartość
14. Nazwa mgławicy NGC 1499
15. Pierwszy sądził, że Ziemia to wielki magnes
16. Zmiana polarności słonecznych 

dziur koronalnych
17. Nauka zajmująca się badaniem 

Słońca

Po wpisaniu odgadniętych słów klu
czowych do diagramu, litery w wyróż
nionych polach utworzą hasło, które 
jest rozwiązaniem krzyżówki. Na roz
wiązania czekamy do końca paździer
nika br. Osoby nie będące prenumera
torami „Uranii-PA” muszą dołączyć do 
rozwiązania kupon umieszczony w le

wym górnym rogu tej strony. Prenume
ratorzy mogą przesyłać rozwiązania 
drogą elektroniczną. Wśród autorów 
prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy 
dwie płyty Polarisa Moo'«'sequences 
(www.polaris.z.pl).

Słowa kluczowe do odnalezienia hasła 
w krzyżówce z Uranii-PA 3/04:
1. Tytan; 2. Nereida; 3. Aldebaran; 4. Ed- 
dington; 5. Łaskarzew; 6. Tryton; 7. Krys
tyna; 8. Niegowiecki; 9. Kielce; 10. Can
non; 11. Plutonki; 12. Versoix.

Ciekawe strony internetowe...
Proponuję dziś wycieczkę na stronę poświęconą wielkim debatom w astronomii — „Great Debates in Astrono

my”: http://antwrp.gsfc.nasa.gov/diamondJubilee/debate.html.

Znajdziemy tam odnośniki do czterech debat, poczynając od pierwszej 
w roku 1920, chyba najsłynniejszej, w której uczestniczyli Heber D. Curtis 
i Harlow Shapley, a poświęconej skali odległości we Wszechświecie — „The 
Scale of the Universe”, poprzez dyskusję na temat odległości do źródeł bły
sków gamma (Bohdan Paczyński i Donald Q. Lamb — 1995) —  „The Di
stance Scale to Gamma-ray Bursts”, ponownie o skali odległości (Gustav A. 
Tammann i Sidney van den Bergh —  1996) — „The Scale of the Universe” 
a kończąc na naturze Wszechświata (P James E. Peebles i Michael S. Turner 
— 1998) —  „The Nature of the Universe”. Niektóre odnośniki niestety nie 
działają, ale wystąpienia oponentów dostępne są w całości. Warto przyjrzeć 
się argumentom stron —  najczęściej stykamy się z nimi w znacznie bardziej 
uwikłanej postaci — czasem warto zatrzymać się i zorientować, co właściwie 
na dany temat wiadomo... (rs)

Great Debates in Astronomy

Following m the footsteps of the famous Apnl 1920 'Great Debate' between Harlow 
Shapley and Heber Curtis, this senes of debates among leaders m the astronomical 
community highlight major quests in astronomy and astrophysics m an open fonim at the turn 
of the millennium

Each debate has been held m April m the Baird auditorium of the Smiths Oman's Museum of 
Natural History, the site of the original Shapley - Curbs debate Tbs delightful auditorium's 
general appearance has remained remarkably constant since the 1920s Its large, central 
ceiling electrolier is the debate senes logo used above

These pages feature background information, educational matenal, and published 
proceedings for each debate. Information on future debates will also be made available here.

Organizers: .M r i ł j jfBMsff (MED & GISRA)
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http://www.polaris.z.pl
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/diamondJubilee/debate.html


surami

Dariusz Dorosz z Żabikowa 
k. Radzynia Podlaskiego, 
oprócz zdjęć zarejstrowane 
go przejścia Wenus przed 
tarczą Słońca, przysłał do 
Redakcji „Uranii” sporą 
kolekcję pięknych zdjęć, 
z których kilka prezentuje
my na tej stronie Galerii. 
Wyżej, po lewej: Księżyc 
w perygeum, 1 lipca, godz. 
21:30 (MTO-11CA, eksp.
0,5 s). Po prawej: Słońce 
a la „żółw Ninja” (6.06.2004, 
godz. 4:20, eksp. 1/125 s). 
Obok: Wenus w złączeniu 
z Plejadami (1.04.2004, 
godz. 20:30, obiektyw 2/58, 
eksp. 13 s).
Niżej: obłoki srebrzyste 
(4.07.2004, godz. 2:30, 
obiektyw 2/58, eksp. 15 s)

URANIA
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Pastelowe pierścienie Saturna

Pierścienie Saturna w barwach naturalnych. Obraz uzyskany przez stację Cassini 21 czerwca 2004 r. 
z odległości 6,4 min km od planety, gdy stacja kosmiczna zbliżała się „z dołu” do płaszczyzny pierścienia. 
Najjaśniejszą częścią obrazu jest pierścień B, w którym są widoczne tysiące indywidualnych pierścieni 
z wyraźnie zmieniającymi się odcieniami koloru piaskowego. Ponieważ materia pierścieni jest głównie 
złożona z lodu wodnego, te zmiany barwy świadczą o domieszkach do lodu różnych materiałów skalnych 
i, być może, węglowych. Ciemny pas okalający „od dołu” pierścień B, to „Przerwa Cassiniego”. Dalej, na 
zewnątrz rozciąga się pierścień A z wąskim ciemnym pierścieniem „Przerwy Enckego”. Wewnątrz pier
ścienia B znajdują się pierścienie C i D, natomiast poza obrazem, na zewnątrz pierścienia A są słabo 
świecące pierścienie F, G i E. Obrazy i pomiary wykonane przy pomocy różnych instrumentów stacji 
Cassini zapewne pomogą wyznaczyć skład i budowę systemu pierścieni Saturna.

Fot. NASA/JPL/SSI Boulder,Colo


