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Mgławica Robaczek lub Motylek, jak czasem nazywają ją astronomowie polskojęzyczni (ang. Bug Nebula), czyli NGC 
6302 jest jedną z najjaśniejszych i najbardziej niezwykłych mgławic planetarnych. To zdjęcie zostało złożone z dwóch 
zdjęć wykonanych szerokokątną kamerą planetarną WFPC2 teleskopu kosmicznego Hubble'a . Ekspozycja w linii 

trwała 610 s (tutaj obraz wykorzystany w kolorze niebieskim) a w liniach zjonizowanego azotu 470 s (tu obraz 
wykorzystany jako czerwony). Azot jest najbardziej obfity w rejonach zewnętrznych, gdzie gaz jest chłodniejszy. 
Umierająca gwiazda jest bardzo gorąca (250 tys. stopni) i znajduje się w prawym górnym rogu zdjęcia, między 
zwężającymi się jasnymi płatami zjonizowanego gazu, w które wcina się pyłowy torus całkowicie zasłaniający gwiaz
dę. NGC 6302 znajduje się w odległości 4 tys. lat św. od nas w gwiazdozbiorze Skorpiona.

Zdjęcie: A. Zijlstra (UMIST) i in., ESA, NASA
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy;
To już ostatni zeszyt roku 2004, a wydawało się, że dopiero niedawno 

rozpoczynaliśmy ten rok, tak bardzo obfity w wyjątkowe wydarzenia 
astronomiczne. Przeżywaliśmy lądowania kilku stacji na Marsie, przejście Wenus 
na tle tarczy Słońca, spotkanie sondy Cassini z Saturnem i inne ciekawe odkrycia.
Ostatnie dni przyniosły informację o przyznanej Nagrodzie Nobla w dziedzinie 

fizyki za badania kwarków. Badania tych maleńkich cząsteczek to dziedzina fizyki 
cząstek elementarnych, czy godzi się zatem wymieniać wyróżnienie tych badaczy 
jako wydarzenie w dziedzinie astronomii? Jak bliskie są związki między 
astronomią, a zwłaszcza kosmologią, a fizyką cząstek elementarnych mówi nam 
właśnie otwierający ten zeszyt artykuł prof. T. Zbigniewa Dworaka o modelach standardowych: 
kosmologicznym modelu Wszechświata i modelu standardowym cząstek elementarnych.

Wiele miejsca poświęcamy w bieżącym zeszycie gwiazdom w fazie rodzenia się i w fazie umierania. 
W obu tych fazach mamy do czynienia z obiektami mgławicowymi: te pierwsze są znane jako obiekty 
Herbiga-Haro, a te drugie to mgławice planetarne. Przedziwne i różnorodne kształty mgławic HH 
świadczą o niezwykłej aktywności i, powiedziałbym fantazji, rodzących się gwiazd. Przegląd cech tych 
obiektów daje artykuł Tomasza Kamieńskiego bogato ilustrowany na środkowych stronach kolorowych 
„ Uranii O mgławicach planetarnych już kilkakrotnie pisaliśmy na naszych łamach. Teraz skupiamy 
się na ich promieniowaniu rentgenowskim, które możemy ostatnio badać dzięki paru znakomitym 
teleskopom kosmicznym (głównie Chandra i XXM-Newton) wprowadzonym na orbity okołoziemskie 
w ciągu ostatnich lat. Opowiada o tym artykuł Dominika Wóltańskiego.

Astrolabium, którego początki sięgają prawdopodobnie wieków przedchrystusowych, jest pięknym 
i ciągle fascynującym instrumentem astronomicznym. To, chyba można zaryzykować takie określenie, 
starożytny komputer astronomiczny. Nie wypada nie znać jego historii, zasad jego struktury 
i posługiwania się nim. Marcin Egert z Łodzi przedstawia nam ten instrument i szkicuje zastosowania 
do rozwiązywania określonych problemów astronomicznych.

W sierpniu br. odszedł na wieczną wachtę Wielki Astronom XX w., twórca powszechnie przyjętego 
modelu jądra kometamego, Profesor Fred L. Whipple. Wspominamy Jego postać i główne dokonania 
naukowe w In Memoriam.

W Astronomii w szkole Juliusz Domański kreśli fundamentalne zasady rozumienia natury Słońca 
i gwiazd i, za Edingtonem, przekonuje nas, że nie ma nic prostszego niż gwiazda...

Obserwatorzy gwiaździstego nieba znajdą w tym zeszycie wiele informacji o tym co, czym i jak  
obserwować: jest kalendarzyk astronomiczny (już na początek roku 2005), jest katalog ciekawych 
obiektów w Hydrze, jest dalszy ciąg naszej Galerii obiektów NGC i „recepta”, jak samodzielnie 
wykonać obiektyw do refraktora.

Wiele się działo w czasie miesięcy wakacyjnych w polskim życiu astronomicznym i to na różnych 
poziomach naukowego wtajemniczenia. Odbyła się międzynarodowa konferencja w Toruniu na temat 
różnych aspektów wykorzystywania wielkich (10 m) teleskopów typu HET i SALT, było krajowe, ale 
z uczestnictwem gości zagranicznych, spotkanie bieszczadzkie na temat pogody kosmicznej, konferencja 
meteorytowa w Poznaniu oraz szereg miłośniczych spotkań obserwatorów Słońca, gwiazd i komet.
O niektórych z tych spotkań piszemy już w bieżącym numerze naszego pisma.

Zwracamy też Państwa uwagę na ciekawą książkę pióra profesora Erika Infelda (syna Leopolda, 
współpracownika Einsteina) pt. Cena Nobla oraz na felieton muzyczny Jacka Drążkowskiego.

Życzę Państwu przyjemnej i pożytecznej lektury.

Toruń w październiku 2004 r.
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czytelnicy piszą. (5-3
Szanowna Redakcjo!

Jestem prenumeratorem 
Waszego pisma od dwóch lat. 
Wcześniej numery „Uranii” czy
tałem raczej okazjonalnie. Nie 
spotkałem się w nich z artykuła
mi dotyczącymi zegarów sło
necznych (zapewne takie były). 
Byłbym bardzo wdzięczny, gdy
bym otrzymał informację o tego 
typu artykułach lub książkach 
(albo kontaktach).

Przy okazji chciałbym przed
stawić własnoręcznie wykonany 
amatorski zegar słoneczny. Jest 
to zegar zbudowany na pow. ok. 
2 m2 pokazujący czas urzędo
wy środkowoeuropejski (15E). 
Zegar ten wykonałem na połu
dniowej ścianie altanki ogrodo
wej. Obliczeń położenia linii go
dzin i minut oraz linii przejść dla 
poszczególnych znaków zodia
ku dokonałem za pomocą pro
gramu Ephemeris Tools 4.4310 
oraz prostych funkcji trygonome
trycznych (sin, tg). Przy rysowa
niu wykresu poprawek również 
korzystałem z powyższego pro
gramu.

Przy pomocy zegara można 
określić m.in. aktualną godzinę 
urzędową (15E), aktualne poło
żenie Słońca w poszczególnych 
znakach zodiaku oraz moment 
górowania Słońca. Aby określić 
aktualny czas, należy do odczy
tu z tarczy zegara dodać popraw
kę odczytanąz wykresu. Dla cza
su zimowego (MEZ) odczytu do
konujemy na górze zegara (ko
lor niebieski), dla czasu letniego 
(EEZ) w dolnej części zegara (ko
lor czerwony). Określenie znaku 
zodiaku jest możliwe wtedy, gdy 
koniec cienia znajduje się na tar
czy zegara (musimy jeszcze in
tuicyjnie wiedzieć, czy w momen
cie odczytu jesteśmy przed albo 
po przesileniu letnim, aby nie po
mylić np. Barana z Panną). Miej

scowe południe (górowanie Słoń
ca) wskazuje żółta pionowa linia 
w środku zegara. W przypadku, 
gdy równanie czasu = zero ma 
ono miejsce o 11h 44m 20s (MEZ) 
dla miejsca wykonania zegara.

Tarczę zegara wyskalowano 
co 10 min, co pozwala na sza
cunkowy odczyt godziny z do
kładnością 1 min. Pod tarczą 
umieszczono wykres poprawek 
w postaci różnicy czasu słonecz
nego średniego i czasu słonecz
nego prawdziwego (równanie 
czasu ze znakiem minus). Zasto
sowano tego typu wykres, ponie
waż przyjęto zasadę, że do od
czytu z tarczy zegara dodajemy 
poprawkę (łatwiej jest przeciętne
mu obserwatorowi dodać liczbę 
dodatnią niż odjąć ujemną choć 
z matematycznego punktu wi
dzenia jest to dokładnie to samo). 
Szacunkowa dokładność odczy
tu poprawek ok. 1/2 min. Wykres 
poprawek wykonano w skali 
pionowej 1 cm = 1 min i pozio
mej 2 mm = 1 doba, co przy ko
rzystaniu z linijki pozwala łatwo 
określić poprawki z dokładnością 
kilkunastu sekund. Na dokład
ność określenia czasu z zegara 
wpływają:
1. Błędy wykonawcze:
— określenie usytuowania po
łożenia ściany— wykonałem na 
podstawie obserwacji Słońca 
z dokł. ok. 3',
— równość i pionowość ściany,
— pomiar długości i precyzja 
ustawienia gnomonu,
— dokładność wykreślenia linii.
2. Błędy odczytu:
— umiejętność szacunkowego 
podziału odcinka przez obser
watora,
—  dokładność odczytu godziny 
i minuty z tarczy zegara (ok. 
1 min)
— dokładność odczytu popra
wek z wykresu (ok. 1/2 min).

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!

Reasumując, maksymalny 
błąd określenia aktualnego cza
su urzędowego nie przekracza 
±2 min, zaś w ok. 80% odczy
tów błąd ten jest mniejszy niż 
1 min. Zapewne nie jesttojakaś 
rewelacja, ale dla amatorskich 
warunków wykonania chyba za
dawalająca dokładność. Zega
rowi temu brakuje jeszcze „du
szy” artystycznej, ale w wersji 
prototypowej chodziło mi raczej 
o rozpracowanie matematyczne 
zegara.

Grzegorz Górecki
Red.: Artykułpt. „Zegarsłonecz
ny jako przyrząd dydaktyczny" 
publikowaliśmy na łamach „Ura- 
nii-PA" w 2002 r. w zeszycie nr 3 
nas. 132.

Do redakcji „Uranii -  Postępów 
Astronomii”

Chciałbym nawiązać do arty
kułu .Złapać spadającągwiazdę" 
z numeru 4/2004 „Uranii -  PA", 
gdyż dotyczy to być może także 
mojej osoby. Otóż byłem świad
kiem dziwnego zjawiska, po któ
rym od razu pomyślałem, że mia
łem do czynienia z bolidem. Jed
nak nikomu nie miałem odwagi 
o tym powiedzieć, ponieważ zja
wisko to było bardzo jasne i trwało 
dość długo.

Może nawet jaśniejsze od 
przypadku opisanego w artyku
le, to znaczy jaśniejsze od -19 
mag. zaobserwowanego 7 IV 
1959 r. w Czechosłowacji. Było 
to w połowie lipca 1989 r„ gdy 
byłem na wakacjach u mojej bab
ci. Około godziny 23 wyszedłem 
na zewnątrz budynku myć zęby, 
ponieważ u babci nie ma łazien
ki. A poza tym była piękna noc, 
gdy usłyszałem szum dosyć cha

rakterystyczny, taki jakim posłu
gują się dźwiękowcy w filmach 
przy cięciu w powietrzu rozpalo
nym do białości mieczem, a po
tem zrobiło się bardzo jasno, jak 
w dzień, trwało to dosyć długo. 
Nad gankiem była zapalona 
żarówka o mocy około 60 W, 
a mimo to było bardzo jasno. 
Mogło to zjawisko być nie odno
towane, ponieważ moja babcia 
mieszka około 2 km od granicy 
z dzisiejszą Białorusią.

Pozdrawiam
Sebastian Krawel

WP Prof. Andrzej Woszczyk 
Redaktor Uranii-PA 
Niniejszym proszę o sprosto

wanie w mojej notce „Źle poda
wana data” przekręconego w 
opracowaniu redakcyjnym na
zwiska osoby trzeciej. Chodzi o 
dyrektora Redakcji Oświatowej 
Polskiego Radia mgr Jacka Ku
nickiego (a nie Unickiego!).

Wiersz poniżej jest słowo 
„element”, a powinno być ewe
nement.

Jeszcze niżej jest replika prof. 
Dworaka. Wynikałoby z niej, że 
Niemcy wyprodukowali przynaj
mniej 3000+1600 rakiet V2. Otóż 
wszystkich razem nie wyproduko
wali tyle(!), a na Amsterdam wy
słali znikomą liczbę (zresztą właś
nie z Amsterdamu (Hagi) „ostrze
liwali” Londyn). No cóż, może tym 
razem zwróci na to uwagę ktoś 
inny. Te dane bez trudności moż
na skonfrontować w porządnych 
źródłach (np. encyklopediach).

Z poważaniem
A. Marks

Red.: Bardzo przepraszamy za 
błędy powstałe przy przepisy
waniu Pańskiego listu.
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W NUMERZE

244 Modele standardowe
T. Zbigniew Dworak

W artykule przedstawiono model standardowy cząstek elementarnych i subelementar- 
nych mający ścisłe powiązania z kosmologicznym modelem standardowym. Właśnie 
teraz Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki „za odkrycie asymptotycznej swobody w teorii 
silnych oddziaływań " (czyli po prostu za odkrycie kwarków przedstawianych w artyku
le) otrzymali Amerykanie: David Gross, H. David Politzer i Frank Wilczek mający 
polskie korzenie.

246 Mgławice planetarne w promieniach X
Dominik Wóltański
Krótko istniejące, a niezwykle piękne obrazy umierających gwiazd, znane jako mgławi
ce planetarne, stały się ostatnio przedmiotem intensywnych badań za pomocą znakomi
tych rentgenowskich teleskopów kosmicznych Chandra i XMM-Newton. Poznaliśmy 
wiele skrywanych dotąd tajemnic ich natury. Gorąco polecamy lekturę tego ciekawego 
artykułu.

252 Astrolabium  —  krótkie wprowadzenie
Marcin Egert
Astrolabium to zapewne starożytny komputer, przy pomocy którego możliwe było roz
wiązywanie rożnych problemów obserwacji astronomicznych związanych z określaniem 
czasu oraz pozycji Słońca i gwiazd na niebie. Zasady, na których opiera się jego budo
wa, były znane juz Hipparchowi i Ptolemeuszowi, ale rozkwit zainteresowań tym przy
rządem nastąpił w wiekach IX i X  wśród Arabów, którzy następnie sprowadzają go do 
Hiszpanii. Stąd zdobywa szturmem uniwersytety, dwory królewskie i trafia nawet pod 
przysłowiowe strzechy...

259 Obiekty Herbiga-Haro
Tomasz Kamiński
Obiekty odkryte przeszło 50 lat temu przez astronomów, których noszą nazwiska, są 
małymi mgławicami o przeróżnych kształtach, które świadczą o ogromnej aktywności 
i chyba fantazji natury w chwilach rodzenia się gwiazd. Zapewne biorą swój początek 
w protogwiazdach, a następnie wykluwają się z nich gwiazdy zmienne TT Tauri. Nie
zwykle pasjonujące są narodziny gwiazd! Ten artykuł gorąco polecamy.

■■■ w kolorze: Heic0407 (okł. II); Obiekty Herbiga-Haro (wkł. II, IV); Galeria 
Uranii (okł. III); Kipiące Słońce (okł. IV) 
rozmaitości: Pierwsze żniwa na nowym polu Hubble'a (265); 
w kraju: Czwarty Obóz Szkoleniowo-Obserwacyjny PTMA (270); Dziewiąte 
bieszczadzkie spotkania dyskusyjne (271); XXXII Zjazd Towarzystwa Obser
watorów Słońca (272); Konferencja Meteorytowa, Poznań 2004 (272)

266 galeria obiektów NGC: NGC 1664; N G C 1788; NGC 2022; NGC 2024 
269 In Memoriam: Profesor Fred Lawrence Whipple 1906-2004 
21A astronomia w szkole: Słońce i inne gwiazdy
276 poradnik obserwatora: Interesujące obiekty: Hydra
277 poradnik konstruktora: Samodzielne wykonywanie obiektywów — czy to 

możliwe?
280 kalendarz astronomiczny 200Sr. styczeń -lu ty
286 recenzje: Eryk Infeld, Cena Nobla
287 astronomia i muzyka: 10 lat duetu Keller & Schónwalder
288 relaks z  Uranią: krzyżówka 
288 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Znajdująca się 3 tys. lat św. od Ziemi, rozległa na ponad pół roku św., mgławica Kocie Oko 
(NGC 6543) jest klasycznym przykładem końcowej, krótkotrwałej, lecz jakże efektownej 
fazy życia gwiazd podobnych do Słońca. Znajdująca się w centrum gwiazda wytwarza 
zewnętrzne wzory koncentrycznych pyłowych otoczek poprzez zaburzanie otaczającej ją 
materii serią regularnych konwulsji. Natomiast powstawanie pięknych wewnętrznych struk
tur nadal pozostaje zagadką. Podobną fazę własnej mgławicy planetarnej nasze Słońce osiąg
nie za ok. 5 mld lat.
Fot.: NASA, ESA, HEIC, The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
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t " ~ “  Modele 
standardowe

W „ Uranii -  Postępach 
Astronomii” (6/2002), 
w artykule „Krótka historia 
powstania Wszechświata” 
przedstawiono też, między 
innymi, model standardowy 
kosmologii, nie 
wymieniając go wprawdzie 
Z nazwy. Z  kolei w numerze 
6/2003 zwracano uwagę na 
kosmologię kwantową oraz 
„nową hipotezę 
pochodzenia 
Wszechświata”. Obecnie 
pragniemy powrócić do tego 
tematu, lecz naświetlając (!) 
go z diametralnie różnych 
pozycji: mikroświata 
i makroświata

U  W edstawiony w „Uranii —  PA” 
wyżej w ym ieniony artykuł, 

M  i piękna książka ks. prof. Micha
ła Hellera Początek jest wszędzie (któ
rej recenzja też była zam ieszczona 
w naszym periodyku) miały ogromne 
reperkusje. Niektórzy Czytelnicy doma
gali się szczegółowych wyjaśnień, po
nieważ używając czterech tylko działań 
arytmetycznych, nie mogli oczywiście 
otrzymać wyników podawanych przez 
uczonych. Ponadto zawinił brak zrozu
mienia nukleosyntezy pierwotnej oraz 
„drobny” błąd —  zabrakło w druku jed
nego zera; więc nie 3000 K, a 30 000 K. 
Zbyt dosłownie traktowano również 
„ucieczkę galaktyk”, podczas gdy idzie 
o samo rozszerzanie się przestrzeni —  
w dodatku inflacja przebiega z prędko
ścią o wiele przewyższającą szybkość 
światła c, bowiem szczególna teoria 
względności nie narzuca żadnych ogra
niczeń na tempo rozszerzania się prze
strzeni!

W tej sytuacji pojawiły się niezmier
nie kształcące artykuły, jak na przykład:
O problemie odległości w kosmologii 
(„Urania-PA”, 4/2003) Jerzego Sikor
skiego, czy Za kosmicznym horyzontem 
zdarzeń („Urania-PA”, 1/2004) Andrze
ja  Krasińskiego. Obecnie zamierzamy 
podzielić się z Czytelnikami pewnymi 
szczególnymi refleksjami dotyczącymi 
mikroświata (mikrofizyki, mikroprze- 
strzeni) oraz makroświata (makroprze- 
strzeni, Wszechświata).

Trwające około 50 lat zmagania fi
zyków teoretyków oraz fizyków ekspe
rymentatorów (nazwisk większości nie 
wymieniamy, ponieważ lista zajęłaby 
objętość artykułu), wspom aganych 
przez coraz bardziej wyrafinowane 
komputery i coraz potężniejsze akce

leratory, przyniosły wreszcie pożąda
ne efekty w fizyce cząstek elementar
nych. Nie dość, że odkryto wszystkie 
sześć przew idzianych przez teorię 
kwarków, leptonów, bozony cechowa
nia (w tym gluony), ale jeszcze opra
cowano, przedstawiony w ramce (tabe
la), tzw. model standardowy! Nazwa nie 
jest bynajmniej przypadkowa, lecz ma 
odniesienie do modelu standardowego 
kosmologii —  i to nader ścisłe. Postara
my się pokrótce i w miarę przystępnie 
to wyjaśnić, przybliżyć...

Fizycy eksperymentatorzy, dosłow
nie ciężko pracując przy akceleratorach, 
koniecznie potrzebowali wsparcia i to 
nie tylko finansowego. Przychodzili im 
z pomocą teoretycy —  chociażby Mur
ray Gell-Mann (nb. autor książki Kwark
i jaguar) bardzo długo traktował wymyś
lone przez siebie kwarki jako twór wy
łącznie matematyczny (przypomnijmy, 
że coś podobnego napisał Osiander 
w sfałszowanej „Przedmowie” do De 
Revolutionibus —  to tylko matematy
ka!). Jednak kiedy się okazało, że na
wet w najpotężniejszym akceleratorze 
nie sposób osiągnąć tak ogromnych 
energii na Ziemi, wtedy pomoc przyszła 
niespodziewanie (?) ze strony kosmo
logów i astrofizyków wysokich energii. 
Przypomnijmy, że dość długo, może do 
połowy XX w„ podejrzliwie patrzono na 
kosmologię, bowiem wiek Ziemi nie 
dawał się jakoś uzgodnić z wiekiem 
Wszechświata, wynikającym ze stałej 
Hubble’a. Dopiero jej radykalne zmniej
szenie —- głównie dzięki pozagalaktycz- 
nym obserwacjom przeprowadzonym 
przez Waltera Baadego —  pozwoliło na 
powstanie nowoczesnej kosmologii. Aż 
wreszcie dopracowano się właśnie po
jęcia Wielkiego Wybuchu (chociaż po-

244 U R A N IA  -  POSTĘPY ASTRONOMII 6/2004



MODEL STANDARDOWY CZĄSTEK ELEMENTARNYCH 

TABELA LEPTONÓW

rodzaj cząstki masa [MeV/c2] czas życia [s] ładunek [e]

elektron e 0,511099907(15) 00 -1

neutrino el. ve <10~5 (10-8?) 00 0

mion /x 105,658389(34) 2,19703(4)10-® -1

neutrino m. <0,17 00? 0

taon r 1777,05(27) 2,900(12)10“13 -1

neutrino t. vz <18,2 00 0

TABELA KWARKÓW

nazwa kwarka masa [GeV/c2] ładunek [e] „zapach”

„górny” u 0,0015— 0,005 +2/3 izospin l3=1/2

„dolny” d 0,003— 0,009 -1/3 l3=-1/2

„dziwny” s 0,06— 0,17 -1/3 (dziwność S=-1

„powabny” c 1,1— 1,4 +2/3 powab C=1

„denny” b 4,1— 4,4 -1/3 piękno B=1

„szczytowy” t 173,8(5,2) +2/3 prawda T=1

TABELA BOZONÓW POŚREDNICZĄCYCH

nazwa bozonu masa [GeV/c2] ładunek [e] czas życia [s]

foton y 0 (<10-25) 0 00

w +/- 80,41(10) +/-1 3,19(9)10"25

Z 91,187(7) 0 2,643(7)10-25

gluony g 0 (uwięzione) 0 00

czątkowo była to złośliwa nazwa ukuta 
przez Freda Hoyle’a) i kosmologiczne
go modelu standardowego. Wynikało 
z niego, iż cofając się w czasie obser
wujemy. .. jakby tu powiedzieć?, coraz 
większą gęstość energii. Z modelu stan
dardowego wynikało też, iż można się 
spodziewać kolejnych unifikacji oddzia
ływań (których tu nie przypominamy). 
Faktycznie opracowano na początku lat 
70. ubiegłego stulecia unifikację oddzia
ływań elektromagnetycznych i słabych, 
co oczywiście miało swoje przełożenie 
i poważne konsekwencje dla fizyki czą
stek elementarnych. Dlatego właśnie 
można stwierdzić, że zaczęli być pomoc
ni i kosmologowie, i astrofizycy. Wnio
skując logicznie —  im wcześniejsze eta
py istn ienia W szechśw iata, z tym 
większą mamy do czynienia gęstością 
energii, która umożliwia dalsze unifika
cje oddziaływań: GUT (Great Unifica
tion Theories —  Wielka Unifikacja; do
łączenie  oddziaływ ań silnych do 
elektrosłabych) oraz Superunifikacja 
(złączenie wszystkich oddziaływań). 
A jeśli tak, to obserwując echa bardzo 
wczesnego Wszechświata, możemy zdo
być informację nawet o różnych egzo
tycznych cząstkach (nie mówiąc już o hi
potetycznym  wciąż grawitonie czy 
sławetnym bozonie Higgsa —  ale o tym 
za moment). I właśnie, zarówno teore
tycy, jak i eksperymentatorzy rzucili się 
śledzić doniesienia o obserwacjach 
astronomiczno-kosmologicznych —  na 
przykład dowiedzieli się wreszcie, iż 
neutrino ma masę, chociaż co najmniej 
kilkaset tysięcy razy mniejszą od masy 
elektronu.

Natomiast teoretycy zaczęli wysuwać 
śmiałe i nader uprawdopodobnione kon
cepcje, a głównie czynił to Peter Higgs. 
To on, nim jeszcze sformułowano osta
teczny model standardowy cząstek ele
mentarnych, wysunął hipotezę, między 
innymi na podstawie znajomości współ
czesnej kosmologii, o istnieniu pola od
powiedzialnego za oddziaływania sła
be. Rzeczyw iście, odkryto bozony 
cechowania W*', W~ Z° owego pola Hig
gsa, co pozwoliło potem sformułować 
teorię oddziaływań elektrosłabych. Na
stępnie postulował on istnienie uniwer
salnej (?), supermasywnej cząstki X, 
zwanej też bozonem Higgsa, albo... 
Boską Cząstką. Dlaczego znanej jako 
Boska? Ponieważ ma bardzo osobliwe 
własności i może posłużyć do wyjaśnie
nia początkowej osobliwości. Powinna

ona mieć i zerowy ładunek elektryczny, 
i zerowy spin (jedna z liczb kwanto
wych), stąd jest zwana też bozonem ska
larnym, gdyż normalne bozony mają 
spin równy 1. Lecz istnieje jeszcze przy
czyna, żeby zwać ją  Boską Cząstką. Eks- 
trapolując wydarzenia wstecz poza Erę 
Plancka (10 44 s), można by domniemy
wać, że bozon Higgsa stawał się jakby... 
punktem osobliwym. Fizycznie nic jed
nak nie może osiągnąć wartości nieskoń
czonych, zatem, być może, ten skalamy 
bozon Higgsa eksplodował i oto mamy 
Wielki Wybuch oraz początek świata. Tak 
tedy to Boska Cząstka miałaby być tym 
pierwotnym praatomem, Ylemem albo 
też... A-tomem Demokryta.

Jednak być też może, iż świat miał 
inny początek. Stephen Hawking zauwa
żył podobieństwo owego pierwotnego A- 
tomu (pozwólmy sobie połączyć dwie 
nazwy) z czarną dziurą odwróconą w 
czasie. Ijest w tym wiele racji. Ale w czar
nej dziurze też występują efekty kwan- 
towo-grawitacyjne, najogólniej ujmując. 
Nie mamy jeszcze ostatecznej teorii czar
nych dziur —  zbyt dużo na razie przyję
to uproszczeń. Zaś czarna dziura przecież

wiruje, ponieważ wirowała gwiazda, 
z której taki kolapsar powstał. Czy w ta
kim razie Boska Cząstka też wirowała? 
I czy Wielki Wybuch nie spowodowało 
„nadmierne” wirowanie supermasywne- 
go (?) bozonu Higgsa (znowu nader 
upraszczająco ujmując)? Przypadek czy 
konieczność? A może była to lokalna 
bądź też zero-fluktuacja? Wszystko, co 
istnieje we Wszechświecie, jest dziełem 
przypadku i konieczności — jak przeni
kliwie zauważył starożytny Demokryt. 
Przypomina się ponadto niby grotesko
wa opowieść Ijona Tichego (bohatera 
Dzienników gwiazdowych Stanisława 
Lema) o tym, jak profesor S. Razgłaz (!) 
doszedł właśnie do wniosku, że Kosmos 
jest z a b r o n i o n ą  f l u k t u a c j ą .  Są to 
ładne „śmichy-chichy” z nauki, ale tkwi 
w nich głębsza zaduma. Lem znowu an
tycypował przemyślenia uczonych...

W dodatku istnieją też pewne podej
rzenia, iż jeśli dojdziemy do „absolutnej 
elementamości”, wtedy zamiast materii 
pozostaną tylko stosunki liczbowe, tzn. 
po prostu czysta informacja! Czyli nazwa 
Boska Cząstka znowu jest usprawiedli- 

dokończenie na s. 251
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Dominik Wóltański Mgławice
planetarne
w promieniach X

Mgławice planetarne, 
będące późnym i bardzo 
krótko trwającym etapem 
ewolucji malomasywnej 
gwiazdy, przyciągają uwagę 
swoją różnorodną morfologią: 
od kształtów okrągłych 
przez eliptyczne 
do dwubiegunowych. 
Jednocześnie jednak proces 
kształtowania mgławicy 
planetarnej, jak i je j ewolucja 
nie są dotychczas 
zadowalająco wyjaśnione. 
Ponieważ gwiazda centralna 
mgławicy planetarnej może 
mieć temperaturę 
na powierzchni powyżej 
100 000 K, a wokół niej tworzy 
się bąbel bardzo gorącego 
gazu, napierający swym 
ciśnieniem na wewnętrzne 
części mgławicy, to wskazówek 
i danych do badania 
formowania i ewolucji 
mgławicy planetarnej 
należałoby również poszukać 
w wysokoenergetycznej części 
widma promieniowania 
elektromagnetycznego. 
Odpowiednią częścią widma 
dla wskazanych obszarów jest 
daleki ultrafiolet 
i promieniowanie 
rentgenowskie. Jednak 
badanie mgławic 
planetarnych w zakresie X  
z powodów technicznych 
rozpoczęto dopiero przed 19 
laty. Natomiast instrumenty
0 odpowiedniej rozdzielczości
1 czułości uzyskano dopiero
w roku 1999 po uruchomieniu 
obserwatoriów 
rentgenowskich Chandra 
i XMM-Newton

Pokrótce o mgławicach 
planetarnych

Etap mgławicy planetarnej trwa bar
dzo krótko w porównaniu do innych sta
diów ewolucji gwiazdy — rzędu 10 000 
lat. Jest to stadium pośrednie pomiędzy 
czerwonymi olbrzymami a białymi kar
łami. Przez etap ten przechodzą gwiaz
dy małomasywne (do około 3 mas Słoń
ca), które pod koniec przebywania na 
asymptotycznej gałęzi olbrzymów od
rzucają swoje zewnętrzne warstwy 
w postaci wolnego i masywnego wiatru 
gwiazdowego, odsłaniając gorące jądro. 
Ta pozostałość, jako gwiazda centralna, 
również wysyła wiatr, ale mniej masyw
ny i dużo szybszy. Jest to materia cał
kowicie zjonizowana. Uderza on w ma
terię wiatru z poprzedniego etapu 
asymptotycznej gałęzi olbrzymów 
(AGB), tworząc falę uderzeniową w re
gionie kontaktu obu wiatrów, która z re
guły jest poprzedzona frontem jonizu
jącym. Zarówno fala uderzeniowa, jak 
i front jonizujący są odpowiedzialne za 
powstanie zagęszczeń materii wiatru 
AGB w postaci pierścieni widocznych 
w liniach wodorowych oraz charakte
rystycznych dla mgławic planetarnych 
liniach wzbronionych tlenu, azotu i wę
gla w zakresie widzialnym (przede 
wszystkim mgławicowe linie OIII 
495,9 nm i 500,7 nm oraz Nil 654,8 nm
i 658,3 nm). Wewnątrz tych pierścieni 
znajduje się obszar niewidoczny w za
kresie widzialnym, bąbel gorącego roz
rzedzonego, zjonizowanego gazu na
pierającego na wewnętrzne części 
pierścieni. Opisany model oddziałują
cych wiatrów jest przedstawiony sche

matycznie na rys. 1. Kolejne warstwy 
materii, widoczne w postaci pierścieni, 
często nie są sferycznie symetryczne, co 
zależy od rozkładu gęstości materii wia
tru AGB. Fala uderzeniowa zdaje się 
powiększać istniej ącąniesymetryczność 
gęstej materii AGB. Dlatego też można 
zauważyć powiększający się stopień 
asymetryczności w kierunku do gwiaz
dy centralnej, czego przykład znajduje 
się na rys. 2. Gorący bąbel zjonizowa
nego gazu wewnątrz mgławicy może 
okazać się regionem o najbardziej asy
metrycznych zewnętrznych granicach.

Dlaczego zakres X
Mgławice planetarne słabo promie

niują w zakresie rentgenowskim, ale 
właśnie promieniowanie X potwierdza 
istnienie gorącego gazu we wnętrzu 
mgławicy i dostarcza informacji na te
mat właściwości fizycznych gwiazdy 
centralnej. Ponieważ gorący gaz odgry
wa istotną rolę w strukturze i ewolucji 
mgławicy planetarnej, to obserwacje 
w zakresie rentgenowskim mogą stać się 
czynnikiem rozstrzygającym popraw
ność modelu, chociażby oddziałujących 
wiatrów, jeśli emisja promieniowania X 
rozciągałaby się do wewnętrznej krawę
dzi wewnętrznego pierścienia (tzw. rimu 
[5]). Przestrzenny rozkład i właściwo
ści spektralne rozciągłej emisji promie
niowania X od mgławicy planetarnej 
mówią o położeniu i warunkach fizycz
nych gorącego gazu w jej wnętrzu na 
obszarach objętych falą uderzeniową. 
Obserwacje promieniowania X od go
rącego gazu poddanego wpływowi fali 
uderzeniowej pozwalają przetestować,
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jak prędko szybkie wiatry gwiazdowe 
oraz skolimowane wypływy oddziałują 
z wiatrem AGB i przenoszą energię oraz 
pęd do materiału mgławicy. Obserwa
cje te dają więc unikalną możliwość 
bezpośredniego zweryfikowania dyna
micznych efektów szybkich wiatrów 
gwiazdowych i skolimowanych wypły
wów, jak również pomagają zrozumieć 
kształtowanie i ewolucję mgławic pla
netarnych.

Punktowe źródło znajdujące się 
w centrum mgławicy planetarnej z wid
mem twardego promieniowania X lub 
o nadzwyczajnie wysokiej jasności pro
mieniowania w zakresie X może wska
zywać na inny mechanizm emisji, taki 
jak  układ podwójny prom ieniujący 
w zakresie rentgenowskim. Wykrycie 
niewidocznych słabych towarzyszy 
układu podwójnego poprzez ich emisję 
koronalną oraz oszacowanie częstości 
form ow ania układów  podw ójnych 
mgławic planetarnych jest kolejnym atu
tem obserwacji w zakresie rentgenow
skim.

Obserwacje emisji promieniowania 
X od mgławic planetarnych mogą więc 
dostarczyć ważnych informacji na temat 
mechanizmów kształtowania i warun
ków fizycznych panujących w nich.

Mechanizmy promieniowania 
Z zakresu X  w mgławicach 
planetarnych

Są spodziewane dwa główne źródła 
emisji promieniowania X od mgławic 
planetarnych: bardzo gorąca gwiazda 
centralna oraz gorące i zjonizowane 
szybkie wiatry gwiazdowe w obszarach 
objętych falą uderzeniową. Emisja 
gwiazdowa i emisja mgławicowa róż
nią się zasięgiem i rozkładem przestrzen
nym oraz właściwościami spektralnymi. 
Ponadto materia skolimowanych wypły
wów uderzających z ogromną prędko
ścią w wolny i gęsty wiatr AGB, a także 
emisja koronalna niewidocznych karłów 
tworzących układ podwójny z gwiazdą 
centralną mgławicy planetarnej powin
ny stanowić kolejne źródła promienio
wania w zakresie rentgenowskim.

1. Emisja od gorących gwiazd cen
tralnych o temperaturach 100— 200 tys. 
K w postaci miękkiego promieniowa
nia rentgenowskiego o energiach foto
nów znacznie niższych od 0,5 keV. Pro
mieniowanie to powinno być źródłem 
punktowym, a jego właściwości spek
tralne powinny odzwierciedlać emisję

fotosferyczną spodzie
waną od gwiazdy.

2. Emisja od ogrze
wanego falą uderze
niową gazu we w n ę 
t r z a c h  m g ł a w i c y  
planetarnej generowa
nego przez oddziały
wanie szybkiego wiatru 
gwiazdowego (1000—  
— 4000 km /s) z po
przednim wolnym wia
trem AGB. Sam szybki 
wiatr o temperaturach 
10— 100 min K je s t 
zbyt słaby, by wypro
dukować dostrzegalne 
promieniowanie rent
genow skie. D opiero 
połączenie materiału 
otaczającego bąbel go
rącego gazu pierścienia 
mgławicy planetarnej 
z gorącym wnętrzem 
zwiększa gęstość wy
starczająco, by wypro
dukować wykrywalną 
emisję promieniowania 
X. Promieniowanie to 
powinno być rozciągłe 
oraz m ieć struk tu rę  
pojaśnioną na krawę
dziach. Widmo tego 
prom ieniow ania po
winno być scharaktery
zowane przez emisję 
plazmy, składającej się 
zarów no z linii, jak  
i emisji promieniowa
nia hamowania.

3. Emisja od ogrze
wanego gazu w falach 
uderzeniowych formo
wanych przez skolimo
wane wypływy lub dże
ty nacierające na wiatr 
AGB z prędkościami 
większymi niż 300 km/s. 
Te skolimowane wy
pływy m ogą przebić 
wiatr AGB i utworzyć 
rozległe obszary o zni
komej gęstości materii, 
które mogą być wypeł
nione przez gorący gaz 
z obszaru fali uderze
niowej i emitować pro
mieniowanie X.

4. Emisja koronalna 
od niewidocznych i nie-

Rys. 1. Schematy obrazujące model oddziałujących wia
trów gwiazdowych w przypadku sferycznie symetrycz
nego wypływu AGB oraz asymetrycznego. Skali szaro
ści odpowiada gęstość materii

•100 -50 0 50 100
x  [pixel]

Rys. 2. Obraz NGC 6826 w linii Ha + Nil z wykreślonymi 
izofotami. Jest zauważalna coraz większa asymetryczność 
struktur w kierunku do centrum mgławicy planetarnej
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Rys. 3. Porównanie obrazów NGC 6543 uzyskanych przez spektrometr ACIS Chandry oraz kamerę WFPC2 teleskopu kosmicz
nego Hubble’a (patrz również zdjęcie na okładce)

rozdzielonych karłowatych towarzyszy 
późnych typów. W tym przypadku 
gwiazda centralna mgławicy planetarnej 
nie jest odpowiedzialna za emisję pro
mieniowania X. Jako że korony gwiaz
dowe mają temperatury kilku milionów 
kelwinów, ich emisja promieniowania X 
ma maksimum powyżej 0,5 keV, w prze
ciwieństwie do fotosferycznej emisji od 
gorących gwiazd centralnych mgławic 
planetarnych.

Pierwsze detekcje mgławic 
planetarnych w zakresie X

Emisja promieniowania X w mgławi
cach planetarnych została wykryta już 
przez Obserwatorium Einstein w latach

jego pracy 1978— 1981, choć zidentyfi
kowano ją  dopiero później, w 1988 r. 
u czterech mgławic planetarnych. Pierw
sza zidentyfikowana emisja promienio
wania X od mgławicy planetarnej pocho
dziła ze stacji EXOSAT i została wykryta 
u NGC 1360 w 1985 r. Wcześniej źle in
terpretowano obserwacje z tych obserwa
toriów. W 1989 z obserwacji EXOSAT 
wyłoniono kolejne cztery mgławice pla
netarne. Znaczące postępy zostały poczy
nione dopiero, gdy stały się dostępne 
obserwacje stacji ROSAT z lat 1990— 
— 1998, na pokładzie której znajdowały 
się instrumenty do obserwacji promienio
wania X z o wiele lepszą czułością i roz
dzielczością przestrzenną. Były to dwa

identyczne instrumenty (PSPC —  Posi
tion Sensitive Proportional Counter) o po
lu widzenia ~2°, rozdzielczości kątowej 
~30” , czułe w przedziale energii 0,1—  
— 2,4 keV oraz kamera wysokiej roz
dzielczości (HRI — High Resolution 
Imager) o polu widzenia ~38°, kątowej 
rozdzielczości ~5” , czuła w przedziale 
energii 0,1— 2,0 keV. Zarówno obserwa
cje punktowe, jak i przegląd całego nie
ba ROSAT-u (ROSAT All-Sky Survey) 
zostały wykorzystane do przestudiowa
nia emisji promieniowania X od mgła
wic planetarnych, dzięki czemu uzyska
no 7 nowych wykryć, w tym 3 źródeł 
rozciągłych. Natomiast archiwa RO
SAT-u zawierają użyteczne obserwacje 

około 80 mgławic planetar
nych, z których w 13 wykry
to promieniowanie X.

Niestety niektóre obser
wacje okazały się być źle 
zidentyfikow ane. Przede 
wszystkim obce źródła pro
mieniowania X znajdujące 
się w tle przyjmowano jako 
sygnał od mgławic planetar
nych. Zdarzały się również 
in terp re tacje  artefak tów  
w ytw orzonych przez in 
strumenty, a także nadinter
pretacje danych o niskim 
stosunku S/N. Trudności 
w pewnym zidentyfikowa
niu źródła przezwyciężono 
poprzez uznawanie detekcji 
jedynie wtedy, gdy źródło
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Rys. 4. Obrazy z kamery WFPC2 teleskopu HST dla czterech mgławic planetarnych z wykrytą 
rozciągłą emisją promieniowania rentgenowskiego, na które są nałożone kontury obrazów pro
mieniowania X z zakresu 0,3— 1,0 keV. Obserwacje promieniowania X dla Hen 3-1475 otrzymane 
zostały ze spektrometru ACIS-S Chandry, natomiast NGC 7009 była obserwowana kamerą EPIC 
na XMM-Newton

248 U R A N I A  -  POSTĘPY ASTRONOM II 6/2004



o

E n e rg ia .  [keV]

Rys. 5. Widma BD+30°3639, Hen 3-1475 i NGC 6543 otrzymane przy pomocy spek
trometru ACIS-S Chandry oraz widmo NGC 7009 otrzymane przez XMM-Newton. 
Dodany histogram przedstawia model najlepszego dopasowania. Temperatura tego 
modelu jest podana na każdym panelu

promieniowania X mieści się w grani
cach mgławicy planetarnej danych przez 
obraz w zakresie widzialnym i w obsza
rze tym nie ma innego optycznego źró
dła, takiego jak gwiazda tła czy AGN. 
Jednakże również obserwacje rozciąg
łych obiektów nie były zbyt przekonu
jące ze względu na ograniczoną roz
dzielczość kątow ą i mały stosunek 
sygnału do szumu.

W szystkie w ykryte przez stację 
ROSAT źródła prom ieniow ania X 
w mgławicach planetarnych znajdują 
się w odległości do 2 kpc, a ich gęstość 
kolumnowa absoipcji NH jest niniejsza 
niż 2 x l0 21 cm 2. Moce promieniowa
nia w zakresie X tych źródeł są z prze
działu od 1031 do 1033 erg/s.

Już z obserwacji ROSAT-u rozróż
niono 3 typy widm promieniowania 
z zakresu X wykrytego u mgławic pla
netarnych.

Typ I posiada najbardziej miękki roz
kład energii w widmie. Wszystkie wy
krywane fotony posiadają energię poni
żej -0 ,4  keV, a zliczenia wzrastają 
w kierunku niższych energii. Jako po
siadające ten typ widma zidentyfikowa
no następujące mgławice planetarne: 
NGC 246, NGC 1360, NGC 3587, NGC 
6853, K 1-16 i A 30, z których jedynie 
ta ostatnia jest źródłem rozdzielonym. 
Temperatury efektywne ich gwiazd cen
tralnych są większe niż 100 000 K. Ich 
widma promieniowania z zakresu X 
można więc dopasować przy pomocy 
modelu emisji ciała doskonale czarne
go o temperaturze -150  000 K. Naj
prawdopodobniej źródła z widmami 
typu pierwszego reprezentują fotosfe- 
ryczną emisję od gwiazd centralnych.

prezentuje widma twardsze, 
gdzie większość wykrytych fotonów ma 
energię powyżej 0,5 keV. Jako posiada
jące tego typu widma sklasyfikowano 
w sposób pewny dwie mgławice plane
tarne: BD+30°3639 oraz NGC 6543. Ich 
widma promieniowania w zakresie rent
genowskim  mogą być dopasowane 
przez modele emisji plazmy o tempera
turze kilku milionów kelwinów. Oba 
obiekty są źródłami rozciągłego promie
niowania rentgenowskiego. To twarde 
promieniowanie rentgenowskie wskazu
je na obecność gorącego gazu w obiek
tach o widmach typu drugiego.

Również trzy inne mgławice plane
tarne najprawdopodobniej posiadają 
widma tego typu. Są to: A 36, K 1-27 
oraz NGC 7009, których widma, choć

zaszumione w dostępnych obserwa
cjach, nie wykazują wzrostu w kierun
ku niższych energii, jaki jest widoczny 
w pozostałych typach widm.

Typ I II  prezentuje złożone widmo: 
silny składnik miękki jest widoczny ra
zem ze słabym twardym składnikiem. 
Jest znanych jedynie dwóch przedstawi
cieli widm tego typu: NGC 7293 oraz 
LoTr 5. Oba nie są rozciągłymi źródła
mi rentgenowskimi. Pochodzenie twar
dego składnika jest trudne do wyjaśnie
nia i możliwe, że nie jest to jednakowa 
przyczyna —  LoTr5 jest znanym ukła
dem podwójnym, jednak NGC 7293 po
dwójnym układem nie jest. Twardy 
składnik tego widma powinien, tak jak 
w typie drugim, wskazywać na obecność 
gorącego gazu.

Obserwacje Chandry 
i XMM-Newtona

Jedynie trzy mgławice planetarne 
obserwowane w zakresie rentgenow
skim zostały (ledwo) rozdzielone przez 
instrumenty ROSAT-u. Były to A 30, 
BD+30°3639 oraz NGC 6543. Ich roz
miary są jednak mniejsze niż 1,5 instru
mentalnej szerokości połówkowej uży
tych do obserwacji instrumentów, toteż 
wyniki budziły wątpliwości. Dopiero 
użycie instrumentów Chandry i XMM- 
Newtona dało znacznie bardziej zadowa
lające wyniki i spowodowało postępy 
w wykrywaniu rozciągłych źródeł pro

mieniowania X w mgławicach planetar
nych.

O bserw atorium  ren tgenow skie 
Chandra pracuje na orbicie od 7 sierp
nia 1999 r. Znajdujące się na pokładzie 
urządzenia znakomicie nadają się do 
obserwacji mgławic planetarnych w za
kresie X. Są to spektrometr ACIS (Ad
vanced CCD Imaging Spectrometer)
0 rozdzielczości 5” pracujący w zakre
sie 0,2— 10 keV, kamera wysokiej roz
dzielczości HRC (High Resolution Ca
mera) o rozdzielczości mniejszej niż 5 ”
1 polu widzenia 31 ’x31 ’ oraz dwa spek
trometry do niskich i wysokich energii 
LETG i HETG (Low/High Energy 
Transmission Grating) pracujące w za
kresach odpowiednio 0,09— 3 keV 
i 0,4— 10 keV.

Obserwacje mgławic planetarnych 
w zakresie X są prowadzone również 
przez satelitę XMM-Newton wykorzy
stującego instrumenty o podobnych pa
rametrach, z których do mgławic plane
tarnych najbardziej przydaje się kamera 
EPIC (The European Photon Imaging 
Camera).

Rozciągła emisja 
promieniowania X  
od mgławic planetarnych

Rozciągłe promieniowanie rentge
nowskie od większości mgławic plane
tarnych pochodzi z ich wewnętrznych 
regionów wewnątrz pierścieni mgławi-
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cowych, zgodnie z przewidywaniami dla 
szybkiego wiatru poddanego działaniu 
fali uderzeniowej w modelu oddziału
jących wiatrów gwiazdowych. Zwraca 
tu uwagę obiekt najlepiej rozdzielony 
NGC 6543 (mgławica Kocie Oko), 
w którym jest zauważalne pojaśnienie 
na brzegach. Wskazuje to na istnienie 
bąbla gorącego gazu napierającego od 
wewnątrz na materiał wcześniejszego 
gęstego wiatru AGB. Porównanie obra
zów z zakresu X oraz widzialnego dla 
tej mgławicy jest przedstawione dodat
kowo na rys. 3. Również w Mz 3 za
uważono istniejącą morfologię pojaśnie
nia brzegowego.

Kolejne obrazy mgławic planetar
nych z zakresu rentgenowskiego nało
żone na obrazy z zakresu widzialnego 
są na rys. 4. W Hen 3-1475 emisja pro
mieniowania X jest ulokowana w dwóch 
obszarach, po przeciwnych stronach od 
gwiazdy centralnej, pokazują strukturę 
dwubiegunową. Są to obszary działa
nia fali uderzeniowej, gdzie następuje 
nagła zmiana prędkości szybkiego sko- 
limowanego wypływu pochodzącego 
z jądra obiektu. Emisja promieniowa
nia X z tego obiektu jest więc powią
zana ze skolimowanymi wypływami, 
obserwowanymi również w obiektach 
Herbiga-Haro. Istnienie emitującego 
promieniowanie X gazu ogrzewanego 
przez falę uderzeniową powodowaną 
przez skolimowane wypływy sugerowa
no również w Mz 3.

Rozkład gorącego gazu wykrytego 
w rozciągłych obiektach rentgenow
skich nie może być jednak bezpośred
nio reprezentowany przez obraz wi
doczny w zakresie X. Większość emisji 
promieniowania X od mgławic plane
tarnych jest wykryta dla energii poni

żej 1 keV. Ta emisja jest łatwo absor
bowana przez materię, w tym również 
materię mgławicową (czyli wcześniej 
wyrzucony materiał AGB). Istnieje za
leżność (antykorelacja) pomiędzy jas
nością powierzchniową promieniowa
nia X a ekstynkcją  m gław icow ą. 
Z powodu tej różnicowej absorpcji po
przez mgławicę, morfologia mgławicy 
planetarnej w zakresie X może nie być 
reprezentatywna dla rozkładu prze
strzennego gorącego gazu.

Prezentowane na rys. 5 cztery mgła
wice planetarne mają wykrytą rozciągłą 
emisję w zakresie X promieniowania. 
Emisja ta jest miękka, rozkład energii 
osiąga maksimum poniżej 1,0 keV. 
Kształt widma jest zdominowany przez 
linie emisyjne NVII, OIII i NeIX wska
zujące na emisję plazmy. Dopasowanie 
spektralne wykorzystujące model emi
sji plazmy daje temperaturę plazmy 
1— 3 x l 0 6 K i sugeruje wzbogacenie 
chemiczne w azot i neon. Moce promie
niowania w zakresie X dla mgławic pla
netarnych czerpane z tych dopasowań 
sięgają od 3x 1031 erg/s do 1 x 1033 erg/s.

M ł o d s z e  m g ł a w i c e  p l a n e t a r n e  
BD+30°3639, Mz3 oraz NGC 7027 (ob
razy dwóch z nich są przedstawione na 
rys. 6) mają w zakresie X systematycz
nie wyższe moce promieniowania i tem
peratury niż bardziej wyewoluowane 
NGC 6543 i NGC 7009.

Dla Hen3-1475 z widma promienio
wania X przedstawionego na rys. 5 na 
podstawie temperatury gorącego gazu 
wyznaczono prędkość fali uderzeniowej 
na około 400 km/s.

Emisja twardego 
promieniowania X

Bardzo duża rozdzielczość instrumen
tów Chandry umożliwiła wykrycie twar
dego promieniowania X ze źródeł punk
towych w gwiazdach centralnych mgławic 
planetarnych Mz3, NGC 6543, NGC 7293 
i prawdopodobnie Hen 3-1475. Na rys. 7 
pokazano widma promieniowania X 
gwiazd centralnych NGC 6543 i NGC 
7293. Widma te sugerują emisję od pla
zmy o temperaturze powyżej kilku mi
lionów kelwinów i mocy promieniowa
nia w zakresie rentgenowskim ~1029 
erg/s. Pochodzenie tych punktowych 
źródeł nie jest pewne. Czasowa zmien
ność w promieniowaniu X oraz w linii 
H a gwiazdy centralnej NGC 7293 suge
ruje obecność niewidocznego towarzy
sza dMe z aktywną koroną.

W innych przypadkach (np. NGC 
6543), w szczególności tych z umiarko
wanymi i silnymi wiatrami gwiazdowy
mi, fale uderzeniowe w szybkich wia
trach gwiazdowych w rzeczy samej 
m ogą być odpowiedzialne za emisję 
twardego promieniowania X.

Podsumowanie i wnioski
Promieniowanie X pochodzące od 

mgławic planetarnych jest badane już od

Energia [keV]

Rys. 7. Widma gwiazd centralnych mgławic planetarnych NGC 6543 oraz NGC 
7293 otrzymane przez spektrometr ACIS-S Chandry. Dodatkowo na widmo rent
genowskie NGC 6543 jest nałożone widmo dla modelu emisji plazmy o tempera
turze 2x10® K. Natomiast na widmo rentgenowskie NGC 7293 jest nałożony mo
del najlepszego dopasowania dla temperatury -7x106 K
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prawie 20 lat. Na początku odbywało się 
na podstawie obserwacji wykonanych 
przez obserwatoria rentgenowskie Ein
stein, EXOSAT i ROSAT. Jednakże do
piero Chandra i XMM-Newton wyko
rzystują instrumenty wystarczająco 
czułe i dostarczają obserwacji o dosta
tecznej rozdzielczości. Wykryły one roz
ciągłą emisję promieniowania X pocho
dzącą od gorącego gazu we wnętrzach 
mgławic planetarnych i obszarach fal 
uderzeniowych powodowanych przez 
szybkie (>500 km/s) skolimowane wy
pływy. Wykryły również nierozdzielo- 
ne punktowe źródła gwiazd central
nych. Te wyniki dostarczyły dużo 
informacji o rozkładzie i warunkach 
fizycznych gorącego gazu w mgławi
cach planetarnych i pozwalają badać 
fizyczną strukturę tych mgławic jako 
całość, jak również skolimowane wy
pływy i prowadzony przez nie transport 
energii do otoczki mgławicowej.

Młode mgławice planetarne z wy
raźną morfologią pierścienia (tzw. sze-

dokończenie ze s. 245 

wioną.
Gdzieś pośród tych kwestii, może 

czasem naiwnych, znajduje się prawda. 
Lecz czy do niej kiedyś dotrzemy? 
Zresztą: Nie widać żadnej konieczności, 
by ewolucja biologiczna miała jakikol
wiek interes w wyposażaniu nas w po
tężny mózg, który mógłby skutecznie 
zmierzyć się ze skomplikowaną strukturą 
Wszechświata — napisał ks. prof. Mi
chał Heller.

Istnieje też problem z przyszłością 
Wszechświata. Zależy ona od średniej 
w nim gęstości p  materii. Potrafimy ją 
obliczyć, ale nie jest pewne, czy wszyst
kie jej składowe rzeczywiście uwzględ
niamy. Jeśli gęstość materii jest mniej
sza od pewnej wartości krytycznej 
(p < p kr), to Wszechświat będzie się roz
szerzał wiecznie. Mamy pewne poważ
ne wskazówki, iż istnieje ciemna mate
ria (chociażby owe o niezerowej masie 
neutrina, nie wspominając już innych 
egzotycznych cząstek). Obecnie zaś naj
popularniejsza jest hipoteza, że gęstość 
energii jest właśnie krytyczna, ale tylko 
1/3 z niej to materia („zwykła” i „ciem
na”), a reszta to tzw. „ciemna energia”, 
która nie wstrzymuje ekspansji, więc 
szybkość rozszerzania się Wszechświata 
rośnie z czasem, a nie maleje.

Ale gdyby gęstość była większa od

lu bądź rimu [5]) zawierają znaczące 
ilości gorącego gazu w swoich wnę
trzach. Ten gorący gaz steruje ekspansją 
mgławicy poprzez jego ciśnienie. Czas 
istnienia gorącego gazu jest krótki, 
gdyż jedynie najmłodsze mgławice pla
netarne mają wykrytą rozciągłą emisję 
promieniowania X. Jest możliwe, że 
nadmierne mieszanie się materiału 
mgławicowego obniża temperaturę 
gazu do wartości poniżej 106 K.

Z powodu zazwyczaj małych ilości 
gorącego gazu we wnętrzach mgławic 
planetarnych czy obszarach fal uderze
niowych powodowanych przez skolimo
wane wypływy, mgławice planetarne są 
słabymi źródłami promieniowania X.
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standardowym. Fizyka wspiera kosmo
logię, astrofizyka i kosmologia wspiera 
fizykę.

Autor wyraża głęboką wdzięczność Koledze 
Profesorowi Krzysztofowi Fiałkowskiemu 
z Zakładu Teorii Cząstek Instytutu Fizyki Uni
wersytetu Jagiellońskiego za udostępnienie 
modelu standardowego cząstek elementar
nych oraz cenne uwagi, które były nader po
mocne podczas pisania tego artykułu.

Dr hub. Tadeusz Zbigniew Dworak 
jest profesorem nadzwyczajnym na 
Wydziale Geodeci Górniczej i Inży
nierii Środowiska AGH w Krakowie. 
Zajmuje się również układami za
ćmieniowymi, środowiskami planet 
i historią astronomii
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Astrolabium
—  krótkie 
wprowadzenie

~W~7fedy Heloiza i Abelard, jedna 
M A z najbardziej znanych par ko- 

JLchanków, zdecydowali się nadać 
swojem u synowi imię „A strolabe” 
(Astrolabium), stało się jasne, że wpły
wowymi kręgami XH-wiecznej Europy 
w pełni już zawładnęła moda na przyrząd 
będący ucieleśnieniem naukowego pięk
na oraz niosący w sobie powiew niezwy
kłości i tajemnicę tradycji arabskiej —  
moda na astrolabium. Przedmiot nie
wielki, o ogromnych jednak możliwo
ściach, a przede wszystkim ogromnej 
sile oddziaływania na umysły ludzkie.

Historia powstania przyrządu jest nie 
do końca jasna. Nie możemy wskazać 
ani konkretnej daty, ani konkretnej oso
by, którą można by uznać za wynalazcę 
astrolabium. Podstawowa zasada teore
tyczna, na której opiera się działanie 
przyrządu —  projekcja stereograficzna 
(patrz ramka) —  znana była już praw
dopodobnie Hipparchowi ok. 150 lat 
p.n.e. Z całą pewnością świadomie po
sługiwano się tym rodzajem projekcji 
w Rzymie na początku naszej ery. Oko
ło 27 roku n.e. Witruwiusz, architekt 
rzymski, w swoim dziele O architektu
rze opisuje pewien specyficzny rodzaj 
zegara, w budowie którego najprawdo
podobniej wykorzystano właśnie ten typ 
projekcji. Autor nie wdaje się w szcze
góły techniczne, co pozwala przypusz
czać, że przyrządy takie i sama projek
cja stereograficzna nie były obce jego 
czytelnikom.

Dokładny opis projekcji stenogra
ficznej daje w 160 r. n.e. Ptolemeusz 
w swoim Planisphaerium. Jest to pierw-
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sze, znane nam, kompletne matematycz
ne ujęcie problemu tego rodzaju projek
cji. Niestety, do naszych czasów nie za
chował się oryginalny grecki tekst. 
Wszystko, co pozostało, to arabskie tłu
maczenia datowane na mniej więcej 
1000 r. n.e. oraz przekład łaciński wer
sji arabskiej pochodzący mniej więcej 
z 1143 r. Wydaje się, że brak w tych prze
kładach końcówki pracy Ptolemeusza, 
która mogła zawierać dokładniejsze in
formacje o ciekawym, przypominają
cym astrolabium, przyrządzie wspomi
nanym tylko pobieżnie w znanych nam 
fragmentach.

Początków znanej nam wersji przy
rządu, zawierającej wszystkie podstawo
we elementy, czyli tympanum (tympan), 
alidade (alidadę) oraz rete można do
szukać się w IV w. n.e. Wszystko za
wdzięczamy wiedzy i dociekliwości 
Theona z Aleksandrii, ostatniego dyrek
tora słynnej biblioteki aleksandryjskiej, 
który wraz ze swoją córką Hypatią z za
pałem  pośw ięcał się tłum aczeniom  
i edycji dzieł wielkich matematyków. 
Jest on autorem m.in. Traktatu na temat 
małego astrolabium —  pierwszej zna
nej nam pracy w pełni opisującej ten 
przyrząd. Niestety także to dzieło nie 
przetrwało do naszych czasów —  o jego 
istnieniu wiemy tylko dzięki wzmian
kom w bibliografiach późniejszych tek
stów, przede wszystkim pisanej po grec
ku, pochodzącej mniej więcej z 530 r. 
n.e. książki autorstwa Jana Filopona oraz 
pisanego po syryjsku, pochodzącego 
sprzed 660 r. n.e., opracowania autor
stwa Severusa Sebokhta.
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Pierwszy kontakt uczonych arabskich 
z greckimi dziełami następował zwykle 
za pośrednictwem języka syryjskiego, 
tak więc i pierwsze prace arabskie były 
tylko tłumaczeniami syryjskich opraco
wań, bazujących z kolei na źródłach 
greckich. Z czasem Arabowie zaczęli 
sami tłumaczyć bezpośrednio z języka 
greckiego, aby już wkrótce tworzyć we 
własnym języku. Pierwsze autorskie pra
ce arabskie na temat astrolabium po
wstały prawdopodobnie już w VII w. n.e. 
Z kolei pierwszym uczonym arabskim, 
który skonstruował astrolabium, był naj
prawdopodobniej niejaki Al-Farazi.

IX i X w. n.e. to prawdziwy rozkwit 
zainteresowania tym przyrządem wśród 
Arabów. Oprócz wielu opracowań teo
retycznych powstają prawdziwe centra 
produkujące przyrządy. Pierwsze i chy
ba największe takie centrum to położo
ne pomiędzy Tygrysem i Eufratem mia
sto Harran. Wkrótce przyrząd, przez 
Afrykę północną dociera do zajętej 
przez Arabów części Hiszpanii. Tu po 
raz pierwszy stykają się z nim studenci 
i uczeni z innych części Europy. Zafa
scynowani możliwościami przyrządu 
rozpoczynają tłumaczenie prac arabskich 
na łacinę oraz, co ważniejsze, zabierają 
przyrząd i wiedzę o nim do swoich kra- 
jów. Wśród osób zafascynowanych 
astrolabium znalazł się między innymi 
niejaki Gerbert z Aurillac, który po wi
zycie w Kordobie i poznaniu przyrządu 
zaczął zarażać fascynacją swoich 
uczniów i wychowanków w Rheims 
oraz innych miastach Europy, w których 
bywał. W 999 r. Gerbert z Aurillac zo
stał wybrany na papieża i przyjął imię 
Sylwester II.

Z papieżem tym wiąże się interesu

jąca anegdota. Otóż nie mniej sławny 
naukowiec, awanturnik i czarodziej 
(trudno stwierdzić, które z tych określeń 
opisuje go najdokładniej) Michael Scot 
twierdził z całą stanowczością że swoją 
wiedzę na temat astrolabium Gerbert 
zdobył od .. .diabła, którego miał regu
larnie przywoływać i zmuszać do 
udzielania sobie lekcji. Wszystkie te 
szatańskie nauki przyszły papież miał 
zapisywać, analizować i później poda
wać jako swoje. Sam Michael Scot był 
bardzo barwną postacią której prawdo
podobnie znacznie bliżej było do diabła

niż Gerbertowi. Gruntownie wykształ
cony pełnił funkcję nadwornego filozo
fa i naukowca na dworze Fryderyka II. 
W XIII w. pisma Scota były szeroko 
znane i omawiane w całej Europie. Ol
brzymie zaangażowanie nie tylko 
w astronomię, ale także w medycynę, 
astrologię i alchemię sprawiło, że uzy
skał miano „czarodzieja”. Zasłynął mię
dzy innymi z tego, że trafnie przewidział 
wynik wojny lombardzkiej (prawdopo
dobnie przy pomocy astrolabium). Uda
ło mu się także pozbawić swojego króla 
kilku dolegliwych schorzeń, czym zy

skał sobie przychylność 
władcy.

Pozostaw m y jednak  
barwne biografie bohate
rów związanych z historią 
astrolabium i powróćmy do 
nie mniej interesującej hi
storii samego przyrządu. 
Od X w. moda na astrola
bium bardzo szybko roz
przestrzeniała się w Euro
pie. Przyrząd szturmem 
zdobywał uniwersytety, 
stając się powszechnie 
uznanym narzędziem słu
żącym zarówno prowadze
niu badań, jak i edukacji 
studentów. Zaczął być tak-

W W iź N lK  RBTE  
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Rys. 2. Elementy astrolabium po rozłożeniu
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Rys. 3. Przykład mater

że uważany za symboliczny atrybut 
uczonych, którzy na większości rysun
ków i grafik zaczęli pojawiać się wła
śnie z astrolabium w ręce. Rozprawy 
na temat sposobów wykorzystania przy
rządu coraz częściej pojawiały się w uni
wersyteckich bibliotekach. Co ciekawe, 
w niektórych z nich można było wypo
życzyć także sam przyrząd. Z czasem 
astrolabium trafiło na dwory królewskie, 
dając władcom okazję do zademonstro
wania zainteresowań naukowych, eru
dycji oraz dobrego gustu. Karol V Mą
dry (1337— 1380), król Francji, tak 
pokochał przyrząd, że uważał za stosow
ne posiadanie ok. 12 egzemplarzy, wli
czając w to jeden złoty i dwa srebrne. 
Także brytyjska królowa Elżbieta 1, skło
niona przypuszczalnie namową swoje
go astrologa Johna Dee, posiadała dwa 
astrolabia. Ekspedycja Vasco da Gamy 
została wyposażona w przyrząd dostar
czony przez Abrahama Zacuto —  pro
fesora uniwersytetów w Salamance 
i Saragossie. Zacutto przeszkolił także 
załogę w zakresie jego obsługi oraz 
przy pomocy astrolabium, ulubionego 
już przyrządu astrologów, został zmu
szony do przepowiedzenia rezultatu 
ekspedycji.

Wraz z rosnącą popularnością, astro
labium zaczęło pojawiać się coraz czę
ściej na obrazach, drzeworytach, ilustra

cjach i rzeźbach. Tam mogli zobaczyć 
je ludzie prości oraz ubodzy. I stała się 
rzecz niesamowita — fascynacja przy
rządem zeszła w dół drabiny społecz
nej. Już nie tylko najbogatsi chcieli 
posiadać przyrząd, także warstwy bied

niejsze zaczęły doceniać jego wartość. 
Trudno oczywiście zakładać, że zawsze 
chodziło o jego wartość naukową. Wie
lu badaczy zdaje się nawet sugerować, 
że astrolabia tak naprawdę bardzo rzad
ko były używane do celów, dla jakich 
zostały stworzone. Prawda, jak to zwy
kle z nią bywa, leży gdzieś pośrodku.

Odpowiedzią na olbrzymie zapotrze
bowanie społeczne stała się duża liczba 
opracowań na temat, w jaki sposób wy
konać samodzielnie przyrząd oraz, co 
oczywiste, prawdziwy rozkwit w XV 
i XVI w. zakładów rzemieślniczych 
wytwarzających m.in. astrolabia. Do 
najbardziej znanych europejskich wy
twórców przyrządów należeli Jean Fu- 
soris z Paryża, Gemma Frisius i Gualte- 
rus Arsenius z Louvain czy też Georg 
Hartmann z Norymbergii.

Dzięki powszechności i dużej liczby 
opracowań na temat sposobów wyko
nania przyrządu wiele osób budowało 
sobie astrolabium samodzielnie. Nieste
ty bardzo często nie były to przyrządy 
dokładne. Dlatego stało się coś bardzo 
ciekawego i wartego zauważenia. Naj
większe i najbardziej znane zakłady rze
mieślnicze, wytwarzające do tej pory 
ekskluzywne przyrządy dla najbogat
szych, zaczęły wytwarzać uproszczone, 
papierowe zestawy do samodzielnego 
złożenia. To chyba doskonały dowód po-
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twierdzający popularność przyrządu 
w tamtych czasach.

Czym jest astrolabium?
Trudno w kilku słowach oddać to, 

czym tak naprawdę jest astrolabium. Ol
brzymia liczba zastosowań, a także zna
czeń i emocji związanych z przyrządem 
znakomicie utrudniająto zadanie. Astro
labium to na pewno starożytny kompu
ter, przy pomocy którego z powodze
niem  m ożna rozw iązać w iększość 
problemów związanych z określaniem 
czasu, a także pozycją Słońca i gwiazd 
na niebie. To także miniatura nieba, którą 
możesz trzymać w swoim ręku. Przy
rząd pokazuje wygląd nieba w dowol
nym dniu i czasie, pozwalając odszukać 
pozycje zaznaczonych na rete obiektów. 
Astrolabium to również przyrząd po
miarowy (wysokość obiektów, pomia
ry kartograficzne) oraz... źródło wie
dzy, także tej o przyszłości. Pamiętajmy 
bowiem, że astrologia odkryła przyrząd 
jako wielce przydatny m.in. do przewi
dywania przyszłości oraz stawiania ho
roskopów. Astrolabium znakomicie pre
zentuje się także jako stylowa ozdoba, 
a co za tym idzie, może pełnić rolę pięk
nego prezentu. Już tylko jako ciekawost
kę dodam, że przyrząd wykorzystywa
no także m.in. do określania rozmiarów 
nieprzyjacielskich armii oraz do... przy

woływania złych duchów. O funkcjonal
ności przyrządu najlepiej przekonać się 
samemu i wtedy samodzielnie nazwać 
te wszystkie obszary, w których znaleź
liśmy dla niego zastosowanie. Gwaran
tuję, że będzie ich niemało.

Budowa astrolabium
Astrolabium, wykonywane najczę

ściej z mosiądzu, składa się z grupy ele
mentów nieruchomych oraz ruchomych, 
którymi można obracać względem osi 
w yznaczonej przez bolec łączący 
wszystkie części przyrządu. Jest to z re
guły przyrząd rozkładany, co służy 
przede wszystkim możliwości podmia
ny tych elementów, których wygląd 
zmienia się wraz ze zmianą położenia 
(szerokości geograficznej) użytkowni
ka. Dzięki temu staje się narzędziem uni
wersalnym. Biorąc pod uwagę ogrom
ny obszar, na którym  w ytw arzano 
i używano przyrządu, wielką liczbę za
stosowań, a także wprowadzane tu i ów
dzie usprawnienia nie należy się dziwić, 
że astrolabium może występować w róż
nych wariantach, różniących się kształ
tem, rozmiarem, zdobieniami etc. Nie
zależnie jednak od zdolności i fantazji 
wykonawcy w każdym przyrządzie 
m ożem y w yróżnić grupę tych 
samych, łatwo rozpoznawalnych, ele
mentów. Wszystkie one w centralnej

Projekcja
stereograficzna

—  specyficzny rodzaj projekcji, 
w naszym przypadku obrazu sfe
ry niebieskiej, na płaszczyznę. 
Doskonale nadaje się do wyko
rzystania w astronomii z dwóch 
zasadniczych powodów:

1. Wszystkie koła sfery niebieskiej 
po przeniesieniu na płaszczyznę 
pozostają kołami.

2. Wszystkie kąty pozostają za
chowane.

części posiadająotwór, przez który prze
chodzi bolec łączący całość. Na swoim 
końcu bolec ten bardzo często posiada 
otworek, w który po złożeniu przyrzą
du wsuwa się swego rodzaju klin, bar
dzo często w kształcie głowy konia (stąd 
nazwa tego elementu), który zapobiega 
rozłożeniu się przyrządu.

Mater— podstawowa część przyrzą
du, stanowi swego rodzaju bazę, na któ
rej mocowane są inne elementy. Jest to 
płytka metalu, o grubości ok. 6 mm 
i średnicy najczęściej w granicach 15— 
— 20 cm, z zawiniętym do wewnątrz 
brzegiem zwanym limbum. Na brzegu 
tym mogą być nanoszone różne skale, 
z reguły jest to przynajmniej skala go
dzinna. W zagłębieniu tworzonym przez 
limbum jest umieszczany właściwy dla 
danej szerokości geograficznej tympan 
(tympanum). Spodnia strona mater zwa
na jest dorsum. Na niej są grawerowa
ne różne skale, w zależności od zasto
sowania przyrządu (o dorsum  czytaj 
w dalszej części). Po stronie dorsum 
jest mocowana także alidada (alidade). 
W górnej części mater znajduje się 
uchwyt do trzymania przyrządu.

Tympanum (tympan) są to wymien
ne płytki z litego metalu, które układa 
się, często jedną na drugiej, aż wypeł
nią całe wgłębienie utworzone przez 
limbum. Na obu stronach każdej płytki 
są grawerowane, dla odpowiednich sze
rokości geograficznych, rzut stereogra- 
ficzny horyzontu, zenitu, almukantara- 
tów etc.

Na tympanie zaznacza się to, czego 
nie widać gołym okiem. Do pełnego ob
razu potrzebujemy jeszcze tego, co naj
piękniejsze —  gwiazd i innych obiek
tów nocnego nieba. Takim obrazem 
dopełniającym całość jest rete.
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Rete (pajęczyna ■— mapa nieba) to 
ażurowa płytka przedstawiająca mapę 
nieba. W zależności od przeznaczenia 
przyrządu, a także zdolności wykonaw
cy, może być mniej lub bardziej dokład
na oraz zdobiona. Oprócz podstawo
wych gwiazd i gwiazdozbiorów na tej 
części przyrządu jest zaznaczona także 
ekliptyka (pozorna droga słońca na sfe
rze niebieskiej) wraz ze znakami zodia
ku. Podobnie jak tympan, rete nie jest 
niczym innym jak rzutem na płaszczy
znę sfery niebieskiej. Wyobraźmy sobie 
lusterko, które leży w nocy na ziemi. 
W lusterku tym odbijają się gwiazdy 
i gwiazdozbiory. Rete jest takim właśnie 
lusterkiem, w którym można dostrzec 
najważniejsze gwiazdy nocnego nieba. 
Ze względu na to, że płytka rete musi 
w jak największym stopniu odsłaniać 
tympan, nie zawiera ona obrazu całego 
nieba. Nanoszone są na nią tylko naj
ważniejsze gwiazdy i gwiazdozbiory.

Alidade (alidada) — znajdujące się 
w tylnej części przyrządu ruchome ra
mię służące przede wszystkim określa
niu wysokości kątowej ciał niebieskich. 
Na swoich końcach wyposażona najczę
ściej w specjalne celowniki otworkowe 
lub szczelinowe, które umożliwiają pre
cyzyjne jej ustawienie, a następnie od
czytanie wysokości kątowej szukanego 
obiektu na krawędzi dorsum. Alidada

służy także jako wskaźnik ułatwiający 
odczytanie informacji zawartych na po
zostałych skalach dorsum.

Dorsum —  spodnia część mater. 
W zależności od zastosowań przyrządu 
mogą być na nią nanoszone bardzo róż
ne informacje. Na pewno znajdziemy 
tam podziałkę kątową, prawie na pew
no skalę z kalendarzem i znakami zo
diaku. Bardzo często jest grawerowany 
też tzw. „kwadrat cienia”, służący roz
wiązywaniu prostych problemów trygo
nometrycznych.

Kilka przykładów użycia
Jak już wspomniałem, liczba zasto

sowań przyrządu jest ogromna i trudno 
wymienić wszystkie problemy (astrono

miczne, astrologiczne czy też inne po
miarowe ), jakie można rozwiązać przy 
jego pomocy. Cały sekret wykorzysta
nia astrolabium polega na dokładnym 
zrozumieniu, że przyrząd jest dokład
nym obrazem sfery niebieskiej oraz 
umiejętności wizualizacji roli poszcze
gólnych części astrolabium. W momen
cie, w którym, patrząc na przyrząd, zo
baczymy sferę niebieską, będziemy 
gotowi do tego, aby samodzielnie wymy
ślać nowe problemy i rozwiązywać je.

Poniżej, na dobry początek, kilka 
przykładowych zastosowań przyrządu 
w zakresie astronomii.

Określenie pozycji Słońca 
na ekliptyce

Ekliptyka to droga Słońca na sferze 
niebieskiej. Jest to pas nieba, po którym 
porusza się nasza dzienna gwiazda 
w trakcie swojej rocznej wędrówki. Po
dzielony jest na 12 części, znanych jako 
znaki zodiaku. Przy pomocy astrola
bium, w bardzo prosty sposób, jesteśmy 
w stanie dokładnie określić, w jakim 
znaku znajduje się Słońce danego dnia.

Problem: W jakim znaku zodiaku 
znajduje się Słońce w dniu 10 lipca?

Rozwiązanie: W celu rozwiązania 
problemu wykorzystujemy tylną część 
przyrządu, czyli dorsum. Ustaw alidadę 
w taki sposób, aby jej wewnętrzna kra
wędź wskazywała poszukiwaną datę (10 
lipca) na skali kalendarza. Kiedy już to 
zrobimy, odczytamy po prostu szukaną 
informację z punktu przecięcia alidady 
ze skalą zodiaku. W naszym przykładzie 
widać, że w dniu 10 lipca słońce jest ok. 
19° w znaku Raka.

Godzina wschodu Słońca

Równie proste jest określenie godzi
ny wschodu naszej gwiazdy (a tak na
prawdę dowolnego obiektu oznaczone-

Rys. 6. W skaźn ik  (wyżej) i alidada (niżej) pochodzące ze  współczesnej repliki 
przyrządu

Rys. 7. Przykład rete
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Rys. 8. Elementy dorsum na pięknym przykładzie współczesnej repliki przyrządu

CELOWNIK

CELOWNIK "KWKDRKT CABNIK"

KKLENDKRZ

ZODIKK

SKKLK  
WYSOKOSCI KĄTOWEJAUDKDK

go na płytce rete) dla dowolnej daty.
Problem: O której godzinie wzejdzie 

Słońce w dniu 10 lipca?
Rozwiązanie: Pierwszą rzeczą, jaką 

musisz zrobić, to określenie pozycji 
Słońca na ekliptyce. Z poprzedniego 
przykładu wiemy już, w jaki sposób uzy
skać tę informację. Korzystając teraz 
z frontowej części przyrządu, obracając 
rete, ustawmy je w taki sposób, aby od
powiednie miejsce na ekliptyce (miej
sce, w którym znajduje się Słońce da
nego dnia) znalazło się na wschodniej 
linii horyzontu, zaznaczonego na uży
wanym aktualnie tympanie. Wystarczy 
teraz, że przesuniemy znajdujący się 
w przedniej części przyrządu wskaźnik 
tak, aby jego krawędź przechodziła 
przez punkt przecięcia ekliptyki z hory
zontem i na przecięciu krawędzi wskaź
nika ze skalą godzinną możemy już od
czytać godzinę. Dokładnie w ten sam

sposób przebiega określenie godziny 
zachodu Słońca. Tyle tylko, że odpo
wiednie miejsce na ekliptyce powinno 
przeciąć horyzont po zachodniej stronie. 
Przy okazji możemy łatwo sprawdzić, 
w jakim punkcie horyzontu wzejdzie 
i zajdzie nasza dzienna gwiazda.

Uwaga: W ten sam sposób określi
my miejsca, a także godziny wschodu 
i zachodu gwiazd, które zostały ozna
czone na rete. Oczywiście na linii hory
zontu powinna się w takim przypadku 
znaleźć nie ekliptyka, ale po prostu po
szukiwana gwiazda.

Wysokość Słońca w południe

Jeśli przyjdzie nam do głowy spraw
dzić, na jakiej wysokości znajdzie się 
Słońce w momencie swojego górowa
nia (południe), to oczywiście, w bardzo 
prosty sposób zrobimy to właśnie przy 
pomocy astrolabium.

Problem : O kreślenie wysokości 
Słońca w momencie jego górowania 
w danym dniu.

Rozwiązanie: Punktem wyjścia, jak 
w poprzednich przykładach, jest okreś
lenie, w którym miejscu na ekliptyce 
znajduje się aktualnie nasza gwiazda. 
Posługując się następnie frontową stroną 
przyrządu ustawiamy odpowiedni punkt 
na ekliptyce w taki sposób, aby znalazł 
się on na linii południka lokalnego. Kie
dy już to zrobimy, wystarczy odczytać 
wysokość, posługując się w tym celu 
siatką równoleżników naniesioną na 
tympan.

Określenie wysokości kątowej 
obiektów na niebie

Jest to jedno z zadań obserwacyjnych 
i pomiarowych, do których najczęściej 
wykorzystuje się astrolabium. Elemen
tem wykorzystywanym przy tego rodza-
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DŁUGOŚĆ CICNIH

Rys. 9. Pomiar wysokości Słońca przy użyciu włas
nego cienia

ju zadaniach jest alidada (wyposażona 
bardzo często w odpowiednie „celow
niki”) oraz krawędź dorsum z naniesioną 
podziałką kątową. Pomiary wysokości 
obiektów na niebie umożliwiają m.in. 
określenie aktualnej godziny (zarówno 
w ciągu dnia, jak i nocy).

Problem: Pomiar wysokości gwiaz
dy na niebie.

Rozwiązanie: Przytrzymajmy przy
rząd za uchwyt tak, aby astrolabium 
zwisało swobodnie. Obróćmy je tak, aby 
krawędź była skierowana w kierunku 
obiektu, którego wysokość kątową chce
my zmierzyć. Ustawmy teraz alidadę 
w taki sposób, aby patrząc przez szcze
linę celownika, na jednym końcu zoba
czyć poszukiwaną gwiazdę w szczeli
nie na drugim jej końcu. Kiedy już to 
zrobimy, możemy odczytać wysokość 
obiektu ze skali kątowej.

Problem: Pomiar wysokości Słońca 
na niebie.

Rozwiązanie: Pomiar wysokości 
Słońca nad horyzontem odbywa się 
w taki sam sposób, z jednym wyjątkiem. 
W żadnym razie nie wolno patrzeć na 
Słońce nieuzbrojonym okiem — moż
na w ten sposób poważnie uszkodzić 
sobie wzrok. Dlatego też w tym przy
padku stosuje się metodę projekcji. Po
dobnie jak w poprzednim przykładzie 
także i teraz przytrzymajmy przyrząd za 
uchwyt i skierujmy krawędzią w kierun
ku Słońca. Ustawmy następnie alidadę 
w taki sposób, aby cień rzucany przez 
bliższy Słońcu celownik padał na prze
ciwległy celownik oraz aby plamka 
światła przedostająca się przez otwór 
w pierwszym celowniku padała na 
otwór w celowniku znajdującym się bli
żej ciebie. W momencie odpowiednie
go ustawienia alidady możemy odczy
tać wysokość, korzystając, tak jak 
poprzednio, ze skali kątowej na dorsum.

Określanie godziny w ciągu dnia

Znający wysokość Słońca w prosty 
sposób możemy określić aktualną go
dzinę.

Problem: Określmy godzinę w dniu 
10 lipca, wiedząc z wcześniejszego po
miaru, że Słońce znajduje się 30° nad 
horyzontem.

Rozwiązanie: Na początku, tak jak 
zwykle, znajdźmy miejsce na ekliptyce, 
w którym znajduje się Słońce. Kiedy już 
to określimy, ustawmy rete w taki spo
sób, aby odpowiednie miejsce na eklip
tyce znalazło się na odpowiednim rów

noleżniku (w naszym 
przykładzie 30°) nanie
sionym na tympanie. Je
śli pomiaru dokonujemy 
przed południem, powin
na to być wschodnia stro
na południka, jeżeli jest 
po południu — zachod
nia. Poprowadźmy teraz 
krawędź wskaźnika przez 
właściwy punkt na eklip
tyce i na odpowiedniej skali odczytajmy 
godzinę.

Określanie godziny nocą

Problem: Określmy godzinę w dniu 
10 lipca, wiedząc z wcześniejszego po
miaru, że gwiazda Vega znajduje się 20° 
nad horyzontem.

Rozwiązanie: Przede wszystkim bę
dziemy musieli znać pozycję Słońca na 
ekliptyce. Następnie ustawmy rete w ta
ki sposób, aby Vega znalazła się nad od
powiednim równoleżnikiem naniesio
nym na tympanie (20°). Przytrzymując 
teraz rete w tej pozycji, ustawmy wskaź
nik w taki sposób, aby przechodził przez 
miejsce na ekliptyce odpowiadające 
pozycji Słońca w szukanym dniu. 
Z przecięcia wskaźnika z odpowiednią 
skalą godzinną odczytamy godzinę.

Uwaga: Wysokość gwiazd, podobnie 
jak wysokość Słońca, zmienia się bardzo 
powoli w pobliżu południka lokalnego. 
Sprawia to, że pomiar staje się wtedy 
mniej dokładny. Dlatego do określania 
czasu najlepiej użyć gwiazdy znajdują
cej się w pewnej odległości od połud
nika.

Uwaga: Czas określany w opisany 
sposób to lokalny czas słoneczny. Aby 
otrzymać czas „zegarkowy” (czas stre
fowy), niezbędna jest odpowiednia ko
rekta. Zadowalającą dokładność (ok. 30 
min) można otrzymać, pamiętając tyl
ko o uwzględnieniu urzędowej zmiany 
czasu. W przypadku Polski należy do 
wskazań przyrządu w okresie obowią
zywania czasu letniego dodać 1 godz. 
Chcąc zwiększyć dokładność, należy 
uwzględnić poprawkę wynikającą 
z równania czasu oraz długości geogra
ficznej miejsca obserwacji.

Wykorzystanie „kwadratu cienia”

Na koniec przykład zastosowania ta
jemniczego „kwadratu cienia”. Wyso
kość Słońca możemy określić także wy
korzystując właśnie tę, znajdującą się na 
dorsum, część przyrządu.

Problem: Określmy aktualną wyso
kość Słońca nad horyzontem, korzysta
jąc z ,kwadratu cienia”.

Rozwiązanie: W czasach największej 
popularności astrolabium wzrost więk
szości osób równy był w przybliżeniu 
sześciokrotnej długości ich stopy (po
bieżna analiza tego problemu wskazu
je, że teraz proporcja ta nieco się zmie
niła). Załóżmy jednak, że wciąż jest tak 
jak dawniej i że Twój wzrost to sześcio- 
krotność rozmiaru Twojej stopy. Możesz 
więc pełnić rolę gnomonu o wysokości 
6 stóp (własnych —  nie mylić z jed
nostką miary).

Wyznaczenie wysokości gwiazdy 
sprowadza się do wyliczenia wartości 
kąta a  (patrz rys. 8) tworzonego przez 
koniec Twojego cienia oraz promienie 
Słońca. Aby określić wysokość Słońca, 
wystarczy stanąć i zaznaczyć koniec rzu
canego przez siebie cienia. Następnie 
trzeba zmierzyć długość tego cienia włas- 
nymi stopami, stawiając je jedna za 
drugą. Załóżmy teraz, że cień rzucany 
przez Ciebie ma długość 5 stóp. Dana 
jest więc długość cienia i wzrost osoby, 
która rzuca cień. Poszukiwany kąt moż
na wyliczyć z prostych funkcji trygono
metrycznych. Można także posłużyć się 
astrolabium. Z „kwadratu cienia”, któ
ry bardzo często podzielony jest na dwie 
części, nas interesuje ta oznaczona wie
lokrotnościami liczby 6. Ustawmy ali
dadę w taki sposób, aby jej krawędź 
wskazywała 5 (czyli długość cienia mie
rzoną wielokrotnością rozmiaru stopy) 
na kwadracie cienia. Przedłużenie ali
dady wskaże Ci, na odpowiedniej skali 
krawędzi dorsum, wysokość Słońca.

Marcin Egert jest współautorem wi
tryny internetowej poświęconej zega
rom słonecznym i dawnym przyrzą
dom astronomicznym www.egert.pl 
Tekst ten jest fragmentem większej 
całości poświęconej dawnym przy
rządom astronomicznym, którą au
tor planuje wydać własnym sumptem
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Obiekty
Herbiga-
-Haro

*

Charakterystyka wstępna
Obiekty Herbiga-Haro (dalej HH) są 

szczególnym typem mgławic. Po raz 
pierwszy zostały dostrzeżone w bezpo
średnim sąsiedztwie Mgławicy Oriona 
we wczesnych latach 50. przez George’a 
Herbiga i Guillermo Haro. Choć począt
kowo były uznawane za rzadką klasę 
obiektów, to dziś, dzięki nowoczesnym 
technikom  obserw acyjnym , są  po
wszechnie odnajdywane w obszarach, 
gdzie rodzą się gwiazdy i niemal regułą 
jest, że obserwowane są nie pojedynczo, 
ale w grupach. Ostatni katalog (2002 r.) 
zawiera około 500 indywidualnych 
obiektów.

We wstępnym opisie należy podkreś
lić, że jako obiekty HH są klasyfiko
wane m ałe m gław ice (20”— 30”), 
które posiadają w swych widmach cha
rakterystyczne linie emisyjne metali 
(linie wzbronione). Analiza ruchów 
materii tworzącej mgławice wskazuje 
na ogromne prędkości obiektów wzglę
dem otaczającego je  ośrodka (kilkaset 
km/s). Jeśli ruch ten prześledzim y 
wstecz, to najczęściej napotkamy gwiaz
dę typu T Tauri lub podczerwone ź ró - , 
dło, przesłonięte grubym kokonem ma
terii i n iew idoczne w dziedzin ie  
optycznej widma; dotrzemy więc do 
nowo narodzonej lub wręcz rodzącej się 
gwiazdy. Obiekty HH mają swe źródło 
w protogwiazdach.

Typowe dla tejże klasy mgławic jest 
to, iż przyjmują nieokreślony, chaotycz
ny kształt. Stosowanie coraz bardziej

wyrafinowanych technik obserwacyj
nych pozwoliło w ostatnich latach uzy
skać dokładne obrazy obiektów HH, uka
zujących je rzeczywiście jako struktuiy 
o złożonej morfologii, ale przyjmujących 
niekiedy, choć rzadko, postać silnie sko- 
limowanych, bipolarnych dżetów.

Już dużo wcześniej, bo pod koniec 
lat 70., określono, że obserwowane 
w widmach obiektów Herbiga-Haro li
nie emisyjne pochodzą od wzbudzonej 
przez zjawisko szoku materii, która zo
stała wyrzucona z ponaddźwiękową 
szybkością i oddziaływuje z okoliczną 
materią międzygwiazdową. Związek 
mgławic z protogwiazdami, przyjmowa
na przez niektóre z nich postać dżetów 
oraz rozpoznanie natury ich emisji stały 
się źródłem hipotezy, według której 
obiekty HH są objawem silnej aktyw
ności wyrzutowej z nowo narodzonych 
gwiazd i mogą stanowić dowód istnie
nia potężnych zjawisk utraty masy przez 
gwiazdy przed ich wejściem na ciąg 
główny. Gwiazdy obwieszczają swe na
rodziny niezwykle efektownymi fajer
werkami!

Jak wyglądają?
Patrząc na zdjęcia obiektów HH, tak

że i w niniejszym opracowaniu licznie 
reprodukowane, trudno im odmówić 
wyjątkowych walorów estetycznych. 
Obiekty HH są piękne i już ten fakt może 
stać się impulsem do głębszego zainte
resowania się efektowną klasą mgławic. 
Dla astrofizyka tych powodów jest wię-

Każdy, kto choć rMwidział 
zdjęcie mgławicy 

planetarnej lub poWstałości 
po supernowej, pMyzna, że 
gwiazdy umierają Itiksposób 

niezwykle spektWiilarny. 
Koniec ścieżki ewĘlueyjnej 

gwiazdy nie jjMfpdnak 
jedynym etapem, w czasie 

którego staje się ona 
źródłem efektownego 

zjawiska. Również samym 
narodzinom gwiazd 

towarzyszy po wsta w an ie 
godnych podziwu struktur. 

Obiekty Herbiga-Haro, jako 
bezpośrednio związane 

z n ajwcześn iejszym i 
stadiami ewolucji gwiazd, 

są tego doskonałym 
przykładem. Bez wątpienia 

zasługują na miano 
„spektakularnych ”

?
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cej... Co w istocie widzimy, patrząc na 
obiekty HH?

Jak już zostało wspomniane, więk
szość obiektów HH przyjmuje raczej 
chaotyczny kształt. Bardzo często od
najduje się je  parami (np. HH1 i HH2 
—  rys. 1) lub nawet jako całe łańcuchy 
mniejszych struktur szokowych (np. 
H H łll ,  rys. 2). Mimo że mechanizm 
powstawania wszystkich klasyfikowa
nych jako Herbiga-Haro obiektów jest 
podobny, to indywidualny charakter 
ośrodka, w którym propagują, nielinio
wość zjawiska szoku, różnica stadiów 
ewolucyjnych i różna ekstynkcja spra
wiają, że te struktury charakteryzują się 
bogactwem przyjmowanych form. Pod
kreślmy, że chociaż najczęściej repro
dukowane obrazy obiektów HH prezen
tu ją silnie skolim owany dżet (parę 
dżetów ) zakończony łukokształtną 
mgławicą, to tak wspaniale ukształtowa
ne struktury są raczej rzadkością.

Opisywane mgławice mają niewiel
kie rozmiary kątowe i faktycznie tylko 
nieliczne współczesne instrumenty po
zwalaj ą na dość szczegółową analizę ich 
morfologii. Wśród instrumentów tych 
przoduje HST, niezależny od niepożą
danych efektów ziemskiej atmosfery. 
Przy użyciu wielkopolowej kamery 
WFPC2 (Wide Field Planetary Came- 
ra~2), zainstalowanej na pokładzie te- 
leskopu-satelity, stworzono bardzo 
szczegółowe obrazy 10 obiektów HH 
(kilka z tych zdjęć jest załączonych do 
niniejszego tekstu). Rola HST w bada
niu tych obiektów nie ogranicza się jed
nak do jednorazowego stworzenia obra
zów mgławic; HST dokonuje obserwacji 
tych samych obiektów regularnie co kil
ka miesięcy. Owocem takiego 3-letnie
go monitoringu są filmy1, ukazujące 
ewolucję obiektów w czasie.

Wśród tych obiektów, ku którym kie
rowany jest regularnie HST, znajduje się 
obiekt HH34, będący sztandarowym 
przykładem pięknie uformowanego łuku 
szokowego i silnie skolimowanego dże
tu (rys. 3). Patrząc na zdjęcie 3, może
my podziwiać obie te struktury. Emisja 
pochodzi bowiem właśnie z dżetu —  
tworzonego w istocie przez łańcuch wę- 
złowatych struktur —  oraz rozległego, 
przypominającego kształtem bumerang,

1 Do ich obejrzenia gorąco zachęcam, gdyż 
w sposób niezwykle jasny demaskują praw
dziwą naturę obiektów HH. Są one dostęp
ne w Internecie np. pod adresem http://spar- 
ky.rice.edu/~hartigan/movies.html.

obszaru. Zarówno te małe węzełki, jak 
i ta najbardziej rozległa stuktura po
wstają jako efekt zderzenia dwóch por
cji gazu o różnych prędkościach. Mgła
wica widoczna na rysunku jako zielona 
(emisja w linii Ha) powstaje w miejscu 
zderzenia się ponaddźwiękowego wy
pływu bezpośrednio z niezaburzonym 
ośrodkiem, podczas gdy te widoczne na 
zdjęciu jako czerwone (emisja w linii 
[Sil]), mniejsze twory powstają praw
dopodobnie jako efekt zderzenia się por
cji materii wyrzuconej z protogwiazdy 
z inną porcją gazu, wyrzuconą wcześniej 
i z mniejszą prędkością; szybszy wyrzut 
dogania ten wolniejszy i w efekcie do
chodzi do kolizji dwóch ilości gazu, któ
rych różnica prędkości jest jednak istot
nie mniejsza niż odpowiednia różnica 
przy zderzeniu wypływu z niezaburzo
nym ośrodkiem międzygwiazdowym. 
K onsekw encją jest fakt, że stopień 
wzbudzenia materii w tych mniejszych 
strukturach jest niższy niż w głównej 
strukturze szokowej. Taki model zjawi
ska ma odbicie w obserwacjach spek
troskopowych.

Z takiego modelu płyną też wnioski 
na temat aktywności wyrzutowej proto
gwiazdy: nie jest to zjawisko ciągłego 
wypływu materii; ma ono raczej chara- 
rakter epizodyczny (charakter wybu
chów?), a owe epizody wyrzutowe może 
cechować różna energia (prędkość).

W głównym szoku, tj. w obszarze 
zderzenia strugi wypływu z materią ob
łoku molekularnego, możemy wydzie
lić dwie struktury: odpowiadającą emi
sji w linii H a (kolor zielony) i zajmującą 
na zdjęciu mniejszy jego wycinek —  
odpow iadającą emisji w linii [S il]. 
Pierwsza z tych struktur odpowiada 
cienkiej warstwie stanowiącej front szo
ku, druga obszarom tuż za frontem i na
zywana jest strefą chłodzenia (cooling 
zone). Dlaczego widzimy te struktury?

Jeśli materia macierzystego obłoku 
jest neutralna, to wchodząc w obszar 
szoku atomy wodoru, zanim jeszcze 
zostaną całkowicie zjonizowane, ule
gają kolizyjnemu wzbudzeniu, stając 
się silnym źródłem emisji w liniach 
serii Balmera, w tym, w szczególności, 
linii H a, w której możemy podziwiać 
front szoku na rys. 3. W przypadku 
obiektu HH34 możemy podziwiać roz
ległą strukturę, mającą w przybliżeniu 
kształt paraboliczny. Wyraźnie widocz
ne są „włókna” silniejszej emisji, któ
re —  jeśli pamiętać, że patrzymy na

twór trójwymiarowy —  są świadec
twem tego, iż w idoczna na zdjęciu 
struktura jest w istocie czymś przypo
minającym cienką, pofałdowaną „skó
rę”, układającą się w kształt parabolo- 
idy. Emisja we froncie szoku tworzy 
więc rodzaj płaszcza okrywającego 
strefę chłodzenia. Sama przestrzeń, 
skąd pochodzi promieniowanie w linii 
H a, jest więc w rzeczywistości niewiel
ka, a efekt projekcji sprawia, że na zdję
ciu zajmuje ona obszar dużo większy 
niż de facto  bardziej rozległa strefa 
chłodzenia.

Największa część z całości dociera
jącego do nas w dziedzinie optycznej 
promieniowania pochodzi ze strefy chło
dzenia. W jej obszarze dochodzi do chło
dzenia materii wcześniej podgrzanej 
i wzbudzonej we froncie szoku. Chło
dzenie to odbywa się głównie poprzez 
emisję w liniach wzbronionych metali 
i liniach rekombinacyjnych wodoru. 
W przypadku obrazu obiektu HH34 ob
szar ten jest częściowo przesłonięty 
emisjąpochodzącąz frontu szoku, mimo 
to w idać, że region em isji w linii 
[SII](kolor czerwony) biegnie równoleg
le do struktury widzianej w linii Balme
ra, wzdłuż wewnętrznej jej części.

Diety
Interesująca jest struktura dżetów. Ich 

odkrycie było istotną wskazówką do 
określenia prawdziwej natury obiektów 
HH jako optycznych manifestacji ak
tywności wyrzutowej z rodzących się 
gwiazd, stając się tym samym najistot
niejszym bodaj aspektem ich współczes
nych badań. Jak już to zostało zaznaczo
ne, ciało dżetu tworzą małe struktury 
szokowe —  węzły, które układają się 
w linearne lub łagodnie meandrujące 
łańcuchy. Stopień kolimacji dżetów jest 
duży; stosunek długości do szerokości 
jest jak 10:1 lub nawet więcej. HST po
zwolił dokładnie przyjrzeć się jedynie 
kilku skolimowanym dżetom, z których 
trzy prezentowane są na reprodukowa
nych tu zdjęciach: HH1,HH111,HH34 
(rys. 1— 3)*. W ogólności są one do sie
bie bardzo podobne, ale jedynie w przy
padku HH34 dżet może być śledzony 
do samego źródła.

Inny rodzaj dżetu możemy obserwo
wać np. u obiektu HH47 (rys. 4). Nie 
przejawia on już tak ewidentnej węzło- 
watej struktury i nie jest tak linearny.
* Rys. 1—5 znajdą Czytelnicy na stronach 
kolorowych

260 U R A N IA  -  Po s t ę p y  a s t r o n o m i i 6/2004

http://spar-


Można doszukać się w jego poskręcanym 
kształcie trendu, będącego odbiciem hi
storii zmian orientacji osi wypływu, co 
zaznaczono na rys. 5. Znane są także inne 
dżety charakteryzujące się takim nieline- 
amym kształtem. Zjawisko to próbuje się 
wyjaśnić postulatem podwójności czy też 
wielokrotności protogwiezdnego źródła. 
Ta hipoteza zostanie przedstawiona 
w dalszej części tekstu.

Kinematyka
Ważnym aspektem badań nad naturą 

obiektów HH jest poznanie kinematyki 
tworzących je struktur. Odbywa się to 
poprzez obserwacyjne określenie pręd
kości radialnych i ruchów własnych 
(a stąd prędkości tangencjalnych). Tak jak 
prędkość radialną możemy względnie 
łatwo określić na podstawie badań spek
troskopowych, tak przy wyznaczaniu ru
chów własnych (prędkości tangencjal
nych) napotykamy na duże trudności. 
Obserwacje naziemne pozwalają tylko na 
mierzenie największych ruchów wła
snych i niezastąpionym instrumentem 
okazuje się znowu HST2. Wynikiem trzy
letniej pracy HST na tym polu są filmy 
(patrz przyp. 1) pokazujące bezpośrednio 
ruch, ewolucję struktur szokowych oraz 
dżetów. Należy zdać sobie sprawę z wy
jątkowej wartości naukowej tych danych.

Formowanie dżetów jest zjawiskiem 
obecnym w astrofizyce wielu, bardzo 
różniących się swą naturą obiektów; ob
serwujemy je u mgławic planetarnych, 
w małomasywnych i masywnych ukła
dach rentgenowskich, także w AGN-ach 
(itd.). W efekcie postrzegamy dziś pro
ces wyrzutu dżetu jako zjawisko uniwer
salne, towarzyszące ewolucji różnej kla
sy obiektów. Oczywiście struktury te 
różnią się, już choćby rozmiarami, ale 
należy się spodziewać, że podstawowe 
procesy fizyczne, powodujące powsta
wanie dżetów są wspólne dla wszystkich 
obiektów tych klas. Kwestia poznania 
procesów odpowiedzialnych za forma
cję silnie skolimowanego wypływu 
w obiektach HH miałaby więc konse
kwencje dalece wybiegające poza astro
fizykę młodych obiektów gwiazdowych. 
Biorąc pod uwagę, że zauważalny roz
wój dżetów obiektów HH następuje 
w bardzo małych skalach czasowych (dla 
innych obiektów jest on nieporównanie

2 Jak widać, wkład HST do badań natury 
obiektów HH jest nie do przecenienia. Fakt 
ten nabiera szczególnie dużego znaczenia 
w obliczu niepewnej przyszłości teleskopu.

większy lub śledzenie go jest niemożli
we przy użyciu współcześnie dostępnych 
technik obserwacyjnych) i rozwój ten 
możemy bezpośrednio śledzić dzięki pra
cy HST, to postęp badań nad obiektami 
HH nabiera szczególnego znaczenia. 
Czasem obiekty HH obrazowo nazywa 
się kamieniami z Rosetty, by podkreślić 
ich znaczenie w „rozszyfrowywaniu” 
procesów rządzących formacją dżetów.

Dokładne poznanie ruchów własnych 
ma pewne praktyczne konsekwencje. 
Wiedza taka pozwala bowiem na pre
cyzyjne określenie kierunku ruchu ma
terii i stwarza w ten sposób możliwość 
poszukiwania matki-protogwiazdy wy
pływu. Znając z kolei położenie źródła, 
możemy bezpośrednio oszacować wiek 
dynamiczny indywidualnych obiektów, 
a stąd płyną pewne wnioski na temat dłu
gości trwania fazy aktywności wyrzu
towej protogwiazdy. Znając dodatkowo 
masę obiektu, możemy ocenić tempo 
utraty masy przez jego źródło (tabela).

Wartości prędkości tangencjalnych 
i radialnych wynoszą najczęściej kilka
set km/s. Dysponując jednocześnie da
nymi na temat prędkości radialnej jak 
i tangencjalnej, możemy określić orien
tację wektora prędkości w przestrzeni —  
a tym samym także orientację osi wy
pływu materii; to z kolei pozwala obli
czyć wielkość obiektu, nie obarczoną 
efektem projekcji.

Giganty, historia utraty masy 
i ewolucja obłoków 
molekularnych

Do połowy lat 90. rozmiary obiektów 
HH określano najwyżej na ułamek par
seka. Tę sytuację zmieniło odkrycie, że 
wiele z obiektów, uznawanych za indy
widualne, ma w rzeczywistości to samo 
źródło i jest optycznym przejawem tego 
samego wypływu. Liczne spośród bipo
larnych struktur, które uważano wcześniej 
za jeden kompleks, okazywało się posia
dać na przedłużeniu swej osi dodatkowe, 
odleglejsze i zazwyczaj bardziej rozległe 
struktury. W ten sposób rozmiary niektó
rych obiektów wzrosły do kilkunastu par
seków! Kompleksy takie nazywa się 
„ogromnymi wypływami HH” (Giant 
HH Flows). O tym, jak są one w istocie 
gigantyczne, niech świadczy fakt, że ob
serwuje się wypływy opuszczające swój 
macierzysty obłok molekularny.

Duże rozmiary i zaawansowany wiek 
dynam iczny wypływów z m łodych 
gwiazd ma ważne konsekwencje. Mor

fologia i kinematyka wypływów wielko
ści parseków może posłużyć bowiem do 
odtworzenia historii protogwiezdnej utra
ty masy. Choć zapis tej aktywności nie 
jest łatwy do odczytania, próby takie są 
podejmowane. Ogromne wypływy HH 
przejawiają kilka wspólnych cech:

—  odległości m iędzy kolejnym i 
strukturami szokowymi są tym większe, 
im bardziej oddalamy się od źródła; naj
większe przerwy występują między naj
bardziej zewnętrznym i strukturam i 
(można to już dostrzec w tych „mało- 
skalowych wypływach”, jak np. HH34). 
Wygląda to tak, jakby epizody wyrzu
towe były coraz częstsze;

—  najodleglejsze struktury szokowe 
mają najbardziej chaotyczną strukturę. 
Należy się spodziewać, że te najbardziej 
zewnętrzne są jednocześnie najstarszy
mi formacjami. Znajomość ich odległo
ści od źródła i analiza ich kinematyki 
pozwala ocenić długość trwania fazy 
aktywności wyrzutowej;

—  prędkości w szokach danego 
obiektu są tym mniejsze, im dalej znaj
duje się on od źródła (może to być efekt 
wyhamowywania przez ośrodek);

—  wiele wypływów ma S-kształtną 
symetrię, z gwiazdą w środku, co zno
wu sugeruje „kolebanie się” źródła.

Odkrycie wielkoskalowej natury 
obiektów HH uświadamia także ich rolę 
w ewolucji samego obłoku molekularne
go, w którym rodzi się ich macierzysta 
gwiazda. Zarówno te ogromne, jak i te 
mniejsze wypływy „wybijają” w ośrod
ku jamy, które dla zaawansowanych 
obiektów mogą mieć znaczące rozmia
ry. Oddziaływanie wyrzuconej materii 
z ośrodkiem najpewniej powoduje także 
powstanie w nim ruchów turbulentnych. 
W obłoku, gdzie zachodzi masowy pro
ces formowania się gwiazd, aktywność 
związana z obiektami HH może więc 
istotnie przebudowywać jego strukturę 
i czynić jego ostateczny stan chaotycz
nym i turbulentnym. Wniosek ten wyda
je się o tyle ciekawy, że w znanych nam 
obłokach molekularnych obserwuje się 
dużą liczbę takich przypadkowych ru
chów. Przez długi czas trudno było wy
jaśnić ich obecność. Częściowym rozwią
zaniem tego problemu wydaje się być 
protogwiezdna aktywność wyrzutowa.

Energia i pęd niesione przez szybki 
szok powodują także zmiany chemiczne 
w ośrodku. Wypływy mogą dysocjować 
molekuły i jonizować tak odzyskane ato
my. Może dochodzić nawet do odparo-
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Tabela
Wartości typowych parametrów fizycznych wypływów HH z małoma- 
sywnych protogwiazd (o masach mniejszych niż 5 M0)

Parametr Wartości Jednostki

Prędkość materii dżetu 100-300 km/s
Tempo utraty masy, M 10-9— 10-5 M@/rok

Masa 0,001— 10 M0
Wiek O L o 0

5 lat

Długość 0,1— 10 pc

Energia 1043— 1047 erg

Gęstość elektronowa 102— 103 cm-3

Temperatura (wzbudzeniowa) 100-1000 K

wywania ziaren pyłu. W ten sposób na
stępuje swoiste odświeżenie chemiczne 
obłoku molekularnego. Znane są takie ob
szary formowania się gwiazd, gdzie dzie
siątki wypływów jednocześnie ubijają 
macierzysty obłok tak, że średni czas 
pomiędzy przejściami dysocjującego Szo
ku dla przypadkowej porcji gazu może 
być mały w porównaniu z ewolucyjną 
skalą czasową obłoku. Protogwiezdne 
wypływy produkujące mgławice HH 
mogą być głównym zjawiskiem odpo
wiedzialnym za powstrzymywanie che
micznego starzenia się obłoków moleku
larnych i utrzymywanie w nich obfitości 
molekuł na względnie stałym poziomie.

Widmo i parametry fizyczne
Widma obiektów HH mają charakter 

emisyjny, z dużą liczbą linii wzbronio
nych metali jak N, O, S, Fe itd. Specyfi
ka tych widm polega na tym, że obser
wujemy w nich jednocześnie linie 
wymagające różnych stopni wzbudzenia. 
Ma to wyjaśnienie w przytoczonym już 
wcześniej modelu, w którym przyjmuje 
się, że małe węzły powstają przy zderze
niu dwóch porcji materii wyrzuconej 
z różnymi prędkościami i które są w ten 
sposób źródłem emisji w liniach wyma
gających niskiego wzbudzenia; przejścia 
z wysokowzbudzonych stanów pochodzą 
od materii szoku głównego, gdzie wyrzut 
zderza się z ośrodkiem. Analiza widm 
obiektów HH jest ciekawa, choćby ze 
względu na obecność w nich tzw. niebie
skiego kontinuum, jednak nie mieści się 
ona w ramach niniejszego, skromnego 
opracowania. Zasygnalizujmy jednak, że 
choć obiekty HH są definicyjnie scha
rakteryzowane jako struktury optyczne, 
to najprężniej rozwijającą się dziś gałę
zią ich badań są obserwacje w podczer
wieni. Okazuje się bowiem, że najinten
sywniejsze chłodzenie materii w szoku 
następuje poprzez emisję w liniach mo
lekuły H2 i liniach wzbronionych [Feli], 
przypadających na podczerwony frag
ment widma. Odkryto dodatkowo, że 
z dużą liczbą obiektów HH stowarzyszo
ne są płaty emisji w liniach molekuły CO. 
Te molekularne twory są świadectwem 
istnienia wypływów o słabej kolimacji, 
wewnątrz których mogą powstawać 
obiekty HH. Odkrywane są takie mole
kularne płaty emisji bez obecności w ich 
obrębie mgławic HH — niewidocznych 
zapewne wskutek ekstynkcji.

Linie wzbronione, występujące w wid
mach mgławic, świetnie nadają się do

określenia warunków fizycznych (tem
peratura i gęstość) tworzącego je gazu. 
Tę metodę stosuje się z powodzeniem 
poprzez określanie stosunków natężeń 
wybranych linii, ale w przypadku obiek
tów HH sprawa jest bardziej złożona niż 
w większości obiektów. Dzieje się tak 
z co najmniej dwóch powodów: silnej 
ekstynkcji i nieliniowej natury szoków.

Lokalizacja większości obiektów HH 
wewnątrz obłoków molekularnych spra
wia, że są one częściowo lub całkowi
cie przesłonięte materią, będącą budul
cem przyszłych gwiazd. Ekstynkcja jest 
nieodłącznym problemem badań tej kla
sy obiektów.

Problem stanowi też fakt, że obszar, 
skąd pochodzi emisja, jest daleki od rów
nowagi, a chaotyczna natura szoków 
sprawia, że trudno określić stopień jo
nizacji materii. Wyjściem z tego proble
mu jest posiłkowanie się metodami mo
delarskimi, które stanowią ważne 
narzędzie w badaniach obiektów HH.

Wartość niektórych parametrów, któ
re udało się ustalić, zebrano w tabeli.

Jak powstają wypływy HH?
Chęć poznania natury obiektów HH 

nakazuje zadać pytanie, jakie procesy 
odpowiadająza wyrzucanie materii w tak 
silnie skolimowanej formie (jak powstają 
dżety)? Idąc dalej, możemy zapytać, skąd 
wynika tak potężna aktywność wypływo
wa młodych obiektów gwiazdowych 
i dlaczego przyjmuje ona obserwowaną 
postać? Pytania te, choć zasadnicze, nie 
doczekały się jeszcze jednoznacznej od
powiedzi. Dysponujemy jednak wieloma 
faktami obserwacyjnymi, a to pozwala na 
formułowanie hipotez.

Obszar wyrzutu dżetu
Teoria wczesnych stadiów ewolucji 

gwiazd, zanim osiągną one ciąg główny,

przewiduje formowanie się wokół nich 
dysków akrecyjnych. Dyski takie są fak
tycznie obserwowane w obszarach for
mowania się gwiazd; sfotografował je 
Kosmiczny Teleskop Hubble’a. Samych 
gwiazd na takich obrazach najczęściej nie 
widać, ale dyski są widoczne dzięki ze
wnętrznemu polu promieniowania lub, 
przy odpowiedniej geometrii, dzięki od
bijającemu się od ich powierzchni świa
tłu skrywanych w ich wnętrzu gwiazd. 
Struktury takie są odnajdywane bardzo 
często w miejscu, gdzie należy się spo
dziewać energetycznych źródeł obiektów 
HH. Obrazy tych regionów wyraźnie su
gerują że dżety są wyrzucane z układu 
protogwiazda—dysk w kierunku dokład
nie (lub niemal dokładnie) prostopadłym 
do płaszczyzny dysku (rys. 5, 7). Takie 
dyski muszą mieć więc związek z proce
sami formacji dżetów, z procesami pro
dukującymi obiekty HH.

Na reprodukowanych zdjęciach wi
dać też, że dostrzegalny koniec dżetu jest 
bardzo wąski —  widzimy już w pełni 
ukształtowaną strukturę. Musi więc ona 
powstawać w obszarze przesłoniętym 
przez materię. Aby dowiedzieć się, gdzie 
dżet jest formowany i kolimowany, pod
jęto obserwacje najbliższego otoczenia 
źródła w dziedzinie fal radiowych tech
niką interferometrii. Pozwoliło to zajrzeć 
z dużą zdolnością rozdzielczą w obszar 
niedostępny obserwacjom optycznym. 
Obserwacje te wskazują że wyrzut i ko- 
limacja dżetu następują już w odległo
ści mniejszej niż 50 AU od źródła, przy 
czym kolimacja może następować w od
ległościach znacznie większych, niż ma 
miejsce wyrzut materii.

Problem wyrzutu i kolimacji dżetu od 
początku stanowi dla badaczy twardy 
orzech do zgryzienia. Wydaje się pew
ne, że wypływy są zasilane grawitacyjną 
energią potenc jalną, która jest uwalnia-
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na przez akreowaną na formującą się 
gwiazdę materię. Mniej niż 10% tej 
energii użytkowanej jest na procesy utra
ty masy, reszta jest wynoszona przez 
promieniowanie.

Jak dochodzi do wyrzutu? Rozważa 
się kilka możliwych procesów, które 
mogą zachodzić jednocześnie:
1) wypływ może być zwyczajnym wia
trem gwiazdowym, pochodzącym bez
pośrednio od protogwiazdy;
2) może on wiązać się z tzw. wiatrami 
X (X-wind), powstającymi w miejscu, 
gdzie pole magnetyczne gwiazdy od- 
działywuje z dyskiem akrecyjnym;
3) materia wypływu może pochodzić 
z wiatru od samego dysku;
4) dla gwiazd o dużej światłości istotne 
dla procesu wyrzutu mogą być ciśnienie 
termiczne i ciśnienie promieniowania.

W ramach tych modeli rozpatruje się 
także ich wersje dynamiczne i statycz
ne, gdzie odpowiednio przewiduje się 
istnienie krótkotrwałych, ale potężnych 
wybuchów i istnienie stałych wiatrów.

Większość modeli wyrzutu wiąże się 
z produkcją wypływów do dużych ką
tów bryłowych i chcąc nimi wyjaśnić 
obserwowaną strukturę obiektów HH,

3
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Odległość od źródła (AU)

Rys. 6. Mapa konturowa (emisja w linii 
[Sil]), prezentująca główny trend zmian kie
runku dżetu obiektu HH47. Źródło zazna
czono krzyżykiem. Mapa jest owocem pra
cy HST (źródło: Heathcote i in.,1996, AJ, 
112, 1141)

należy uzupełnić je o modele procesów 
kołimacji. Choć nie zostaną one tu przy
toczone, to należy zaznaczyć, że gros 
z nich zakłada decydującą rolę pól ma
gnetycznych w tychże mechanizmach 
kołimacji. Modele te wydają się być 
obiecujące w świetle faktu, że obecność 
silnych pól stwierdzono u bardzo wielu 
młodych obiektów gwiazdowych.

Protogwiezdne źródła 
wypływów HH

Pewnych wskazówek, co do mecha
nizmów prowadzących do powstania 
wypływów HH, dostarczają badania ich 
protogwiezdnych źródeł. Zagadnienie to 
zostało już parokrotnie poruszone w ni
niejszym opracowaniu, ale dodajmy do 
tego jeszcze parę faktów.

Choć większość wypływów HH za
silanych jest przez podczerwone źródła, 
niewidoczne w świetle widzialnym, jest 
znanych kilka obiektów, w obserwacji 
których nie przeszkadza tak silna eks
tynkcja i są one jasnymi optycznie 
gwiazdami. Wśród nich najlepiej zna
nymi przykładami są gwiazdy: T Tau, 
DG Tau, HL Tau, RW Aur i AS 353A. 
Wszystkie one są obiektami typu T Tauri 
i nie osiągnęły jeszcze stałej konfigura
cji gwiazdowej (o czym świadczy mię
dzy innymi obecność linii litu w ich wid
mach). Podklasę tego typu protogwiazd 
stanowią obiekty FU Orionis. Są to ma- 
łomasywne gwiazdy o dużych światło- 
ściach, u których stwierdzono występo
wanie potężnych erupcji. Erupcje te 
zachodzą prawdopodobnie nie w sa
mych gwiazdach, ale w ich dyskach. 
Okazuje się, że spośród poznanych do 
tej pory (2001) czternastu obiektów kla
sy FU Ori, osiem jest stowarzyszonych 
z obiektami HH. Czy to przypadek?

Wśród bipolarnych obiektów HH ob
serwujemy niemal idealną symetrię mię
dzy przesuniętymi ku czerwieni i ku fio
letowi węzłami dżetów (także między 
dużymi strukturami szokowymi). Taka 
zależność sugeruje, że produkcja węzłów 
i szoków wiąże się najpewniej z aktyw
nością źródła. Odnosząc to do statystyki 
procentowej związku gwiazd typu FU 
Orionis z obiektami HH, zaczęto badać 
możliwość związku aktywności wyrzu
towej HH z erupcjami FU Ori. Wybuchy 
tych obiektów nie sąjednorazowymi epi
zodami, ale się powtarzają. Częstość tych 
zdarzeń nie jest dobrze znana. Podejrze
wa się jednak, że w skalach rzędu 100 lat 
gwiazdy przechodzą w bardziej spokoj

ny stan, stając się być może „zwykłymi” 
gwiazdami T Tau. Innymi słowy, przy
puszcza się, że gwiazdy FU Ori stano
wią pewne aktywne stadium gwiazd typu 
T Tau. Taka idea wydaje się ciekawa 
w świetle faktu, że większość źródeł, któ
rych widmami optycznymi dysponujemy, 
to właśnie gwiazdy T Tau. Co więcej, 
z morfologii obiektów HH wynika, że od
stępy czasu między powstawaniem ko
lejnych dużych struktur szokowych wy
noszą 500— 1000 lat, co zgadzałoby się 
z ocenianymi skalami czasu aktywności 
FU Ori. Wszystkie te fakty czynią bar
dzo realną możliwość bezpośredniego 
związku erupcji FU Ori z powstawaniem 
mgławic HH, przynajmniej dla dużej czę
ści tych obiektów.

Nawet jeśli przyjąć taką hipotezę, to 
otwarty wciąż pozostaje problem me
chanizmów generujących erupcje, czy 
też— abstrahując już od związków z FU 
Orionis — w ogóle problem mechani
zmów prowadzących do wyrzutu mate
rii. Wiadomo jednak, że do silnej aktyw
ności wypływowej będą prowadziły 
zaburzenia procesu akrecji w dysku. Co 
może wprowadzać takie zaburzenia? 
Pod uwagę bierze się wiele możliwości. 
Jedną z ciekawszych — ze względu na 
fakty obserwacyjne — jest ta, gdzie dysk 
zostaje zaburzany na drodze dynamicz
nej, poprzez przejście przez peryastron 
gwiazdy, będącej w układzie podwój
nym towarzyszem posiadaczki dysku.

Znany jest fakt, że podwójność (wie
lokrotność) wśród młodych obiektów 
gwiazdowych jest zjawiskiem znacznie 
bardziej powszechnym niż wśród 
gwiazd znajdujących się już na ciągu 
głównym. Wynika stąd, że takie proto
gwiezdne układy muszą ulegać rozpa
dowi. Powinno dotyczyć to także źródeł 
obiektów HH, ponieważ obserwacje 
w podczerwieni i radiokontinuum wska
zują na duży odsetek układów podwój
nych lub wielokrotnych wśród proto
gwiazd HH. Analiza źródeł ogromnych 
wypływów HH pod tym kątem, pozwo
liła określić wielokrotność w tejże gru
pie obiektów na 79— 86%, przy czym 
połowa z tego to układy wielokrotne wy
sokiego rzędu! Skoro młode układy pro- 
togwiazdowe powinny się rozpadać, 
a źródła obiektów HH wchodzą w skład 
takich układów, to możliwe, że rozpady 
tego typu mają związek z aktywnością 
wyrzutową. Ta idea stała się zaczynem 
teorii, w której wypływy HH powstają 
jako efekt rozpadu młodych układów
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Rys. 7. Model prezentujący wzajemne usytuowanie protogwiazdy, dżetów i dysku akre- 
cyjnego, tworzących razem układ widoczny na zdjęciach na rys. 5

potrójnych (wielokrotnych). Przedstawi
my pokrótce tę ciekawą teorię.

Od dawna wiadomo, że duża część 
niehierarchicznych układów potrójnych 
rozpada się krótko po uformowaniu, wy
rzucając z układu jego najmniej masyw
nego członka. Pozbycie się gwiazdy, 
a wraz z niąpewnej ilości momentu pędu 
powoduje, że orbity pozostałych dwóch 
gwiazd przyjmują silnie ekscentryczne 
kształty i z czasem orbity te się zacieś
niają. Jednocześnie następuje skracanie 
okresu orbitalnego. Proces zacieśniania 
układu może wywołać silne perturbacje 
lub nawet prowadzić do bezpośredniego 
zderzenia wokółgwiazdowych dysków 
akrecyjnych. Skutkiem tego dochodziło
by do wzmożonych procesów akrecji 
i wybuchu aktywności wypływowej. Ta
kie wzrosty aktywności powinny nastę
pować w rytm zmian okresu orbitalnego 
układu, przy każdym przejściu przez pe- 
ryastron. Jako że okres orbitalny układu 
się skraca, takie wyrzuty będą coraz częst
sze. Odpowiada to obserwowanemu 
w obiektach HH wzrostowi ilości napo
tykanych węzłów, w miarę zbliżania się 
do źródła. Układ zacieśnia się do momen
tu, gdy mała półoś orbity osiągnie wiel
kość 9— 12 AU. Wówczas słabo rozdzie
lone wyrzuty jawią się nam jako w pełni 
skolimowany dżet. Jeśli powstanie obiek
tów HH opisuje taki właśnie scenariusz, 
to ich struktura jest zapisem ewolucji ru
chów orbitalnych w zacieśniającym się 
układzie podwójnym.

Proces zacieśniania następowałby 
z typowej separacji 100 AU (lub więk
szej) do odległości niespełna 10 AU (lub 
mniejszej), a czas trwania zjawiska jest 
oceniany na wartość rzędu 104 lat (na 
tyle samo oceniany jest wiek dynamicz
ny wielu obiektów HH). Taki model zja
wiska przewiduje, że dżety, będące koń
cowym produktem procesu rozpadu 
układu potrójnego, mogą pojawić się 
tylko raz u danego układu.

Jest to tylko jedna z teorii wyjaśnia
jących źródła aktywności protogwiezd- 
nej, prowadzącej do powstania obiek
tów HH. Czy dostatecznie poprawnie 
opisuje rzeczywiste zjawiska, pokażą 
przyszłe obserwacje.

Podsumowanie
Próba odgadnięcia natury obiektów 

HH i procesów prowadzących do ich 
powstania napotyka na wiele przeszkód. 
Potrzeba jeszcze wiele wysiłku obser
wacyjnego i teoretycznego, by wyjaśnić 
np. trudny problem wyrzutu i tak silnej 
kolimacji strumienia materii. Gra jest 
jednak warta świeczki.

Obiekty HH są na tyle bliskie Słoń
cu, że możemy bezpośrednio śledzić 
ewolucję ich dżetów. W przypadku in
nych obiektów formujących takie struk
tury nie jest już tak łatwo. Znalezienie 
mechanizmów, działających przy pro
dukcji dżetów HH, mogłoby więc mieć 
konsekwencje dla poznania natury wie
lu innych klas obiektów astrofizycznych.

Obiekty HH są nierozerwalnie zwią
zane z wczesnymi stadiami ewolucji 
gwiazd. Niewiele wiemy o procesach 
rządzących ich narodzinami, ale natura 
obiektów HH może prowadzić do wnio
sków na ten temat: od procesów utraty 
masy począwszy, na zagadnieniach dy
namiki protogwiezdnych układów wie
lokrotnych skończywszy.

Wreszcie, te pięknie wyglądające 
mgławice wiążą się także z ewolucją sa
mego obłoku molekularnego, w którym 
powstają. Mogą one przebudowywać 
jego strukturę, są źródłem ruchów turbu- 
lentnych w tworzącej go materii i zmie- 
niająjego stan chemiczny, rozbijając ziar
na pyłu, dysocjując m olekuły oraz 
jonizując atomy. Z tego powodu uważa 
się, że obiekty HH są istotnym czynni
kiem samoregulacji procesu formowania 
się gwiazd. Natura tych obiektów nie tyl
ko pozwala wyjaśnić wiele znanych 
wcześniej faktów obserwacyjnych, zwią
zanych z obłokami molekularnymi, ale 
jest wykorzystywana także do analizy 
wielkoskalowej struktury tych obłoków.

Jak widać, problematyka związana 
z obiektami HH jest bardzo szeroka. 
Tym ciekawiej przedstawia się dalszy 
rozwój badań nad tą „spektakularną” 
klasą obiektów.

Tomasz Kamiński je s t studentem 
astronomii na UMK w Toruniu. 
Ten artykuł powstał na podstawie 
jego pracy seminaryjnej

na rozkładówce:
Te cztery obrazy mgławic otaczających gwiazdy z naszej galaktyki, Drogi Mlecz
nej, dostarczył w 1999 r. teleskop kosmiczny Hubble'a. Dwa z nich, wykonane za 
pomocą szerokokątnej kamery planetarnej WFPC2, (Herbig Haro 32 i Mgławica 
Zmienna Hubble'a) ukazują gaz i pył dookoła młodych gwiazd będących w po
czątkowym stadium swego życia. Dwa następne (NGC 2346 i NGC 2440) poka
zują gaz wyrzucany przez stare gwiazdy znajdujące się u kresu swego istnienia. 
Zauważmy, że wbrew diametralnie różnym etapom życia gwiazd, mgławice mają 
zastanawiająco podobne cechy, w szczególności dwubiegunowy wyrzut gazu 
zarówno przez młode, jak i stare gwiazdy.
Fot.: NASA, The Hubble Heritage Team (AURA/STScl)
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Rys. 1. Góra: Przykład podwójnego obiektu HH (HH1 i HH2). Obydwie struktury mają 
wspólne protogwiezdne źródło, które jest zlokalizowane w pobliżu lewego końca obiek
tu, znajdującego się na zdjęciu po prawej stronie (HH1). Dó/: Powiększenie struktury 
dżetu i obszaru, gdzie znajduje się źródło (po lewej); po prawej natomiast jest prezento
wany region szoku. To zdjęcie jest efektem pracy teleskopu kosmicznego Hubble’a (HST). 
Czerwony kolor odpowiada emisji w linii S il, niebieski w linii Hu.
Rys. 2. Jeden z bardziej niezwykłych obiektów: HH111. Obraz jest mozaiką zdjęć uzy
skanych za pomocą HST w dziedzinie optycznej (WFPC2) i podczerwonej (NICMOS). 
Jedno ze zdjęć przedstawia dżet (Sil —  kolor niebieski, —  pomarańczowy), zaś dru
gie obszar, gdzie znajduje się źródło wypływu. Dżet jest dobrze w idoczny w świetle w i
dzialnym, podczas gdy zakryte materią źródło widoczne jest jedynie w podczerwieni (bar
wa czerwona na zdjęciu)
Rys. 3. Obiekt HH34 w ujęciu HST. Jest to sztandarowy przykład świetnie wykształconej 
struktury szokowej i dżetu. Zdjęcie wykonano w dwóch filtrach: H<ć (kolor zielony) i Sil 
(kolor czerwony). Pełen opis obiektu znajduje się w tekście s. 245
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R ys. 4. O b iek t HH47 w id o czn y  na tle g ran icy  ob łoku  m o leku la rnego . Je s t  to ob raz jedno stronn ego  w ypływ u. N iew idoczne  
ź ród ło  zna jdu je  s ię  na koń cu  m gław icy, w lew ym  do lnym  rogu  zd ję c ia  (HST)

DG Tauri B HH30
Rys. 5. Każde  z tych 
dw óch  zd ję ć  p rezen 
tu je  o b s z a r ,  g d z ie  
je s t  u k ry te  ź r ó d ło  
energe tyczne  ob ie k 
tu HH. Sam ych  pro- 
togw ia zd  n ie w idać, 
w ida ć  na tom iast b i
po la rne  dżety  (ko lo r 
z ie lony) i św ia tło  za 
krytej gw iazdy, o d b i
ja ją c e  s ię  o d  o ta 
c za ją ce g o  ją  d y sku  
a k re c y jn e g o  (ko lo r 
c z e rw o n y ) .  D że ty  
s ą  w y rzu can e  w  k ie 
runku  p ro stopad łym  
do p ła s zc zy zn y  d y s 
ku

Źródło: HST
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rozmaitości

Pierwsze żniwa na nowym polu Hubble’a
Prezentując w numerze 3/04 „Ura- 

nii-PA” na wewnętrznej stronie 
okładki Ultragłębokie Pole Hubble’a 
(ang. Hubble Ultra Deep Field, w skró
cie HUDF) zapowiadaliśmy, że astrono
mowie całego świata będą latami badać 
te obrazy, by lepiej zrozumieć formowa
nie się gwiazd i galaktyk w młodym 
Wszechświecie. Tymczasem minęło za
ledwie pół roku, a już uzbierała się po
kaźna sterta prac na ten temat, zaś anali
zie zdjęć tego skrawka nieba poświęcono 
nawet specjalną konferencję w drugiej 
połowie września. Ciekawostką jest, że 
pierwsza publikacja była gotowa na dru
gi dzień po udostępnieniu obrazów astro
nomicznej społeczności. Andrew Bunker 
ze swoimi współpracownikami z uniwer
sytetów Cambridge i Exeter sporządził 
listę 54 obiektów — kandydatów na bar
dzo odległe galaktyki. W pierwszej chwili 
ta liczba wydawała się cokolwiek mała, 
a sami autorzy twierdzili, że ilość promie
niowania, jaką są w stanie wytworzyć 
zidentyfikowane obiekty, nie wystarczy, 
by proces powtórnej jonizacji materii 
doprowadzić do końca.

W tym miejscu mała dygresja. Za 
skromnym, ostatnio bardzo modnym w 
kosmologii obserwacyjnej angielskim 
terminem „reionization” kryje się ten 
moment w ewolucji młodego Wszech
świata, w którym stał się on przezroczy
sty dla promieniowania. Ponieważ w roz
szerzającym się Wszechświecie materia 
ostygła na tyle, że najprostsze cząstki ele
mentarne utworzyły pierwotną materię 
(mieszaninę wodom i helu), przez pewien 
czas promieniowanie pierwszych świe
cących obiektów— gwiazd i protogalak- 
tyk — było bardzo chętnie absorbowane 
przez otaczającąje materię. Działo się tak 
dopóty, dopóki wysokoenergetyczne 
kwanty nie zjonizowały całej materii, 
umożliwiając promieniowaniu swobod
ne rozprzestrzenianie się (obrazowo 
mówi się, że światło gwiazd wyłoniło się 
jak słońce z porannej mgły). Na podsta
wie dotychczasowych obserwacji (roz
kład kwazarów w przeglądzie Sloan Di
gital Sky Survey, pomiary polaryzacji 
mikrofalowego promieniowania tła przez 
sondę WMAP) wydaje się najbardziej 
prawdopodobne, że ta epoka powtórnej 
jonizacji zakończyła się jakieś 0,5 do 1

mld lat po Wielkim Wybuchu (choć są 
też i odmienne szacunki, patrz „Urania- 
PA” 3/04 s. 119 —  „Długie mroczne 
lata”).

Dlatego też pierwsze, bardzo pobież
ne spojrzenie na nowe pole Hubble’a 
mogło niektórych kosmologów nieco 
zaniepokoić. Na szczęście kilka czyn
ników zadecydowało o tym, że dziś już 
z większym spokojem patrzymy na 
zgromadzone dane. Przede wszystkim 
lista kandydatów na odległe galaktyki 
została krytycznie zweryfikowana. Nie
zależna i bardziej dokładna analiza ob
razów, którą przeprowadzili Yan i Wind
horst wskazała 108 obiektów (na zdjęciu 
zaznaczone zostały kółeczkami) o prze
sunięciu ku czerwieni z przedziału od 
5,5 do 6,5 (przy czym z listy Bunkera 
odpadła tylko jedna kandydatura, pozo
stałe się potwierdziły). W opublikowa
nej 21 września (na razie tylko w Inter
necie) pracy Bouwens i inni odnaleźli 5 
obiektów, których przesunięcia ku czer
wieni mieszczą się w przedziale od 7 do 
8. Wszystkie te odkrycia wymagająjesz- 
cze ostatecznego, spektroskopowego 
potwierdzenia.

Końcowy wniosek z pracy Bunkera 
(o tym, że ilość promieniowania ziden
tyfikowanych w polu Hubble’a obiektów 
nie wystarczy do zakończenia procesu 
powtórnej jonizacji) w międzyczasie 
podważyli też Stiavelli ze współpracow
nikami z Naukowego Instytutu Telesko
pu Kosmicznego (STScI). Zwrócili oni

uwagę na fakt, że w młodym Wszech
świecie, pozbawionym ciężkich pier
wiastków, proces jonizacji materii prze
biegał szybciej i łatwiej niż dzieje się to 
obecnie. Ponadto gwiazdy mogły być 
znacznie masywniejsze, a więc promie
niowały intensywniej w dziedzinie wy
sokoenergetycznej .

Wreszcie w przeprowadzonej krótko 
po zakończeniu projektu HUDF spek
troskopowej obserwacji okolic tego pola 
z niską zdolnością rozdzielczą Malho- 
tra i Rhoads ze wspomnianego wyżej 
instytutu (STScI) zauważyli, że dla prze
sunięć ku czerwieni bliskich 6 pole Hub
ble’a mieści się na skraju znacznie bar
dziej obfitego w galaktyki obszaru 
Wszechświata. Tak więc najprawdopo
dobniej już wtedy rozkład materii był 
na tyle różnorodny, że sam proces po
wtórnej jonizacji zachodził nierówno
miernie — najszybciej w obfitujących 
w protogalaktyki rejonach kosmosu.

Niewątpliwie kosmologia obserwa
cyjna wciąż jeszcze czeka na kluczowe 
dane obserwacyjne z granic Wszechświa
ta. Być może dostarczy ich budowana dla 
teleskopu Hubble’a nowa kamera WFC3, 
której czułość w zakresie podczerwieni 
10-krotnie przewyższy oferowaną przez 
dotychczasową NICMOS. Ale dopiero 
następca teleskopu Hubble’a, JWST, ma 
szanse wyłowić promieniowanie pierw
szych słońc, które rozbłysły 200 min lat 
po Wielkim Wybuchu. (kr)
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galeria obiektów NGC

NGC 1664
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

04h, 51,1m
+43°40
Woźnica
Gromada otwarta 
8,0 
7,4 
-3,0 
18' x 16'
1,2 kpc

Gromada ta leży na granicy gwiazdozbioru Woźnicy i Perse- 
usza niedaleko słynnej gwiazdy zaćmieniowej e Aur. William 
Herschel skatalogował ją  pod numerem VIII59, a jej opis w ka
talogu Dreyera jest następujący: „gromada, niezbyt bogata 
w gwiazdy, trochę skoncentrowana ku środkowi, dość duża”. 
Najjaśniejsze gwiazdy mają jasność około 10,5 mag. i tworzą 
charakterystyczny układ przypominający kształtem latawiec. 
Aby zobaczyć tę gromadę, wystarczy teleskop o średnicy 8 cm. 
W teleskopie o średnicy 20 cm prezentuje się całkiem okaza
le — jest widocznych 30 gwiazd do niej należących i kilkana
ście gwiazd pola w bliskim sąsiedztwie. Łącznie członkostwo 
do gromady przypisuje się około 60 gwiazdom.

Gromada znajduje się blisko płaszczyzny Drogi Mlecznej 
w odległości 1240 pc od nas. Przestrzennie jest stosunkowo 
zwarta, a jeśli chodzi o skład gwiazd, przypomina młode gro

mady gwiazd, takie jak Hiady czy Żłóbek (M 44): posiada nie
liczne żółte olbrzymy, brak gwiazd o typie widmowym wcześ
niejszym niż A0, a ciąg główny kończy się na typie F0. Te 
cechy wskazują że jej wiek wynosi od 200 do 300 min lat.

NGC 1778
a (J2000) 
<3 (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

05h, 06,9m 
-3° 20'
Orion
Mgławica refleksyjna
9.0
9.0

6 x 3'
450 pc

Ta mgławica pyłowo-gazowa ma niewielkąjasność całkowitą 
lecz ze względu na małe rozmiary ma stosunkowo dużą jas
ność powierzchniową i jest łatwym celem obserwacji wizual
nych. William Herschel odkrył ją  w 1786 r. za pomocą tele
skopu o średnicy zwierciadła 47,5 cm i skatalogował jako 
H V.32. W katalogu Dreyera mamy taki jej opis: „jasna, zna
cząco rozległa, zaokrąglona, jaśniejąca ku środkowi, gwiaz
da 10 wielkości wewnątrz mgławicy". Patrząc nie wprost, moż
na ją  zobaczyć już w 8-10 cm teleskopie jako słabą poświatę 
wokół gwiazdy 10 wielkości. W teleskopie o średnicy 30 cm 
lub większej wyraźnie widać nieregularny kształt mgławicy: 
w jej południowej jaśniejszej części świeci gwiazda 12 wiel
kości, która jednak zlewa się z otaczającąją mgławicą tak, że 
trudno ją  od niej odróżnić, natomiast w kierunku północno- 
-zachodnim rozciąga się druga część mgławicy wokół jaśniej
szej gwiazdy 10 wielkości. W tej części można zauważyć jesz
cze 3-4  słabe gwiazdy. Użycie filtru mgławicowego (UHC, 
OIII lub Ha) nic w tym wypadku nie daje, gdyż mgławica ta 
świeci światłem rozproszonym.

W swej istocie, NGC 1788 jest tylko najjaśniejszą optycz
nie częścią dużego obłoku kometarnego oznaczonego sym
bolem L1616, znajdującego się na zachód od olbrzymiego 
obłoku molekularnego Orion A. Nazwa „obłok kometarny” 
nawiązuje do kształtu pewnego typu obłoków gazowo-pyło- 
wych, przypominającego kształtem kometę, a nie do jakie
goś faktycznego związku z tymi obiektami astronomiczny
mi. Obłoki kometarne to miejsca narodzin nowych gwiazd 
— powstawania młodych gromad gwiazd.

Struktura wewnętrzna L1616 jest bardzo skomplikowana. 
„Głowa” obłoku skierowana jest ku wschodowi — asocjacji 
OB Oriona. W „głowie” L1616 znajduje się właśnie NGC 1788, 
oświetlona od wewnątrz małą bardzo młodą gromadą mało- 
masywanych i średniomasywnych gwiazd. Gromada ta z uwa
gi na otaczający ją  pył jest widoczna w pełni dopiero w bliskiej 
podczerwieni. W centrum gromady znajduje się grupa czte
rech bardzo jasnych w dalszej podczerwieni obiektów (ang. 
MIR sources), które według obecnych ustaleń są głównym 
źródłem światła dla świecenia mgławicy, a ich typ widmowy 
może być nawet tak wczesny jak B4. Najjaśniejszą optycznie 
gwiazdą w tym obszarze jest owa gwiazda 10 wielkości wspo
minana już przez W. Herschela: HD 293815. Jej typ widmo
wy to B9 V a kolory typowe dla gwiazdy ciągu głównego. 
Obserwacje tej gwiazdy wskazują że jej wiek, a przez to wiek 
całej gromady gwiazd, wynosi około miliona lat.

„Głowa” reprezentuje obszar obłoku, w którym zjawiska 
gwiazdotwórcze stosunkowo niedawno się zakończyły. Na
tomiast w skład „ogona” obłoku, wydłużonego w kierunku 
zachodnim, wchodzą obiekty, których właściwości stanowią 
wyraźny dowód, że obecnie tutaj powstają gwiazdy. Obiekt
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oznaczany przez astronomów jako MMS1 A jest najprawdo
podobniej bardzo młodą protogwiazdą. Znajduje się w pyło
wym kokonie tak gęstym, że jest niewidoczny nie tylko w za
kresie optycznym, ale również w bliskiej, średniej, a nawet 
dalekiej podczerwieni — nie widział go satelita IRAS na dłu
gości fali 100 ^m! O jego obecności świadczy dość silna 
emisja w zakresie milimetrowym (1,2 mm) a także obecność 
biegunowych strug (dżetów) molekularnego wodoru H2 i tlen
ku węgla CO, wypływających ze źródła i widocznych w pod
czerwieni.

Cały obszar L1616 zajmuje na niebie około 40', co prze
kłada się na rozmiary liniowe rzędu 5 pc. Masa obłoku wy
nosi około 160 mas Słońca. Jest interesujące, że poza obło
kiem w odległości około 15 pc od jego „głowy” w kierunku 
asocjacji OB Oriona znajduje się spora grupa małomasyw- 
nych gwiazd typu T Tauri, będących jednocześnie źródłami 
emisji rentgenowskiej. Nie wiadomo, czy jest ona powiąza
na w jakiś sposób z L1616. Gdyby tak było, to oznaczałoby, 
że jest to pozostałość po wielkim obłoku molekularnym, któ
ry znajdował się pomiędzy asocjacją OB w Orionie a dzisiej

szym obłokiem L1616. Obłok ten został zniszczony w wyni
ku formowania się młodych i gorących gromad gwiazd, 
a L1616 wraz z NGC 1788 stanowią jego ostatnią zacho
waną po dzień dzisiejszy część.

NGC 2022
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

05h, 42,1m 
+09° 05 
Orion
Mgławica planetarna 
12,4 
11,9

28 *27”
2,1 kpfc 
+14 km/s

Mgławica planetarna NGC 2022 jest najjaśniejszą w gwiaz
dozbiorze Oriona. Została odkryta przez Williama Hersche- 
la i opatrzona numerem: IV 34. Jej opis w katalogu NGC jest 
następujący: „dość jasna, bardzo mała, bardzo nieznacznie 
wydłużona”. Mgławica nie doczekała się jakiejś szczególnej 
nazwy. Ma stosunkowo dużąjasność powierzchniową i może 
być bez problemu zobaczona w teleskopie o średnicy 10 cm, 
pod warunkiem użycia odpowiednio dużego powiększenia 
(ponad 70x), jako mały szary owal. Przy powiększeniach 
ponad 100 razy można zauważyć pierścieniową strukturę 
przypominającą M 57 w Lutni. Centralna gwiazda z uwagi 
na małą jasność (15,7 mag.) na ogół nie jest widoczna na
wet w teleskopach o średnicy 40 cm. Mgławica składa się 
z dwóch części: wewnętrznej — jasnego, wyraźnie eliptycz
nego pierścienia o wymiarach 22”x17” — i zewnętrznej, 
znacznie słabszej otoczki o średnicy około 28”. W dużym 
teleskopie na obrzeżach pierścienia można zauważyć małe 
pojaśnienia znajdujące się prawie symetrycznie względem 
środka mgławicy, dające złudzenie dwubiegunowego (ang. 
bipolar) wypływu.

Centralna część mgławicy ma rozmiary liniowe około 
0,1 pc. Promieniowanie mgławicy jest zdominowane przez 
linie emisyjne neutralnego wodoru. Astronomowie uważają 
że jest to stosunkowo młody obiekt znajdujący się obecnie 
w fazie przejścia pomiędzy mgławicą optycznie grubą (czyli 
mało przezroczystą dla światła widzialnego) a mgławicą 
optycznie cienką (przezroczystą).

Typowy wygląd mgławicy NGC 2022 w dużym teleskopie amator
skim
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NGC 2024
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

05h, 41,9m 
-01° 51'
Orion
Mgławica emisyjna
~7
~7

30' x 30'
415 pc

Jest to jasna mgławica emisyjna w pobliżu £ Ori nazywana 
ze względu na specyficzny kształt Mgławicą Płomień. Odkry
ta prawdopodobnie przez W. Herschela (V 28 w jego katalo
gu) ma taki oto opis w katalogu Dreyera:,jasna, nieregularny 
kształt, bardzo rozległa, ciemne obszary wewnątrz”. Aby ją  
zobaczyć, wystarczy niewielki teleskop o średnicy 8 cm. Jed
nak bliskość jasnej gwiazdy pasa Oriona £ Ori — Alnitak — 
powoduje, że mgławica ginie w jej blasku. Dopiero gdy usu
nie się tę gwiazdę z pola widzenia teleskopu, można wyraź
nie zobaczyć całą mgławicę. W teleskopie o średnicy 12-15 
cm NGC 2024 prezentuje się już całkiem okazale. Nad Alnita- 
kiem znajduje się łańcuszek 4 gwiazd (ustawionych w kierun
ku wschód-zachód). Idąc od zachodu, znajduje się jaśniejszy 
obszar pomiędzy 1 i 2 gwiazdą, następnie wyraźne ciemne 
pasmo przecinające całą mgławicę na dwie części i znajdują
ce się pomiędzy 2 i 3 gwiazdą wreszcie najrozleglejszy i naj
bardziej nieregularny obszar mgławicy rozciągający się na 
wschód od 3 gwiazdy (patrz zdjęcie obok). Jest to jedna z naj
bardziej efektownych mgławic do obserwacji niewielkim tele
skopem (nawet bez filtru). W dużym teleskopie można nato
miast dokładnie obserwować cienkie, jasne struktury na podo
bieństwo wstęg lub kosmyków wypełniających prawie całą NGC 
2024 oraz jeszcze kilka ciemnych pasm przecinających ją.

Mgławica ta należy do bardzo efektownego zespołu mgła
wic, który znajduje się wokół gwiazdy Alnitak. Kompleks ten 
wchodzi w skład olbrzymiego obłoku molekularnego nazywa
nego Orion B. Poza zjonizowanym obłokiem wodoru (obszar 
Hll) widocznym jako NGC 2024 tworzą go: rozległa mgławica 
emisyjna IC 434 zawierająca słynną ciemną mgławicę pyłową 
Koński Łeb (odkrytą oczywiście przez E.E. Barnarda i ozna
czoną B33), mgławica refleksyjna NGC 2023 (w pobliżu B33) 
oraz trzy małe mgławice refleksyjne IC 431,432 i 435 oświet
lane przez gorące gwiazdy znajdujące się w ich wnętrzach. 
Na kolorowych fotografiach zwraca uwagę bardzo nietypowy 
kolor tej mgławicy: żółty przechodzący w pomarańcz. Mgła
wice tego typu mają prawie zawsze intensywnie czerwony 
kolor (efekt silnej emisji zjonizowanego wodoru w linii Ha, przy
padającej właśnie na czerwony zakres widma widzialnego). 
W przypadku NGC 2024 mamy do czynienia również ze świe
ceniem światłem rozproszonym pochodzącym głównie od 
pobliskiej £ Ori (światło niebieskie), co w połączeniu daje taki 
a nie inny kolor mgławicy.

We wnętrzu mgławicy ukryta za ciemnym pasmem pyłu 
znajduje się bardzo młoda i zwarta gromada gwiazd, licząca 
sobie nie więcej jak milion lat. Jej istnienie potwierdziły dopie
ro obserwacje w bliskiej i średniej podczerwieni, gdyż typowe 
osłabienie blasku gwiazd w wyniku absorpcji światła w zakre
sie widzialnym wynosi w tym kierunku około 15 mag.! Gro
mada zawiera kilkaset gwiazd o masach w zakresie od 0,1 do

10 mas Słońca, przy czym liczba powstałych gwiazd w zależ
ności od ich masy (tzw. początkowa funkcja masy — skrót 
angielski: IMF) jest podobna do tej, jaką obserwujemy w po
bliżu Słońca. Podobny jest również odsetek gwiazd, które są 
podwójne lub wielokrotne (20%). Wiele spośród tych gwiazd 
— ponad połowa(l)— jest wciąż jeszcze otoczona przez dys
ki wokółgwiazdowe, co wskazuje, że mamy do czynienia z mło
dymi protogwiazdami, być może znajdującymi się jeszcze 
w fazie akrecji materii. Obserwacje radiowe w zakresie mili
metrowym wykazują że w obrębie ciemnego pasma pyłu znaj
duje się grupa małych kondensacji, które uważa się za ob
szary, gdzie również obecnie formują się gwiazdy. Zarówno 
w podczerwieni, a także w zakresach radiowym i rentgenow
skim notuje się obecność gromad punktowych źródeł związa
nych z tą mgławicą.

Astronomowie włożyli wiele wysiłku, aby zidentyfikować 
źródło jonizacji NGC 2024. Wymagana liczba fotonów ultra
fioletowych wskazuje, że musi być to masywna gwiazda naj
prawdopodobniej typu widmowego 09 o dzielności promie
niowania 50 tys. razy większej niż Słońce. Dopiero całkiem 
niedawno, w roku 2003, udało się znaleźć obiekt o szukanej 
charakterystyce, bardzo głęboko schowany w pyłowym ko
konie. Źródło to oznaczono IRS2b.

Warto dodać, że region obejmujący NGC 2024 jest naj
bliższym Słońcu zidentyfikowanym obszarem aktywności 
gwiazdotwórczej.

Dariusz Graczyk
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In Memoriam

Profesor Fred Lawrence Whipple 1906-2004

W dniu 30 sierpnia 2004 r. 
w wieku 97 lat zmarł nestor 
astronomów amerykańskich, 
ostatni chyba z największych astrono

mów XX wieku, Fred Lawrence Whip
ple. Od przeszło 50 lat jego nazwisko 
jest związanie z kometami, dla których 
zaproponował znany powszechnie mo
del jądra.

Fred L. Whipple urodził się 5 listopa
da 1906 r. w Red Oak w stanie Iowa. 
Najpierw studiował w Occidental Colle
ge w Iowa, a następnie na Uniwersytecie 
Kalifornijskim w Los Angeles, gdzie uzy
skał dyplom magistra matematyki. Sto
pień doktorski (Ph.D.) otrzymał na Uni
wersytecie w Berkeley w roku 1931, po 
czym przeniósł się do słynnego Obser
watorium Harwarda (Harvard College 
Obserwatory) w Cambridge, Massachu
setts i z tym centrum badawczym pozo
stał związany do końca swego życia. Był 
tam badaczem, profesorem, dyrektorem, 
a przede wszystkim siewcą pomysłów ba
dawczych i ich współrealizatorem. Przez 
przeszło 30 ostatnich lat nosił tytuł „Phil
lips Profesor of Astronomy Emeritus” w 
Obserwatorium Harwarda i „Senior Phy
sicist” w SAO.

Był bardzo aktywnym „emerytem”. 
Nie tylko uczestniczył w wielu konferen
cjach naukowych, ale i w wielu projek
tach badawczych. Znałem Go osobiście 
od roku 1958, już jako sławnego guru 
ówczesnej astronomii. W czasie Kongre
su Międzynarodowej Unii Astronomicz
nej w Brighton w 1970 r. oprowadzałem 
Go po stateczku „Podhalanin”, na któ
rym prawie 30 polskich astronomów 
przybyło i koczowało, aby uczestniczyć 
w tym kongresie. To On zrobił zdjęcie 
naszej „łajby” i zamieścił je w „Sky and 
Telescope”. Spotykałem się z Nim na 
konferencjach jeszcze w latach 80. i 90. 
ubiegłego wieku, gdzie zawsze przyjmo
wany był z wielką atencją i szacunkiem. 
W wieku 92 lat, w roku 1999, został ofi
cjalnie powołany przez NASA do zespo
łu badawczego przygotowującego i ma
jącego następnie opracowywać dane 
naukowe misji CONTOUR (Comet Nuc
leus Tour), która miała „odwiedzić” bliską 
Jego serca kometę Enckego. Niestety 
misja ta nie powiodła się.

Ze wszystkich Jego zainteresowań 
i rezultatów badań naukowych, badania 
komet przyniosły Mu największy roz
głos i naukową sławę. W roku 1950 Fred 
Whipple opublikował w „Astrophysical 
Journal” pracę zatytułowaną A Comet 
Model. I. The Acceleration o f  Comet 
Encke. W tej pracy dowodzi, że kometa 
Enckego dokonała co najmniej 1000 
obiegów wokół Słońca. Aby przeżyć tyle 
zbliżeń do naszej gwiazdy, jądro komety 
musiałoby być zbudowane z konglome
ratów lodów, a nie stanowić piaszczystej 
ławicy, jak wówczas powszechnie uwa
żano. Lody mogłyby zawierać wodę, 
dwutlenek węgla, tlenek węgla, metan 
i być może amoniak i w nich mogłyby 
być „wmrożone” różne pyły i pyłki. Ten 
model szybko uzyskał poparcie świata

naukowego i przez prasę został spopu
laryzowany jako model „brudnej kuli 
śniegowej”. Model ten w istotny spo
sób zmienił podejście astronomów do 
badań i interpretacji nie tylko pomiarów 
fotometrycznych i spektroskopowych 
komet, ale również do badań ich ruchów. 
Później, w 1986 r., model ten święcił 
wielkie tryumfy, gdy sonda GIOTTO w 
przelocie, w pobliżu jądra komety Hal- 
leya potwierdziła, że takie w istocie jest 
jądro kometame. W przeglądzie litera
tury naukowej, przeprowadzonym przez 
,Astrophysical Journal” w roku 2003, 
okazało się, że prace naukowe Whip- 
ple’a z lat 1950 i 1951, dotyczące jądra 
kometamego jako „lodowego konglo
meratu”, były najczęściej cytowanymi 
pracami naukowymi w ostatnich 50 la
tach. On sam tak dalece czuł się zwią
zany z badaniami komet, że nawet jego 
samochód miał tablicę immatrykula- 
cyjną „Dr. Comet”.

Oczywiście Fred Whipple zaznaczył 
swojąobecność w wielu innych dziedzi

nach życia i badań naukowych swojej 
epoki. W czasie Drugiej Wojny Świato
wej był współkonstruktorem urządzenia 
do cięcia bryłek folii na drobniutkie ka
wałki zwane „plewami”, które rozrzu
cane z samolotów myliły radary nieprzy
jaciela. Whipple był szczególnie dumny 
z tego urządzenia, za które zresztą pre
zydent Truman odznaczył Go w 1948 r. 
medalem zasługi. U progu epoki lotów 
kosmicznych, w 1946 r., zdając sobie 
sprawę z niebezpieczeństwa, jakie sta
nowi dla statków kosmicznych zderze
nie z meteorytami, Whipple zapropono
wał specjalną osłonę zwaną „tarczą 
Whipple’a”. Przy zetknięciu z tą tarczą 
meteoryt eksplodował, nie czyniąc szko
dy znajdującemu się pod nią statkowi 
kosmicznemu. Ulepszona wersja tej 
osłony jest używana do dzisiaj. W epo
ce hipotetycznych jeszcze sztucznych 
satelitów Ziemi Fred Whipple zorgani
zował ogólnoświatową sieć obserwato
rów tych obiektów w celu wyznaczania 
ich orbit. Gdy pojawił się pierwszy Sput
nik, 4 października 1957 r., grupa Whip
ple’a była jedyną na świecie grupą go
tow ą podjąć obserw acje i fachowe 
śledzenie jego orbity. Później pod jego 
kierunkiem, a pod „firmą” SAO, powsta
ła sieć optycznego śledzenia sztucznych 
satelitów przy pomocy światłosilnych 
kamer Bakera-Nunna. Ta sieć tak dobrze 
śledziła satelity, że na podstawie jej po
miarów wysokości i prędkości tych ciał 
można było określić efekty grawitacyj
ne wywierane na ich orbity przez pole 
grawitacyjne Ziemi, co pozwoliło wy
znaczyć dokładny kształt naszej plane
ty. Za swe prace w tej dziedzinie Fred 
Whipple otrzymał od prezydenta Ken
nedy’ego w 1963 r. medal Distinguished 
Federal Civilian Service. Po latach 
wspominał, że moment, gdy mógł za
prosić swych rodziców i przyjaciół do 
Ogrodu Róż Białego Domu na ceremo
nię wręczenia Mu tego odznaczenia, był 
chyba najszczęśliwszym dniem w Jego 
życiu.

Przez 18 lat, od 1955 r. do emerytury 
w 1973 r., Fred Whipple był dyrekto
rem Smithsonian Astrophysical Obse
rvatory (SAO), które następnie, przy 
Jego wcześniejszym istotnym udziale,
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połączyło się z Obserwatorium Harwar- 
da, tworząc Harvard-Smithsonian Cen
ter for Astrophysics (CfA), współcześnie 
jeden z największych na świecie ośrod
ków badań astronomicznych.

W końcu lat 60. Whipple wybrał 
Mount Hopkins w południowej Arizo
nie na miejsce budowy nowego obser
watorium SAO, obserwatorium, które 
miało być wyposażone w „instrumenty 
nowej generacji”. Od końca lat 50. to
czyła się w środowiskach astronomicz
nych dyskusja o potrzebie nowych, wiel
kich teleskopów  i now ych, tanich 
technologii ich budowy. Jednym z in

spiratorów i liderów wprowadzających 
w czyn te idee był Fred Whipple. Na Mt. 
Hopkins zbudowano wielolustrzany te
leskop MMT (Multiple Mirror Telesco
pe), w którym  grupa 6 teleskopów 
o średnicy 1,8 m na wspólnym monta
żu azym utalnym  dawała efektywną 
zdolność zbierającą teleskopu o średni
cy 4,5 m. W chwili oddania go do użyt
ku astronomom w 1979 r. był to trzeci 
co do wielkości teleskop na świecie. 
Później, w 1981 r. obserwatorium to zo
stało nazwane „Fred Lawrence Whip
ple Observatory”, a sam teleskop prze
szedł ostatnio m odyfikacje, które

uczyniły go teleskopem 6,5 m. Na cześć 
Freda Whipple’a astronomowie nadali 
też Jego imię planetce nr 1940. Imię tego 
Wielkiego Astronoma nosi również 6 
komet, których był odkrywcą.

Był Uczonym wielkiej wiedzy, ob
darzonym olbrzymią naukową wyobraź
nią oraz zmysłem analitycznym i orga
nizacyjnym. Był Człowiekiem dobrym, 
uczynnym, pomagającym wielu w róż
nych dziedzinach i potrzebach. Był 
Człowiekiem wyjątkowym wśród in
nych wyjątkowych. Będzie Go nam bra
kowało.

Andrzej Woszczyk

Czwarty Obóz Szkoleniowo-Obserwacyjny PTMA

W'dniach 12— 23 VII 2004 r. 
w schronisku na Hali Kru
powej (pasm o Policy we 

wschodniej części Beskidu Żywieckie
go) odbył się czwarty Obóz Szkolenio- 
w o-O bserw acyjny  PTM A „O SO P 
2004” , w którym  wzięło udział 19 
uczestników z całej Polski. Obóz zo
stał zorganizowany przez Oddział Kra
kowski Towarzystwa.

Pogoda była nie najgorsza —  ponad 
połowa nocy nadawała się do obserwa
cji. Największymi atrakcjami Obozu 
były komety C/2003 K4 LINEAR i C/ 
2001 Q4 NEAT, ale obserwowano rów
nież inne obiekty, m.in. tradycyjnie wie
lu uczestników „polowało” na obiekty 
Messiera, obserwowano zachodzącego 
Jowisza, można było także zobaczyć 
tarcze Urana i Neptuna, a nawet udało 
się odnaleźć Plutona. W dzień prowa
dzono obserwacje Słońca, na powierzch
ni którego były akurat duże i rozbudo
wane grupy plam, a raz w południe udało 
się zaobserwować Wenus przez teleskop 
(nie udało się to z Merkurym). Jak zwy
kle, początkujący obserwatorzy mieli 
możliwość korzystania z pomocy in
struktorów oraz bardziej doświadczo
nych uczestników.

W dzień odbywały się wykłady. Szef 
obozu, dr Sławomir Stachniewicz z Kra
kowa, mówił o układach współrzędnych 
astronomicznych, na temat czasu w astro
nomii, jak korzystać z kalendarzy astro
nomicznych i wygłosił wykłady popular
nonaukowe na temat problemu neutrin 
słonecznych, ewolucji gwiazd oraz tren
dów we współczesnej kosmologii. Mgr

Marcin Filipek z Krakowa wyjaśnił, jak 
należy obserwować, a następnie opraco
wywać obserwacje gwiazd zmiennych 
oraz o zjawiskach zakryciowych, mgr 
inż. Lucyna Gut z Libiąża mówiła na te
mat mechaniki nieba, Tadeusz Szufa 
z Oświęcimia opowiedział o montażach 
teleskopowych, astrofotografii, gwiazdo
zbiorach i (wspólnie z p. Gut) o zegarach 
słonecznych. Dr Tomasz Ściężor z Kra
kowa opowiedział o obserwacjach Słoń
ca, planet, komet i meteorów, a inż. Ja
cek Burda z Krakowa mówił na temat 
optyki teleskopowej oraz jak samemu 
zbudować teleskop. Warto nadmienić, że 
wielu wykładom przysłuchiwali się tu
ryści nie będący uczestnikami obozu, nie
którzy również asystowali przy obserwa
cjach.

Oprócz wykładów i obserwacji od
bywały się również wycieczki po oko

licznych górach, a teren temu bardzo 
sprzyjał. Na ogół uczestnicy odbywali 
krótkie wycieczki we własnym zakre
sie, ale jeden dzień został przeznaczony 
na dłuższą wyprawę. Większość uczest
ników dotarła grzbietem do Hali Śmie
tanowej i wróciła szlakiem prowadzą
cym przez północne stoki Policy, zaś 
niewielka grupa dotarła Szlakiem Głów
nym aż na Babią Górę i wróciła przez 
schronisko na Markowych Szczawinach 
oraz przełęcz Krowiarki. W ostatnich 
dniach obozu swoistą atrakcją był nie
dźwiedź, który rankami grasował w oko
licach schroniska i odstraszał amatorów 
wschodów słońca.

Kolejny OSOP znów był udany, po
goda była niezła i uczestnicy byli zado
woleni, wielu z nich deklarowało chęć 
ponownego udziału w przyszłym roku.

Sławomir Stachniewicz
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Dziewiąte bieszczadzkie spotkania dyskusyjne: „Pola elektromagnetyczne ELF 
w astrofizyce, geofizyce i medycynie” pod hasłem:

Pogoda kosmiczna

Spotkania dyskusyjne —  zgodnie 
już z wieloletnią tradycją w okre
sie najkrótszych nocy —  odby
ły się w Dwemiczku na Rusinowej Po

lanie, w dniach 24— 26 czerwca 2004 r. 
W tym spotkaniu aktywnie uczestniczy
ły 24 osoby z następujących ośrodków 
naukowych: AGH, Akademii Rolniczej 
z Krakowa, CBK z Warszawy, CBK 
z Torunia, Instytutu Fizyki z Płocka, Pla
netarium z Łodzi, Politechniki Rzeszow
skiej, Obserwatorium Astronomicznego 
UJ, Geofizycznego Instytutu Polarnego 
z Apatytów z półwyspu Kola oraz ma
gistranci z różnych ośrodków (Kraków 
i Płock). Ponadto swą obecnością za
szczycił nas Prezes PTA prof. Andrzej 
Woszczyk.

Dzięki uprzejmości Państwa Krysty
ny i Stanisława Rusinów do dyspozycji 
mieliśmy, jak zwykle, obszerny i nie
zwykle wygodny pensjonat oraz dosko
nałe wyżywienie w Gawrze, niedawno 
oddanym do użytku budynku dla potrzeb 
gości.

Ogółem wysłuchaliśmy 17 krótszych 
lub dłuższych wykładów z tym, że o nie
kończących się dyskusjach do późnych, 
a jakże jasnych nocy, szerzej tu nie 
wspomnę; oto wykładowcy i tytuły za
prezentowanych w kolejności wystą
pień: Adam Michalec —  „Pogoda ko
smiczna”; Stanisław Zięba —  „Impulsy 
aktywności Słońca w cyklach XIX- 
XXII”; Jan Hanasz —  „Dynamika ma- 
gnetosfery ziemskiej”; Anna Odzimek
—  „Modele jonosferyczne rezonansu fal 
AlfVena”; Nadieżda Semenova —  „Re
zonans fal Alfvena”; Maria Inglot-Sie- 
maszko —  „Indukcja magnetyczna w 
okresach min-max aktywności geoma
gnetycznej w zakresie 8-12 Hz”; Jurij 
Pawłowicz Maltsev— „Rezonans Schu
manna”; Jerzy Kubisz —  „Nowa stacja 
obserwacji ULF-ELF w Bieszczadach”; 
Piotr Koperski —  „Przyspieszanie elek
tronów w magnetosferze ziemskiej”; 
Maria Bojanowska —  „Niezwykle sil
ne burze pogody kosmicznej X— XI 
2003”; Andrzej Kułak —  „Meandry pro
pagacji —  transmisyjny model rezona
tora tłumionego”; Mariusz Pożoga —

„Metody detekcji i analiza ekscesów 
rezonansu Schumanna”; Roman Schrei- 
ber —- „Zorzowe promieniowanie pla
net”; Michaił Panczenko —  „Obserwa
cje zorzowego promieniowania Ziemi 
z pokładu Interballa Zorzowego”; Ja
nusz Kempa —  „Miony w promienio
waniu kosmicznym wysokich energii”; 
Dawid Owsiak —  „Wpływ pól elektro
magnetycznych ELF na pracę serca”; 
Janusz Młynarczyk— „Nowe możliwo
ści transmisji jonosferycznej i ich uży
teczność w obserwacjach aktualnego 
stanu ziemskiej jonosfery”.

Ponadto, dla zrównoważenia posie
dzeń, odbyła się wycieczka uczestników 
Spotkań Bieszczadzkich w dolinę poto
ku Hylatego w Zatwamicy, do miejsca, 
gdzie powstaje —  dzięki grantowi KBN
—  stała stacja ciągłych obserwacji na
turalnego ziemskiego pola EM ELF.

Tegoroczne IX Spotkania Biesz
czadzkie były w części finansowane 
przez CBK PAN w Warszawie, co umoż
liwiło nam zaproszenie gości zagranicz
nych oraz magistrantów zainteresowa
nych poruszaną tu tematyką.

Czas przeznaczony na spotkanie, zda
niem uczestników, zbyt szybko dobiegł 
końca, zatem zgodnie doszliśmy do 
wniosku: do zobaczenia i usłyszenia za 
rok, na jubileuszow ych dziesiątych 
bieszczadzkich spotkaniach dyskusyj

nych (w dniach 8— 12 czerwca 2005).
Jak przystało na wieloletnią tradycję, 

Maria Inglot-Siemaszko przedstawiła na 
zakończenie spotkania swój nowy 
wiersz...

Adam Michalec

Wierszyk po konferencji Astrofizyka...

0  Królestwo Astronomii!
o... skupisko głów uczonych... 
myśl za myślą sprawnie goni 
język... dla wtajemniczonych.
Mówiąc krótko... długo snują 
wątek o zjawiskach nieba 
gdy jedzą  —  też dyskutują 
pasztet myląc z  kromką chleba... 
Życzliwości atmosfera
1 skupienie nad istotą

sprawia,
że ochota wzbiera 

wybrać Jasność!
Precz z ślepotą 

na uroki krajobrazu... 
i rozkosze podniebienia 
A z duchowego przekazu 
niech się wiedza w mądrość 

zmienia.
Słońce plami swoją tarczę...
...My dajemy różne plamy...
Mimo prżeszkód i obarczeń 
za rok znowu się spotkamy!

Maria Inglot-Siemaszko

Gospodarze i uczestnicy IX spotkań dyskusyjnych w Dwerniczku na Rusinowej Polanie, 
przed budynkiem Gawry
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XXXII Zjazd Towarzystwa Obserwatorów Słońca
7-8 sierpnia 2004 roku odbył się XXXII 
Zjazd członków i sympatyków Towarzy
stwa Obserwatorów Słońca, w którym 
wzięło udział 40 osób. Zjazd składał się 
z dwóch części, ł część —  Naukowa 
Sesja Astronomiczna odbyła się 7 sierp
nia w Dąbrowie Górniczej przy Dąbrow
skim Kole M iłośników Astronomii. 
Natomiast część II —  Walne Zebranie 
Członków TOS —  8 sierpnia tradycyj
nie w Żarkach Letnisku, gdzie stoi Sło
neczne Obserwatorium Astronomiczne.

Towarzystwo Obserwatorów Słońca 
im. Wacława Szymańskiego z siedzibą 
w Żychlinie istnieje od 
1981 r. i jest samodzielną 
organizacją, której celem 
jest obserwacja plam sło
necznych i pochodni fo- 
tosferycznych. Do TOS 
należą osoby prowadzą
ce obserw acje Słońca 
i p rzysy ła jące  z nich 
dane. N ato m iast D ą
browskie Koło Miłośni
ków Astronomii im. Sta
nisława Brzostkiewicza 
przy Zespole Szkół nr 1 
powstało w 1998 r. Od 
2003 r. posiada własne obserwatorium 
—  kopułę z największym w Polsce mi- 
łośniczym teleskopem o 0,5-m średni
cy lustra głównego (f  = 7094 mm). 
W planach jest budowa planetarium i ra
dioteleskopu o 2 m czaszy anteny.

Dąbrowskie Koło Miłośników Astro
nomii i TOS nawiązało ze sobą współ
pracę, a co za tym idzie w Dąbrowskim 
Obserwatorium będą prowadzone obser
wacje Słońca, jak też odbywać się co
roczne Zjazdy TOS. TOS w ten sposób

po kilkunastu latach wraca do swych 
korzeni, gdyż dawniej zjazdy rozpoczy
nały się w tej miejscowości, gdzie także 
mieściła się siedziba Sekcji Obserwacji 
Słońca.

Naukowa Sesja Astronomiczna trwa
ła od godz. 12:00 do 16:15. W jej ra
mach wygłoszono przemówienia, wy
kłady i referaty na tematy głównie 
związane ze Słońcem, ale także z przej
ściami Wenus i Merkurego, aparaturą do 
wyświetlania sztucznego nieba, historii 
powstania i budowy Dąbrowskiego Ob
serwatorium i Koła Astronomicznego

oraz ogólnie astronomiczne. Głos zabra
ły następujące osoby: Dariusz W. Nelle, 
Maciej Wójcik, Prezydent Miasta Dą
browy Górniczej mgr Jerzy Talkowski, 
Stefan Janta ze Śląskiego Planetarium, 
przewodniczący TOS Piotr Urbański, 
dr Maria Pańków, członek Zarządu TOS 
Krzysztof Szatkowski i Jan Desselber- 
ger z Radia Katowice.

Po sesji do godz. 17:00 zwiedzaliśmy 
Dąbrowskie Obserwatorium. Dzięki 
0,5-m teleskopowi na ekranie ujrzeliśmy

fragment mocno powiększonego rzutu 
Słońca. Bez problemów widzieliśmy 
poszczególne granule , pochodnie 
i struktury grup. W spotkaniu uczestni
czyło 35 osób.

Na II część zjazdu do Żarek Letni
ska udało się 17 osób, gdzie następne
go dnia o godz. 10:00 u państwa Szy
m ańskich zw iedziliśm y słoneczne 
obserwatorium, a od godz. 10:45 do 
11:45 uczestniczyliśmy w Walnym Ze
braniu TOS. Został odczytany protokół 
z zeszłorocznego Walnego Zebrania 
oraz sprawozdania: kasowe, rewizyjne 

i z działalności Towarzy
stwa. W sprawach róż
nych poruszono kwestię 
prowadzenia kom plek
so w y c h  o b s e rw a c ji  
Słońca. Walne Zebranie 
zakończyliśm y w spól
nym zdjęciem naszej 22- 
-osobow ej słonecznej 
grupy, wśród której byli 
następujący członkowie 
TOS: Krzysztof Wydra, 
K rzysztof Szatkowski, 
Grzegorz Dałek, Jerzy 
Dudało, Łucja Szymań

ska, Paweł Musialski, Krystyna Jaskul
ska, Piotr Wirkus, Piotr Urbański, Zbi
gniew Ziółkowski. Był też czas na 
rozmowy i lepsze zapoznanie się uczest
ników. Zjazd zakończono o godz. 13:00.

Następny XXXIII Zjazd Towarzy
stwa Obserwatorów Słońca jest plano
wany za rok w Dąbrowie Górniczej i w 
Żarkach Letnisku. Chętnych zaprasza
my do współpracy w obserwacjach 
Słońca.

Piotr Wirkus, Krystyna Jaskulska

Konferencja Meteorytowa, Poznań 2004
W dniach 25—26 września 2004r. w In
stytucie Geologii na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła 
się Konferencja Meteorytowa oraz Wal
ne Zebranie członków Polskiego Towa
rzystwa Meteorytowego. Bezpośredni
mi organizatorami tegoż spotkania byli 
prof, drhab. Wojciech Stankowski i prof, 
dr hab. Andrzej Muszyński z UAM oraz 
prof, dr hab. Łukasz Karwowski i Jaro
sław Bandurowski z PTM.

W sobotni poranek konferencję 
otworzyli prof, dr hab. W. Stankowski 
i prof, dr hab. Ł. Karwowski, którzy 
bardzo ciepło pow itali przybyłych 
uczestników  i gości oraz pokrótce 
przedstawili plan działań na najbliższe 
dwa dni.

Następnie rozpoczęła się sesja refe
ratowa, której przewodzili kolejno: dr 
Jadwiga Biała, oraz profesorowie: An
drzej Muszyński, Łukasz Karwowski

i Wojciech Stankowski. Prezentowane 
referaty budziły duże zainteresowanie, 
niektóre wywoływały ożywione dysku
sje, a nawet drobne kontrowersje, ale 
w szystkie były niezwykle ciekawe 
i godne uwagi. Przedstawiono m.in. 
najnowsze wyniki badań dotyczące ob
szaru spadku m eteorytu M orasko, 
w tym nowe propozycje i teorie odno
śnie genezy zagłębień obecnych na tym 
terenie oraz elips rozrzutu (Wojciech
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Stankowski, Andrzej Muszyński, Wie
sław Czajka, Krzysztof Socha). Padło 
kilka słów na temat samego meteorytu 
Morasko oraz opisano wstępnie nowy 
polski meteoryt —  Jankowo Dolne 
(Łukasz Karwowski, Agnieszka Gur- 
dziel). Przeanalizowano budowę oko
licy O bornik W ielkopolsk ich  pod 
względem zawartości metalicznych 
sferul (Wojciech Stankowski). Ponad
to prelegenci niezwykle ciekawie wy
powiadali się na temat pierwotnych 
achondrytów enstatytowych (Andrzej 
Pilski) oraz teorii pochodzenia tekty- 
tów (Andrzej Kotowiecki). Było także 
trochę historii dotyczącej badań krate
ru Barringera (Jadwiga Biała), referat 
na temat hipotetycznego krateru na 
wyspie Wolin (Andrzej Kotowiecki) 
oraz „słów kilka o swych meteorytach” 
wypowiedzianych przez pana Kazimie
rza Mazurka.

Po smacznym posiłku, syci i zadowo
leni przeszliśmy do następnego punktu 
programu, a mianowicie do ciągu dal
szego sesji referatowej oraz do sesji pla
katowej. Ta ostatnia cieszyła się nie 
mniejszym zainteresowaniem uczestni
ków. Autorzy plakatów (Leszek Chróst, 
Wiesław Czajka) odpowiadali bezpo
średnio na pytania oraz rozwiewali wąt
pliwości (lub nie), jakie zalęgły się 
w umysłach słuchaczy i obserwatorów.

Przez cały czas trwania konferencji 
można było oglądać i podziwiać mete
oryty ze zbiorów m.in. pana Krzysztofa 
Sochy.

Kolejnym punktem programu było 
Walne Zebranie Członków PTM, które

przebiegało bez większych zakłóceń 
i w miłej atmosferze. Rozliczono się 
z działań przeszłych i zaplanowano 
przyszłe. Szczególnie sympatyczne 
punkty tego spotkania to: wręczenie le
gitymacji członkowskich nowym człon
kom PTM oraz przyjęcie z rąk Roberta 
Czerniakowskiego i Piotra Szyngiery, 
przedstaw iciela firmy V2 M ilitaria 
z Wrocławia wykrywacza metali, będą
cego prezentem dla naszego Towarzy
stwa.

Warto dodać, że każdy z uczestników 
konferencji otrzymał bezpłatnie wydaw
nictwo zawierające zbiór referatów z II 
Seminarium Meteorytowego— Olsztyn 
2003, które było jednocześnie pierw
szym (a szykuje się już kolejne, właśnie 
z Poznania) takim  wydawnictwem  
PTM.

Po wszystkim udaliśmy się na „wie
czorek integracyjny” przy lampkach 
wina (zwany oficjalnie „spotkaniem to
warzyskim”), który przebiegał w nad 
wyraz sielankowej i przyjacielskiej at
mosferze. Wszczynano interesujące dys
puty i spory, wymieniano poglądy, od
dawano się wspomnieniom, oglądano 
i podziwiano meteoryty z prywatnych 
zbiorów, w tym te najnowsze, znalezio
ne przez Mateusza Szyszkę.

Na niedzielny poranek zaplanowa
no wycieczkę po Rezerwacie Meteory
tu Morasko. Przewodnicy w osobach 
prof, dr hab. Wojciech Stankowski oraz 
prof, dr hab. Andrzej Muszyński w to
warzystwie córki leśniczego, pani Da
rii Napierały, w niezwykle ciekawy 
i wyczerpujący sposób zasypywali nas

Meteoryt Jankowo Dolne

informacjami na temat m.in. budowy, 
historii i genezy powstania tego miej
sca oraz licznymi ciekawostkami z nim 
związanymi.

Do grona przewodników dołączył 
również Krzysztof Socha, poszerzając 
teren zwiedzania o jeszcze jedno miej
sce, poza obszarem rezerwatu, gdzie 
znajdowało się zagłębienie w ziemi
0 niewyjaśnionej genezie.

Ponadto podczas wycieczki uczest
nicy mieli szansę zapoznać się z działa
niem sprzętu do wykrywania metali fir
my V2 Militaria. Sprzęt działał, o czym 
dobitnie przekonaliśmy się, gdy we 
wskazanym przez instrument miejscu 
wygrzebano z ziemi... gwóźdź.

W międzyczasie cały czas aktywnie
1 niestrudzenie działali poszukiwacze 
meteorytów (m.in. z Meteorytowej Gru
py Poszukiwawczej, w osobach Rober
ta Mularczyka, Artura Janusa, Filipa 
A ntczaka i innych, oraz gościnnie 
Agnieszki Gurdziel), którzy pieczołowi
cie i z dużym zapałem penetrowali oko
lice Moraska, zawzięcie wymachując 
wykrywaczami metali oraz żywiołowo 
kopiąc dołki (następnie sumiennie je 
zakopując).

Efektem wielogodzinnych poszuki
wań, poza gwoździami, podkowami, mi
nami (?!), itd, było wygrzebanie kilku 
„podejrzanych” o kosmiczne pochodze
nie obiektów.

Około południa wycieczka, jak i ca
łe spotkanie dobiegły końca. Pożegna
no się w niezwykle przyjaznej atmosfe
rze, już zawczasu umawiając się na 
kolejny taki zjazd. Tak więc, jak poin
formowała nas dr Jadwiga Biała, kolej
na możliwość oficjalnego spotkania 
będzie możliwa na III Seminarium Me
teorytowym w Olsztynie, którego datę 
wstępnie ustalono na 21— 22 kwietnia 
2005 r.

Agnieszka Gurdziel, 
Karolina KruczkowskaUczestnicy Konferencji na terenie Rezerwatu Morasko. Fot. Jarosław Bandurowski
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Słońce i inne gwiazdy
Nie ma nic prostszego niż gwiazda...
A. Eddington, The Internal Constitution o f  the Stars, 1926

O
d niepamiętnych czasów niebo i zachodzące na nim 
zjawiska budziły duże zainteresowanie. Już w cza
sach przedhistorycznych zauważono, że widzimy 

sferę gwiazd stałych i kilka obiektów (Słońce, Księżyc i 5 
planet) zmieniających położenie na tle gwiazd a niekiedy i jas
ność. Meteory i komety uznano za zjawiska zachodzące w at
mosferze Ziemi (w tzw. sferze podksiężycowej). Poglądu 
o niezmienności gwiazd nie podważyły nieliczne obserwa
cje gwiazd supernowych (w latach 1054,1562,1604). Po pro
stu było ich niewiele i zdarzały się w dość dużych odstępach 
czasowych. Jako pierwszy zmienność blasku jednej z gwiazd 
(Mira Ceti) zauważył David Fabricius w 1596 r. Odkrycie 
poszło w zapomnienie i zmienność blasku Miry odlaył po
nownie Richard Holward w 1638 r. Do końca XVIII w. astro
nomowie znali jedynie 8 gwiazd zmiennych. Ruchy własne 
gwiazd zauważono jeszcze później (Edmond Hailey, 1718 r.). 
Przekonanie o niezmienności gwiazd mogło utrzymać się tak 
długo, gdyż większość procesów w gwiazdach odbywa się 
w skali czasowej znacznie dłuższej od czasu istnienia gatun
ku homo sapiens.

Jest rzeczą oczywistą, że badanie gwiazd zaczynamy od 
Słońca, gwiazdy nam najbliższej (następna w skali odległo
ści Proxima Centauri znajduje się ok. 26 000 razy dalej). Dla 
uzyskania istotnych danych o Słońcu musimy znać odległość 
Ziemia—Słońce oraz kilka parametrów układu Ziemia—Księ
życ (ramka).

Zapisujemy III prawo Keplera (znane od 1619 r.) dla ukła
du Ziemia (z Księżycem) —  Słońce i dla układu Ziemia— 
— Księżyc:

T =K

An~ 4 7t
G(mz + m K) G(M s +  mz )

i z układu tych równań (w pierwszym równaniu pomijamy 
masę Ziemi) wyznaczamy masę Słońca Ms.

M s = (mz + m K) - m z

Mnożąc wartość stałej słonecznej przez pole powierzchni sfery
o promieniu 1 j.a., otrzymujemy całkowitą moc promienio
wania Słońca:

Ls =  4^a|5 '=3 ,82  1026W 
Ten wynik pozwala z kolei na obliczenie temperatury po

wierzchniowej Słońca. Możemy to zrobić, korzystając ze sfor
mułowanego w 1884 r. prawa Stefana-Boltzmanna:

E  =  csT => T =  i l -  =  5770 K

Po podstawieniu danych liczbowych mamy:

Ms =  1,99 1030kg

Średnica kątowa Słońca daje się łatwo zmierzyć. Znając 
odległość Ziemia— Słońce, obliczamy promień liniowy Słoń
ca i jego średnią gęstość.

Rs =  696 000 km pśr =  1,41 103 kg n r3 
Niezbyt trudne jest wyznaczenie stałej słonecznej (ilości 

energii promieniowania słonecznego padającego prostopadle 
na powierzchnię 1 m2 w odległości 1 j.a. od Słońca).

5 =  1,36 1 03J n r2 s“'
Wartość stałej słonecznej można (oczywiście z ograniczoną 

dokładnością) wyznaczyć nawet w warunkach szkolnych [4],

Wyznaczona w ten sposób temperatura nosi nazwę tempe
ratury efektywnej. Można również posłużyć się prawem Wiena 
{temperatura Wiena), pomiarem stosunku natężeń widma 
ciągłego w dwóch różnych barwach (temperatura barwna) 
oraz skorzystać z praw Boltzmanna i Sahy (temperatura j o 
nizacyjna) a także z dopplerowskiego poszerzenia linii wid
mowych (temperatura kinetyczna). Uzyskujemy wyniki zbli
żone, ale nie identyczne.

Ponadto badania widma promieniowania słonecznego (za
początkowane przez Josepha Fraunhofera w 1814 r.) dostar
czają nam informacji o składzie chemicznym powierzchnio
wej warstwy Słońca (fotosfery).

Z badań geologicznych wynika jednoznacznie, że wiek 
Ziemi wynosi ok. 4,5 mld lat. Wynika też, że w tym okresie 
Słońce promieniowało z mocą prawie identyczną jak obec
nie. Już w latach 30. ubiegłego wieku stało się jasne, że zdol
nymi do zapewnienia tak wydajnej produkcji energii są reak
cje jądrowe [5], W jaki sposób może się to odbywać, pokazał 
w 1939 r. Hans Bethe (synteza jądra helu z czterech jąder 
wodoru).

Jest chyba oczywiste, że temperatura wewnętrznych 
warstw Słońca powinna być znacznie wyższa od powierzch
niowej, aby występowanie reakcji syntezy helu było możli
we. Czy potrafimy cokolwiek powiedzieć o temperaturze (i in-

Kluczową dla naszych rozważań odległość Ziemia- 
-Słońce udało się wyznaczyć dopiero w 1672 r. (po
miar paralaksy Marsa). Uzyskany wynik to 138 1 06 km. 
Nieco dokładniejszy wynik (153,5 106) uzyskano w 
1761 r. z obserwacji przejścia Wenus na tle tarczy Słoń
ca. Opisaliśmy to w [1]. Dziś, dzięki pomiarom radiolo
kacyjnym, znamy tę odległość znacznie lepiej. Obecnie 
przyjmowana wartość to 149 597 870,691 km.

Masę Ziemi obliczono bezpośrednio z prawa po
wszechnego ciążenia po wyznaczeniu w 1798 r. warto
ści liczbowej stałej grawitacji przez Henry Cavendisha.

Nieco trudniej jest z wyznaczeniem masy Księżyca. 
Ziemia obiega Słońce nie samodzielnie, ale wraz o okrą
żającym ją Księżycem. Gdy Księżyc w swoim ruchu 
wokół Słońca wyprzedza Ziemię, prędkość Ziemi nieco 
się zmniejsza. Gdy Ziemia wyprzedza Księżyc, wów
czas nieco zwalnia. Pozwala to (obliczeń tu nie przyta
czamy) wyznaczyć stosunek mas Ziemi i Księżyca, 
a tym samym masę Księżyca [2]. Odległość Księżyca 
wyznacza się łatwo metodą paralaks [3].
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nych warunkach) we wnętrzu Słońca? Okazuje się, że tak. 
Oczywiście nie na podstawie bezpośrednich pomiarów czy 
obserwacji. W bardzo wysokiej temperaturze wnętrza Słońca 
jego materia powinna być w stanie gazowym. Więcej, powi
nien to być gaz zjonizowany, czyli plazma. Obliczenia, które 
teraz przeprowadzimy, będą bardzo uproszczone. Mimo to 
uzyskane wyniki niezbyt odbiegną od uzyskanych bardziej 
wyrafinowanymi metodami. Olbrzymia masa Słońca wytwa
rza bardzo silne pole grawitacyjne, pod działaniem którego 
kula gazowa powinna się kurczyć. Dlaczego tak się nie dzie

je? Ponieważ gorąca plazma 
wytwarza ciśnienie równo
ważące siły grawitacji. Mo
żemy powiedzieć: gwiazda 
jest to kula plazmy w rów
nowadze hydrostatycznej. 
Definicja będzie pełniejsza, 
jeśli dodamy: w której cen
trum zachodzą reakcje ter
mojądrowe.

Obliczmy ciśnienie wy
wołane siłami grawitacji w środku tej kuli. Wyobraźmy sobie 
słup plazmy o przekroju poprzecznym 1 m2 i o wysokości 
równej promieniowi Słońca (iys. 1). Ciśnienie grawitacyjne 
w środku Słońca jest równe ciężarowi tego słupa plazmy. 
Obliczymy je z prawa powszechnego ciążenia, w którym za 
M przyjmiemy masę Słońca, za m — masę naszego słupa:

m = p. Rr  Sr

GMpą_
' R *

= 4 G
R

wnętrznej Słońca mo -0.01 0,00 0,01 0.02 0,03 0,0
żemy powiedzieć, kon

1 \ 1 1

struując jego matema j 0,1
tyczny model. Nie 0 2
przytaczamy go tutaj,
ponieważ są to równa - \ * 0,3

nia różniczkowe, zupeł 0,4
nie nieznane naszym
uczniom [6]. Rozwią ■ - 0.5 {
zania tych równań dają n a
nam m. in. przebieg

u,o

funkcji p(r), M(r), L(r) - ■ 0,7

i T(r). Czy uzyskane 0 8
wyniki są zgodne z rze
czywistością? Do nie - - 0,9
dawna sprawdzenie 1 1 1 \

1,0
wydawało się niemoż
liwe. Możliwość spraw- Rys. 2

Ciśnienie plazmy możemy obliczyć z równania Clapeyro- 
na zapisanego w postaci:

A „
P =  PT

gdzie
A —  uniwersalna stała gazowa, 
m — masa cząsteczkowa gazu.
Warunek równowagi będzie miał postać:

-p T  = 4G ^ ~

Dość arbitralnie przyjmiemy, że p  = 4 p k. Wówczas

T=  =\4  106K 
AR

Przyjęliśmy tutaj jx = 0,6. Gdyby Słońce składało się wy
łącznie z wodoru, wówczas /u wynosiłoby 0,5 (w stanie zjoni- 
zowanym każdy atom wodoru to dwie cząstki— proton i elek
tron). A znany nam skład chemiczny Słońca to 73% wodoru, 
25% helu i 2% innych pierwiastków.

Mimo zastosowanych uproszczeń wynik jest bardzo dob
ry. Właśnie taka temperatura jest niezbędna, aby mogły wy
stąpić reakcje syntezy wodoru w hel. Więcej o budowie we-

dzenia pojawiła się na początku lat 80 ub. wieku. Nosi ona 
nazwę heliosejsmologii. Wiąże się ona z odkrytymi oscylac
jami słonecznymi. Wykryte drgania są to fale stojące w mate
rii słonecznej. Analiza tych drgań pozwala na zbadanie wnę
trza Słońca. Okazuje się, że wyniki uzyskane przez 
heliosejsmologów prawie nie różnią się od uzyskanych z mo
delu. Jedynie dla warstw powierzchniowych (dla r > 0,9R@) 
różnią się one o więcej niż 3% (rys. 2). Model Słońca okazał 
się poprawny.

Badania innych „słońc” mogły się zacząć dopiero po 
1838 r., kiedy to Friedrichowi Besselowi udaje się zmierzyć 
paralaksę pierwszej gwiazdy (61 Cygni). W przeciągu nie
spełna roku Wasilij Struve i Thomas Henderson uzyskują 
paralaksy dwóch następnych (a Lyrae i a  Centauri). Bada
nia niewątpliwie trudniejsze i wymagające opracowania no
wych technik obserwacyjnych. Pisałem o nich m. in. w [8], 
[9], [10] i [11].

Juliusz Domański
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Interesujące obiekty: Hydra
NGC 5236 (M 83) [a: 13h 37m 00,2S, <5: -29° 52' 04"] — 

najjaśniejsza galaktyka w gwiazdozbiorze Hydry o jasności 
7,5 mag. i rozmiarach 13'xl2'. Do obserwacji wizualnych 
M 83 możemy użyć lornetki 10><50 lub 20*60. Fotografując 
M 83, powinniśmy użyć teleobiektywu o ogniskowej z za
kresu 500— 1000 mm.

NGC 2784 [cc: 09h 12m 18,7S, ó: -24° 10' 22''] — galak
tyka spiralna o rozmiarach 5,7'x2,5' i jasności 10,2 mag.

NGC 2835 [a: 09h 17m 52,9S, ó: -22° 21' 20''] — galak
tyka spiralna o jasności 10,5 mag. i rozmiarach 6,3'x4,2'.

NGC 2986 [cc: 09h 44m 16,2S, ó: -21° 16' 42"] — galak
tyka eliptyczna o rozmiarach 3,5'x3,0' i jasności 10,8 mag.

NGC 3109 [a: 10h 03m 06,7S, (5: -26° 09' 32"] — galak
tyka nieregularna o jasności 9,9 mag. i rozmiarach 20' x3'.

NGC 3585 [cc: l l h 13m 16,8S, d: -26° 45' 20"] — galak
tyka o rozmiarach 5,2'x3,l' i jasności 9,9 mag.

NGC 3621 [a: 1 lh 18m 16,8S, ó: -32° 48' 48"] — galak
tyka o rozmiarach 12'x6' i jasności 9,7 mag.

NGC 3904 [a: 1 l h 49m 13,2S, <5: -29° 16' 34"] — galak
tyka o jasności 10,9 mag. i rozmiarach 2,7'x2,0'.

NGC 3923 [a: l l h 51m 02,Is, <5: -28° 48' 23"] — galak
tyka o jasności 9,8 mag. i rozmiarach 6,6'x4,5'.

NGC 4105 [a: 12h 06m 40,6S, ó: -29° 45' 41"] — galak
tyka o rozmiarach 2,8'x2,l' i jasności 10,6 mag.

NGC 5061 [a: 13h 18m 04,8S, ó: -26° 50' 10"] — galak
tyka eliptyczna o rozmiarach 3,5'x2,9' i jasności 10,4 mag.

NGC 5101 [a: 13h 21m 46,7S, <5: -27° 25' 53"] — galak
tyka spiralna o rozmiarach 5,7'x4,7' i jasności 10,6 mag.

Do obserwacji wizualnych powyższej grupy galaktyk bę
dzie odpowiedni teleskop o średnicy 100— 150 mm i powięk
szeniu 50— 100 razy. W przypadku fotografowania powinni
śmy użyć teleskopu o średnicy z zakresu 150—200 mm 
i ogniskowej wynoszącej 1500—3000 mm.

NGC 2695 [a: 08h 54m 27,Is, ó: -3° 04' 03"] — galakty
ka o jasności 11,9 mag. i rozmiarach l,7 'xl,2 '.

NGC 2713 [a: 08h 57m 20,6S, ó: +2° 55' 20"] — galakty
ka spiralna o rozmiarach 3,3 'x 1,3' i jasności 11,8 mag.

NGC 2716 [a: 08h 57m 36,Is, ó: +3° 05' 26''] — galakty
ka spiralna o rozmiarach 1,6 'x 1,2' i jasności 11,8 mag.

NGC 2718 [a: 08h 58m 50,6S, d: +6° 17' 36"] — galakty
ka spiralna o jasności 11,8 mag. i rozmiarach 2 ,l'x2 ,l'.

NGC 2781 [a: 09h 1 lm 27,5S, ó: -14° 49' 00"] — galak
tyka o jasności 11,6 mag. i rozmiarach 3,1'x 1,8'.

NGC 2811 [a: 09h 16m ll,2 s,ó :-16° 18' 47"] — galakty
ka spiralna o rozmiarach 2,2'x0,7' i jasności 11,3 mag.

NGC 2815 [cc: 09h 16m 19,6S, <5: -23° 38' 04"] — galak
tyka spiralna o rozmiarach 3,5'x 1,1' i jasności 11,9 mag.

NGC 2848 [a: 09h 20m 09,6S, d: -16° 31' 33"] —  galak
tyka spiralna o jasności 11,8 mag. i rozmiarach 2,5 'x 1,5'.

NGC 2855 [a: 09h 2 lra 27,5S, ó: -11 ° 54' 34"] — galak
tyka eliptyczna o rozmiarach 2,4' x 1,9' i jasności 11,6 mag.

NGC 2865 [a: 09h 23m 30,7S, d: -23° 09' 48"] — galak
tyka eliptyczna o jasności 11,7 mag. i rozmiarach 2,5 'x 1,8'.

NGC 2889 [a: 09h 27m 12,6S, <5: -11° 38' 37"] — galak
tyka spiralna o rozmiarach 2,3'xl,9' i jasności 11,7 mag.

NGC 2907 [a: 09h 31m 36,6S, <5: -16° 44' 09"] — galak
tyka spiralna o rozmiarach 2,0'x l,2' i jasności 11,6 mag.

NGC 2935 [a: 09h 36m 44,6S, ó: -21° 07' 41"] — galak
tyka spiralna o rozmiarach 3,7'x2,8' i jasności 11,4 mag.

NGC 2962 [a: 09h 40m 54,0S, ó: +5° 10' 00"] — galakty
ka spiralna o jasności 11,9 mag. i rozmiarach 2,6'x2,0'.

NGC 2983 [a: 09h 43m 40,8S, <5: -20° 28' 41"] — galak
tyka spiralna o jasności 11,8 mag. i rozmiarach 2,5'xl,4'.

NGC 3054 [a: 09h 54m 28,9S, <5: -25° 42' 09"] — galak
tyka spiralna o rozmiarach 3,8'x2,4' i jasności 11,8 mag.

NGC 3078 [a: 09h 58m 24,5S, <5: -26° 55' 34"] —  galak
tyka eliptyczna o rozmiarach 2,7'x2,3' i jasności 11,1 mag.

NGC 3091 [cc: 10h 00m 13,8S, ó: -19° 38' 13"] — galak
tyka eliptyczna o rozmiarach 3,0'xl,9' i jasności 11,1 mag.

NGC 3145 [a: 10h 10m 09,9S, ó: -12° 26' 01"] — galak
tyka spiralna o jasności 11,7 mag. i rozmiarach 3,0'xl,6'.

NGC 3308 [a: 10h 36m 22,3S, ó: -27° 26' 16"] — galak
tyka o jasności 11,9 mag. i rozmiarach l,7 'xl,3 '.

NGC 3312 [a: 10h 37ra 02,3S, d: -27° 33' 53"] — galak
tyka o rozmiarach 3,3'xl,2' i jasności 11,9 mag.

NGC 3313 [a: 10h 37m 25,5S, ó: -25° 19' 05"] — galak
tyka o jasności 11,4 mag. i rozmiarach 3,9'x3,2'.

NGC 3390 [a: 10h 48m 04,0S, ó: -31° 31' 57"] —  galak
tyka spiralna o rozmiarach 3,5' x0,6' i jasności 11,9 mag.

NGC 3450 [a: 10h 48m 03,9S, d: -20° 50' 57"] — galak
tyka o rozmiarach 2,6'x2,3' i jasności 11,9 mag.

NGC 3673 [a: 1 lh 25m 12,5S, ó: -26° 44' 11"] —  galak
tyka o jasności 11,5 mag. i rozmiarach 3,7'x2,4'.

NGC 3717 [a: l l h 31m 31,8S, d: -30° 18'27"] — galak
tyka o rozmiarach 6,2'xl,0' i jasności 11,2 mag.

NGC 3885 [a: 1 lh 46m 46,6S, ó: -27° 55' 22"] — galak
tyka o rozmiarach 2,7'xl,0' i jasności 11,9 mag.
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poradnik obserwatora

NGC 4304 [a: 12h 22ra 12,8S, ó: -33° 29' 02"] — galak
tyka o jasności 11,6 mag. i rozmiarach 2,6'x2,5'.

NGC 5042 [a: 13h 15m 30,2S, <5: -23° 59' 02''] — galak
tyka spiralna o rozmiarach 4,2'x2,2' i jasności 11,8 mag.

NGC 5078 [a: 13h 19m 50,3S, d: -27° 24' 32"] — galak
tyka spiralna o rozmiarach 20'x6' i jasności 11,0 mag.

NGC 5085 [a: 13h 20m 18,0s, ó: -24° 26' 25"] — galak
tyka spiralna o jasności 11,3 mag. i rozmiarach 3,5'x3,0'.

NGC 5153 [a: 13h 27m 54,7S, ó: -29° 37' 07"] — galak
tyka o rozmiarach 2,0' x 1,4' i jasności 11,8 mag.

NGC 5328 [a: 13h 52m 53,7S, d: -28° 29' 16"] — galak
tyka eliptyczna o rozmiarach 1,8'x 1,2' i jasności 11,6 mag.

NGC 5556 [a: 14h 20m 34,0S, ó: -29° 14' 31"] — galak
tyka spiralna o rozmiarach 4,1'x3,3' ijasności 11,8 mag.

MCG-01-24-001 [cc: 09h 10m 48,0S, <5: -8° 54' 00"] — 
galaktyka o jasności 11,3 mag. i rozmiarach 4,3 'x 1,0'.

MCG-01-25-011 [a: 09h 38m 54,0S, <5: -4° 49' 00"] — 
galaktyka o jasności 11,0 mag. i rozmiarach 2,0'x 1,5'.

IC 4351 [a: 13h 57m 54,Is, d: -29° 18' 53"] — galaktyka 
spiralna o rozmiarach 5,9'x0,9' ijasności 11,7 mag.

Powyższe galaktyki będziemy mogli zaobserwować za 
pomocą teleskopu o średnicy 200—250 mm i powiększeniu 
od 60 do 120 razy. W przypadku fotografowania powinni
śmy użyć teleskopu o analogicznej średnicy i efektywnej ogni
skowej z zakresu 2000—4000 mm.

M 48 [a: 08h 13m48,0s, c5: -5° 48' 00"]— gromada otwarta 
zawierająca około 80 gwiazd. Jej średnica wynosi 54' a jas
ność 5,8 mag. M 48 możemy zaobserwować za pomocą lor
netki 10x50. Jeśli chcemy wykonać jej zdjęcie, możemy użyć 
obiektywu fotograficznego o ogniskowej 200—500 mm.

M 68 [a: 12h 39m 28,0S, ó: -26° 44' 34"] — gromada 
kulista o średnicy 12' ijasności 8,2 mag. Do obserwacji wi
zualnych będzie odpowiednia lornetka 20x60 lub 25x70. 
Natomiast do jej sfotografowania powinniśmy użyć teleobiek
tywu o ogniskowej 500— 1000 mm.

NGC 5694 [a: 14h 39m 36,5S, ó: -26° 32' 18''] — groma
da kulista o średnicy 3,6' i jasności 10,2 mag. Jeśli chcemy 
dostrzec NGC 5694, to powinniśmy dysponować teleskopem 
o średnicy 100— 130 mm i powiększeniu 50— 100 razy, Fo
tografię tej gromady gwiazd będziemy mogli wykonać przy 
pomocy teleskopu o średnicyl30— 150 mm i ogniskowej 
1500—2000 mm.

NGC 3242 [a: 10h 24m 48,6S, ó: -18° 38' 14"] — mgła
wica planetarna o rozmiarach 422x362 i jasności 8,6 mag. 
W jej centrum znajduje się gwiazda o jasności 11 mag. 
W przypadku obserwacji wizualnych powinniśmy użyć tele
skopu o średnicy 80— 100 mm i powiększeniu 40—80 razy, 
Fotografię NGC 3242 możemy wykonać za pomocą telesko
pu o średnicy 100— 150 mm i efektywnej ogniskowej wyno
szącej 1500—3000 mm.

Wiesław Skórzyński

Samodzielne wykonywanie obiektywów 
— czy to możliwe?

Po ukazaniu się w lipcowym numerze URANII-PA 
mojego artykułu pt. „Własne obserwatorium astro
nomiczne naprawdę tanim kosztem”, otrzymałem 

kilka listów oraz wiele telefonów, co świadczy o wywołaniu 
wśród czytelników zainteresowania tą tematyką. W kierowa
nej do mnie korespondencji i telefonach oprócz tematu doty
czącego budowy obserwatorium bardzo często pojawiały się 
pytania, czy jest możliwe samodzielne wykonanie obiekty
wu do refraktora. Ponieważ to pytanie stawiano mi często, 
obiecałem, że postaram się szerzej omówić ten temat w na
stępnym artykule.

Otóż proszę Państwa — TAK — to jest możliwe. Wyko
nałem obliczenia do takich dwusoczewkowych obiektywów 
aplanatycznych i do dnia dzisiejszego zrobiłem ich 20 sztuk. 
Z tego 12 obiektywów posiada oprawy z brązu lub mosiądzu, 
a 7 zamontowałem do tubusów i stanowią kompletny refrak- 
tor do obserwacji. W dwóch przypadkach zamiast pojedyn
czego okularu zainstalowałem głowicę sześciookularową na 
wzór mikroskopu. Pozostałe obiektywy po wykonaniu prze
szły sprawdzian jakościowy, zostały sprawdzone praktycz
nie. Myślę, że posiadacze takich obiektywów mogą mieć wiele 
satysfakcji z prowadzonych nimi obserwacji nieba.

Jednak wykonanie obliczeń parametrów takiego dwuso- 
czewkowego apłanatu dla przeciętnego wykonawcy (mam 
na myśli tych, którzy już samodzielnie wykonali zwierciadło

do teleskopu), może nastręczyć wiele trudności. Jeśli nie po
siadamy komputerowego programu obliczeniowego, to po
trzebny jest dobry kalkulator — przynajmniej dziesięciocy- 
frowy z funkcjami —  znajomość kilkudziesięciu wzorów 
z optyki oraz bardzo dużo czasu i cierpliwości w pracy.

Ja przez ten etap przeszedłem już wcześniej, dlatego wiem, 
że tylko nieliczni wytrwali pasjonaci mogą się z tym wyzwa
niem zmierzyć, pokonać wszystkie trudności i mieć satys
fakcję z wykonanej pracy. Na dowód, że jest to możliwe, po
wiem, że jestem  samoukiem, nie posiadam żadnego 
wykształcenia z optyki czy matematyki. Moje wykształcenie 
to wykształcenie średnie, żeby było ciekawiej, plastyczne, 
natomiast wszystkie potrzebne wiadomości z tego tematu 
znalazłem w książkach.

Niestety, samo wykonanie teoretycznych obliczeń to do
piero początek schodów. Po wielu latach doświadczeń, po
czątkowo przy wykonywaniu zwierciadeł, później obiekty
wów do lunet mogę śmiało powiedzieć, że jeśli mnie się udało, 
to udać się może wielu wytrwałym w tej pracy pasjonatom.

Jakie należy spełnić warunki, by samemu wykonać obiek
tyw aplanatyczny? Ręcznie w warunkach domowych — bez 
użycia maszyn — możemy wykonać taki obiektyw o średni
cy od 85 do 150 i więcej milimetrów. Mniejsze średnice nie 
wchodzą w rachubę ze względu na trudności wynikające 
w kontrolach między operacyjnych, takich jak: pomiar strzał-
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ki ugięcia dla poszczególnych powierzchni soczewek oraz 
klinowatości i centryczności gotowego obiektywu. Większe 
średnice niż 150 mm są łatwiejsze do wykonania, ale wraz ze 
wzrostem średnicy wzrasta ogniskowa, maleje światłosiła 
obiektywu, rosną trudności konstrukcyjne związane z oprawą, 
tubusem, statywem itp. Przykładowo obiektyw o średnicy 200 
mm musiałby mieć ogniskową 4880 mm.

Zanim zdecydujemy się przystąpić do wykonania takiego 
obiektywu, musimy spełnić następujące warunki:

—  być posiadaczem szkła optycznego, najlepiej już goto
wych krążków o odpowiedniej średnicy i grubości;

—  znać współczynniki załamania dla przynajmniej trzech 
podstawowych linii widma d, C, F;

—  wykonać obliczenia parametrów takiego obiektywu tj.: 
promienie krzywizn poszczególnych powierzchni soczewek, 
ich grubości mierzone w osi oraz odległość między nimi;

—  posiadać przynajmniej sferometr z pierścieniem do po
miaru strzałki ugięcia— wymagana dokładność przynajmniej 
do 1 tysięcznej mm;

—  urządzenie do pomiaru klinowatości soczewek —  wy
magana dokładność przynajmniej do 1 setnej mm;

—  oprzyrządowanie do centrowania obiektywu;
—  dobrego tokarza z dobrą, bez luzu, tokarką;
—  pieniądze;
—  dużo zapału w pracy i wytrwałości.
Gdybyśmy chcieli porównać sposób szlifowania zwiercia

dła i soczewki —  to różnicy nie ma. Natomiast różnica pole
ga na wielokrotnie większym nakładzie pracy przy szlifowa
niu soczewek. Szlifując i polerując zwierciadło, mamy do 
czynienia z jedną powierzchnią, zaś przy szlifowaniu obiek
tywu mamy do czynienia z czterema powierzchniami, dwie
ma grubościami i dwiema klinowatościami soczewek. Przy 
wykonywaniu soczewek bardzo często musimy prowadzić 
międzyoperacyjne kontrole czynności. Przeoczony nawet nie
wielki błąd promienia krzywizny w szlifowaniu nie poprawi
my polerowaniem. Dopuszczalne tolerancje odchyłek promie
ni krzywizn czy grubości są bardzo małe i zawierają się 
zaledwie w tysięcznych lub setnych częściach milimetra.

Przystępując do projektowania i liczenia parametrów obiek
tywu aplananatycznego mamy do dyspozycji aż 11 możliwo
ści i są to:

—  rodzaj szkła (kron, flint) 2 możliwości
—  promienie krzywizn soczewek (R|,R2,R3,R4)4 możliwości
—  grubości soczewek (dodatnia, ujemna) 2 możliwości
—  odległość między soczewkami 1 możliwość
—  stosunek długości promienia 3 do 2 1 możliwość
—  stosunek mocy soczewek 2 do 1 1 możliwość 

Jak z tego widać i nakład pracy przy wykonywaniu obiek
tywu będzie odpowiednio większy niż przy wykonywaniu 
jednej powierzchni zwierciadła. Pisząc o tych trudnościach, 
nie mam na celu zniechęcenie ewentualnych wykonawców 
takich obiektywów, ale by przystępując do ich wykonywania 
mieli oni świadomość tych trudności. Lepiej na początku znać 
wszystkie problemy, z którymi przyjdzie się zmierzyć, niż w 
trakcie pracy być zaskoczonym, że to wszystko przekracza 
nasze możliwości.

Nie wspomniałem jeszcze o jednym dość istotnym, a mo
że najważniejszym problemie —  zdobycia odpowiedniego 
szkła optycznego. W kraju już od wielu lat nie wytwarza się 
szerokiego asortymentu tego szkła poza szkłem do wyrobu 
soczewek okularowych. Jeśli uda nam się natrafić na ślado
we resztki takiego szkła z wcześniejszych wytopów, to i tak 
bez posiadania współczynników załamania dla podstawowych 
linii Fraunhofera nie uda nam się zaprojektować obiektywu.

Za granicami kraju szkło optyczne jest produkowane w wy
starczająco szerokim asortymencie, lecz producent nie bę
dzie zainteresowany jego detaliczną sprzedażą. Jak mi wia
domo, do rozmów o transakcji można przystąpić przy zakupie 
przynajmniej 500 kg jednego asortymentu.

Zatem, być może bardziej opłacalne będzie kupno goto
wego obiektywu w oprawie do dalszego samodzielnego maj
sterkowania lub gotowej lunety.

Myślę, że niniejszy artykuł ułatwi czytelnikom pragnącym 
mieć własny refraktor podjęcie decyzji, czy samemu zabie
rać się do wykonania obiektywu, czy kupić gotowy.

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu któryś z czytelników 
będzie miał jeszcze jakieś wątpliwości, to proszę o kontakt 
ze mną listownie lub telefonicznie, najlepiej wieczorem. Wy
trwałym zaś życzę powodzenia w pracach przy wykonywa
niu obiektywu.

Sławomir Bogusz
Mój adres: ul. Łany 5, 24-173 Markuszów, tel. (0-81) 88-18-048

POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII
Zarząd Główny —  ul. św. Tomasza 30/ 
7, 31-027 Kraków

tel. 0- (10..)-12 422-38-92 

(w najbliższym czasie adres ulegnie 
zmianie na ul. Miodowa 13/35,31-055 
Kraków)

Poczta elektroniczna (E-mail) 
ptma@oa.uj.edu.pl

Szukajcie nas w Internecie pod adre
sem: www.ptma-zg.astronomia.pl 

BPH PBK SA O/Kraków 27 1060 0076 
0000 4023 4001 0561

Uprzejmie informujemy wszystkich 
członków i sympatyków Polskiego To
warzystwa Miłośników Astronomii, iż 
w roku 2005 składka członkowska wy
nosi 50 zł, natomiast składka ulgowa 40 
zł (składka ulgowa przysługuje emery
tom, rencistom, studentom, uczniom 
oraz osobom prenumerującym URA- 
NIĘ-PA). Ponadto dodatkowo członko
wie Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć 
płacą 30 zł, a członkowie Sekcji Obser
watorów Komet 25 zł. Osoby wstępują
ce do Towarzystwa opłacają dodatkowo

wpisowe w wysokości 5 zł. W roku 2005 
prenumerata całoroczna kosztuje 54 zł, 
natomiast pojedyncze zeszyty kosztują 
10 zł plus koszty przesyłki.
Co daje przynależność do PTMA?
—  Przede wszystkim jest się człon
kiem organizacji o międzynarodowym 
znaczeniu, skupiającej znane w świe- 
cie naukowym osoby.
—  Można uczestniczyć czynnie w ży
ciu społeczności astronomicznej, prze
kazując innym wyniki własnych obser
wacji.
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PTMA informuje

—  Organizujemy spotkania z interesu
jącymi ludźmi, niejednokrotnie w na
szych murach goszczą naukowcy z ca
łego świata.
—  Współpracujemy z kilkoma obser
watoriami zarówno amatorskimi, jak i 
zawodowymi, przez co mamy dostęp 
do profesjonalnego sprzętu obserwa
cyjnego dobrej klasy.
—  Doradzamy naszym członkom przy 
zakupie sprzętu obserwacyjnego, a tak
że służymy wskazówkami przy własno
ręcznym jego wykonaniu.
—  Polecamy wydawnictwa i publika
cje PTMA.
—  Można brać udział w pracach Sek
cji Obserwacyjnych, imprezach nauko
wych i wyprawach PTMA.

Na terenie kraju działa 14 oddzia
łów PTMA, do których można zgłosić 
się osobiście bądź listownie i zapoznać 
się z terminami spotkań i odczytów. Po
niżej podajemy wykaz oddziałów wraz 
z adresami i telefonami. W PTMA dla 
członków działają sekcje problemowe, 
w których można rozwijać swe zainte
resowania.

Oddziały i Sekcje Towarzystwa:
(1) Białostocki —  Kolonia Księżyno 
4 15-601 Białystok
E-mail ptmabialystok@poczta.onet.pl 
http://wburzynski. republika.pl/

(2) Gliwicki —  Gliwickie Centrum Or
ganizacji Pozarządowych ul. Jagielloń
ska 21 44-100 Gliwice
E-mail ptmagliwice@poczta.onet.pl 
http://ptmagliwice.republika.pl/

(3) Krakowski — ul. św. Tomasza 30/7 
31-027 Kraków tel. 0-( 10..0)-12-422- 
38-92, spotkania poniedziałki 18.15; 
jest to także adres Sekcji Obserwato
rów Komet, Sekcji Obserwatorów Po
zycji i Zakryć
E-m ail: krakptm a@ vistu la.w is.pk . 
edu.pl,
http://vistula.wis.pk.edu.pl/~ptma

(4) Krośnieński —  ul. Lelewela 24/25 
38-411 Krosno z listami p. G. Kiełtyki 
E-mail: ptma_krosno@poczta.wp.pl 
h ttp ://fre e .p o lb o x .p 1 /w /w a c ek m / 
Ptmal.htm

(5) Lubelski —  Instytut Fizyki UMCS 
Plac M. Skłodowskiej Curie 1. po. 260, 
20-031 Lublin

E-mail: ptma-lublin@astronomia.pl 
http://www.ptma-lublin.astronomia.pl

(6) Łódzki —  Planetarium,
ul. Pomorska 16, 91-416 Łódź, 
tel. 0-( 10..)-42-633-l3-63 
E- mail ptma-lodz@astronomia.pl 
http://ptma-lodz.astronomia.pl

(7) Pomorski -  Akademia Marynarki 
Wojennej w Gdyni, Planetarium Insty
tutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej, 
ul.Śm idowicza 69, 81-103 Gdynia, 
tel.(0 - (10) -58- 556-74-26
E-mail trojmiasto@teleskopy.pl 
http://w w w .astronom ia.3m iasto.pl/ 

ptma/
(8) Poznański —  DK KRĄG
ul. Dmowskiego 37 61-772 Poznań

(9) Puławski —  Obserwatorium 
ul. Filtrowa 50, 24-100 Puławy, 
tel. 0-( 10..)-81 -886-49-68 
spotkania wtorek i piątek godz. 18, E- 
mail: oapulawy@poczta.onet.pl

(10) Szczeciński —  ul. Kusocińskiego
3, 70-237 Szczecin, tel. 0-(10..)-91- 
422-79-25
http://www.cosmo.prv.pl

(11) Śląski —  Planetarium Śląskie 
skr. poczt. 10 41-500 Chorzów, 
tel. 0-( 10..)-32-254-63-30
(12) Toruński —  CAMK o/ Toruń, 
ul. Rabiańska 8, 87-100 Toruń
tel. 0-( 10..)-56-622-28-46 
spotkania w poniedziałki 17.30 
E-mail ptma-torun@astronomia.pl 
http://www.ptma-torun.astronomia.pl/

(13) Warszawski —  CAMK,
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, 
tel. 0-(10..)-22-841-00-41, spotkania 
w poniedziałki 17.00, 
e-mail: ptma-warszawa@astronomia.pl 
http://www.ptma-warszawa.astrono
mia.pl/
Jest to również adres Sekcji Gwiazd 
Zmiennych i Sekcji Obserwatorów 
Słońca

(14) Zielonogórski —  Zielonogórskie 
Centrum Astronomii Uniwersytet Wie
ża Braniborska, ul. Lubuska 2 65-265 
Zielona Góra tel. 0-(10..)-68-20-28-63

Członkowie i sympatycy mogą u nas 
zamawiać następujące materiały:

1. Obrotowa Mapa Nieba —  6,50 zł

2. Mapa Księżyca z diagramem faz —  
6,50 zł
3. Mieczysław Markowski, Uniwersy
tet Krakowski jako  miejsce duchowych 
narodzin Mikołaja Kopernika -— 5 zł
4. Janusz Kosiński, Poradnik Obser
watora Meteorów  —  7 zł

5. Janusz Kosiński i Bartosz Dąbrow
ski, Poradnik Obserwatora Słońca
—  9 zł
6. Tomasz Krzyt, Poradnik Obserwa
tora Gwiazd Zmiennych —  9zł

7. Marek Zawilski i inni, Poradnik Ob
serwatora Pozycji i Zakryć —  14 zł

8. Jacek Kruk, Dawne stacje Obser
watorium Krakowskiego —  7 zł
9. Janusz Kosiński, Zestawienie rojów 
meteorów  —  8 zł
10. Tomasz Sciężor, Poradnik Obser
watora Ciał Układu Słonecznego —  
11 zł

11. Tomasz Ściężor —  K alendarz  
Astronomiczny na rok 2005 —  20 zł.

Kalendarz wysyłamy od 1 grudnia 
2004 r.

W sprawie archiwalnych numerów 
URANII do roku 1997 prosimy o kon
takt.

Ponadto wydajemy Materiały Sek
cji Obserwacji Pozycji i Zakryć oraz 
Biuletyn Naukowy Sekcji Obserwato
rów Komet KOMECIARZ. Członko
wie odpowiednich Sekcji otrzymują te 
Biuletyny w ramach składki człon
kowskiej Sekcji, pozostali mogą je  
otrzymać za odpłatnością po skontak
towaniu się z ZG PTMA. Również 
ukazuje się Biuletyn Sekcji Obserwa
torów Słońca i Biuletyn Sekcji Obser
watorów Gwiazd Zmiennych. Zainte
resowani są proszeni o kontakt z ZG 
PTMA.

Zamówienia można dokonać, prze
syłając pieniądze przekazem poczto
wym na adres Zarządu G łów nego 
i wyszczególnić w nim, o jakie pozy
cje chodzi. Do kosztów zamówienia 
należy doliczyć ryczałt pocztowy 4 zł 
(nie dotyczy to pozycji 1 i 2 tzn. mapy 
obrotowej i mapy Księżyca).
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Rok 2005 15

W roku 2005 wystąpią dwa zaćmienia Słońca: tzw. hybry
dowe 8 kwietnia oraz obrączkowe 3 października. Drugie z wy
mienionych zaćmień będzie można obserwować z niedale
kiej Hiszpanii, z Polski widoczne będzie jako zaćmienie czę
ściowe. Dojdzie także do dwóch zaćmień Księżyca: półcie
niowego 24 kwietnia i częściowego 17 października. Nieste
ty, obydwa te zaćmienia nie będą widoczne w Polsce.

Już 4 lutego będzie można zaobserwować zakrycie naj
jaśniejszej gwiazdy w gwiazdozbiorze Skorpiona, Antaresa, 
przez Księżyc.

W 2005 roku do Słońca zbliżą się 24 znane komety, z któ
rych jedna (C/2004 Q2 (Machholz)) powinna być widoczna 
gołym okiem, a obserwacje drugiej (C/2003 T4 (LINEAR)) 
będzie można wykonywać przez lornetki.

Styczeń

Data 2005 B„ L0n
1 2,00 -3,04 13,87
3 1,03 -3,27 347,53
5 0,06 -3,50 321,19
7 -0,91 -3,72 294,85
9 -1,87 -3,94 268,52

11 -2,83 -4,15 242,18
13 -3,78 -4,36 215,85
15 —4,72 -4,57 189,51
17 -5,65 —4,76 163,18
19 -6,57 -4,95 136,84
21 -7,48 -5,14 110,51
23 -8,38 -5,32 84,17
25 -9,26 -5,49 57,84
27 -10,13 -5,65 31,51
29 -10,97 -5,81 5,17
31 -11,81 -5,96 338,84

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 -  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
2d01h17m oraz 29d09h26" 
środka tarczy wynosi 0°.

heliograficzna długość

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w pierwszej połowie 

stycznia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: ostatnia kwadra 3d17h46m, nów 10d12h03m, pierw

A [°]

Rys. 1. Merkury, Wenus i Mars nad wschodnim horyzon
tem (w Warszawie) w styczniu i lutym 2005 na początku 
świtu cywilnego (około godzinę przed wschodem Słońca)

Słońce
Ziemia w swym ruchu po orbicie okołosłonecznej znaj

dzie się najbliżej Słońca 1 stycznia o 22h, a zatem będzie 
wtedy w peryhelium w odległości około 147 min km. Dni stają 
się coraz dłuższe. W Warszawie 1 stycznia Słońce wschodzi 
o 6h45m, zachodzi o 14h34m, a 31 stycznia wschodzi o 6h18m, 
zachodzi o 15h21m. W styczniu Słońce wstępuje w znak Wod
nika.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

sza kwadra 17d06h57m i pełnia 25d10h32m. W perygeum Księ
życ znajdzie się w dniu 10 stycznia o 10h06m, a w apogeum 
23 stycznia o 18h51m.

Planety i planetoidy
Na początku stycznia, nad ranem, nisko nad południowo- 

wschodnim horyzontem, można jeszcze próbować znaleźć 
Merkurego, zbliżającego się na niebie do Słońca po grudnio
wej maksymalnej elongacji. Jednak już w Nowy Rok, na go
dzinę przed wschodem Słońca, jest on widoczny na wysoko
ści jedynie 6°, świecąc wtedy z jasnością -0,3m, a w kolej
nych dniach warunki jego obserwacji się pogarszają.

Na początku miesiąca, jedynie 10 poniżej Merkurego moż
na dostrzec Wenus, świecącą z jasnością prawie -4 m. Wa
runki widzialności planety szybko się pogarszają i w połowie 
miesiąca jej obserwacja staje się niemożliwa.

Również nad ranem, o tej samej porze, można próbować 
zobaczyć Marsa, jednak wznosić się on będzie na wysokość 
jedynie 12° nad południowym horyzontem, co przy jasności 
zaledwie 1,6m znacznie utrudni jego obserwacje. Planeta znaj
duje się daleko od Ziemi, toteż nawet w przypadku znalezie
nia jej przez teleskop, dostrzeżenie jakichkolwiek szczegó
łów na jej tarczy o średnicy zaledwie 4”, jest niemożliwe.

W drugiej połowie nocy możemy obserwować Jowisza 
świecącego w gwiazdozbiorze Panny jako obiekt -2,0m. Przez 
teleskopy można obserwować zjawiska zachodzące w ukła
dzie galileuszowych księżyców planety.

Przez całą noc w gwiazdozbiorze Bliźniąt widoczny jest 
Saturn jako „gwiazda” o jasności —0,1m. W połowie miesiąca, 
w związku z opozycją, średnica tarczy planety osiąga naj
większą w 2005 r. wielkość wynoszącą prawie 21”, co ułatwi 
obserwacje struktury chmur w jej atmosferze. Oczywiście 
główną „atrakcją” Saturna jest system jego pierścieni, które
go główne składowe także są widoczne nawet przez niewiel
kie teleskopy amatorskie — do dostrzeżenia „Szczeliny Cas- 
siniego” wystarczy teleskop o średnicy lustra 10 cm przy po
większeniu 100*. Obserwując największy księżyc Saturna, 
Tytana, 14 stycznia pamiętajmy, że właśnie w tym dniu na 
jego powierzchnię ma opaść lądownik „Huygens”, na którego 
pokładzie znajduje się także polska aparatura pomiarowa.

Na początku miesiąca można jeszcze wieczorem próbo
wać odnaleźć Urana, świecącego w gwiazdozbiorze Wodni-
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ka z jasnością 5,9m, jednak wysokość planety nad horyzon
tem z dnia na dzień szybko maleje i już w połowie stycznia jej 
obserwacja staje się praktycznie niemożliwa. Neptun zacho
dzi niedługo po zachodzie Słońca i przy jas-ności jedynie 8,0m 
jego obserwacja jest także raczej niemożliwa.

Pod koniec miesiąca, nad ranem, na początku świtu astro
nomicznego (dwie godziny przed wschodem Słońca) na wy
sokości 13° nad południowo-wschodnim horyzontem może
my próbować odnaleźć Plutona jako „gwiazdę” 13,9m, jed
nak przy tak niskim położeniu jego obserwacja jest przy tej 
jasności raczej niemożliwa.

W styczniu w pobliżu opozycji znajdują się jasne plane- 
toidy:

(2) Pallas, (jasność 8,1m). 1 I: 12h18,2m, -11°23’; 11 I: 
12h28,1m,-10°41’;21 1:12h35,9m,-9°30 ’; 31 1:12h41,3m,-7°45'.

(8) Flora, (jasność 8,5m). 1 1:8h01,0"\ +20°18’; 111:7h50,0m, 
+21°28’; 21 I: 7h38,6m, +22°35’; 31 I: 7h28,5"\ +23°32'.

W styczniu przez całą noc możemy obserwować odkrytą 
w sierpniu 2004 przez amerykańskiego miłośnika astronomii 
D. Machholza kometę C/2004 Q2 (Machholz). Kometa właś
nie w tym miesiącu powinna osiągnąć maksymalną jasność 
równą aż +4m, świecąc na dodatek wysoko na niebie. Aby 
umożliwić obserwacje komety już w chwili otrzymania niniej
szego numeru „Uranii-PA”, poniżej podajemy jej efemerydę, 
poczynając od początku listopada 2004:

1 XI: 5h12,7m, -29°57’, 8,0m; 11 XI: 5h11,4m, -30°18’, 7,4m; 
21 XI: 5h05,5m, -29°33', 6,8"; 1 XII: 4h54,5m, -26°55’, 6,1m; 
11 XII: 4h38,1m, -21°09', 5,5m; 21 XII: 4h17,2m, -10°20', 4,8m; 
31 XII: 3h53,8m, +6°52’, 4,3m; 10 I: 3h30,5"\ +27°59', 4,1m; 20 I: 
3h10,1m, +46°49’, 4,3m; 30 I: 2h55,7m, +60°31’, 4,7m.

Meteory
W dniach od 1 do 5 stycznia promieniują Kwadranty- 

dy (QUA). Maksimum aktywności spodziewane jest 4 stycz
nia. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma 
współrzędne rekt. 15h18m, deki.+49°. Nazwa roju pochodzi 
od nieistniejącego już na dzisiejszych mapach gwiazdo
zbioru Quadrans Muralis, umieszczonego w początkach 
XIX w. na granicy gwiazdozbiorów Smoka, Herkulesa i Wo- 
larza. Obserwacjom w pierwszej połowie nocy nie będzie 
przeszkadzał Księżyc w ostatniej kwadrze.

W dniach od 1 do 24 stycznia promieniują delta-Can- 
cridy (DCA). Maksimum aktywności spodziewane jest 17 
stycznia. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Raka 
i ma współrzędne rekt. 8h42m, deki.+20°. Warunki obser
wacji tego słabego roju w tym roku w drugiej połowie nocy 
są dobre, ponieważ na niebie nie będzie już świecił Księ
życ w pierwszej kwadrze.

*  *  *

1° Gwiazda zmienna długookresowa U Ori (miryda) (5h55,9m, 
+20°11') osiąga maksimum jasności (6,3m).

1d01h06m 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],

1d22h Ziemia w peryhelium na swej okołosłonecznej orbicie w odl.
147 min km od Słońca.

3d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
3d18h Maksymalna libracja Księżyca (7,8°) w kierunku Mare Orien

tate (oświetlone).
4d02h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 0,4°.
4d23h17m 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],

5d23h37m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003], 

7d00h13m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga mi
nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m [map
ka zamieszczona w „ Uranii-PA ” 6/2001],

7d19h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
9d00h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 5°.
9d01h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 5°.
9d16h Minimalna libracja Księżyca (6,4°) w kierunku krateru Pla

ton (oświetlony).
9d20h04m Gwiazda zmienna r] Aql (cefeida) osiąga maksimum ja

sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 4/2003], 
9d21h02m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga mi-

Bliźniąt w styczniu 2005 (zaznaczone gwiazdy do 9m)

Rys. 2. Trasa komety C/2004 Q2 (Machholz) na tle nieba w li
stopadzie i grudniu 2004 oraz w styczniu i lutym 2005 (zazna
czone gwiazdy do 7m)
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nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1"’ do 3,4m [map
ka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2001],

10d00h29m 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],

11d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
12d01h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
13d06h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 0,3°.
13d11h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
13d23h Saturn w opozycji do Słońca.
15d01h Maksymalna libracja Księżyca (8,2°) w kierunku Mare Cri- 

sium (oświetlone).
15d01h41m 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],

17d00h18m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 4/2003], 

17d16h53m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2003], 

18d16h Zakrycie gwiazdy n Ari (5,3m) przez ciemny brzeg Księży
ca w pierwszej kwadrze, widoczne w całej Polsce (Wrocław 
16h57m — Olsztyn 17h05m).

18d21h Zakrycie gwiazdy p Ari (5,6m) przez ciemny brzeg Księży
ca w pierwszej kwadrze, widoczne w całej Polsce (Szczecin 
21h26m — Krosno 21h40m).

19d Gwiazda zmienna długookresowa R Dra (miryda) (16h32,6m, 
+66°45’) osiąga maksimum jasności (7,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 6/2002],

19d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
19d23h20m Słońce wstępuje w znak Wodnika, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wówczas 300°.
20d02h53m 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],

21 d16h Minimalna libracja Księżyca (6,2°) w kierunku Mare Au- 
straie (oświetlone).

22d01h59m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003],

23d Gwiazda zmienna długookresowa U Cyg (miryda) (20h19,6m, 
+47°53’) osiąga maksimum jasności (7,2m).

24d04h32m Gwiazda zmienna tj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 4/2003], 

24d09h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 4°.
26d15t' Maksymalna libracja Księżyca (6,7°) w kierunku krateru 

Clavius (oświetlony).
27d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
27d20h30m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jas-ności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2003], 
28d18h40m 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],

29d22h45m 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],

31 d11h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.

Rys. 4. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego delta- 
-Cancridów (DCA) w okresie od 5 do 25 stycznia

Rys. 5. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w stycz
niu 2005 (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. 6. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Saturna w 
styczniu 2005 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, VI — Tytan, 
VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa (tarczy 
planety), wschód na prawo
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Luty
Słońce

Dni stają się coraz dłuższe. Słońce wędruje po części 
ekliptyki położonej pod płaszczyzną równika niebieskiego, ale 
jego deklinacja wzrasta w ciągu m iesiąca od -1 7 °  do 
-8°, w związku z czym dnia przybywa prawie o dwie godziny: 
w Warszawie 1 lutego Słońce wschodzi o 6h17m, zachodzi
o 15h23"\ a 28 lutego wschodzi o 5h24m, zachodzi o 16h13m. 
W lutym Słońce wstępuje w znak Ryb.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

i 2005 P[°] Bn[°] Ln[°]
1 -12,22 -6 ,03 325,67
3 -13,02 -6 ,17 299,34
5 -13,81 -6 ,30 273,01
7 -14,58 -6 ,43 246,67
9 -15,32 -6 ,54 220,34

11 -16,05 -6 ,65 194,01
13 -16,75 -6 ,75 167,67
15 -17,43 -6 ,84 141,34
17 -18,09 -6 ,92 115,00
19 -18,73 -6 ,99 88,67
21 -19,34 -7 ,05 62,33
23 -19,93 -7,11 35,99
25 -20,50 -7 ,15 9,64
27 -21,04 -7 ,19 343,30

1 -21,55 -7 ,22 316,95

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

B0, L0 -  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
25d17h34m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w  pierwszej połowie 

lutego, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: ostatnia kwadra 2d07h27m, nów 8d22h28m, pierw
sza kwadra 16d00h16m i pełnia 24d04h53m. W perygeum Księ
życ znajdzie się 7d22h10m, a w apogeum 20d04h59m.

Planety i planetoidy
Merkury i Wenus znajdują się na niebie w pobliżu Słońca 

i są niewidoczne.
Mars wschodzi niedługo przed wschodem Słońca, co przy 

jasności jedynie 1,4m czyni jego obserwacje praktycznie nie
możliwymi.

Warunki obserwacji Jowisza i Saturna w stosunku do 
stycznia praktycznie się nie zmieniają. Uran i Neptun znaj
dują się na niebie w pobliżu Słońca i są niewidoczne.

W porównaniu ze styczniem poprawiają się warunki po
rannej widzialności Plutona, którego pod koniec lutego, na 
dwie godziny przed wschodem Słońca, można odnaleźć na 
wysokości już prawie 20° nad horyzontem, jednak niezbędny 
jest do tego teleskop o średnicy lustra przynajmniej 15 cm. 

W lutym, w pobliżu opozycji znajdują się jasne planetoidy:
(1) Ceres, (jasność 8,2m). 31 I: 15h11,0m, -8°29'; 10 II:

15h20,9m, -8°56 ’; 20 II: 15h29,1"\ -9°14’; 2 III: 15h35,2m, -9°23’.
(2) Pallas, (jasność 7,4m). 10 II; 12h44,0m, -5°24 ’; 20 II: 

12h43,8m, -2°25 ’; 2 III: 12h40,8"\ +1°06’.
W lutym, tak rano, jak i wieczorem nadal możemy obser

wować kometę C/2004 Q2 (Machholz). W związku z oddala
niem się zarówno od Ziemi, jak i od Słońca, jasność komety 
maleje od 4,8m na początku lutego do 6,1m pod koniec miesią
ca, jednak jej obserwacje ułatwia bardzo wysokie położenie 
na wieczornym niebie:

9 II: 2h51,0m, +70°08’, 5,2m; 19 II: 3h05,2m, +77°13’, 5,7m; 
1 III: 4*07,2™, +82°32’, 6,2m.

Do omawianej powyżej komety dołączy kometa C/2003 
T4 (LINEAR), którą będzie można obserwować nad wschod
nim horyzontem na porannym niebie:

31 1:19h24,7m, +26°02’, 8,8m; 1 0 II: 19h46,6m, +21°36’, 8,3m; 
20 II: 20h08,0m, +16°53', 7,7m; 2 III: 20h29,9m, +11°38', 7,2m.

Meteory
W dniach od 15 lutego do 10 marca promieniują należące 

do kompleksu Virginid d Leonidy (DLE). Maksimum aktyw
ności tego mało aktywnego roju przypada 25 lutego. Radiant 
meteorów leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma współrzędne rekt. 
7h00m, deki.+16°. Warunki obserwacji w tym roku są bardzo 
złe w związku z Księżycem tuż po pełni.

*  *  *

1d19h33m 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],

1d19h34m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003], 

1d21h22m 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],

3d13h Neptun w koniunkcji ze Słońcem.
3d14h Maksymalna libracja Księżyca (7,7°) w kierunku Sinus Iri

dium (oświetlona).
3d22h43m 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],

4d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
4d04h Zakrycie gwiazdy a Sco (Antares, 1,1m) przez jasny brzeg

i odkrycie przy ciemnym brzegu Księżyca po ostatniej kwa
drze, widoczne w całej Polsce (zakrycie: Szczecin 4h04m — 
— Lublin 4h06m, odkrycie: Zielona Góra 4h49m — Lublin 5h01m). 

5d15h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.

Rys. 7. Trasa planetoidy (2) Pallas na tle gwiazd gwiazdozbioru 
Panny w styczniu i lutym 2005 (zaznaczone gwiazdy do 9m)
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kalendarz astronomiczny 2005

6d19h05m 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],

7d00h07m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2003], 

7d04h22m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003], 

8d Gwiazda zmienna długookresowa U Cet (miryda) (2h33,7m, 
-13°09’) osiąga maksimum jasności (7,5m).

8d Gwiazda zmienna długookresowa W Aqr (miryda) (2h17,6m, 
+44°18’) osiąga maksimum jasności (7,4m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 6/2003],

8d00h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 5°.
8d10h Złączenie Merkurego z Neptunem w odl. 2°.
8d17h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
8d17h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
8d21h Minimalna libracja Księżyca (6,4°) w kierunku Mare Frigoris 

(zacienione).
10d00h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
11d20h17m 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],

12d Gwiazda zmienna długookresowa R Oph (miryda) (17h07,8m, 
-16°06') osiąga maksimum jasności (7,6m).

12d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
14d02h Maksymalna libracja Księżyca (7,2°) w kierunku Mare 

Fecunditatis (oświetlone).
14d11h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
14d17h15m Gwiazda zmienna r/ Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 4/2003], 
15d Gwiazda zmienna długookresowa R And (miryda) (0h24,0m, 

+38°35’) osiąga maksimum jasności (6,9m).
15d00h Złączenie Wenus z Neptunem w odl. 1°.

Rys. 8. Trasa planetoidy (1) Ceres na tle gwiazd gwiazdozbioru 
Wagi w lutym 2005 (zaznaczone gwiazdy do 9m)

16d Gwiazda zmienna długookresowa R UMa (miryda) (10h44,6m, 
+68°47’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2004],

16d21h29m 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],

17d03h44m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2003], 

17d21h57m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003], 

18d13h30m Słońce wstępuje w znak Ryb, jego długość ekliptycz- 
na wynosi wówczas 330°.

20d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
20d06h Złączenie Merkurego z Uranem w odl. 6°.
20d10h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 5°.
21d21h16m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga

0 ----------- --------------  16
1 M  17
2  ---------------  18
3 — iĄ ? '-----  19
4 — aj— ------  20

5 — ^ ------ 21
6  V - V --------- 22

7  -----------  23

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

9  ---------  25

1 0 ~ /r \ —  26
1 1 -%■— \---  27

1 2  (-■}— --- 28

1 3  f \ —r—  29
1 4  \ A / - -----30
1 5  --------- -31
16^-----^ --------32
Rys. 10. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w lutym 2005 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, VI — 
Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa 
(tarczy planety), wschód na prawo

Rys. 9. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w lu
tym 2005 (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV — Calli- 
sto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity 
w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na lewo
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Rys. 11. Trasa Plutona na tle gwiazd gwiazdozbioru Węża od lu
tego do sierpnia 2005 (zaznaczone gwiazdy do 15m)

•  •
•  •

Rys. 13. Mapa gwiazdozbioru Oriona do obserwacji gwiazdy 
zmiennej U Ori (5h55m49,2s, +20°10'30"). Podane jasności gwiazd 
porównania (pole widzenia wynosi 5°, północ u góry)

Rys. 12. Trasa komety C/2003 T4 (LINEAR) na tle nieba w lutym 
2005 (zaznaczone gwiazdy do 9m)

zmiennej R And (0h24m02.0s, +38°34'38”). Podane jasności gwiazd 
porównania (pole widzenia wynosi 8°, północ u góry)

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

21 d21 h29m Gwiazda zmienna t] Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003], 

25d15h Uran w koniunkcji ze Słońcem.
26" 13" Minimalna libracja Księżyca (5,7°) w kierunku Mare Orien

tate (oświetlone).
26d23h54m 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],

27d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
27d13h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.

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

Aby otrzymać datę w obowiązującym w styczniu i lutym 
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.

Opr. T. Ściężor

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii planuje zorganizować dla członków PTMA 
dwie wyprawy obserwacyjne: na obrączkowe zaćmie
nie Słońca do Hiszpanii w dniu 3 października 2005 r. 
oraz na całkowite zaćmienie Słońca do Turcji w dniu 29 
marca 2006 r.

Orientacyjne całkowite koszty wyjazdów (tzn. prze
jazd, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie) na dzień dzi
siejszy wynoszą: ok. 1200 zł do Hiszpanii i 1500 zł do 
Turcji.

Przybliżony czas trwania wynosi w każdym przypad
ku 9-12 dni (w planie „po drodze” także zwiedzanie atrak
cji turystycznych). Prosimy o wstępnądeklarację uczest
nictwa i przesłanie jej listownie na adres:

Oddział Krakowski PTMA 
ul. św. Tomasza 30/7 

31-027 Kraków 

w terminie do dnia 31 marca 2005 r. z dopiskiem „Za
ćmienie”.
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recenąe

Eryk Infeld, Cena Nobla. Oficyna Li
teratów „Rój”, s. 320, Warszawa.

Nie jest to zwykła książka, tak 
jak niezwyczajny jest jej Au
tor, skądinąd przecież profesor 

zwyczajny, fizyk, kierownik pracowni 
w Instytucie Problemów Jądrowych w 
Warszawie. Jest on synem Leopolda, fi- 
zyka-teoretyka, współpracownika Al
berta Einsteina (którego Eryk, jako 
dziecko, miał okazję poznać). Leopold 
Infeld też jest autorem nie mniej chyba 
sławnej książki Wybrańcy bogów  o ge
nialnym matematyku Ewaryście Ga
lois. Jak stąd wynika, syn dziedziczy po 
ojcu i zdolności ku fizyce, i zaintereso
wania literackie.

Przedstawiana książka — Cena No
bla — stanowi zatem niebywałą „su
perpozycję” (wyrażając się językiem 
fizyków) następujących gatunków lite
rackich: utworu (para)dokumentalnego, 
a zarazem popularnonaukowego, praw
dziwej (!) science fiction  i powieści 
futurystycznej. Akcja jej rozgrywa się 
w niedalekiej przyszłości, głównie 
w środowisku fizyków, astrofizyków 
i kosmologów — po większej części 
laureatów Nagrody Nobla (jeśli odli
czy się nazwiska osób fikcyjnych) — 
w Anglii, Szwecji, USA, Rosji, a także 
w Polsce. Autor, doskonale znający to 
środowisko z autopsji oraz z opowia
dań ojca (którego często wspomina), 
przedstawia kulisy przyznawania Na
gród Nobla, a zarazem różne intrygi to
warzyszące wysuwaniu do niej kandy
datów w tzw. komitetach narodowych 
i nawet w Szwedzkiej Królewskiej Aka
demii. Przytacza przy tym mnóstwo au
tentycznych anegdot ze świata nauki.

Książkę otwiera działalność nieja
kiego prof. Daniela Wintera (postać fik
cyjna), w pewnej mierze będącego 
współczesnym alter ego Sir George’a 
Bidella Airy’ego (który nie zrozumiał 
dociekań Adamsa i zaprzepaścił szan
sę odkrycia Neptuna przez astronomów 
angielskich). Winter— nomen omen —  

„zamraża” możliwość opublikowania 
wybitnej pracy o nadprzewodnictwie 
wysokotemperaturowym w redagowa
nych przez siebie „Proceedings...”, 
przy czym postępuje tak z nader niskich 
pobudek. Dalej, kiedy praca ta zosta
nie jednak opublikowana w innym pre

stiżowym czasopiśmie fizycznym, zaś 
jej autorzy — prof. George Rose z An
glii i prof. Edward Karski z Polski — 
zaczynają ubiegać się, chociaż w dość 
niezwykły sposób, o Nagrodę Nobla 
w dziedzinie fizyki, prof. Winter czyni 
wszystko, aby im to udaremnić.

Studiując te fragmenty dotyczące 
bezinteresownego tępienia pewnych 
prac naukowych (zwłaszcza kiedy się 
ich nie rozumie), można się tylko gorz
ko roześmiać. Ten sam mechanizm, i to 
na niższym niekiedy szczeblu, działa 
również w Polsce i wielu uczonych pol
skich może odnieść w trakcie lektury 
dojmujące wrażenie, iż czyta właśnie
o sobie.

W miarę rozwoju akcji sytuacja 
komplikuje się poważnie. Pewne kon
sorcjum amerykańskie próbuje nawet 
wykraść wynalazek ewentualnych no
blistów... Ponadto wyjaśnia się, iż 
Komitet Noblowski musi jeszcze 
uwzględnić Rosjanina, fizyka Władimi
ra Kowalowa, który nieco wcześniej 
opublikował pracę z teorii nadprzewod
nictwa wysokotemperaturowego. Dało 
to potem w efekcie dość dziwną de
cyzję Kom itetu Nagrody Nobla, 
w gruncie rzeczy krzywdzącą Angli
ka i Polaka (chociaż Nagrodę otrzy
mali, ale po... 1/4, zaś najmniej za
służony w tej dziedzinie Kowalow 
dostał 1/2 Nagrody!).

Co więcej, okazało się, iż należy 
uwzględnić jeszcze innych kandyda
tów, a mianowicie prof. Bogdana Pa
czyńskiego i jego dwóch współpracow
ników z USA za opracowanie teorii 
soczewkowania grawitacyjnego. Ko
mitet miał z tym wiele problemów for
malnych, ale szczęśliwie wybrnął 
z nich, niejako dzięki pewnym krucz
kom prawnym i precedensom. Tak więc 
owego roku (który jeszcze nie nastą
pił!) przyznano aż dwie Nagrody No
bla z fizyki.

Wypada podkreślić, że Autor wiele 
uwagi poświęcił osobie prof. Bogda
na Paczyńskiego. Jego nazwisko, 
oprócz nazwisk trzech głównych bo
haterów (dodajmy gwoli jasności, że 
fikcyjnych), jest najczęściej wspomi
nane w tekście. W związku z tym czę
sto w książce są omawiane problemy 
astrofizyki i kosmologii, w tym odkry
cie przez A. Wolszczana trzech planet

krążących wokół pulsara. Nie brak też 
jest opisów teleskopów nowej gene
racji — zarówno naziemnych, jak i sa
telitarnych. Wszystko to, oczywiście 
wraz z opisem teorii nadprzewodnic
twa wysokotemperaturowego, upo
dabnia tę książkę do pozycji popular
nonaukowej.

Nie odmówił sobie Autor przyjem
ności opisu całej ceremonii wręczania 
Nagród Nobla w Sztokholmie przez 
króla Szwecji, a także towarzyszących 
temu wydarzeniu kilkudniowych uro
czystości.

Istnieją też w powieści rozliczne 
wątki sensacyjne dotyczące już wspo
mnianej afery ze Stanami Zjednoczo
nymi, różnych machinacji w samej 
Wielkiej Brytanii i — jakżeby inaczej 
— w Rosji. Ich zwieńczeniem jest 
proces wytoczony, za rzekomo nie
uczciwe dojście do tej nagrody, trzem 
noblistom przez prof. Wintera, nie
strudzonego w swym prześladowaniu 
niewygodnych uczonych. Proces koń
czy się totalną kompromitacją Danie
la Wintera, nawet jego adwokat nie 
chce mieć więcej z nim do czynienia.

Mniej więcej pod koniec akcji książ
ka staje się prawie że political fiction. 
Noblista polski, Edward Karski, posta
nawia poświęcić się polityce, a może 
nawet zostać prezydentem Rzeczypo
spolitej. Umawia się z byłymi prezy
dentami: Jaruzelskim, Wałęsą i Kwaś
niewskim w celu zasięgnięcia opinii 
i uzyskania pewnych wskazówek. Roz
mowy przyniosły mu rozczarowanie, 
a oprócz tego zrozumiał, jak wiele kon
trowersyjnych decyzji musiałby podej
mować. Zrezygnował... Pozostał przy 
pracy naukowej.

Czytelnik sam się zorientuje, co 
w powieści jest fikcją, a co prawdą, 
zwłaszcza że Eryk Infeld zamieścił
i Posłowie autora, i opis niezwykłych 
własności nadprzewodników (wspólnie 
z Teresą Lenkowską-Czerwińską).

Gorąco polecam tę książkę nie tyl
ko ze względu na treść oraz problemy 
naukowe i towarzyszące im kłopoty 
pozanaukowe, lecz także dlatego, iż 
jest napisana niezwykle barwnie i po
toczyście, słowem naukowo-fanta- 
stycznie.

T. Zbigniew Dworak
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astronomia i muzyka

10 lat duetu Keller & Schónwalder 
—  koncert w berlińskim planetarium

Dokładnie 10 lat po pierwszym 
wspólnym koncercie, dokładnie 
w tym samym miejscu, Detlef 

Keller i Mario Schónwalder zagrali ju 
bileuszowy koncert. Towarzyszyli im 
zaproszeni goście: Arcanum (gitara),
Bas Broekhuis (instrumenty perkusyj
ne), Tom van Draft (Mind-Flux, synte
zator), Klaus „Cosmic” Hoffinann-Ho- 
ock (gitary) oraz Gerd „Der Laborant”
Wienekamp (instrumenty akustyczne 
i syntezator). Wizualizacje prezentowa
ne za pomocą diaporamy i wideoprojek-

sza uwaga w naszym 
dziale, a to ze wzglę
du na kosmiczną at
mosferę ich utwo
rów. Kiedy ukazał się 
ich pierwszy wspól
ny dwupłytowy al
bum „Loops & Be
ats”, raczej nikt nie 
spodziewał się dal
szych rewelacji z po
łączenia tak różnych 
muzycznie osobowo
ści. A jednak! Trady
cyjna elektronika

U ran ia1

L

______________

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

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

Nr 44 116022020000000055305241

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

Piotr Wąż 
Centrum Astronomii UMK 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

E-mail: urania@astri.uni.torun.pl 
tel/fax (0-56) 611 30 56 /6 11  30 08

Po lewej: Detlef Keller grający na laserowej harfie, wyżej: Mario 
Schónwalder przygotowyjący się do występu. Fot. Rodion Demin 
(www.emuloid.com)

torów przygotowała Tina Zimmermann.
24 września br. biletem wstępu (15 •) 

do starego berlińskiego planetarium była 
płyta kompaktowa ze składanką utwo
rów występujących wykonawców wy
dana w limitowanym nakładzie 280 egz. 
(tyle, ile osób może pomieścić sala wi
dowiskowa planetarium).

Niestety, sam koncert, wg. relacji osób, 
które tam były, nie był zachwycający. 
Bohaterowie wieczoru zagrali poniżej 
swoich możliwości. Znacznie lepiej za
prezentowali się parę tygodni wcześniej, 
podczas występów w Jeleniej Górze na 
kilkudniowej imprezie z cyklu Ricochet 
Gathering.

Twórczości panów Detlefa i Mario na
leży się jednak więk-

i ambient w wydaniu tych artystów wio
dą nas, jak to określiłjeden ze słuchaczy, 
na „sferyczne obrzeża Wszechświata”, 
skłaniając do zadumy nad potęgą Ko
smosu i nieskończoności.

Bardzo „kosmiczne” są ich nagrania 
zarejestrowane podczas koncertów w Jo- 
drell Bank (patrz U-PA 1/2004) i wyda
ne w postaci albumów pt. „The Reason 
Why ... Part One” oraz „Part Two”.

Najnowsza płyta duetu, wydana w tym 
roku przez Ricochet Dream, zawiera nie 
publikowane wcześniej nagrania z kon
certów 2001 i 2002 r. i zatytułowana jest 
, Analog Overdose »the ricochet dream 
edition«”.

Jacek Drążkowski
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Krzyżówka

i_________ i

W „Uranii-PA” nr 4/2004 zamieściliśmy 
fotozagadkę ze zdjęciami następujących 

obiektów:
1) M3 w Psach Gończych
2) M l04 (Sombrero) w Pannie
3) M 51 (Wir) w Psach Gończych
4) M64 (Czarnooka) w Warkoczu Bereniki
5) M65, M66 i NGC3628 (Tryplet Lwa) 
Spośród osób, które nadesłały prawidłowe

odpowiedzi, nagrody książkowe wylosowali: 
Tomasz Celeban z Łaska i Rafał Królikowski 
ze Zduńskiej Woli. Gratulujemy. Nagrody wy
ślemy pocztą.

Zapraszamy do rozwiązania krzyżówki, któ
rej rozwiązanie stanowi hasło utworzone z liter 
w zaznaczonej kolumnie.
1. Mgławica inaczej NGC 2024
2. Kometa, która niedługo powinna być widoczna 
gołym okiem
3. Młoda gromada gwiazd
4. Autor Ceny Nobla
5. W duecie z Schónwalderem
6. ... Cząstka lub bozon Higgsa
7. Gwiazda z efektownym zespołem mgławic
8. Wymienna część astrolabium
9. Miejsce bieszczadzkich spotkań dyskusyjnych
10. Styczniowy rój meteorów
11. Rezerwat meteorytowy na terenie Poznania
12. Miasto, w którym produkowano astrolabia
13. Ruchome ramię z tyłu astrolabium
14. Jest nim elektron
15. Hipotetyczna cząstka grawitacji
16. Mitologiczny potwór na niebie

Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy dwie płyty Polari- 
s a Moo'n'sequences (www.polaris.z.pl). Na rozwiązania czekamy do koń
ca grudnia br. Osoby nie będące prenumeratorami „Uranii-PA” muszą do
łączyć do rozwiązania kupon umieszczony w lewym górnym rogu tej strony. 
Prenumeratorzy mogą przesyłać rozwiązania drogą elektroniczną.

Ciekawe strony internetowe...
Dziś proponuję niezbyt daleką wycieczkę — naszym celem będzie adres http://www.alcyone.de. Można tutaj znaleźć 
cztery ciekawe programy napisane przez Rainera Lange z Alcyone Software i Noela M. Sverdlova z Uniwersytetu 
w Chicago. Uwagę skupimy na dwóch spośród nich — bezpłatnych. Pierwszy, o nazwie Alcyone Ephemeris, liczy 
bardzo dokładne efemerydy planet Układu Słonecznego w latach od -2999 do 3500 oparte na analitycznych efemery
dach Steve Moshiera (www.moshier.net). Te z kolei są oparte na rozwinięciach trygonometrycznych ELP2000-85 Cha- ; 
pront-Touze i Chapronta (dla Księżyca). Dalsze dopasowania dotyczą porównania z efemerydami JPL DE404 oraz 
z ostatnimi, najdokładniejszymi efemerydami długoczasowymi DE406. Problem zachowania dużej dokładności (rzędu 
sekund łuku a niekiedy ich ułamków) jest omówiony dość szczegółowo w pliku pomocy. Można liczyć współrzędne 
zarówno helio-, geo-, jak i topocentryczne, program pozwala na wykonywanie prostych wykresów. Dla definiowania 
bardziej złożonych operacji można użyć pascalopodobnego języka dostępnego z poziomu programu. Dostępnych jest 
wiele funkcji podzielonych na grupy, tak, że łatwo znaleźć to, co trzeba. Oprócz tego mamy dostęp do 24 przykładowych 

i skryptów. W sumie jest to bardzo potężne narzędzie.
Drugi program jest właściwie zabawką. Bardzo mi się spodobała i dała bezpośredni impuls do napisania niniejszej 

notki. To „Planet’s Visibility”. Pierwsze okno przedstawia roczny diagram widzialności wybranej planety w funkcji czasu 
w ciągu dnia (na osi pionowej mamy dni w roku). Naniesione krzywe odpowiadające wschodom i zachodom Słońca 
oraz planet ograniczają obszary widoczności. Można wywołać kolejne okienko, umieszczając kursor w dowolnym punk- j 
cie pierwszego diagramu, zobaczymy w nim tarczę planety z zaznaczoną fazą a obok szereg informacji szczegóło
wych. Dla Słońca i Księżyca można policzyć warunki zaćmień, a następnie obejrzeć ich przebieg w oddzielnych okien
kach. Dla Jowisza możemy uzyskać dodatkowo informacje o ruchu 4 satelitów galileuszowych. Program jest bardzo 
starannie dopracowany — można nawet generować diagramy z uwzględnieniem zmiany czasu (letniego na zimowy 

[ i odwrotnie).
Wszystkie programy są dostępne jedynie w wersji działającej pod Windows (98/ME/2000/XP). (rs)
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Przemysław Rudź i Cezary Wierucki przystali efekt swojej ostatniej sesji zdjęcio
wej z astrozlotu w Belęcinie Nowym koto Leszna, który odbył się 17-19 września 
br. Zdjęcie przedstawia Plejady sfotografowane za pomocą TEC 140 + Losman- 
dy G-11 + Canon 10D. Jest to złożenie ekspozycji 6><2min + 5x3min (montaż 
w MaximDL, opracowane w programach Photoshop oraz Image Plus)

cłJranii
Niżej zdjęcie M27 (Hantle w Lisku) wykona
ne przez tych samych autorów w Kamieniu 
k. Gdyni 21 maja br. (sprzęt: TEC 140 i Ca
non 10D, ekspozycja 4><60 s, montaż i prze
twarzanie cyfrowe w programach ImagePlus 
i Photoshop)

Artur Pilarczyk sfotografował zaćmienie Księ
życa 21 maja br. obiektywem 135 mm, tele- 
konwerter ><2 (zdjęcie po lewej, przysłona 5,6, 
film Sensja 100, eksp. 1 s) oraz w projekcji 
okularowej przez teleskop 200/1000 (eksp. 
1/250 s, film Agfa RSX 200 — zdjęcie wyżej)

Prezentowane obrazy Słońca, malowniczy 
obok i żartobliwy wyżej, wykonał Dariusz 
Dorosz z Żabikowa (sprzęt: Zenit 412 + MTO 
11-CA, film Fuji 200 ISO, eksp. 1/500 s). Oba 
pochodzą z lutego 2004 r. Pierwsze było 
wykonane o wschodzie, drugie o zachodzie 
Słońca
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Kipiące Słonce

Podw yższona aktyw ność S łońca n ieodm ienn ie1 w iąże s ie  źSragffl 
tłaczają swym  ogrom em  i... pieknem . A rtysty< ^ i|^ ttS^ lw ^ a B I  
niemal z dnia na dzień potężniejszyhtfrfnsIm m lffllfirol ^ ^ H H M B  
w Układzie Słonecznym , a nawet już poza flfajkg:

Rozbudza jące w yobraźn ię „szczyp ce^ H TO P l^ ^ ^ W PuW fp J l 
sw ych 100 tys. km w ysokośc i z  ła tw ośc ią  w  swjfm
rancja, czy li słoneczny wyrzut, o ile nie su m ien isp j na p e w ilf f lB  
wów aktyw ności S łońca. P rzyczyna i istota tego zjaw iska je ^ ff i 
w ątp liw ośc i fakt, iż protuberancje s ą  spektaku larnym i „w ykw B 
waną i dynam iczn ie  zm ien ia jącą s ię  naturę słonecznego pójaffi 
pow róci na n iespoko jną  pow ierzchn ię  gwiazdy. Jednakże potę l 
strzeń tabuny bardzo energetycznych cząstek, które po upływ ie <

I p f z e m  rozm aitych zjaw isk, które przy- 
6x07. łatw iej je s t nam odkrywać, ostatn io 
lidam i, „pou tykanym i” gdzie ty lko  się  da

a leńkie w otiec potęgi Słońca, to z racji 
i nas z ą j f f r ałeńką’ ’ Ziem ię. Owa protube- 
jazu^to jeden z  efektow niejszych przeja- 
ntensyw nych badań. N iemniej nie ulega

S Je g o . W iększpś fc ,,w ykip ianego” gazu

zew idzianego dla m a f  przez prawa fizyki
dociera ją w oko lice  Ziem i. Tu m ogą spow odow ać konkretne i m ierzalne szkody, a kosztow ne wytwory ludzkiej 
techno log ii —  sate lity  —  m ogą bardzo ucierp ień, a w ręcz doznać trwałych uszkodzeń. Prezentowane zd jęcie zo 
stało wykonane w lipcu 2000 r. przez satelitę T R A C E  (mag)

Fot. TRACE , N ASA
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