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Kometa Machholza i Plejady. Zdjęcie wykonane 6 stycznia w Kolbudach k/Gdańska przez Prze
mysława Rudzia i Czarka Wieruckiego. Jest to sumaryczna ekspozycja o łącznym czasie 
ok. 7 min, przy ISO 800, obiektyw Sonnar 180 mm, całość prowadzona na montażu Losmandy 
G-11. Obróbka cyfrowa w programach Maxim DL oraz Photoshop
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Problemy neutrin i ciemnej energii we Wszechświecie stanowią wielkie 
wyzwanie badawcze dla fizyków i astronomów współczesnej epoki.
Zagadnienie to przybliża nam Michał Frąckowiak w artykule otwierającym 
bieżący zeszyt. Dalej Małgorzata Sobolewska przedstawia pokrótce postęp 
wiedzy o Wszechświecie, jaki się dokonał dzięki pięcioletniej już pracy 
teleskopu kosmicznego promieniowania rentgenowskiego Chandra. Nie ma 
chyba dziedziny astronomii obserwacyjnej, w której Chandra nie ukazałby 
nowego oblicza znanych i odkrycia nowych, często jeszcze „ niepojętych ” 
obiektów i źródeł promieniowania.

W dziedzinie lotów kosmicznych wydarzeniem ostatnich miesięcy był lot stacji kosmicznej 
Cassini do Saturna i lądowanie aparatu kosmicznego Huygens na Tytanie. W poprzednim zeszycie 
pisaliśmy o locie Cassiniego, a w bieżącym numerze dużo miejsca poświęcamy systemowi 
księżyców Saturna i oczywiście Tytanowi. Piszą o tym Tadeusz Zbigniew Dworak i Karolina 
Zawada. Przez następnych kilka lat Cassini będzie krążył wokół Saturna, badając system jego 
pierścieni, świat jego satelitów i jego atmosferę. Będziemy więc często wracali do tych badań.

W Galerii obiektów NGC Darek Graczyk omawia ciekawe obiekty w gwiazdozbiorach Żyrafy 
(galaktyka spiralno-belkowa NGC 2146), Oriona (gromada NGC 2194) i Jednorożca (mgławica 
emisyjna Rozeta NGC 2237/38 i 2246).

W Astronomii w szkole Juliusz Domański proponuje kolejne proste doświadczenia fizyczne 
pozwalające uczniom lepiej zrozumieć warunki panujące w przestrzeni międzygwiazdowej 
i generalnie w Kosmosie. WL .

W Rozmaitościach donosimy m. in. o najnowszych odkryciach w dziedzinie galaktyk 
spiralnych, o masywnych młodych galaktykach w naszym sąsiedztwie, o nowych faktach 
dotyczących brązowych karłów i o ...szkodliwości palenia papierosów w czasie obserwacji.

Jak zwykle w Poradniku obserwatora przedstawiamy interesujące obiekty — tym razem 
w gwiazdozbiorze Kasjopei. Kalendarzyk astronomiczny, jak zwykle opracowany przez Tomasza 
Sciężora, daje przegląd obiektów i zjawisk niebieskich, które będziemy mogli obserwować w maju 
i czerwcu br. Do obiektów, które można już teraz obserwować, dołączył jeszcze jeden... do 
obserwacji którego zachęcam.

Muszę złożyć Państwu serdeczne podziękowania za wyrazy uznania i gratulacje, jakimi mnie 
obsypaliście z okazji ochrzczenia jednej z planetoid moim nazwiskiem. Jestem tym bardzo 
wzruszony.

Bardzo jest miło posiadać „własną” planetoidę. A tym bardziej jest mi miło, że wyróżnienie to 
zostało nadane przez międzynarodowe środowisko astronomiczne. Mogę Państwa zapewnić, 
że planetoida (14382) Woszczyk jest przyzwoitą planetoidą, biega wokół Słońca między orbitami 
Marsa i Jowisza na stabilnej orbicie eliptycznej i nie przejdzie na trajektorię zderzeniową 
z Ziemią. Aktualnie znajduje się w gwiazdozbiorze Panny, w odległości 2,9 j.a. od Słońca.
15 marca 2005 r. będzie znajdowała się w opozycji i posiadała blask ok. 16,5m. Do je j obserwacji 
potrzebny jest „mały” teleskop. Więcej danych o tej planetoidzie podane iep . najstronie 81.

Jeszcze raz dziękuję i życzę pomyślnych obserwacji (Ą m  t A m m
Toruń, w lutym 2005 r.
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czytelnicy piszą..

Szanowny Panie Redaktorze!
W dniu 6 października 2004 r. 

odbyta się pierwsza w Polsce 
bezpośrednia łączność z Mię
dzynarodową Stacją Kosmiczną 
(ISS), w której wzięli udział 
uczniowie z Gdyni i z Gdańska, 
uczestniczący w programie na
uczania astronautyki i astronomii 
ZNEK (Zastosowanie Nauki do 
Eksploracji Kosmosu).

Inicjatorem przeprowadze
nia łączności w ramach progra
mu ARISS (Amateur Radio on 
International Space Station) był 
Krystian Górski, student Akade
mii Morskiej w Gdyni. On i jego 
koledzy z Morskiego Klubu 
Łączności „SZKUNER” SP2ZIE, 
działającego w ramach Koła 
Naukowego Radioelektroniki 
przy AM w Gdyni, od dwóch lat 
przygotowywali od strony tech
nicznej i równie trudnej formal
nej (uzgodnienia, zezwolenia) 
seans łączności z ISS — który 
trwał kilkanaście minut.

Jak powiedziano wcześniej, 
w seansie tym wzięli udział 
uczniowie z Gdyńskiego Liceum 
Autorskiego, wraz z nauczy
cielką p. Renatą Stolarczyk, 
oraz uczniowie z V Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w 
Gdańsku, których nauczycielem 
jest Leszek Witucki.

W szkołach tych już trzeci 
rok (od 2002 r.) jest prowadzo
ny program edukacyjny ZNEK, 
będący dziełem Marka Sadow
skiego (wiceprezesa PTAstro- 
nautycznego) i grupy członków 
PTA z terenu Trójmiasta. Pro
gram ten zawiera liczne treści 
związane z astronomią: oma
wiane są ciała Układu Słonecz
nego, gwiazdy, Galaktyka i 
obiekty pozagalaktyczne oraz 
elementy mechaniki nieba. 
Przygotowywane jest wydanie 
nowoczesnego podręcznika

astronautyki z astronomią.
Wśród uczniów został prze

prowadzony konkurs na pyta
nia do astronautów. Autorzy 
najciekawszych pytań mogli je 
sami zadać.

Oto pytania, na które odpo
wiadał członek załogi ISS Mike 
Fincke:
— Jakie doświadczenie, które 
wykonaliście na ISS, uznajecie 
za najciekawsze?
— Czy jedzenie w Kosmosie 
jest zabawne?
— Co sądzicie o turystach na ISS?
— Czy grywacie w gry na po
kładzie ISS?
— Czy pijecie piwo z pianką? 
(Niestety — nie. Innych napo
jów gazowanych też pić nie 
można).
— Czy zdarza się wam kłócić? 
(Zdaniem Fincke’a nie ma po
wodu — i czasu...).
— Czy mieliście jakieś poważ
ne usterki?
—  Czy mieliście okazje obser
wować niezwykłe zjawiska at
mosferyczne podczas misji? 
(Obserwowali huragany i tajfu
ny. Mike dodał, że widzi, iż w 
Gdyni mamy ładną pogodę).
— Czy musieliście poświęcić 
coś, aby zostać astronautami?
—  Gdzie lepiej się żyje: na Zie
mi czy w Kosmosie?
— Jak wygląda Wszechświat 
z ISS?
— Co robicie w wolnym czasie?
—  Czy śpicie i wypoczywacie na 
ISS tak dobrze, jak na Ziemi?
— Czy prowadzicie łączność ze 
statkami morskimi przez radio?
—  Czy marzycie o podróży na 
Marsa? (Fincke chciałby naj
pierw polecieć na Księżyc).

Na zakończenie Mike Fin
cke pozdrowił uczestników 
łączności i dodał: „Pamiętajcie, 
by rozwijać swoje zainteresowa
nia astronautyką i Kosmosem,

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 lamy!

było nam bardzo miło przepro
wadzić z wami rozmowę".

Obecni na seansie przed
stawiciele prasy, radia i TV 
p rz e p ro w a d z ili w yw iady  
z uczestnikami łączności. Pod
kreślano wielkie wrażenie, ja
kie wywarła na uczniach roz
mowa z astronautą oraz eduka
cyjne i wychowawcze walory 
ARISS.

Krótkofalowcy z MKŁ „Szku- 
ner” mają dalsze, ambitne po
mysły związane z Kosmosem. 
Niektóre z nich będą realizowa
ne przy współpracy z PTMA 
i PTAstronautycznym.

Łączność ARISS podajemy 
jako przykład udanej współpra
cy ludzi z różnych środowisk, 
których łączy jedno — zainte
resowanie Kosmosem.

Jesteśmy grupą miłośników 
astronomii i astronautyki, nale
żącymi do PTMA, PTAstro- 
nautycznego, stowarzyszenia 
„Mars Society Polska” i do ru
chu krótkofalowców z Trójmia
sta i okolic. Uważamy, że tylko 
ścisła współpraca tych i innych 
organizacji zajmujących się Ko
smosem może w obecnych 
czasach umożliwić dalszy roz
wój. Finansowanie działalności 
naukowej, amatorskiej i popu
laryzacji wiedzy osiągnęło po
ziom bliski dna. Musimy od 
tego dna się odbić, a łatwiej 
będzie to zrobić wspólnie.

Potrzebne jest szerokie fo
rum, na którym mogliby spotkać 
się — pod hasłem „KOSMOS 
JEST JEDEN” —  specjaliści 
i amatorzy, wszyscy, którym na 
sercu leży przyszłość badań 
kosmicznych w Polsce. Współ
praca, zarówno na szczeblu 
centralnym, jak i przede wszyst

kim w terenie, przynieść może 
nieocenione korzyści poprzez:
— wzajemne inspirowanie 
dzięki kontaktom osobistym,
— wymianę doświadczeń or
ganizacyjnych,
— wspólne wykorzystanie 
środków technicznych,
— stworzenie dużego środowi
ska opiniodawczego, którego 
rola będzie tym większa, im 
więcej osób będzie zaangażo
wanych we współpracę.

Propozycję tę poddajemy 
pod dyskusję w szerokim gro
nie miłośników Kosmosu. Śro
dowisko trójmiejskie taką współ
pracę już nieformalnie podjęło 
i jest zdecydowane ją kontynu
ować.

Załączamy serdeczne po
zdrowienia
Piotr Podkowicz (PTMA, czło
nek zarządu PTAstronautycz- 
nego), Marek Sadowski (wice
prezes PTAstronautycznego), 
Renata Stolarczyk (nauczyciel
ka z  GLA z Gdyni), Leszek Wi
tu c k i (na uczyc ie l Z S 0 5  w 
Gdańsku), Andrze j Kotarski 
(Mars Society Polska, PTAstro- 
nautyczne  —  sekretarz gene
ra lny), G rzegorz R ed la rsk i 
(PTAstronautyczne), Krystian 
Górski (prezes Kola Naukowe
go Radioelektroniki przy Aka
demii Morskiej w Gdyni, PTA
stronautyczne), Krystyna Ja
skulska (PTMA, TOS), Adam  
M alinowski (PTMA), Bogdan 
Szapach (PTMA), Piotr Smo
larz (PTMA), Mirosław Bruzda 
(PTM A), G rzegodz T iss le r 
(P T M A ), M a re k  K u k liń s k i 
(PTMA), P rzem ysław  Rudź 
(PTM A), F ilip  P o lew aczyk  
(PTMA), Piotr Wojtas (prezes 
Pomorskiego Oddziału PTMA).
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52 Neutrina i ciemna energia 
—  niezwykłe połączenie
Michał Frąckowiak
Artykuł przedstawia koncepcję naukowców z Uniwersytetu Stanu Waszyngton łączącą 
dwie zagadki współczesnej kosmologii i Jizyki wysokich energii: ciemną energię i neu
trina. Teoria ta przewiduje bardzo ciekawe zjawiska, które być może już niedługo znajdą 
się w zasięgu możliwości esperymentalnych i obserwacyjnych.

56 Świat księżyców Saturna
T. Zbigniew Dworak
Mija 350 lat od odkrycia największego księżyca Saturna —  Tytana. Na tym satelicie wy
lądował aparat kosmiczny Huygens, któiy został tam zawieziony przez sondę kosmiczną 
Cassini —  aparaty kosmiczne tak nazwane na cześć odkrywców Tytana i natury pier
ścieni, ostatniej wówczas planety w naszym systemie. Sonda Cassini jeszcze przez kilka 
lat będzie badała jego atmosferę i naturę jego pierścieni i jego satelitów. Warto więc, 
u progu tych badań, zapoznać się z tym, co ju ż wiemy o świecie księżyców Saturna.

68 Głębokie przeglądy nieba w promieniach X  
za pomocą teleskopu Chandra
Małgorzata Sobolewska
Autorka opisuje najnowsze odkrycia dokonane za pomocą obserwatorium rentgenow
skiego Chandra. Na uwagę zasługują zwłaszcza fascynujące wyniki otrzymane na pod
stawie głębokich przeglądów galaktycznych i pozagalaktycznych. Obrazy odległego 
Wszechświata, najbliższe otoczenie supermasywnej czarnej dziury w centrum Drogi 
Mlecznej, obszary, w których rodzą się nowe gwiazdy, pozostałości po gwiazdach, które 
już dawno umarły i zagadkowe źródła, których natury nikt jeszcze nie rozumie —  to 
wszystko możemy obserwować dzięki obserwatoriom rentgenowskim nowej generacji.

■■ w kolorze: Zorze na Saturnie, Mimas (wkł. IV); Galeria Uranii (okł. II, III)
rozmaitości: Pocztówka z Tytana (66); Lądowanie na Tytanie w OPiOA (67); 
Galaktyka pełna fajerwerków (67); Zorze na Saturnie raz jeszcze (73); Kos
miczna odnowa galaktyk spiralnych (74); Brązowy karzeł na cenzurowanym 
(75); Nasi sąsiedzi — młode masywne galaktyki (79); Widma zapałek, czyli 
o szkodliwości palenia papierosów (80); Planetoida Woszczyk (81)

76 galeria obiektów NGC: NGC 2146; NGC 2194; NGC 2237/8, 2246 
82 astronomia w szkole: Proste doświadczenia (cz. 4)
85 recenzje: Roman K. Janiczek, Jan Mietelski, Marek Zawilski, Kalendarz 

astronomiczny na XXI wiek (85); Andrzej Manecki, Encyklopedia minerałów. 
Minerały Ziemi i materii kosmicznej (94)

87 poradnik obserwatora: Interesujące obiekty: Kasjopea
88 kalendarz astronomiczny 2005: maj — czerwiec
95 astronomia i muzyka: Muzyka dla Tytana
96 relaks z Uranią: krzyżówka 
96 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE
Trójlistna Koniczyna, inaczej M  20, jest najczęściej fotografowaną mgławicą emisyjną. To olbrzy
mia chmura pyłowo-gazowa, w której rodzą się gwiazdy. Znajduje się w gwiazdozbiorze Strzelca 
w odległości ok. 5400 l.św. od Słońca. Astronomowie są przekonani, że jest pobudzana do świece
nia przez młode gwiazdy leżące w je j  wnętrzu, a w szczególności przez układ masywnej, młodej 
(mającej zaledwie 300 tys. lat) gwiazdy, której intensywne promieniowanie wyrzeźbiło obserwowa
ny, niezwykle złożony kształt. Obserwacje radiowe na falach milimetrowych wskazywały, że znaj
dują się w niej 4 „ kępy ” zimnego pyłu, w których wykluwają się gwiazdy, ale są całkowicie przesło
nięte pyłem i gazem. Obecnie obserwacje pracującego w podczerwieni teleskopu kosmicznego 
Spitzera dowodzą, że ju ż pokazują się gorące embriony. Co więcej, obserwując w podczerwieni, 
astronomowie mogą nie tylko dostrzegać embriony, ale śledzić ich wzrost, czyli proces rodzenia się 
gwiazdy, który przebiega podobnie ja k  wykluwanie się pisklęcia. Teleskop Spitzera odkrył 30 em
brionów w prezentowanej mgławicy i ok. 120 w je j  sąsiedztwie.

Zdjęcie prezentowane na pierwszej stronie okładki zostało uzyskane teleskopem naziemnym 
w Obserwatorium Kitt Peak w Arizonie. Na ostatniej stronie okładki jest obraz tego samego obiek
tu, złożony z 2 zdjęć uzyskanych w różnych długościach fa l podczerwonych przy pomocy teleskopu 
kosmicznego Spitzera.
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Michał Frąckowiak Neutrina
i ciemna
energia

niezwykłe połączenie
Problem ciemnej energii 
i neutrin to bez wątpienia 
jedno z największych wyzwań 
stojących przed fizyką 
w obecnym stuleciu.
O ciemnej energii nie wiemy 
nic —  poza tym, ie  je st
0  neutrinach wiemy, ze mają 
masę, ale nie wiemy, skąd
1 jak dużą. Oba problemy 
przerastają współczesne 
możliwości eksperymentalne. 
Naukowcom z Uniwersytetu 
Stanu Waszyngton udało się 
stworzyć teorię, która łączy 
ciemną energię z neutrinami. 
Czy pomoże ona
w rozwikłaniu zagadek? 
Nawet jeśli na długi czas 
pozostanie tylko jedną 
z wielu propozycji, warto się 
je j przyjrzeć dokładniej, 
ponieważ przewiduje 
interesujące zjawiska nie 
tylko w skali kosmologicznej, 
lecz także dla obiektów 
astrofizycznych 
i eksperymentów 
laboratoryjnych z udziałem 
neutrin

Wyzwania XXI wieku
Pod koniec ubiegłego wieku w ko

smologii dokonał się prawdziwy prze
łom. Raptem okazało się, że zarówno 
nasze dotychczasowe wyobrażenia do
tyczące składu Wszechświata, jak i je
go historii i przyszłości są nie tyle nie
kompletne, co błędne! Tajemnicza stała 
kosmologiczna (lub udający ją  składnik 
Wszechświata), wprowadzona przez Al
berta Einsteina, a potem uznana przez 
niego za ogromną pomyłkę i zapomnia
na, wywiera na nasz Wszechświat nie
bagatelny wpływ, działając jako antygra- 
witacja, nadając ekspansji przyspieszenie, 
zaś gęstość energii z nią związanej sta
nowi ~70% całkowitej gęstości Wszech
świata.

Wcześniej myślano, że Wszechświat 
składa się wyłącznie z materii bariono- 
wej („zwykłej”, w tym świecącej) 
z ewentualnym dodatkiem ciemnej ma
terii, na którą składać by się mogły bar
dzo lekkie cząstki (o których jednak też 
nic nie wiemy), o rozkładzie przestrzen
nym podobnym do rozkładu świecącej 
materii. Jednak z ciemną energią (bo tak 
przyjęło się nazywać składnik typu sta
łej kosmologicznej) jest zupełnie inaczej
—  zamiast (na skutek „normalnej” gra
witacji) spowalniać ekspansję Wszech
świata, jak to czynią pozostałe jego 
składniki, działa zgoła inaczej — napę

dza ją! Wszechświat zaczął rozszerzać 
się coraz szybciej mniej więcej w poło
wie swoich lat (dla poczerwienienia z 
~ 1), my zaś żyjemy w okresie przejścio
wym pomiędzy erą dominacji materii 
i ciemnej energii.

Zatem na czym polega problem? 
Otóż poza obserwacjami wpływu ciem
nej energii na Wszechświat w wielkich 
skalach, wyznaczeniem jej gęstości 
energii i szacowaniem równania stanu
— poprzez m.in. pomiary jasności su
pernowych typu la, analizę anizotropii 
promieniowania tła (WMAP), badanie 
wielkoskalowych struktur — niewiele
0 niej samej wiemy. Żeby nie powie
dzieć — nic. Nie wiemy, czym jest,
1 poza mniej lub bardziej szalonymi hi
potezami, w większości przypadków 
trudnymi do zweryfikowania, nie dys
ponujemy kompletną teorią mogącą 
wyjaśnić jej istotę.

Podobnie jest w przypadku neutrin. 
W 1998 r. w eksperymencie Super-Ka- 
miokande w Japonii zaobserwowano 
oscylacje neutrin atmosferycznych — 
neutrina potrafiły zmieniać swój typ 
(elektronowe, muonowe, taonowe). 
Wyniki te zostały potwierdzone przez 
inne eksperymenty, m.in. K2K w Japo
nii, w którym do detektora Super-Ka- 
miokande skierowano wiązkę neutrin 
z oddalonego o 250 km akceleratora.
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Podczas wybuchu supernowej 1987A trzy detektory na Ziemi zaobserwowały w ciągu 
kilkunastu sekund łącznie 24 neutrina około 3 godziny przed optyczną detekcją wybu
chu. Mimo niewielkiej liczby zliczeń, pozwoliło to potwierdzić model wybuchu z zapa
dającym jądrem gwiazdy. Aby jednak obserwować w strumieniu neutrin subtelności 
wywołane takimi efektami jak zmienne masy neutrin, potrzebne będą detektory czul
sze o kilka rzędów wielkości

Oscylacje neutrin są z kolei bezpośred
nim dowodem na to, że neutrina mają 
masę. Problem polega na tym, że w Mo
delu Standardowym nie bardzo na ma
sywne neutrina jest miejsce (dotychczas 
wierzono, że neutrina masy nie m ają—  
jak fotony) —  ich wprowadzenie wy
maga „nieestetycznych” zmian w forma
lizmie i łatania teorii. Tak więc masa 
neutrin jest do modelu dodana sztucz
nie, a on sam zaczyna przypominać teo
rię zlepianą z różnych niepasujących do 
siebie kawałków. I choć wyniki ekspe
rymentów generalnie są ze sobą zgodne 
co do podstawowych parametrów teorii 
neutrin, to neutrina nadal pozostają nie
zwykle zagadkowe.

Bez wątpienia problemy ciemnej 
energii i neutrin to dwa największe wy
zwania dla fizyki cząstek i wysokich 
energii. Dotąd, pomimo starań wielu 
zespołów, są to problemy nierozwiąza
ne. Bez wątpienia również problemy te 
są zwiastunem Nowej Fizyki, mimo że 
nie istnieje jeszcze eksperyment, który 
ewidentnie podważałby Model Standar
dowy, wiele poszlak wskazuje, że zbli
żamy się do granicy jego stosowalności 
—  zarówno w eksperymentach naziem
nych (akceleratory cząstek), jak i kosmo
logii, gdzie cofając się w czasie aż do 
ery Wielkiego Wybuchu, docieramy do 
bardzo dużych gęstości i energii. Tam, 
gdzie obszary stosowania fizyki kwan
towej (małe skale) i teorii grawitacji 
(duże masy i energie) zaczynają na sie
bie nachodzić, powinna pojawić się 
właśnie Nowa Fizyka. Na razie jednak 
nie dysponujemy taką teorią, choć sza
lone z pozoru pomysły, które regularnie 
pojawiają się w czasopismach nauko
wych, mogą nam dawać przedsmak no
wej wizji Wszechświata.

Taką właśnie ciekawą koncepcję 
przedstawiła ostatnio grupa naukowców 
z Uniwersytetu Stanu W aszyngton. 
W dwóch artykułach1 opublikowali sza
lony z pozoru pomysł, aby to właśnie 
neutrina były odpowiedzialne za istnie
nie ciemnej energii, a sama masa neu
trin była zmienna w czasie i zależna od 
ich lokalnej gęstości. Oczywiście —  jest 
to tylko pomysł, teoria —  lecz przewi
duje ona dość ciekawe zjawiska, które 
być może uda się sprawdzić na drodze 
obserwacji i eksperymentu.

1 Kaplan, D.B. et al., Phys.Rev.Lett. 93 
(2004) 091801; Fardon, R. et al., JCAP 0410 
(2004) 005; informacje także w Nature, gru
dzień 2004.

Neutrina i kosmologia
Według powszechnie uznanego mo

delu kosm ologicznego neutrina nie 
mogą mieć znaczącego udziału w cał
kowitej masie Wszechświata. Z jednej 
strony eksperymenty naziemne sugerują 
niezwykle małą masę neutrin —  około 
0,1 eV, czyli ok. 5000000 razy mniej 
niż masa elektronu, z drugiej zaś ob
serwacje anizotropii mikrofalowego 
p rom ieniow ania  tła przez satelitę  
WMAP wskazują na całkowitą masę 
neutrinowego składnika Qv < 0,02 (jest 
to równoważne 2% całkowitej masy 
przy założeniu  płaskiej geom etrii 
W szechśw iata, co okazuje się je s t 
z dużą dokładnością spełnione). Jest to 
jednak o wiele za mało w porównaniu 
z wymaganą przez ciemną energię war
tością Q x ~ 0,7. Od czego jednak jest 
pomysłowość teoretyka?

Dotychczas było już wiele pomysłów 
na ciemną energię. Ciemną energią nie 
może być żadna ze znanych nam form 
energii/materii, gdyż jej równanie stanu 
(wiemy to z obserwacji jej wpływu na 
takie wielkości jak, np. jasność obser

wowana odległych obiektów) ma postać 
p ~ - p  (dla stałej kosmologicznej zacho
dzi równość), czyli jej ciśnienie jest 
ujemne!

Do tej pory najciekawsze z pomy
słów to:

• stała kosmologiczna —  pierwszy 
historycznie kandydat, wprowadzony 
przez Einsteina; brak ewolucji w cza
sie (stała gęstość energii, niezależnie 
od rozmiarów Wszechświata),

• kwintesencja —  stała kosmolo
giczna zastąpiona dynamicznym po
lem skalarnym minimalnie sprzężo
nym z grawitacją; możliwa ewolucja 
w czasie; mechanizm akceleracji eks
pansji analogiczny do fazy inflacji po 
Wielkim Wybuchu,

• inflaton— ponowna „aktywacja” 
pola inflatonu, napędzającego fazę in
flacji po Wielkim Wybuchu,

• nowe cząstki elementarne —  któ
re jednak musiałyby mieć równanie 
stanu p  ~ -p ,

• modyfikacja równań Einsteina — 
być może problem tkwi w samej po
staci równań ogólnej teorii względno-
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ści, a nie w dodatkowym składniku 
Wszechświata?

• wielowymiarowe modele grawita
cji —  nasz Wszechświat podprzestrze- 
nią w wielowymiarowej (n > 4) prze
strzeni...

Współczesna fizyka nie jest w sta
nie jednoznacznie wyjaśnić zjawiska 
przyspieszonej ekspansji, a pomysły 
są wciąż tylko pomysłami, choć nie
zwykle ciekawymi.

Akceleron + neutrina 
=  ciemna energia

No dobrze, ale dlaczego neutrina 
miałyby współtworzyć ciemną energię? 
Neutrina bardzo słabo oddziaływują ze 
zwykłą materią. Ponadto z liczb kwan
towych posiadają one jedynie liczbę 
leptonową, która być może i tak nie 
musi być zachowana w oddziaływa
niach z innymi cząstkami. Te cechy 
neutrina pozwalałyby mu na interakcje 
z innymi egzotycznymi fermionami, 
z którymi normalna, barionowa mate
ria na skutek reguł zachowania liczb 
kwantowych oddziaływać nie może.

Stąd też neutrina mogłyby być nie 
tylko źródłem  wiedzy o cząstkach 
ciemnej energii, ale poprzez silniejsze 
sprzężenie —  jej składnikiem.

Z ałó żm y  te raz , że do m odelu  
Wszechświata dodamy pole skalarne 
(„akceleron”2), którego wartość będzie 
jednoznacznie zależała od lokalnej 
masy neutrin. Ultralekkie cząstki, re
prezentowane przez to pole, o masie 
poniżej 10 4 e V, wraz z neutrinami two
rzyłyby ciemną energię. Jednocześnie 
to pole posiadać będzie wewnętrzny 
potencjał skalamy VQ(mv). Pod wpły
wem potencjału pole może zmieniać 
swoją wartość, jak mówią fizycy, to
czyć się lub oscylować w pobliżu mi
nimum3.

Uwzględnienie neutrin tła (pozosta
łości z W ielkiego W ybuchu) daje 
zmienioną postać ostatecznego poten
cjału, tzn.:

V(mv) = m n v + VQ(mv)

Jeśli teraz zauważymy, że minimum 
tego potencjału (mv min = nv + V0'(my)) 
zależy od nv, czyli gęstości przestrzen-

2 W oryginalnej pracy: ang. acceleron.
3 Z matematycznego punktu widzenia sytu
acja jest analogiczna do oscylatora harmo
nicznego z czynnikiem tłumiącym.

nęj neutrin tła (która maleje wraz z roz
szerzaniem się Wszechświata), a war
tość pola będzie podążać za minimum, 
otrzymamy mechanizm odpowiedzial
ny za zmienną w skali kosmologicznej 
masę neutrin! (por. rys.).

Ta właśnie zmienność masy jest klu
czowym elementem teorii. Bez trudu 
w takim przypadku otrzymać można eg
zotyczne równanie stanu pv = w p v:

czyli wartości bliskie w  =  —1, zacho
wanie spodziewane dla ciemnej ener
gii. W takim przypadku mamy też

mv *  nvw,

co dla w  = -1  da nam masę neutrin 
odwrotnie proporcjonalną do ich gę
stości przestrzennej! Stała w czasie po
zostaje zatem gęstość energii neutrin 
( a  nvmv).

Dzięki tym „prostym ” zabiegom 
można skonstruować model, w którym 
neutrina wraz z akceleronem tworzą 
składnik typu ciemnej energii o pożą
danych własnościach.

Przyszłość Wszechświata
W tradycyjnej kosmologii ACDM, 

w której rolę ciemnej energii odgrywa 
stała kosmologiczna, przyspieszona 
ekspansja będzie trwać wiecznie, zaś 
Wszechświat stanie się pusty i zimny. 
W przeciwieństwie 
do gęstości materii, 
która maleje propor
cjonalnie do czynni
ka skali ekspansji 
w potędze -3 , prze
s trzen n a  g ęsto ść  
energ ii stałej ko
sm ologicznej nie 
zmienia się, co za
pewnia coraz szyb
sze i niezahamowa- 
ne ro zsze rzan ie .
Czy podobnie jest 
w przypadku akce- 
leronu i neu trin?
Otóż niekoniecznie.
Uwzględnienie po
p ra w e k  k w a n t o 
wych wskazuje, że 
m asa neutrin  nie 
może zwiększać się 
bez granic, w końcu 
proces ten zostanie 
zatrzym any, pole

osiągnie swoje maksimum i przestanie 
napędzać ekspansję.

Lokalna masa neutrin
Zobaczmy, jak zmieniając gęstość 

przestrzenną neutrin, możemy uzyskać 
ciekawy efekt: neutrina na skutek gra
witacji mogą kumulować się w jamach 
potencjału grawitacyjnego, np. w Gru
pie Lokalnej. Przy założeniu masy mv 
-  0,6 eV zagęszczenie o czynnik 30 
(dla poczerwienienia z = 1) jest sen
sowne. Proste obliczenie pokazuje, że 
pom im o faktu, że gęstość neutrin 
zmniejszyła się do chwili dzisiejszej 
o czynnik 8, to na skutek zagęszcze
nia widzielibyśmy na Ziemi neutrina 
o masie mv ~  0,6(8/30) eV ~ 0,15 eV, 
sięgając obserwacjami do z = 1 poza 
Grupę Lokalną, obserwowana masa 
byłaby równa mv = 0,6 eV! Tak więc 
m asa neutrina „kosm ologicznego” 
(niezwiązanego grawitacyjnie, obser
wowanego na dużych odległościach) 
byłaby różna od masy neutrina „labo
ratoryjnego” (w eksperymentach na
ziemnych).

Innym sposobem na zmianę masy 
neutrina jest lokalna zmiana stosunku 
neutrin relatywistycznych (wysoko
energetycznych) do nierelatywistycz- 
nych neutrin tła (niskoenergetycznych, 
pozostałość po W ielkim Wybuchu). 
Czy istnieje możliwość sprawdzenia 
teorii w takich warunkach?
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Pomysł badania oscylacji neutrin jest niezwykle prosty. Mając do dyspozycji „generator" neutrin określonego typu oraz oddalony
o pewną odległość (od metrów do setek kilometrów) ich detektor, możemy badać deficyt lub nadmiar konkretnego typu neutrin — 
dzięki prostemu faktowi, że podczas podróży mogą się one „mieszać” (oscylować). Tak właśnie działa K2K i Boone

Potwierdzenie teorii?
Nawet najciekawszy model nie jest 

wiele wart, jeśli nie daje możliwości 
weryfikacji na drodze eksperymentu. 
Obserwacje kosmologiczne niestety nie 
są jeszcze zbyt dokładne, a ilość teorii, 
które próbują je  wyjaśniać, jest ogrom
na. W przypadku teorii zmiennej masy 
neutrin jest jednak inna droga, miano
wicie poprzez własności samych neutrin.

Wspomnieliśmy wcześniej, że neu
trina powinny mieć inną masą, gdy ilość 
neutrin relatywistycznych jest odpo
wiednio duża w stosunku do neutrin tła. 
W warunkach ziemskich jedyną moż
liwość stwarzają wybuchy nuklearne, 
w których jest produkowana wystarcza
jąca liczba neutrin. Jest to jednak me
toda nie do przyjęcia z wiadomych po
wodów.

Pozostają więc źródła astrofizyczne. 
Najlepszym wydają się wybuchy super
nowych z zapadającym jądrem. Ko
nieczne są jednak modele i symulacje 
wybuchu uwzględniające zmianę masy 
neutrina. Szacunki wskazująna spodzie
waną masę nawet rzędu 1 MeV we
wnątrz zapadającego się jądra. Inną 
możliwością są białe karły, które w pro
cesie chłodzenia produkują duże ilości 
neutrin, a także jądra czerwonych ol
brzymów. Niestety, w jądrach zwykłych 
gwiazd (typu Słońca) wymagane warun
ki nie są spełnione.

Zagadnieniem, w którym neutrina
o dużej masie są wręcz pożądane, jest po
chodzenie wysokoenergetycznych pro
mieni kosmicznych (trudno wyjaśnić 
cząstki z zakresu ultrarelatywistycznych 
energii). Jeden z zaproponowanych me
chanizmów ich generowania (Z-Bursts) 
zakłada rezonansową anihilację wyso
koenergetycznych neutrin na neutri
nach tła. Mechanizm ten jednak dzia
łałby efektywnie, gdyby masa neutrin 
była rzędu 1— 7 eV, co nie jest zgodne 
ze współczesnymi szacunkami. W teo

rii zmiennych mas neutrin oba ograni
czenia można pogodzić bez wysiłku, 
jako że masa neutrin mierzona na Zie
mi wcale nie musi być tą samą masą, 
która występuje poza naszymi labora
toriami.

Co jeszcze przewiduje model? Otóż 
akceleron może być sprzężony nie tyl
ko z neutrinami, ale także ze zwykłą 
materią, przez co może wprowadzać 
dodatkowe oddziaływanie między cząst
kami. Ich skala jednak byłaby zbyt mała, 
aby móc ją  zmierzyć. Ponieważ jednak 
akceleron ma wpływ na oscylacje neu
trin, być może same oscylacje neutrin 
będą miały inną charakterystykę w próż
ni, atmosferze czy przy poruszaniu się 
przez np. skałę? W tym celu jest koniecz
ne dokładniejsze zbadanie oscylacji w 
eksperymentach typu K2K czy (Mi- 
ni)BooNE (zaprojektowane do badań 
oscylacji), gdzie mamy do dyspozycji 
zarówno źródło neutrin, jak i detektor 
oddalone od siebie o znaczącą odległość. 
To właśnie z projektem BooNE są wią
zane duże nadzieje na dokładne pomia
ry oscylacji.

Jednocześnie pośrednie pomiary ko
smologiczne nie mogą dać nam jedno
znacznych ograniczeń, gdyż ich inter
p re tac ja  zależy  od w ielu założeń 
i modeli (ewolucji gwiazd, formacji 
struktur i wielu innych).

Teoria warta zachodu?
Teoria zmiennej masy neutrin jest bez 

wątpienia interesującą propozycją, lecz 
obecnie nie ma absolutnie żadnych fak
tów obserwacyjnych przemawiających 
za jej prawdziwością. Nie jest to także 
teoria wyjaśniająca istotę masy neutrin 
i istotę ciemnej energii, proponuje tylko 
pewne mechanizmy, spychając pytanie 
, jak” i „dlaczego” na inny poziom. Nie

4 Dane eksperymentu LSND (1993-98) su
gerują istnienie czwartego typu neutrin, lecz 
być może obarczone są błędem systematycz
nym.

jest teorią fundamentalną. Jeśli jednak 
anomalie w oscylacjach neutrin zostaną 
zaobserwowane4 lub wyniki numerycz
nej analizy pokażą, że modele gwiazd 
uwzględniające zmienną masę neutrin 
zdecydowanie lepiej pasują do obserwa
cji, otworzy to pole dla abstrakcyjnych 
teorii tego typu.

Co do ciemnej energii —  jak na złość 
dla teoretyków dane obserwacyjne naj
lepiej pasują do modelu ACDM, czyli 
takiego, w którym rolę ciemnej energii 
gra „tradycyjna” stała kosmologiczna.
I jak tu walczyć z brzytwą Ockhama?

Na szczęście w niedalekiej przyszło
ści ruszą takie eksperymenty jak BooNE
i wiele innych detektorów neutrin. Zo
stanie zakończona przebudowa akcelera
tora LHC w CERN-ie, przez co będzie 
można prowadzić eksperymenty przy 
dużo wyższych energiach. Tak czy ina
czej, niemal wszyscy mają przeczucie, że 
za Modelem Standardowym stoi bardziej 
kompletna, elegancka i spójna teoria. Na 
razie jesteśmy daleko od jej poznania, 
choć szalone z pozoru teorie mogą już 
odsłaniać rąbka tajemnicy, której odkry
cie jest świętym Graalem fizyki.

WWW
Zachęcam  zainteresow anych do 

odwiedzenia stron internetowych: 
neutrinooscillation.org 
www-boone.fnal.gov 
neutrino.kek.jp
e n .w ik ip e d ia .o rg /w ik i/N e u tr i-
n o o sc illa tio n
www.google.com i hasła: accele- 

ron, neutrino oscillation, dark energy, 
cosmology

Michał Frąckowiak jest doktorantem 
w Centrum Astronomicznym im. 
Mikołaja Kopernika, PAN. Jego za
interesowania naukowe dotyczą 
głównie pulsarów oraz zagadnień 
związanych z kosmologią
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W  2005 r. mija 350 lat od 
odkrycia przez Christiana 
Huygensa największego 
w układzie Saturna księżyca 
nazwanego  —  nomen omen
—  Tytanem. W rok później, 
w 1656 r., Huygens 
rozpoznał wreszcie 
prawdziwą naturę 
pierścienia Saturna, 
odkrytego przez Galileusza 
i obserwowanego m. in. 
przez Heweliusza
w Gdańsku.
Obecnie układ Saturna 
bada sonda Cassini, zaś 
atmosferę i powierzchnię 
Tytana

—  lądownik Huygens

księżyców 
Saturna
Pierścienie Saturna

Nie ma dla miłośnika astronomii, 
zwłaszcza początkującego, bardziej za
chwycającego widoku od Saturna w oto
czeniu pierścieni. Planeta jest bez trudu 
widoczna nieuzbrojonym okiem —  na
leży do jasnych obiektów na sferze nie
bieskiej —  ale pierścienie można zoba
czyć dopiero przez mały teleskop.

Kiedy w pamiętnym 1610 r. Galile
usz skierował swoją niedoskonałą jesz
cze lunetę ku Saturnowi, to ze zdumie
niem dostrzegł, że kształt tej planety 
wyraźnie różni się od wyglądu innych 
ciał Układu Słonecznego. Zamiast tarcz
ki zobaczył... jakby potrójny, dziwny 
twór. Wiadomość o tym zaszyfrował 
w postaci anagramu: 
smaismmilmepoetalevmibunenugttaviras, 
który zamieścił w Wysłanniku gwiazd.

Kepler próbował ten anagram roz
wiązać, sądząc, że chodzi o . .. księżyce 
Marsa.

Tymczasem prawidłowe odczytanie 
brzmiało:

Altissimum planetam 
tergeminum observavi, 

czyli Widziałem najwyższą planetą po
trójną. Galileusz uważał początkowo, że 
odkrył dwa księżyce Saturna, ale tak 
nietypowe i w tak nietypowym położe
niu, iż obawiał się zarzutu nieprawdo- 
mówności i dlatego zaszyfrował swoje 
odkrycie w postaci anagramu. Miał po
niekąd rację, ponieważ niewielu wtedy

uwierzyło w jego obserwacje: góry na 
Księżycu? Plamy na Słońcu? Satelity 
Jowisza? —  to wszystko złudzenia 
optyczne —  twierdzono niemal po
wszechnie w pierwszym odruchu nie
chęci do tych nowości. W przypadku 
Saturna sam Galileusz był skłonny wie
rzyć, iż uległ złudzeniu, kiedy w 1612 r., 
obserwując Saturna, skonstatował, że 
ma on wygląd normalnej, bez żadnych 
przydatków, tarczki. Lecz po paru latach 
znów zobaczył owe „przydatki” i nadal 
nie wiedział, co właściwie widzi. Po Ga
lileuszu Saturna z „przydatkami” obser
wowało wielu astronomów, w tym Jan 
Heweliusz w Gdańsku, ale dopiero 
w 1656 r. Christian Huygens, dysponu
jąc lepszym (niż poprzednie) telesko
pem, rozpoznał wreszcie prawdziwą 
naturę zagadkowych tworów u Saturna, 
ale —  ponieważ nie tego pewny, lecz 
chciał zapewnić sobie priorytet —  in
formacje o tym zawarł w następującej 
postaci:

aaaaaa ccccc d  eeeee g  hh 
iiiiii lllll mm nnnnnnnnn 
oooo pp q rr s tttt uuuu
Nikt nigdy nie zgadłby zapewne, co 

ten zbiór liter oznacza, gdyby sam Huy
gens w 1659 r., w dziele Systema Sa- 
turnium, nie rozszyfrował go, jak na
stępuje:

Annulo cingitur, tenui piano, 
nusquam cohaetrente, 
ad eclipticam inclinato, 

czyli Otoczony pierścieniem, cienkim
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Montaż obrazów systemu Saturna utworzony z obrazów uzyskanych przez sondę międzyplanetarną Voyager 1 w listopadzie 1980 r. Na 
pierwszym planie jest księżyc Dione. Dalej Saturn z księżycami Tethys i Mimas po prawej stronie oraz Enceladus i Hera po lewej stronie 
pierścieni. Tytan znajduje się w prawym, górnym rogu obrazu

Fot. NASA/JPL, Pasadena

i płaskim, nigdzie nie dotykającym, na
chylonym względem ekliptyki. Huygens 
dostrzegł także, jako pierwszy na świe- 
cie, cień pierścienia na tarczy planety.

Odkrycie Huygensa również przyję
to z niedowierzaniem, lecz argumenty, 
jakie przeciwko niemu wytaczano, były 
tak niepoważne, iż niebawem inni astro
nomowie, zaopatrzywszy się w dosko
nalsze instrumenty, potwierdzili słusz
ność spostrzeżenia Huygensa. A więc 
Saturna otacza pierścień! Była to nie lada 
sensacja, dotąd bowiem wierzono i po
wszechnie uważano, że wszystkie ciała 
kosmiczne winny mieć kształt sferycz
ny, kulisty. Tymczasem pierścień jest 
tworem płaskim, obiegającym Saturna 
w płaszczyźnie jego równika.

Huygens wyjaśnił również, dlaczego 
czasami pierścień bywa niewidoczny. 
Kiedy Saturn znajduje się w gwiazdo
zbiorze Lwa lub Ryb, wtedy pierścień

ustawia się do nas krawędzią i przez 
małe instrumenty nie można go w ogó
le dostrzec, ponieważ ma nieznaczną 
grubość.

Wkrótce okazało się, iż należy uży
wać liczby mnogiej: pierścienie, albo
wiem w 1675 r. Gian Domenico Cassini 
zaobserwował ciemną linię na pierście
niu i poprawnie zinterpretował ją  jako 
przerwę w materii tworzącej pierścień 
(ale po raz pierwszy dostrzegł ją  Bali 
w 1665 r.). W 30 lat później Cassini wy
sunął słuszną hipotezę, że pierścienie 
składają się z oddzielnych brył, odła
mów materii, a więc jakby z mnóstwa 
minisatelitów wspólnie obiegających 
Saturna po keplerowskich orbitach. 
Musiało jednak upłynąć wiele lat, zanim 
odkrycie oraz domniemanie Cassiniego 
zostało potwierdzone. Jedynie Cassini 
junior uznał to w zupełności.

W 1837 r. Johann Franz Encke zoba

czył drugą węższą przerwę w pierście
niu zewnętrznym (zwanym pierścieniem 
A), zaś w rok później Johann Elert Gal
ie odkrył trzeci pierścień nazwany kre
powym i oznaczony literą C.

Hipotezę Cassinich, że pierścienie 
Saturna składają się z oddzielnych nie
wielkich brył materii, udowodnił mate
matycznie w 1857 r. słynny fizyk James 
Clark Maxwell, a po nim J.E. Keeler. 
Natomiast obserwacyjny dowód zdo
byto dopiero w 1917 r., kiedy to John 
Knight i Maurice A. Ainslise prześle
dzili, niezależnie od siebie, zakrycie 
gwiazdy przez pierścienie. Gwiazda 
nigdy całkowicie nie zniknęła i prawie 
bez przerwy była wyraźnie widoczna.

W XX stuleciu zostało odkrytych 
jeszcze kilka pierścieni: bardzo słabych 
i z trudem zauważalnych. Pierścień D, 
najbardziej wewnętrzny, dostrzeżono już 
w 1907 r. oraz w latach późniejszych,



ale obserwatorzy uczciwie przyznawa
li, że nie są przekonani, czy naprawdę 
go widzieli. W latach 70. pojawiły się 
niepewne doniesienia o kolejnym pier
ścieniu oznaczonym potem literą G, aż 
wreszcie przelot Pioneera 11 i następ
nie Voyagerow, a także sondy Cassini 
przyniósł nowe dane o pierścieniach, 
potwierdzając istnienie słabych, a także 
nie zaobserwowanych z Ziemi dwóch 
innych pierścieni — F  oraz G.

W 1978 r. W. A. Feibelman odkrył 
osobliwy pierścień w znacznej odległo
ści od Saturna (właściwie między orbita
mi Mimasa a Rhei — o czym będzie da
lej), oznaczony następnie literą E.

W sumie więc system pierścieni Sa
turna składa się aż z siedmiu zasadni
czych „utworów”: trzech pierścieni „kla
sycznych (A, B, C) oraz czterech (D, E, 
F, G) odkrytych w XX stuleciu, a z nich 
dwa — F i G — przez kamery i czujniki 
statków kosmicznych. Najbardziej we
wnętrzny, słaby pierścień D rozciąga się 
powyżej górnej granicy obłoków w at
mosferze Saturna i ma szerokość kilku 
tysięcy kilometrów. Jest on oddzielony 
dość rozległą szczeliną od pierścienia C 
rozciągającego się na szerokość 6 500 km

— od 12500 do 19000 km ponad naj
wyższą warstwą obłoków. W tym otoku 
istnieją dwie szczeliny o szerokości około 
200 km i 250 km. Większa nazywa się 
szczeliną Maxwella. Pierścień C składa 
się z brył materii i okruchów lodu wod
nego o rozmiarach od kilkudziesięciu 
centymetrów do mniej więcej 2 m. Od 
następnego, najjaśniejszego pierścienia 
B dzieli go mało wyraźna przerwa (około 
4000 km) zwana przerwą francuską, 
którą w 1943 r. odkrył Bernard Lyot, 
a jej istnienie potwierdziły kamery Pio
neera 11. Sam pierścień B ma szerokość 
15500 km, a na jej obrzeżu znajduje się 
430 km szczelina Huygensa. Zaś pomię
dzy pierścieniem B a kolejnym pierście
niem A istnieje przerwa Cassiniego
o szerokości 4450 km. Pierścień A ma 
natomiast szerokość ponad 15000 km, 
rozpościerając się do odległości około 
76 500 km od górnych warstw atmosfe
ry olbrzyma Saturna. W pobliżu ze
wnętrznej krawędzi pierścienia A znaj
duje się szczelina Enckego o szerokości 
328 km oraz szczelina Keelera 30 km 
szerokości. Za tym pierścieniem (licząc 
od planety) Pioneer 11 odkrył bardzo 
wąski (około 50 km szerokości) pier

ścień F  oddzielony przestrzenią blisko 
4000 km, nazwaną przerwą Pioneera.

Jeszcze dalej, mniej więcej 110 000 
km od górnych warstw atmosfery pla
nety, znajduje się pyłowy pierścień G 
o szerokości około 1000 km, przy czym 
pył tworzą drobniutkie kryształki lodu.

I wreszcie w odległości od 120 000 
do około 420 000 km od atmosfery Sa
turna znajduje się szeroki, chociaż sła
by gazowo-pyłowy pierścień E, w do
datku o znacznej grubości (kilkadziesiąt 
tysięcy kilometrów).

Nim zostaną opisane dalsze rewela
cyjne odkrycia w świecie pierścieni Sa
turna oraz wyjaśnione szczegóły ich za
dziwiającej budowy, należy zaznajomić 
się ze światem księżyców tej planety, 
które w znacznej mierze odpowiadają 
za osobliwości w zachowaniu się pier
ścieni.

Księżyce Saturna
W 1655 r. Huygens, obserwując wy

soko świecącego na niebie Saturna, do
strzegł obok niego słabą gwiazdkę, co 
do której powziął podejrzenie, że jest 
ona, być może, księżycem tego gazowe
go olbrzyma. Po kilku miesiącach ob
serwacji umocnił się w tym przekona
niu i swoje odkrycie opublikował 
w pracy De Saturni luna observatio 
nova, wydanej w następnym roku w Ha
dze. Potem, nazywając nowo odkryte 
ciało po prostu Luna Saturni, Huygens 
wdał się w przedziwne rozważania zbli
żone nieco do pitagorejskich koncepcji. 
Otóż stwierdził on, że ciał obiegających 
Słońce jest dwanaście: sześć planet, nasz 
Księżyc, cztery satelity Jowisza i właś
nie Luna Saturni — zaś 12 to liczba 
doskonała, miła Stwórcy, w związku 
z czym już żadne więcej ciało w naszym 
Układzie nie istnieje. Trzeba trafu, że 
jeszcze za życia Huygensa zostały od
kryte inne księżyce Saturna. W 1671 r. 
nowy księżyc tej planety, nazwany po
tem Iapetusem, został dostrzeżony przez 
wielokroć już wspominanego Cassinie
go, który w rok później zobaczył obok 
Saturna jeszcze jednego satelitę, znane
go teraz pod nazwą Rhea. Cassini rów
nież uległ magii liczb (albo było to tyl
ko czyste w y r a c h o w a n i e ) .  
Stwierdził bowiem, że czternaście ciał 
obiegających Słońce bardzo dobrze ko
responduje z osobą miłościwie panują
cego króla Francji, Ludwika XIV, no
szącego przydomek Le Soleil (Słońce). 
Zwrócił oczywiście na to uwagę królo-

Zbliżenie zewnętrznego pierścienia C, uzyskane z odległości 836 tys. km przez sondę Cas
sini z  rozdzielczością powyżej 5 km. Jest widoczna bardzo ostro i wyraźnie struktura po
szczególnych kręgów pierścienia, odzwierciedlających zmiany gęstości materii z  odległo- 
ściąod planety. Najciemniejszy obszar to przerwa Maxwella, w której też odkryto staby i wąs
ki pierścień materii. (Fot. NASA/JPL/Space Science Institute)
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T a b e l a
Podstawowe dane o księżycach Saturna

Nazwa Wielka półoś 
(km)

Okres obiegu Mimośród 
(doby) e orbity

Nachylenie
i

Średnica
(km)

Pan 133 583 0,575 0,0000 0,000° 20
Atlas 137 640 0,602 0,0000 0,000 38x34x28
Prometheus 139 350 0,613 0,0023 0,000 140x100x74
Pandora 141 700 0,629 0,0044 0,000 110x86x66
Epimetheus 151 422 0,694 0,0205 0,335 140x116x100
lanus 151 472 0,695 0,0073 0,165 220x190x160

Mimas 185 520 0,942 0,0206 1,566 397
2004 S1 194 000 1,01 0 0 3
2004 S2 211 000 1,14 0 0 4
Enceladus 238 020 1,370 0,0001 0,010 499
Tethys 294 660 1,888 0,0001 0,168 1060
Telesto 294 660 1,888 0,0010 1,158 30x25x15
Calypso 294 660 1,888 0,0005 1,473 30x16x16
Dione 377 420 2,737 0,0002 0,002 1118
Helene 377 420 2,737 0,0001 0,212 36x?x30
Rhea 527 040 4,518 0,0009 0,327 1528

Tytan 1 221 850 15,945 0,0288 1,634 5150
Hyperion 1 464 100 21,277 0,0175 0,568 350x240x200

lapetus 3 560 800 79,331 0,0284 7,570 1436

Kiviuq 11 365 000 449,22 0,3336 46,148 14
Ijiraq 11 442 000 451,47 0,3215 46,730 10

Phoebe 12 944 300 548,21 0,1644 174,751 230x220x210
Paaliaq 15 198 000 686,94 0,3632 45,077 19
Skadi 15 647 000 728,18 0,2690 152,621 6
Alborix 16 394 000 783,47 0,4791 33,979 26
Erriapo 17 604 000 871,25 0,4740 34,469 8
Siamaq 18 195 000 895,55 0,2962 45,539 32
Taarvos 18 239 000 926,13 0,5365 33,495 13
2003 S1 18 719 000 956,19 0,3522 134,592 6
Mundilfari 18 722 000 951,56 0,2078 167,476 6
Suttung 19 465 000 1016,51 0,1140 175,811 6
Thrymr 20 219 000 1091,76 0,4852 175,815 6
Ymir 23 130 000 1315,33 0,3339 173,104 16

wi (rzecz się działa oczy
wiście w Paryżu), a Jego 
Wysokość nakazał, żeby 
wybito z tego powodu 
specjalny pamiątkowy 
medal. Ale nie minęło 
12 lat i Cassini „popsuł 
wszystko”, odkrywając 
w równonoc w iosenną 
1684 r. od razu dwa na
stępne księżyce.

W 105 lat później Wil
liam Herschel w ciągu 
niespełna miesiąca od
krył jeszcze dwa księży
ce tej „najwyższej” pla
nety, nazw ane potem  
Enceladus i Mimas.

Ponieważ zadecydo
wano, a uczynił to chyba 
jako pierwszy Cassini, 
żeby księżyce Saturna 
numerować zgodnie z ich 
odległością od macierzy
stej (a nie według kolej
ności odkrycia), więc po 
każdym odkryciu przy
chodziło astronom om  
zmieniać numerację. Nie 
bardzo wiadomo, dlacze
go tak uporczywie trzy
mano się tego niezado
w alającego  system u, 
zwłaszcza że należało się 
spodziewać, iż najpóź
niej mogą zostać odkry
te najbardziej wewnętrz
ne k sięży ce  i trzeba  
będzie znowu zmieniać 
całą numerację. Kolejny 
księżyc Saturna, zwany 
H yperion, odkryło w 
1848 r. —  niezależnie od 
siebie —  dwóch obser
w atorów: W illiam  C.
Bond oraz, w dwie noce później, Wil
liam Lassell.

Przysporzyło to nowych kłopotów 
z tak niefortunnie pomyślanym syste
mem oznaczania satelitów Saturna. 
W tej sytuacji Sir John Herschel (syn od
krywcy Urana) zaproponował w 1858 r. 
tytanów, których imiona mogłyby zostać 
użyte do nazwania księżyców Saturna. 
Warto też zwrócić uwagę, że w II poło
wie XIX w. nikt już nie zajmował się 
mistyką liczb... I całe szczęście —  
w 1898 r. bowiem William H. Pickering 
odkrył, sfotografowawszy Saturna, jego 
dziewiąty księżyc, po czym zapropono

wał, żeby nazwać go Phoebe. Nazwę 
zaaprobowano, ale w wykazach księży
ców Phoebe nadal pojawia się z nume
rem IX, co rzeczywiście wydaje się 
słuszne, bo to i najdalszy, klasyczny sa
telita Saturna, i dziewiąty w kolejności 
odkrycia.

Na ponowne „zamieszanie” trzeba 
było długo czekać —  ponad pół wieku. 
Wprawdzie w 1905 r. Pickering odkrył 
na płytach fotograficznych (z 1904 r.) 
jeszcze jeden księżyc, który nazwał The
mis, ale później nie był on przez nikogo 
obserwowany. Nie jest wykluczone, iż 
mógł to być obiekt Kowala, odkryty

przez niego w 1977 r., czyli planetoida 
Chiron biegnąca między orbitami Jowi
sza a Urana oraz mogąca zbliżać się do 
Saturna na niewielką odległość. Naj
nowsze obserwacje i obliczenia wydają 
się jednak wskazywać, że Chiron to albo 
bardzo nietypowa kometa, albo obiekt 
pochodzący z tzw. Centaurów.

Kiedy pod koniec 1966 r. na Pic du 
Midi Auduin Dollfus odkrył wewnątrz 
orbity Mimasa jeszcze jeden księżyc 
i nazwał go Ianusem, nadano mu numer 
dziesiąty (X), czyli akurat postąpiono 
tak, jak to czyniono z satelitami Jowi
sza. Nowy księżyc jednak zaginął! Ale
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w kilkanaście lat później Pioneer 11 za
rejestrował w pobliżu pozycji przewi
dywanej dla Ianusa nieznany obiekt. 
Wydawać by się mogło, że wszystko jest 
w porządku — Ianus został odnalezio
ny. Wkrótce jednak okazało się, iż nie
mal po tej samej orbicie krążą... dwa 
satelity. Powstał dylemat: który z nich 
jest zagubionym Ianusem? A może 
żaden? Ostatecznie ustalono, że jeden 
z nich będzie się jednak nazywał Ianu
sem, a drugi — Epimetheusem.

Nie był to koniec niespodzianek 
w zadziwiającym układzie księżyców 
Saturna. Otóż w 1980 r., podczas prze
prowadzanych z Ziemi obserwacji tej 
planety, na orbicie Dione w odległości 
60° od niej (tj. w odległości równej wiel
kiej półosi orbity Dione) odkryto nie
wielkiego satelitę oznaczonego prowi
zorycznie 1980 S6, nazwanego niekiedy 
Dione B, a ostatnio —  Helene.

Natomiast na orbicie satelity Tethys, 
w punktach libracyjnych L4 i L5 układu 
Satum-Tethys, odkryto dwa niewielkie 
księżyce, które nazwano Telesto i Ca
lypso.

Co więcej, w roku 2000 Brett Glad- 
man zidentyfikował 12 nowych, nie
wielkich księżyców Saturna, krążących 
głównie na peryferiach układu tej pla
nety. A w 2003 r. odkryto kolejnego mi- 
krosatelitę 2003 SI.

Zamieszczona w ramce tabela zawie
ra dane o tych 33 satelitach Saturna, któ
rych istnienie wydaje się być potwier
dzone. Przypuszcza się jednak, iż może 
ich być więcej z tym, że trudno rozstrzy
gnąć, czy zaobserwowane duże bryły 
materii (lodu?) w rejonie pierścieni moż
na uznać na niewielkie samoistne sate
lity, czy też uważać je za składniki 
pierścieni. W tabeli wyróżniono charak
terystyczne grupy tych satelitów.

Najbliższy macierzystej planecie 
księżyc Pan biegnie wśród pierścieni. 
Wewnętrzna grupa satelitów: Atlas, Pro
metheus i Pandora, a także Ianus i Epi- 
metheus, obiega Saturna blisko ze
wnętrznej granicy pierścienia A. Okazało 
się, że księżyce Prometheus i Pandora 
poruszają się w rezonansie 1:1, znajdu
jąc się w obszarze pierścienia F  i to one 
najprawdopodobniej mają wpływ na 
jego przedziwny kształt. Otóż na pier
ścień F  składają się trzy (co najmniej) 
śrubowo nawinięte „włókna”, co wyda
je się przeczyć zasadom mechaniki nie
ba. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, 
że satelita Prometheus porusza się blis

ko wewnętrznej granicy tego pierście
nia, natomiast Pandora — blisko ze
wnętrznej, to ich wypadkowe oddziały
wanie grawitacyjne może doprowadzić 
do tak dziwacznej, chociaż niezbyt sta
bilnej konfiguracji pierścienia F. W rze
czy samej okazało się, iż okresy orbital
ne tych satelitów „pasterskich” (jak je 
żartobliwie nazwano) nie są dokładnie 
współmierne i księżyce te od czasu do 
czasu zbliżają się do siebie, a wtedy pier
ścień F  przyjmuje bardziej normalny 
układ współśrodkowych kręgów, co za
rejestrowały kamery Voyagera 2. Nie 
jest też wykluczone, że na ten pierścień 
oddziałuje dość mocno również dalszy 
księżyc Atlas, chociaż jego rozmiary 
(i masa) są zdecydowanie mniejsze od 
rozmiarów satelitów pasterskich.

W ogóle układ pierścieni i satelitów 
Saturna ma dziwne właściwości, a zja
wisko rezonansu przejawia się w nim tak 
wyraźnie, iż staje się to co najmniej za
stanawiające.

Przegląd tych osobliwości zacznie
my od klasycznych pierścieni (A, B,C) 
oraz tzw. klasycznych, wewnętrznych 
księżyców Saturna (Mimas, Enceladus, 
Tethys, Dione, Rhea).

Przekazane przez sondy Voyager (1 
i 2), zaś obecnie przez sondę Cassini, zo
brazowania pierścieni wywołały pewną 
sensację. Wyjaśniło się bowiem, że skła
dają się one z setek kręgów i przerw, co 
oznacza, iż powstawanie zjawiska rezo
nansu prowadzącego do „unikania” 
przez bryły materii niektórych orbit 
wywołuje nie tylko pięć wyżej wymie
nionych najbliższych, klasycznych księ
życów Saturna, lecz również pozostałe 
— w tym nowo odkryte w ramach misji 
astronautycznych.

Stwierdzono także, iż pierścienie: A, 
B i C mają różną strukturę i różny skład. 
Pierścień A jest najbardziej jednorodny 
i zawiera wiele drobnych ciał o przecięt
nych rozmiarach kilkudziesięciu centy
metrów, chociaż trafiają się w nim bry
ły o średnicy mniej więcej 10 m. Przerw 
i szczelin jest w nim niewiele, a znana 
od dawna przerwa Enckego (w której 
dostrzeżono jednak kilka słabych pase- 
mek-smug) utworzyła się na skutek od
działywania dwóch satelitów — Ianusa 
i Epimetheusa. Nie jest też całkiem pu
sta najwcześniej dostrzeżona przerwa 
Cassiniego. Zaobserwowano w niej aż 
20 kręgów. Na jej powstanie wpłynęło

Księżyc Saturna lapetus określany jest jako „niezwykły", bo jego jedna półkula jest ciemna (al
bedo 4%), a druga jasna (60%). Zdjęcie powyższe, uzyskane 31 grudnia 2004 r. przez sondę 
Cassini, pokazuje jeszcze jedną charakterystyczną cechę; — lapetus ma położoną wzdłuż rów
nika „bliznę", która ma szerokość co najmniej 20 km, wysokość co najmniej 13 km nad okoliczny 
grunt i długość ponad 1300 km. Stary krater na środku tarczy ma średnicę 400 km
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Mimas to satelita o średnicy 398 km. Przedstawiona na zdjęciu część powierzchni jest zdo
minowana przez 130-km średnicy krater z wyraźnie widocznym centralnym wzniesieniem, 
prawie dokładnie na linii terminatora. Obraz uzyskano 16 stycznia br. z użyciem filtrów ultra
fioletowego i polaryzacyjnego, z odległości 213 tys. km. Zwiększono kontrast dla lepszego 
ukazania rzeźby powierzchni. Rozdzielczość wynosi 1,3 km, północ jest u góry. (Fot. NASA/ 
JPL/Space Science Institute)

oddziaływanie Mimasa pozostającego 
z nią w rezonansie 2:1, a także: Encela- 
dusa (3:1), Thetys (4:1) i Dione (6:1), 
jak to udowodnił jeszcze w XIX w. Da
niel Kirkwood, a potwierdził A.C.D. 
Crommelin. Ponadto na powstanie przer
wy Cassiniego może mieć również pe
wien wpływ Rhea (poruszająca się z nią 
w rezonansie 9:1) oraz Tytan (30:1).

Przepiękną, literacką— wręcz dyna
miczną —  wizję przerwy Cassiniego 
podał w opowiadaniu SF pt. Rozprawa 
Stanisław Lem (Opowieści o pilocie Pir- 
xie, Kraków 1968).

Najbardziej skomplikowaną budowę 
wykazuje pierścień B: jest on najjaśniej
szy i najmniej przezroczysty, a z racji 
występowania w nim wielkiej liczby 
kręgów oraz wąskich szczelin porównu
je się go czasami do płyty gramofono
wej. Rozmiaiy ciał tworzących ten pier
ścień (od kryształów  lodu do brył 
krzemianowych) są mniej więcej takie 
same jak w pierścieniu A, lecz jest ich 
znacznie więcej.

Na obu tych pierścieniach (A i B) zo
stały zarejestrowane ciemne smugi roz
chodzące się radialnie (promieniście) 
i ratujące z okresem ruchu wirowego Sa
turna. Te „szprychy” powstają w ciągu 
kilkudziesięciu minut i istnieją kilka 
dni. Tworzą je  zapewne, jak to zasuge
rował Richard J. Terrible, naładowane 
elektrycznie cząstki pyłu lub kryształ
ki lodu, które oddziałują z magneto- 
sferą Saturna.

Okazało się, że owe smugi radialne 
były już obserwowane przez Richarda A. 
Proctora w 1858 r., następnie przez Eu- 
gene’a Antoniadiego w 1896, a potem 
przez Bernarda Lyota w 1943 i W. Li- 
vingdtona w 1958 r.

Przeprowadzone obserwacje spek
tralne klasycznych pierścieni Saturna 
potwierdziły, iż tworzące je  bryły i okru
chy materii stanowią odłamki skalne 
pokryte lodem oraz kryształki lodu z do
mieszką pyłów.

Jeszcze w XIX w. Heinrich L. d ’Ar- 
rest zauważył pewne prawidłowości 
w ruchach orbitalnych pięciu księżyców 
Saturna. Okazuje się, że Thetys znajdu
je  się w rezonansie 2:1 z Mimasem, 
a Dione —  również w rezonansie 2:1 
z Enceladusem. Dla dalszych księżyców 
d’Arrest stwierdził występowanie nastę
pujących zależności: rezonans orbital- 
no-orbitalny 4:3 między Hyperionem 
a Tytanem, rezonans 5:1 między Iape- 
tusem a Tytanem i rezonans również 5:1

między Hyperionem a Rheą. Okazało się 
także, iż można znaleźć jeszcze inne 
współmiemości pomiędzy niektórymi 
księżycami a przerwami w pierście
niach: rezonans 3:1 między Mimasem 
a przerwą francuską, rezonans 5:3 mię
dzy M imasem a przerw ą Enckego, 
rezonans 5:2 m iędzy Enceladusem 
a przerwą Enckego, wreszcie rezonan
se —  3:2 między Mimasem a pierście
niem F  oraz 3:1 między Tethys a pier
ścieniem F.

Wykryte liczne współmiemości mię
dzy okresam i ruchów  orbitalnych 
i przerwami w pierścieniach oraz mię
dzy ruchami samych księżyców wyma- 
gająjeszcze teoretycznego wyjaśnienia 
i uzasadnienia.

Herman Struve, wykorzystując wy
niki badań nad zjawiskami rezonansu 
w układzie księżyców Saturna, doszedł 
do następujących wniosków: Mimasa 
oraz Enceladusa charakteryzuje znacz
na libracja fizyczna, zaś ich największe 
zbliżenie zachodzi zawsze w okolicy 
jednego i tego samego punktu, w któ
rym płaszczyzna równika planety prze
cina się z płaszczyzna orbity księżyca. 
Natomiast maksymalne zbliżenia Dio
ne z Enceladusem zdarzają się wtedy,

kiedy Enceladus znajduje się w przypla- 
netamym (w perysatumium) punkcie 
swojej orbity. Z kolei orbita Rhei pod 
wpływem sąsiedniego masywnego Ty
tana stała się ekscentryczna i co 38 lat 
Tytan sprawia, że wielka oś orbity Rhei 
odchyla się o około 18° od swego śred
niego położenia w przestrzeni.

Morfologia powierzchni 
księżyców Saturna

Grupa wewnętrznych, klasycznych 
satelitów krąży wokół Saturna ruchem 
prostym po kołowych z reguły orbitach 
w płaszczyźnie równika macierzystej 
planety. Okresy ich ruchu obrotowego 
wokół osi są tożsame z okresami ich 
mchu obiegowego. Sondy: Voyager (1 
i 2) i Cassini przekazały na Ziemię zdję
cia powierzchni tych księżyców, co 
wybitnie zwiększyło naszą wiedzę o te
go rodzaju ciałach kosmicznych; moż
na je  bowiem uważać za swego rodzaju 
obiekty pośrednie między dużymi pla- 
netoidami a niewielkimi księżycami pla- 
net-olbrzymów.

Rozmiary (średnice) tych pięciu kla
sycznych księżyców Saturna wynoszą 
od kilkuset do ponad półtora tysiąca ki
lometrów. Ich powierzchnie, pokryte
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Portret satelity Rhea uzyskany 16 stycznia br. z  odległości pra
wie pół miliona kilometrów. Zdjęcie powstało jako mozaika ob
razów wykonanych z użyciem filtrów: czerwonego, zielonego 
i niebieskiego. Rozdzielczość —  około 3 km, zwiększono kon
trast dla uwidocznienia struktury powierzchni. Północ u góry. 
(Fot. NASA/JPL/Space Science Institute)

lodolądami lub warstwą lodu z do
mieszką krzemianów, są usiane kratera
mi uderzeniowymi o różnych średni
cach, czyli wyglądają podobnie jak 
satelity innych planet.

Na najmniejszym księżycu w tej gru
pie (nie licząc nowo odkrytych) —  Mi- 
masie — widnieje ogromny krater
0 średnicy 135 km, co stanowi niemal 
1/3 rozmiarów tego globu. Jest to zara
zem stosunkowo najgłębszy krater w na
szym układzie planetarnym. Różnica po
ziomów między dnem krateru a jego 
wierzchołkiem (krawędzią wału) sięga 
prawie 10 km, zaś wysokość centralnej 
górki aż 6 km. Co więcej, na antypo
dach tego krateru teren jest silnie zabu
rzony, odznaczający się chaotyczną bu
dową powierzchni.

Kolejny księżyc —  Enceladus —- 
początkowo wydawał się zupełnie gład
ki, ale potem, kiedy Voyager 2 zbliżył 
się do niego na odległość zaledwie 
100 000 km, wyjaśniło się, że i na jego 
powierzchni występują kratery, doliny
1 inne nierówności terenu, zaś ich obec
ność maskowała warstwa niemal czy
stego lodu, dzięki czemu jej albedo wy
nosi ponad 0,90! Okazało się także, iż 
Enceladus nadal ma aktywne wnętrze, 
dzięki czemu ciągle jeszcze zmienia 
swoją powierzchnię (w geologicznej 
skali czasu). Niewykluczone, że tę ak
tywność powodują siły pływowe wywo
łane oddziaływaniem grawitacyjnym 
Saturna oraz Dione, z którą Enceladus 
porusza się w rezonansie 2:1 (tzn. na dwa 
obiegi Enceladusa wokół Saturna przy
pada jeden obieg Dione). Jest też wyso
ce prawdopodobne, że na Enceladusie 
działają gejzery wodne lub metanowe, 
zaś wypływająca i zamarzająca ciecz 
pokrywa stare formacje, maskując ich 
obecność. W każdym razie poszczegól
ne fragmenty tego księżyca bardzo róż
nią się wiekiem.

Pomiędzy orbitą Mimasa a Encela
dusa sonda Cassini odkryła dwa nowe 
mikrosiężyce Saturna, oznaczone na ra
zie 2004 SI i 2004 S2.

Na liczącej ponad 1000 km średnicy 
Tethys (a więc mniej więcej tych roz
miarów, co największa planetoida Ce
res) dostrzeżono formację podobną do 
księżycowego Mare Crisium. Jest to 
ogromny krater o rozmiarach blisko 
450 km oraz głębokości aż 15 km. Po
środku znajduje się górka centralna
o średnicy około 40 km. Na antypodach 
tego krateru widnieje nieregularnie, cha

otycznie ukształtowany 
teren, który zapewne 
uformował się w wyni
ku zogniskowania fal 
sejsmicznych wywo
łanych ogromnej siły 
wstrząsem po upadku 
wielkiego meteorytu.

Na p o w ierzch n i 
Thetys znajduje się 
również potężna rozpa
dlina podobna do dolin 
ryftowych na Ziemi 
(jak np. Wielki Rów 
Wschodnioafrykański).
Długość tej doliny wy
nosi 1500 km, a szero
kość około 60 km. Ta 
osobliwa rozpadlina
0 nazwie Ithaca Cha- 
sma powstała prawdo
podobnie pod koniec 
aktywności „geologicz
nej” tego księżyca, kiedy doszło do 
gwałtownego tzw. przejścia fazowego 
— ochładzania oraz zamarzania pier
wotnie ciekłego globu. Jego średnią gę
stość ocenia się na równą dokładnie gę
stości wody! — 1000 kg/m3 (czyżby to 
była więc ogromna, zamarznięta „kro
pla” wody?).

Towarzyszące Thetys satelity Telesto
1 Calypso są bardzo niewielkimi oraz 
nieregularnymi ciałami (właściwie mi- 
nisatelitami) o rozmiarach kilkudziesię
ciu kilometrów. Biegną one w okolicy 
punktów libracyjnych L4 i L$ układu 
Satum-Tethys.

Nieco większa (1120 km średnicy)
i masywniejsza od Tethys jest Dione (jej 
przeciętna gęstość wynosi 1500 kg/m3, 
co pod tym względem stawia ten księ
życ na drugim miejscu po Tytanie).

Na Dione dostrzeżono, obok licz
nych kraterów długie, białe smugi utwo
rzone najprawdopodobniej przez lód wi
doczny w szczelinach skalnych lub 
rozpryśnięty oraz rozrzucony po upad
ku dużych meteorytów. Co ciekawe, na 
odwrotnej od Saturna stronie (półkuli) 
tego księżyca stwierdzono mniej liczne 
występowanie kraterów niż na półkuli 
zwróconej ku planecie, a więc odmien
nie niż na naszym Księżycu.

Największa w tej grupie — bo „aż” 
ponad półtora tysiąckilometrowej śred
nicy — Rhea jest całkowicie pokryta 
licznymi kraterami nie tylko zachodzą
cymi na siebie, lecz również znajdują
cymi się jeden wewnątrz drugiego.

Świadczy to, że powierzchnia Rhei 
utworzyła się bardzo, bardzo dawno 
temu. Jest to, jak się wydaje, jedno z naj
starszych ciał naszego układu planetar
nego. Jej średnia gęstość wynosi 
1200 kg/m3.

Powierzchnia Rhei jest dość ciemna, 
czyli rozkruszona w wyniku upadku 
materia meteorytowa „przysypała” zu
pełnie lodoląd. Kratery mają nieregular
ne kształty, co sugeruje, iż w trakcie 
„w ielkiego bom bardow ania” po
wierzchnia tego globu podlegała jednak 
pewnym ruchom tektonicznym. Średni
ca największego z poznanych kraterów 
wynosi prawie 300 km, zaś większość 
widocznych kraterów ma przeciętne roz
miary mniej więcej 75 km.

Kolejnym satelitą Saturna jest Tytan, 
jeden z największych i najciekawszych 
księżyców w Układzie Słonecznym, 
tworzący swoistą grupę z niewielkim 
Hyperionem. Oba te księżyce obiegają 
Saturna po dość ekscentrycznych trajek
toriach (zwłaszcza Hyperion), których 
płaszczyzny są tylko nieco nachylone do 
płaszczyzny równika macierzystej pla
nety. Tytan to rzeczywiście tytan wśród 
księżyców planet— drugi co do rozmia
rów po Ganimedesie. Jeszcze w latach 
1942-1944 Gerard P. Kuiper podejrze
wał, iż Tytan może mieć atmosferę, a na
stępnie rzeczywiście ją  odkrył. Obec
ność gęstej otoczki gazowej otaczającej 
Tytana potwierdziły kamery Voyagera
1 w 1980 r. oraz Voyagera 2 w 1981 r., 
a teraz próbnik Huygens. Na przesła-
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nych zdjęciach Tytan wygląda jak jed
nolita pomarańczowa kula i nie widać 
na niej żadnych szczegółów.

Otóż wyjaśniło się, że Tytan podob
nie jak Wenus ciągle jest spowity gęstą 
warstwą obłoków, która zalega na wy
sokości około 50 km nad powierzchnia 
globu, składając się głównie z kropelek 
azotu tworzących ów pomarańczowy 
smog fotochemiczny. Na jeszcze więk
szych wysokościach (200,375 i 500 km) 
zaobserwowano również inne warstwy 
mgieł. Sama atmosfera Tytana składa się 
głównie z azotu N2 (od 65% do nawet 
może 97%), argonu Ar (ok. 10%), me
tanu CH4 (od około 0,2 do być może 
10%). Jak stąd widać, na razie oceny 
składu atmosfery tego wyjątkowego 
księżyca są dość rozbieżne — uściśli to 
lądownik Huygens. Pozostałe gazy, jak 
wodór H2, etan C2H6, etylen C-,H4, cy
janowodór HCN i inne występują w ilo
ściach śladowych. Ciśnienie tej atmo
sfery jest nader wysokie: wynosi 
przynajmniej 1500 hPa (półtora raza 
więcej niż ciśnienie powietrza na Zie
mi), natomiast temperatura zewnętrz
nych warstw atmosfery tego satelity 
osiąga tylko 94 K (ok. -180° C). Sama 
powierzchnia może być pokryta lodem 
oraz hydratami metanu i amoniaku; nie
wykluczone też, iż występująna niej nie
wielkie zbiorniki (jeziora?, niewielkie 
morza?) ciekłego metanu i etanu. Suge
rowano także możliwość istnienia na 
niej polimerów organicznych. W każ
dym razie wiadomo, że zawarty w at
mosferze Tytana cyjanowodór może pod 
wpływem nadfioletowego promienio
wania Słońca polimeryzować i tworzyć 
złożone związki chemiczne o ciemno- 
pomarańczowym zabarwieniu, które 
dominuje tam właśnie, co zauważył jesz

cze Kuiper podczas naziemnych obser
wacji, a potwierdziły to kamery Voyage- 
ra 1. Obecnie dokładniejsze obserwacje 
prowadzi próbnik Huygens.

Domyślano się również, iż na Tyta
nie mogą jeszcze istnieć czynne wulka
ny, a obserwowane na jego tarczy — od 
czasu do czasu —  ciemne plamy mo
głyby stanowić obłoki wyrzucanego do 
atmosfery popiołu wulkanicznego. Jed
nak Voyagery (1 i 2) nie potwierdziły 
tej domniemanej aktywności, zaś śred
nia gęstość globu (1881 kg/m3) czyni go 
pod względem budowy wewnętrznej po
dobnym do Ganimedesa lub Callisto. 
Jeśli zatem występują na Tytanie jakieś 
aktywne procesy, to raczej typu gejze
rów wodnych czy metanowych. Roz
strzygnie to zapewne lądownik H u y 
gens .  Być może ,  iż za to j e s t  
odpowiedzialny Hyperion poruszający 
się w rezonansie 4:3 z Tytanem (na trzy 
obiegi Tytana wokół Saturna przypadają 
cztery obiegi Hyperiona).

Nowych danych o powierzchni Ty
tana (jego obszarach „podzwrotniko
wych” i, częściowo, „umiarkowanych”, 
czyli od +40° do 40° szerokości tyta- 
nograficznej) dostarczyły następnie 
przeprowadzone w podczerwieni obser
wacje z teleskopu kosmicznego Hub- 
ble’a (HST), przetworzone komputero
wo. Okazało się, iż na jednej półkuli 
(zwróconej, mówiąc obrazowo, w kie
runku ruchu orbitalnego tego księżyca) 
istnieje jasny, biały, rozległy obszar, jak
by kontynent (lodoląd?), który mogli
byśmy nazwać umownie Amerktydą (od 
Ameryki i Antarktydy). Natomiast na 
drugiej półkuli występuje duży, ciemny 
obszar. Wydaje się, że jego obecność po
twierdziła sonda Cassini.

Niezwykle sugestywny, barwny lite

racki obraz powierzchni oraz atmosfery 
księżyca Tytana stworzył Stanisław Lem 
w rozdziale Las Bimam powieści Fia
sko (Kraków 1987).

Z obserwacji fotoelektrycznych, po
twierdzonych spostrzeżeniami uzyska
nymi z HST i sondy Cassini, może wy
nikać, że oś rotacji Tytana jest nachylona 
do płaszczyzny jego orbity pod kątem 
mniej więcej 63°, a więc „pory roku” na 
tym księżycu miałyby podobny przebieg 
jak na Ziemi, z tym, iż zmieniałyby się 
co... cztery nasze doby.

Chociaż Tytan znajduje się już na 
granicy rozległej magnetosfery Saturna, 
to jednak oddziałuje z nią, podobnie jak 
wszystkie wewnętrzne satelity tej pla
nety. W okolicy orbity Tytana Voyager 
1 odkrył chmurę neutralnego wodoru 
tworzącą wokół Saturna torus. Oprócz 
tego atmosfera Tytana może być źró
dłem plazmy zasilającej magnetosferę 
planety. Ponadto jonosfera Tytana dzia
ła jako twomik prądu elektrycznego, 
który przepływa pomiędzy tym księży
cem a jego macierzystą planetą, mając 
natężenie około 3500 A.

Następny księżyc, Hyperion, jest nie
wielkim ciałem o wielce nieregularnych 
kształtach i średniej gęstości ponad 
1000 kg/m3. Jego dłuższa oś, zwrócona 
ku Saturnowi, jest nachylona do płasz
czyzny jego orbity pod kątem 45° (pod 
takim samym kątem jest również nachy
lona oś obrotu tego satelity). Z tego po
wodu Hyperion wyróżnia się znaczną 
libracją fizyczną. Powierzchnię tego glo
bu tworzy przypuszczalnie zbity mate
riał skalny.

Średniej wielkości Iapetus, niewiele 
pod względem rozmiarów ustępujący 
Rei, obiega (niejako samotnie) Saturna 
ruchem prostym w znacznej już od nie-

Zdjęcia wykonane przez próbnik w czasie jego opadania na Tytana. Panorama obejmuje 360°. Widoczne po lewej stronie białe 
pasmo oddzielające ciemny i jasny obszar może być „mgłą" metanu czy oparami etanu. Gdy próbnik opadł, dryfował nad plateau 
(centralna część zdjęcia) i kierowany był w stronę miejsca planowanego lądowania (prawa strona). Prędkość wiatru wynosiła 6 - 
-7  m/s. Zdjęcia wykonano z wysokości 8 km z rozdzielczością 20 metrów na piksel. Fot. ESA/NASA/University of Arizona
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Obraz powierzchni Tytana uzyskany przez sondę kosmiczną Huy
gens w czasie opadania na ten księżyc z wysokości ok. 150 km. 
Widzimy krajobraz bardzo podobny do tworow na powierzchni Zie
mi: wijące się poprzez pagórkowaty teren koryta „rzek", które wpa
dają do „morza”, którego brzeg jest pieknie zarysowany. Oczywi
ście cieczą płynącą (kiedyś) w tych rzekach nie może być woda 
(temperatura -170°C.), ale np. metan. Rzeki i jeziora (morza) Tyta
na obecnie są suche. Fot. NASA/JPL, Pasadena

go odległości, po orbicie eliptycznej 
nachylonej pod kątem 15° do płaszczy
zny rów nika m acierzystej planety. 
W ciągu jednego obiegu wokół Saturna 
jasność tego księżyca zmienia się pra
wie o dwie wielkości gwiazdowe (czyli 
niemal sześciokrotnie), co zaobserwo
wał jeszcze jego odkrywca Gian Dome
nico Cassini. Założył on, całkiem słusz
nie, że jedna  półkula Iapetusa jest 
ciemniejsza od drugiej. I rzeczywiście: 
kamery Voyagera 1 potwierdziły domysł 
Cassiniego. Jedna półkula jest znacznie 
ciemniejsza od drugiej, w dodatku owa 
ciemna hemisfera jest zawsze zwróco
na w kierunku ruchu orbitalnego tego 
satelity. Powstanie tej ogromnej, ciem
nej plamy na powierzchni Iapetusa przy
pisuje się zderzeniu z jakimś innym cia
łem kosmicznym bądź oddziaływaniem 
samego Saturna, albo też niezwykłej ak
tywności wewnętrznej tego księżyca. Co 
prawda ta ostatnia hipoteza nie daje od
powiedzi na pytanie, dlaczego akurat ta, 
zwrócona „do przodu”, półkula stała się 
tak ciemna. A może jednak Iapetus po
ruszał się kiedyś w jeszcze jednym, py
łowym pierścieniu, „zbierając” na przed
nią stronę ciemne cząstki materii, aż 
wreszcie pierścień przestał istnieć?

Na Iapetusie zaobserwowano rów
nież formacje przypominające czapy 
polarne oraz stwierdzono występowanie 
na jego powierzchni kraterów pomete- 
orytowych. Dodajmy, że Iapetus poru
sza się w rezonansie orbitalno-orbital- 
nym 1:5 z Tytanem —  największym 
i najmasywniejszym księżycem układu 
Saturna.

Najbardziej odległa i najmniejsza 
z dawno odkrytych satelitów Saturna, 
Phoebe, obiega macierzystą planetę ru
chem wstecznym po bardzo ekscen
trycznej orbicie, której płaszczyzna jest 
znacznie nachylona do płaszczyzny rów
nika planety. Okres obiegu księżyca 
Phoebe wokół Saturna wynosi niemal 
dokładnie półtora roku ziemskiego (!), 
natomiast okres ruchu obrotowego tego 
satelity wynosi niespełna... 10 godz., 
czyli nie został on zsynchronizowany 
z okresem ruchu orbitalnego. Uważa się 
zatem, że Phoebe nie jest genetycznie 
związana z układem Saturna i stanowi 
ciało przechwycone przez pole grawi
tacyjne tej planety. Najczęściej przy
puszcza się, że Phoebe może być schwy
taną ogromną... kometą, która, długo 
przebywając w systemie tej planety, 
utraciła otoczkę gazową (podobnie jak

Chiron), upodob
niając się do pozo
stałych księżyców 
Saturna.

P o m im o  n ie 
wielkich rozm ia
rów  P h o eb e  ma 
kształt kulisty, zaś 
a l b e d o  j e j  p o 
wierzchni jest bar
dzo małe —  wyno
si zaledw ie 0,05.
Stąd też wzięło się 
przypuszczenie, iż 
„dostaw cą” pyłu, 
k t ó r y  p o k r y ł  
„przednią” półkulę 
sąsiedniego Iapetu
sa, by ła  w łaśn ie  
Phoebe w okresie 
swojej ewentualnej 
aktywności kome- 
tamej. Jednak i ta 
hipoteza nie wyja
śn ia  w szystk ich  
osobliwości ciemnej półkuli Iapetusa.

Okazało się, że między orbitą Iape
tusa a Phoebe (bliżej jednak tej ostat
niej) biegną dwa minisatelity: Kiviuq 
i Ijiraq po dość ekscentrycznych orbi
tach, znacznie nachylonych do płaszczy
zny równika macierzystej planety. Na
tom iast za orbitą  Phoebe krąży aż 
dziesięć niewielkich, nowo odkrytych 
księżyców, lecz, jeśli można się tak wy
razić, nie ma jakby wśród nich porząd
ku. Pierwszy z tych zewnętrznych sate
litów, Paaliaq, biegnie wokół Saturna 
ruchem prostym po silnie ekscentrycz
nej orbicie, znacznie nachylonej do 
płaszczyzny równika planety. Natomiast 
drugi z nich —  Skadi —  obiega swą (?) 
planetę ruchem wstecznym! Następna 
grupa, złożona z czterech mini satelitów, 
znowu krąży wokół Saturna ruchem pro
stym, ale także po bardzo ekscentrycz
nych orbitach i dość nachylonych do 
płaszczyzny równika planety.

Wreszcie ostatnia grupa, złożona 
z pięciu wręcz już prawie mikrosateli- 
tów, biegnie wokół planety ruchem 
wstecznym, po orbitach o bardzo róż
nych mimośrodach. Jeżeli Phoebe uwa
ża się za przechwycony przez tę plane- 
tę-olbrzyma obiekt (planetoidę?), to tym 
bardziej trzeba to stwierdzić w przypad
ku nowo odkrytych satelitów, zwłasz
cza tych biegnących ruchem wstecznym. 
Największy z nich jest najdalszy (jak do
tąd) księżyc Ymir.

Obecnie układ Saturna bada sonda 
Cassini i dzięki temu uzyskamy pełniej
sze dane zarówno o planecie, jak i o jej 
pierścieniach i księżycach. Co więcej, 
odłączył się od niej próbnik Huygens, 
który wylądował na powierzchni Tyta
na w rejonie domniemanego lodolądu, 
czyli owej Amerktydy.

Ponieważ Saturn jest gazowym ol
brzymem oraz najprawdopodobniej nie 
ma zdefiniowanej stałej powierzchni, to 
będzie badany tylko za pomocą automa
tycznych sond-próbników, na przykład 
jak Cassini. Jeśli kiedykolwiek dotrze do 
układu Saturna wyprawa załogowa, co 
nastąpi, być może, już w tym tysiącle
ciu, to jako miejsce lądowania astronauci 
wybiorą któryś z księżyców. Przypuść
my, że będzie to Rhea. Stojąc na jej po
wierzchni, astronauci będą mogli podzi
wiać nigdzie więcej nie spotykane 
nieziemsko niebiańskie widoki. Na nie
bie Rhei będą dominowały dwa obiek
ty: maleńkie, ale ciągle jeszcze jasne 
S ł o ń c e  m a j ą c e  z o d l e g ł o ś c i  
1 427 000 000 km wygląd niewielkiej 
tarczki o rozmiarach 4 minut łuku oraz 
jasność -22  wielkości gwiazdowej; na
tomiast drugim obiektem będzie ogrom
na, barwna tarcza Saturna przepasana 
wąskimi pierścieniami i mająca średni
cę kątową aż 13° oraz jasność obserwo
w aną-16,5 wielkości gwiazdowej. Są
siedni, zewnętrzny względem Rhei, 
Tytan może osiągać maksymalną jas-
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Duży krater uderzeniowy na powierzchni Tytana, widoczny na obra
zie radarowym. Nawet klasyczne kamery obrazujące powierzchnię 
satelity pozwoliły zidentyfikować ten twór o średnicy 440 km. To zdję
cie uzyskano 15 lutego br. w czasie drugiego sondowania powierzchni 
Tytana z użyciem radaru. Widoczne są poziome linie w miejscu skła
dania mozaiki pojedynczych obrazów. (Fot. NASA/JPL)

ność -8 m, mając wtedy rozmiary kąto
we 27’ (czyli niemal takie, jak Księżyc 
na naszym niebie) oraz wyróżniający się 
pomarańczową barwą. Bliska, biegną
ca wewnątrz orbity Rei, Dione może 
osiągnąć w sprzyjających warunkach 
średnicę widomą 26’ i jasność w pełni 
-9,3 wielkości gwiazdowej. Dalsza Te- 
thys będzie wyglądała (podczas pełni) 
jako obiekt o rozmiarach kątowych 16’ 
i jasności -8 m, podobnie jak Tytan. Jesz
cze dalszy Enceladus będzie mógł osią
gać obserwowane rozmiary równe 6’ 
oraz maksymalną jasność -6,5 wielko
ści gwiazdowej. Mimas dla obserwato- 
ra-astronauty na Rhei będzie tylko, pod
czas pełni, maleńką tarczką o średnicy 
kątowej 4 ’ (tak jak  dalekie Słońce) 
i -5 ,7  wielkości gwiazdowej; natomiast 
w pozostałych fazach będzie właściwe 
widoczny jako zmieniający jasność (aż 
do niewidoczności) obiekt punktowy. 
Hyperion i lapetus będą widoczni z Rhei 
jako obiekty punktowe zmieniające swą 
jasność w zależności od konfiguracji, 
czyli wzajemnego położenia.

Ponieważ większość klasycznych 
księżyców Saturna krąży niemal w płasz
czyźnie jego równika (a zarazem pierście
ni), to często będą się zdarzały dla ewen
tualnego obserwatora ich wzajemne 
zakrycia, zaćmienia, przejścia przed 
tarczą Saturna, jak również zakrycia i za
ćmienia przez tę planetę. A co kilka dni 
astronauta obserwator na Rhei będzie 
mógł podziwiać zaćmienie (zakrycie) 
Słońca przez dysk Saturna otoczony 
świetlistą aureolą, gdyż górne, półprze
zroczyste warstwy atmosfery tej planety 
będą załamywały promienie słoneczne.

Jeszcze bardziej interesująco wyglą
da Saturn, jego pierścienie i większe 
księżyce tej planety z odległego Iapetu-

sa (niewiele tylko 
m n i e j s z e g o  od  
Rhei), którego cie
kaw a m orfologia 
powierzchni skłoni 
zapewne astronau
tów do wylądowa
nia na nim. Saturn 
z tego satelity bę
dzie widoczny jako 
dysk o rozmiarach 
kątowych wynoszą
cych 2° i o jasności 
w pełni -12,5 wiel
kości gwiazdowej 
(tyle niemal, ile ma 
nasz Księżyc w pełni). Słońce na Iape- 
tusie świeci —  od wschodu do zachodu 
—  przez około 40 dni, po czym zapada 
równie długa noc, która na półkuli od
wróconej od Saturna mogą rozjaśniać 
niekiedy (tylko wieczorem lub przed 
świtem) inne księżyce tego układu. Je
dynie Phoebe może być widoczna przez 
całą noc, ale osiąga ona w pełni zaled
wie piątą wielkość gwiazdową, świecąc 
jako obiekt punktowy. Czasem będzie 
można zobaczyć też Urana jako obiekt 
punktowy czwartej wielkości gwiazdo
wej. A zatem niebo na odwrotnej stro
nie Iapetusa rozjaśniają tylko te same 
gwiazdozbiory, które widzimy na na
szym nocnym niebie. Jednak widok nie
ba będzie się zmieniał bardzo wolno, 
w okresie 30 lat (nie licząc „szybkich” 
zmian z okresem 80 dni). Co prawda 
z powodu braku atmosfery gwiazdy 
będą widoczne również z dziennej pół
kuli Iapetusa.

Z półkuli zwróconej ku Saturnowi 
znakomicie będzie można podziwiać 
cały system pierścieni, ponieważ płasz
czyzna orbity Iapetusa jest dość znacz

nie (ponad 7,5°) na- 
c h y l o n a  d o  i c h  
p łaszczyzny . N aj
pierw, kiedy księżyc 
ten jest najbardziej 
oddalony od węzłów 
jego orbity i znajduje 
się nad płaszczyzną 
równika planety, ob
serwator zobaczy roz
winięte pierścienie 
ośw ietlone w prost 
przez Słońce. Kiedy 
lapetus znajdzie się 
w węźle zstępującym 
orbity, pierścienie nie
mal znikną, ukazując

zaledwie wąską krawędź. Po przejściu 
przez węzeł obserwator zobaczy drugą 
stronę pierścieni. I znowu znikną one, 
kiedy lapetus osiągnie węzeł wstępują
cy, by następnie rozwinąć się ponownie. 
Ten cykl trwa 80 dni.

Na niebie Iapetusa bliski Hyperion 
świeci podczas swej pełni jako punkto
wy obiekt pierwszej wielkości i dość 
szybko zmienia swoją jasność, nie tyl
ko z powodu zmiany faz, odległości, ale 
również ze względu na swój nieregular
ny kształt. Dalszy zaś Tytan osiąga 
w pełni na niebie Iapetusa największą 
jasność -ó m i rozmiary kątowe około 8’, 
świecąc jako niemal gładki pomarańczo
wy dysk. Rhea na niebie Iapetusa osią
ga maksymalną jasność zaledwie -3 m, 
właściwie świecąc punktowo. Pozosta
łe księżyce również świecą na niebie Ia
petusa jako jasne gwiazdy minus pierw
szej w ielkości, zm ieniając jednak 
okresowo swoją jasność (podobnie 
zresztą jak Tytatn i Rhea). Dodajmy, że 
średnia  gęstość  Iape tusa  wynosi  
1210 kg/m3.

Wydaje się, że widoki na niebie księ
życów Saturna —  a zwłaszcza jego mi
gotliwe pierścienie — należą do chyba 
najbardziej fascynujących w Układzie 
Słonecznym w porównaniu z podobny
mi widokami na księżycach innych pla
net i dlatego też poświęciliśmy tym za
dziwiającym fenomenom tak wiele 
uwagi.

Dr hab. T. Zbigniew Dworak jest 
prof, nadzw. AGH w Zakładzie 
Kształtowania i Ochrony Środowiska 
Wydziału Geodeyi Górniczej i Inży
nierii Środowiska AGH w Krakowie. 
Zajmuje się ponadto środowiskami 
planet i ich księżyców, gwiazdami 
zaćmieniowymi i historią astronomii

Obraz radarowy powierzchni Tytana otrzymany 26 października 
ub. roku w trakcie jej pierwszego sondowania z odległości 2500 
km. (Fot. NASA/JPL)
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Pocztówka z Tytana
14 stycznia próbnik Huygens wylądował 
na największym księżycu Saturna — 
Tytanie, jedynym księżycu w Układzie 
Słonecznym, który posiada atmosferę. 
Jest to pierwszy próbnik, który wylądo
wał na tak odległym od Ziemi lądzie.

W październik 1997 r. z przylądka Ca
naveral na Florydzie wystartowała son
da Cassini wraz z umocowanym do niej 
próbnikiem Huygens. Po niemal 7 latach 
podróży w lipcu 2004 r. sonda dotarła 
w pobliże Saturna. 25 grudnia 2004 r. 
próbnik Huygens oderwał się od swoje
go macierzystego statku i po następnych 
20 dniach samodzielnej podroży, w cza
sie której przemierzył4 min km, 14 stycz
nia 2005 r. o 11:13 naszego czasu do
tarł do zewnętrznych warstw grubej at
mosfery Tytana. Rozpoczął opadanie na 
księżyc z wysokości 1270 km. W ciągu 
3 min wytracił prędkość z 18000 do 
1400 km/h. Następnie spadochrony spo
wolniły spadek do około 300 km/h. Na 
wysokości 160 km nad powierzchnią 
księżyca instrumenty próbnika rozpo
częły badanie atmosfery Tytana. Na wy
sokości 120 km dzielącej go od po
wierzchni rozwinął się kolejny, mniejszy 
spadochron. Zbliżał się moment zetknię
cia z Tytanem. Na wysokości 700 m włą
czyły się lampy oświetlające powierzch
nię. Wbrew przewidywaniom działały 
one jeszcze ponad godzinę po lądowa
niu próbnika, gdy sonda Cassini skryła 
się już za horyzontem Tytana. Lądow- 
nik opadł na powierzchnię księżyca po 
2,5 godz. od momentu rozpoczęcia 
schodzenia z prędkością 16 km/h. Pe- 
netrometr umieszczony na spodzie 
próbnika zagłębił się 15 cm w głąb za
marzniętej gleby. Biorąc pod uwagę siłę 
uderzenia i ślady, jakie zostawił próbnik 
po upadku, materiał, na jakim osiadł lą- 
downik przypomina w konsystencji mo
kry piasek lub glinę.

4 min po wylądowaniu próbnik roz
począł transmisję danych naukowych 
i telemetrycznych na falach radiowych 
w kierunku orbitera, póki ten znajdował 
się nad horyzontem. Sonda Cassini po 
ich odebraniu odwracała się w stronę 
Ziemi, wzmacniała sygnał radiowy i wy
syłała go w naszą stronę. Na Ziemi dane 
z sondy były odbierane przez Deep Spa
ce Network (ogólnoświatową sieć radio
teleskopów), a następnie przekazywa
ne do Europejskiego Centrum Misji 
w Darmstadt (Niemcy). Fala elektroma
gnetyczna leci z Saturna ponad godzi
nę, dlatego Centrum Kontroli Misji tak 
w Stanach Zjednoczonych, jak i w Eu

ropie nie wiedziało, co w danej chwili 
dzieje się z próbnikiem. Pierwsze dane 
przekazane przez orbiter dotarły do 
Darmstadt o 17:19 naszego czasu.

Pierwszy sygnał potwierdzający 
sprawność próbnika dotarł do Ziemi
o 11:25 naszego czasu, kiedy teleskop 
Green Bank w Zachodniej Wirginii (USA) 
odebrał słaby, ale pochodzący z pew
nością od lądownika sygnał radiowy. Był 
to sygnał podobny do tego, który słyszy
my w telefonie, nie niósł ze sobą żad
nych naukowych danych, a jedynie in
formację, że próbnik jest sprawny. Orbi
ter odbierał sygnały z próbnika przez 
godzinę i 12 min, następnie zaszedł za 
horyzont. Mimo to jeszcze przez kilka
naście godzin naziemne teleskopy od
bierały sygnały z lądownika Huygens.

Nie wszystko przebiegło idealnie. 
W wyniku błędu człowieka wadliwe opro
gramowanie spowodowało utratę poło
wy obrazów wykonanych przez próbnik 
w czasie jego schodzenia na powierzch
nię Tytana. Mamy 350 zdjęć dzięki wy
sokiej jakości danym z instrumentów
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Obraz Tytana przekazany przez próbnik Huy
gens po obróbce fotograficznej. Początkowo 
myślano, że to skały lub bloki lodu, wydaje 
się, że są to raczej kamyki o rozmiarach kil
ku-, kilkunastu cm. Powierzchnia jest ciem
niejsza niż uprzednio myślano, jest miesza
niną lodu wodnego i zestalonego węglowo
doru. Ślady erozji wskazują na możliwą dzia
łalność wody.

Fot. ESA/NASA/University of Arizona

próbnika i, niespodziewanie, z pomiarów 
naziemnych radioteleskopów. Zdjęcia te 
powinny w zadowalający sposób wypeł
nić wszystkie główne cele misji. Dane 
z próbnika będą poddane dalszej anali
zie. Sieć 18 naziemnych radiotelesko
pów próbowała monitorować sygnał 
przesyłany z próbnika Huygens do orbi
tera Cassini. Dzięki temu udało się od
zyskać część utraconych danych doty
czących m.in. pomiaru wiatru.

Lądownik Huygens próbkował atmo
sferę Tytana w czasie opadania na księ
życ. Próbnik wykonywał serię zdjęć przy 
pomocy kamery DISR (Descent Imager/ 
Spectral Radiometer). Dane zebrał rów
nież Huygens Atmospheric Structure 
Instrument (HASI) wyposażony w czuj
niki akustyczne. Wydaje się, że jasne 
części są wzniesieniami, obszary ciem
ne to gładka, być może zamrożona gle
ba nasycona etanem lub metanem. Nie 
wiemy jeszcze, czy substancje te istnieją 
na Tytanie w stanie płynnym. Wiatr wiał 
z prędkością około 26 km/h na wysoko
ści 10—20 km nad powierzchnią. Mikro
fon zanotował nawet podmuchy wiatru. 
Instrumenty na pokładzie odnotowały 
opary metanu na wysokości 17-20 km 
nad powierzchnią. Zawartość metanu 
wzrastała wraz z malejącą wysokością. 
Gdy próbnik zaczął opadać, zanotował 
temperaturę 70,5K (-202,6°C), zaś tem
peratura na powierzchni wynosiła 93,8K 
(-182,3°C).

Wielka półoś orbity Tytana wynosi 
1221830 km, okres orbitalny 15,945 dni, 
masa jest równa 1,35*1023 kg. Jest to 
jeden z największych księżyców w Ukła
dzie Słonecznym. Posiada gęstą atmo
sferę złożoną głównie z azotu, argonu
i metanu. W jego atmosferze tworzą się 
gęste chmury. Powierzchnia Tytana 
może zawierać wiele substancji che
micznych, które kiedyś występowały na 
Ziemi. W połączeniu z danymi z orbitera 
Cassini powinniśmy odsłonić kilka tajem
nic skrywanych w atmosferze Tytana.

Misję Cassini — Huygens przygoto
wała wspólnie NASA, ESA i Włoska 
Agencja Kosmiczna (ASI). Na pokładzie 
próbnika znajduje się czujnik do pomia
ru temperatury skonstruowany w Cen
trum Badań Kosmicznych (CBK) PAN. 
Misja orbitera trwać będzie 4 lata i obej
mie 70 okrążeń wokół planety, podczas 
których pokładowe instrumenty będą 
badać Saturna, jego pierścienie i 30 
znanych księżyców. Analiza danych 
z misji Cassini-Huygens może okazać 
się cennym wkładem do teorii formo
wania planet.

Karolina Zawada

66 U R A N IA  -  Po s tęp y  As tr o n o m ii 2/2005



rozmaitości

Lądowanie 
na Tytanie 
w OPiOA

14 stycznia br., z okazji lądowania prób
nika Huygens na Tytanie, Olsztyńskie 
Planetarium zorganizowało dla miesz
kańców miasta wieczór „Lądowanie na 
Tytanie” poświęcony nie tylko temu wy
darzeniu, ale także samemu Saturnowi 
i jego księżycom. Przyciągnęło to tak 
wiele osób, że dla wszystkich zaintere
sowanych zabrakło miejsca pod kopułą 

Na początku spotkania wyświetlono 
oficjalny film agencji kosmicznych 
NASA i ESA prezentujący misję Cassi- 
ni-Huygens. Ok. 17:30 pod kopułą po
jawił się obraz z kanału telewizyjnego 
ESA i zgromadzeni mieszkańcy mogli 
wysłuchać pierwszej konferencji praso
wej (tłumaczonej na polski), na której 
obwieszczono sukces misji Huygensa. 
Następnie pracownicy OPiOA przedsta
wili kilka prezentacji: o życiu i badaniach 
Christiana Huygensa i Giana Domeni
co Cassiniego, historii odkrywania Sa
turna, jego pierścieni i satelitów; o bu
dowie Saturna i Tytana; o współczesnej

wiedzy o systemie pierścieni i księży
ców Saturna. Odpowiadali na pytania 
widzów. Najwytrwalsi uczestnicy wie
czoru doczekali do godz. 20:45, kiedy 
wreszcie zaprezentowano pierwsze ob
razy z Tytana.

Joanna Drążkowska

Galaktyka 
pełna fajerwerków

Na zdjęciu uzyskanym w sierpniu ub. 
roku w obserwatorium Gemini na Hawa
jach możemy podziwiać NGC 6946 — 

galaktykę spiralną położoną 
w konstelacji Cefeusza i odległą 
o 10-20 min l.św. Zdjęcie przed
stawia centralny jej obszar, o roz
miarach 6’. W świetle widzialnym 
galaktyka ta osiąga rozmiary 
dwukrotnie większe, zaś na fa
lach radiowych, w linii wodoru 
neutralnego, jej kątowa średni
ca przekracza pół stopnia.

Choć dwukrotnie mniej ma
sywna od Drogi Mlecznej, ga
laktyka ta jest znana jako rekor- 
dzistka, jeśli chodzi o częstotli
wość wybuchów gwiazd super
nowych — w ciągu ostatniego 
stulecia zdarzyło się ich osiem 
(w latach 1917, 1939, 1948, 
1968,1969,1980,2002 i 2004). 
Nie bardzo wiadomo, jaka jest 
przyczyna tak gwałtownego 
procesu powstawania masyw
nych gwiazd, jaki się w niej ob
serwuje — zwykle tego typu zja
wisko towarzyszy zbliżeniom czy 
wręcz zderzeniom galaktyk, tym
czasem NGC 6946 wydaje się 
raczej odosobnionym w prze
strzeni obiektem.

Zdjęcie uzyskano w 4 wąs
kich filtrach — niebieskim, zielo
nym, żółtym i czerwonym (Ha).

(kr)
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Małgorzata Sobolewska Głębokie 
przeglądy nieba 
w promieniach X  
za pomocą 
teleskopu Chandra

Opisano najnowsze odkrycia 
dokonane za pomocą 
obserwatorium 
rentgenowskiego Chandra. 
Na uwagę zasługują 
zwłaszcza fascynujące wyniki 
otrzymane na podstawie 
głębokich przeglądów 
galaktycznych 
i pozagalaktycznych. Obrazy 
odległego Wszechświata, 
najbliższe otoczenie 
supermasywnej czarnej 
dziury w centrum Drogi 
Mlecznej, obszary, w których 
rodzą się nowe gwiazdy, 
pozostałości po gwiazdach, 
które już dawno umarły 
i zagadkowe źródła, których 
natury nikt jeszcze nie 
rozumie —  to wszystko 
możemy obserwować dzięki 
obserwatoriom 
rentgenowskim nowej 
generacji

Wstęp
Podstawą uprawiania astronomii od 

zawsze były obserwacje. W starożytno
ści na podstawie obserwacji najprost
szym dostępnym wtedy instrumentem 
—  okiem —  opracowano klasyfikację 
gwiazd widocznych na niebie i przypi
sano im liczby (wielkości gwiazdowe) 
według zasady: im jaśniejsza gwiazda, 
tym niniejsza wielkość gwiazdowa. Ten 
podział obowiązuje do dziś. Na przykład 
Syriuszowi przypisuje się liczbę -1,5, 
Księżycowi w pełni -12,7, a Gwieździe 
Polarnej +2.

Starożytni Egipcjanie już w 3000 r. 
p.n.e. na podstawie obserwacji astrono
micznych wprowadzili 365-dniowy ka
lendarz. Na przełomie XVIII i XVII w. 
p.n.e. Babilończycy prowadzili niezwy
kle skrupulatne zapiski dotyczące poło-

URANIA -  POSTĘPY ASTRONOMII

żenią Wenus. Przez wiele stuleci astro
nomowie starożytni i średniowieczni 
próbowali stworzyć model Wszechświa
ta, obserwując ruchy planet.

W latach 1609— 1610 nastąpił praw
dziwy przełom w dziedzinie obserwacji 
optycznych: Galileusz, posługując się 
lunetą, zobaczył góry na Księżycu, pla
my na Słońcu, fazy Wenus, gwiazdy 
tworzące Drogę Mleczną i cztery księ
życe Jowisza.

Obserwacje w zakresie światła wi
dzialnego są oczywiście najłatwiejsze. 
Jednak astronomom to nie wystarcza 
i pragną badać niebo także w innych za
kresach widma elektromagnetycznego. 
Przeszkodą jest tu jednak otaczająca 
Ziemię atmosfera, która blokuje promie
niowanie szkodliwe dla życia (patrz 
rys. 1). Promienie podczerwone, ultra-
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Rys. 1. Atmosfera ziemska zatrzymuje promieniowanie niebezpieczne dla życia. Rysunek przedstawia stopień blokowania przez 
atmosferę promieniowania kosmicznego w zależności od długości fali. Widoczne są „okna”, przez które światło widzialne i fale radio
we swobodnie docierają do powierzchni Ziemi. Z kolei promieniowanie podczerwone, ultrafioletowe i rentgenowskie są prawie całko
wicie zatrzymywane przez atmosferę. Źródło: http://hea-www.cfa.harvard.edu/CHAMP/EDUCATION/PUBLIC/bkgd.html
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Rys. 2. Kosmiczne promieniowania tła. Od prawej: radio
we promieniowanie tła (CRB), najsilniejsze mikrofalowe 
promieniowanie tła (CMB), promieniowanie tła w podczer
wieni (CIB), ultrafiolecie i optyce (CUVOB), rentgenow
skie promieniowanie tła odkryte przez Giacconiego (CXB) 
i promieniowanie tła w zakresie gamma (CGB). Źródło: 
Hauser i Dwek, astro-ph/0105539

fioletowe i rentgenowskie są prawie cał
kowicie zatrzymywane przez atmosfe
rę. Do powierzchni Ziemi docierają fale 
radiowe, światło widzialne i część pro
mieniowania podczerwonego. To właś
nie dlatego najlepszą lokalizacją dla te
leskopów  naziem nych w zakresie 
podczerwonym są szczyty gór na obsza
rze o suchym klimacie.

„Dwa oblicza” promieniowania UV 
uczeni znali już na początku ubiegłego 
stulecia (w małych ilościach przyczy
nia się ono do produkcji witaminy D 
w organizm ie, w dużych daw kach 
może spowodować oparzenia i raka 
skóry). Zmierzenie całości strumienia 
UV promieniowanego przez Słońce i in
ne gwiazdy było celem uczonych, któ
rzy w 1949 r. zainicjowali badania za 
pom ocą detektorów  w ynoszonych 
w górne warstwy atmosfery na rakie
tach. Eksperyment zaowocował sukce
sem w postaci nie tylko zarejestrowania 
słonecznych fotonów ultrafioletowych, 
ale także promieniowania rentgenow
skiego ze Słońca (promieniowanie rent
genowskie, X, znane było od 1895 r., 
czyli od czasu eksperymentów Wilhel
ma Roent-gena z tubami próżniowymi). 
W 1962 r., podczas jednego z kolejnych 
lotów rakietowych, Giacconi (laureat 
Nagrody Nobla w 2002 r. za pionierskie 
prace z dziedziny astronomii rentgenow
skiej; patrz „Urania”, nr 1/2003) i jego 
współpracownicy zaobserwowali nie
zwykle silne promieniowanie rentge
nowskie z obiektu położonego poza 
Układem Słonecznym, Sco X-1, które 
do tej pory pozostaje jednym z najjaś
niejszych i najbardziej interesujących 
źródeł promieniowania X. Co więcej, 
dane wykazały w przybliżeniu stałą 
emisję pochodzącą ze wszystkich kie
runków, czyli rentgenowskie promienio
wanie tła (później naukowcy odkryli też 
inne składniki kosmicznego promienio
wania tła, między innymi słynne promie
niowanie mikrofalowe; patrz rys. 2).

Odkrycie tajem niczych promieni 
rentgenowskich emitowanych przez 
obiekty kosmiczne tak zaintrygowało 
astronomów, że zapragnęli mieć obser
watorium z prawdziwego zdarzenia. 
Rozpoczęła się era satelitów rentgenow
skich...

Obserwacje głębokich pól 
za pomocą Chandry

Od lipca 1999 r. na orbicie Ziemi 
znajduje się nowoczesny satelita rent

genowski, Chandra.
S z c z e g ó ł o w o  o 
C h a n d r z e  p i s a ł  
K rzysztof Czart w 
nu m e rz e  5 /2002 ,  
przypomnimy więc 
tylko w skrócie naj
w ażniejsze zalety 
tego instrumentu.

Satelita został wy
posażony w doskona
łej jakości kam erę 
(HRC) służącą do 
wykonywania szcze
gółowych obrazów 
(np. pozostałości po 
w y b u c h a j  ą c y c h  
gw iazdach, od leg
łych galaktyk i gro
mad galaktyk) oraz 
do identyfikowania bardzo słabych 
źródeł. Instrument ten w połączeniu 
z niezwykle gładkimi lustrami Chandry 
pozwala na dojrzenie szczegółów mniej
szych niż pół sekundy łuku, co można 
porównać ze zdolnością do czytania ga
zety umieszczonej w odległości 800 m. 
Dzięki HRC możemy otrzymywać ob
razy rentgenowskie o rozdzielczości 50 
razy lepszej niż dotychczas za pomocą 
kamery na wyposażeniu ROSAT-a. In
strument ACIS może wykonywać obra
zy i jednocześnie mierzyć energię foto
nów rentgenow skich, dzięki temu 
można go używać np. do analizy źródeł 
rozciągłych. Spektrom etry HETG 
i LETG są natomiast wykorzystywane 
do szczegółow ego 
badania widm ener
getycznych. Poszcze
gólne linie emisyjne 
i absorpcyjne mogą 
być zidentyfikowane 
z dużą dokładnością, 
co z kolei pozwala na 
określenie temperatu
ry, stopnia jonizacji 
czy też składu che
micznego obserwo
wanej materii.

J e d n y m  z n a j 
ważniejszych i naj
bardziej owocnych 
projektów ren tge
nowskich ostatnich 
lat były dwie serie 
obserwacji w zakre
sie 0,5— 8 keV tak 
zwanych głębokich 
pól na niebie północ

nym i południowym: Chandra Deep 
Field North (CDFN) w Wielkiej Nie
dźwiedzicy i Chandra Deep Field So
uth w gwiazdozbiorze Pieca (CDFS). 
Głębokimi polami nazywamy fragmen
ty nieba, w które teleskop wpatruje się 
przez wiele dni. W ten sposób instrument 
ma możliwość zarejestrowanie nawet 
niezwykle słabych i bardzo odległych 
obiektów. Kierunki obserwacji Chandry 
wybrano tak, aby zm inim alizow ać 
wpływ absorpcji promieniowania rent
genowskiego (zwłaszcza w miękkim 
zakresie, poniżej 2 keV) przez obłoki 
neutralnego wodoru. Obserwatorium 
patrzyło więc w stronę dwóch regionów 
o bardzo niskiej gęstości kolumnowej

SS L .:..V . ... ...I----- ,................ .
0.1 1 10 
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Rys. 3. Źródła zarejstrowane w ramach CDFN i CDFS, 
dla których wyznaczono przesunięcie ku czerwieni. Li
nia przerywana oznacza minimalną jasność źródeł, ja
kie mogłyby być zarejestrowane przez Chandrę w cza
sie obserwacji trwającej 2 Ms. Na rysunku zaznaczono 
też jasności niektórych lokalnych galaktyk. Źródło: Brandt 
i Hasinger, astroph/0501058
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atomów wodom nazwanych Lockman 
Hole (na niebie północnym) i South 
Galactic Hole (na niebie południowym).

W ramach CDFS wykonano 11 ob
serwacji o czasie trwania od 25 do 130 
tys. sekund. Łączny czas tych ekspozy
cji to prawie 1 min sekund. Obserwacje 
były wykonywane pomiędzy paździer
nikiem 1999 r. a lutym 2000 r. Miesiąc 
później, w listopadzie 1999 r., rozpoczę
ły się obserwacje w ramach CDFN. Se
ria 20 obserwacji zakończyła się w lu
tym 2002 r. W sumie ten fragment nieba 
północnego o rozmiarze 3/5 tarczy Księ
życa w pełni obserwowany był przez 
prawie 2 min sekund, czyli około 23 dni. 
Jest to najgłębszy, najbardziej czuły 
z wykonanych do tej pory przeglądów 
nieba w promieniach rentgenowskich. 
Rys. 4 przedstawia zdjęcie wykonane 
przez Chandrę w ramach CDFN. Uka
zuje ono ponad 500 źródeł promienio
wania rentgenowskiego, między inny
mi kilka gwiazd znajdujących się 
w naszej Galaktyce. W większości są to 
jednak tzw. galaktyki aktywne.

Ogromna większość emitowanej 
przez galaktyki aktywne energii pocho
dzi z jądra. Aktywne galaktyki są bar
dzo różnorodnymi obiektami: niektóre 
posiadają jedynie niezwykle jasne ją
dra, w innych jasne jądro wydaje się 
być otoczone przez normalną galakty
kę (świecącą głównie w wyniku pro
cesów termojądrowych w tworzących 
ją  gwiazdach), jeszcze inne wyrzucają 
z centrum wąskie strugi materii o rela
tywistycznych prędkościach, zwane 
dżetami. Jądro aktywnej galaktyki skry
wa supermasywną czarną dziurę (o ma
sie 106— 109 razy wiekszej od masy 
Słońca) — potężny i najwydajniejszy 
ze znanych silnik, produkujący niesa
mowite ilości energii w procesie akre- 
cji materii. Materia, spadając na czarną 
dziurę, formuje geometrycznie cienki 
dysk i zamienia swoją energię poten
cjalną na promieniowanie termiczne 
ciała doskonale czarnego. Ma ono 
temperaturę rzędu kTe ~ 10 eV w przy
padku aktywnych jąder galaktyk (czy
li ultrafioletowa część widma elektro
m agnetycznego) i około  1 keV 
(„miękkie” promieniowanie rentge
nowskie) w przypadku galaktycznych 
układów podwójnych, w których rów
nież może zachodzić akrecja, jeśli jed
nym ze składników jest zwarty obiekt 
(czarna dziura o masie kilku mas Słoń
ca lub gwiazda neutronowa) a drugim

normalna gwiazda. Oprócz promienio
wania dysku akrecyjnego w widmach 
czarnych dziur pochłaniających mate
rię pojawia się potęgowy „ogon” roz
ciągający się czasem nawet do setek 
keV. Jego obecność sugeruje, że część 
energii grawitacyjnej akreowanej ma
terii musi być przekazywana elektro
nom. Później w wyniku odwrotnego 
procesu Comptona produkowane są 
„twarde” promienie X: gorące elektro
ny oddają część energii „miękkim” fo
tonom z dysku.

To właśnie promieniowanie rentge
nowskie wysyłane przez opadającą ma
terię tuż przed jej zniknięciem pod 
horyzontem zdarzeń dostarczyło prze
konującego dowodu na istnienie czar
nych dziur. Przestały być one jedynie 
intrygującą możliwością przewidy
waną przez teorię grawitacji Einsteina, 
a stały się jednym z głównych obiek
tów badań współczesnej astrofizyki. Je
śli założyć, że gęstość supermasywnych 
czarnych dziur w obserwacji CDFN jest 
typowa, całkowita liczba AGN-ów, jaką 
zarejestrowalibyśmy na całym niebie 
na tym poziomie czułości, wyniosłaby 
300 min! Najsłabsze z zarejestrowa
nych przez CDFN obiektów wyświe
cają nie więcej niż jeden foton rentge
nowski na 4 dni!

Rys. 3 zawiera wszystkie pozagalak- 
tyczne obiekty znalezione w trakcie 
przeglądów CDFN i CDFS, dla których 
udało się określić przesunięcie ku czer
wieni. Zaznaczono również graniczny 
poziom detekcji teleskopu podczas eks
pozycji trwającej 2 min sekund. Na wy
kresie umieszczono też niektóre lokalne 
galaktyki aktywne, np. typowe galaktyki 
Seyferta NGC 5548 i NGC 3783. Były
by one zaobserwowane przez Chandrę, 
nawet gdyby znajdowały się o wiele da
lej od nas, w odległości odpowiadającej 
z = 5—-10.

Rozwiązanie zagadki 
rentgenowskiego 
promieniowania tła

Już na podstawie danych dostarczo
nych przez satelitę ROSAT, który znaj
dował się na orbicie Ziemi w latach 
1990— 1999, astronomowie ustalili, że 
70—80% „miękkiego” tła rentgenow
skiego (0,5—2 keV) jest po prostu sumą 
emisji pochodzącej z dyskretnych 
źródeł, w większości (ponad 70%) z ak
tywnych jąder galaktyk.

Satelity ASCA (1993—2000) i Bep-

po-SAX (1996—2002) badały „tward
sze” promieniowanie rentgenowskie niż 
ROSAT, o energiach pomiędzy 2 i 10 
keV. Zdołały one przypisać 20—30% 
zaobserwowanego promieniowania tła 
pojedynczym źródłom, ale wciąż nie 
było wiadomo, jakie jest pochodzenie 
pozostałych 70—80%.

Zagadkę rozwiązały wreszcie obser
wacje wykonane za pomocą Chandry. 
Udowodniono, że co najmniej 75% 
rentgenowskiego promieniowania tła 
w zakresie 2— 10 keV pochodzi z dys
kretnych źródeł. Obecnie wysiłki na
ukowców skupiają się już nie tyle na 
poszukiwaniach, skąd pochodzi rentge
nowskie promieniowanie tła, ile na ba
daniach natury obiektów, które to pro
mieniowanie emitują.

Niel Brandt z Pensylvania State Uni
versity (koordynator programu CDFN) 
i jego współpracownicy uważają, że 
źródła dające wkład do rentgenowskie
go promieniowania tła można podzie
lić na kilka kategorii. Są wśród nich 
gwiazdy znajdujące się w naszej Ga
laktyce, normalne galaktyki, galaktyki 
aktywne i gromady galaktyk.

Wśród galaktyk aktywnych na
ukowcy wyróżniająobiekty (1) widocz
ne zarówno w zakresie optycznym, jak 
i rentgenowskim; (2) wyraźnie widocz
ne w optyce, ale niezbyt jasne w pro
mieniach X; (3) bardzo słabo lub pra
wie wcale niewidoczne w optyce; (4) 
posiadające cechy AGN-ów w zakre
sie rentgenowskim, natomiast nie wy
kazujące charakterystycznych dla ak
tywnych galaktyk linii emisyjnych ani 
promieniowania dyskowego w zakre
sie optycznym; nadano im nazwę 
XBONG (od X-ray Bright, Opticaly 
Normal Galaxies). W grupie (2) praw
dopodobnie znajdują się AGN-y, któ
rych aktywne jądro ukrywa się za 
obłokami materii absorbującej promie
niowanie rentgenowskie, formującej 
być może pyłowy torus. Obiekty tego 
typu, ale o większym przesunięciu ku 
czerwieni, mogłyby tworzyć trzecią 
grupę. Z rys. 5 można odczytać, jaką 
energię powinien mieć foton rentge
nowski, żeby nie ulec zniszczeniu 
w wyniku fotoabsorpcji i rozpraszania 
Comptona przez absorber o gęstości ko
lumnowej pomiędzy 1020— 1024 cm 2. 
Wynika z niego, że gęste absorbery 
z łatwością potrafią usunąć z promie
niowania rentgenowskiego fotony 
o energiach poniżej 10 keV.

70 U R A N IA  -  POSTĘPY ASTRONOMII 2/2005



0.6 0.65 0.7 0.75 0.8
redshift

Rys. 6. Rozkład przesunięć ku czerwieni AGN-ów z CDFS 
dla z = 0,6—0,8. Widoczne są dwa wyraźne maksima su
gerujące istnienie wielkoskalowych struktur we Wszechświe- 
ciew odległości odpowiadającej tym przesunięciom ku czer
wieni. Źródło: Gilli i in. astro-ph/0304177

Śledzenie wielkoskalowych 
struktur we Wszechświecie

Uczeni z zespołu zajmującego się 
projektem CDFS postanowili sporządzić 
histogram, który ilustrowałby rozkład 
przesunięć ku czerwieni zaobserwowa
nych przez nich obiektów. Okazało się, 
że rozkład ten ma dwa wyraźne maksi
ma na z  = 0,67 i z = 0,73 (patrz rys. 6) 
i kilka słabszych maksimów na z = 1,04, 
1,62 i 2,57. Oznacza to, że źródła rent
genowskie grupują się, tworząc wielko- 
skalowe struktury. Struktury te mająroz- 
miar co najmniej 17 minut łuku, co dla 
przesunięcia ku czerwieni z ~ 0,7 odpo
wiada fizycznemu rozmiarowi nie 
mniejszemu niż 5— 10 Mpc. Wielkoska- 
lowe struktury we Wszechświecie były 
już wcześniej obserwowane przez prze
glądy na innych długościach fali (na 
przykład w paśmie K w ramach projek
tu K20 prowadzonego w latach 1999— 
-—2000 i badającego wycinek pola 
CDFS). Głębokie obserwacje Chandry 
stanowią jeden z pierwszych dowodów 
na podobne grupowanie się źródeł rent
genowskich we Wszechświecie.

Obserwacje odległego 
Wszechświata

Na zdjęciach wykonanych w ramach 
CDFN i CDFS zidentyfikowano wiele 
bardzo odległych aktywnych jąder ga
laktyk, także takich o całkiem przecięt
nej jasności. Przesunięcia ku czerwieni 
sięgają nawet z = 6, co oznacza, że foto

ny, które zarejestro
wano, potrzebowa
ły 12 mld lat, żeby 
do nas dotrzeć.
W momencie emisji 
Wszechświat miał 
zaledwie 7% swego 
obecnego wieku!
Głębokie obserwa
cje pozwalają na 
badanie i porówny
wanie mechanizmu 
akrecji materii na 
s u p e r m a s y  wne  
czarne dziury w róż
nych epokach ko
smologicznych. W tym celu naukowcy 
badają zależności dwóch parametrów, 
charakteryzujących szerokopasmowe 
widma AGN-ów, od przesunięcia ku 
czerwieni. Są to: wykładnik funkcji po
tęgowej , j aką w przybliżeniu opisuj e się 
„twarde” promieniowanie rentgenow
skie, a x, i stosunek strumienia w za
kresie rentgenowskim do strumienia 
w zakresie optycznym, FJF  . Po prze
badaniu aktywnych galaktyk obserwo
wanych przez Chandrę o przesunięciu 
ku czerwieni pomiędzy 0 (chwila obec
na) i 6, okazało się, że widma rentge
nowskie bliskich i odległych galaktyk 
aktywnych są do siebie bardzo podob
ne. Sugeruje to, że supermasywne czar
ne dziury w aktywnych galaktykach 
musiały uformować się stosunkowo 
wcześnie w historii Wszechświata, 
a mianowicie mniej niż 1 mld lat po Wiel

kim Wybuchu. Sposób, 
w jaki produkują pro
mieniowanie rentgenow
skie, nie zmienia się w 
czasie. Daniel Schwartz 
i Shanil Virani z Har- 
vard-Smithsonian Cen
ter for Astrophysics, 
którzy badali kwazar o 
przesunięciu ku czerwie
ni równym z = 5,99, 
uważają że aby odpo
wiedzieć na pytanie, czy 
i w jaki sposób AGN-y 
ewoluują w czasie, nale
ży badać jeszcze odleg
lejsze rejony Wszech
świata.

Zagadkowa linia 
emisyjna

Wśród obiektów za
rejestrowanych przez

CDFS znajduje się niezwykle jasna ga
laktyka aktywna o przesunięciu ku czer
wieni z=  1,617. W widmie tego źródła 
zidentyfikowano zagadkową linię emi
syjną na energii około 16 keV i o szero
kości równoważnej 11,5 keV (energie są 
podane w układzie spoczynkowym źró
dła). Autorzy odkrycia sugerują że jest 
to linia fluorescencyjna z atomów żela
za, ale przesunięta w energii (zwykle flu
orescencyjna linia żelaza występuje 
w widmach akreujących zwartych obiek
tów na energiach pomiędzy 6,4—6,9 keV, 
w zależności od stopnia jonizacji) w wy
niku efektu Dopplera. Oznacza to, że ma
teria, z której pochodzą te fotony, przy
bliżała się do nas. Co więcej, prędkość 
tego ruchu musiała wynosić 60—70% 
prędkości światła. Mielibyśmy tu więc do 
czynienia z pośrednim dowodem na ist
nienie relatywistycznego wypływu z ak
tywnego jądra galaktyki. Dodatkowo, 
niespotykanie duża szerokość linii wska
zuje na to, że wypływ następował z ob
szarów bliskich centrum. Podobne donie
sienia o przesuniętej linii żelaza ku 
wyższym energiom w wyniku efektu 
Dopplera pojawiały się uprzednio w li
teraturze tylko dwa razy.

Odległa galaktyka, w której 
rodzą się gwiazdy

Co ciekawe, także brak obiektu w głę
bokiej obserwacji rentgenowskiej może 
być istotną wskazówka dla uczonych. 
Tak stało się w przypadku galaktyki ob
serwowanej za pomocą kosmicznego te
leskopu Hubble’a, której współrzędne 
wskazują na położenie w rejonie CDFS. 
Nie udało się jej jednak odnaleźć na ob
razach z Chandry. Ten fakt oraz obec
ność silnej linii emisyjnej na 8245A 
o szerokości połówkowej zbyt małej, 
żeby sugerować AGN, są według auto-

N„ (cm-®)

Rys. 5. Energia w funkcji gęstości kolumnowej materii 
absorbującej promieniowanie rentgenowskie w wyniku 
tylko fotoabsorpcji (linia przerywana) lub fotoabsorpcji 
i rozpraszania Comptona (linia ciągła). Tylko fotony 
o energiach z obszaru powyżej krzywej dotrą do obser
watora. Źródło: Matt 2002, astro-ph/0205164
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rów odkrycia wystarczającymi dowoda
mi na zaobserwowanie przez HST naj
dalszej normalnej galaktyki, w której 
zachodzą procesy gwiazdotwórcze. 
Przesunięcie ku czerwieni tej galaktyki 
szacowane jest na z = 5,78.

Program GOODS
Pola obserwowane przez Chandrę 

w ramach CDFN i CDFS należą do naj
lepiej zbadanych fragmentów nieba. 
W ich kierunku, oprócz Chandry, patrzy
ły także europejskie obserwatorium rent
genowskie XMM-Newton, optyczny 
kosmiczny teleskop Hubble’a i wiele te
leskopów naziemnych.

Porównując rentgenowskie obrazy 
z Chandry ze zdjęciami w zakresie wi
dzialnym z teleskopu Hubble’a, astrono
mowie dokonali fascynującego odkrycia. 
Zaobserwowali promieniowanie rentge
nowskie z aktywnych galaktyk, które nie 
posiadają odpowiednika na zdjęciach 
optycznych. W tym przypadku zagadkę 
pomógł rozwiązać kosmiczny teleskop 
im. Spitzera umieszczony na orbicie w 
sierpniu 2003 r. i obserwujący w podczer
wieni. Rys. 7 przedstawia jedno ze zdjęć 
nieba południowego wykonane w ramach 
projektu GOODS (od Great Observato
ries Origins Deep Survey), którego ce
lem jest skompletowanie głębokich ob
serwacji przeglądowych odległego 
Kosmosu w jak najszerszym zakresie 
widma elektromagnetycznego. Po lewej 
stronie rysunku widzimy nałożone zdję
cia w promieniach rentgenowskich 
i w świetle widzialnym — otrzymany 
obraz niezbicie wskazuje na istnienie 
ukrytej populacji supermasywnych czar
nych dziur we Wszechświecie, zupełnie 
niewidocznych nawet w najgłębszych 
z dotychczasowych przeglądów optycz
nych. Z kolei po porównaniu obrazów 
z Chandry i z teleskopu Spitzera oka
zało się, że te tajemnicze obiekty silnie 
promieniują w podczerwieni. Naukow
cy mają kilka pomysłów na wytłuma
czenie ich natury. Jedna z możliwości 
zakłada, że są to najodleglejsze obiek
ty, jakie dane nam było do tej pory ob
serwować. W takim przypadku ekspan
sja Wszechświata spowodowałaby 
przesunięcie promieniowania optycz
nego do zakresu podczerwonego. We
dług innej hipotezy, obiekty te nie znaj
dują się aż tak daleko, są natomiast 
najszczelniej otoczone przez pył ze 
wszystkich obserwowanych dotąd 
AGN-ów. Pył pochłania promieniowa

nie widzialne, rozgrzewa się i emituje 
w zakresie podczerwonym.

Astronomowie podejrzewają, że wie
le supermasywnych czarnych dziur 
mogło nie ujawnić się w przeglądach 
optycznych. Dopiero połączone możli
wości Chandry, Spitzera i teleskopu 
Hubble’a pozwolą poprawnie oszaco
wać liczbę supermasywnych czarnych 
dziur we Wszechświecie. Po zakończe
niu projektu GOODS astronomowie 
będą mieli do dyspozycji bazę szeroko
pasmowych danych, z której być może 
wyłoni się spójna historia Wszechświa
ta od najodleglejszych epok do chwili 
obecnej.

Monitorowanie centrum 
Drogi Mlecznej

Satelita Chandra monitorował rów
nież supermasywną (3*106 mas Słoń
ca) czarną dziurę Sgr A* w centrum na
szej Galaktyki. W okresie 1999—2004 
wykonano 17 obserwacji o łącznym cza
sie trwania około 750 tys. sekund. Otrzy
mano bardzo dokładny obraz, na któiym 
oprócz ponad 2000 źródeł zidentyfiko
wano także wąską strugę materii o roz
miarze około 1 roku świetlnego w odle
głości około 1,5 roku świetlnego od Sgr 
A*, której kierunek pokrywa się z osią 
prostopadłą do płaszczyzny Galaktyki 
i przechodzi przez centrum. Wszystko 
wskazuje na to, że jest to dżet składają
cy się z wysokoenergetycznych cząstek 
wyrzucanych z prędkościami bliskimi 
prędkości światła z okolic horyzontu 
zdarzeń czarnej dziury. W nieco więk
szej skali zaobserwowano dwa obłoki 
gorącej materii położone po przeciw
nych stronach Sgr A* oznaczające, że 
w przeszłości centrum naszej Galakty
ki musiało być o wiele bardziej aktyw
ne niż obecnie.

Dodatkowo odkryto, że w odległo
ści nie większej niż 20 parseków od Sgr 
A* znajduje się 7 zwartych obiektów 
rentgenowskich, które najprawdopodob
niej są układami podwójnymi zawiera
jącymi czarne dziury o masie kilku mas 
Słońca lub gwiazdy neutronowe. Wska
zuje na to ich jasność i charakterystycz
ny rodzaj zmienności. Aż cztery z tych 
obiektów znajdują się nie dalej niż 1 
parsek, czyli około 3 lata świetlne, od 
supermasywnej czarnej dziury (patrz 
rys. 8). Taka koncentracja zwartych 
obiektów w rejonie Sgr A* była wielką 
niespodzianką dla naukowców. Autorzy 
odkrycia szacują, że wewnątrz jednego

parseka wokół centrum Galaktyki może 
być nawet ponad 10 tys. rentgenowskich 
układów podwójnych.

Kasjopea A
Kasjopea A jest pozostałością po 

wybuchu supernowej. Obserwowano ją 
za pomocą Chandry 9 razy, łącznie przez 
1 min sekund (czyli tyle, ile wynosił czas 
ekspozycji CDFS). W wyniku otrzyma
no niezwykle szczegółowy obraz pozo
stałości po umierającej gwieździe. Na 
rys. 9 widać struktury w kształcie pier
ścieni o średnicy sięgającej 10 lat świetl
nych, które wskazują położenie szoków 
wywołanych przez wybuch supernowej. 
Można wyróżnić też dwa przeciwległe 
wypływy. Uważa się, że eksplozja, 
wskutek której powstała Kasjopea A, 
dała początek również relatywistycznym 
dżetom. Przypominają one dżety towa
rzyszące wybuchom hypernowych, 
o których myśli się, że produkują bły
ski gamma. Nie są jednak aż tak ener
getyczne. Prawdopodobnie obserwo
wane dżety powstały na wczesnym 
etapie wybuchu, są one bowiem boga
te w krzem, zawierają natomiast bardzo 
mało żelaza z wewnętrznych obszarów 
wybuchającej gwiazdy.

Po raz pierwszy Kasjopea A była ob
serwowana przez Chandrę w sierpniu 
1999 r., czyli niecały miesiąc po umiesz
czeniu teleskopu na orbicie. Początko
wo misja Chandry była planowana na 5 
lat. W sierpniu ubiegłego roku, po pię
ciu latach rewolucyjnych odkryć i do
skonałego sprawowania się teleskopu, 
NASA ogłosiła, że misja zostaje przed
łużona do 2009 r.
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Hubble Deep Field-North 
Chandra Deep Field-North

E n hanced S ilicon

Rys. 4. Zdjęcie fragmentu nieba północnego w promieniach X wy- Rys. 9. Kasjopea A. Po lewej: kolory na obrazku odpowiadają
konane przez Chandrę w ramach CDFN. Wewnętrzny kontur emisji Si He alpha (1.87-2 keV; czerwony). Fe K (6.25-9.95 keV;
w centralnej części rysunku otacza głębokie pole kosmicznego te- niebieski) i kontinuum z zakresu 4,2-6,4 keV (zielony). Po pra-
leskopu Hubble’a (Hubble Deep Field). Zewnętrzny kontur wska- wej: jasne obszary wskazują rejony bogate w krzem, pokrywają
żuje pole badań w ramach programu GOODS. się one z położeniem relatywistycznych dżetów.

Źródło: Brandt i Hasinger, astro-ph/0501058 Źródło: NASA/CXC/GSFC/U.Hwang i in.

lumna: nałożone obrazy z Chandry (promienie X) i kosmicznego
teleskopu Hubble'a (optyka); dwa przykładowe obiekty rentge- Rys. 8. Cztery jasne rentgenowskie układy podwójne odkryte przez
nowskie (w centrum obrazków) nie posiadają odpowiedników na Chandrę w odległości zaledwie trzech lat świetlnych od superma-
zdjęciach optycznych. Prawa kolumna: nałożenie obrazów z Chan- sywnej czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej (jasne źródło
dry i kosmicznego teleskopu im. Spitzera (podczerwień) pokazu- tuż nad obiektem C). Cztery zbliżenia źródła A  pokazują, jak zmie-
je, że te niewykrywalne w zakresie optycznym obiekty są wyraź- niało się ono w czasie. Tego typu zmienność jest jedną z charak-
nie widoczne w podczerwieni. Źródło: NASA, ESA, A. M. Koeke- terystycznych cech rentgenowskich układów podwójnych, 
moer (STScl), M. Dickinson (NOAO) i zespół GOODS Źródło: NASA/CXC/UCLA/M.Muno i in.
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Zdjęcia zórz polarnych na Saturnie 
wykonane przy pomocy kamery UV 
teleskopu kosmicznego nałożone 
na obraz planety w świetle widzial
nym (NASA, ESA, J. Clarke (Bo
ston U niversity) oraz Z. Levay 
(STScl))

Księżyc Mimas na tle lazurowego ob
razu północnych obszarów atmosfery 
Saturna. Długie ciemne linie to cienie 
rzucane przez p ierścien ie  planety. 
Ciemna kropka na dole to pokryty lo
dem Mimas (398 km średnicy). Obraz 
został uzyskany w 3 długościach fali 
w zakresie widzialnym i złożony tak, 
aby dawał kolor planety widziany przez 
ludzkie oko, czyli prawdziwy kolor pla
nety. Zdjęcia zostały zrobione 18 stycz
nia 2005 r. z odległości 1,4 min km od 
Saturna.

Fot. NASA/ESA/ISA
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rozmaitości

Zorze polarne 
na Saturnie 
raz jeszcze

Gościły już na łamach naszego pisma, 
ale wiedza na ich temat jest nadal bar
dzo niekompletna. Jednak starzejący 
się teleskop kosmiczny Hubble’a, któ
rego przyszłość jest na dzień dzisiejszy 
bardzo niepewna, jak i mająca się cał
kiem dobrze misja Cassini pozwoliły 
na zgromadzenie nowego, fascynują
cego materiału obserwacyjnego. 17 
lutego br. w Nature pojawiła się seria 
trzech artykułów dotyczących zórz polar
nych na Saturnie. Dotyczą one kolejno:
• różnic morfologicznych pomiędzy 

zorzami na Saturnie a podobnymi zja
wiskami na Ziemi i Jowiszu (chodzi o zo
rze widziane w ultrafiolecie — dobrze 
widoczne nawet po stronie dziennej pla
nety, gdzie mamy do czynienia z rozpro
szonym światłem słonecznym przeszka
dzającym w obserwacjach),
• ciśnienia dynamicznego wiatru sło

necznego i pola elektrycznego jako 
głównych czynników kontrolujących zo
rze na Saturnie,
• podobieństwa pomiędzy związkiem 

struktur zorzowych i i generowanego 
w ich obszarze promieniowania radiowe
go dla Saturna i Ziemi.

Obserwacje zórz na Saturnie, o któ
rych mowa, były prowadzone za pomocą 
teleskopu kosmicznego w ciągu kilku 
tygodni na początku roku 2004. W trak
cie zbliżania się sondy Cassini do pla
nety (sonda znajdowała się wtedy jesz
cze na zewnątrz magnetosfery) przyrzą
dy na jej pokładzie mierzyły parametry 
wiatru słonecznego jak i charakterystyki 
promieniowania radiowego Saturna. 
„Wmrożone” w wietrze słonecznym 
struktury potrzebowały jeszcze około 
17 godz., aby dotrzeć do magnetosfery 
Saturna i móc oddziaływać z obszarami 
zorzowymi planety. Dzięki odbiorowi fal 
radiowych generowanych w tym czasie 
w magnetosferze Saturna oraz obser
wacjom świecenia zorzowego w ultra
fiolecie (ilustracja na wkładce) uzyska
no nowe informacje na temat obszarów 
zorzowych planety. Teleskop kosmicz
ny potrafił dojrzeć szczegóły o rozmia
rach 150 km z odległości 1,2 mld km. 
Pomiędzy 15 a 25 stycznia 2004 r. za
notowano dwa „podmuchy" wiatru sło
necznego, które spowodowały silne po
jaśnienie zorzy (podobnie jak obserwu
je się to dla Ziemi). W przypadku Jowi
sza sytuacja jest inna — zorze są słabo

zależne od warunków w wietrze słonecz
nym, w znacznym stopniu zależą od pro
cesów wewnątrz magnetosfery tej pla
nety. Okazało się jednak, że analogie 
między zorzami Saturna i Ziemi są zwod
nicze. Drugi, istotny w przypadku Ziemi, 
warunek efektywnego oddziaływania 
z wiatrem słonecznym, jakim jest orien
tacja międzyplanetarnego pola magne
tycznego wydaje się odgrywać jedynie 
ograniczoną rolę dla Saturna — w po
bliżu planety pole rzadko posiada skła
dową południową lub północną a mimo 
to oddziaływanie zorzy z wiatrem sło
necznym jest bardzo silne. Oprócz dy
namicznego ciśnienia wiatru słoneczne
go istotną rolę odgrywają tutaj induko
wane w magnetosferze pola elektrycz
ne. Zorze na Saturnie trwają do kilku dni. 
W czasie pojaśnienia owal zorzowy wę
druje w stronę wyższych szerokości 
magnetycznych, nie jest zamknięty jak 
na Ziemi, ale raczej przypomina spiralę 
nie zawsze scentrowaną na biegunie 
magnetycznym. Jest to dopiero począ
tek badań morfologii zórz na Saturnie 
i pewnie jeszcze wrócimy do tego tema
tu na łamach naszego pisma.

Z badań magnetosfery ziemskiej wie
my, że linie sił pola magnetycznego, na 
których powstaje kilometrowe promie
niowanie radiowe Ziemi (będące najsil
niejszą sygnaturą radiową Ziemi dla ob
serwatora z zewnątrz) często prze
chodzą przez jasne struktury zorzowe. 
Na temat tego promieniowania wiemy 
już dość dużo, w szczególności wiado
mo, że generowane jest praktycznie pro
stopadle do kierunku pola magnetycz
nego w źródle na częstotliwości bliskiej

lokalnej częstotliwości cyklotronowej 
elektronów. Mechanizm tłumaczący pro
ces generacji tego promieniowania nosi 
nazwę elektronowego masera cyklotro
nowego i wydaje się na tyle uniwersal
ny, że przy jego pomocy próbuje się ob
jaśnić emisje radiowe wielkich planet po
siadających własne pole magnetyczne. 
Obecnie okazało się, że dla Saturna, 
pomimo wspomnianych powyżej różnic 
w morfologii zórz (w odniesieniu do Jo
wisza czy Ziemi), obserwujemy analo
giczne do ziemskich związki pomiędzy 
obszarami promieniującymi radiowo 
a aktywnymi obszarami zorzowymi. Ina
czej mówiąc: u podstawy linii sił pola ma
gnetycznego, wzdłuż których poruszają 
się energetyczne elektrony produkują
ce promieniowanie radiowe, pojawiają 
się intensywne struktury zorzowe. Są 
one wynikiem rozproszenia części ener
gii wiązek cząstek w jonosferze i górnych 
warstwach atmosfery Saturna. Podob
nie jak na Ziemi, promieniowanie radio
we jest generowane praktycznie prosto
padle do lokalnego pola magnetyczne
go. Mechanizm masera cyklotronowe
go działa w obydwu wypadkach podob
nie. Dzięki odpowiedniemu oprzyrządo
waniu, jak i bardzo precyzyjnej kalibra
cji systemu antenowego obserwacje ra
diowe Saturna z pokładu sondy Cassini 
pozwalają na pomiar kierunku, z które
go przychodzi promieniowanie. Dotych
czas takie pomiary, a właściwie oceny 
położenia źródeł, były bardzo przybliżo
ne. Sonda Cassini dopiero niedawno 
weszła na orbitę wokół Saturna. Może
my oczekiwać jeszcze wielu niespodzia
nek... (rs)

na rozkładówce:

Wielka Mgławica Andromedy (fc/131)

Zdjećie wykonane aparatem cyfrowym Canon 300D przez teleskop fakaha- 
shLF$60C (średnica 60 mm, ogniskowa 264 mm). Jest ono złożeniem 12 
ekspozycji po 300 s każda. Wszystkie wykonane na przedmieściach War
szawy. Obróbka komputerowa w programie AstroArt, Maxim-DL oraz Adobe 
Photoshop. Fot. Paweł Łańcucki . /  ..
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Rys. 2. Schemat scenariusza przebudowywania struktury spiralnej: galaktyki zderzają 
się (1) i łączą (2), wywołując falę gwiazdotwórczej aktywności. Po połączeniu materia 
w formie gwiazd i części gazu tworzy zwartą centralną strukturę (3). Pozostała część 
gazu odbudowuje dysk z jego spiralną strukturą (4 i 5). Obrazy są zdjęciami odległych 
galaktyk uzyskanymi przez teleskop Hubble'a. Na centralnym panelu przedstawiono 
tempo powstawania gwiazd w funkcji czasu, liczby na wykresie odpowiadają poszcze
gólnym fazom cyklu przebudowywania struktury spiralnej

Kosmiczna odnowa 
galaktyk spiralnych

Większość obserwowanych obecnie 
dużych systemów gwiezdnych stanowią 
galaktyki spiralne, takie jak Droga Mlecz
na czy M31. Kiedy i jak powstawały te 
obiekty? Dlaczego większość z nich po
siada masywne centralne zgrubienie? 
Przekonujących odpowiedzi na te pyta
nia udziela grupa astronomów, której 
przewodniczy Franęois Hammer w ar
tykule opublikowanym właśnie w .Astro
nomy and Astrophysics" (vol. 430(1), 
również w Internecie pod adresem 
www.edpsciences.org/articles/aa/pdf/ 
press-releases/PRAA200502.pdf). Swo
je wnioski opierają na bogatym materia
le obserwacyjnym, zgromadzonym przy 
wykorzystaniu kilku kosmicznych i na
ziemnych instrumentów, w szczególno
ści podsumowując przeszło 2-letni cykl 
obserwacji teleskopem VLT w Chile 
(ESO).

Badania ujawniają że mniej więcej 
połowa świecących obecnie gwiazd po
wstała w okresie od 8 do 4 mld lat temu, 
w większości w epizodach wybuchowe
go powstawania gwiazd w tzw. jasnych 
galaktykach podczerwonych (Luminous 
Infrared Galaxies, w skrócie LIG). Na 
podstawie tych i innych przesłanek 
wspomniani astronomowie zapropono
wali nowatorski scenariusz ewolucji ga
laktyk spiralnych, nazywany „przebudo
wywaniem”. Jak się wydaje, większość 
istniejących obecnie galaktyk powstała 
w wyniku połączenia kilku oddzielnych 
obiektów w wyniku zderzeń i następują

cych po nich okresów odbudowywania 
spiralnej struktury. Jeśli zostanie to po
twierdzone, nowy scenariusz zmieni 
nasz sposób widzenia procesu powsta
wania i ewolucji galaktyk.

Opracowując ambitny i długotermino
wy program badawczy, astronomowie 

wybrali 195 galaktyk
o przesunięciu ku 
czerwieni powyżej 0,4 
(tj. znajdujących się 
w odległości powyżej 
4 mld l.św.). Wybraną 
próbkę badano przy 
użyciu teleskopów 
VLT, Hubble’a, pod
czerwonego satelity 
ISO oraz radiotele
skopów sieci VLA 

Z analizy danych 
z podczerwieni wyni
ka, że większość ga
laktyk zawiera od 30 
do 300 mld gwiazd. 
Ponadto okazało się, 
że w przeciw ień
stwie do „lokalnego” 
Wszechświata, przy 
przesunięciach ku 
czerwieni z przedzia
łu od 0,4 do 1 (tj. w od

ległościach od 4 do 8 mld l.św.), galak
tyki typu LIG stanowią pokaźny odsetek 
— około jedną szóstą wszystkich obiek
tów. Jak się przypuszcza, galaktyki te 
przechodzą przez bardzo aktywną fazę 
tworzenia gwiazd, niekiedy podwajając 
ich liczbę w czasie krótszym od miliar
da lat.

Kolejnych wskazówek dostarczyły 
dokładne analizy spektroskopowe z uży
ciem VLT. Wyniki analizy składu che
micznego dla kilkudziesięciu obiektów 
podsumowuje rys. 1. Przedstawia on za
wartość tlenu (w stosunku do słonecz
nej) jako funkcję mocy promieniowania 
galaktyk (wyrażonej w skali logarytmicz
nej). Prosta przedstawia przebieg rela
cji dla pobliskich obiektów. Jak widać, to 
co zaobserwowano dla galaktyk w róż
nej odległości (czyli o różnym wieku), 
znacząco od tej relacji odbiega — wy
daje się, że można mówić o zmieniają
cej się w czasie zależności. Ponieważ 
do zwiększenia się zawartości tlenu 
w galaktykach przyczynić się mogą tyl
ko gwiazdy, potwierdza to przypuszcze
nie o nasileniu procesu powstawania
i ewolucji gwiazd. A ponieważ nikt już nie 
wątpi, że zderzenia galaktyk odgrywają 
znaczącą rolę w rozniecaniu gwiazdo
twórczej aktywności, nasuwa się oczy-

zawartość tlenu

Rys. 1. Zawartość tlenu (w stosunku do słonecznej) w funk
cji mocy promieniowania badanych galaktyk
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wisty wniosek, że nie tylko w bardzo 
młodym, ale też liczącym już kilka mi
liardów lat Wszechświecie zjawiska 
łączenia się ze sobą galaktyk zachodzi
ły stosunkowo często.

Wprawdzie idea takiego hierarchicz
nego procesu tworzenia dużych galak
tyk wskutek zlepiania się mniejszych 
struktur została już w środowisku astro
nomów powszechnie zaakceptowana, 
jednak do tej pory dotyczyła ona tylko 
powstawania dużych galaktyk eliptycz
nych. Zdaniem badaczy, tego typu pro
cesy były również obecne w życiu około 
trzech czwartych obecnie istniejących 
galaktyk spiralnych, w szczególności 
tych z masywnym centralnym zgrubie
niem. Jak wynika z zaproponowanego 
przez nich modelu (rys. 2), struktura spi
ralna nie jest wcale w procesie zderze
nia niszczona, ale tylko na nowo prze
budowywana. Po zderzeniu występuje 
co prawda faza zwartej galaktyki, pozba
wionej spiralnej struktury, ale w ostatniej 
fazie takiego cyklu pojawia się już dysk. 
Proces zderzenia przyczynia się niewąt
pliwie do rozbudowywania samego cen
tralnego zgrubienia, co oznacza, że np. 
galaktyka M31 ma już za sobą kilka tego 
typu epizodów, natomiast nasza Droga 
Mleczna od dłuższego już czasu, praw
dopodobnie kilku miliardów lat, w jakiś 
sposób uniknęła podobnego losu.

Sprawdzenie tej niewątpliwie intere
sującej teorii będzie celem kolejnych pro
gramów badawczych, realizowanych 
przy użyciu nowych instrumentów obser
watorium ESO. (kr)

Brązowy karzeł 
na cenzurowanym

Dzięki nowej, wysoko kontrastowej ka
merze teleskopu VLT, po raz pierwszy 
uzyskano obraz małomasywnego towa
rzysza gwiazdy, obiegającego swe ma
cierzyste słońce w tak niewielkiej odleg
łości. Pozwoliło to astronomom określić 
masę tego niedużego i młodego obiek
tu na 93 masy Jowisza. To prawie dwu
krotnie więcej niż oczekiwano na pod
stawie teoretycznych przypuszczeń. Je
śli rozbieżność ta wynika z błędnej teo
rii, może się okazać, że dotychczasowe 
szacunki dotyczące liczebności młodych 
brązowych karłów i nie związanych 
z gwiazdami „planet” pozasłonecznych 
są znacznie zawyżone.

Jest wiele parametrów charakteryzu
jących gwiazdy, ale kluczową rolę wśród 
nich odgrywa masa. To od niej zależą 
przecież losy obiektu. Nic dziwnego, że 
astronomowie z wielką uwagą pod

chodzą do precyzyjnego pomiaru tej 
wielkości. Nie jest to łatwe zadanie, 
zwłaszcza dla tych najmniejszych — brą
zowych karłów, niedoszłych gwiazd, któ
rych masa nie powinna przekraczać 75 
mas Jowisza.

Jedyną praktycznie metodą pozwa
lającą wyznaczyć masę obiektu jest ana
liza jego ruchu w układzie podwójnym. 
Znając okres obiegu i wielką półoś orbi
ty, można — na podstawie trzeciego pra
wa Keplera — oszacować masę.

Małomasywne obiekty skutecznie 
bronią się przed tego typu pomiarami, 
skrywając swoje światełko we wszech
ogarniającym blasku swego macierzy
stego słońca. Dotyczy to zwłaszcza 
obiektów tworzących ciasne układy. Je
dyną radą dla astronomów jest uważne 
podglądanie pobliskich, w miarę mło
dych gwiazd, których małomasywny to
warzysz nie zdążył jeszcze całkowicie 
zakończyć procesu grawitacyjnego za
padania się i stygnięcia.

Dlatego też grupa astronomów, któ
rej przewodniczył Laird Close z Uniwer
sytetu w Arizonie, jako cel swych badań 
wybrała gwiazdkę AB Doradus A, odległą 
o 48 lat świetlnych i liczącą sobie „zale
dwie" 50 min lat. Na początku lat 90. 
odkryto zakłócenia jej położenia na sfe
rze niebieskiej, przypisane obecności 
mało masywnego towarzysza. Aby do
strzec jego obecność w blasku macie
rzystego słońca, użyto specjalnie w tym 
celu skonstruowanego urządzenia — ka
mery NACO SDI (Simultaneous Diffe

rential Imager), która umożliwiła „wyło
wienie” jego słabiutkiego obrazu (fot.). 
Sztuka ta nie udała się wcześniej nawet 
kosmicznemu teleskopowi Hubble’a. 
Odległość towarzysza (0,156 sekundy 
łuku) odpowiada rozmiarom 1-złotawej 
monety oglądanej z odległości 20 km, 
w dodatku jest on 120 razy słabszy od 
swego słońca. W rzeczywistości towa
rzysz — oznaczony AB Dor C (widocz
ny „na godzinie ósmej”) — jest obecnie 
odeń oddalony o 2,3 j.a., natomiast peł
nego obiegu dokonuje po wydłużonej or
bicie w ciągu 11,75 lat.

Co jednak najistotniejsze, ta precy
zyjna obserwacja umożliwiła dokładne 
wyznaczenie masy towarzysza na (93 
± 5) masy Jowisza — to nieco powyżej 
granicy tradycyjnie przyjmowanej dla 
brązowych karłów. Jak na obiekt o ta
kiej masie, wydaje się on 2,5 razy słab
szy oraz o ok. 400 stopni chłodniejszy 
niż należałoby się spodziewać na pod
stawie obowiązujących teoretycznych 
modeli.

Wygląda na to, że masa brązowych 
karłów w wielu przypadkach mogła być 
niedoceniana, nawet o czynnik 2 — 
oznacza to, że wiele uważanych za brą
zowe karły obiektów może się jednak 
okazać małomasywnymi gwiazdami, 
a z kolei niedawno odkryte obiekty uwa
żane za nie związane z gwiazdami „pla
nety” mogą się okazać brązowymi kar
łami o niewielkiej masie. Praca omawia
jąca te zagadnienia ukazała się w „Na
turę” z 20 stycznia br. (kr)
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galeria obiektów NGC

NGC
a (J2000) 06h 18,6m 
ó (J2000) +78° 21'

Gwiazdozbiór Żyrafa
Typ Galaktyka SBap

Jasność fotograficzna 10,5
Jasność wizualna 11,1

Jasność absolutna Mv -19,1
Rozmiar 6 x 4

Odległość 14,5 Mpc
Prędkość radialna +896 km/s

Ta interesująca galaktyka jest stosunkowo niewielka i niezbyt 
jasna optycznie. Posiada wyraźne zaburzenia w strukturze 
ramion spiralnych i stąd jest zaliczana do galaktyk osobliwych. 
Została odkryta przez Teodora Augusta Winnecke i dołączo
na do katalogu Johna Herschela jako GC 5357. Jej opis w ka
talogu NGC jest następujący: „dość jasna, o rozmiarach 2’, 
lekko wydłużona".

W dobrych warunkach potrzeba teleskopu o średnicy co 
najmniej 15-cm, aby ją zobaczyć. W teleskopie o średnicy 
25-30 cm wyraźnie widać jej wydłużenie.

Obserwacje tej galaktyki prowadzone we wszystkich za
kresach widma ujawniły nie tylko jej osobliwą budowę we
wnętrzną ale również gwałtowne procesy gwiazdotwórcze 
w niej zachodzące. Pod względem natężenia tych procesów 
nie ustępuje prototypowej „wybuchającej” galaktyce M82 
(U-PA 3/2001), która również przechodzi fazę silnej aktyw
ności gwiazdotwórczej. Jest bardzo silnym źródłem w dale
kiej podczerwieni (należy w tym zakresie do 12 najjaśniej
szych galaktyk nieba!). Galaktyka jest ustawiona do nas pra
wie krawędzią. Jej centralne obszary są silnym radioźródłem 
o średnicy około 3 kpc. Posiada duże, osobliwe jądro, które 
nie jest aktywne oraz dwa bardzo szerokie ramiona spiralne 
leżące w różnych płaszczyznach, z których jedno ma po
środku ciemny pas pyłu. Tak więc dysk galaktyki jest silnie 
wykrzywiony i skręcony o kąt około 45°. Za przyczynę tych 
osobliwości astronomowie w większości uznają zderzenie 
lub silne oddziaływanie z inną galaktyką około 500-800 min 
lat temu. Jednak obserwacje radiowe prowadzone przez VLA 
nie wykazały żadnego nietypowego rozkładu wodoru neu
tralnego w centralnych częściach galaktyki. Pośrednich do
wodów na poparcie tej hipotezy dostarczyły obserwacje naj
bardziej zewnętrznych części galaktyki, które ujawniły obec
ność bardzo rozległych, wydłużonych struktur, które typowo 
obserwuje się w przypadku oddziaływujących ze sobą ga
laktyk. Struktury te nie leżą w płaszczyźnie galaktyki i roz
ciągają się na ponad 100 kpc od niej, a następnie opadają 
na nią z powrotem.

Jak dotąd nie udało się zidentyfikować żadnych ewentual
nych pozostałości po galaktyce, która w przeszłości zbliżyła 
się do NGC 2146, co może świadczyć o tym, że uległa ona 
zupełnemu zniszczeniu w wyniku oddziaływania grawitacyj
nego (sił pływowych). Niektórzy astronomowie uważają że 
kształt NGC 2146 zaburzyła obecnie jej najbliższa sąsiadka 
w przestrzeni NGC 2146A, leżąca tylko 18’ od niej — zdjęcie 
obok. Jednak obserwacje raczej wykluczają taką możliwość. 
Tak więc uważa się, że obecnie galaktyka ta przechodzi koń
cową fazę połączenia się z inną mniejszą galaktyką (która 
oczywiście tego nie przeżyła). Jednak i w tym przypadku brak 
bezpośrednich dowodów na poparcie tej teorii (są tylko po
średnie przesłanki).

2146

Supernowa SN2005V w NGC2146

•  * •

..

Została odkryta 30 stycznia br. w ramach przeglądu Nuclear 
Sup. Search. Jest widoczna w pobliżu jądra galaktyki. Jej typ 
określono na Ib/c. Jasność w momencie odkrycia wynosiła 
13,8 mag.
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galeria obiektów NGC

NGC 2194
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

06h 13,8m 
12° 48 
Orion
Gromada otwarta
9.0 
8,5 
-4,7 
10'

3.0 kpc

Jest to zwarta, ładna gromada otwarta. Została odkryta przez 
Williama Herschela i opatrzona przez niego numerem H VI.5. 
Katalog Dreyera opisuje ją następująco: „gromada, duża, licz
na, stopniowo silnie skoncentrowana w środku”. Żeby ją zo
baczyć, trzeba dysponować teleskopem o średnicy około 
15 cm. Posiadając teleskop o średnicy 25-cm lub większej, 
przy powiększeniu ponad 100 razy można bez problemu zo
baczyć poszczególne gwiazdy gromady. Jest ich dużo, około 
150, najjaśniejsze tworzą skupisko, w którym można naliczyć 
około 50 gwiazd o podobnej jasności (13—14 mag.) i kolorze. 
Wiek gromady szacuje się na około 400 min lat i prawie wszyst
kie gwiazdy (z wyjątkiem kilku) pozostają wciąż na ciągu głów
nym. Metaliczność (zawartość pierwiastków cięższych niż 
hel) gwiazd gromady jest nieco mniejsza od metaliczności 
Słońca. Może to wskazywać, że gromada powstała daleko

od płaszczyzny dysku Drogi Mlecznej, gdyż metaliczność 
materii maleje stopniowo w miarę oddalania się od tej płasz
czyzny.

NGC 2237/8, 2246
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

06h 32,3m 
+05° 03' 
Jednorożec 
Mgławica emisyjna

80’x 60’ 
1,6 kpc 
+14 km/s

Pod tymi trzema numerkami kryje się jedna z najefektowniej
szych mgławic na niebie: mgławica Rozeta. Są to jej trzy naj
jaśniejsze części, które najpierw zostały zidentyfikowane wi
zualnie i stanowią część wielkiego pierścienia gazu i pyłu ota
czającego młodą gromadę otwartą NGC 2244. Świecenie 
mgławicy jest spowodowane jonizacją wodoru (obszar Hll) 
przez jasne i gorące gwiazdy NGC 2244. Rozeta pomimo 
swej wielkości (zajmuje ponad 1 stopień kwadratowy nieba
— pięć razy więcej niż Księżyc) jest słaba i rozmyta: chociaż 
sama gromada otwarta była znana Williamowi Herschelowi, 
to nie widział on mgławicy, która ją otaczała. Mały zachodni 
fragment mgławicy — NGC 2238 — odkrył pod koniec lat 60. 
XIX w. niemiecki astronom Albert Marth, a John Herschel do
łączył ją do swego katalogu jako GC 5361. Nieco później Le
wis Swift doniósł o odkryciu w pobliżu dwóch dużych mgła
wic: NGC 2237 leżącej na północny zachód od gromady NGC 
2244 oraz NGC 2246 leżącej na północny wschód. Dopiero 
obserwacje fotograficzne wykonane przez E.E. Barnarda 
w Obserwatorium Licka na początku lat 90. XIX w. pozwoliły 
stwierdzić, że wszystkie te mgławice stanowią fragmenty jed

nego wielkiego kompleksu.
Opis poszczególnych części mgławicy w katalogu Dreyera 

jest następujący:
2237: dość jasna, bardzo rozległa, rozmyta;
2238: mała, słaba, gwiazda w jej obrębie;
2246: skrajnie słaba, rozległa, nieregularnie zaokrąglona, 

wyjątkowo trudna.

Ze względu na rozmycie i rozmiary, trudno jest zobaczyć 
mgławicę Rozeta bez jakiegoś filtru mgławicowego. Przy bar
dzo ciemnym niebie jest potrzebny teleskop o średnicy mini
mum 12-15 cm, aby ją zobaczyć. Dysponując filtrem Ha lub 
OIII, łatwo zauważyć jej pierścieniową strukturę już w tele
skopie o średnicy 6-8 cm. Sam pierścień jest najgrubszy i naj
wyraźniejszy na północnym zachodzie, wewnątrz posiada 
pustkę o średnicy około 20’. Filtry pozwalają zobaczyć nie
zwykłe bogactwo szczegółów i subtelnych detali, takich jak 
np. cienkie, ciemne włókna rozciągające się w mgławicy, co 
na ogół robi duże wrażenie. Niemniej jednak najbardziej spek
takularne są zdjęcia tej mgławicy; stanowi ona niezwykle 
wdzięczny obiekt do amatorskiej fotografii.

Północna część Jednorożca, w której znajduje się mgławi
ca Rozeta, obfituje w wiele mgławic emisyjnych i młodych 
obiektów, takich jak gwiazdy T Tauri, obiekty Herbiga-Haro, 
globule Boka, co świadczy o dużej aktywności gwiazdotwór- 
czej. W istocie NGC 2246 i okolice stanowią najbardziej ak
tywny obszar powstawania nowych gwiazd w tym regionie 
nieba, nazywany Obłokiem Molekularnym Rozeta (obszar HI
— patrz zdjęcie obok). Obłok ma średnicę około 100 pc (trzy 
razy więcej niż średnica obszaru emisyjnego Hll), a jego masa 
sięga 200 tys. mas Słońca. W jego wschodniej części znajdu-
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galeria obiektów NGC

je się co najmniej 7 młodych gro
mad gwiazd, które sąniewidocz- 
ne optycznie. O ich obecności 
świadczą zgrupowania punkto
wych źródeł emitujących w pod
czerwieni. Obłok ekspanduje 
z prędkością około 4,5 km/s 
w otaczający go obszar atomo
wego wodoru. Przyjmując sta
łość tej prędkości, można osza
cować wiek obłoku na około 
4 min lat, co pokrywa się z wie
kiem gromady otwartej NGC 
2244. Energii potrzebnej do tej 
ekspansji dostarczają młode, 
gorące gwiazdy gromady.

W obrębie mgławicy Rozeta 
obserwuje się bardzo młode 
gwiazdy posiadające wyrzuty 
materii w formie obiektów Her- 
big-Haro, a także dość tajemni
cze struktury w kształcie łuków 
otaczających węzły słabo zjoni- 
zowanego wodoru, poruszające 
się z dużymi prędkościami (po
nad 60 km/s) względem samej 
mgławicy. Wraz z obserwacjami 
prowadzonymi w zakresie rent
genowskim wskazuje to na 
obecność w NGC 2237 silnych 
frontów jonizacyjnych i silnych wiatrów gwiazdowych wywo
łujących fale uderzeniowe. Rozmiary samej mgławicy są nie
co mniejsze niż te, które sugerują obserwacje wykonane w 
linii Ha, gdyż część światła emitowanego przez zjonizowany

wodór jest rozpraszana na materii otaczającej bezpośrednio 
mgławicę (obszary HI), co powoduje pozorne zwiększenie jej 
rozmiarów.

Dariusz Graczyk

78 U R A N I A  -  Po s t ę p y  A s t r o n o m ii 2/2005



rozmaitości

Typowa młoda galaktyka, w której aż roi się od młodych gwiazd i wybuchających superno
wych. Rozbłyski białego światła to właśnie wybuchy supernowych. Fot. NASA/JPL-Cattech

Nasi sąsiedzi 
— młode masywne 

galaktyki
Zdjęcia z satelity Galaxy Evolution Explo
rer ukazały masywne młode galaktyki 
w bliskim nam sąsiedztwie, bliskim, 
rzecz jasna, w skali kosmologicznej. Na
ukowcy skłonni byli przypuszczać jak 
dotąd, że „przyrost naturalny” we 
Wszechświecie zmalał dość mocno 
i dziś mogą tworzyć się jedynie małe ga
laktyki.

Wiemy, że masywne galaktyki two
rzyły się we wczesnym Wszechświecie 
miliardy lat temu, ale wszystkie od tego 
czasu zdążyły nie tylko wydorośleć, ale 
również zestarzeć się i są dziś dostoj
nymi galaktykami typu naszej Galaktyki 
Drogi Mlecznej. Jeśli odkryte masywne 
galaktyki blisko nas są rzeczywiście mło
de, oznacza to, że przynajmniej część 
Wszechświata jest nadal miejscem ak
tywnego powstawania nowych galaktyk.

Odkryto ponad 30 jasnych, zwartych 
galaktyk, które bardzo przypominają 
młode galaktyki, które istniały ponad 
10 mld lat temu. Te nowo odkryte obiek
ty znajdują się stosunkowo blisko nas w 
odległości 2—4 mld lat świetlnych. Mogą 
liczyć sobie 0,1— 1 mld lat. W porówna
niu z naszą Galaktyką która liczy sobie 
bagatela 10— 12 mld lat, nowo odkryte 
galaktyki są bardzo młode.

Ostatnie odkrycia sugerują że nasz 
starzejący się Wszechświat nadal tryska 
życiem. Galaktyki te pokazują jak wy
glądała nasza rodzima Galaktyka w la
tach swej młodości. Wydawało się, że 
młodych galaktyk już dziś nie ma, a tym
czasem są i mają się dobrze. Odkryte 
obiekty nazywane są ultrafioletowymi 
jasnymi galaktykami. Młode gwiazdy 
świecą głównie w ultrafiolecie, stąd na
zwa galaktyk. Satelita Galaxy Evolution 
Explorer zbadał sporą połać nieba przy 
pomocy detektora ultrafioletowego o wy
sokiej czułości. Wyłowił około 30 jasnych 
obiektów po przebadaniu tysięcy galak
tyk. Galaktyki te świecą w ultrafiolecie 
10 razy mocniej niż nasza Galaktyka. 
Oznacza to, że w tych obiektach roi się 
od obszarów, w których rodzą się gwiaz
dy i wybuchają supernowe, co jest cha
rakterystyczną cechą młodych galaktyk. 
We wczesnym Wszechświecie powsta
wanie młodych masywnych galaktyk 
było na porządku dziennym. Wraz z upły
wem lat Wszechświat miał coraz mniej 
galaktycznych dzieci. Galaktyki dojrzały 
i wyglądają dziś jak nasza rodzima Dro
ga Mleczna.

Odkrycie to opisano w .Astrophysi- 
cal Journal Letters”. Satelita Galaxy Evo
lution Explorer (GALEX) został wystrze
lony przez NASA 28 kwietnia 2003 r. 
Umieszczono go na wysokości 697 km 
na niemal kołowej orbicie nachylonej do 
ziemskiego równika pod kątem 29 stop
ni. Jego zadaniem jest badanie kształ

tu, jasności, rozmiaru i odległości do ga
laktyk. Zbiera informacje o obiektach 
znajdujących się w odległości nawet do 
10 mld lat świetlnych. Teleskop o śred
nicy 50 cm zbiera informacje o obiek
tach promieniujących na falach ultrafio
letowych.

Karolina Zawada
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Widma zapałek, 
czyli o szkodliwości 
palenia papierosów

Kiedy latem 1966 r. pracowałem w wiel
kim francuskim obserwatorium — Ob- 
servatoire de Haute Provence — uży
wając do moich obserwacji między in
nymi największego tamtejszego telesko
pu o średnicy 193 cm, nie wiedziałem, 
że teleskop ten, a ściślej pewne wyko
nane nim obserwacje staną się wkrótce 
przedmiotem zabawnej kontrowersji. 
A było to tak.

W maju 1962 r. dwoje astronomów 
francuskich, Daniel Barbier i Nina Mor- 
guleff, realizowało program obserwacji 
widm gwiazd w bliskiej podczerwieni. 
Pewnego ranka, po wywołaniu 
k lisz  zebranych  te j nocy 
(w owych czasach do obserwa
cji spektroskopowych używano 
niemal wyłącznie klisz fotogra
ficznych), zauważyli oni ze zdu
mieniem, że widmo jednej 
z gwiazd (typu dG6), oprócz 
zwykłych w takim widmie linii ab
sorpcyjnych, zawiera także bar
dzo silne linie emisyjne potasu.
Tu trzeba od razu dodać, że 
wcześniej linie takie obserwo
wano bardzo rzadko, głównie 
w widmach gwiazd typu T Tauri, 
przy czym nigdy nie były one aż 
tak silne.

Gdy rok później podobny 
efekt zaobserwowano w wid
mie innej gwiazdy (typu K7V), 
w przypadku której takiej emisji 
być również nie powinno, posta
nowiono dokonać systematycz
nego przeglądu większej liczby 
obiektów, którego wyniki, jak się spodzie
wano, miały pomóc w zrozumieniu za
gadkowego odkrycia. Oczekiwano w 
szczególności, że uda się odkryć dalsze 
takie przypadki. Warto dodać, że o ile 
obserwacje, które doprowadziły do od
krycia dwu pierwszych przypadków, były 
prowadzone właśnie owym 193-cm te
leskopem, to przegląd zrealizowano te
leskopem mniejszym, całkowicie wystar
czającym do wykrycia bardzo silnych li
nii emisyjnych. Niestety, wyniki były ne
gatywne. Równocześnie jednak inna 
francuska astronomka, Yvette Andrillat, 
pracująca na 193-cm teleskopie, zare
jestrowała identyczny „rozbłysk potaso
wy” (bo tak nazwano to zjawisko) w wid
mie trzeciej z kolei gwiazdy (tym razem 
typu B9e). Sytuacja stawała się coraz

bardziej zagadkowa. Oto z jednej stro
ny były już trzy, różniące się pod każ
dym innym względem gwiazdy, w wid
mach których pojawił się — i to tylko raz 
— ów „rozbłysk potasowy”, z drugiej zaś 
nie udało się go zaobserwować w wid
mach innych, objętych przeglądem 
gwiazd...

Na tym etapie do akcji włączyli się 
trzej astronomowie amerykańscy, Ro
bert Wing, Manuel Peimbert i Hyron 
Spinrad, którzy mając dostęp do słyn
nego teleskopu Crossleya w Obserwa
torium Licka wykonali również niezależ
ny przegląd znacznie liczniejszej próbki 
gwiazd różnych typów. I tym razem wy
nik był negatywny. Trzej Amerykanie na 
tym jednak nie poprzestali. Rozważając 
inne możliwe wytłumaczenia zagadko
wego zjawiska, sformułowali hipotezę,

iż owe linie potasu są pochodzenia ziem
skiego, a dokładniej, że ich źródłem 
mogą być... zapałki. Aby uwiarygodnić 
swą hipotezę, przeprowadzili szereg 
eksperymentów polegających na reje
strowaniu widm zapałek, zapalanych tuż 
przed szczeliną spektrografu 3-m tele
skopu tegoż obserwatorium. Otrzyma
ne w ten sposób widma zawierały silne 
linie emisyjne potasu, do złudzenia przy
pominające te, które występowały w wid
mach owych trzech gwiazd obserwowa
nych wcześniej przez astronomów fran
cuskich.

Wkrótce taki sam wynik dały podob
ne testy wykonane spektrografem 
193-cm teleskopu przez panią Andrillat, 
z którą trzej Amerykanie podzielili się 
swoimi domysłami. W opublikowanym

przez nich później artykule zostało to 
skomentowane złośliwym stwierdze
niem, że „zapałki francuskie nie różnią 
się od amerykańskich”. Hipoteza z za
pałkami wydawała się jednak nadal zbyt 
fantastyczna, by mogła być prawdziwa. 
Tylko szaleniec bowiem mógłby zapa
lać zapałki tuż przed szczeliną spektro
grafu i to w trakcie obserwacji!

A jednak hipoteza ta okazała się 
prawdziwa. Aby zrozumieć, na czym po
legał pech francuskich astronomów, 
przypomnijmy, że zarówno w przypad
ku teleskopu 193-cm w Observatoire de 
Haute Provence, jak i 3-m teleskopu 
Obserwatorium Licka, widma rejestro
wane były przy użyciu spektrografu co- 
ude, umieszczonego w oddzielnym po
mieszczeniu, w ognisku coude telesko
pu. Wiązka zebranego przez teleskop 

światła gwiazdy jest kierowana 
na szczelinę spektrografu, przy 
czym zadaniem obserwatora 
jest korygowanie nierównomier- 
ności ruchu teleskopu tak, by 
obraz gwiazdy padał zawsze na 
szczelinę. W przypadku więk
szości teleskopów jest to reali
zowane za pomocą tzw. drob
nych ruchów całego teleskopu. 
Skłonni do innowacji Francuzi 
(zwłaszcza gdy chodzi o zrobie
nie czegoś inaczej, niż robią to 
Amerykanie), zastosowali inne, 
dość pomysłowe rozwiązanie. 
W wiązce światła skupionej 
przez teleskop umieścili płytkę 
szklaną umożliwiającą korygo
wanie położenia obrazu gwiaz
dy względem szczeliny spektro
grafu poprzez zmianę orienta
cji tej płytki (a bez potrzeby ko
rygowania ruchu całego tele
skopu). Przy takim rozwiązaniu 

jednak łatwo można sobie wyobrazić sy
tuację, kiedy przy pewnej orientacji płyt
ki światło zapałki zapalonej gdzieś z bo
ku, nawet daleko od spektrografu, ule
ga odbiciu od jej dolnej powierzchni i tra
fia prosto na szczelinę spektrografu. 
Taka szczególna konfiguracja może 
oczywiście zdarzać się niezmiernie rzad
ko i to tłumaczy, dlaczego zdarzyła się 
tylko trzykrotnie.

Można się tylko domyślać, czy wo
bec jeszcze jednego dowodu szkodliwo
ści palenia papierosów wprowadzono 
w Observatoire de Haute Provence za
kaz palenia, czy też przedsięwzięto ja
kieś inne środki ostrożności. W każdym 
razie „rozbłysk potasowy” nigdy więcej 
się tam nie pojawił.

J. Smak
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Planetoida (14382) 
Woszczyk

Planetoida o numerze 14382 otrzymała 
nazwisko polskiego astronoma prof, dr 
hab. Andrzeja Woszczyka z Torunia. 
Czytelnicy „Uranii -  Postępów Astrono
mii” znają Profesora jako Redaktora Na
czelnego tego czasopisma. Jest też On, 
już trzecią kadencję, Prezesem Polskie
go Towarzystwa Astronomicznego. Na
zwa została nadana przez Międzynaro
dową Unię Astronomiczną w uznaniu 
zasług Profesora A. Woszczyka w ba
daniu ciał Układu Planetarnego i jest nie
jako prezentem urodzinowym dla Pro
fesora. Planetoida Woszczyk została 
odkryta w obserwatorium ESO w La Sil- 
la w Chile w dniu 55 rocznicy urodzin 
Profesora (2 marca 1990 r.) przez astro
noma belgijskiego dra Henri Debeho- 
gne’a z Obserwatorium Królewskiego 
w Uccle (Bruksela). Otrzymała wtedy 
oznaczenie 1990 ES6. Później okazało 
się, że asteroida ta była już wcześniej 
obserwowana i była znana jako 1978

71

i
Zdjęcie wykonane 10 lutego br. o godz. 0:24 
teleskopem TSC 90/60 w Piwnicach k. Toru
nia przez Jędrzeja Osiwalę. Czas ekspozycji 
ok. 10 min. Strzałka wskazuje planetoidę 
(14382) Woszczyk

XR, a następnie jeszcze raz ją  „odkry
wano" i nosiła oznaczenie 1998 XS74. 
Aie to właśnie dr H. Debehogne wyzna
czył jej orbitę i udowodnił, że te różne 
oznaczenia nosi to samo ciało. I jest to 
przyzwoita, przewidywalna planetoida 
krążąca na orbicie eliptycznej w głów
nym pasie planetoid, między orbitami 
Marsa i Jowisza. Nie zagraża Ziemi, bo 
nigdy nie przejdzie na trajektorię koli
zyjną z Ziemią. Obecnie znajduje się 
w gwiazdozbiorze Panny, w dniu 15 mar
ca będzie w opozycji i jest widoczna na

północnym niebie przez całą noc. Jest 
odległa o ok. 3 j.a. od Słońca i 2 j.a. od 
Ziemi. Ma jasność ok. 17 wielkości 
gwiazdowej. Do jej oglądania jest po
trzebny zatem teleskop o średnicy ok. 
50 cm, chociaż mniejsze teleskopy z ka
merą CCD będą mogły uzyskać jej ob
razy. Dla chętnych potwierdzenia obec
ności planetoidy Woszczyk na niebie po
dajemy skróconą efemerydę na najbliż
sze 2 miesiące.

W

(14382) Woszczyk
Date R.A. (J2000) DecI, Delta r El. Ph. V Ruch własny

AU AU ”/min PA.
2005.03.01 11 49 33,7 -00  05 15 2,041 3,002 162,8 5,6 17,1 0,48 294,4
2005.03.05 11 46 40,7 +00 14 28 2,027 3,003 167,5 4,1 17,0 0,51 294,6
2005.03.10 11 42 53,5 +00 40 32 2,016 3,005 173,6 2,1 16,9 0,53 294,7
2005.03.15 11 38 59,9 +01 07 33 2,013 3,007 178,9 0,4 16,7 0,54 294,9
2005.03.20 11 35 06,5 +01 34 44 2,017 3,009 174,2 1,9 16,8 0,53 295,1
2005.03.25 11 31 19,9 +02 01 23 2,028 3,011 168,2 3,9 17,0 0,51 295,3
2005.03.30 11 27 45,7 +'02 26 51 2,046 3,013 162,3 5,8 17,1 0,48 295,6
2005.04.05 11 23 52,4 +02 54 59 2,077 3,015 155,3 8,0 17,2 0,42 296,0
2005.04.10 11 21 03,3 +03 15 49 2,110 3,017 149,6 9,7 17,4 0,36 296,6
2005.04.15 11 1841,3 +03 33 48 2,149 3,019 144,0 11,3 17,5 0,30 297,3
2005.04.20 11 16 49,0 +03 48 37 2,193 3,021 138,6 12,7 17,6 0,23 298,6
2005.04.25 11 15 27,9 +04 00 07 2,242 3,023 133,4 14,0 17,7 0,16 301,1
2005.04.30 11 14 38,6 +04 08 13 2,295 3,024 128,3 15,2 17,7 0,087 307,5
2005.05.05 11 14 21,3 +04 12 53 2,352 3,026 123,3 16,2 17,8 0,025 353,5

Nie wiemy, jak wygląda planetoida Woszczyk. Znamy obecnie wygląd zaledwie kilku plane
toid, które udało się sfotografować przy okazji przelotów w ich pobliżu sond kosmicznych. 
Mozaika powyższych zdjęć nie zachowuje skali rozmiaru
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K
PROSTE DOŚWIADCZENIA (cz. 4)

(Doświadczenia z fizyki mające związek z astronomią)

rótkie omówienie doświadczeń demonstrowanych 
wcześniej zamieściłem w [1], [2] i [3].

Wiele własności substancji zależy od warunków ze
wnętrznych (temperatury, ciśnienia, indukcji pola magne
tycznego). Z najbardziej skrajnymi warunkami, jakich być 
może nigdy nie wytworzymy na Ziemi, spotykają się astro
nomowie [4], Dla przykładu, najniższe ciśnienie uzyskane 
w laboratorium (CERN) to 1 0 17 mbar. Odpowiada to obec
ności kilkudziesięciu tysięcy atomów w metrze sześcien
nym. W Kosmosie spotykamy często zaledwie kilka ato
mów w tej objętości.

1. Pod normalnym ciśnieniem woda wrze w tempera
turze 100° C. Pokażmy, że pod niższym ciśnieniem tempe
ratura wrzenia jest niższa. Wystarczy dowolna strzykawka 
i nieco podgrzana woda (do temperatury 40— 50° C). Do 
strzykawki wciągamy 2—3 cm3 podgrzanej wody, zatyka
my wylot palcem (plasteliną, gumką ołówkową) i odciąga
my maksymalnie tłok. Woda wrze kilka sekund. Problem: 
jak przebiegałoby wrzenie pod ciśnieniem rzędu 1 0 17 mbar?

2. Mówimy uczniom, że opór właściwy przewodników 
zależy od temperatury. Jak im to pokazać? Żarówkę 220 V, 
100 W łączymy szeregowo z żaróweczkąod latarki kieszon
kowej (2,5 V, 0,3 A). Włączamy ten układ do sieci. Żaró- 
weczka błysnęła i się przepaliła. Wyłączamy układ z sieci 
i wkręcamy nową żaróweczkę. Równolegle do żaróweczki 
dołączamy kawałek przewodu (rys. 1). Włączamy ponow
nie układ do sieci. Usuwamy połączenie bocznikujące żaró

weczkę. Problem dla ucznia: dlaczego teraz żaróweczka się 
nie przepala?

3. Sposób bardziej bezpośredni. Ostrym pilnikiem naci
namy wokół bańki rysę (w odległości ok. 1 cm od metalo
wego trzonka). Kawałek drutu trzymany w szczypcach roz
grzewamy w płomieniu kuchenki gazowej i dotykamy nim 
bańki wzdłuż rysy. Bańka powinna pęknąć. Żarówkę (bez 
bańki) łączymy szeregowo z żaróweczką 2,5 V, 0,075 A. 
Zasilamy układ z baterii 4,5 V (rys. 2). Płomieniem świecy 
lub zapałki ogrzewamy wolframową spiralę żarówki. Jak 
zmieniło się świecenie żaróweczki? O czym to świadczy?

Uwaga: Opór właściwy wolframu rośnie dość szybko 
z temperaturą (szczególnie w wyższych temperaturach). 
Opór 100 W żarówki w temperaturze pokojowej wynosi ok. 
46 Q, gorącej (pod napięciem nominalnym) 484 Q.

4. A jak jest z półprzewodnikami? Żarówkę 100 W 220 V 
łączymy szeregowo z termistorem wymontowanym ze sta
rego odbiornika telewizyjnego (lampowego). Włączamy 
układ do sieci. Jasność świecenia żarówki powoli rośnie.

Uwaga: Termistor w tym czasie ogrzewa się do dość wy
sokiej temperatury.

Jeśli nie uda nam się zdobyć takiego termistora, możemy 
wykorzystać zwykłą diodę prostowniczą. Łączymy ją  sze
regowo z diodą elektroluminescencyjną (najlepiej o pod
wyższonej jasności). Zasilanie — 2-3 V napięcia stałego. 
Dioda prostownicza włączona w kierunku zaporowym, dioda 
świecąca w kierunku przewodzenia. Ogrzewamy diodę pro
stowniczą zapałką (świeczką). Jasność świecenia diody elek
troluminescencyjnej wzrasta.

5. Opór wielu półprzewodników zależy też od oświetle
nia. W poprzednim układzie diodę prostowniczą zastępuje
my fotoopomikiem. Zmieniając oświetlenie fotoopomika, 
obserwujemy zmianę jasności diody elektroluminescen
cyjnej

6. Ze zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej astrono
mowie spotykają się dość często. Istnienie pól magnetycz
nych gwiazd i planet tłumaczy się przecież „efektem dyna-
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ma”. Do doświadczenia użyjemy znanych już diod elektro
luminescencyjnych (czerwonej i niebieskiej) o podwyższo
nej jasności (światłość ok. 5000 mcd) i magnesów neody
mowych (ramka). Diody montujemy na niewielkiej płytce 
z tworzywa sztucznego (rys. 3) i łączymy z gniazdkami ra
diowymi wg schematu obok. Magnesy neodymowe (5—6 
szt.) przykładamy do podkowy z miękkiej stali. Odległość 
między magnesami ok. 18—20 mm (rys. 4). Przygotowuje
my też zwojnicę o ok. 300 zwojach (przewód miedziany 
w emalii o średnicy 0,1 mm). Zwojnicę najwygodniej przy
kleić do płytki z tworzywa zaopatrzonej w dwa gniazdka 
(rys. 5). Średnica otworu w szpuli, na której nawijamy zwoj
nicę, powinna być nieco większa od średnicy użytych ma
gnesów. Zwojnicę (połączoną z diodami) szybkim ruchem 
wsuwamy między bieguny magnesu. Błyska jedna z diod. 
Równie szybkim ruchem wysuwamy. Błyska druga dioda. 
Do doświadczenia można też użyć szkolnego galwanome- 
tru uniwersalnego ze skalą 1—0— 1 mA.

cewka

rys. 5

jemy je. Pod wahadło podkładamy blaszkę miedzianą (elek
trodę z zestawu ogniwa Volty). Odległość między blaszką 
a wahadłem 1—2 mm. Odchylamy wahadło i puszczamy 
swobodnie. Wahadło zatrzymuje się w położeniu równowa
gi (drgania anharmoniczne). Spod nieruchomego wahadła 
wyciągamy szybkim ruchem płytkę miedzianą. Wahadło 
zostaje „pociągnięte” i wychyla się o znaczny kąt.

7. Jeśli indukcja to również zasada zachowania energii 
(reguła Lenza). Do doświadczenia będzie potrzebna mie
dziana rurka o średnicy (zewnętrznej) 12 mm i długości 
60 cm (może być dłuższa). Rurkę ustawioną pionowo trzy
mamy w ręku. Wpuszczamy do rurki dwa złączone małe 
magnesy walcowe, licząc 121,122,123,... Przy wymawia
niu 126 podstawiamy drugą rękę pod wylot rurki. Za chwilę 
wypadają magnesy. Prądy wirowe wzbudzane w rurce są 
tak silne, że efekt hamowania jest wprost szokujący.

8. Reguła Lenza II. Do okrągłej blaszki stalowej doluto- 
wujemy druciane uszko. Zawieszamy na nitce o długości 
ok. 50 cm. Do blaszki przykładamy magnes pierścieniowy 
(rys. 6). Na chwilę wprawiamy w ruch wahadło. Zatrzymu

9. Reguła Lenza III. Jest to doświadczenie Waltenhofe- 
na, nieco zmodyfikowane (rys. 7). Do miedzianej płytki 
(ok. 5 x 12 cm) przyklejamy (Super Glue) niewielkie łoży
sko kulkowe. W otworze łożyska osadzamy pręt o odpo
wiedniej średnicy do zawieszenia u uchwycie statywu. Za
wieszamy na takiej wysokości, aby dolna krawędź płytki 
znalazła się nieco poniżej dolnej krawędzi magnesów. Jeśli 
wahadło umieścimy między biegunami magnesu i wychyli
my, zostaje prawie natychmiast zatrzymane.

10. Dia- i paramagnetyzm. Dobre wyniki uzyskiwano 
używając 4 magnesów MP 20 x 4 x 5/N27. Odległość mię
dzy biegunami — 18-20 mm. Niewielką pałeczkę diama- 
gnetyka (musi się swobodnie obracać między biegunami 
naszego magnesu) zawieszamy na statywie na dość dłu
giej nitce. Magnes ustawiamy obok tak, aby linie indukcji 
były równoległe do pałeczki. Przesuwamy magnes, aby pa
łeczka znalazła się między biegunami (rys. 8). Diamagne- 
tyk obraca się, usiłując ustawić się prostopadle do linii pola. 
Najlepsze wyniki uzyskujemy z grafitem (czystym!), ale 
efekt jest w pełni przekonujący z łatwo dostępnym krysz
tałkiem soli.
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Diamagnetyki
Materiał XlOr6
grafit -3,5
bizmut -1,35
NaCl -0,5
siarka -0,52

Z paramagnetykiem postępujemy podobnie, z tym że
magnes przed dosunięciem ustawiamy tak, aby linie induk
cji były prostopadłe do pałeczki paramagnetyka. Bardzo 
dobre wyniki daje pałeczka z łatwo dostępnego siarczanu 
miedzi. A również pałeczka z winiduru lub polistyrenu (mięk
kiego).

Paramagnetyki
Materiał r i o -6
C uS04 5,9
tantal 0,87
winidur 0,68
glin 0,65
polistyren 0,66

11. Polaryzacja przez anizotropię rozpraszania światła.
To doświadczenie opisałem w [2], choć go wówczas nie 
zademonstrowałem, a tylko omówiłem. Teraz dodam jedy
nie, że niezbędny filtr polaryzacyjny można wymontować 
z wyświetlacza ciekłokrystalicznego uszkodzonego zegar
ka elektronicznego, kalkulatora lub innego przyrządu nie
zdatnego do użytku. Trudniejszy dziś do zdobycia tiosiar
czan sodu możemy zastąpić następującym roztworem. 
W 2— 3 cm3 alkoholu (denaturatu) rozpuszczamy kilka mm3 
kalafonii (kalafonii używają muzycy do nacierania smycz
ków). Wlewamy do wody i mieszamy. Wiązka staje się wi-

filtr polaiyzacyjny 

-------- li

latarka

przestana z otworem
kołowym *ys- 9

doczna. Roztwór kalafonii można zastąpić (z nieco gorszym 
skutkiem) kilkoma kroplami mleka. Niestety w obu przy
padkach nie będziemy obserwować zmian występujących 
w czasie wzrostu kryształków siarki. Jeśli użyjemy wiązki 
lasera półprzewodnikowego, filtr polaryzacyjny jest zbęd
ny (wiązka laserowa jest spolaryzowana).

12. Luminescencja. Do doświadczenia użyjemy roztwo
ru fenoloftaleiny lub, znacznie łatwiej dostępnego, rivanolu 
(do nabycia w aptece). To doświadczenie również opisywa
łem w [2].

Uwaga: Doświadczenie 11 często wykorzystuje się do 
wyjaśnienia błękitu nieba. Niestety, jeśli używamy żarów
ki, błękit rozproszonej wiązki jest bardzo problematyczny. 
Efekt byłby znacznie lepszy, gdybyśmy wykorzystali świa
tło słońca. Nie zawsze jest to możliwe. Proponuję zastąpie
nie żarówki białą diodą elektroluminescencyjną o światło
ści 5000 mcd lub większej, uzupełnioną niewielką soczewką 
poprawiającą kolimację wiązki. Również w doświadczeniu 
12 zastosowanie diody daje lepsze wyniki. Jeśli nie mamy 
dobrych filtrów (czerwonego i niebieskiego), możemy użyć 
przemiennie diod elektroluminescencyjnych czerwonej i nie
bieskiej.

Magnesy neodymowe i samarowo-kobaltowe są znane 
od 1985 r. Tworzą je nie czyste pierwiastki, tylko stopy, a ra
czej spieki (wytwarza się je  metodami metalurgii proszków). 
Materiałem wyjściowym do produkcji magnesów neody
mowych jest proszek Nd2Fe,4B. Wykonuje się je  jako spie
kane lub wiązane. W pierwszym przypadku spieka się pro
szek w obecności silnego pola magnetycznego, w drugim 
prasuje pod wysokim ciśnieniem z dodatkiem materiału 
wiążącego (żywicy epoksydowej lub nylonu) również 
w obecności silnego pola magnetycznego. Ze względu na 
silne utlenianie neodymu magnesy spiekane są pokrywane 
szczelną powłoką, najczęściej niklową. Magnesy spiekane 
mają znacznie lepsze własności magnetyczne. Ich podsta
wowa zaleta to bardzo duża gęstość energii dochodząca do 
400 kJ/m3. Dla porównania —  przeciętny magnes ferryto
wy ma gęstość energii rzędu 30 kJ/m3.

Magnesy neodymowe znajdują coraz szersze zastosowa
nia. Wykorzystuje je  m. in. przemysł samochodowy, sprzę
tu audio-video, komputerowy. Spotkamy je  nawet w zabaw
kach i... biżuterii (zapinki magnetyczne). Wykorzystuje je 
również przemysł pomocy szkolnych niektórych krajów (np. 
Pasco w USA, Phyve w Niemczech).

W Polsce magnesy neodymowe wytwarza PPHU Enes 
(www.magnesy.pl). Firma prowadzi też sprzedaż wysył
kową. Można je  również nabyć w sklepie Konrad na pl. 
Konstytucji w Warszawie. Wytwarza je  też Baildon w Kato
wicach.

Z magnesami neodymowymi z kilku względów należy 
obchodzić się ostrożnie. Jako spieki są dość kruche i można 
je  łatwo przełamać (szczególnie cienkie magnesy płytko
we). Magnesy walcowe i pierścieniowe położone zbyt bli
sko siebie mogą do siebie „doskoczyć” i pęknąć przy zde
rzeniu (raz mi się to przytrafiło). Można też łatwo uszkodzić
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cienką powłokę niklową. Silniejsze magnesy (o objętości 
3 cm3 i więcej) mogą też uszkodzić palce, ściskając je  jak 
obcęgi.

Magnesy neodymowe płytkowe możemy uzyskać za dar
mo. Należy w komputerowym punkcie serwisowym popro
sić o uszkodzone dyski twarde (dysków nikt nie naprawia, 
są oddawane na złom). W mechanizmie przesuwającym gło
wicę wzdłuż promienia dysku spotykamy dwa rozwiązania 
(rys. 10), pary płytek magnesowane wzdłuż lub dwie pary 
magnesowane prostopadle do ich powierzchni. Pierwsze są 
utrzymywane we właściwym położeniu siłami magne
tycznymi, drugie są przyklejane. Z ich odklejeniem są pew
ne problemy, ale na ogół daje się to wykonać.

W demonstrowanych doświadczeniach wykorzystuję 
magnesy pierścieniowe MP 20X4*5/N27 (5 —  6 szt. po 3,18 
z ł ) oraz walcowe MW 6><4/N27 (2 —  4 szt. po 0,28 zł).

Juliusz Domański

ryj 10

[ 1] Domański J., Doświadczenia na lekcjach astronomii, Urania- 
-Postępy Astronomii 6/2000.

[ 2] Domański J., „Astronomiczne ” doświadczenia z fizyki, Ura- 
nia-Postępy Astronomii 1/2003.

[ 3] Domański J., Astronomicznych doświadczeń ciąg dalszy, Ura- 
nia-Postępy Astronomii 1/2004.

[ 4] Domański J., Niezwykle laboratorium, Urania-Postępy Astro
nomii 6/1999.

recenzje Uranii-PA

Roman Karol Janiczek, Jan Mietel- 
ski, M arek Z aw ilsk i. K alendarz  
astronomiczny na XX I wiek. Warsza
wa 2004, Wyd. Prószyński i S-ka, 
192 s., cena 29,90 zł.

Ukazała się nareszcie —  z trzyletnim 
opóźnieniem! —  niecierpliwie ocze
kiwana przez miłośników astronomii 
pozycja pt. Kalendarz astronomiczny 
na XXI wiek, dawno już zapowiadana 
przez autora analogicznego kalenda
rza na wiek XX. Pod koniec lat 90. 
ubiegłego stulecia prof. Roman Jani
czek (Prezes PTM A w latach 1983-86) 
poprosił na współautorów tego opra
cowania dra Jana Mietelskiego z Kra
kowa i dra hab. Marka Zawilskiego 
z Łodzi. Niestety, nie dane było prof. 
Janiczkow i nawet dokończyć tego 
dzieła —  zmarł w ostatnim dniu sierp
nia 1999 r. Zgodnie z Jego wolą ukoń
czenia pracy oraz jej wydania podjęli 
się współautorzy. Kalendarz  został 
oddany do wydawnictwa na początku 
roku 2 0 0 0 .1 mógłby zostać wydruko
w any na p oczą tku  2001 r., czyli 
w samą porę, a le ... Jakoweś przeszko
dy, niezbyt zrozumiałe w danej sytu
acji, uniemożliwiały dotrzymanie ter
minu przez wydawnictwo mimo wielu 
interwencji ze strony zainteresowa
nych. Jest to podstawowy zarzut co do 
solidności edytorskiej. Drugim jest 
brak kolorowych ilustracji (oprócz

ośmiu stron zdjęć), które przez auto
rów zostały przecież dostarczone. Co 
gorsza —  nawet czarno-białe też nie 
są porządnie skopiowane. I podobno 
miał być dołączony kompakt (CD- 
ROM) z programami astronomiczny
m i, którego jed n ak  nie znalazłem  
w rzeczonej pozycji. Czyżby zawini
ła kondycja finansowa wydawnictwa? 
Jest- to zupełnie możliwe, zważywszy 
jeszcze, iż pewne „urzędasy” już pró
bowały narzucić 22-procentowy VAT 
na książki. Zakrawa to wręcz na celo
we usiłowanie niszczenia kultury i na
uki polskiej (przez KBN i CK).

Przedstawiana pozycja jest nie tyl
ko kalendarzem, ale również poradni
kiem  astronom icznym  —  bow iem  
zawiera wiele podstawowych wiado
mości z wiedzy o niebie. Rozpoczyna 
je  astronom ia  sfe ryczna  (uk łady  
w spó łrzędnych) i astrom etria , ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na 
mapy nieba, gwiazdozbiory i katalog 
najjaśniejszych oraz interesujących 
gwiazd. Nie brak też oczywiście sze
rokiego przedstawienia pojęcia czasu.

Kolejny rozdział przystępnie opisu
je  parametry geometryczne i fizyczne 
Słońca oraz Księżyca wraz z infor
m acją o w zajem nych zaćm ieniach 
tych ciał (chociaż właściwie w przy
padku Słońca jest to jego zakrycie 
przez Księżyc, jak każdej innej gwiaz
dy w pasie zodiakalnym, które to zja
wiska —  dla jasnych gwiazd i planet 
—  Marek Zawilski także odnotowuje 
i podaje).

Następny rozdział może być oso
bliwie ciekawy dla czytelników, po
nieważ zostały w nim zawarte istotne 
informacje oraz pewne ciekawostki
0 planetach, (i największych księży
cach), planetoidach, a także o kome
tach oraz meteoroidach w Układzie 
Słonecznym. Przestano za to zwracać 
specjalną uwagę na Plutona, bo i trud
no go obserw ow ać instrum entam i 
amatorskimi, i „zdegradowano” go do 
największego obiektu Pasa Kuipera. 
Zainteresowanie planetami, zwłaszcza 
Marsem, jest ponadto spowodowane 
m ożliw ością załogow ych wypraw  
astronautycznych na jego powierzch
nię w XXI w.

Niemniej jednak niektóre fragmen
ty tego rozdziału denerwują, bynaj
mniej nie z winy autorów —  znalazłem 
aż 6 (sześć!) tabel dotyczących minio
nych już konfiguracji planet dolnych
1 górnych (rychło w czas!), nie wspo
minając już kilku innych przestarza
łych danych. Czyżby już tak upadła 
sztuka poligraficzna, iż pomimo istnie
nia składu komputerowego zdarzają 
się fatalne pomyłki (fatal errors)1

Z tego samego powodu (opóźnie
nia) niewiele jest informacji o nowo 
odkrytych księżycach (minisatelitach) 
planet-olbrzymów. Swego czasu pro
ponowałem Wydawnictwu Prószyński 
i S-ka książkę pt. Księżyce planet  —  

bez rezultatu.
Zamyka ten rozdział kilka bardzo 

interesujących tabel oraz wykresów 
dokończenie na s. 94
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czytelnicy piszą...

Szanowna Redakcjo!
W załączeniu przesyłam do dyspozycji Redakcji— zgod

nie z tym, co obiecałem w poprzednim liście — zdjęcia 
z przejścia Wenus i pasażerskiego samolotu odrzutowego 
na tle tarczy słonecznej 8 czerwca 2004 r.

Zdjęcia zostały wykonane jako zapis zjawiska w postaci 
ruchomego filmu na taśmie VHS przez kamerę CCD czar
no-białą z zapisem czasu z DCF przez inserter. Zebrany 
materiał na taśmie VHS wymagał komputerowego opraco
wania. Miałem z tym spore problemy. Po przetworzeniu z za
pisu filmu VHS na postać cyfrową wykonałem zdjęcie apa
ratem cyfrowym z ekranu monitora przy pozycji „stop-klat- 
ka". Dlatego, na większości z nich wytworzyła się siatecz- 
ka-raster, ponieważ „sprzęgły się” piksele monitora i apa
ratu cyfrowego.

Łączę pozdrowienia
Franciszek Chodorowski 

Kolonia Księżyno

Szanowny Panie Profesorze-właścicielu planetoidy nr 14382!
Serdecznie gratulujemy tego zaszczytnego wyróżnienia!
Jako specjaliści od orbit kometamych i nie tylko, prze

syłamy poniższy rysunek orbity planetoidy Woszczyk w rzu
cie na płaszczyznę ekliptyki.

Serdecznie pozdrawiamy -  drużyna Pracowni Mecha
niki Nieba i Planetologii (jak nas niedawno przemianowa
no) Centrum Badań Kosmicznych PAN:

Ryszard Gabryszewski, Małgorzata Królikowska 
Grzegorz Sitarski (Szef!), Sławomira Szutowicz 

Krzysztof Ziolkowski

Drodzy Koledzy,
jakżesz miło jest otrzymywać gratulacje od znakomi

tych Koleżanek i Kolegów, badaczy ruchów ciał niebie
skich i z kompetentnego źródła dowiedzieć się, gdzie to 
nowo ochrzczona planetoida się znajduje! Dziękuję bar
dzo. Miło mi też, że otrzymuję gratulacje od „Szefa” Dru
żyny, który od kilkudziesięciu już lat ma międzyplanetarną 
posiadłość (planetoida nr 2042).

Ściskam Was serdecznie
Andrzej

9 4 / 0 9 / 9 8  
e S ! <9 6 : 4 e  
+ 2 7 .

9 4 / 9 6 / 9 8  f _ 
: 8 6 ! 4 0 . + 3

+ 2 7 . 5 « C
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poradnik obserwatora

Interesujące obiekty: Kasjopea
Obiekt

Rodzaj
Obiektu

a
[ h : m : s ]

(5 V
[mag.]

Rozmiary
Kątowe

Obserw. wizualne 
D[mm] / pow.

Obserw. fotograficzne 
D[mm] / F[mm]

Stock 2 GO 02:15:00,0 +59:16:00 4,4 60' 40-60/8-15x 40-70/135-500
Collinder 463 GO 01:48:24,0 +71:57:00 5,7 36“
Collinder 33 GO 02:59:18,0 +60:24:00 5,9 40“
NGC 457 GO 01:19:06,0 +58:20:00 6,4 13'
1C 1848 M 02:52:54,0 +60:18:00 6,5 60“
IC 1805 M 02:34:54,0 +61:05:00 6,5 90“
NGC654 GO 01:40:06,0 +61:53:00 6,5 5” 40-60/10-30x 50-80/1000
NGC 129 GO 00:29:54,0 +60:14:00 6,5 21" 40-60/8-20x 40-70/135-500
Melotte 15 GO 02:32:36,0 +61:27:00 6,6 21“
NGC 1027 GO 02:42:42,0 +61:33:00 6,7 20'
NGC 7789 GO 23:57:00,0 +56:44:00 6,7 16-
Collinder 34 GO 03:00:54,0 +60:25:00 6,8 25“
M 52 GO 23:24:12,0 +61:35:00 6,9 13“
Trumpler 3 GO 03:11:48,0 +63:15:00 7,0 23”
Stock 5 GO 02:04:30,0 +64:26:00 7,0 15”
NGC 225 GO 00:43:24,0 +61:47:00 7,0 12'
Markarian 6 GO 02:29:36,0 +60:39:00 7,1 4,5“ 50-60/10-30x 50-80/1000
NGC 663 GO 01:46:00,0 +61:15:00 7,1 16’ 50-70/8-20x 40-70/135-500
M 103 GO 01:33:12,0 +60:42:00 7,4 6“ 50-70/10-30x 60-80/1000
NGC 281 M 00:52:48,0 +56:37:00 7,4 35"x30” 50-80/10-15x 50-80/135-500
NGC 659 GO 01:44:12,0 +60:42:00 7,9 5“ 60-90/40-80x 60-80/1500
Trumpler 1 GO 01:35:42,0 +61:17:00 8,1 4,5'
NGC 637 GO 01:42:54,0 +64:00:00 8,2 3,5’
King 14 GO 00:31:54,0 +63:10:00 8,5 7“
NGC 7790 GO 23:58:24,0 +61:13:00 8,5 5"
NGC 436 GO 01:15:36,0 +58:49:00 8,8 6"
Stock 24 GO 00:39:42,0 +61:57:00 8,8 4"
NGC 189 GO 00:38:42,0 +61:04:00 8,8 3,7"
Harvard 21 GO 23:54:06,0 +61:46:00 9,0 4“
NGC 146 GO 00:33:06,0 +63:18:00 9,1 7"
NGC 185 G 00:38:57,9 +48:20:18 9,2 13"x10" 80-100/40-80x 80/1500
Frolov 1 GO 23:57:24,0 +61:38:00 9,2 -

Berkeley 62 GO 01:01:00,0 +63:57:00 9,3 10“
NGC 381 GO 01:08:18,0 +61:35:00 9,3 6“
NGC 133 GO 00:31:12,0 +63:22:00 9,4 T
NGC 7788 GO 23:56:42,0 +61:24:00 9,4 9“
NGC 559 GO 01:29:30,0 +63:18:00 9,5 4,4"
NGC 147 G 00:33:11,6 +48:30:28 9,5 14“x8“
Berkeley 58 GO 00:00:12,0 +60:58:00 9.7 8“
NGC 103 GO 00:25:18,0 +61:21:00 9,8 5“
King 21 GO 23:49:54,0 +62:43:00 9,8 2,5“ 100/60-100x 80-100/1500
Czernik 3 GO 01:04:06,0 +62:48:00 9,9 3“
Stock 6 GO 02:23:42,0 +63:52:00 10,0 20“ 120/60-100x 80-100/1000
King 12 GO 23:53:00,0 +61:58:00 10,0 2“ 150/60-100x 100-150/2000

■ Berkeley 65 GO 02:39:00,0 +60:25:00 10,2 5“
King 16 GO 00:43:42,0 +64:11:00 10,3 3“
Czernik 13 GO 02:44:42,0 +62:21:00 10,4 6“
King 4 GO 02:35:42,0 +59:00:00 10,5 3“
Berkeley 4 GO 00:45:30,0 +64:24:00 10,6 5“
NGC 278 G 00:52:04,5 +47:33:00 10,8 2,4“x2,4“
NGC 609 GO 01:37:12,0 +64:33:00 11,0 3“
Maffei 1 G 02:36:18,0 +59:39:00 11,4 5”x3“ 200-250/100x 200-250/2000
IC 166 GO 01:52:12,0 +61:50:00 11,7 4,5“
G -  galaktyka, GO -  gromada otwarta, M -  mgławica Wiesław Skórzyński
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Maj
Słońce

Wznosi się po ekliptyce nadal coraz wyżej ponad równik 
niebieski, w związku z czym dzień jest coraz dłuższy i w cią
gu miesiąca przybywa go o ponad godzinę: w Warszawie 
1 maja Słońce wschodzi o 3h06m, zachodzi o 18h02m, a 31 
maja wschodzi o 2h21m, zachodzi o 18h46m.

W maju Słońce wstępuje w znak Bliźniąt.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2005 P [°j Bn [°] L0 [ ° ] ____

1 -24 ,13 -4 ,16 232,19
3 -23 ,76 -3 ,96 205,75
5 -23 ,36 -3 ,75 179,32
7 -22,94 -3 ,54 152,88
9 -22,48 -3 ,32 126,43
11 -22,00 -3,11 99,99
13 -21 ,49 -2 ,88 73,54
15 -20 ,96 -2 ,66 47,09
17 -20 ,39 -2 ,43 20,64
19 -19,81 -2 ,20 354,19
21 -19 ,19 -1 ,97 327,73
23 -18 ,56 -1 ,73 301,27
25 -17 ,90 -1 ,50 274,81
27 -17,21 -1 ,26 248,34
29 -16,51 -1 ,02 221,88
31 -15,78 -0 ,78 195,41

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

B0, L0 -  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy; 18d13h27m —  heliograficzna długość środka 
tarczy wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w pierwszej poło

wie miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w maju 
następująca: ostatnia kwadra 1d06h24m, nów8d08h45m, pierw
sza kwadra 16d08h56m, pełnia 23d20h18m oraz ponownie 
ostatnia kwadra 30d11h47m. W apogeum Księżyc znajdzie 
się 14d13h40m, a w perygeum 26d10h42m.

Planety i planetoidy
Merkury znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest 

niewidoczny.
W połowie maja wieczorem tuż nad północno-zachod- 

nim horyzontem pojawia się Wenus, jednak nawet pod ko
niec miesiąca, w godzinę po zachodzie Słońca, wznosi się 
ona na wysokość jedynie 2° i pomimo dużej jasności (pra
wie - 4 m) jej obserwacja jest raczej niemożliwa.

Nad ranem w gwiazdozbiorze Wodnika można obser
wować Marsa, którego wysokość nad horyzontem, mierzo
na ok. godzinę przed wschodem Słońca, w  ciągu miesiąca 
rośnie od 8° do 12°. Jasność planety wynosi 0,5m, jednak 
przy średnicy tarczy 7” obserwacja jakichkolwiek szczegó
łów powierzchniowych, zwłaszcza przy tak niskim położe
niu nad horyzontem, jest praktycznie niemożliwa.

AO
Rys. 1. Merkury, Wenus i Saturn nad zachodnim horyzontem 
(w Warszawie) w maju i czerwcu 2005 pod koniec zmierzchu 
cywilnego (około godzinę po zachodzie Słońca)

Jowisz jest widoczny w pierwszej połowie nocy w gwiaz
dozbiorze Panny jako „gwiazda" -2 m.

Wieczorem w gwiazdozbiorze Bliźniąt zobaczymy Sa
turna świecącego z jasnością 0,2m. W ciągu miesiąca wy
sokość planety nad wieczornym horyzontem, wynosząca 
początkowo 42° szybko maleje do zaledwie 17°.

Uran i Neptun przebywają na niebie w pobliżu Słońca 
i są niewidoczne.

Pluton jest widoczny całą noc w gwiazdozbiorze Węża, 
jednakże jego jasność wynosi jedynie 13,8m i do jego zaob
serwowania niezbędny jest teleskop o średnicy zwierciadła 
przynajmniej 15 cm.

W maju możemy obserwować w pobliżu opozycji jasne 
planetoidy:

(1) Ceres, (jasność 7,0m). 1 V: 15h20,1m, -8°34 ’; 11 V: 
15h10,9m, -8°29’; 21 VI: 15h01,8m, -8 °32 ’; 31 VI: 14h53,9"\ 
-8 °4 5 ’.

(2) Pallas, Gasność 8,2m). 1 V: 12h07,7m, 19°20’; 11 V: 
12h07,5m, 20°18’; 21 VI: 12h09,6m, 20°44’; 31 VI: 12h13,9m, 
20°42’.

Meteory
W dniach od 19 kwietnia do 28 maja promieniują mete

ory z roju eta Akwarydów (ETA), związanego z kometą 
Halleya (był obserwowany już w VII w. w Chinach). W  roju 
tym obserwuje się jasne, szybkie meteory, pozostawiające 
bardzo długie ślady. Maksimum aktywności roju przypada 
w tym roku w dniu 6 maja o godzinie 0 UT. Radiant mete
orów leży w gwiazdozbiorze Wodnika i ma współrzędne: 
rekt. 22,5h, deki. -1 °. Warunki obserwacji w tym roku będą 
bardzo dobre w związku z Księżycem zbliżającym się do 
nowiu.

*  *  *

1d00h16m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga minimum
jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6m [mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2002],

1d17h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
2d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
2d17h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.
3d10h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
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4d01h01m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga 
maksimum jasności (3,5m) [mapka zamieszczo
na w „Uranii-PA" 1/2003],

6d07h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl.
2 ° .

6d18h Minimalna libracja Księżyca (4,7°) w kierunku 
Mare Fecunditatis (zacienione).

7d Gwiazda zmienna długookresowa o Cet (Mira)
(2h19,3m, -2°58’) osiąga maksimum jasności 
(3,4m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA”
3/2002].

9d04h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3°.
10d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elonga- 

cji zachodniej.
11d Gwiazda zmienna długookresowa RS Lib (mi- 

ryda) (15h24,3m, -22°55') osiąga maksimum ja
sności (7,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii- 
PA” 1/2004],

11d20h07m Gwiazda zmienna r\ Aql (cefeida) osiąga 
maksimum jasności (3,5m) [mapka zamieszczo
na w „Uranii-PA” 4/2003],

12d19h Maksymalna libracja Księżyca (6,8°) w kie
runku krateru Maurolycus (oświetlony).

13d Gwiazda zmienna długookresowa R Lyn (miryda) (7h01,3m, 
+55°20’) osiąga maksimum jasności (7,9m).

13d 16h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 5°.
14d Gwiazda zmienna długookresowa S CMi (miryda) (7h32,7m, 

+8°20’) osiąga maksimum jasności (7,5m).
15d11h Złączenie Marsa z Uranem w odl. 1°.
16d Gwiazda zmienna długookresowa RR Sgr (miryda) (19h55,9m, 

-29°11’) osiąga maksimum jasności (6,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 2/2004],

18d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.

18d18h Minimalna libracja Księżyca (6,3°) w kierunku Mare Orien
tate (zacienione).

19d00h21m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003],

19d22h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 1°.
20d00h Neptun nieruchomy w rektascensji.
20d22h49m Słońce wstępuje w znak Bliźniąt, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wtedy 60°.
22d22h53m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi

nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,4m [map
ka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2005],

0 ~ '\— w -----------------  16
1 \  /O----
2  \ P ^  = :-------  18

3  \  ̂ -----  19

4   -------------------------  2 0
5  Y T----  21
6  -:v \  22
 7  t-y  \  23
8  yf: >----V -  24

9  -------- j—  25

1 0  V  >) /  26

1 1 ---------  27

1 2  4 Ą ----  28

1 3  / y r ----  29
1 4  ^ ----------  30

15 / / /  >------  31
16 I ^  '1------- 32
Rys. 3. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w maju 
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
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Rys. 4. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Saturna 
w maju 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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2005 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

23d Gwiazda zmienna długookresowa V Cas (mi- 
ryda) (23h11,6m, +59°42') osiąga maksimum 
jasności (7,9m) [mapka zamieszczona w „Ura- 
nii-PA” 4/2004],

23d00h Minimalna libracja Księżyca (6,3°) w kie
runku Sinus Iridium (zacieniona).

26d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elon- 
gacji zachodniej.

28d01h Maksymalna libracja Księżyca (6,7°) w kie
runku Mare Frigoris (zacienione).

28ó22" Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°. 
30d Gwiazda zmienna długookresowa R Cas (mi- 

ryda) (23h58,4m, +51°24’) osiąga maksimum 
jasności (7,0m) [mapka zamieszczona w „Ura- 
nii-PA" 6/2002],

30d15h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°. 
30d20h59m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osią

ga maksimum jasności (3,5m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 1/2003],

31d11h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 1°.
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R Lyn (7h01m18,0s, +55°19’50”). Podane jasności gwiazd porówna
nia (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

Rys. 7. Mapa gwiazdozbioru Małego Psa do obserwacji gwiazdy 
zmiennej S CMi (7h32m43,1s, +8°19’05”). Podane jasności gwiazd 
porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

XXIV KONFERENCJA SEKCJI OBSERWACJI POZYCJI I ZAKRYĆ 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII

W dniach 17-19 czerwca br. odbędzie się kolejna konferencja SOPiZ PTMA 
Miejscem obrad będzie Międzyszkolne Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach 

Informacji w sprawie konferencji udziela kol. Leszek Benedyktowicz najlepiej poprzez e-mail:
lechben@ao2.pl lub tel. 502 843 389.

90 U R A N I A  -  Postępy A s t r o n o m ii 2/2005

mailto:lechben@ao2.pl


r  } j  U  kalendarz astronomiczny 2005

Czerwiec
Słońce

W czerwcu deklinacja Słońca wzrasta aż do dnia przesi
lenia letniego, 21 czerwca, kiedy osiągnie wartość maksy
malną: Słońce wstępuje wtedy w zodiakalny znak Raka, roz
poczynając w ten sposób astronomiczne lato. W związku 
z tym w czerwcu przypada najdłuższy dzień i najkrótsza noc 
w roku na naszej półkuli.

W Warszawie 1 czerwca Słońce wschodzi o 2h21m, za
chodzi o 18h48m, a 30 czerwca wschodzi o 2h18m, zachodzi
o 19h01m. Najwcześniej Słońce wzejdzie w dniu 17 czerwca 
(2h14m), najpóźniej zajdzie w dniu 25 czerwca (19h01m).

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku czerw

ca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu na
stępująca: nów 6d21h55m, pierwsza kwadra 15d01h22m, peł
nia 22d04h14nn oraz ostatnia kwadra 28d18h23m. W apogeum 
Księżyc znajdzie się 11d06h12m, a w perygeum 23d11h48m.

Planety i planetoidy
W połowie czerwca wieczorem, tuż nad północno-za- 

chodnim horyzontem, pojawia się Merkury, jednak pod ko
niec miesiąca, w godzinę po zachodzie Słońca, wznosi się 
on na wysokość jedynie niecałych 3° i przy jasności jedynie 
0m jego obserwacja jest praktycznie niemożliwa.

W odnalezieniu Merkurego może jednak pomóc Wenus, 
która wieczorem 27 czerwca, świecąc z jasnośc ią -4m, zbli
ży się do niego na odległość jedynie 5’, jednak nawet jej 
dostrzeżenie tak nisko nad horyzontem można będzie uwa
żać za sukces.

W ciągu miesiąca poprawiają się warunki porannej wi
dzialności Marsa. W pierwszych dniach czerwca, na począt
ku świtu cywilnego, planeta znajduje się na wysokości jedy
nie 12° nad południowo-wschodnim horyzontem, pod ko
niec miesiąca wznosząc się już na wysokość 24°. W tym 
czasie, w  związku ze zbliżaniem się Ziemi do Marsa, rośnie 
także jasność planety (do 0m) oraz średnica jej tarczy (do 
10”). W czerwcu faza tarczy planety osiąga maksymalną 
w 2005 r. wartość, co przy podanej średnicy umożliwia jej 
dostrzeżenie nawet przez niewielkie teleskopy amatorskie.

Warunki widoczności Jowisza w porównaniu z majem 
praktycznie się nie zm ieniają powoli maleje jednak jasność 
planety i średnica jej tarczy, osiągając pod koniec miesiąca 
odpowiednio - 2 m i 37".

Na początku czerwca wieczorem można jeszcze próbo
wać odnaleźć Saturna, który z dnia na dzień świeci coraz 
niżej nad zachodnim horyzontem, jednak już w połowie mie
siąca obserwacje planety stają się niemożliwe.

Po koniec miesiąca, nad ranem teoretycznie staje się 
możliwa obserwacja Urana i Neptuna, jednak w ich dostrze
żeniu przeszkadzać będzie niskie położenie nad horyzon
tem i jasne niebo okresu „białych nocy”.

„Białe noce” są także przyczyną dla której w czerwcu 
praktycznie kończy się okres obserwacji Plutona.

W czerwcu możemy obserwować w pobliżu opozycji 
jasną planetoidę:

(1) Ceres, Qasność 7,6m). 10 VI: 14h47,8m, -9 °0 8 ’; 20 VI: 
14h44,0m, -9 °4 3 ’; 30 VI: 14h42,6m, -10°27 ’.

Meteory
W dniach od 11 do 21 czerwca promieniują meteory z roju 

czerwcowych Lirydów (JLY). Rój ten obserwowany był w la
tach 60. i 70. XX w., następnie zaniknął. Ponownie obser
wowany w 1996 r., nie został jednak dobrze zbadany. Nie
stety, tegorocznym obserwacjom meteorów w okresie prze
widywanego maksimum w dniu 16 czerwca będzie przeszka
dzał Księżyc po pierwszej kwadrze. Radiant meteorów leży 
w gwiazdozbiorze Lutni kilka stopni na południe od Wegi
i ma współrzędne: rekt. 18h32m, deki. +35°.

W dniach od 26 czerwca do 2 lipca promieniują meteory 
z roju czerwcowych Bootydów (JBO). Rój ten obserwowa
ny był w 1916 r., następnie być może w 1921 i 1927 r., po 
czym zaniknął. Dużym zaskoczeniem było ponowne poja
wienie się czerwcowych Bootydów w 1998 r. i to od razu 
jako aktywnego roju —  tzw. zenitalna liczba godzinna (ZHR) 
przez ponad pół doby wynosiła wtedy od 50 do ponad 100! 
Macierzysta kometa roju, 7P/Pons-Winnecke przechodziła 
przez peryhelium w styczniu 1996 i ponownie w maju 2002. 
Obecnie orbita komety zbliża się do orbity Ziemi na odleg
łość aż 0,24 j.a., tak więc aktywność z 1998 r. musiała być 
związana ze starszym materiałem krążącym po orbicie re
zonansowej z Jowiszem (z 1819, 1869 lub 1825 r.). Tego
roczne maksimum przewidywane jest w dniu 27 czerwca 
ok. godziny 8h UT. Radiant meteorów leży w gwiazdozbio
rze Wolarza i ma w tym dniu współrzędne: rekt. 14h56m, deki. 
+48°. W obserwacjach tych niezwykle wolnych meteorów 
w drugiej połowie nocy będzie przeszkadzał Księżyc tuż 
przed ostatnią kwadrą.

*  *  *

2d23h Minimalna libracja Księżyca (5,6°) w kierunku Mare Fecun-
ditatis (zacienione).

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT) 

Data 2005 P [ ° ]___  B0 [°] ______Ln [°]

1 -15,41 -0 ,66 182,18
3 -14,66 -0 ,42 155,71
5 -13,88 -0 ,18 129,24
7 -13,09 0,07 102,78
9 -12,28 0,31 76,30
11 -11,46 0,55 49,83
13 -10,62 0,79 23,36
15 -9 ,77 1,03 356,89
17 -8,91 1,27 330,42
19 -8 ,04 1,50 303,94
21 -7 ,16 1,74 277,47
23 -6 ,27 1,97 250,99
25 -5 ,37 2,20 224,52
27 —4,47 2,43 198,04
29 -3 ,57 2,65 171,57

1 -2 ,66 2,88 145,10

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

B0, L0 —  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

14d18h22m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.
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cu 2005 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

3d09h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
5d22h Jowisz nieruchomy w rektascensji.
7d Gwiazda zmienna długookresowa R Leo (miry- 

da) (9h47,6m, +11°26’) osiąga maksimum jas
ności (5,8m) [mapka zamieszczona w „Uranii- 
PA" 3/2004],

7d06h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl.
3°.

8d14h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3°.
8d15h Maksymalna libracja Księżyca (6,8°) w kie

runku krateru Maurolycus (oświetlony).
9d Gwiazda zmienna długookresowa T Her (miry- 

da) (18h09,1m, +31°01’) osiąga maksimum ja
sności (8,0m).

10d Gwiazda zmienna długookresowa RT Cyg 
(miryda) (19h43,6m, +48°47’) osiąga maksi
mum jasności (7,3m) [mapka zamieszczona w 
„Uranii-PA" 1/2002].

10d02h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 4°.
12d22h40m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph 

osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy 
spada od 5,9m do 6,6m [mapka zamieszczona w „Uranii-PA 
3/2002],

13d03h Minimalna libracja Księżyca (6,2°) w kierunku krateru Schic- 
kard (zacieniony).

14a03h Pluton w opozycji do Słońca.
15d04h Uran nieruchomy w rektascensji.
15d23h21m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003],
16d06h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 1°.
18d23h08m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2003],
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Rys. 9. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w czerwcu 
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

19d02h Maksymalna libracja Księżyca (7,5°) w kierunku Oceanus 
Proceiiarum (zacieniony).

21d Gwiazda zmienna długookresowa RS Vir (miryda) (14h27,3m, 
+4°41') osiąga maksimum jasności (8,1m).

21d06h46m Słońce wstępuje w znak Raka, jego długość ekliptycz- 
na wynosi wtedy 90°. Początek astronomicznego lata. 

23d21h33m Gwiazda zmienna r] Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 4/2003], 

24d11h Minimalna libracja Księżyca (6,5°) w kierunku Mare Frigo- 
ris (zacienione).

25d08h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
26d03h Złączenie Wenus z Saturnem w odl. 1°.
26d13h Złączenie Merkurego z Saturnem w odl. 1°.
26d20h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
27d Gwiazda zmienna długookresowa R Psc (miryda) (1 h30,7m, 
+2°52’) osiąga maksimum jasności (8,2m).

27d16h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 0,07°.
28d Gwiazda zmienna długookresowa /  Cyg (miryda) 
(19"50,5m, +32°55’) osiąga maksimum jasności (5,2m) [map
ka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2002],

29d02h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 1°.
30d Gwiazda zmienna długookresowa U Her (miryda) 
(16h25,8m, +18°54’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [map
ka zamieszczona w „Uranii-PA" 2/2004],

30d03h Maksymalna libracja Księżyca (6,9°) w kierunku Mare 
Fecunditatis (zacienione).

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

Aby otrzymać datę w obowiązującym w maju i czerw
cu w Polsce „czasie letnim”, należy dodać 2 godziny.

Momenty złączeń planet z Księżycem są podane dla 
współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia po
dano momenty największego zbliżenia obiektów na nie
bie. Podane są wszystkie złączenia, nie tylko widocz
ne w Polsce.

W spó łrzędne  rów n ikow e podane są  dla Epoki 
2000 .0 .

Opr. T. Ściężor
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Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne 
oraz

Polskie Towarzystwo Meteorytowe

zapraszają na

III SEMINARIUM METEORYTOWE 
i

WALNY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA  
METEORYTOWEGO

OLSZTYN 21-22 kwietnia 2005 roku 

Miejsce seminarium
Seminarium odbędzie się w Olsztyńskim Planetarium 
przy al. Piłsudskiego 38 
Koszty udziału w seminarium:
Opłata konferencyjna wynosi 70 zł 
Studenci i uczniowie 50 zł.

Noclegi
Zapewniamy noclegi w hotelu „Relax” przy ul. Żołnier
skiej 13a (w pobliżu Obserwatorium Astronomicznego) 
w pokojach 1 i 2-osobowych.
Cena noclegu wynosi:
za pokój 1-osobowy — 80 zł za dobę
za miejsce w pokoju 2-osobowym — 48 zł za dobę od
osoby
lub w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. 
Kościuszki 72/74.
Cena noclegu wynosi:
za miejsce w pokoju 3-4 — osobowym ok. 19 zł za dobę 
od osoby
za miejsce w pokoju 2- osobowym ok. 23 zł za dobę od 
osoby
opłata za pościel 6 zł 
opłata miejscowa 1,60 zł.
Nauczyciele, studenci i uczniowie mają zniżkę 4 zł. 
Koszty noclegu można zmniejszyć, przyjeżdżając 
z własnym śpiworem.

Wyżywienie
Wszystkie posiłki będą przygotowane w barze „Koro
na” przy ul. Żołnierskiej 16 (naprzeciwko Obserwato
rium, w budynku Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej) 
Całodzienne wyżywienie — w cenie ok. 40 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium są pro
szone o wysłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 
31 marca 2005 r. na adres pocztowy

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne 
al. Piłsudskiego 38; 10-450 Olsztyn 
lub elektroniczny: biala@planetarium.olsztvn.pl 
Kontakt telefoniczny

Obóz Szkoleniowo- 
-Obserwacyjny PTMA 

„OSOP 2005”
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Miłoś

ników Astronomii zaprasza na piąty Obóz Szkolenio- 
wo-Obserwacyjny PTMA „OSOP 2005”.

Obóz odbędzie się w dniach 28 lipca — 8 sierpnia 
2005 w schronisku „Cicha Dolina” w Roztokach Gór
nych (zachodnia część Bieszczadów, na południe od 
Cisnej). Celem obozu jest nauczenie wszystkich chęt
nych podstaw obserwacji nieba.

W planie obozu znajduje się szkolenie w zakresie:
• orientowania się na niebie
• podstaw określania czasu i współrzędnych 

w astronomii
• podstaw optyki astronomicznej
• obserwacji Słońca
• obserwacji Księżyca, planet, planetoid oraz komet
• obserwacji gwiazd zmiennych
• obserwacji meteorów
• obserwacji obiektów mgławicowych
• obserwacji zjawisk zakryciowych.
Przewidziane są zarówno dzienne zajęcia teoretycz

ne, jak też obserwacje nocne. Instruktorami będą do
świadczeni obserwatorzy, członkowie PTMA. Ponad
to są przewidziane wykłady popularnonaukowe z dzie
dziny astrofizyki i kosmologii. Planowane są także wy
cieczki turystyczne po Bieszczadach.

Przewidywany koszt obozu to około 295 zł. Kwota 
ta obejmuje:

• nocleg w schronisku (należy wziąć własne śpi
wory)

• transport z Krakowa (cena transportu zależy od 
liczby uczestników)

• ubezpieczenie.
Wyżywienie każdy uczestnik Obozu zapewnia we 

własnym zakresie. Można skorzystać ze stołówki 
schroniska, co jednak podnosi koszty.

Organizatorzy Obozu zapewniają zaopatrzenie 
w wystarczającą ilość teleskopów, jednakże mile wi
dziane jest posiadanie własnego sprzętu obserwacyj
nego.

Warunkiem uczestnictwa w obozie jest:
• Członkostwo PTMA. Osoby nie należące do PTMA 

muszą się wcześniej zapisać.
• Ukończone 18 lat. Osoby w wieku 16-18 lat muszą 

przedstawić pisemną zgodę rodziców. Osoby w wieku 
poniżej 16 lat mogą brać udział w Obozie wyłącznie 
wraz z pełnoletnim opiekunem.

Liczba miejsc ograniczona! Listę uczestników za
twierdzi Zarząd Oddziału Krakowskiego PTMA, a oso
by zakwalifikowane zostaną powiadomione. Ostatecz
nym terminem przyjmowania zgłoszeń jest 31 maja 
2005. Osoby zakwalifikowane muszą wpłacić podaną 
kwotę w terminie do tygodnia od chwili otrzymania 
potwierdzenia.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować 
bezpośrednio do kierownika Obozu, dra Sławomira 
Stachniewicza, najlepiej przez e-mail (Sławomir. 
Stachniewicz@ifj.edu.pl) lub telefonicznie: tel. kom. 
0504 836 142.
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recenzje Uranii-PA

dokończenie ze s. 85
dotyczących wydarzeń i zjawisk astro
nom icznych na sferze n ieb iesk iej 
w całym XXI stuleciu, tj. oczywiście 
tych, których efemerydy można było 
obliczyć. Oprócz tego można się na
stawiać na zdarzenia niespodziewane, 
oby tylko nie katastroficzne!

Ostatni rozdział dotyczy rozmaitych 
zjawisk oraz obiektów znajdujących się 
poza naszym układem planetarnym. 
Przede wszystkim znakomita część 
tego tekstu została poświęcona gwiaz
dom różnego typu widmowego i róż
nej klasy jasności, czyli obiektom od 
średnicy rzędu 10 km (gwiazdy neutro
nowe) do rozmiarów R ~  1000 R@ 
(nadolbrzymy), a także ich ewolucji. 
Ponadto Jan Mietelski główną uwagę 
zwrócił ku ulubionym przez miłośni
ków astronomii obiektom obserwacji: 
gwiazdom zmiennym (w tym zaćmie
niowym) i układom podwójnym oraz 
wielokrotnym.

Końcowe partie tekstu opisują roz
maite gromady gwiazd, przedstawiają 
zagadnienia astronomii gwiazdowej 
i pozagalaktycznej oraz wybrane pro
blemy kosmologiczne.

Zamyka ten niezwykły poradnik 
obszerny wykaz literatury naukowej, 
popularnonaukowej i przeglądowej. 
A miłośnikom astronomii polecamy 
ten Kalendarz z wielu różnych wzglę
dów.

T. Zbigniew Dworak

Andrzej Manecki, Encyklopedia mi
nerałów. M inerały Ziem i i m aterii 
kosmicznej, Uczelniane Wydawnictwa 
Naukowo-Dydaktyczne AGH, 500 s., 
Kraków 2004.

Pod koniec ubiegłego roku ukazała się 
niezwykła pozycja UWND AGH au
torstwa prof. Andrzeja Maneckiego, 
w ybitnego m ineraloga z Akademii 
G órn iczo-H utn iczej w K rakow ie, 
efektywnie zajmującego się również 
aeromineralogią oraz kosmomineralo- 
gią i materią pozaziemską: Księżyca, 
meteorytów, pyłów kosmicznych, ko
met, planetek, planet i ich satelitów.

Encyklopedia, która powstawała 
siedem lat, prezentuje w części I wy
kaz (hasła) zidentyfikowanych i zwe
ryfikowanych 4031 minerałów. Nato
miast część II przedstawia wykaz 295 
minerałów materii kosmicznej w Ukła
dzie Słonecznym (m. in. także mine
rały pierwotnej materii dysku proto- 
planetamego), w tym —  52 minerały 
nie występujące na Ziemi. Dodajmy, 
że dotychczas nigdzie na świecie nie 
powstała podobna encyklopedia mine
rałów zawierająca wydzielony szcze
gółowy słownik składników materii 
pozaziemskiej z opisem występowa
nia i warunków tworzenia się takich 
m inerałów i zestawem  najw ażniej
szych pozycji literatury dotyczący po
szczególnych haseł! Informacje przed
staw ione w części II będą  zatem  
szczególnie interesujące dla miłośni

ków astronomii i kolekcjonerów me
teorytów.

Każde hasło zawiera: nazwę mine
rału  (po lską  i ang ielską), sym bol 
(skład) chemiczny, układ krystalogra
ficzny, opis podstawowych własności 
fizycznych i innych, nazwisko od
krywcy i bibliografię.

W części III zostały zestawione 
minerały, które okazały się nieistnie
jące, jak również: synonimy, nazwy 
handlowe, techniczne, gemmologicz- 
ne, nazwy mieszanin minerałów uwa
żanych wcześniej za odrębne mine
rały, nazwy omyłkowe i inne; razem
—  4800 haseł!

N atom iast część IV stanow i po 
prostu słownik nazw angielskich wraz 
z odpowiadającymi im nazwami pol
skimi. Autor dołączył również skró
ty cytowanych periodyków  nauko
wych, książek i monografii, a także
—  wybrane pozycje literatury nie
zmiernie pomocne przy powstawaniu 
tego dzieła. Uzupełnieniem jego jest 
załączony kompakt (CD-ROM ) za
wierający 100 barwnych fotografii 
minerałów oraz ich kryształów.

W dniu 20 grudnia 2004 r. odbyła 
się na Akademii Górniczo-Hutniczej, 
w sali im. Ignacego Domeyki (!), miła 
uroczystość: promocja —  pod patrona
tem JM Rektora AGH prof. Ryszarda 
Tadeusiewicza —  właśnie opublikowa
nej przez UWND AGH Encyklopedii 
minerałów  prof. Andrzeja Maneckie
go. Przybyli liczni goście —  współ
pracownicy i przyjaciele Profesora, 
a także Jego rodzina. Obecny był rów
nież Prezes PTMA dr Henryk Brance- 
wicz. Promocję poprowadził Dziekan 
Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochro
ny Środowiska AGH, prof. Tadeusz 
Słomka.

Przedstaw ioną pokrótce pozycję 
gorąco polecam  także astronomom 
i miłośnikom astronomii, zwłaszcza 
tym, którzy zajmują się meteorytyką, 
badaniem własności fizycznych i che
micznych materii jąder komet, czy też 
szeroko rozumianą planetologią i ko- 
sm om ineralogią . Inne inform acje  
o książce można uzyskać na stronie 
internetowej http://www.Wydawnic- 
twoAGH.pl.

T. Zbigniew Dworak

O  Z PTMA na zaćmienie Słońca!
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii planu

je zorganizowanie dla członków PTMA dwie wyprawy obserwacyjne: na ob
rączkowe zaćmienie 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. przejazd, noclegi, wyżywie
nie, ubezpieczenie) na dzień dzisiejszy wynoszą: ok. 1200 zł do Hiszpanii 
i 1500 zl do Turcji.

Przybliżony czas trwania wynosi w każdym przypadku 9-12 dni (w planie 
„po drodze" także zwiedzanie atrakcji turystycznych). Prosimy o wstępną de
klarację uczestnictwa 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 „Zaćmienie”.
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astronomia i muzyka

Muzyka dla Tytana

Skomponowali ją  dwaj Francuzi, 
tworzący formację o nazwie La 
Place. Można było ją  usłyszeć 
równocześnie na powierzchniTytana i na 

Ziemi w porze nagłośnionej medialnie 
fazy opadania próbnika Huygens na po
wierzchnię otoczonego gęstą atmosferą 
największego księżyca Saturna Tytana.

Nie jest to ani „kosmiczna” muzyka 
elektroniczna, jak w przypadku misji 
„Mars Polaris”, ani pompatyczna mu
zyka elektroniczno-symfoniczna, jak 
było w przypadku dzieła Vangelisa do 
misji „Mars Odyssey”. To 4 porządne 
kawałki współczesnego rocka.

Jej autorzy, podobnie jak nasi miło
śnicy astronomii i astronautyki z Trój
miasta, głoszą swój manifest:
• Upiększać Ziemię i Kosmos rewolu

cyjnymi artystycznymi projektami.
• Uczestniczyć w kosmicznym exodu- 
sie Człowieka.
• Oswajać Człowieka z kosmicznymi 

podróżami i pozaziemskim życiem.
• Przesyłać ludzkie sygnały do poza

ziemskich populacji.
• Nieść oświatę.
• Zapoczątkować powszechną debatę 

na temat przyszłości rodzaju ludzkiego 
w Kosmosie.
• Popularyzować wiedzę o Wszech- 
świecie i nauce, łamiąc dotychczasowe 
schematy.
• Rozsiewać marzenia.
• Używać mechanizmów rynkowych 

w projektach edukacyjnych, społecz
nych i rozrywkowych.
• Przyczynić się do dematerializacji 
środków.

Oficjalna strona projektu MU- 
SIC2TITAN znajduje się w Internecie 
pod adresem: http://www.music2ti- 
tan.com — są tam informacje o auto
rach muzyki, można zobaczyć multi
medialną prezentację oraz usłyszeć 
krótkie fragmenty utworów (niestety, 
całe utwory można pobrać tylko w nie
których krajach, będąc użytkownikiem 
systemu iPod).

Natomiast na stronach interneto
wych ESA (http://www.esa.int) można 
posłuchać dźwięków sygnału radaru 
próbnika, gdy od powierzchni Tytana 
dzieliło go zaledwie kilka kilometrów. 
Sygnał został przekonwertowany na 
zakres akustyczny. Gdy odległość prób- 
nik-księżyc malała, częstość i natęże
nie sygnału rosła. Natężenie pomoże 
uczonym powiedzieć coś o własno
ściach gruntu Tytana.

Na stronach ESA można także usły
szeć dźwięki zarejstrowane przez mikro
fon umieszczony na próbniku Huygens 
podczas opadania na powierzchnię Ty
tana. Może znajdzie się muzyk-kompo- 
zytor, dla którego okażą się inspiracją...

Jacek Drążkowski

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2005 (6 zeszytów) kosztuje 54 zł (zagraniczna 70 zł). 
Cena pojedynczego zeszytu 10 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

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

Nr 44 116022020000000055305241

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

Piotr Wąż 
Centrum Astronomii UMK  

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

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

Julien Civange, twórca Music2Titan i współ- 
kompozytor. Fot. AFP
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relaks z Uranią Krzyżówka

i_____________i

Rozwiązaniem krzyżówki z „Ura- 
nii-PA” nr 6/2004jest hasło: „MO

DEL STANDARDOWY”.
Nagrody w postaci płyt CD wylo

sowali: Janusz Kujawa z Zaniemyśla 
i Piotr Szady z Zabrza. Gratulujemy.
Nagrody wyślemy pocztą.

Lektura bieżącego zeszytu „Uranii” 
w zupełności wystarczy do rozwiązania 
krzyżówki zamieszczonej obok.

1 Laureat Nagrody Nobla z 2002 r.
2 Źródło tajemniczych rozbłysków potasowych
3 Duże W na niebie
4 Planetoida 14382
5 Galaktyki powstałe prawdopodobnie wskutek 

przyłączania mniejszych obiektów
6 Typ neutrina
7 Księżyc Saturna ze smugami
8 Księżyc Saturna o gęstości wody
9 Cząstki podejrzewane o współtworzenie ciem

nej materii
10 Jeden z małych satelitów Saturna
11 Może być ciemna
12 Bardzo znana mgławica w Jednorożcu
13 Obserwatorium rentgenowskie na orbicie
14 Wprowadził stałą kosmologiczną

Rozwiązaniem jest hasło utworzone 
z liter w wyróżnionych polach. Wśród 
autorów prawidłowych odpowiedzi 
rozlosujemy dwie książki o tematyce 
astronomicznej. Na rozwiązania czeka
my do końca kwietnia br. Osoby nie bę

dące prenumeratorami „Uranii-PA”, 
aby wziąć udział w losowaniu nagród, 
muszą dołączyć do rozwiązania kupon 
umieszczony w lewym górnym rogu tej 
strony. Prenumeratorzy mogą przesy
łać rozwiązania drogą elektroniczną.

Stówa kluczowe do odnalezienia hasła 
w krzyżówce z „Uranii-PA” 6/04:
1. Płomień, 2. Machholz, 3. Hiady, 4. Infeld, 
5. Keller, 6. Boska, 7. Alnitak, 8. tympanum, 
9. Dwerniczek, 10. Kwadrantydy, 11. Mora- 
sko, 12. Harran, 13. alidade, 14. lepton, 
15. grawiton, 16. Hydra.

Ciekawe strony internetowe...

Dzisiaj ciekawostka historyczna. Niedawno mieliśmy okazję obserwować przejście 
Wenus przez tarczę słoneczną. To rzadkie zjawisko znalazło należne mu miejsce na 
łamach naszego pisma, chociaż nie wiążą się z nim już tak wielkie emocje naukowe 
jak dawniej. Mamy obecnie znacznie dokładniejsze metody wyznaczania jednostki 
astronomicznej czy w ogóle odległości w Układzie Słonecznym. Dziś proponuję rela
cję z obserwacji przejścia Wenus na tle tarczy słonecznej przeprowadzonych w Wel
lington (w Południowej Afryce) w roku 1882. Możemy ją  znaleźć pod adresem http:/ 
/www.saao.ac.za/~wpk/tovl882/tovwell.html

Willie Koorts zebrał unikalny materiał fotograficzny ilustrujący zarówno same ob
serwacje, jak i dający pojęcie o atmosferze czasów nie tak aż odległych. Jeśli odrzucimy 
dwa ostatnie człony adresu, to znajdziemy się na stronie autora —  można tu znaleźć 
inne ciekawe informacje, ale w tej notce ograniczam się do tematu, który zaciekawił 
mnie bardziej niż pozostałe...
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Mroźne, przejrzyste powietrze w styczniu br. sprzyjało amatorom astrofotografii. 
Poniżej prezentujemy cztery spośród licznej kolekcji zdjęć nadesłanych przez Da
riusza Dorosza z Żabikowa (przy okazji przepraszamy za przekręcenie nazwy miej
scowości w poprzednim zeszycie „Uranii") Uranii

U góry, po lewej: 16.12.2004, eksp. 30 min, film Fuji 400, obiektyw 
szerokokątny 2,8/29

U góry, po prawej: kometa Machholza 8.01.2005, eksp. 2*120 s (pro
wadzenie ręczne), film Fuji 200, obiektyw 2,8/135

Obok: zdjęcie gigantycznej grupy plam słonecznych wykonane me
todą rzutowania na ekran, 16.01.2005

Po prawej: słaba zorza polarna obser
wowana 17 stycznia w godz. 17 .35- 
-19.00. Była widoczna w postaci sła
bych, białych, podłużnych plam światła 
o zmiennej intensywności. Dodatkowo 
w jej obserwacji przeszkadzał Księżyc. 
Zorza wywołana była aktywnością sło
neczną związaną z grupą plam poka
zaną na zdjęciu wyżej
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