
urania 3/>/2005 (717)

tom LXXVI
maj—czerwiec

Fotome

mhćirn iVlich jp f f l  
owiek, który świat nauczył rnier>

życe(?) wokóf planetoid
anzytów za pomocą rnaiych



a dalej ogromne budynki mieszczące wiel
kie teleskopy i 2 kopuły teleskopów pomoc
niczych (obecnie są 2 AT, będzie ich 8). 
Na górnym zdjęciu widzimy teleskop „z gó
ry" wraz z okolicznym krajobrazem, toro
wiskami teleskopów AT i drogami kanałów 
optycznych prowadzących zebrane świa
tło do wspólnego ogniska interferometru 
oznaczonego gwiazdką. Idea i zasady 
działania tego instrumentu wywodzą się 
z odkryć i prac Alberta Michelsona.

Zdjęcia ESO

Europejskie Obserwatorium Południowe 
(ESO) zbudowało w latach 1988-2002, na 
ściętym wierzchołku góry Cerro Paranal 
(2635 m n.p.m.) na pustyni Atacama w Chi
le, Bardzo Duży Teleskop (VLT). Składa 
się on z czterech teleskopów o średnicy 
8,2 m, mogących kierować zebrane świa
tło do wspólnego ogniska. Razem zbierają 
one tyle światła, ile zbierałby teleskop 
o średnicy 16 m, a pracując w systemie 
interferometrycznym, stanowią teleskop 
o średnicy prawie 130 m. Wspomagane te

leskopami pomocniczymi (AT) o średnicy 
1,8 m, które mogą zajmować 30 różnych 
pozycji, będą stanowiły ciągle rozbudowy
wany instrument interferometryczny (VLTI) 
o bazie sięgającej przeszło 200 m, które
go rozdzielczość (0,001 sekundy łuku) bę
dzie tak wielka, że można by widzieć nim 
astronautę na Księżycu. Dolne zdjęcie 
przedstawia ogólny, obecny (2005 r.) wi
dok tego obserwatorium. Na pierwszym 
planie widzimy torowisko i stanowiska ob
serwacyjne dla teleskopów pomocniczych,
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Interferometria, jako technika badawcza, zdobywa coraz szersze pola 

zastosowań w astronomii. Poza eksperymentami mającymi na celu 
wyznaczenie średnic gwiazd (od roku 1921), technika ta została najpierw 
zastosowana w radioastronomii w latach 70. ub. wieku do równoczesnych 
obserwacji wybranego radioźródła kilkoma radioteleskopami i następnie 
„syntetyzowania” zebranych danych w jeden obraz o dużej rozdzielczości 
kątowej. Nasi Czytelnicy znają termin VLBI, czyli interferometrię na bardzo 
długich bazach. Dzięki tej technice możliwe jest tworzenie wirtualnych 
radioteleskopów o średnicach wielu tysięcy kilometrów, większych nawet od 
średnicy Ziemi. W dziedzinie optycznej ta sama technika możliwa była do zastosowania dopiero 
wtedy, gdy wynieśliśmy teleskopy na szczyty gór w warunki spokojnej atmosfery, która nie zakłócała 
frontu przychodzącej do nas fa li świetlnej i dawała w ten sposób możliwość powstania obrazu 
interferencyjnego gwiazdy z obrazów utworzonych przez różne teleskopy. Na falach radiowych 
spełnić ten warunek było dużo łatwiej. Największy na świecie taki interferometr optyczny zaczyna 
właśnie pracę w Chile, w Obserwatorium ESO na M t Paranal. Od samego początku idei budowy 
tego teleskopu zakładano, że będzie to teleskop wykorzystujący zjawisko interferencji do tworzenia 
obrazów gwiazd o bardzo dużej rozdzielczości kątowej. Zbudowano więc 4 teleskopy o średnicy 8 m. 
Razem zbierają tyle światła, ile zbierałby teleskop o średnicy 16 m. Tworzą instrument, który nazywa 
się „Bardzo Duży Teleskop ”, czyli VLT. Ale gdy teleskopy te będą pracować w systemie 
interferometrycznym, czyli jako VLTI, to dadzą obraz z taką rozdzielczością, jaką dawałby teleskop
0 średnicy ok. 200 m, czyli z rozdzielczością niezwykle wielką, dającą szansę dostrzeżenia 
nieznanych dotychczas szczegółów struktur ciał niebieskich. Dziś nie wyobrażamy sobie 
poszukiwania pozasłonecznych planet wielkości Ziemi bez zbudowania kosmicznego interferometru, 
trwają intensywne prace nad takim instrumentem. A wszystko zawdzięczamy pracom i odkryciom 
Alberta Michelsona, rodem ze Strzelna na Kujawach. O tym genialnym Fizyku i jego dokonaniach 
pisze na naszych łamach Tomasz Kardaś, nauczyciel fizyki i astronomii w Liceum 
Ogólnokształcącym w Strzelnie.

W kolejnych artykułach poruszamy problem satelitów planetoid, struktury powierzchni Marsa
1 obserwacji płanet pozasłonecznych za pomocą instrumentów klasy amatorskiej. Astronomowie 
z Zielonej Góry pokazują nam, niejako od kuchni, ja k  dokonali obserwacji tranzytu planety HD 
209458b teleskopem o średnicy 35 cm. A planeta TrES została odkryta wokół gwiazdy 11,7 wielkości 
gwiazdowej za pomocą teleskopów o średnicy 10 cm! Wielka to zachęta dla polskich Miłośników 
Astronomii, którzy dysponują ju ż  przecież teleskopami podobnej wielkości i całkiem dobrymi 
kamerami CCD.

W Astronomii w szkole Juliusz Domański odwołuje się do historii astronomii i przypomina 
szereg faktów, które doprowadziły do współczesnego stanu wiedzy astronomicznej i proponuje też 
pewną refleksję nad zasadnością niektórych sposti-zeżeń i wniosków.

Niestety przyszło nam żegnać (w In MemoriamJ jednego z wybitnych polskich astronomów, 
byłego Prezesa Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, byłego rektora Uniwersytetu Gdańskiego 
i Ministra Edukacji Narodowej RP, nieodżałowanego, serdecznego Kolegę, pro f Roberta 
Głębockiego, który zmarł po długiej chorobie 21 lutego 2005 r.

Jak zwykle wiele jest doniesień o najnowszych odkryciach, wskazówki dla obserwatorów 
o ciekawych obiektach, recenzja „książki, której nikt nie przeczytał”, felieton muzyczny, krzyżówka itp.

Życzę Państwu przyjemnej lektury i pogodnego nieba

r j i  ,  ~ n n r  /•'BIBLIOTEKA^'Toruń, w marcu 2005 r. ( óniwsreytscto
* TCWJHKJ
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czytelnicy piszą...

2 kwietnia 2005 r. odszedł Jan Paweł II, jeden /  najwięk
szych Polaków, głowa Kościoła katolickiego, autoiytet mo
ralny dla ludzi różnych wyznań i kultur, doktor honoris 
causa wielu uniwersytetów. W dniach żałoby narodowej 
myślimy również o odwołaniach Papieża do nauk przy
rodniczych i filozofii. Oto garść Jego słów.

„Nigdy (...) nie zapominałem o innych gałęziach wiedzy, 
również łych pozornie z teologią nie związanych. Z  tymi 
dziedzinami nauki miałem kontakty głównie przez fizyków. 
Często spotykaliśmy się i rozmawiali o najnowszych od- 
kn  ciach w kosmologii. To było fascynujące zajęcie, po
twierdzające Pawłowe twierdzenie, że do jakiegoś pozna
nia Boga można docierać również przez poznanie  
stworzonego świata. ”

(Jan Paweł II. Ustańcie, chodźmy!)

„Na koniec pragnę zwrócić się także do naukowców, któ
rych poszukiwania są dla nas źródłem coraz większej wie
dzy o wszechświecie jako całości, o niewiarygodnym bo

gactwie jego różnorodnych składników, ożywionych i nie
ożywionych, oraz o ich złożonych strukturach atomowych
i molekularnych. Na tej drodze osiągnęli o n i ....zwłaszcza
M> obecnym stuleciu —  wyniki, które nie przestają nas zdu
miewać. Kieruję słowa podziwu i zachęty do tych śmia
łych pionierów nauki, którym ludzkość w tak wielkiej mie
rze zawdzięcza swój obecny rozwój, ale mam zarazem 
obowiązek wezwać ich. aby kontynuowali swoje wysiłki 
nie tracąc nigdy z oczu horyzontu mądrościowego, w któ
rym do zdobyczy naukowych i technicznych dołączają się 
także wartości filozoficzne i etyczne, będące charaktery
stycznym i nieodzownym wyrazem tożsamości osoby ludz
kiej. Przedstawiciele nauk przyrodniczych są w pełni świa
domi tego, że „poszukiwanie prawdy, nawet wówczas, gdy 
dotyczy ograniczonej rzeczywistości świata czy człowie
ku. nigdy się nie kończy, zawsze odsyła ku czemuś, co jest 
ponad bezpośrednim przedmiotem badań, ku pytaniom  
otwierającym dostęp do Tajemnicy".

(Jan Paweł II, Encyklika Fu/es cl ratio)

Szanowna Redakcjo,
1. Jako osoba obecna na 

VIII Ogólnopolskim Zlocie Mi
łośników Astronomii w Nie
dźwiadach w 2004 r. chciała
bym zwrócić uwagę na błąd, 
jaki wystąpił w opisie pod zdję
ciami ze Zlotu OZMA („Urania- 
-PA” 1/2005). Mianowicie pod 
zdjęciem czwartym na wkład
ce powinien znajdować się na
pis „Obserwacje planety We
nus ”, a nie jak to napisano „Ob
serwacja plam słonecznych”. 
Dowodem na wystąpienie tego 
błędu jest chociażby to, iż przy 
lunecie znajduje się tylko tek
turka cieniowa pomocna przy 
obserwacji Słońca. Zaś sam 
obiektyw lunety nie ma żadne
go zabezpieczenia -  filtru sło
necznego.

2. Na odwrotnej stronie

wkładki również ukazane są 
zdjęcia o różnej tematyce. 
Chciałam podziękować za za
mieszczenie zdjęcia ukazują
cego słońce poboczne w Gdy
ni Karwiny ze stycznia 2004 r. 
Jestem także współautorem 
tego zdjęcia. Było to późnym 
wieczorem, tuż przed zacho
dem słońca. Zmęczona i zaka
tarzona szłam do apteki, gdy 
zobaczyłam to zjawisko. Od 
razu pobiegłam szybko z ko
legą do domu po aparat i wy
biegliśmy na Górę Śmierci, by 
robić zdjęcia.

3. W numerze 2/2005już na 
s. 50 odnalazłam listę dobrze 
znanych mi osób, z którymi na 
co dzień mam do czynienia. 
Uwaga dotyczy jednego nazwi
ska. Powinno być Bogdan Sza- 
dach, a nie Bogdan Szapach.

G r a t u l u ję  p l a n e t o id y  
(14382) mającej Pana nazwi
sko! To cudowny prezent uro
dzinowy.

Pozdrowienia dla całej re
dakcji i czytelników „Uranii-PA" 

Krystyna Jaskulska

Red.: Dziękujemy Koleżance 
za uważną lekturę i analizę 
zdjęć. Podpisy umieściliśmy 
takie, jakie otrzymaliśmy od 
naszych korespondentów. 
Dziękujemy za sprostowania.

Droga „Uranio”!
Po wielu miesiącach nie

udanych polowań wreszcie 
pierwszy sukces. Mroźnym 
świtem 13 października zeszłe
go roku wybrałem się we wcze
śniej upatrzone miejsce. Po
wietrze było bardzo przejrzyste, 
horyzont czysty i tylko nad po
łożonym w dolinie pode mną 
Gdańskiem snuł się nocny, 
zmrożony smog.

Wystarczyło krótkie zlustro
wanie horyzontu przez lornet
kę. .. i... JEST! Księżyc, 21 go
dzin przed nowiem! Wyraźna, 
choć cieniutka kreseczka wi
doczna nawet gołym okiem. 
Czas obserwacji okazał się 
dość krótki: od momentu wscho
du ok. 6.15 do ok. 6.40, czyli 20 
min przed wschodem Słońca.

Datę obserwacji możliwie 
najcieńszego sierpa Księżyca 
wybieram nieprzypadkowo. 
Muszą być bowiem jednocześ

nie spełnione trzy warunki: po 
pierwsze ekliptyka pod dużym 
kątem do horyzontu w momen
cie wschodu lub zachodu Słoń
ca, czyli od połowy lutego do 
połowy maja wieczorem, lub od 
połowy sierpnia do połowy paź
dziernika rano; po drugie Księ
życ w odpowiedniej odległości 
od Słońca -  zbyt blisko na pew
no nie będzie widoczny, zbyt 
daleko -  to już banał; po trze
cie konieczny jest krystaliczny 
horyzont, najlepiej w powietrzu 
polarnomorskim, kilkanaście 
godzin po przejściu zimnego 
frontu. Taka korelacja warun
ków zdarza się góra trzy razy 
do roku. Tym niemniej przez
2 lata udało mi się cienki sierp 
Księżyca zobaczyć już 3 razy, 
ale tak cienki sfotografowałem 
pierwszy raz. Przypuszczam, 
że dysponując dobrym sprzę
tem i lepszym niż moje miej
scem obserwacji udałoby się 
zobaczyć Księżyc nawet 15 
albo mniej godzin po lub przed 
nowiem.

Z całej serii siedmiu zdjęć 
cienkiego Księżyca, przysyłam 
Wam dwa najlepsze: 1 -  godz. 
6.21,2 -  godz. 6:27. Oba zdję
cia zrobiłem na negatywie Ko
dak Gold 200 ASA, obiektywem 
200 mm plus telekonwerter ok. 
2,5«, przysłona 4 (efektywna 
ok, 10), czas naświetlania 1 s., 
Odbitki robiłem w zwykłym la
boratorium Kodaka na cyfro-

dokończenie na s. 141.

Tu może być reklama Twojej Firmy!
Nasz cennik jest następujący: 

cała strona kolorowa: 1000,00 zł 
cała strona czarno-biała: 400,00 zł

Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych: 

1/2 s.: 300,00 zł 
1/4 s.: 200,00 zł
1/8 s.: 100,00 zł —  ten rozmiar traktujemy jako 
najmniejszy „moduł”. Podobnie jest ze stroną kolo
rową.

Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze łamy!
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W NUMERZE

100 Albert Abraham Michelson  —  człowiek, który 
świat nauczył mierzyć
Tomasz Kardaś

Genialny fizyk, laureat Nagrody Nobla, człowiek, który „nauczył świat mierzyć", uro
dził się w Strzelnie na Kujawach. Jego sylwetkę, koleje życia i dokonania naukowe 
przedstawia w swym artykule nauczyciel fizyki i astronomii w Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącym w rodzinnym mieście Wielkiego Odkrywcy.

108 Fotometria milimagnitudowa tranzytów planet
. S. Kozłowski, A. Szary, M. Zub, G. Melikidze, K. Maciesiak, J. Gil

Obserwacje planet pozaslonecznych są ju ż w zasięgu małych, amatorskich teleskopów 
wyposażonych w nowoczesne detektory CCD i odpowiedni system redukcji obserwacji. 
W sierpniu 2004 r. odkryto pierwsze zja»’isko tranzytu planety za pomocą teleskopu 
o średnicy 10 cm. Astronomowie z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego 
zaobserwowali dwa tranzyty planety pozasłonecznej HD 209458b, posługując się tele
skopem 14-calowym. Przedstawiają tutaj swoje obserwacje i metodę redukcji danych, 
które pozwoliły im uzyskać bardzo dokładną fotometrię zjawiska.

114 Księżyce (?) wokół planetoid
T. Zbigniew Dworak

Ostatnie, „przemysłowe", metody doprowadziły do odkrywania dziesiątków tysięcy 
planetoid rocznie, tak, że mamy obecnie świadomość istnienia kilkuset tysięcy tych ciał. 
Odkrycie księżyca wokół Idy otworzyło problem podwójności tych ciał i występowania 
ich satelitów. Autor przybliża nam aktualny stan argumentów i myśli na ten temat.

W kolorze: VLT i VLTI (okł. II); Galeria Uranii (wkł. IV, okł. III, IV)

rozmaitości: Teleskop kosmiczny zobaczył planety pozasłoneczne (113); 
Leje zapadliskowe na Terra Meridiani (117); Gromada kulista pełna zaga
dek (120); Supergromada gwiazd w naszej Galaktyce (121); Zanim powsta
ły gwiazdy (128)
w kraju: Nowości z Kielc (123); XXI Seminarium PKiM (124)

122 In momorianr. Profesor Robert Głębocki 1940-2005 
125 galeria obiektów NGC: NGC 2261; NGC 2264; NGC 2359 

129 poradnik obserwatora: Interesujące obiekty: Kompas, Koziorożec, Kruk
130 astronomia w szkole: Znajdźmy też trochę czasu na historię 

136 kalendarz astronomiczny 2005: lipiec — sierpień
142 recenzje: Owen Gingerich, Książka, której nikt nie przeczytał.
143 astronomia i  muzyka: Michael Stearns i jego muzyka
144 relaks z Uranią: krzyżówka 

144 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE
Obraz centralnej części mgławicy Krab, który powstał przez nałożenie obrazów uzyska
nych teleskopem kosmicznym Hubble 'a w świetle widzialnym (barwy czerwone) i telesko
pem kosmicznym Chandra w promieniowaniu rentgenowskim (barwy niebieskie). Pulsar 
w Krabie, dobrze znana, rotująca z szybkością 30 obrotów na sekundę gwiazda neutrono
wa, znajduje się w środku obrazu. Jak kosmiczne dynamo pulsar napędza zarówno optycz
ne, jak i rentgenowskie promieniowanie mgławicy, przyśpieszając cząsteczki naładowane 
i powodując świecące dżety pmmieniowania X. Struktury pierścieniowe są obszarami świe
cącymi w promieniowaniu X, gdzie wysokoenergetyczne cząsteczki wpadają gwałtownie 
w materię mgławicy. Najbardziej wewnętrzny pierścień ma średnicę ok. 1 roku światła. 
Pulsar powstał w wyniku eksplozji supernowej obserwowanej w gwiazdozbiorze Byka w roku 
1054. Centralne części gwiazdy zapadły się, tworząc gwiazdę neutronową o średnicy ok. 
10 km i masie trochę większej od masy Słońca, czyli obiekt o gęstości jądra atomowego. 
Reszta materii gwiazdy rozproszyła się (i ciągle rozprasza), tworząc znaną mgławicę.
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Tomasz Kardaś

AA . Michelson około 1890 r.

Albert Abraham 
Michelson 
—  człowiek, 
który świat 
nauczył mierzyć

Wstęp
Wśród wielu rzeczy, które Michel

son mierzył, oprócz oczywiście war
tości prędkości światła w różnych wa
runkach, były między innymi pomiary 
takich wielkości, jak np. współczynnik 
sprężystości Ziemi, długość kanałów na 
Marsie, średnice księżyców niektórych 
planet czy średnice jasnych dużych 
gwiazd.

Profesor K.B. Hesselberg, członek 
K rólewskiej Szwedzkiej Akadem ii 
Nauk, prezentując dorobek naukowy 
A.A. Michelsona w czasie uroczysto
ści wręczenia mu Nagrody Nobla z fi
zyki 10 grudnia 1907 r., bardzo często 
nawiązywał do tych jego dokonań, któ
re miały duże znaczenie dla rozwoju

badań astronomicznych, a szczególnie 
wykorzystywanie interferometru, któ
rego zastosowanie nadało nową jakość 
tym badaniom.

Robert A. Millikan, przemawiając 
do studentów zgromadzonych w Kali
fornijskim Instytucie Technologicznym 
18 maja 1931 r. wkrótce po śmierci Mi
chelsona (ur. 19.12.1852 r. w Strzelnie 
—  zm. 9.05.1931 r. w Pasadenie w Ka
lifornii), zaczął swoje wspomnienia 
o nim słowami: Cały rozwój naszej 
współczesnej fizyki jest ściśle związa
ny z precyzją pomiarów Alberta Abra
hama Michelsona.

Niespotykaną dotąd precyzję pomia
rów zagwarantował przyrząd wynalezio
ny przez Michelsona podczas jego stu
diów w Berlinie w 1881 r., a wykonany 

na jego zamówienie za 
pieniądze przysłane 
przez G. Bella przez 
optyczną berlińską fir
mę Schm idt und Ha- 
ensch (rys. 5). Przyrząd 
wynalazł po to, by wy
kazać istnienie wszech
obecnego eteru, lecz 
niestety go nie znalazł, 
natomiast wynalezione 
narzędzie okazało się 
w w ielu badaniach 
wręcz niezastąpione.

Rys. 1. Interferometr Michelsona z 1890 r. z  Clark University 
w Worcester
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Rys. 3. A. A. Michelson w Uniwersytecie w Chicago

J. Lovering, ówczesny prezes Ame
rykańskiej Akademii Sztuk i Nauk, 
wręczając Michelsonowi w 1888 r. 
przyznaną mu przez tę szacowną in
stytucję Nagrodą Rumforda, powie
dział, że dostaje ją: nie tylko za to, co 
ustalił, ale również za to, co podwa
żył. Michelson zaś w swoim wystąpie
niu pt. „W obronie fal świetlnych” wy
głoszonym do członków fizycznej 
sekcji Amerykańskiego Stowarzysze
nia dla Postępu Nauki (American As
sociation fo r  the Advancement o f  
Science, AAAS) w sierpniu 1888 r. 
w Cleveland przepowiedział skutecz
ne zastosowanie interferometru w wie
lu dziedzinach, między innymi w me
trologii i spektroskopii.

Po europejskich studiach 20 wrześ
nia 1881 r. złożył rezygnację z pracy 
jako wykładowca fizyki w Morskiej 
Akademii w Annapolis, w której stu
diował w latach 1869-1873, i od maja 
1882 r. został pracownikiem Case

School o f  Applied Science (obecnie 
Case Western Reserve University) 
w Cleveland, gdzie wspólnie z E.W. 
Morleyem wykonali swoje słynne do
świadczenie w 1887 r. Po katastrofal
nym pożarze Case School o f  Applied 
Science  w 1886 r. wprow adzono 
w uczelni drastyczne oszczędności 
i o realizacji nowych pomysłów nie 
było mowy, a tych Michelson w gło
wie miał wiele, między innymi połą
czenie interferometru z teleskopem.

G. Stanley złożył mu ofertę pracy 
w nowo powstałym Uniwersytecie 
Clarka w Worcester, w której to uczel
ni spędził lata 1889-1892. Były to bar
dzo naukowo płodne lata, bowiem to 
właśnie tam wykorzystał swój interfe
rometr do pomiarów astronomicznych.

Prześledźmy pokrótce rozpoczęte 
właśnie tam badania, bowiem często są 
one mało znane i niedoceniane, a Mi

chelson opubliko
wał wtedy ponad 75 
artykułów w róż
nych czasopismach 
naukowych, z tego 
ponad 20 prac to 
prace astronomicz
ne, niektóre z nich 
należą już do kla
sycznych, najczęś
ciej cytowanych.

Pomiary 
średnic 
księżyców 
Jowisza

A. F i z e a u  w 
1867 r. stwierdził, że byłoby możliwe 
zmierzenie średnicy jasnej gwiazdy po
przez nałożenie na siebie dwóch bar
dzo odległych od siebie oddzielnych 
promieni świetlnych tej samej gwiaz
dy. W obserwatorium w M arsylii 
w 1878 r. wypróbowano tę metodę, ale 

stwierdzono, że nie moż
na uzyskać wystarczają
cego rozdzielenia promie
ni świetlnych nawet przy 
użyciu największego tele
skopu, jaki można sobie 
wyobrazić. Michelson po 
opublikowaniu kilku prac 
teoretycznych analizują
cych to zagadnienie (np. 
A.A. Michelson, On the 
Application o f  Interferen
ce Methods to Astronomi
cal Measures, „American 

Journal of Science”, tom 39, (luty 
1890), s. 115-121; 216-218) przystą
pił do wypróbowania swojej metody 
polegającej na połączeniu teleskopu 
i swojego interferometru, a uczynił to 
w Obserwatorium Harvarda. Latem 
1890 r. rozpoczął przygotowania do 
eksperymentu na zaproszenie dyrekto
ra tegoż obserwatorium E.C. Pickerin- 
ga, wspomagany przez jego asystenta 
G. Hale. Michelson przygotowaną apa
raturę skierował w kierunku księżyców 
Jowisza. Pierwsze wyniki dawały pew

ne nadzieje na pełny sukces, ale złe wa
runki atmosferyczne panujące nad ob
serwatorium skłoniły go do zmiany 
miejsca prowadzenia obserwcji.

E. Holden zaprosił go do kierowane
go przez siebie Obserwatorium Licka na 
Mount Hamilton w Kalifornii, gdzie 
panowały dużo lepsze warunki atmo
sferyczne do prowadzenia takich obser
wacji i to przez wiele dni w roku. Tam 
w dniach od 2 do 7 sierpnia 1891 r. wraz 
z W.W. Campbellem, Bumhamem oraz 
Engelmannem, Struvem, Houghem oraz 
kolegą z macierzystej uczelni F.L.O. 
Wadsworthem zmierzył średnie warto
ści kątowe średnic czterech księżyców 
Jowisza. Niestety również i tu w dniach 
2,3 i 6 sierpnia 1891 r. panowały złe wa
runki atmosferyczne, jedynie 7 sierpnia 
były w miarę dobre. Michelson otrzy
mał następujące średnie wartości kąto
we średnic księżyców Jowisza przy błę
dzie, jak pisał, nie przekraczającym 
10%:

I księżyc — 1 "02
II księżyc — 0"94

III księżyc — 1"37
IV księżyc — 1 "31.

Natomiast jego współpracownicy
otrzymali nieco inne wyniki (patrz 
tab. 1).

Opis całego eksperymentu znajduje 
się w pracy Michelsona pt. Measure
ment o f  Jupiter s Satellites by Interfe-

Tabela 1

Nr satelity Michelson Engelmann Struve Hough Burnham

1 1"02 1"08 1”02 r n 1"11

II 0"94 0"91 0"91 0"98 1"00

III 1"37 1"54 1"49 1"78 1"78

IV 1"31 1”28 1"27 T46 1”61

Rys. 2. Laboratorium Fizyczne Ryersona w Chicago
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rence, która została opublikow ana 
w PASP (Publications o f the Astrono
mical Society o f the Pacific), tom 3, nr 
16, (wrzesień 1891), s. 274-278 oraz 
pod tym samym tytułem w „Nature”, 
tom 45, (grudzień 1891), s. 160-165.

Później Michelson zajął sie badania
mi nad wzorcem metra, ale do astrono
mii wrócił już w 1895 r., a konkretnie 
zajął się plamami na Słońcu, analizu
jąc widmo słoneczne za pomocą tele
skopu i interferometru, a także tzw. ka
nałami na Marsie, których rozmiary 
oszacował na podstawie swoich pomia
rów na około 1 milę.

Spektroskop echelonowy
W czerwcu 1898 r. opublikował pra

cę (A.A. M ichelson, The Echelon  
Spectroscope, „Astrophysical Jour
nal”, tom 8 (czerwiec 1898), s. 37-47), 
w której przedstawił zasadę działania 
spektroskopu echelonowego. Rozkład 
widma w tym przyrządzie odbywa się 
nie dzięki pryzmatowi czy siatce dy
frakcyjnej, lecz w wielu ustawionych 
obok siebie płytkach szklanych odpo
wiednio dobranych i uszeregowanych.

Pasją badania widm zaraził Michelso- 
na G.R.Kirchhoff, którego wykładów 
słuchał podczas swoich studiów w Ber
linie (od 16.10.1880 r. figuruje w spi
sie  s tu d en tó w  pod n r 63 aż do 
23.03.1881 r.), gdzie w tym roku aka
demickim miedzy 9 a 10 rano miał on 
wykład pt. Theorie der Elektńzitat und 
des Magnetismus. To Kirchhoff badał 
między innymi widma absorpcyjne, np. 
par sodu. Michelson swoje pierwsze 
próby z rozszczepieniem linii widmo
wych rozpoczął po odkryciu zjawiska 
Zeemana. Opublikował kilka prac na 
temat rozszczepienia linii widmowych 
za pomocą pola magnetycznego. Stu
dia te datują się od 1895 r., a uwień
czeniem tych dociekań było skonstru

owanie spektroskopu, w któiym, jak już 
wspomniałem, nie było ani pryzmatu, 
ani siatki dyfrakcyjnej, tylko ten sze
reg płytek szklanych o idealnej grubo
ści ustawionych na podobieństwo stop
ni schodów. Taki spektroskop dawał wg 
Michelsona 7,5 razy lepsze rozszcze
pienie światła niż najlepsze znane wte
dy siatki dyfrakcyjne. Pierwszy taki 
spektroskop składał się z 20 szklanych

Rys. 4. Analizator harmoniczny

płytek każda 18 mm grubości, 1 mm 
szerokości i d ługości od 2 mm do 
22 mm, i został przez niego zbudowa
ny w Laboratorium Fizycznym Ryer- 
sona w Chicago, gdzie pracował w la
tach 1894-1928. Z jego pomocą udało 
się Michelsonowi otrzymać pojedyncze 
linie widmowe kadmu. Zaletą tego 
spektroskopu jest to, że można przy 
jego pomocy zwiększać natężenie świa
tła w interesujących badaczy pewnych 
częściach widma, co przy użyciu np. 
siatek dyfrakcyjnych można uzyskać 
jedynie przypadkowo.

Skonstruow anie tego przyrządu 
Przewodniczący Londyńskiego Towa
rzystwo Fizycznego W. H. Eccles wy
mienił jako drugie co do ważności osią
gnięcie naukowe Michelsona podczas 
uroczystości wręczenia mu Medalu 
Duddella w 1929 r. Uznał ten przyrząd 
za potężne narzędzie do badania sub
telnej struktury linii widmowych. Jego 
gruntowne studia nad widmami oraz 
wpływem pola magnetycznego i ciś
nienia na ich kształt od razu zostały 
uznane za wspaniałe osiągnięcia samo 
w sobie.

Analizator harmoniczny
S.W. Stratton, przygotowując pracę 

dyplomową pod kierunkiem Michelso
na, zbudował w spólnie z mistrzem 
przyrząd zwany analizatorem harmo
nicznym*. Używano go do analizy 
skomplikowanych obrazów interferen
cyjnych, które powstają w wyniku na
łożenia się wielu prostych drgań har
monicznych. M ichelson oczywiście 
korzystał do analizy tych złożonych 
drgań z aparatu matematycznego, któ
ry zaproponował J. Fourier, natomiast 
ów analizator harmoniczny obliczenia

* A.A. Michelson, S.W. Stratton, A New 
Harmonie Analyzer, American Journal of 
Science, tom 5 (1898), s. 1-13.Rys. 6. Obserwatorium Yerkesa w 1896 r.
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Rys. 7. Michelson z żoną i córkami

ostrze. Ta okruszynka przyciskała me
tal swoim ciężarem, ale ju ż  ta siła była 
za duża i-trzeba było ją  zmniejszyć prze
ciwwagą. Ten pług orał blaszkę meta
lową automatycznie, a był ustawiony  
w p iw nicy na postaw ie pływającej, 
dla usunięcia wstrząsów, a termostaty 
utrzymywały stałą temperaturę, świe
cąc i gasząc lampy żarowe przy każ
dym zaburzeniu termicznym. Aparat do
starcza ł w końcu blaszkę pokrytą  
bruzdami, których na milimetrze było 
aż kilka tysięcy. Michelson przywiózł 
parę takich płytek ze sobą do Getyngi. 
Światło słoneczne odbite od takiej blasz
ki dawało widmo o rozciągłości kilku 
metrów; bez żadnych kolimatorów i so
czewek można było, patrząc w takie 
metalowe lusterko, zobaczyć w czerwieni 
ciemne prążki znamionujące obecność 
żelaza na Słońcu (H .D. S teinhaus, 
Wspomnienia i zapiski, Atut, Wrocław 
2002, s. 73).

Najtrudniejszą rzeczą było skonstru
owanie takiej maszyny. Pomagali mu 
w tym dwaj Szwedzi, bracia Julius 
i Fred Pearsonowie, którzy przez 25 lat 
z nim współpracowali. Jakiej precyzji 
wymagała ta praca i ile trudu ich kosz
towała, niech najlepiej świadczą słowa 
samego mistrza, który podczas wystą
pienia w 1911 r., gdy ustępował ze sta
nowiska Przewodniczącego AAAS, 
powiedział:

Człowiek zaczyna patrzeć na maszy
nę, jakby posiadała nieomal kobiecą 
osobowość, która wymaga, by je j  do
gadzać, przymilać się do niej, schlebiać 
jej, a czasem nawet grozić. W końcu 
jednak człowiek uświadamia sobie, że

te znacznie uprościł, był swego rodza
ju  m echanicznym  komputerem . To 
dzięki temu urządzeniu złożone drga
nia harmoniczne można było przedsta
wiać jako kombinację zwykłych sinu
so id . M ich e lso n  m iędzy  innym i 
próbował wykorzystać analizator har
moniczny do wyjaśnienia pojawiania 
się periodycznych plam na Słońcu, 
określenia ich okresu i amplitudy.

A nalizator harm oniczny był też 
z powodzeniem stosowany do analizy 
dźwięków, przemiennych prądów elek
trycznych, fluktuacji przypływów i od
pływów wód morskich, a także poma
gał konstruować prognozy pogody. To 
między innymi za ten przyrząd wysta
wiony wraz z innymi (interferometrem, 
echelonowym spektroskopem) na świa
towej wystawie w Paryżu w 1900 r. 
Uniwersytet z Chicago, a tym samym 
Michelson, otrzymał Grand Prix tej 
wystawy.

Siatki dyfrakcyjne
Do analizy widm, jako elementu 

rozszczepiającego światło w spektro
skopie, używa się też siatek dyfrakcyj
nych. I nimi również zajął się Albert 
Michelson. W 1881 r. w Paryżu, w cza
sie kiedy Michelson tam studiował, 
H.A. Rowland demonstrował otrzyma
ne nową techniką swoje siatki dyfrak
cyjne. Michelson, i nie tylko on, był 
tymi pokazami oczarowany i gdy zna
lazł chwilę wolnego czasu, zajął się 
konstrukcjąjeszcze doskonalszych sia

Rys. 8. A.A. Michelson przy warsztacie

tek dyfrakcyjnych. Doskonałe siatki to 
takie, gdzie idealnie równo i gęsto zo
stały wykreślone niezwykle cienkie li
nie ostrzem diamentowym na gładkiej 
powierzchni metalu. Główną trudno
ścią było wykonanie śruby, która mu
siałaby bardzo precyzyjnie przesuwać 
ostrze diamentu z niebywałą dokładno
ścią o bardzo małą odległość dzielącą 
jedną linię od drugiej. Michelson zda
wał sobie sprawę, że jeżeli uzyska do
statecznie dużą liczbę linii na lcm, to 
przy pomocy takiej siatki dyfrakcyjnej 
można będzie odkryć kolejne sekrety 
przyrody i to zarówno w skali mikro, 
jak i makro, bowiem dzięki nim moż
na będzie uzyskać lepszy rozkład wid
ma i dokonać bardziej wnikliwej jego 
analizy. Szczytowym osiągnięciem Mi- 
chelsona w tej materii było skonstru
ow anie m aszyny, k tóra w ykonała 
23,5 cm siatkę dyfrakcyjną zawierającą 
117 000 linii. Ciekawy jest opis tych 
siatek dokonany przez H. D. Steinhau
sa, wybitnego polskiego matematyka, 
z którym to przez kilka miesięcy miesz
kał Michelson wraz z rodziną w jed
nym pensjonacie w Getyndze podczas 
jego pobytu tam latem 1911 r. Stein
haus pracował nad doktoratem u Hil- 
berta, a Michelson był zaproszony na 
cykl wykładów do Getyngi, gdzie wów
czas gorąco dyskutowano o szczegól
nej teorii względności.

Bardzo ciekawe jest to, jak opisuje 
te urządzenia matematyk, którego za
chwycił nie tylko sposób ich precyzyj

nego wykonania. Czyni to 
z niekłamanym podziwem 
dla Michelsona, wytwórcy 
tych siatek dyfrakcyjnych: 

...to znaczy  lusterek  
m etalowych, kreskow a
nych bruzdami równoleg
łymi, niesłychanie precy
zyjnymi i gęstymi, także na 
pasemku o szerokości jed 
nego milimetra przypada
ło kilkaset takich bruzd. 
M ichelson pośw ięcił się 
budowaniu takich właśnie 
urządzeń optycznych. Jego 
aparat do robienia siatek 
był automatem, sochą, w 
której rolę rylca odgrywał 
ułamek czarnego diamen
tu wyszukany wśród in
nych p o d  lupą tak, by 
naturalne naroże krysta
liczne tworzyło idealne
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Rys. 9. Schemat interferometru gwiazdowego na 100" teleskopie Hookera na Mt Wilson 
(z pracy opisującej pomiar średnicy Betelgezy)

ta osobow ość na leży do czujnego  
i wprawnego gracza w tej zawiłej i fa 
scynującej grze, który natychmiast wy
korzysta błędy swego przeciwnika i za
skoczy najbardziej zbijającymi z  tropu 
niespodziankami, który nigdy nie liczy 
na żaden przypadek, a mimo to gra 
uczciwie, ściśle trzymając się reguł gry, 
i nie liczy się z  tym, że człowiek ich nie 
zna. Gdy zaś człowiek je  pozna i zasto
suje w grze, to wszystko przebiega, ja k  
należy.

Sprężystość Ziemi
Pewnego dnia 1913 r., gdy Michel- 

son samotnie spożywał posiłek w Qu
adrangle Club przysiadł się do niego 
profesor geologii T.C. Chamberlin, któ
rego nękał następujący problem —  kto 
ma rację: sir G. H. H. Darwin, który 
uważał, że Ziemia w środku jest cia
łem płynnym (1880) czy lord Kelvin 
(1863), który tw ierdził, że Ziem ia 
w środku jest bryłą sztywną. Gdzie jest 
praw da? Z M ichelsonem  om ów ili 
szczegóły eksperymentu, a z pomocą 
przyszedł wszechmocny interferometr, 
który zdolny jest mierzyć najdrobniej
sze różnice długości z niesamowitą 
wręcz precyzją. Z pomocą H. G. Gale,
H. Aldena, W. L. Harta oraz F. R. Moul- 
tona Michelson przeprowadził ekspe
ryment na terenie obserwatorium Yer-

kesa w Lake Geneva w stanie Wiscon
sin, którego dyrektorem był Willams 
Bay i za jego pozwoleniem 5 sierpnia 
1913 r. rozpoczęto badania, a ukończo
no je  27 listopada 1913 r.

Michelson rozumował w następują
cy sposób: jeżeli umieścimy pod po
wierzchnią Ziemi dwa sztuczne zbior
niki wodne, to woda w nich powinna 
podlegać przypływom i odpływom, ja 
kim podlegają wody na powierzchni 
Ziemi pod wpływem Księżyca i Słoń

ca. Gdyby Ziem ia 
w środku była cia
łem ciekłym, wtedy 
miniaturowe przy
pływy i odpływy nie 
powstałyby, ponie
w aż p rzyciąganie  
np. K sięży ca  o d 
kształciłoby Ziemię 
w tym samym stop
niu co miniaturowe 
sztuczne zbiorniki 
wodne. Gdyby zaś 
Z iem ia  w środku  
była ciałem sztyw
nym, to pow stały
by te m iniaturowe 
przypływy i odpły
wy wody w sztucz
nych zb io rn ikach
i można by je  obli
czyć na podstawie 
pomiarów.

Dwie rury o śred
nicy 6 cali (1 cal = 
2,54 cm) każda i dłu
gości 500 stóp

(1 stopa = 30,48 cm) zakopano około
1,8 m pod powierzchnią Ziemi. Jedna 
biegła w kierunku wschód-zachód, 
a druga północ-południe. Rury do po
łowy w ypełniono wodą, końce rur 
szczelnie zamknięto szklanymi płyta
mi, a na ich skrzyżowaniu wmontowa
no komorę obserwacyjną. Interferome
try zainstalowano przy obu wylotach 
każdej rury. Mechanizmy zegarowe tak 
podłączono do aparatury pomiarowej, 
że można było wykreślać poziom wody 
na taśmie, która przemieszczała się 
z prędkością 2,5 cm na godzinę.

Otrzymano w ten sposób precyzyj
ny zapis każdego wzrostu lub spadku 
poziomu wody w rurach. Interferome
try mierzyły te znikomo małe zmiany 
w postaci przesunięć prążków interfe
rencyjnych. Otrzymano w ten sposób 
mnóstwo informacji (publikacja zawie
ra 10 stron wykresów) i po dogłębnej 
obróbce matematycznej tak zgroma
dzonego materiału badawczego stwier
dzono, że Z iem ia w ydaje się być 
w środku ciałem sztywnym o współ
czynniku sprężystości i lepkości takiej 
samej wartości co stal, czyli wnętrze 
Ziemi jest bryłą podobną do żelaza. Mi
chelson powrócił do tego doświadcze
nia, biorąc sobie do pomocy H. G. Gale 
w 1916 r., poprawiając dokładność po
miarów między innymi poprzez spo
wolnienie ruchu taśm rejestrujących 
ruch powierzchni wody w sztucznych 
zbiornikach, tym razem przesuwały się
2 cm na godzinę a nie 2,5 cm.

20 listopada 1916 r. rozpoczęto po
miary, a ukończono w kwietniu 1919 r.
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Rys. 12. Mount Wilson dzisiaj

Trwały one dość długo, bowiem prze
rwała je wojna, a Michelson jako do
bry obywatel USA stawił się do służby 
w Marynarce Wojennej Stanów Zjed
noczonych. Dokończone badania po
twierdziły wcześniejsze ustalenia 
z jeszcze większą wiarygodnością.

Pomiar średnicy gwiazdy
W roku 1919 Michelson powrócił 

do problemu pomiaru średnicy obiek
tów astronomicznych, czym zajmował 
się w roku 1890. Tym razem zaintere
sował się podwójną gwiazdą Capellą. 
Rozpoczął obserwacje 25 sierpnia tego 
roku przy pomocy 40-calowego, a póź
niej 60-calowego teleskopu w obser
watorium Yerkes. Na zaproszenie G.H. 
Hale przeniósł się z badaniami 18 
września 1919 r. na Mount Wilson do 
Kalifornii. Główne obserwacje prze
prowadził wraz z J. A. Andersonem 30 
grudnia 1919 r., zaś 13, 14, 15 lutego 
1920 r., 15 marca oraz 23 kwietnia 
1920 r. otrzymali oni średnią odległość 
kątową miedzy sąsiednimi gwiazdami 
0"05249, co daw ało  od leg łość  
83 277,9 km między nimi i okres obie
gu 104,006 dni. Zapowiadali też testo
wanie teleskopu i interferometru, któ
rego zwierciadła bazowe miały być 
oddalone od siebie o 18 lub 20 stóp. 
Swoje największe osiągnięcie astrono

miczne miał jednak jeszcze przed 
sobą.

Zachęconemu poprzednimi pomia
rami, udało mu się w sierpniu 1920 r. 
zwierciadła interferometru umieścić w 
odległości 18 stóp od siebie. W grud
niu zestaw teleskop-interferometr był 
gotowy do pomiarów. Zdecydował się 
na pomiary kątowej średnicy gwiazdy 
a  Oriona po to, aby sprawdzić kalku
lacje Eddingtona, Russella i Shapleya 
co do rozmiarów tej gwiazdy. 13 grud
nia 1920 r. wyjustowano zestaw pomia
rowy na podstawie pomiarów gwiazd

P Persei, y  Oriona, sprawdzono usta
wienia jeszcze podczas pomiarów dla 
a  Canis Minoris i wreszcie zmierzono 
średnicę kątową a  Oriona. Na podsta
wie tego pomiaru wyliczono średnicę 
tej gwiazdy i otrzymano astronomiczną 
liczbę: 260 000 000 mil, czyli wartość, 
która mniej więcej odpowiada promie
niowi orbity Marsa. F.G. Pease 23 grud
nia powtórzył pomiary, wyniki się 
potwierdziły i można było podać in
formację do publicznej wiadomości. 
Michelson wcześniej opuścił Mount 
Wilson, bowiem udał się na wspólne 
posiedzenie Amerykańskiego Towarzy
stwa Fizycznego i Amerykańskiego 
Stowarzyszenia dla Postępu Nauki 
i osobiście poinformował uczestników 
tej konferencji o swoim osiągnięciu.

New York Times z 30 grudnia 1920 r. 
donosił: Olbrzymia gwiazda wielkości 
27 000 000 naszych Słońc, Michelson 
zmierzył kolosa, który’ oddalony jest od 
naso 150 lat świetlnych... doniosły triumf 
nauki. Jeden z wielu jego wybitnych 
uczniów również noblista A. H. Comp
ton brał udział w tym posiedzeniu i wspo
mina, jak jeden z fizyków pochylił się do 
niego i podzielił się z nim taką uwagą: 
On jest królem nas wszystkich. To było 
wielkie wydarzenie nie tylko naukowe, 
ale wydarzenie, które poruszyło wielu 
zwykłych ludzi. Michelson udzielał wy
wiadów, pisał artykuły wstępne do ga
zet, wyjaśniał istotę i doniosłość odkry
cia. Nieczęsto bowiem zdarza się, aby 
wielkie odkrycie naukowe potrafiło za
interesować nie tylko fachowców, ale 
zwykłych ludzi bez odpowiedniego przy
gotowania matematycznego, fizycznego 
czy chemicznego.
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Rys. 13. Schemat pomiaru prędkości światła w Irvine Ranch z pracy Michelsona, Peasa 
i Pearsona z 1935 r.
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Królewskie Towarzystwo Astrono
miczne z Londynu od razu właściwie 
oceniło to naukowe osiągnięcie i przy
znało mu złoty medal. Niezwykłe w tych 
badaniach było to, że były one bardzo 
dokładne, a ich błąd pomiaru wynosił 
około 10%. C.H. Townes w „The Astro- 
physical Journal”, tom 525(1999), s. 
148-149, podaje, że Tuthill, Haniff i Bal
dwin, mierząc średnicę a  Oriona (Be- 
telgezy) w 1997 r., otrzymali dla niej 
średnicę kątową 0"053 ±0"002, używa
jąc do badań fali elektromagnetycznej
o długości 700 nm (Michelson i Pease 
otrzymali wynik 0"047 ±0"005)., Astro- 
physical Journal” opublikował na swe 
stulecie 100 najważniejszych prac astro
nomicznych i wśród nich znalazła się 
właśnie ta praca Michelsona i Peasa. Jest 
ona bardzo często cytowana i uznana za 
klasyczną pracę z tej dziedziny astrono
mii.

Wpływ ruchu wirowego Ziemi 
na prędkość światła

Warto jeszcze wspomnieć o jednym 
ważnym doświadczeniu, które przepro
wadził wspólnie z H. G. Gale, a które to 
doświadczenie A. Einstein uważał za 
jed n o  z najp iękn ie jszych  po tym 
z 1887 r., przeprowadzonym wspólne 
zMorleyem. W 1925 r. przeprowadzili

eksperyment w Clearing w stanie Illi
nois, którego celem było sprawdzenie 
wpływu ruchu wirowego Ziemi na war
tość prędkości światła. Wypożyczono 
rury ściekowe od władz miejskich Chi
cago i ułożono je w kierunku wschód- 
zachód o długości 2010 stóp, a w kie
runku północ-południe 1113 stóp, 
w szystkie o średnicy 12 cali. Już 
w 1921 r. L. Silberstein zasugerował 
sprawdzenie wpływu ruchu obrotowe
go Ziemi na prędkość światła, co było
by doskonałym testem szczególnej teo
rii względności A. Einsteina. Pierwsze 
próby w rurze próżniowej wykonano 
la tem  1923 r. w M ount W ilson , 
a w grudniu 1924 postanowiono prze
prowadzić ten eksperyment w Clearing. 
Przy pomocy władz miasta Chicago oraz 
Chicago Telephone Company przepro
wadzono eksperyment, który w grani
cach błędu nie wykazał wpływu wiro
wego Ziem i na w artość prędkości 
światła w próżni. Badania się opóźniły, 
bowiem w grudniu 1924 r. Michelson, 
musiał poddać się operacji prostaty. 
Światło z łuku węglowego rozdzielono 
za pomocą płytek półprzepuszczalnych
i puszczono w rury próżniowe, aby po 
obiegu po prostokącie, odbijając się na 
rogach od zwierciadeł, ponownie się na
łożyć. Jeżeli ruch wirowy Ziemi miałby 

wpływ na prędkość 
światła, to przesunię
cie prążków interfe
rencyjnych powinno 
wynosić wg kalkulacji 
M iche lsona  i G ale 
0,236 ±0,002, a po wy
konaniu 269 obserwa
cji otrzymano 0,230 
±0,005. Nie zaobser
wowano zatem wpły
wu ruchu wirowego 
Ziemi na wartość pręd
kości św iatła. D o
świadczenie było bar
dzo trudne od strony 
technicznej, szczegól
nie jeżeli chodzi o uzy
skanie jak  najmniej
szego ciśnienia w rurze 
pomiarowej. Pompy 
próżniowe pracowały 
50 godzin, obniżając 
ciśnienie w tempie pół 
cala słupa rtęci na trzy 
godziny. Najniższe ciś
nienie, jakie otrzyma
no i wówczas przepro-

Rys. 14. Jeden ze słonecznych teleskopów 
wieżowych w obserwatorium na Mt Wilson

wadzono pomiary, wynosiło od 0,5 do 
1,0 cala słupa rtęci.

Pomiary prędkości światła
Na koniec nie można nie wspomnieć 

o pomiarach samej wartości prędkości 
światła. Światło zawiera i przenosi in
formacje o źródłach, które je  wyemito
wało. Michelson właściwie całe swoje 
naukowe życie poświęcił światłu, był 
swego rodzaju Apostołem Światła. Już 
w szkole w Annapolis w 1878 r. po raz 
pierwszy zmierzył prędkość światła, 
a zakończył swoją aktywność naukową 
też pomiarami wartości prędkości świat
ła w 1927 r. i w 1928-1931. Myśl usta
lenia wartości prędkości światła na sto
sunkowo dużej odległości zrodziła się 
już w 1920 r., ale zaczęła się materiali- 
zować w roku 1922, kiedy to M.A. Ry- 
erson dał 10 000 dolarów na wykonanie 
tego pomiaru. Pierwsze wyniki uzyska
no w czerwcu i pomiary kontynuowano 
do września, by ostatecznie zakończyć 
je  grudniu 1926 r., mierząc prędkość 
między Mount Wilson a Mount San An
tonio na odległości 22 mil. Pomiary po
legały na tym, że światło wysłane z lam
py łukowej umieszczonej na Mount 
Wilson w kierunku Mount San Antonio, 
tam odbijało się od zwierciadła i wraca
ło do w irującego z częstotliw ością 
528 Hz graniastosłupa wykonanego ze 
stali niklowanej lub ze szkła, napędza-

Rys. 15. 100-calowy teleskop Hookera na Mt Wilson, na któ
rym Michelson „osadził" swój 18-stopowy interferometr 
gwiazdowy
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nego strumieniem powietrza, o podsta- krwi do mózgu pod- 
wie ośmiokąta foremnego na Mount upadł na zdrowiu 
Wilson. i nie mógł osobiście

Wykonano pięć niezależnych cykli kierować pomiarami, 
pomiarowych, których wyniki zawarto Niestety pomiarów 
w tab. 2. Wyniki te po przeliczeniu dla nie udało mu się do- 
próżni dały wartość c = (299 796 ± 4) kończyć, bowiem 9 
km/s. maja 1931 r. choroba

Pod koniec sprawozdania z badań okazała się od niego 
Michelson stwierdził: Łatwy sukces po- silniejsza i nad ranem 
miarów przy odległości 22 mil, dokona- tego dnia zmarł. F. G. 
nych na ogól w warunkach niezbyt ko- Pease i F. Pearson do- 
rzystnych (dymy i opary unoszące się kończyli dzieła i wy- 
nad ogniskami w pobliskich lasach), niki opublikowali w 
winien wskazywać na możliwość wyko- 1935 r. Na podstawie 
nania pomiarów przy odległości znacz- przeprowadzonych 
nie większej. pomiarów od wrześ-

Wybór padł na Mount Jacinto odda- nia 1929 r. do marca 
lony od Mount Wilson o 82 mile. Pod- 1933 r. stwierdzili, że 
jęto próby, ale światło lampy łukowej prędkość światła w 
wracało bardzo osłabione przez dymy i próżni ma wartość 
smog, i dalszych pomiarów zaniechano. 299 774 km /s ± 
Warto wspomnieć, że duży udział w tym 11 km/s. 
eksperymencie miała armia amerykań
ska, a właściwie jej służby geodezyjnie, 
które z dokładnością do 5 cm wyzna
czyły odległość między punktami po
miarowymi.

Ostatnią próbę pomiaru prędkości 
światła podjął w 1928 r., gdzie ponow
nie miał do dyspozycji obserwatorium 
na Mount Wilson, no i oczywiście środ
ki finansowe. Za 50 tys. dolarów zbu
dowano rurę o długości 1,5 km na Irvi
ne Ranch koło Santa Ana. Pompy dzień 
i noc pracowały, aby obniżyć ciśnienie 
do 0,5 mm słupa rtęci. Za pomocą wie
lokrotnego odbicia drogę optyczną świa
tła zwiększono do 18 km.

Michelson po pierwszym wylewie

Tabela 2

Nr Liczba Wartość c
serii pomiarów (km/s)

1 15 299 729 ±67
II 15 299 736 ±67
III 13 299 722 ±67
IV 11 299729 ±67
V 11 299 728 ±67

Rys. 17. Akwarela wykonana przez A.A. Michelsona

lat. W jakiś sposób okradł czas z dwu
dziestu lat. Gra świetnie w tenisa i jest 
doskonały w bilardzie. Często widuje się 
go w klubach. Lubi się rozerwać, ale nie
zliczone banalne igraszki, które zaprzą
tają uwagę ludzi mniejszego kalibru, nie 
wywołują w nim żadnego zainteresowa
nia. Tak naprawdę pochłania go praca, 
z drugiej strony ma zdaje się dość wol
nego czasu na zajęcia, które go zaj
mują....

Jak wielu wielkich uczonych Michel
son ma subtelny smak artystyczny. Lubi 
muzykę i malarstwo, a nawet wykonał 
parę bardzo świetnych prac w akwareli.

Ksiądz, a jednocześnie bliski przyja
ciel rodziny T. G. Soares, który odpra
wił prywatne nabożeństwo żałobne 
w domu rodzinnym w Pasadenie, na ko
niec tej uroczystości tak opisał Alberta 
Abrahama Michelsona:

Mistrz odszedł ... Był w nim grecki 
duch radości życia. Doszedł do takie
go panowania nad sobą samym, że pra
ca i zabawa kolejno wymieniały się ze 
sobą.

Mgr Tomasz Kardaś jest nauczycie
lem fizyki w Liceum Ogólnokształ
cącym w Strzelnie, mieście urodzenia 
Alberta Michelsona, autorem wyda
nej kilka lat temu biografii tego słyn
nego fizyka i organizatorem wielu 
imprez szkolnych i miejskich poświę
conych Michelsonowi

Zakończenie
Wielki przyjaciel Michelsona, a jed

nocześnie współpracujący z nim mate
matyk i astronom F. R. Moulton 
w 1914 r. napisał o nim artykuł w ra
mach uczczenia amerykańskich uczo
nych, jakich wybrano w ankiecie na 
1000 najwybitniejszych naukowców 
Ameryki. Tak scharakteryzował 62-let- 
niego wówczas Michelsona:

Michelson jest mężczyzną średniego 
wzrostu, krępej budowy ciała, o zdrowej 
cerze i czarnych włosach i oczach. Choć 
doszedł do wieku, w którym siły jizycz- 
ne człowieka zwykle opuszczają, on nie 
wykazuje żadnych objawów przeżytych

Rys. 16. A.A. Michelson w pracowni malarskiej
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... Księżyce (?)
wokół
planetoid

Mija właśnie 200 lat 
od odkrycia czterech 
pierwszych (i największych) 
planetoid, a 160 lat od 
odkrycia kolejnej, piątej 
planetoidy. W drugiej 
połowie XIX w. liczba 
odkrywanych planetoid 
zaczęła narastać lawinowo, 
zwłaszcza po zastosowaniu 
do obserwacji metod 
fotograficznych 
(astrografów). Obecnie, 
dzięki technikom 
obserwacyjnym najnowszej 
generacji, znamy już około 
270 000 płanetoid(l), 
chociaż jeszcze nie 
wszystkie są nazwane czy 
też ponumerowane. Oprócz 
głównego pasa planetoid 
i tzw. Centaurów 
stwierdzono w minionym 
dziesięcioleciu istnienie 
Pasa Kuipera (poza orbitą 
Neptuna), postulowanego 
przez niego ponad 50 lat 
temu

jr* mp^róćmy raz jeszcze uwagę na 
sławetną regułę Titiusa-Bodego 

J K L J  (zob. też „Postępy Astronomii”, 
1/1997), która zazwyczaj jest opisywa
na wzorem:

a = 0,4 + 0,3 n,

(gdzie a oznacza wielką półoś orbity 
planety w jednostkach astronomicznych, 
natomiast n = 0, 1, 2, 4, 8, .. .)• W cza
sach, kiedy ją  formułowano, pomiędzy 
orbitą Marsa a orbitą Jowisza (czyli dla 
n = 8) istniała luka, która naruszała re
gularność w narastaniu odległości pla
net. Jednak nie bardzo jest jasne, czym 
powodował się Titius, tak właśnie for
mułując swoje „prawo”. Być może, iż 
wciąż jeszcze przejawiał się wpływ pi- 
tagoreizmu albo może Titius uległ su
gestii Keplera, który w dość nieprecy
zyjny sposób postulował możliwość 
obecności nieznanej planety między or
bitą Marsa a Jowisza. W każdym razie 
luka między orbitami tych planet jest 
wyraźna, zaś reguła Titiusa-Bodego zna
komicie się sprawdziła dla odległości 
odkrytego przez Williama Herschela 
w 1781 r. Urana (czyli dla n = 64). W tej 
sytuacji przekonanie o istnieniu „ukry
tej” planety bardzo wzrosło. Między in
nymi odnalezienia tej planety podjął się 
baron Franz Xaver von Zach. Kilkana
ście lat obserwacji (a nawet próba obli
czenia prowizorycznej efemerydy) nie 
zostały  uw ieńczone sukcesem . 
W 1800 r., jęsienią, w Lilienthalu koło 
Bremy zebrała się grupa astronomów,

ażeby omówić różne problemy nauko
we. Obecny na tym spotkaniu baron von 
Zach rzucił propozycję systematyczne
go przeszukiwania pasa zodiakalnego 
przez wielu astronomów w celu dostrze
żenia owej „tajemniczej” planety. Nim 
program von Zacha (tzw. „komitetu zo
diakalnego”) wkroczył w fazę realiza
cji, o. Giuseppe Piazzi, astronom z Pa
lermo na Sycylii, odkrył przypadkowo 
w nocy z 31 grudnia 1800 r. na 1 stycz
nia 1801 r. nieznany dotąd obiekt nie
bieski przemieszczający się wolno na tle 
gwiazd Byka. Początkowo sądzono, że 
jest to kometa, potem jednak okazało się, 
że to niewielka planeta. Tak została od- 
kiyta pierwsza planetoida. Na cześć bo
gini, opiekunki Sycylii, Piazzi nazwał 
ją  Ceres (Cerera), a wybitny matema
tyk niemiecki Carl Friedrich Gauss ob
liczył elementy jej orbity. Wyznaczona 
wielka półoś orbity Ceres liczy 2,77 j.a., 
co znakomicie zgadza się z wynikającą 
z reguły Titiusa-Bodego odległością 
2,8 j.a. Ceres okazała się niewielkim cia
łem. Według najnowszych danych jej 
rozmiary wynoszą mniej niż 1000 km, 
czyli nie stanowią nawet 1/3 średnicy 
Księżyca.

Zatem stało się oczywiste, że to właś
nie niewielkie rozmiary „brakującej” 
planety (a także małe albedo) powodo
wały, iż niemożliwe było dostrzeżenie 
jej nieuzbrojonym okiem. No, ale wresz
cie została odnaleziona...

Tymczasem astronomów czekała nie
spodzianka. W roku 1802 niemiecki
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Tabela
Dane o dziewięciu pierwszych planetoidach

Max. Jasność Wielka Gwiazdowy 
Nr Nazwa obserwowana półoś okres obiegu Mimośród Nachylenie Średnica

w opozycji (m) (j.a.) (lata) e i (km)

1 Ceres 7,0 2,768 4,60 0,0794 10,6° 848
2 Pallas 6,7 2,772 4,61 0,2300 34,8 498
3 Juno 7,0 2,668 4,36 0,2587 13,7 234
4 Westa 5,9 2,362 3,63 0,0886 7,13 468

5 Astrea 8,5 2,577 4,14 0,190 5,33 100
6 Hebe 7,0 2,424 ■ 3,78 0,2012 14,76 185
7 Iris 6,7 2,385 3,68 0,2299 5,52 200
8 Flora 7,8 2,202 3,27 0,1565 5,89 136
9 Metis 8,1 2,387 3,69 0,1220 5,58 158

miłośnik astronomii Heinrich Wilhelm 
Olbers odkrył drugą planetoidę nazwaną 
potem  Pallas (P allada), po czym  
w 1804 r. Karl Ludwig Harding odkrył 
trzecią —  Juno (Junona), a w 1807 r. 
czwartą, Westę, odkrył znowu Olbers.

Kolejną, piątą planetoidę, Astreę, 
odkrył Karl Ludwig Hencke dopiero w 
1845 r., szóstą —  Hebe —  również 
Hencke (w 1847 r.). W tym samym roku 
dwie następne planetoidy, Iris i Florę, 
odkrył astronom angielski John Russell 
Hind, a w następnym Graham odkrył 
planetoidę Metis. Dane o nich zawiera 
tabela 1. Z pewnych względów, o któ
rych później, pozostawiono odstęp mię
dzy czterema pierwszymi planetoidami 
a następnymi.

Do chwili obecnej odkryto około 
270000 planetoid, z których większość 
obiega Słońce między orbitą Marsa a or
bitą Jowisza od około 2,17 j.a. do około 
3,64 j.a., przy czym przeciętna, „wielka 
półoś” głównego pasa planetoid wyno
si około 2,85 j.a., co również dobrze 
zgadza się z regułą Titiusa-Bodego. 
Odkryto też planetoidy w sąsiedztwie 
punktów libracyjnych L} i L4 układu 
Słońce-Jowisz, nazwane Grekami i Tro- 
jańczykami. Znamy ponadto kilka tysię
cy planetoid obiegających Słońce nie
jako w sąsiedztwie Ziemi. Są to tzw. 
NEA (Near Earth Asteroids; inaczej pla
netoidy typu Apollo, Atena, Amor).

Jeszcze na początku XIX w. zaczęto 
się zastanawiać, czy planetoidy nie sta
nowią fragmentów większego ciała ko
smicznego, które z jakichś przyczyn się 
rozpadło. To przypuszczenie zmieniło 
się niemal w pewność, kiedy w drugiej 
połowie XIX stulecia zaczęto odkrywać 
ich coraz więcej (setną odkryto już w

1868 r.). Znając ich orbity, próbowano 
liczyć wstecz w czasie przebyte drogi 
planetoid, chcąc się dowiedzieć, kiedy 
mógł się dokonać rozpad owej większej, 
domniemanej planety. Oszacowano na
wet jej masę i rozmiary (otrzymując 
w wyniku glob wielkości mniej więcej 
Marsa). Zaproponowano też nazwać tę 
hipotetyczną planetę Faetonem...

Zgodnie z doktryną pitagorejską, 
żywioną jeszcze przez Keplera, Faeton 
powinien mieć trzy księżyce. Może więc 
któreś z planetoid sąjego byłymi sateli
tami?

Przeprowadzono obliczenia. Wyjaś
niło się, że mając obecne elementy or
bit planetoid, nie sposób wyznaczyć 
momentu czasu w przeszłości, kiedy to 
miał ulec zagładzie Faeton (np. Daeni- 
ken, ten entuzjasta paleoastronautyki, 
twierdził nawet, że na skutek wojny ko
smicznej z użyciem... broni jądrowej). 
Nowe obserwacje, a także modelowane 
komputerowo scenariusze powstawania 
Układu Słonecznego wykazały jednak, 
iż w tym rejonie Układu mogło w ogóle 
nie dojść do uformowania się dużej pla
nety (na skutek oddziaływania grawita
cyjnego masywnego proto-Jowisza), 
a planetoidy są najprawdopodobniej 
ostatnimi (wraz z kometami) „świadka
mi narodzin naszego układu planetarne
go”. W tej sytuacji żmudne, acz jałowe 
dociekania, które to trzy planetoidy 
mogłyby być przedtem księżycami Fa- 
etona, straciły wszelki sens, jak zresztą 
sam problem istnienia Faetona i jego roz
padu.

W tej całej historii z planetoidami 
dziwne jest jednak co innego. Wróćmy 
do tabeli, gdzie zostały wyodrębnione 
cztery pierwsze (i największe) planeto

idy: Ceres, Pallas, Juno i Westa. W tej 
grupie największym obiektem jest Ce
res: jej objętość jest większa od sumy 
objętości trzech pozostałych planetoid. 
Masa najprawdopodobniej również jest 
większa od sumy mas trzech mniejszych 
planetoid. Wielkie półosie orbit wszyst
kich czterech ciał są mniej więcej sobie 
równe. Ponadto przez blisko 40 lat wy
dawało się, że nie ma już innych obiek
tów w tym rejonie Układu Słonecznego 
(tak przynajmniej uważał Olbers, od
krywca dwóch z tych czterech planeto
id). Ciekawe jest zatem, dlaczego nikt 
w tym czasie nie wysunął hipotezy, że 
Pallas, Westa i Juno stanowiły w prze
szłości księżyce Ceres? Zwłaszcza że już 
w 1802 r. profesor fizyki i matematyki 
Uniwersytetu w Dorpacie (obecnie Tar
tu, Estonia) Johann Sigismund Huth 
pisał: Na pewno nie zdziwiłbym się, gdy
by Ceres i Pallas miały co najmniej dzie
sięć współtowarzyszek.

Być może już wówczas zdawano so
bie sprawę, że taki układ (Ceres plus 
pozostałe trzy planetoidy jako jej księ
życe) byłby niestabilny i rozpadłby się 
w krótkim czasie. A może zaważył pod
świadomy osąd, że satelity muszą być 
zdecydowanie mniejsze od macierzy
stych planet? Natomiast w przypadku 
Ceres trzy pozostałe ciała są od niej 
mniejsze, lecz nawet nie na tyle, na ile 
nasz Księżyc jest mniejszy od Ziemi, 
toteż łatwiej było przyjąć, że powstały 
one na skutek rozpadu większego obiek
tu, niż że tworzyły układ typu planeta- 
satelity. Jakkolwiek byłaby kusząca wi
zja malej planety z trzema księżycami, 
zgodnie zresztą z pitagorejską mistyką 
liczb, to jednak wydaje się, że w XIX w. 
racjonalizm zaczął wreszcie odgrywać
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poważną rolę i zapewne dlatego nikt nie 
wystąpił ze spekulacją na temat Ceres 
i jej trzech ewentualnych satelitów. Wy
pada przy tym, iż pod koniec XVIII stu
lecia „porządek pitagorejski” w świecie 
księżyców planet został naruszony: od
kryto aż siedem satelitów Saturna i tyl
ko dwa dalszego Urana, podczas gdy 
wokół Jowisza znano tylko cztery księ
życe. I nadal nie zaobserwowano dwóch 
księżyców Marsa... Widocznie te fakty 
zachwiały przeświadczeniem i wiarą 
w tak prosty przyrost liczby księżyców 
w miarę zwiększania się odległości ko
lejnych planet od Słońca.

Minął wiek XVIII, potem XIX, na
stał XX. Nieistniejącą planetą zaintere
sowali się autorzy utworów fantastycz- 
nonaukowych, a następnie entuzjaści 
paleoastronautyki. Można wręcz mówić
o powstaniu nieoficjalnej „nauki” — 
faetonologii. Najdziwniejsze jest jednak 
to, że faetonolodzy w ogóle nie wypo
wiadali się na temat księżyców „zdru
zgotanej” planety. A tak ładnie można 
byłoby przecież zacząć powieść SF za
tytułowaną na przykład „Raport z pla
nety Sol-5”:

Piątą planetą gwiazdy Sol obiegały 
trzy księżyce — Ene, Due, Rabe...

lub przynajmniej zacytować jakiś 
„zapomniany dokument”:

lako to Venus nie ma żadnego sateli
ty, Tetra jedną ma Lunę, zasię Mars dwa 
trabanty, tako Faeton ma trzy księżyce, 
a Jupiter ma ich cztery i Saturn aże 
pięć....

Tymczasem w 1983 r. IRAS odkrył 
ciekawy obiekt 1983TB = (3200), na
zwany potem Phaetonem. Ma on jednak 
zaledwie 6 km średnicy, zamiast 6000 
km przewidywanych dla hipotetyczne
go Faetona.

Po tej dygresji powróćmy do świata 
planetoid w przestrzeni między orbitą 
Marsa a Jowisza. Spośród nich tylko 
kilkadziesiąt ma rozmiary większe od 
200 km. Do określenia ich średnic wy
korzystuje się niekiedy zjawisko zakry
cia gwiazdy przez planetoidę (jak np. 
w przypadku wspominanego już Erosa). 
Takie zdarzenia nie są zbyt częste, a ob
szar obserwacji jest ograniczony do 
wąskiego pasa kilkunasto-kilkudziesię- 
ciokilometrowej szerokości (na po
wierzchni Ziemi), zaś czas obserwacji 
do kilku, najwyżej kilkunastu minut.

Dzięki zastosowaniu komputerów do 
obliczeń astronomicznych stało się moż
liwe dokładniejsze obliczanie trajekto

rii planetoid na sferze niebieskiej oraz 
szybsze wyznaczanie efemeryd zjawisk 
zakryciowych. W szczególności zajmuje 
się tym obserwator amerykański Paul D. 
Maley, który też jako pierwszy dostrzegł 
zakrycie gwiazdy nie przez planetoidę, 
ale, być może, przez jej satelitę.

Działo się to 5 marca 1977 r. Obser
wowano wtedy zakrycie gwiazdy y  Ceti
0 jasności 3,6m, a więc dobrze widoczną 
nieuzbrojonym okiem przez wspomi
naną już (zob. tab. 1) planetoidę Hebe. 
Paul D. Maley znajdujący się podów
czas o kilkaset kilometrów od główne
go pasa zakrycia i śledzący tylko tak 
zwaną bliską koniunkcję (złączenie) pla- 
netoidy z gwiazdą zaobserwował w tym 
czasie półsekundowe zniknięcie y Ceti. 
To wtórne zakrycie gwiazdy przypisa
no obecności satelity biegnącego wokół 
Hebe, który miałby około 20 km śred
nicy (wobec 185 km średnicy dla Hebe)
1 znajdował się w momencie zakrycia 
gwiazdy o mniej więcej 900 km od tej 
planetoidy.

W 1978 r. dostrzeżono aż trzy wtór
ne zakrycia. 7 czerwca w trakcie obser
wacji w Stanach Zjednoczonych zakry
cia gwiazdy SAO 120774 o jasności 
6,2m przez planetoidę Herkulina dwóch 
obserwatorów -— niezależnie od siebie 
— zarejestrowało kilkusekundowe wtór
ne zakrycie tej gwiazdy. Z interpretacji 
danych wynika, że Herkulinę może obie
gać satelita o średnicy około 45 km w 
odległości mniej więcej 975 km. Hipo
tetyczny satelita otrzymał prowizorycz
ne oznaczenie 1978(532) I; (532) to ka
talogowy numer Herkuliny. Dodajmy, że 
ma ona rozmiary 222x218x215 km, 
a więc należy do dużych planetoid. 
Obiega ona Słońce po orbicie o wielkiej 
półosi równej 2,771 j.a., o mimośrodzie 
e -  0,1781 i nachylonej pod kątem 
16,308° do ekliptyki.

13 lipca, podczas obserwacji zakry
cia gwiazdy SAO 144070 (o jasności 
7 ,lm) przez Junonę, Yaron Sheffer do
strzegł krótkotrwałe wtórne zniknięcie 
tej gwiazdy. Zakrycie to mógłby spowo
dować... księżyc Junony o średnicy 
około 10 km i znajdujący się w odległo
ści ponad 3000 km od rzeczonej plane
toidy.

Wreszcie 11 grudnia 1978 r., w trak
cie obserwacji zakrycia gwiazdy SAO 
114159 o jasności 8,4m przez planeto
idę Melpomenę, zaobserwowano wtór
ne zakrycie, które może świadczyć, że 
planetoidę obiega w odległości zaledwie

25 km dość duży księżyc o średnicy 
około 45 km. Ponieważ rozmiary Mel
pomeny wynoszą 135 km, należałoby 
więc mówić raczej o podwójnej plane- 
toidzie — zwłaszcza że i odległość mię
dzy nimi nie jest duża.

W rok później, 11 grudnia 1979, 
w Wenezueli podczas obserwacji zakry
cia gwiazdy SAO 080950 przez plane
toidę Metis mającą średnicę 158 km 
(zob. tab.) znów dostrzeżono wtórne 
zniknięcie tej gwiazdy. Z interpretacji 
danych wspartych obserwacjami foto
graficznymi tej planetoidy wynika, że 
ewentualny księżyc Metis krąży wokół 
niej w odległości 1100 km w czasie 4,61 
doby.

Hipotetyczny satelita może obiegać 
również planetoidę Kleopatrę. Miałby 
on około 10 km średnicy i znajdowałby 
się w odległości mniej więcej 500 km 
od tej planetoidy. Tak przynajmniej 
może wynikać z dostrzeżenia wtórnego 
zakiycia gwiazdy SAO 128066 wyko
nanego przez dwóch niezależnych ob
serwatorów w USA 10 października 
1980 r.

Efekt wtórnego zakrycia został zare
jestrowany również 18 kwietnia 1982 r. 
we Francji i Hiszpanii, kiedy jednocześ
nie obserwowano zakrycie przez plane
toidę Lucinę gwiazdy BD+17°2516. Zja
wisko to mógłby wywołać niewielki 
satelita (około 6 km średnicy) krążący 
wokół tej planetoidy w odległości po
nad półtora tysiąca kilometrów.

Nieco inny efekt dostrzeżono jeszcze 
podczas zakiycia przez Pallas gwiazdy 
AGK3+181844 4 maja 1983 r. Zjawi
sko to było rejestrowane fotoelektrycz- 
nie przez W. B. Kapkowa z Kazania. 
Opracowując wyniki obserwacji, stwier
dził on, że krzywa zmian jasności nie 
jest typowa — występuje bowiem osła
bienie blasku gwiazdy przed, a jeszcze 
dłużej po geometrycznym jej zasłonię
ciu przez planetoidę. Efekt ten można 
zinterpretować, zakładając, że Pallas 
otacza obłok pyłowo-gazowy elipsoidal
nego kształtu. Jest jednak wątpliwe, aby 
taki twór mógł być stabilny. Przypusz
czalnie obłok jest pochodną jakiegoś 
procesu zachodzącego (ale chyba nie
zbyt długo) na powierzchni Pallas.

Wykonane ponad 10 lat temu obser
wacje planetoidy (1220) Crocus wska
zują na występowanie precesji osi rota
cji tej planetoidy. Efekt ten może być 
wywołany na przykład przez krążący 
wokół niej niewielki księżyc.
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Ida i jej maty towarzysz —  Daktyl. W górnym prawym rogu dla porównania rozmiarów obraz planetoidy 
Gaspra. Fot. NASA

Nie wszystkie zaobser
wowane efekty mogą być 
jednoznacznie zinterpre
towane. Można bowiem 
podać inne wyjaśnienia 
wtórnego osłabienia jas
ności gwiazdy, a pewne 
z tych w yjaśnień będą 
niemal równie prawdopo
dobne jak hipoteza o za
kryciu gw iazdy przez 
księżyc obserwowanej 
planetoidy. W tej sytuacji 
sensacją stało się bezpo
średnie odkrycie satelity 
planetoidy. W dniu 28 na 
29 sierpnia 1993 r. sonda 
międzyplanetarna Galileo 
zdążająca ku układowi 
Jowisza przemknęła obok 
planetoidy (243) Ida, wy
konując w iele zdjęć i 
przeprowadzając różne 
pomiary. Na tych zdję
ciach oprócz Idy dostrzeżono niewielki 
obiekt, który bez wątpienia, jak to wy
nika z dalszych analiz, okazał się jej sa
telitą. Rozmiary Idy wynoszą 56x24x21 
km, zaś rozmiary satelity, który otrzy
mał nazwę Daktyl, 1,6x 1,4x 1,1 km. Za
równo Ida, jak i Daktyl są pokryte k ra 
te ra m i. N ie  zn an e  je s t  na raz ie  
pochodzenie tego księżyca: albo jest to 
fragment planetoidy odpryśnięty w wy
niku zderzenia z meteoroidem (?), albo 
„przechwycony” obiekt, ponieważ Ida 
należy do tak zwanej rodziny planetki 
Koronis. Jakkolwiek to było, uzyskali
śmy wreszcie niezbity dowód istnienia 
satelity obiegającego planetoidę.

Otwarte pozostaje zagadnienie, czy 
satelity planetoid zachowują się tak 
samo, jak zdecydowana większość księ
życów planet, to znaczy, czy zwracają 
się ku macierzystemu obiektowi tylko 
jedną stroną. Wiadomo, że większość 
planetoid obraca się wokół swojej osi 
w ciągu kilku godzin. Ale czy słabe od
działywanie grawitacyjne pomiędzy pla- 
netoidą a jej księżycem potrafi dopro
wadzić (ze względu na małe masy tych 
obiektów) do wyhamowania ruchu ob
rotowego satelity? Przyszłe obserwacje, 
zarówno z powierzchni Ziemi, jak i z or
bity okołoziemskiej, a także bliska pe
netracja wybranych obiektów w ramach 
astronautycznych misji astronomii (jak 
na przykład NEAR— „Near Earth Aste
roid Rendezvous”) powinny rozstrzy
gnąć ten problem. Nie bez znaczenia

będą także dalsze prace teoretyczne pro
wadzone dzięki uzyskanym danym ob
serwacyjnym.

Natomiast przyszli astronauci obec
nego trzeciego tysiąclecia zapewne naj
bardziej swojsko będą się czuli na dość 
dużej planetoidzie obieganej w dodatku 
przez księżyc. Na przykład hipotetycz
ny satelita 1978 (532) I Herkuliny osią
gałby, dla obserwatora na powierzchni 
tej planetoidy, rozmiary kątowe około 
2,5° oraz maksymalną jasność —15m! 
Byłoby to więc pokaźne (względnie) 
ciało niebieskie przewyższające średnicą 
jak i jasnością (obserwowaną) nasz 
Księżyc w pełni na naszym niebie. Nie 
byłoby więc podczas krótkich nocy 
(okres obrotu wokół osi tej planetoidy 
wynosi 9,41 godz.) tak ciemno na Her- 
kulinie. Słońce widoczne z tej planeto
idy miałoby jasność -25 ,5m i średnicę 
kątową zaledwie 12’. Można by więc 
podziwiać z powierzchni Herkuliny 
względnie długotrwałe zakrycia Słońca 
przez tarczę tego hipotetycznego księ
życa. Trzecim co do jasności obiektem 
na niebie księżyca Herkuliny byłby Jo
wisz (w otoczeniu swoich 4 najwięk
szych satelitów), mogący osiągać pod
czas opozycji wielkość gwiazdową 
równą największej jasności Wenus na 
naszym niebie (około -4,5m).

Natomiast w ostatnim czasie stwier
dzono występowanie różnych efektów 
obserwacyjnych mogących świadczyć 
o istnieniu satelitów wokół innych pla

netoid, a być może, nawet planetoid po
dwójnych. Wśród planetoid typu NEA 
zarejestrow ano aż 23 takie efekty, 
a w pasie głównym około piętnastu 
możliwych planetoid podwójnych bądź 
spodziewanych podwójnych. Wśród 
planetoid z Grupy Trojańskiej Jowisza 
znaleziono jeden taki efekt. Natomiast 
w Pasie Kuipera stwierdzono możliwość 
występowania satelitów dla 13 jego 
obiektów. Nie będziemy już szczegóło
wo się tym zajmowali, ponieważ wyli
czanie tych efektów stałoby się zbyt 
monotonne, a ponadto nie wszystkie 
zaobserwowane efekty zostały ostatecz
nie potwierdzone (stąd zwrot: „spodzie
wanych podwójnych”).

Na zakończenie zwróćmy uwagę na 
jeszcze jedną okoliczność: uznając, że 
Pluton jest największym obiektem Pasa 
Kuipera, to układ Pluton-Charon (zob. 
też „Urania —  Postępy Astronomii”, 
1/1998) rów nież m ożna traktow ać 
jako... planetoidę podwójną. Dlatego 
został on właśnie wliczony do owych 13 
obiektów na peryferiach Układu Sło
necznego.

Dr hub. T. Zbigniew Dworak jest 
prof, nadzw. AGH w Zakładzie 
Kształtowania i Ochrony Środowiska 
Wydziału Geodezji Górniczej i Inży
nierii Środowiska AGH w Krakowie. 
Zajmuje się ponadto środowiskami 
planet i ich księżyców, gwiazdami 
zaćmieniowymi i historią astronomii
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EROS w obrazach
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Mapa powierzchni Erosa uzyskana poprzez cylindryczną projekcję mozaiki jego zdjęć uzyskanych przez sondę NEAR Shoemaker 
w 2001 r. Ponieważ poszczególne obrazy uzyskiwano w różnych warunkach oświetlenia i pod różnymi kątami widzenia, trudno je było 
precyzyjnie „posklejać”. Podane nazwy różnych tworów na powierzchni EROSA są propozycjami nazw i pochodzą od imion słynnych 
kochanków znanych w historii i mitologii różnych kultur

Cztery powyższe obrazy pochodzą z kolekcji tysięcy zdjęć uzyskanych podczas przechodzenia sondy NEAR Shoemaker nisko nad 
powierzchnią Erosa w dniach 25-28 stycznia 2001 r. Od obrazu u góry po lewej stronie, do zdjęcia na dole po prawej stronie, widzimy 
fragmenty powierzchni Erosa z coraz to większymi szczegółami (z rosnącą rozdzielczością). Pierwszy obraz został uzyskany 27 stycznia 
z odległości 13,5 km, drugi — 26 stycznia z wysokości 11,1 km. Oba te zdjęcia przedstawiają teren o boku ok. 550 m. Zdjęcia na dole 
zostały uzyskane z wysokości 4,9 km odpowiednio 26 i 28 stycznia. Widzimy na nich teren o szerokości ok. 230 m. Fot. JPL/NASA
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rozmaitości

Teleskop kosmiczny 
zobaczył planety 
pozasłoneczne

Dotychczas planety pozasłoneczne od
krywaliśmy metodami pośrednimi. Wno
siliśmy o ich istnieniu, analizując ruchy 
gwiazd objawiane poprzez zmiany po
łożenia lub zmiany prędkości radialnych 
oraz precyzyjnie mierząc blask gwiazdy 
i analizując jego cykliczne zmiany (tzw. 
tranzyty). Teraz mamy bezpośredni do
wód istnienia planet pozasłonecznych 
z pomiaru ich świecenia w promieniowa
niu podczerwonym. Dwie niezależne 
grupy badaczy, przy wykorzystaniu te
leskopu kosmicznego Spitzera, zaobser
wowały promieniowanie podczerwone 
znanych wcześniej „gorących Jowiszów” 
TrES-1 i HD 209458b. Pomiary umożli
wiło zjawisko zakrycia planet przez ma
cierzyste gwiazdy. Dzięki temu, że pla
nety chowały się okresowo za tarczami 
swoich „słońc", można było mierzyć 
energię łączną wysyłaną przez gwiazdy 
i planety i samych gwiazd w czasie za
krycia planety przez gwiazdę. TrES-1 
jest pierwszą pozasłoneczną planetą 
odkrytą w sierpniu 2004 r. za pomocą 
założonego przez NASA, a koordynowa
nego internetowo, zespołu małych tele
skopów położonych po obu stronach 
Atlantyku, mających na celu wykrywa
nie zjaw isk tranzytu wśród jasnych 
gwiazd. System nazywa się Trans-Atlan- 
tic Exoplanet Survey (TrES). W odkry
ciu TrES-1 brały udział 3 teleskopy 
o średnicy 10 cm położone na Wyspach 
Kanaryjskich, w Obserwatorium Lowel- 
la w Arizonie i na Mt Palomar w Kalifor
nii. Później tranzyty (a właściwie zakry
cia) w układzie TrES-1 były obserwowa
ne wielokrotnie przez miłośników astro
nomii w Europie i Ameryce Północnej.

Dawid Charbonneau wraz ze współ
pracownikami z Centrum Astrofizyczne
go Harvarda-Smithsona w Cambridge 
(USA) obserwował TrES-1 w nocy z 30 
na 31 października 2004 r„ gdy planeta 
chowała się za gwiazdą czyli w czasie 
wtórnego zaćmienia. Korzystał z kame
ry podczerwonej teleskopu Spitzera, 
wykonując pomiary przez 5,6 godz. na 
długościach fali 4,5 i 8 mikronów. Pla
neta ta obiega swą gwiazdę (typ widmo
wy KOV, jasność 11,7 mag., odległość 
od Słońca 500 lat św.) w odległości 0,04 
jedn. astr. (6,4 min km, czyli bliżej niż 
odległość Merkurego od Słońca) w okre
sie P = 3,03 dnia, a za tarczą gwiazdy 
chowa się na niespełna 3 godz. Bez 
żadnych kłopotów badacze dostrzegli

wyraźne osłabienie blasku gwiazdy 
w czasie zaćmienia i zmierzyli bezpo
średnio promieniowanie podczerwone 
planety. To pozwoliło określić tempera
turę planety na 1060 K. Wyliczyli także, 
że planeta odbija ok. 31% padającej na 
nią energii gwiazdy. Te wyniki zgadzają 
się dobrze z przewidywaniami teore
tycznymi dla planetarnych gazowych ol
brzym ów  krążących bardzo b lisko 
swych gwiazd macierzystych. Planeta 
wydaje się jaśniejsza na fali 8 /<m niż 
na fali 4,5 /.im. Niewykluczone, że jest 
to odzwierciedlenie składu chemiczne
go atmosfery planety, ale to zagadnie
nie wymaga dalszych obserwacji „spek
tralnych” w innych długościach fal.

Inny zespół badaczy pod kierunkiem 
Draka Deminga z Centrum Lotów Ko
smicznych Godarda (NASA) obserwo
wał tym samym teleskopem kosmicz
nym HD 209458 (m = 7,8 mag., widmo 
GOV, 153 lata św. od Słońca) w dniu 
wtórnego zaćmienia 7 grudnia 2004 r. 
na fali 24 mikrometry. Podobnie jak eki
pa Charbonneau, zespół ten nie miał 
trudności w pomiarze promieniowania 
podczerwonego planety, ale ze wzglę
du dłuższą falę zakłócenia pochodzące 
od pyłów światła zodiakalnego powodo
wały szum, który zmniejszał dokładność 
wyznaczonej temperatury planety. Auto
rzy na wartość temperatury HD 209458b 
otrzymali 1130 K.

A więc w obu przypadkach mamy 
potwierdzenie, że planety zwane go
rącymi Jowiszami są rzeczywiście go
rące.

Obie grupy stwierdziły, że czas, jaki 
upływał m iędzy zjawiskiem tranzytu 
a momentem zakrycia planety, był do
kładnie równy temu, który upływał od 
wtórnego zaćmienia do początku na
stępnego tranzytu. Ten fakt, w połącze
niu z pomiarami prędkości radialnych 
gwiazd macierzystych, dowodzi, że pla
nety te mają prawie doskonale kołowe 
orbity i, zgodnie z modelami teoretycz
nymi, siły przypływowe gwiazd central
nych dość szybko doprowadzą do peł
nej cyrkularyzacji ich orbit. Ale właśnie 
w przypadku HD 209458b kołowa orbi
ta stwarza pewien problem. Ze wszyst
kich 7 planet, dla których znane są zja
wiska tranzytu, HD 209458b ma najwięk
szy promień: 35% większy niż promień 
Jowisza. TrES-1 jest tylko 4% większa 
od Jowisza. Masa obu planet wynosi 
70% masy Jowisza. A więc HD 209458b 
jest wyjątkowo duża w stosunku do swo
jej masy, puszysta, jak mówią niektórzy, 
czyli ma wyjątkowo małą gęstość (0,3 g/ 
cm3). Wytłumaczenia tego faktu próbu

je się szukać w oddziaływaniu niewi
docznych grawitacyjnych pływów, które 
„rozciągają” planetę. Ale w takim przy
padku orbita planety powinna być elip
tyczna, a temu zaprzeczają obserwacje 
teleskopu Spitzera, które dowodzą ko- 
łowości orbity tej planety.

Inna grupa badaczy uzyskała też te
leskopem Spitzera bezpośrednie obra
zy małomasywnego ciała krążącego 
wokół brązowego karła 2M 1207. Masa 
tego obiektu jest oceniana na 5 mas 
jowiszowych, więc nie wiadomo, czy 
można go zaliczyć do kategorii „plane
ta”. Ponadto oba te obiekty są bardzo 
podobne i znajdują się w tak dużej od
ległości od siebie, że można je uważać 
raczej za układ podwójny gwiazd brą
zowych karłów niż układ „gwiazda-pla- 
neta”.

Powyżej opisane odkrycie i pomiar 
promieniowania planet pozasłonecz
nych, ogłoszone publicznie 22 marca 
2004 r., otwierają nowy rozdział w ba
daniu tych ob iektów  kosm icznych. 
W świetle widzialnym planeta jest do
słownie „utopiona” w blasku gwiazdy 
(gwiazda jest 10 tys. razy jaśniejsza od 
planety), natomiast w podczerwieni pla
neta, ze względu na swą temperaturę, 
promieniuje dużo więcej energii i gwiaz
da jest tylko 400 razy jaśniejsza od pla
nety, co znacznie ułatwia pomiary świat
ła planety. Teleskop kosmiczny Spitzera 
nie był konstruowany w celu badania 
planet pozasłonecznych, ale nadaje się 
doskonale do badania planet wokół 
gwiazd podobnych do Słońca, znajdu
jących się w odległości do 500 lat świat
ła. Z dotychczasowych 7 znanych pla
net pozasłonecznych prezentujących 
zjawisko tranzytu tylko te dwie spełniają 
warunki obserwowalności teleskopem 
Spitzera.

(aw)

Czas (godziny)

NASA/JPL-Caltech®.Charbonneau (Harvard-Smithso- 
nian CfA)/D.Deming (Goddard Space Flight Center)
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Fotometria 
milimagnitudowa 
tranzytów planet 
pozasłonecznych 
przy użyciu małych 
teleskopów

S. Kozłowski, A. Szary, M. Zub 
G. Melikidze, K. Maciesiak, J. Gil

Obserwacje planet 
pozasłonecznych są ju z  
w zasięgu małych, 
amatorskich teleskopów 
wyposażonych w nowoczesne 
odbiorniki CCD i odpowiednie 
systemy redukcji danych 
obserwacyjnych. NASA 
zorganizowała, koordynowaną 
internetowo, sieć takich 
teleskopów rozłożonych na 
różnych długościach 
geograficznych po obu 
stronach Atlantyku (Trans- 
-Atlantic Exoplanet Survey 
—  TrES), z którą 
współpracują liczni miłośnicy 
astronomii w Europie 
i Ameryce. W sierpniu 2004 r. 
trzy teleskopy tej sieci odkryły 
pierwsze zjawisko tranzytu 
planety pozasłonecznej 
TrES-1 wokół gwiazdy GSC 
02652-01324 o jasności 
11,7 mag. położonej w Lutni. 
Teleskopy miały średnicę 
10 cm!
Astronomowie z Instytutu 
Astronomii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, przy 
pomocy teleskopu klasy 
amatorskiej o średnicy 35 cm 
(14 cali), ustawionego na 
obrzeżach ich miasta dokonali 
profesjonalnej obserwacji 
i redukcji danych dwóch 
tranzytów w układzie gwiazdy 
HD 209458. Pokazali w ten 
sposób, że i w Polsce można 
dokonywać obserwacji 
z wielką dokładnością 
fo to  metryczną. Ich „raport” 
z tych obserwacji jes t bardzo 
szczegółowy i może stanowić 
dobry punkt odniesienia dla 
innych miłośników astronomii 
oraz zachęcić ich do włączenia 
się do inicjatywy TrES, której 
celem jes t poszukiwanie 
zjawisk tranzytowych wśród 
jasnych gwiazd (red)

W prowadzenie
Na całym świecie uniwersyteckie 

obserwatoria są wyposażone zazwy
czaj w małe teleskopy oraz w detek
tory CCD. Chcemy pokazać, że przy 
użyciu takiego sprzętu można wyko
nać obserwacje przejścia planet poza
słonecznych przed tarczą gwiazdy. 
Znamy już wiele planet pozasłonecz
nych, których płaszczyzny orbit leżą 
prawie w linii widzenia obserwatora 
z Ziemi. Takie ustawienie sprawia, że 
część tarczy gwiazdy zostaje przysło
nięta przez tarczę planety podczas jej 
przejścia, co możemy zaobserwować 
jako spadek jasności gwiazdy. Plane
ta okrążająca gwiazdę HD 209458 zo
stała bardzo dokładnie przebadana 
przez grupy badaczy (zob. Brown et 
al. ApJ, t. 552, s. 699, rok 2001). Okres 
jej obiegu wynosi 3,52 dnia, dzięki 
czemu łatwo można przewidzieć jej 
kolejne tranzyty. Zaobserw ow anie 
przejścia tej planety jest dobrym te
stem zarówno dla używanego przez 
nas sprzętu, jak i technik redukcji da
nych. Na pojedynczym zdjęciu CCD 
po redukcji, jasność gwiazdy 6— 9 
mag. możemy zmierzyć z dokładno
ścią 0,01— 0,02 mag. Taka dokładność 
nie jest wystarczająca, gdyż spadek

jasności gwiazdy spowodowany przej
ściem planety krążącej wokół gwiaz
dy HD 209458 jest na poziomie 0,016 
mag., a sama gwiazda ma jasność V = 
7,65 mag. Aby wyłowić z „szumu” 
spadek jasności gwiazdy, m usim y 
zwiększyć dokładność poprzez zasto
sowanie odpowiedniej analizy danych 
obserwacyjnych.

S przęt
Do pomiarów jasności gwiazdy HD 

209458 użyliśm y teleskopu Meade 
LX200GPS-SMT typu Schmidt-Cas- 
segrain o średnicy lustra D = 355,6 mm 
(14”), ogniskowej f  = 3556 mm, co 
daje światłosiłę f / l0. W ognisku tele
skopu znajdował się detektor CCD fir
my SBIG, typ ST-8XE wraz z filtrami 
UBVRI (podczas obserwacji został 
użyty filtr V). Wszystkie powierzch
nie optyczne teleskopu są pokryte spe
cjalną warstwą antyrefieksyjną UHTC 
(ang. U ltra High Transm iting C o
ating), dzięki której w ognisku skupia 
się ponad 94% światła padającego na 
płytę korekcyjną. Sterowanie telesko
pem jest w pełni skomputeryzowane, 
istnieje możliwość jego obsługi przy 
użyciu systemów Windows (progra
my: Sky Map, Meade Autostar) oraz 
Linux (programy: Xephem, Xmtel).
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Jednakże dokładność śledzenia za 
gw iazdą nie jest zbyt dobra, co nie 
pozwala na dłuższe ekspozycje przy 
małym polu widzenia. Dokładność 
prowadzenia dla montażu azymutalne- 
go bez systemu automatycznego pro
wadzenia nie jest lepsza niż 0,3”/s. 
Użyty detektor zawiera dwie matry
ce CCD. Matryca systemu prowadze
nia (TI TC-237) ma wymiary 657 x 
495 pikseli, natom iast matryca po
m iarow a ma 1530 x 1020 pikseli. 
Rozmiary piksela wynoszą 9 x 9  ^m, 
co daje wielkość matrycy CCD 13,8 
x 9,2 mm. Czułość piksela jest linio
wa aż do 43 000 zliczeń (ADU), co 
przy wzmocnieniu 2,3 e~ /ADU daje 
głębokość studni potencjału około 
100 000 e . Zakres dynamiczny dla 
tego detektora to około 74 dB. Ciem
ny prąd wynosi le~ /piksel/s przy 0°C. 
Czasy naświetleń dla tego detektora 
zawierają się w przedziale 0,12 s do 
1 godz., a czas sczytywania obrazu to 
około 3,7 s. Szum sczytywania nie 
przekracza 15 e . Zakres czułości de
tektora to około 200— 1000 nm, nato
miast maksimum wydajności kwanto
wej przypada dla fal o długości około 
600 nm (68%). Do pomiarów wyko
rzystano także wysokiej klasy filtry 
UBVR1 firmy SB1G. Centralna dłu
gość fali i przepuszczalności kolej
nych filtrów wynoszą: U (367 nm, 
68%), B (431 nm, 71%), V (523 nm, 
86%), R (594 nm, 83%) oraz I (778 nm, 
92%). Dodatkowo posługiwano się 
urządzeniem do precyzyjnego usta
wienia ostrości (mikrofocuser). Dla 
konfiguracji opisanej powyżej na je 
den piksel przypada 0,55” nieba, co dla 
tego detektora CCD daje pole widze
nia 14,0' x 9,3'.

Obserwacje
Obserwacje jasności gwiazdy HD 

209458 zostały przeprowadzone pod
czas dwóch tranzytów planety: 3 sierp
nia i 10— 11 sierpnia 2004 r. 3 sierp
nia wykonano 463 zdjęcia (zmienna 
pogoda), z czego po odrzuceniu nie
ostrych do dalszej analizy włączono 
430. W nocy z 10 na 11 sierpnia zro
biono 1260 zdjęć, do analizy wzięto 
jednak tylko 1209 obrazów. Na odrzu
conych zdjęciach gwiazdy były prze
sunięte (łuki). Czasy naświetleń po
szczególnych klatek wynosiły 10 s. 
Przy takim czasie naświetlenia na pik
sel przypadało m aksymalnie 18000

ADU dla gwiazdy HD 209458 oraz 
5000 ADU dla gwiazdy porównania 
G SC 2.2 N002201 115158. Seeing 
w czasie  obserw acji zaw iera ł się 
w przedziale 2,4— 2,8” szerokości 
połówkowej (Full Width at H a lf Ma
ximum  —  FW HM). D etektor CCD 
działał w trybie automatycznym, ro
biąc 10-sekundową ekspozycję i 5 s 
przerwy (sczytywanie). Teleskop ob
sługiwany był przez program SkyMap 
Pro 8, natomiast kamerą CCD zarzą
dzał program CCDOPS.

Analiza
Gwiazda HD 209458 ma jasność 

V = 7,65 mag. i znajduje się na niebie 
w miejscu o współrzędnych: RA: 22h 
03m 10,8s, Dec: +18° 53' 04”. Za gwiaz
dę porównania wybrano najjaśniejszą 
w tym samym polu widzenia gwiazdę 
z katalogu GSC2.2 N002201115158 
o jasności V = 11,16 mag. i współrzęd
nych a  = 22h 03m 07,5S, d =  +18° 51' 
35”. Standardowo w fotometrii zakła
da się promień apertury pomiarowej 
co najm niej 1,5 raza w iększy niż 
FWHM gwiazdy. W naszym przypad
ku przyjęcie takiej apertury pomiaro
wej nie uwzględniałoby długich skrzy
deł funkcji punktu rozproszenia — 
PSF (Point Spread Function), przez co

część światła nie zostałaby zmierzo
na. W naszych pomiarach przyjęliśmy 
promień apertury pomiarowej równy 
20 pikselom, przy którym wartości 
PSF są na poziomie szumu. W odleg
łości około 35 pikseli od naszej gwiaz
dy porównania znajdowała się inna 
gwiazda, więc wewnętrzny promień 
pomiarowy tła przyjęliśmy na 44 pik
sele, natomiast zewnętrzny na 54 pik
sele (aby ominąć tę gwiazdę). Wstęp
nej redukcji obrazów dokonano przy 
pomocy programu IMARITH, wcho
dzącego w skład pakietu IRAF opra
cowanego w Obserwatorium na Kit 
Peak w Arizonie (NOAO). Napisane 
zostały skrypty korzystające z pakie
tu IRAF, które zarówno poszukiwały 
gwiazd na zdjęciu (procedura DA- 
OFIND), jak i mierzyły ilość zliczeń 
(procedura APPHOT). Ilość zliczeń w 
naszej aperturze dla gw iazdy HD 
209458 wynosiła około 560000, nato
miast dla gwiazdy porównania około 
22000. Szum fotonowy dla tych war
tości wynosił odpowiednio 750 i 150 
zliczeń. Niepewność pomiaru o  po
chodząca od szumu fotonowego wy
raża się wzorem

100
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czas liczony od środka tranzytu (godziny)

Obserwacje dwóch tranzytów planety pozastonecznej. Ciemne punkty obrazują uśred
nione po 20 obserwacje z 3 sierpnia 2004 r., natomiast puste kółka obrazują uśrednio
ne po 20 obserwacje z nocy 10— 11 sierpnia 2004 r. Widoczny jest wyraźnie spadek 
jasności gwiazdy o 1,77%, błędy pierwszej nocy obserwacyjnej są na poziomie 0,45% 
(zmienna pogoda podczas obserwacji), natomiast błędy drugiej nocy obserwacyjnej 
są na poziomie 0,26%. Przerywana linia obrazuje dopasowanie modelu z pociemnie
niem brzegowym gwiazdy, natomiast linia kropkowana przedstawia krzywą z dopaso
wania modelu z jednorodną tarczą gwiazdy
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Tabela

Porównanie wartości otrzymanych z kosmicznego teleskopu Hubble’a 
(Brown et al., ApJ, t. 552, s. 699, rok 2001) z wynikami uzyskanymi pod
czas naszych obserwacji

spadek jasności [%] czas [godz] p u, u2

HST 1,64 ± 0,000087 3,07 0,122 ±0,050 0,292 0,348 

OAUZ 1,77 ± 0,26 2,99 0,120 ±0,034 0,372 0,348

gdzie N  to ilość zliczeń pochodzących 
od gwiazdy. Niepewność ta wynosi dla 
gwiazdy HD 209458 i gwiazdy porów
nania odpowiednio 0,13% i 0,67%. 
Jasności gwiazd na poszczególnych 
zdjęciach różnią się z powodu scyn- 
tylacji atmosfery. W naszym przypad
ku dla 10-sekundowych ekspozycji 
błędy te sięgają odpowiednio 1,2% 
i 1,8%. Pomiary tych błędów zostały 
wykonane w oparciu o 300 obserwa
cji jasności tych gwiazd poza tranzy
tem, a następnie policzone zostało 
odchy len ie  standardow e. D w om a 
głównymi błędami pomiarowymi są 
niepew ności wym ienione powyżej, 
a pozostałe błędy (np. szum sczytywa- 
nia) nie wnoszą znaczącego przyczyn
ku (<10%) do błędu całkowitego i nie 
będziemy się nimi dalej zajmować. 
Ostateczny błąd całkowity jest pier
w iastk iem  z sumy kw adratów  po
szczególnych błędów  i w naszym  
przypadku wyniósł on 2,3%, co odpo
wiada zmianie jasności o około 0,023 
mag. Spadek jasności gwiazdy HD 
209458 spow odow any przejściem  
przed jej tarczą planety pozasłonecz- 
nej zgodnie z obserwacjami różnych 
autorów wynosi około 1,7%, więc na 
pojedynczych 10-sekundowych zdję
ciach nie jest obserwowalny.

Aby zwiększyć dokładność pomia
rów, uśredniliśmy wyniki naszych ob
serwacji po 20 oraz po 80 i traktowa
liśmy je jako jedną obserwację. W tym 
przypadku błędy pomiarowe zmalały 
znacząco (teoretycznie o 1/VA0- Dla 
obserwacji zsumowanych po 20 błąd 
pom iarowy w yniósł 0,26%  (0,19%  
scyntylacje; rysunek 1), a dla obser
wacji zsumowanych po 80— 0,19% 
(0,12% scyntylacje). Niepewności po
miarowe wyznaczyliśmy w następują
cy sposób: zmierzone wartości zliczeń 
dodajemy do siebie. Odpowiadający 
im szum fotonowy liczymy ze wzoru 
(1). Szum scyntylacyjny liczymy ze 
wzoru

A1’75

a^ a D™Jlt (2)
gdzie a  —  to pewna stała zależna od 
miejsca obserwacji, A —  masa po
wietrzna (airmass), D  —  średnica te
leskopu w cm, t — czas integracji. 
Szczegółowa analiza błędów pomiaro
wych jest dostępna na stronie: http:// 
astro.corlan.net/gcx/html/node8.html

Dopasowanie modeli 
do danych obserwacyjnych

Korzystając z analitycznych wzorów 
opisujących spadek jasności gwiazdy 
podczas tranzytu planety podanych 
przez Mandela & Agola (ApJ, t. 580, 
L I71-175, rok 2002), dopasowaliśmy 
do naszych danych (uśrednionych po 
dwadzieścia) dwa modele: pierwszy —  
prosty —  z jednorodną jasnością po
wierzchniową gwiazdy (uniform sour
ce) oraz drugi z pociemnieniem brze
gowym gwiazdy (lim b darkening), 
który oczyw iście opisuje zjawisko 
w sposób poprawny. Z dopasowania 
modelu z jednorodną jasnością po
wierzchniową gwiazdy otrzymaliśmy 
następujące parametry: stosunek pro
mienia planety do promienia gwiazdy 
p  = 0,125 ±0,071, co odpowiada spad
kowi jasności gwiazdy o 1,56% ±0,51%. 
Czas trwania tranzytu dla tego modelu 
wyniósł 2,89 godz. Z dopasowania 
modelu z pociemnieniem brzegowym 
gwiazdy uzyskaliśmy następujące wy
niki: stosunek promienia planety do 
promienia gwiazdy p  = 0,120 ±0,034, 
natom iast spadek jasności wyniósł 
1,77% ±0,26% (spadek jasności w tym 
modelu nie odpowiada kwadratowi sto
sunku promienia planety do promienia 
gwiazdy). Czas trwania tranzytu wy
niósł 2,99 godz. Pozostałe parametry 
dla modelu z kwadratową funkcją po
ciemnienia brzegowego gwiazdy wy
niosły: u, = 0,372, u2 = 0,348 (szcze
góły w pracy Mandel & Agol 2002).

Podsumowanie
Zamiarem naszych badań nie było 

określenie parametrów fizycznych pla
nety krążącej w okół gw iazdy HD 
209458, tylko pokazanie, że przy uży
ciu małego teleskopu można przepro
wadzić w pełni profesjonalne obserwa
cje. D okonane p rzez nas pom iary  
pozostają w zgodności z wynikami po

miarów wykonanych przez kosmiczny 
teleskop Hubble’a (HST). Porównanie 
rezultatów uzyskanych z HST (Brown 
et al. 2001) z naszymi wynikami przed
stawiono w tabeli 1. Podobne wyniki 
uzyskały inne obserwatoria wyposażo
ne w małe teleskopy. Bruce L. Gary ze 
Stanów Z jednoczonych, używ ając 
25 cm MEADE LX200, zaopatrzone
go w detektor CCD SBIG ST8-E i filtr 
V zarejestrował spadek jasności na po
ziomie 1,55% ±0,22%, mierząc czas 
trwania tranzytu równy około 2,4 godz. 
Tranzyt został zaobserwowany także 
przez Osamu Ohshima z Japonii, który 
korzystając z 10 cm teleskopu wypo
sażonego w kamerę CCD SBIG ST9- 
XE, zaobserwował spadek jasności na 
poziomie 1,6% dla czasu trwania tran
zytu wynoszącego 2,96 godz. Obserwa
torium Astronomiczne Uniwersytetu 
Zielonogórskiego planuje dalsze obser
wacje planet pozasłonecznych w ra
mach międzynarodowego programu 
transitsearch.org. Informacje na temat 
kolejnych obserwacji można znaleźć na 
naszej stronie internetow ej: h ttp :// 
astro.ia.uz.zgora.pl.

Podziękowanie
D ziękujem y za konstru k ty w n ą  

krytykę i dyskusję mgr Łukaszowi 
Wyrzykowskiemu i prof. Andrzejo
wi U dalsk iem u z O bserw atorium  
A stro n o m ic z n e g o  U n iw e rsy te tu  
W arszawskiego oraz prof. Jerzemu 
Kreinerowi z Akademii Pedagogicz
nej w Krakowie.

Autorzy są pracownikami Instytutu 
Astronomii Uniwersytetu Zielono
górskiego, a Szymon Kozłowski 
przebywa aktualnie na stażu w ob
serwatorium Jodrel! Bank w Wiel
kiej Brytanii
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Leje zapadliskowe na Terra Meridiani

Od 4 stycznia 2004 r. mamy moż
liwość śledzić na żywo (za po
średnictwem Internetu) fascy

nującą wędrówkę bliźniaczych pojaz
dów kołowych MER (Mars Excursion 
Rover), przemierzających marsjańskie 
bezdroża. Pierwszy z nich, Spirit, po
konuje już czwarty kilometr swej trasy 
i mimo ekstremalnych warunków ter
micznych mozolnie wspina się na ka
mieniste i zapylone zbocza Columbia 
Hills, będące niepozorną skalną fałdą na 
płaskim dnie 180 km krateru Gusev. 
Drugi pojazd, Opportunity, działający 
na przeciwległej półkuli Marsa, po prze
jechaniu kilkuset metrów monotonnej, 
równinnej trasy w północnej części Ter
ra Meridiani, zjechał do wnętrza niec
ki Endurance i prowadzi szczegółowe 
badania i analizy geofizyczne tego inte
resującego zagłębienia terenu o średni
cy ponad 130 m.

Teren wybrany na miejsce lądowa
nia sondy Opportunity znajduje się 
niemal 1500 m poniżej umownego po
ziomu zerowego, odpowiednika ziem
skiego poziomu morza, zatem można 
przypuszczać, że w przeszłości mógł on 
stale lub okresowo znajdować się pod 
wodą. Przypuszczenia na temat wodnej 
przeszłości Marsa wspierają coraz licz
niejsze przesłanki badawcze, głównie 
wyniki analiz topograficznych wybra
nych obszarów, uzyskane na podstawie 
coraz dokładniejszych obrazów jego 
powierzchni. Znaczący przełom w tym 
kierunku został dokonany w trakcie bie
żących misji „Roverów”, głównie za 
sprawą wykrycia w marsjańskich ska
łach i glebie obecności specyficznej od
miany hematytu, który może się formo
wać jedynie w obecności wody. Jeśli 
przyjąć, że rejon określony mianem 
Meridiani Hematite był kiedyś obsza
rem zalewowym, powinny się tam znaj
dować struktury geologiczne, potwier
dzające to przypuszczenie. Patrząc 
w znacznym zbliżeniu na rejon lądowa
nia Opportunity, można dostrzec liczne 
i zagadkow e form y nieckow atego 
kształtu, którymi jest usiany cały ten 
obszar.

Rozmiary tych zagłębień wnoszą od 
kilkudziesięciu metrów do kilku kilome-

I J t

, kratery ----- ► y  
X  uderzeniowe

\ /

Fot. 1. Nizinny obszar Terra Meridiani wybrany do lądowania M ER-B  Opportunity sąsiadu
je od strony południowej z  kilkoma dużymi kraterami uderzeniowymi. Zróżnicowany wygląd 
pokładów rumoszu skalnego zalegającego wokół kraterów może świadczyć o różnym wieku 
tych tworów, jak też o wpływie czynników erozyjnych (woda, wiatr). Strzałka we wnętrzu 
elipsy ukazuje miejsce opadnięcia lądownika

Fot. 2. Centrum obszaru lądowania na Meridiani Hematite (czarną strzałką wskazano miej
sce osadzenia lądownika z  pojazdem Opportunity). Białymi strzałkami oznaczono najwięk
sze z nieckowatych, owalnych zagłębień, występujących tylko na tym obszarze
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Fot. 3. Zagłębienia na równinnym terenie pokrytym cienką warstwą szarego materiału. Od
słonięte brzegi przełamanych warstw skalnych są  widoczne jako białe obwódki, dno niecki 
wypełniają pola wydmowe jasnego i ciemnego pyłu nawianego przez wiatr
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Namib

wydmy

Karatepe

Burns Cliffs (Płonące klify)

Fot. 4. Depresja Endurance widziana obiektywem kamery opadającego lądownika. Linia 
tamana wyznacza trasę pojazdu Opportunity; PW1 i PW2 to punkty widokowe, w których 
wykonano fotografie panoramiczne; egzotyczne nazwy są przynależne wyróżnionym forma
cjom skalnym. Obrzeża depresji otaczają nieregularne zagłębienia

skalna kopuła resztki wału

ciśnienie gazu lub wód termalnych

Fot. 5. W przeszłości niszę Endurance mogła nakrywać skalna kopuła, wypiętrzona we
wnętrznym ciśnieniem wód i gazów. Po ustaniu działania tych czynników kopuła zapadła się, 
wypełniając istniejącą niszę „mozaiką" skalnych płyt powierzchniowych

Fot. 6. Fotografia wykonana kamerą panoramiczną Opportunity w drugim punkcie widoko
wym ukazuje brzegowe załamanie powierzchniowych warstw skalnych, zapadniętych do 
wnętrza niecki Endurance. Widoczne wypiętrzenie zewnętrznego wału

trów. W odróżnieniu od klasycznych 
kraterów uderzeniowych, mają wyraź
nie załamane brzegi, bez charaktery
stycznego, wypiętrzonego wału nasypo
wego, zbudowanego z pokruszonych 
skał. Wiele z tych tworów to płytkie leje 
o łagodnie zakrzywionych brzegach, 
których dno zwykle pokrywa ławica 
wydm, utworzonych zapewne z nawia
nego wiatrem jaśniejszego pyłu. Wni
kliwa analiza wielu szczegółowych ob
razów tego typu tworów w obszarze 
lądowania aparatu MER-Opportunity 
pozwala przypuszczać, że, być może, 
mamy do czynienia ze śladami proce
sów podobnych do ziemskich zjawisk 
krasowych lub geotermalnych. Prawdzi
wa natura oraz przyczyny powstania 
tych obiektów nie jest na razie znana, 
natomiast pewne wnioski można wycią
gnąć już dziś. Struktury odsłoniętych 
skał ukazują wyraźne warstwy, co su
geruje istnienie w przeszłości warunków 
sprzyjających powstawaniu skał osado
wych. We wszystkich odsłoniętych war
stwach skalnych o jasnobrązowym za
barw ien iu  za leg a ją  (jak  rodzynki 
w cieście) kuliste ziarna barwy ciem
nogranatowej (o innym składzie che
micznym?). Ich obecność na powierzch
ni gruntu w postaci luźnego granulatu 
może świadczyć o nagłym ustaniu do
pływu czynnika spajającego je z drob
nym pyłem (woda?) w postać ciekłego, 
osadzającego się szlamu lub jest to efekt 
specyficznej erozji termicznej, powodu
jącej z czasem uwalnianie trwalszych, 
kulistych ziaren z erodującej skały osa
dowej. Interesujące powinno być od
krycie rzeczywistych warunków i pro
cesów towarzyszących tworzeniu się 
grubych pokładów dość kruchych skał 
osadowych, których miałkie składniki 
przed procesem zestalenia zostały wy
mieszane z jednorodnym kulkowym 
granulatem (sferule) niewiadomego po
chodzenia.

Niecka Endurance nosi znamiona 
leja zapadliskowego, na co wskazują 
wyraźne przełomy warstw skalnych na 
jej obrzeżach oraz dość regularne skal
ne formy „mozaikowe” usytuowane w 
jej wnętrzu, jakby dopasowane do krzy
wizny łagodnie nachylonych zboczy. 
Wnętrze niecki jest „wybrukowane” nie
zliczonymi kawałkami mniej lub bar
dziej regularnych w swym kształcie płyt,
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które musiały kiedyś tworzyć jednolitą, 
wyrównaną powierzchnię. Zapadnięcie 
się spodnich warstw spowodowało skru
szenie materiału powierzchniowego, 
który opadając w dół, przykrył zbocza. 
Z czasem najgłębsze partie zagłębienia 
wypełniły nawiane przez wiatr grube 
pokłady pyłów o zróżnicowanej ziar
nistości. Podobne form acje skalne, 
choć w znacznie mniejszej skali, zosta
ły odsłonięte we wnętrzu płytkiego za
głębienia o średnicy ok. 20 m, do któ
rego opadła laweta lądująca pojazdu 
Opportunity. O powszechności wystę
powania w tym rejonie procesów za
padania się gruntu świadczy również 
liczna sieć nieregularnych rowów kil
kumetrowej szerokości, ciągnących się 
miejscami kilkadziesiąt lub więcej me
trów. Struktura ich budowy ma wiele 
podobnych cechy jak te, obserwowa
ne w lejach zapadliskowych owalnej 
formy.

Wyjątkowość tworów zapadlisko
wych typu Endurance ujawnia się przy 
porównaniu z typowym kraterem ude
rzeniowym, jakim  dla przykładu jest 
niewielkie zagłębienie o nazwie Fram, 
leżące około 200 m na zachód od En
durance. Charakterystyczna sylwetka 
tego niewielkiego krateru (średnica ok. 
5 m) wyróżniała się już na pierwszych 
fotografiach wykonanych z dalekiej od
ległości kamerą panoramiczną. Fram 
powstał prawdopodobnie wskutek ude
rzenia niewielkiego meteorytu w skal
ne podłoże. Energia zderzenia spowo
dow ała rozkruszenie skał podłoża 
i rozrzucenie na zewnątrz odłamków, 
które bezładnie zaścielają pobliską oko
licę na obszarze kilkakrotnie większym 
niż średnica samego krateru.

Powyższe spostrzeżenia są próbą 
zwrócenia uwagi na jeszcze jeden inte
resujący aspekt marsjańskiego krajobra
zu, który pod względem mnogości form 
wciąż zaskakuje i zadziwia nie tylko 
zawodowych badaczy. Należy żywić 
nadzieję, że przygotowywany obecnie 
do realizacji następny marsjański sate
lita „wywiadowczy” MRO (Mars Re
connaissance Orbiter) pozwoli rozwi
kłać przynajmniej niektóre z licznych 
zagadek czerwonej planety.

Jerzy Marcinek

Fot. 7. Skalny „parkiet”, charakterystyczny układ cienkich warstw skalnych, wypełniających 
zbocza niecki Endurance i innych temu podobnych tworów w rejonie Terra Meridiani

Fot. 8. Sferule o średnicy 2 -3  mm to wszechobecny „granulat" zaścielający równinny kraj
obraz, po którym wędruje pojazd Opportunity. Ciemny proszek w tle to znacznie drobniejszy 
pył o ziarnach wielkości 0,01-0,015 mm

Fot. 9. Krater Fram naznaczony kołami pojazdu Opportunity, który wizytował to miejsce 
w kwietniu br. Wyraźnie uformowany wał jest skutkiem samego zderzenia, jak też długotrwa
łego oddziaływania wiatru, który przemieszczając drobny pył, nadał mu ostateczny kształt

Wykorzystano materiały fotograficzne udo
stępnione przez NASA/JPL
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Gromada kulista 
pełna zagadek

Jedną z perełek południowego nieba 
jest Omega Centauri. Uważana przez 
starożytnych za gwiazdę, jest w rzeczy
wistości największą i najpiękniejszą gro
madą kulistą Drogi Mlecznej (tak przy
najmniej uważano do tej pory — patrz 
notatka „Supergromada gwiazd w na
szej Galaktyce”, s. 121). Mimo ogrom
nej odległości (18 tys. I.św.) jest wyraź
nie widoczna gołym okiem w postaci 
bladej, rozmytej plamki, świeci bowiem 
blaskiem miliona słońc. Nawet amator
ski teleskop ukazuje jej rzeczywistą na
turę: bajeczny widok setek gwiazd zle
wających się w kulę. W rzeczywistości 
jest ich przeszło 10 min w obszarze 
o rozmiarach ok. 300 I.św.; takiej gęsto
ści gwiazd odpowiada średnia odleg
łość przestrzenna rzędu kilku tygodni 
świetlnych.

W ubiegłym roku grupa astronomów 
włoskich i amerykańskich, dzięki obser
wacjom wykonanym teleskopem ko
smicznym Hubble'a, wykazała istnienie 
dwóch populacji gwiazd ciągu główne
go, wyraźnie różniących się zabarwie
niem. Mniej więcej jedna czwarta 
gwiazd to obiekty „niebieskie”, zaś po
zostałe trzy czwarte — „czerwone” (uży
wamy cudzysłowu, gdyż nie chodzi tu 
o odmienne barwy gwiazd, tylko o bar
dzo niewielkie różnice w temperaturach 
gwiazd o tej samej jasności; innymi sło
wy, odwołując się do diagramu H-R: to 
nie o gwiazdach dwóch różnych krań
ców ciągu głównego piszemy, ale o po

dwójności samego ciągu głównego). Do 
ich dokładnego przebadania wykorzy
stano spektrograf FLAMES jednego 
z teleskopów VLT. W trakcie przeszło 
200 godz. obserwacji uzyskano dobrej 
jakości widma dla próbki 17 gwiazd 
z każdej grupy (jasności tych gwiazd 
mieszczą się w przedziale 20-21 mag., 
tj. są one prawie milion razy słabsze od 
gwiazd, które możemy dostrzec gołym 
okiem).

Szczególną uwagę zwrócono na za
wartość metali w badanych obiektach. 
Jak wiadomo z powszechnie przyjętych 
modeli ewolucji gwiazd, im większa za
wartość helu (i ogólnie — cięższych od 
wodoru pierwiastków), tym bardziej 
czerwone powinno być widmo emito
wanego promieniowania. Okazało się, 
że w gromadzie Omega Centauri 
gwiazdy „czerwone” charakteryzuje 
zawartość metali na poziomie 1/40 war
tości słonecznej. Jest to zrozumiałe, 
zważywszy na to, że gromady kuliste 
formowały się w czasie 1-2 mld lat po 
Wielkim Wybuchu, gdy materia we 
Wszechświecie nie była jeszcze tak 
bogata w pierwiastki cięższe od helu.

Tymczasem wielką niespodziankę 
sprawiły gwiazdy reprezentujące „nie
bieską” populację. Wcale nie okazały 
się uboższe pod względem składu che
micznego, wręcz przeciwnie: ustanowiły 
nowy rekord zawartości helu, która 
w ich przypadku sięga 39% (dla porów
nania — Słońce charakteryzuje zawar
tość helu na poziomie 28% masy). Po
wstaje pytanie: skąd aż tyle helu 
w gwiazdach należących do gromady 
kulistej? W jaki sposób początkowa za

wartość helu w materii po Wielkim Wy
buchu (24% masy) zdołała w tak krót
kim czasie wzrosnąć o połowę?

Wydaje się, że jedynym wyjaśnie
niem tej zagadki jest sugestia jednego 
z autorów pracy: z pierwotnej materii po
wstało pierwsze pokolenie gwiazd. Te, 
które dziś obserwujemy jako populację 
„czerwoną”, do tej właśnie grupy należą 
choć stanowią tylko skromną reprezen
tację mniej masywnych obiektów. Nato
miast najmasywniejsze przedstawiciel
ki pierwszego pokolenia już po kilku mi
lionach lat wybuchały jako supernowe, 
zasilając materię w hel i cięższe pier
wiastki. Dopiero z tego „wzbogaconego” 
tworzywa po pewnym czasie powstało 
kolejne duże i liczne pokolenie gwiazd, 
które obserwujemy jako „niebieską” po
pulację (patrz ilustracja na stronie kolo
rowej w.l).

Teoria ta nie rozwiązuje jednak 
wszystkich zagadek. Chyba jeszcze 
trudniej będzie wyjaśnić, dlaczego wśród 
gromad kulistych tylko w przypadku 
Omega Centauri powstało to pokolenie 
bardzo bogatych w hel gwiazd. Być 
może na tę gromadę o wyjątkowo zło
żonej budowie i historii trzeba będzie 
patrzeć raczej jak na obiekt o charakte
rze pośrednim między gromadami kuli
stymi a galaktykami, przynajmniej jeśli 
chodzi o próbę zrozumienia historii two
rzenia kolejnych gwiezdnych generacji.

Praca „Metallicities on the Double 
Main Sequence of Omega Centauri Im
ply Large Helium Enhancement” ukazała 
się 10 marca br. wApJ 621, 777; jest też 
dostępna w Internecie jako astro-ph/ 
0412016. (kr)

Zdjęcie gromady Omega Centauri z przeglądu Digital Sky Survey (po lewej, obszar 1,1x2,1°) z zaznaczonym i powiększonym po prawej 
obszarem, w którym teleskop kosmiczny badał i umożliwił odkrycie dwóch populacji gwiazd ciągu głównego w gromadzie. Fot. DSS/HST
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Gromada Omega Centauri (wizja artysty, powyżej) 
i supergromada W esterlund 1 (po prawej)

Powyższe cztery ilustracje obrazują historię powstania gwiazd 
w gromadzie Omega Centauri (patrz tekst na str. 120). Rozpo
czynając od rysunku nad tekstem (a) i poruszając się zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara, widzimy kolejno: a) powstawanie 
pierwszego pokolenia gwiazd („czerwonych”, o małej zawartości 
helu, odpowiadającej pierwotnej materii); b) najmasywniejsze 
gwiazdy pierwszego pokolenia wybuchająjako supernowe, zasi
lając materię w hel i metale; c) ze wzbogaconego gazu i pyłu 
powstaje drugie pokolenie gwiazd („niebieskich’’); d) obecna sy
tuacja, kiedy to w gromadzie obserwujemy dwie populacje gwiazd 
ciągu głównego, różniące się znacznie składem chemicznym. 
(Rys. ESO)

Zdjęcie po prawej, choć może kojarzyć się z gromadą na po
wyższej wizji artystycznej, przedstawia już supergromadę We
sterlund 1 i dotyczy notatki na str. 121. To mozaika (o rozmiarach 
5' na 5’) obrazów uzyskanych w trzech filtrach: V, R, I. Gwiazdy 
o barwie niebieskiej to nie należące do gromady obiekty „tła” (ści
ślej —  położone pomiędzy nami a gromadą), członkinie gromady 
można rozpoznać po barwie pomarańczowej i czerwonej. Warto 
pamiętać, że te pomarańczowe są w rzeczywistości bardzo go
rące, a ich barwa jest mocno zmieniona przy przedzieraniu się 
światła przez gęste obłoki gazu i pyłu. (Fot. 2,2 m ESO/MPG 
+ WFI)
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cOTanii
Od jakiegoś czasu zdjęcia autor
stwa Dariusza Dorosza z Żabiko- 
wa dość często goszczą w naszej 
Galerii. Można nawet zauważyć 
pewną spacjalizację tegoż autora 
—  zachody i wschody spłaszczo
nej tarczy słonecznej oraz zielone 
promienie! Z kolekcji zdjęć o tej te
matyce, jaka dotarła do nas w ostat
nim czasie, wybraliśmy dwa wscho
dy słońca: pierwszy z 28 sierpinia 
2004 r., drugi 3 marca br. na tle 
kościoła pod wezwaniem Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy w Ra
dzyniu Podlaskim. W obu przypad
kach użyto aparatu Praktica L2 
z teleobiektywem MTO 11-CA i fil
mu Fuji 200 ISO. Czasy ekspozy
cji wynosiły odpowiednio 1/250 
i 1/1000 s (drugie zdjęcie zostało 
wykadrowane i powiększone w fo- 
tolabie)

Sprostowanie:
W poprzednim wydaniu „Gale

rii Uranii"(U-PA 2/2005, s. o.ill) opi
sując zdjęcia wykonane przez 
Dariusza Dorosza zapomnieliśmy 
przy zdjęciu przedstawiającym  
kometę Machhotz dodać informa
cję, iż współautorem tego zdjęcia 
jest Mariusz Lemiecha. Obu auto
rów przepraszamy!

„Spłaszczone Słońce” stało się 
także  ow ocem  bezkrw aw ych 
łowów Marcina W utkowskiego 
z Gdańska, przeprowadzonych 
mroźnym porankiem 13 paździer
nika (obiektyw 200 mm + telekon- 
w erter x2,5, przysłona 8, czas 
eksp. 1 /250 s na filmie Kodak Gold 
200 ASA)



rozmaitości

Supergromada gwiazd 
w naszej Galaktyce

Pod nazwą supergromady kryje się sku
pisko setek tysięcy bardzo młodych, 
masywnych gwiazd, zajmujących sto
sunkowo niewielki obszar (zwykle kilku
dziesięciu lat świetlnych). To swego ro
dzaju odpowiednik, a ściślej rzecz bio
rąc — prekursor kulistej gromady 
gwiazd. Istotną różnicą jest wiek: w gro
madach kulistych obserwujemy gwiaz
dy, które powstały (podobnie jak i cała 
gromada) przed kilkoma, a nawet kilku
nastoma miliardami lat, podczas gdy 
supergromada liczy sobie zaledwie kil
ka milionów lat. Do tej pory takie super
gromady odkrywano w bardzo odległych 
galaktykach, przeważnie w parach lub 
układach oddziałujących ze sobą obiek
tów. Tym razem zespół astronomów 
europejskich wpadł na trop takiego eg
zotycznego obiektu w naszej Galaktyce!

Jest on przesłonięty wielkim obłokiem 
pyłu i gazu, który aż do chwili obecnej 
uniemożliwiał poznanie jego prawdziwej 
natury. Jako gromadę otwartą położoną 
w konstelacji Ołtarza odkrył ją  w roku 
1961 pracujący wówczas w Australii 
szwedzki astronom Bengt Westerlund. 
Gęste obłoki materii międzygwiazdowej 
bardzo skutecznie (o czynnik 100 tys. 
razy w zakresie widzialnym!) osłabiają 
docierające do nas promieniowanie. 
Dopiero w 2001 r. udało się zidentyfiko
wać ponad tuzin niezwykle gorących

i masywnych gwiazd Wolfa-Rayeta 
w gromadzie określanej jako Westerlund 
1. Od tego czasu rozpoczęła się inten
sywna kampania obserwacyjna. Przy 
użyciu m.in. 2,2 m teleskopu ESO/MPG 
oraz 3,5 m teleskopu NTT zidentyfiko
wano około 200 gwiazd należących do 
gromady. Aby określić ich naturę, prze
prowadzono spektroskopowe obserwa
cje mniej więcej jednej czwartej spośród 
tych gwiazd. Wszystkie okazały się za
awansowanymi ewolucyjnie i bardzo 
masywnymi obiektami, od gwiazd Wol
fa-Rayeta, przez nadolbrzymy OB, żółte 
skrajne nadolbrzymy i zmienne typu LBV 
(Luminous Blue Variables) — ich moce 
promieniowania sięgają miliona słońc. 
Masy tego typu gwiazd mieszczą się 
w przedziale 30-40 mas Słońca, a ich 
ewolucja przebiega bardzo szybko. Stąd 
oczywisty wniosek, że Westerlund 1 jest 
bardzo młodą gromadą liczy sobie za
ledwie 3,5 -  5 min lat.

Przy tym gromada ta stanowi istne 
galaktyczne zoo, w którym zgromadziły 
się szczególnie rzadkie okazy. Dla przy
kładu skrajnych żółtych nadolbrzymów 
w gromadzie jest tyle, ile do tej pory zna
liśmy w całej naszej Galaktyce! Wydaje 
się naturalne, że skoro tych niezwykle 
rzadkich, masywnych gwiazd jest w gro
madzie tak dużo, wszystkich gwiazd 
może w niej być nawet do pół miliona, 
byłoby to więc skupisko 10-krotnie ma- 
sywniejsze od dotychczas znanych 
w Galaktyce gromad.

Ale to nie koniec niespodzianek.

Z przeprowadzonych obserwacji wynika, 
że gwiazdy zajmują niezwykle zwarty 
obszar w przestrzeni, o rozmiarach za
ledwie około 6 lat świetlnych! Aż trudno 
uwierzyć: byłoby to najgęstsze tego typu 
skupisko w naszej Galaktyce, w którym 
odległości między gwiazdami byłyby po
równywalne z odległościami planet 
w Układzie Słonecznym! Z pewnością 
prowadziłoby to do powstania czarnej 
dziury w centrum takiego skupiska, cał
kiem możliwe zresztą że taki obiekt już 
tam istnieje.

A ponieważ gromada liczy kilkaset 
bardzo masywnych gwiazd, w perspek
tywie najbliższych kilkunastu milionów lat 
możemy się spodziewać całej fali eks
plozji gwiazd supernowych.

Tę supergromadę dzieli od nas dy
stans 10 tys. lat świetlnych. To dosta
tecznie duża odległość, byśmy mogli 
spać spokojnie, ale jednocześnie jest to 
na tyle blisko, że współczesnymi narzę
dziami obserwacyjnymi będziemy mog
li dokładniej poznać ten obiekt i należą
ce do niego gwiazdy, również te o ma
sach porównywalnych z masą naszego 
Słońca. Takie obserwacje są już wyko
nywane i powinny nam przynieść dal
sze szczegóły związane z tym egzotycz
nym przedstawicielem skupisk gwiazd.

Prace poświęcone supergromadzie 
Westerlund 1 są przygotowywane do 
druku w .Astronomy & Astrophysics”, ale 
można je już odnaleźć w Internecie 
(astro-ph/0503303). (kr)

na rozkładówce:

Mgławica Fox Fur (Futro Lisa)
Przedstawiona mgławica emisyjna okalająca najjaś
niejszą tu gwiazdę S Mon jest olbrzymią chmurą gazo- 
wo-pyłową wchodzącą w skład gromady otwartej NGC 
2264 w Jednorożcu. Jej dziwny kształt został uformo
wany przez wysokoenergetyczne promieniowanie rodzą
cych się i młodych, gorących, gwiazd. Obszar leżący 
w pobliżu i trochę poniżej S Mon, ze względu na kolory
stykę przypominającą kolor sierści lisa został nazwany 
familiarnie mgławicą „Futro Lisa”. Te obszary świecące 
niebieskawym światłem świadczą o dużej ilości pyłów, 
które rozpraszają światło okolicznych gwiazd. Bardziej 
rozmyty kolor czerwony świadczy o obecności gazów, 
a w szczególności zjonizowanego przez gorące gwiaz
dy wodoru. Kolor różowy jest mieszaniną tych dwóch 
podstawowych sposobów promieniowania mgławicy. 
O gromadzie NGC 2264 pisze w tym zeszycie na stro
nach Galerii Mgławic NGC Pan Dariusz Graczyk. Zdję
cie zostało wykonane (z różnymi filtrami) w okresie od 7 
lutego do 5 marca 2005 r. przez amerykańskiego miłoś

nika astronomii w Nowym Meksyku za pomocą 20" tele
skopu typu Ritchey-Cassegraina F/8 i kamery CCD SBIG 
STL-11000XM.

Fot. Russell Croman, www.rc-astro.com
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In Memoriam

Profesor Robert GŁĘBOCKI, 1940-2005

W dniu 21 lutego 2005 r. pol
skie środowiska astrono
miczne poniosły w ielką 

stratę —  zmarł Wybitny Astronom, za
palony Miłośnik Astronomii i organi
zator życia naukowego w Polsce, były 
rektor Uniwersytetu Gdańskiego i były 
Minister Edukacji Narodowej Rzeczy
pospolitej Polskiej, Profesor Robert 
Głębocki.

Robert Głębocki urodził się 2 stycz
nia 1940 r. w majątku Trepało- 
wo na Kresach Wschodnich Rze
czypospolitej (obecnie Białoruś). 
Edukację podstawową i średnią 
odbył w Więcborku, na Pomorzu, 
a studia wyższe na Uniwersyte
cie Mikołaja Kopernika w Toru
niu, gdzie uzyskał wszystkie 
stopnie naukowe. Magisterium 
z astronomii zdobył w roku 1961 
na podstawie pracy, w której ana
lizował efekty tzw. blanketingu 
w widmach gwiazd. Jego rozpra
wa doktorska obroniona 
w 1966 r. nosiła tytuł „Badania 
widma ciągłego gwiazd typów 
spektralnych A-M w aspekcie 
populacyjnym” i była wykonana 
pod opieką profesor Wilhelminy 
Iwanowskiej. W rozprawie habi
litacyjnej zajmował się procesa
mi mikroturbulencji w atmosfe
rach gwiazd w różnych obszarach 
wykresu HR. Stopień doktora habilito
wanego został Mu nadany w roku 1972. 
Tytuł profesora nadzwyczajnego uzy
skał w roku 1979, a zwyczajnego w 
1989 na wniosek Senatu Uniwersytetu 
Gdańskiego. Był profesorem zwyczaj
nym w Instytucie Fizyki Teoretycznej 
i Astrofizyki na Wydziale Matematy
ki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu 
Gdańskiego.

Od końca studiów do roku 1972 Ro
bert Głębocki pracował w Obserwato
rium Astronomicznym UMK, gdzie, for
malnie na etacie w Pracowni Astrofizyki 
1 Zakładu Astronomii PAN w Toruniu, 
m.in. był „obserwatorem” na nowo za
instalowanym teleskopie Schmidta-Cas- 
segraina i uczestniczył w kierowanym 
przez prof. Iwanowską opracowywaniu 
Spektralnego Atlasu Drogi Mlecznej. Po

doktoracie, w roku akademickim 1966- 
1967, odbył roczny staż podoktorski 
w Ohio State University w USA, a w la
tach 1983-1988 odbywał paromiesięcz
ne staże naukowe w Obserwatorium 
Paris-Meudon.

Zainteresowania naukowe Profesora 
Roberta Głębokiego koncentrowały się 
wokół problemów struktur atmosfer 
gwiazdowych, badanych metodami 
spektrofotometrycznymi i statystyczny

mi. Interesował się fizyką chromosfer 
gwiazdowych, które badał za pomocą 
analizy chromosferycznych linii H i K  
zjonizowanego wapnia oraz magnezu. 
Interesowały Go pola prędkości w at
mosferach gwiazd różnych typów. Opu
blikował, wraz ze współpracownikami 
z Torunia i Gdańska, obszerny katalog 
prędkości rotacji gwiazd, który miał być 
ostatnio poszerzony i uzupełniony o naj
nowsze dane. Badał też problem kopla- 
narności płaszczyzn orbity i rotacji 
gwiazd w układach podwójnych typu 
RS CVn. Generalnie, była to tematyka 
wywodząca się z Obserwatorium Astro
nomicznego w Toruniu, z którym łączą
ce Go więzy zawsze podkreślał. Znana 
też jest powszechnie Jego wieloletnia 
współpraca w różnej tematyce astrofi
zycznej i przyjaźń z docentem Antonim 
Stawikowskim z Toruńskiej Pracowni

CAMK. Plonem Jego badań naukowych 
było ok. 50 publikacji i ok. 20 prac po
pularnonaukowych, które zostały uho
norowane m.in. trzema nagrodami Mi
nistra Edukacji Narodowej. Wychował 
ok. stu magistrów i był promotorem 7 
astronomicznych rozpraw doktorskich.

Profesor Głęboki był wspaniałym po
pularyzatorem astronomii. O trudnych 
problemach współczesnej astronomii 
potrafił mówić przystępnie, z wielką 

swadą i humorem. Uważał, że 
„popularyzacja wiedzy jest spo
łecznym i moralnym obowiąz
kiem każdego nauczyciela aka
demickiego” . Uwielbiał kontakt 
z młodzieżą i przekazywanie jej 
swej wiedzy, bo to uważał za 
„jedno z najw spanialszych 
usprawiedliwień swojej egzy
stencji w społeczeństwie jako 
astronoma” — tak wyznał na jed
nym z grudziądzkich Ogólnopol
skich Młodzieżowych Semina
riów Astronomicznych. Z tymi 
Seminariami związany był od po
czątku ich istnienia, czyli od 33 
lat. Wspierał je  radą, prelekcja
mi i uczestnictwem w jury, oce
niając i komentując przedstawio
ne referaty. 19 razy był 
członkiem jury i nawet wtedy, 
gdy był rektorem UG i Ministrem 

EN, choć na jeden dzień wpadał do Gru
dziądza, aby zapoznać się z przebiegiem 
konkursu, uczestniczyć w jego podsu
mowaniu i zakończeniu. Swym autory
tetem i wyjątkową osobowością doda
wał blasku każdemu zgromadzeniu tego 
typu.

Z Uniwersytetem Gdańskim dr Ro
bert Głębocki był związany od samego 
początku jego istnienia —  od 1970 roku 
—  prowadząc najpierw tzw. wykłady 
zlecone, a od 1971 będąc jego etatowym 
pracownikiem. Najpierw organizował 
Zakład Astrofizyki UG i kierował nim 
od 1971 do 1993, był prodziekanem 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii 
UG w latach 1972-1978, rektorem UG 
od września 1981 do kwietnia 1982 (od
wołany w stanie wojennym) i dyrekto
rem Instytutu Fizyki Teoretycznej 
i Astrofizyki w latach 1993-1999.

Fot. Małgorzata Łagus
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w kraju

Nowości z KielcObok pracy na Uniwersytecie Gdań
skim profesor Robert Głębocki zajmo
wał wysokie stanowiska w wielu orga
nach polskiego życia naukowego. Np. 
w latach 1982-1985 był wiceprzewod
niczącym Rady Głównej Nauki i Szkol
nictwa Wyższego, w latach 1973-1979 
i 1983-1989 wiceprezesem Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego, a w la
tach 1989-1995 jego Prezesem. Radzie 
Fundacji Astronomii Polskiej przewod
niczył od chwili jej po wstania w 1991 r., 
aż do swojej śmierci. Przez parę kaden
cji był też wiceprzewodniczącym Ko
mitetu Astronomii PAN. W 1991 r. był 
wiceprzewodniczącym Komitetu Badań 
Naukowych. W rządzie Jana Krzyszto
fa Bieleckiego, od stycznia do grudnia 
1991 r„ był ministrem Edukacji Naro
dowej.

Profesor Robert Głęboki był wielkim 
patriotą i społecznikiem. Angażował się 
bardzo spontanicznie i głęboko we 
wszystkie działania, które prowadziły do 
rozwoju i ugruntowania demokracji 
w Polsce. W sierpniu 1980 r. reprezen
tował Uniwersytet Gdański w Komite
cie Strajkowym w Stoczni Gdańskiej. 
W iatach  1983-1991 był członkiem 
Społecznego Komitetu Nauki, w latach 
1988-1990 przewodniczył Krajowej 
Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” . 
W iatach  1994-1996 przewodniczył 
Krajowej Komisji Rewizyjnej Unii Wol
ności, a od 1999 do 2002 r. przewodni
czył Komisji Nauki, Edukacji, Kultury 
i Sportu Sejmiku Województwa Pomor
skiego. W chwili śmierci był członkiem 
Senatu Akademickiego Uniwersytetu 
Gdańskiego.

Odszedł znakomity Uczony i Budow
niczy zrębów demokracji w Polsce, 
Astronom i Miłośnik Astronomii pra
gnący szerzyć wiedzę na różnych pozio
mach i w różnych kręgach społecznych. 
Był naszym Przyjacielem i uroczym 
Kolegą. Pięknie mówił o Nim w czasie 
uroczystości pogrzebowych w dniu 25 
lutego 2005 r. i w kościele, i nad gro
bem Arcybiskup Tadeusz Gocłowski. 
Do grobu odprowadzały Go rzesze przy- 
jac ió ł i znajom ych z całej Polski. 
Spoczął na przepięknym cmentarzu Sre- 
brzysko w Gdańsku.

Jego postać i dzieło na zawsze pozo
staną w naszej pamięci.

Andrzej Woszczyk

W numerze 3 „Uranii” z 2004 ( s. 124) 
została przedstawiona nowo otwarta 
placówka astronomiczna, czyli Obser
w atorium  i P lanetarium  Akadem ii 
Świętokrzyskiej w Kielcach. Głównym 
instrumentem jest 35 cm teleskop usta
wiony w kopule. Ponadto dysponuje
my tarasem obserwacyjnym, na który 
wynosi "się mniejsze instrumenty, za
czynając od 20 cm teleskopu, a na 6 cm 
refraktorze Zeissa kończąc. Po upływie 
niespełna półtora roku od otwarcia 
można stwierdzić, że Obserwatorium 
cieszy się nie słabnącym zainteresowa
niem wśród młodzieży szkół regionu. 
Placówkę odwiedza średnio ponad 
1000 osób miesięcznie. Oprowadza
niem wycieczek zajmują się, na razie 
społecznie, pracownicy Zakłady Astro
fizyki Instytutu Fizyki AŚ.

W ramach rozwoju placówki i zgod
nie z jej nazwą w styczniu zostało usta
wione małe planetarium japońskiej fir
my Goto Optical Mfg. Co. typu E-5.

Wybierając ten model kierowano się 
kilkoma czynnikami. Kopuła planeta
rium wbudowana jest wewnątrz istnie
jącej bryły budynku Wydziału Matema

tyczno-Przyrodniczego, co ogranicza
ło jej wielkość. Ma ona średnicę 5 m, 
co pozwala na pomieszczenie około 30 
osób (czyli jednej klasy). Ponadto, dla 
celów dydaktycznych taka wielkość 
jest najlepsza. Nie bez znaczenia był 
też czynnik finansowy. Aparatura pla
netarium pozwala na wyświetlanie ob
razu nieba północnego. Można poka
zywać ruch dzienny i roczny sfery 
niebieskiej oraz zależność wysokości 
bieguna północnego od szerokości geo
graficznej. Koła trzech układów współ
rzędnych: hoiyzontalnego, równikowe
go i ekliptycznego są m ożliw e do 
zaprezentowania. Istnieje możliwość 
pokazania precesji. Aparatura pozwala 
na pokazanie 750 najjaśn iejszych  
gwiazd, wyświetlenie położenia Słoń
ca, Księżyca i 5 planet. Na sferze nie
bieskiej prezentuje się przepięknie Dro
ga Mleczna.

Ponadto dysponujemy projektorem 
pokazującym  obrazy w ażniejszych 
gwiazdozbiorów i projektorami za
ćmień Słońca, Księżyca oraz ruchu 
sztucznych satelitów.

Jesteśmy pewni, że planetarium bę
dzie służyć jako bardzo 
dobra pomoc dydak
tyczna dla naszych stu
dentów i cieszyć się 
dużym powodzeniem 
wśród mieszkańców, 
pozwalając na szerze
nie w iedzy astrono
micznej w regionie.

Wydaje się, że Aka
demia Świętokrzyska 
jest chyba jedyną pu
bliczną szkołą wyższą 
wyposażoną w obser
watorium i planetarium 
znajdujące się pod jed
nym dachem. Pierwszy 
pokaz, przedpremiero
wy, został przygotowa
ny dla rektora Akade
m ii Św iętokrzyskiej 
i władz miasta, które 
sponsorow ały zakup 
planetarium.

Piotr Flin
Aparatura planetarium w kopule (fot. Paweł Kankiewicz)
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w kraju

Pamiątkowe zdjęcie uczestników XXI Seminarium PKiM. Fot. Arkadiusz Olech

XXI Seminarium 
Pracowni Komet 

i Meteorów
W dniach 4 -7  marca br. w Warszawie 
odbyło się XXI Seminarium Pracowni 
Komet i Meteorów (PKiM). Spotkanie 
mogło odbyć się dzięki uprzejmości 
dyrekcji Centrum Astronomicznego im. 
Mikołaja Kopernika. Uczestnikom udo
stępniono pokoje hotelowe i salę wy
kładową.

Referaty wygłaszali zarówno człon
kowie PKiM, jak i zaproszeni goście 
— zawodowi astronomowie. Prof. 
Paweł Haensel opowiadał o gwiazdach 
neutronowych i wybuchach superno
wych. Grzegorz Stachowski przybliżył 
sposób działania kamer CCD i omówił 
ich zastosowanie w obserwacjach 
astronomicznych. Dr hab. Paweł Mo
skalik przedstawił funkcjonowanie „te
leskopu globalnego”, czyli ogólnoświa
towej sieci profesjonalnych instrumen
tów, umożliwiającej całodobowe śle
dzenie wybranych obiektów, zaś dr Ar
kadiusz Olech zaprezentował struktu
rę i wyniki działalności analogicznej 
sieci amatorskiej, skupiającej się na 
badaniach gwiazd zmiennych katakli- 
zmicznych.

Wystąpienia członków Pracowni do
tyczyły już tematyki stricte meteorowej.

Mariusz Wiśniewski (szef sekcji

obserwacji wideo PKiM) i dr Arkadiusz 
Olech przedstawili aktualny stan Po
lish Fireball Network (PFN), czyli roz
mieszczonej na terenie naszego kraju 
sieci stanowisk do rejestracji bolidów 
techniką fotograficzną i za pomocą ka
mer video. Na seminarium przybyły 
osoby zainteresowane włączeniem się 
w działalność polskiej sieci bolidowej, 
M. Wiśniewski omówił również tech
niczne kwestie funkcjonowania stacji 
wideo oraz sposób redukcji uzyskiwa
nych danych. Zaś Przemysław Żołą
dek zaprezentował wyniki obserwacji 
ubiegłorocznych Perseidów, prowa
dzonych przez fotograficzne stanowi
ska PFN.

Analizę wykonanych przez PKiM 
w 2004 r. wizualnych obserwacji roju

Lirydów przedstawił Krzysztof Mular
czyk. Konrad Szaruga zachęcał nato
miast do teleskopowych obserwacji 
meteorów. Kontynuacją tej tematyki 
było wystąpienie Radosława Poleskie
go, który omówił najczęściej popełnia
ne błędy w trakcie tychże obserwacji 
i opowiedział o prostych sposobach 
analizy uzyskiwanych danych. Podsu
mowano także aktywność obserwato
rów Pracowni w roku ubiegłym — naj
lepsi otrzymali nagrody książkowe 
i bezpłatne prenumeraty „Cyrqlarza” — 
biuletynu PKiM.

W trakcie Seminarium — jako że za
kończyła się dwuletnia kadencja władz 
Pracowni — odbyło się VIII Walne 
Zgromadzenie PKiM.

Każdy z członków ustępującego Za
rządu przedstawił sprawozdanie ze 
swojej działalności. Wszyscy otrzymali 
absolutorium . Następnie wybrano 
nowy Zarząd, którego zadaniem bę
dzie koordynowanie działań naszej or
ganizacji przez kolejne dwa lata, 
w składzie:

Prezes — Radosław Poleski 
Mariusz Wiśniewski — sekcja ob

serwacji video
Ewa Zegler — sekcja obserwacji wi

zualnych
Konrad Szaruga — sekcja obserwa

cji teleskopowych
Przemysław Żołądek — sekcja ob

serwacji fotograficznych
Karol Fietkiewicz — sekcja obser

wacji radiowych
Andrzej Skoczewski — webmaster 

oficjalnej strony PKiM
Kamil Złoczewski, Krzysztof Mular

czyk — redaktorzy „Cyrqlarza”.
Zachęcam wszystkich zaintereso

wanych współpracą z PKiM do odwie
dzenia naszej strony internetowej http:/ 
/www.pkim.org i kontaktu z nami pod 
adresem pkim@pkim.org

Ewa Zegler

Zaproszenie na XVI Obóz Obserwacyjny 
Pracowni Komet i Meteorów

Pracownia Komet i Meteorów zaprasza do udziału w XVI Obozie Obser
wacyjnym, który odbędzie się w dniach 1-15 lipca br. w Stacji Obserwato
rium Warszawskiego w Ostrowiku pod Warszawą. Obóz jest organizowany 
z myślą o początkujących obserwatorach (wystarczy znajomość gwiazdo
zbiorów), w jego trakcie będzie możliwość nauki obserwacji meteorów róż
nymi technikami (wizualnie, teleskopowo, fotograficznie i video) oraz analizy 
uzyskiwanych danych. Zajęcia będą prowadzić doświadczeni obserwatorzy 
Pracowni wraz ze studentami astronomii Uniwersytetu Warszawskiego. Na 
Wasze — tylko indywidualne — zgłoszenia czekamy do 10 czerwca. Obóz 
jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona przez pojemność Stacji — około 
15 osób.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować pocztą elektroniczną: 
pkim@pkim.org lub na adres:

Obserwatorium Astronomiczne 
Uniwersytet Warszawski 

Al. Ujazdowskie 4 
00-478 Warszawa 

koniecznie z dopiskiem „PKiM — XVI Obóz”
Zarząd PKiM
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galeria obiektów NGC

NGC 2261
« (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

06h 39,9m 
+08° 45'
Jednorożec
Mgławica refleksyjna
10,5
11,1
-19,1
4 x 2
0,8 kpc
+14 km/s

Tę niezwykłą mgławicę odkrył w 1783 r. William Herschel 
i oznaczył jako H 2.IV. Przy małym powiększeniu do złu
dzenia przypomina kometę i rzeczywiście początkowo W. 
Herschel wziął ją  za nowo odkrytą kometę. Potem zakla
syfikował ją  do utworzonej przez siebie grupy mgławic pla
netarnych, ale również i w tym przypadku popełnił pomył
kę — dzisiaj wiemy, że jest to przykład mgławicy świecącej 
światłem odbitym od pobliskiej jasnej gwiazdy. W katalogu 
Dreyera jej opis jest następujący: „jasna, bardzo wydłużo
na, o kometarnym jądrze jasności 11 mag". Mgławica ta 
słynie z tego, że w ciągu zaledwie miesięcy wyraźnie zmie
nia swoją jasność i wygląd. Fakt ten odkrył w roku 1916 
Edwin Hubble, wykonując fotografię tej mgławicy 24-calo- 
wym refraktorem Obserwatorium Yerkes i porównując z jej 
wcześniejszymi zdjęciami wykonanymi przez innych astro
nomów. Stąd znana jest jako zmienna mgławica Hubble’a. 
Mgławica ma mniej więcej kształt trójkąta równoboczne
go, w którego południowym rogu znajduje się gwiazda 
zmienna R Mon.

Typowo mgławica jest na tyle jasna, że bez problemu 
można ją  zauważyć w 10-cm teleskopie. Przy powiększe
niu około 100 razy wyraźnie widać jej kształt przypomina
jący wachlarz. Południowa część mgławicy jest jaśniejsza, 
a maksymalną jasność osiąga w obszarze wokół gwiazdy 
R Mon, przy czym sama gwiazda nie jest bezpośrednio wi
doczna w zakresie optycznym. Przy dużym powiększeniu 
R Mon zdecydowanie nie przypomina gwiazdy. W kierun
ku północnym mgławica stopniowo słabnie i, na ogół, nie 
ma tam wyraźnie określonej granicy. W dużym teleskopie 
można zauważyć wiele szczegółów budowy samej mgła
wicy, które zmieniają się niemal z tygodnia na tydzień.

NGC 2261 odbija światło jasnej i gorącej gwiazdy R Mon, 
którą uważa się obecnie za przyczynę zmienności mgławi
cy. Zmienność R Mon została odkryta w 1861 r. przez 
Schmidta. Gwiazda zmienia swój blask nieregularnie w 
przedziale od 9,5 do 14 mag. Przez wiele lat mechanizm 
zmienności gwiazdy, jak i otaczającej ją  mgławicy, był nie
znany. Dopiero stosunkowo niedawno udało się, przynaj
mniej częściowo, „rozszyfrować” ów zagadkowy obiekt. 
Okazało się, że zmienność mgławicy nie wynika z jakichś 
zachodzących w niej zmian fizycznych, ale jest spowodo
wana zmianami w jej oświetleniu przez R Mon. Tak więc 
klucz do zrozumienia dziwnego zachowania się NGC 2261 
(unikalnego w skali galaktyki) leży w zrozumieniu natury 
tej gwiazdy zmiennej. Do tej pory udało się ustalić, że jest 
to bardzo młoda i masywna gwiazda — jej wiek jest szaco
wany na zaledwie 300 tys. lat — zaliczana do obiektów

typu Herbiga Ae/Be, otoczona rozległą otoczką molekular
nego wodoru w kształcie wydłużonego dysku, którego pół
nocna część zbliża się do nas, a południowa oddala. Po
nadto stwierdzono istnienie dwu polarnych wypływów ma
terii z R Mon, w kształcie strug, osiągających prędkość 100 
km/s. Północna struga przecina obiekt Herbiga-Haro o nu
merze HH39. Jak wiemy, obiekty HH zawsze pojawiają się 
w sąsiedztwie bardzo młodych gwiazd i są wskaźnikiem 
istnienia procesów gwiazdotwórczych w danym obszarze 
Kosmosu. Obserwacje prowadzone w zakresie radiowym 
(molekuła CO) pokazały, że istnieje południowy odpowied
nik mgławicy NGC 2261, leżący symetrycznie względem 
R Mon, ale niewidoczny optycznie z uwagi na pył znajdują
cy się pomiędzy nami a tą częścią mgławicy. Co więcej, 
sama R Mon jest układem podwójnym, w którym słabszy 
i mniej masywny składnik wygląda na typową gwiazdę typu 
T Tauri. Zgodnie z obecnie przyjmowanym modelem ukła
du R Mon, centralna gwiazda ma masę około 10 mas Słoń
ca, otoczona jest dyskiem akrecyjnym o masie około 0,01 
masy Słońca. Wokół dysku rozciąga się na odległość oko
ło 100 j.a. gruba otoczka pyłowa, a całość otacza półprze
zroczysta chmura gazu i pyłu. Mniej masywny towarzysz 
o masie 1,5 masy Słońca znajduje się w odległości około 
400 j.a. od centralnej gwiazdy. W otoczce pyłowej, która 
bezpośrednio otacza dysk akrecyjny, znajdują się dwa ob
szary w kształcie stożków leżące naprzeciwległe, w których 
gęstość pyłu jest znacznie mniejsza (efekt wymiecenia pyłu 
przez strugi materii wypływające z R Mon) i w związku z tym 
światło wydostaje się poza otoczkę i oświetla NGC 2261. 
Od czasu do czasu (w sposób nieregularny) przez obszary 
te przechodzą obłoki pyłu i gazu, które rzucają swoisty cień 
na oświetlaną mgławicę. Dzieje się to oczywiście w skali 
zaledwie tygodni, co tłumaczy szybkie zmiany obserwowa
ne w mgławicy Hubble’a.

4

Fot. Hubble Heritage Team (AURA, STSd, NASA)
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NGC 2264
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

06h 41,1m 
+09° 53'
Jednorożec
Gromada otwarta + mgła
wica emisyjno-refleksyjna 
3,9 
4,2 
-5,5 
20 '

0,8 kpc

Pod tym numerem katalogowym kryje się gromada otwarta 
gwiazd wraz z towarzyszącą jej mgławicą emisyjną. Gro
mada odkryta została przez Williama Herschela w 1784 r., 
a rok później odkrył on mgławicę. Oznaczył je, odpowied
nio, jako H V.27 i H VIII.5. Katalog Dreyera opisuje ją  nastę
pująco: „bardzo rozległa mgławica, o średnicy 3 stopni, naj
gęstsza w obszarze 12’, od południa gwiazda 15 Mon”. Gro
mada jest jasna, rozległa i rozproszona, można ją  dostrzec 
już przez lornetkę; zawiera jasną gwiazdę S Mon — 15 Mon 
(na zdjęciu obok jako jasna gwiazda w pobliżu środka). W nie
wielkim teleskopie można naliczyć kilkanaście gwiazd nale
żących do gromady, które układają się w kształt choinki, stąd 
jej nazwa: gromada Choinka. S Mon znajduje się u samej

Fot. Hubble Heritage Team (AURA, STScl, NASA)

Fot. Hubble Heritage Team (AURA, STScl, NASA)

podstawy choinki. Gromadę najlepiej obserwować przy nie
wielkich powiększeniach. Dostrzeżenie mgławicy jest o wiele 
trudniejsze, filtry mgławicowe niewiele tu pomagają gdyż 
mgławica świeci głównie światłem odbitym. Trzeba dyspo
nować około 25-cm teleskopem, aby dostrzec słabą poświatę 
wokół gromady. W południowej części gromady znajduje się 
najsłynniejsza część tej mgławicy o charakterystycznym 
kształcie, od którego nazwę wzięła cała mgławica — Sto
żek. Jest to ciemny, zwarty kompleks mgławic, który widzi

my na tle jaśniejszej mgławicy 
emisyjnej — patrz powiększone 
zdjęcie obok. Jednak aby do
strzec samą mgławicę Stożek, 
trzeba mieć teleskop o średnicy 
około 30-cm.

Mgławica i sama gromada 
otwarta NGC 2264 są przedmio
tem bardzo intensywnych badań 
astronomicznych ze względu na 
to, że stanowią one część rozle
głego i aktywnego obszaru formo
wania się gwiazd. Pomimo że 
obszar ten leży ponad dwa razy 
dalej od Słońca niż inne intensyw
nie studiowane obszary aktywno
ści gwiazdotwórczej (takie jak np. 
Obłok Molekularny w Orionie), 
astronomowie preferują właśnie 
NGC 2264 w badaniach wczes
nych stadiów ewolucji gwiazd. 
Wynika to z dwóch przyczyn: 1) 
małego poczerwienienia między- 
gwiazdowego w kierunku tej gro
mady oraz 2) obecność stosun
kowo jasnej mgławicy refleksyjnej, 
która efektywnie blokuje światło 
gwiazd dalej położonych i nie na
leżących do tego obszaru. NGC 
2264 leży niemal w środku boga
tej w gwiazdy asocjacji młodych 
gwiazd Monoceros OB 1, a jej 
wiek ocenia się na około 3 min lat.
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Gromadę można podzielić na dwie różniące się części: Pół
nocną i Południową (zawierającą mgławicę Stożek). W ob
rębie gromady — szczególnie jej części południowej — wy
kryto dużą liczbę młodych gwiazd znajdujących się w fazie 
tuż przed wejściem na ciąg główny; w większości są to obiek
ty typu T Tauri zidentyfikowane z pomocą obserwacji wyko
nanych w zakresie optycznym i bliskiej podczerwieni, a tak
że obserwacji rentgenowskich. Te ostatnie pozwalająz dużą 
dozą pewności określić charakter danej gwiazdy, gdyż bar
dzo młoda gwiazda ma z reguły od kilkudziesięciu do kilku
set razy większąemisję w zakresie rentgenowskim niż gwiaz
da o podobnej masie znajdująca się na ciągu głównym. Ob

serwacje wykonane przez HST w bliskiej podczerwieni po
zwoliły ustalić, że masywne młode gwiazdy poprzez joniza
cję otaczających je obłoków dają impuls do formowania się 
grup mniej masywnych gwiazd w ich bliskim otoczeniu. Jako 
przykład podaje się 6 gwiazd typu słonecznego, które po
wstały wokół masywnej gwiazdy oznaczanej jako NGC 2264 
IRS1. Dodajmy, że w obszarze tej gromady, zasłonięte grubą 
otoczką pyłu formują się duże grupy masywnych gwiazd 
o masach w zakresie od 10 do 50 mas Słońca. Dane na ten 
temat uzyskano z obserwacji wykonanych radioteleskopa
mi pracującymi w zakresie milimetrowym.

NGC 2359
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

07h 18,6m 
- 13°  12'

Wielki Pies 
Mgławica emisyjna

8 '

-  5 kpc 
+54 km/s

Ta jasna mgławica emisyjna nosi osobliwą nazwę: Hełm 
Thora. Do świecenia jest pobudzana przez centralnie poło
żoną bardzo gorącą gwiazdę typu Wolfa-Rayeta HD 56925, 
o jasności około 12 mag., która wytworzyła wokół siebie ol
brzymi bąbel zjonizowanej materii. Mgławica została odkry
ta przez Williama Herschela i oznaczona numerem H V.21. 
W katalogu Dreyera jej opis jest następujący: „wyjątkowy 
obiekt, słaby, ekstremalnie rozległy, bardzo nieregularny 
w kształcie”. Mgławica jest widoczna już w teleskopie o śred
nicy 8 cm. Dla większości obserwatorów ma kształt przypo
minający hełm wikinga z dwoma rogami. Niektórzy opisują 
jej kształt bardziej jako głowę kaczki (Duck Head). W tele
skopie o średnicy około 10 cm wygląda jak nieregularna, 
spora plamka, przy dużym powiększeniu można zauważyć 
pewną niejednorodność wewnątrz mgławicy. Dopiero jed
nak teleskop o średnicy 25-cm lub większej pozwala przyj
rzeć się dokładniej mgławicy. W obserwacjach wizualnych 
pomagają filtry mgławicowe: OIII oraz UHC. Przypomina 
wtedy olbrzymią mgławicę planetarną, w obrębie której są 
widoczne jaśniejsze nieregularne „włókna” — jedno z nich 
leżące na zachodnim skraju mgławicy jest nawet osobno 
sklasyfikowane w katalogu Dreyera jako NGC 2361. W ob
rębie mgławicy widać kilka gwiazd.

Na zdjęciach zwraca uwagę fakt, że mgławica przypomi
na kształtem pierścień, a w zasadzie dwa przecinające się 
nawzajem łuki. Struktura mgławicy jest dość skomplikowa
na, gdyż wewnątrz zewnętrznego pierścienia o promieniu 
około 4,2 minuty łuku jest widoczny mniejszy pierścień o pro
mieniu 1,3 minuty łuku i kilka innych małych łuków. Mgławi
ca jest mieszaniną materii pochodzącej z potężnego wia
tru gwiazdowego centralnej gwiazdy i materii między
gwiezdnej, a jej całkowita masa wynosi około 15—20 mas 
Słońca. Całość powoli rozszerza się z prędkością 26 km/s. 
Łukowate struktury to najprawdopodobniej fale uderzenio-

Fot. Hubble Heritage Team (AURA, STSd, NASA)

we powstające, gdy wiatr gwiazdowy (którego prędkość osią
ga około 2500 km/s) zderza się z materią ośrodka między- 
gwiazdowego. Temperatura mgławicy jest szacowana na 
13 000 K. Centralna gwiazda będąca przykładem gwiazdy 
Wolfa-Rayeta (WR) ma temperaturę w granicach od 50 000 
do 90 000 K. Gwiazd tego typu znamy w naszej Galaktyce 
zaledwie 170. Wokół większości z nich formułują się zjoni- 
zowane obszary materii podobne do NGC 2359, z których 
najbardziej znanym przykładem jest mgławica Bąbel — NGC 
7635. Obserwacje radiowe wykazały, że NGC 2359 jest frag
mentem obłoku molekularnego HI o masie około 2000 mas 
Słońca.

Dariusz Graczyk

3/2005 URANIA - Po st ępy  As t r o n o m ii 127



rozmaitości

Wynik symulacji komputerowej przedstawia pierwsze struktury ciemnej materii, które uformowały się we wczesnym Wszechświecie. Niebie
ski obszar obejmuje 10 000 lat świetlnych, jego pierwszy powiększony fragment przedstawiony na czerwono zajmuje 100 lat świetlnych, 
kolejne powiększenie pokazuje pojedyncze halo ciemnej materii o rozmiarze 0,1 roku świetlnego (taki rozmiar osiąga Obtok Oorta, z którego 
powstał Układ Słoneczny). Jaśniejsze kolory oznaczają większą gęstość materii

Zanim powstały gwiazdy
Halo ciemnej materii, ciężkie jak na

sza Ziemia i wielkie jak nasz Układ Sło
neczny, były pierwszymi strukturami, któ
re powstały we Wszechświecie — tak 
wynika z nowych, opublikowanych nie
dawno w „Naturę” obliczeń naukowców 
z Uniwersytetu w Zurychu. Również na
sza Galaktyka Drogi Mlecznej zawiera 
biliony takich struktur. Jedno halo złożo
ne z ciemnej materii przechodzi przez 
naszą Ziemię co kilka tysięcy lat, pozo
stawiając jasny ogon promieni gamma, 
który może być obserwowany. Codzien
nie niezliczone i nieobserwowalne cząs
teczki ciemnej materii spadają na Zie
mię, przeszywając nasze ciała.

Pierwotne halo ciemnej materii sta
nowiły rodzaj grawitacyjnego kleju, któ
ry przyciągał i „sklejał" zwyczajną mate

rię. Po latach utworzone w ten sposób 
skupiska zwyczajnej, dobrze nam zna
nej barionowej materii utworzyły świe
cące gwiazdy i galaktyki. Te pierwotne 
halo ciemnej materii zaczęły powstawać 
zaledwie 20 min lat po Wielkim Wybu
chu. Z różnych pomiarów i wyliczeń wy
nika, iż ciemna materia stanowi ponad 
80% masy całego Wszechświata, choć 
jej natura pozostaje nadal zagadką. Jest 
inna niż natura atomów, które nas ota
czają a jej obecność możemy odkryć 
jedynie pośrednio, obserwując, jak siłą 
grawitacji wpływa na tę normalną ba- 
rionową materię.

Część uczonych uważa, że neutra- 
lino jest cząstką z której składa się zim
na ciemna materia, czyli materia, któ
rej składniki poruszają się wolno (mała 
energia kinetyczna oznacza niską tem
peraturę cząsteczki). Neutralino miało 
powstać w czasie Wielkiego Wybuchu. 
Jak dotąd nikt go nie zaobserwował. 
Według teorii neutralino ma być cząstką 
„supersymetryczną” ratującą niezgod
ności w standardowym modelu cząstek 
elementarnych. Tej właśnie cząstki użyli 
uczeni do komputerowych symulacji, 
które pokazać miały przebieg tworze
nia się pierwotnych halo ciemnej mate

rii. Obliczenia zajęły wiele miesięcy pra
cy na nowym superkomputerze zBox, 
zaprojektowanym i zbudowanym na 
Uniwersytecie w Zurychu. zBox, wyko
rzystując moc 300 procesorów typu Ath
lon, obliczył, jak neutralina rozwijały się 
w czasie.

Galaktyki i gwiazdy zaczęły tworzyć 
się około 500 min lat po Wielkim Wybu
chu. Te złożone struktury wzięły począ
tek z bardzo niewielkich nierówności, 
które istniały w niemal jednolicie rozło
żonej materii. Z pomocą przyciągającej 
siły grawitacji obszary o wyższej gęsto
ści materii były w stanie przyciągnąć ota
czającą materię, obszary o niskiej gę
stości traciły ją. Uważa się, że do wzro
stu gęstości zwyczajnej materii przyczy
niły się halo ciemnej materii utworzone 
zaledwie 20 min lat po Wielkim Wybu
chu. Dziś wiek Wszechświata szacowa
ny jest na 13,7 mld lat.

Przez ostatnie 20 lat uważano, że 
neutralina mogły formować masywne 
ciemne halo. Z ostatnich obliczeń wy
konanych w Zurychu wypływają trzy 
nowe wnioski: 1) jako pierwsze uformo
wały się halo o masie rzędu Ziemi, 
2) struktury te miały bardzo gęste jądra, 
dzięki czemu wiele z nich powinno „do-
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Komputer zBox. Symulacje neutralinowych 
halo ciemnej materii zajęły mu 6 miesięcy. 
Uniwersytet w Zurychu

żyć” naszych czasów, 3) te miniaturowe 
halo ciemnej materii poruszają się przez 
galaktyki, w skład których wchodzą, i od
działywają ze zwykłą materią. Możliwe 
jest nawet, że halo takie mogą pertur- 
bować Obłok Oorta znajdujący się dale
ko za orbitą Plutona i wpływać grawita
cyjnie na zwykłą materię, wrzucając jego 
szczątki do Układu Słonecznego.

Wydaje się, że można by pokusić się 
o detekcje tych neutralinowych halo, 
choć to trudne zadanie. Struktury te po
winny emitować promieniowanie gam-

poradnik obserwatora

Interesujące obiekty: Kompas, Koziorożec, Kruk
Obiekt

Rodzaj
Obiektu

a
[ h : m : s ]

ó V
[mag.]

Rozmiary
Kątowe

Obserw. wizualne 
D[mm] / pow.

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

KOMPAS
NGC 2818 GO 09:16:00,0 -36:37:00 8,2 9'

60-90/40-80x 60-80/1500
NGC 2627 GO 08:37:18,0 -29:57:00 8,4 11'

NGC 2658 GO 08:43:24,0 -32:39:00 9,2 12' 80-100/40-80x 80/1500

NGC 2613 G 08:33:22,5 -22:58:24 10,3 7,2' 150/60-100x 100-150/2000
Collinder 196 GO 08:45:00,0 -31:38:00 10,5 5'

NGC 2663 G 08:45:08,1 -33:47:40 10,9 3,5'x2,4' 150-200/100x 150-200/2000

PK254+5.1 MP 08:40:40,3 -32:22:31 11,0 11"x6" 200-250/150x 250/4000-6000

Collinder 198 GO 08:45:18,0 -31:46:00 11,2 6'
150-200/100x 150-200/2000

NGC 2635 GO 08:38:30,0 -34:46:00 11,2 3'
KOZIOROŻEC
M 30 GK 21:40:22,0 -23:10:45 7,5 i r 50-70/30-60x 60-80/1000

NGC 6907 G 20:25:06,6 -24:48:30 11,2 3,4'x3,0’ 150-200/100x 150-200/2000

NGC 6903 G 20:23:44,9 -19:19:29 11,9 2,7'x2,5' 200-250/100x 200-250/2000

KRUK
NGC 4038 G 12:51:52,8 -18:51:54 10,3 2,6'x1,8'

150/80-120x 100-150/2000NGC 4361 MP 12:24:30,0 -18:47:36 10,3 1,3'
NGC 4039 G 12:01:53,8 -18:53:06 10,6 3,2'x2,2'

NGC 4027 G 11:59:30,1 -19:16:05 11,1 3,0'x2,3’ 150-200/100x 150-200/2000

NGC 4783 G 12:54:36,4 -12:33:28 11,5 1,7'x1,6'

200-250/120x 200-250/2000
NGC 4033 G 12:00:34,7 -17:50:30 11,7 2,5'x1,1'

NGC 4024 G 11:58:31,5 -18:20:42 11,7 2,3'x1,7'

NGC 4094 G 12:05:53,9 -14:31:36 11,8 4,2'x1,8'

NGC 4462 G 12:29:21,2 -23:09:58 11,9 3,7'x1,6'

G -  galaktyka, GO -  gromada otwarta, GK -  gromada kulista, MP -  mgławica planetarna Wiesław Skórzyński
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nów gamma.
Jeśli promienio

wanie z halo rzeczy
wiście istnieje, powi
nien je wykryć sate
lita GLAST, którego 
start planowany jest 
na 2007 r. Naziem-

TAS (układ czterech 12 m teleskopów, 
Arizona, USA) czy też MAGIC (17 m te
leskop, La Palma, Wyspy Kanaryjskie, 
Hiszpania), również powinny być w sta
nie wykryć fotony gamma pochodzące 
z oddziaływania neutralin. Miejmy nadzie
ję, że coraz dokładniejsze i czulsze tech
niki detekcji zweryfikują istnienie wciąż 
kontrowersyjnej ciemnej materii.

Karolina Zawada

ne obserwatoria pro
mieniowania gam
ma, takie jak VERI-

Teleskop MAGIC o średnicy 17 m znajduje się w La Palma na Wys
pach Kanaryjskich w Hiszpanii

ma, czyli najbardziej energetyczne foto
ny, na skutek zderzeń neutralin i ich sa- 
moanihilacji. Przy odrobinie szczęścia 
powinniśmy zaobserwować to promie
niowanie.

Największa szansa na detekcję neu
tralin tkwi w centrach galaktyk, gdzie gę
stość ciemnej materii powinna być naj
większa lub w centrach tych migrują
cych neutralinowych halo o masie rzę
du naszej Ziemi.
Gęsty obszar ozna
cza większe praw
dopodob ieństw o  
zderzeń neutralin, 
a więc emisji foto-



astronomia w szkole

Znajdźmy też trochę czasu na historię

W
szystkim wiadomo, że przy obecnej siatce godzin 
poprawne „przerobienie” nawet podstawy progra
mowej jest nierealne. Z drugiej strony poprawne 
nauczanie dowolnego przedmiotu jest niemożliwe bez choć

by pobieżnego przedstawienia historii rozwoju danej dyscy
pliny naukowej. A absolutne minimum, to znajomość tej hi
storii przez nauczyciela. H istoria astronom ii, ja k ą  tu 
przedstawiamy, jest z konieczności ograniczona rozmiarami 
artykułu. Niektóre odkrycia uzupełniliśmy prostymi zadaniami 
ilustrującymi zastosowaną metodę.

Astronomia jest niewątpliwie najstarszą z nauk przyrod
niczych. Obserwacje astronomiczne [1] posłużyły do two
rzenia kalendarzy już ok. 4000 lat p.n.e. (plemiona syryjskie 
nad Eufratem i Tygrysem, Egipt, ludy Ameryki Środkowej, 
Chiny). Kalendarz egipski składał się z 12 miesięcy po 30 dni 
i 5 dni dodatkowych. Najstarsze (znane) obserwatorium w Eu
ropie (Stonehenge) powstało na początku III tysiąclecia p.n.e.

Już w III tysiącleciu p.n.e. umiano obliczać daty zaćmień 
Słońca (Bolesław Prus, Faraon). W II tysiącleciu p.n.e. łączo
no gwiazdy w gwiazdozbiory. Szczególnie wysoki poziom 
osiągnęła astronomia w Babilonii w VI wieku p.n.e. Z obser
wacji babilońskich skorzystali Grecy. Pracowali tu m. in. (V I- 
-II w. p.n.e.) Tales z Miletu, Pitagoras, Arystoteles, Arystarch 
(ramka 1), Eratostenes (ramka 2) i Hipparch.

Praca Mathematica Syntaxis Klaudiusza Ptolemeusza (II w. 
n.e.) podsumowała dotychczasowe osiągnięcia astronomii 
greckiej i stała się kanonem astronomicznym do połowy 
XVI w., do wydania w 1543 r. De Revolutionibus Mikołaja

Kopernika. Średniowieczna Europa nie była zainteresowana 
astronomią. Pałeczkę od astronomów greckich przejęli astro
nomowie arabscy, uzbeccy i azerbejdżańscy (stąd nazwy więk
szości gwiazd są pochodzenia arabskiego). Tłumaczą oni dzie
ło Ptolemeusza na język arabski. Z pewnym opóźnieniem, bo 
w XII w. zostało ono przetłumaczone z arabskiego na łacinę 
i w ten sposób udostępnione Europie. Jednak dopiero w XV w. 
możemy zanotować początki rozwoju europejskiej astrono
mii głównie dzięki działalności uniwersytetów wiedeńskiego 
i krakowskiego (Georg Peuerbach, Wojciech z Brudzewa).

Genialna praca Kopernika początkowo niewiele zmieniła 
w astronomii. Uczyniła jednak wyraźną rysę na bezkrytycz
nie dotąd przyjmowanym systemie Arystotelesa i Ptoleme
usza. Upadek systemu był już przesądzony. Na razie planety 
nadal poruszają się po okręgach ruchem jednostajnym. Zgod
ność z obserwacjami zapewnia złożony układ epicykli, ekwan- 
tów i deferentów. Przełom następuje w 1609 r., gdy Kepler 
[2] ogłasza dwa pierwsze prawa ruchu planet (trzecie prawo 
sformułował w 1619 r.). Epicykle, ekwanty i deferenty od
chodzą do historii astronomii.

Mniej więcej w tym samym czasie (lata 1609-1610) Gali
leusz buduje prostą lunetę i wykonuje cykl obserwacji astro
nomicznych. Jako pierwszy obserwuje fazy Wenus (rys. 3). 
Właśnie ta obserwacja staje się dla niego mocnym dowodem 
słuszności modelu heliocentrycznego. Czy potrafisz to uza
sadnić? (ramka 3)

W roku 1687 Izaak Newton ogłasza dzieło swojego życia 
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, w którym for-

Ramka 1
Arystarch wykonał pomiar odległości kątowej Słońca 
i Księżyca w chwili, gdy Księżyc znajdował się w pierw
szej kwadrze (widoczna była połowa jego powierzch
ni). Wg Arystarcha kąt ten wynosił 87°. Oblicz za Ary- 
starchem stosunek odległości Ziemia-Słońce do od
ległości Ziemia-Księżyc. Oceń jakość uzyskanego wy
niku.

Rozwiązanie:
Zgodnie z rys. 1

ZS 1 _  1 5 zs _
ZK ~ cos 87° ~ 0,05234 Z K ~

Wg współczesnych danych ZS/ZK =  380.

Ramka 2
Eratostenes zauważył, że w dniu, w którym w Sienie 
Słońce jest w zenicie, w Aleksandrii tworzy z zenitem 
kąt 7,2° (rys. 2). Odległość Siena — Aleksandria wyno
si ok. 5000 stadii (1 stadia =  158 m). Powtórz oblicze
nia Eratostenesa prowadzące do wyznaczenia promie
nia Ziemi (Siena i Aleksandria znajdują się w przybliże
niu na tym samym południku).

Rozwiązanie:
7,2° to prawie dokładnie 1/50 kąta pełnego. Zatem ob
wód Ziemi to 250 000 stadii. A stąd promień = 39 788,73 
stadii ~  6300 km.
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mułuje podstawowe prawa dynamiki i prawo powszechnego 
ciążenia. Gdy okazuje się, że można z nich wyprowadzić 
wszystkie trzy prawa Keplera, kończy się podział na arysto- 
telesowską fizykę pod- i nadksiężycową i rozpoczyna trwały 
mariaż fizyki z astronomią. Niewątpliwym sukcesem nowej 
mechaniki nieba było obliczenie (U. Leverrier, J. Adams) po
zycji nowej, nieznanej planety (Neptuna) i niemal natych
miastowe obserwacyjne potwierdzenie (J. Galie, 1846) po
prawności obliczeń. Zacytujmy tu fragment listu [3] pisanego 
z Paryża przez Fryderyka Chopina do rodziny: Zapewne już 
wiecie o planecie nowej pana Levemer. Leverrier, zauważa

jąc pewne nieregulamości w planecie Uranus, przypisał to 
innej planecie, jeszcze nieznanej, której opisał odległość, kie
runek, wielkość, słowem wszystko... Co za triumf dla nauki, 
żeby rachunkiem dojść do odkrycia podobnego.

Mimo niewątpliwych osiągnięć jeden z podstawowych 
problemów pozostawał nadal nie rozwiązany. Względne od-;n 

) •  •
Rys. 3

ległości w Układzie Słonecznym były znane od dawna (obli
czał je również Kopernik — ramka 4). Nie znano jednak od
ległości rzeczywistych. Kluczem było wyznaczenie odległo
ści Ziemia — Słońce. Problem rozwiązano dopiero w 1672 r. 
dzięki obserwacjom opozycji Marsa (ramka 5) przeprowa
dzonym przez G. Cassiniego i J. Picarda w Gujanie Fran
cuskiej i w Paryżu [4]. Uzyskane wyniki pozwoliły na wy
znaczenie promienia Słońca i jego mocy promieniowania. 
Masę Słońca wyznaczono z uogólnionego prawa Keplera.

Wszystkie dotychczasowe sukcesy były związane z Ukła
dem Słonecznym. Sfera gwiazd pozostawała nadal nieznana, 
niezmienna i tajemnicza. Astronomia gwiazdowa ogranicza
ła się do tworzenia coraz dokładniejszych i coraz obszemiej-

Ramka 3
Jak widać z rysunku, w układzie geocentrycznym 
średnica widoma Wenus powinna być taka sama, nie
zależnie od fazy.

szych katalogów gwiazd (współrzędne i jasności widome) 
oraz atlasów nieba. Jeden z takich atlasów pod nazwą Firma- 
mentum Sobiescianum opublikował w 1690 r. gdański astro
nom Jan Heweliusz. Co prawda „w międzyczasie” dokonano 
kilku ciekawych obserwacji. W 1596 r. Fabricius zauważył 
zmienność blasku gwiazdy o Ceti (Jan Heweliusz nadał jej 
nazwę Mira — Cudowna), zaobserwowano dwie gwiazdy 
nowe (Tycho de Brahe i Kepler), a w 1728 r. E. Halley zaob
serwował ruchy własne gwiazd. Na wyciągnięcie dalszych 
wniosków było jednak za wcześnie. W 1781 r. C. Messier 
publikuje katalog obiektów mgławicowych.

Na razie astronomowie doskonalą przyrządy i techniki ob
serwacyjne, a fizycy odkrywają prawa przyrody, które już 
niedługo staną się astronomom niezbędne. Z ważniejszych 
wymienimy:
1814 — Fraunhofer publikuje szczegółowy opis widma Słońca 
1842 — zjawisko Dopplera

Ramka 4
Wenus nie oddala się od Słońca o kąt większy niż 
46°. W jakiej odległości Wenus obiega Słońce?

Rozwiązanie:
Zgodnie z rys. 5 mamy:
rw= r z sin46° = 1 j.a. 0,719 = 0,719 j a.
Kwadratura Marsa wystąpiła 106 dni po opozycji 
(rys. 8). Okres obiegu Ziemi wokół Słońca wynosi 365 
dni, Marsa 678 dni. Jaka jest odległość Słońce-Mars?

Rozwiązanie:
Promień wodzący Ziemi zakreśla w ciągu 106 dni kąt

a  = 360°—  = 104,5°
365

Promień wodzący Marsa kąt/3 = 55,5°. Z rys. 6 mamy

r, r, 1 i.a .rM = ................. = ............ = --------- = 1,52 j.a.
cos(a~P)  cos 49° 0,6561

L Ltad apoceriiycsny L'kJac. lie lic: irdiyesLiy
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1884 — prawo Stefana-Boltzmanna
1885 — prawo Wiena
1896 — prawo Boltzmanna (prawo wzbudzenia)
1900 —  prawo Plancka
1905 — A. Einstein ogłasza szczególną teorię względności 
1916 — powstaje ogólna teoria względności 
1920 — prawo Sahy (prawo jonizacji).

Przełom nastąpił w 1838 r., kiedy to F. Besselowi udaje się 
zmierzyć paralaksę pierwszej gwiazdy (61 Cygni). W prze
ciągu niespełna roku W. Struve i T. Henderson uzyskują pa- 
ralaksy dwóch następnych (a Lyrae i a  Centauri). Znajomość 
paralaksy gwiazdy (ramka 6) natychmiast daje możliwość 
określenia jej podstawowego parametru — mocy promienio
wania (jasności absolutnej).

Do poznania fizycznych parametrów gwiazd (i ich ewolu
cji) najbardziej przyczyniło się rozpoczęte w latach 1860— 
1863 badanie widm gwiazdowych. Szczególny wkład wnios
ły tu prace pani E. Cannon, zainicjowane w 1886 r. przez 
E. Pickeringa. Doprowadziły one m. in. do skonstruowania 
w latach 1911— 1914 diagramu Hertzsprunga-Russela [6], [7] 
będącego do dziś podstawą systematyki gwiazd. Dane uzy
skiwane z widm uzupełniane są pomiarami fotometrycznymi 
i badaniem elementów orbit gwiazd podwójnych. Tylko 
gwiazdy podwójne pozwalająna wyznaczenie funkcji ich mas, 
a w szczególnych przypadkach, wyznaczenie mas poszcze
gólnych składników [8], Zacieśnia się związek astronomii 
z fizyką (ramka 7). Przy czym nie tylko astronomia korzysta 
z osiągnięć fizyki, korzyści są obustronne [9]. Podjęto też pró-

Ramka 6
Paralaksa Wegi (a Lyr) wynosi 0,123”, jasność wido
ma m = 0,03m. W jakiej odległości znajduje się ta 
gwiazda? Jaka jest jej jasność absolutna? Wyraź jej 
jasność absolutną w mocach promieniowania Słoń
ca [5]. Jasność absolutna Słońca M@ = 4,8m

Rozwiązanie:

d — — ~ ^  8,13 pc M = m + 5 + 5 logjr = 0,48m 
n  0,123

log —  =0,4(M@ -  M) = 1,73 => L = 53,5L&
Lo

by zbudowania teoretycznego modelu gwiazdy (A. Edding- 
ton, 1921), jednak przed poznaniem źródła energii gwiazd 
(reakcje termojądrowe, H. Bethe, 1940) było to niemożliwe. 
Również przebieg ewolucji gwiazd udało się opisać znacznie 
później (G. Gamow, ok. 1940 r.).

Początek XX w. to między innymi próby określenia kształ
tu i rozmiarów Galaktyki, która wówczas była „całym Wszech
światem”. Próby te, przynajmniej w części, zostały uwieńczo
ne powodzeniem. Choć ich uściślenie nastąpiło dopiero w latach 
50., głównie dzięki obserwacjom radiowym na fali 21 cm. Trud
niejszym problemem, który wówczas podjęto, okazało się roz
szyfrowanie natury obiektów mgławicowych. Tu kluczem było 
ustalenie odległości do tych obiektów. Tymczasem różne osza
cowania dawały bardzo rozbieżne wyniki. Np. odległość Wiel
kiej Mgławicy Andromedy szacowano na od 191. św. (K. Boh- 
lin, 1907 r.) do 500 0001. św. (H. Curtis, 1917 r.). Społeczność 
astronomów podzieliła się na dwa zwalczające się obozy. 
W 1920 r. doszło do zorganizowania specjalnej konferencji, 
która przeszła do historii pod nazwą „wielkiego sporu” [11], 
Nie udało się uzgodnić poglądów. W 1924 r. udaje się E. Hub- 
ble’owi dostrzec parę cefeid w Wielkiej Mgławicy Andromedy. 
Wykorzystując znaną od 1912 r. zależność okres-jasność, usta
la odległość do mgławicy na ok. 1 000 000 l.św. Wszechświat 
stał się nagle wielokrotnie większy. Co prawda, po 1949 r., po 
poprawieniu tej zależności należało tę odległość, podobnie jak 
i inne wyznaczone tą metodą, podwoić.

Jak już wspomnieliśmy, w 1916 r. A. Einstein ogłasza ogólną 
teorię względności. Rok później publikuje artykuł Kosmolo
giczne rozważania nad ogólną teorią względności. Wierząc, że 
Wszechświat jako całość jest statyczny, dodaje do równań pola 
człon powodujący statyczność ich rozwiązania. Parę lat póź
niej, w 1922 r. A. Friedman pokazuje, że równania pola z czło
nem kosmologicznym dopuszczająteż rozwiązania niestatyczne 
(Wszechświat może ewoluować). W latach 1912— 1925 V. 
Slipher opierając się na efekcie Dopplera wyznacza prędkości 
radialne galaktyk. Jego prace kontynuuje E. Hubble, stwier
dzając w 1929 r.: galaktyki oddalają się od nas z prędkością 
proporcjonalną do ich odległości. Okazuje się, że Wszechświat 
ewoluuje. Kosmologia, zyskując podstawy naukowe, staje się 
pełnoprawną nauką przyrodniczą [10].

Po drugiej wojnie światowej obserwujemy bardzo szybki 
postęp w badaniach astronomicznych. Złożyło się na to kilka 
przyczyn. Były to m. in.:

Ramka 5
Powtórz obliczenia Cassiniego i wyznacz paralaksę 
Słońca.

Ziemia

Słońce M ars

Rys. 7

Rozwiązanie:
Zgodnie z rys. 7 mamy:

sin TT,.
r
a

/ a '

oraz skąd

- I sin k m . Ponieważ paralaksy Słońca

i Marsa są bardzo małe, możemy ich sinusy zastąpić 
wartościami kątów w mierze łukowej, zatem

/  / 

^ - 1

Ponieważ względne odległości planet były znane, po
miary Cassiniego i Picarda sprowadzały się do wy
znaczenia paralaksy Marsa. Otrzymano = 6,25” i n s 
= 9,5”, skąd odległość Ziemia-Słońce d = 138 1 06 km.
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Ramka 7
Badanie gwiazd neutronowych [12] porusza niemal wszyst
kie działy fizyki. Poza oczywistymi powiązaniami z fizyką 
jądrową i astrofizyką znajdziemy tu:
cząstki elementarne — hiperony
ciato stałe — wnętrze i skorupa
plazma — obszar tuż nad po

wierzchnią
elektromagnetyzm — sygnały radiacyjne, 

pola magnetyczne
mechanika klasyczna — równowaga
mechanika kwantowa — gaz Fermiego
szczególna teoria względności — równowaga stanu dla 

dużych gęstości

ogólna teoria względności — równowaga

niskie temperatury — nadciekłość
fizyka atomowa — atomy w bardzo 

silnych polach magn.
geofizyka — nieregulamości po

wierzchni
geologia — trzęsienia gwiazdy 

neutronowej.

1949 —  uruchomienie teleskopu o średnicy zwierciadła 508 cm, 
1957 —  pierwszy sztuczny satelita Ziemi. Zapoczątkowuje 
to erę badań za pomocą sond kosmicznych i obserwacji w 
pozaoptycznych zakresach widma (IR, UV, X i gamma), rów
noległe bardzo szybki rozwój radioastronomii,
1968 —  pierwsza astronomiczne obserwatorium satelitarne 
(OAO-1).

Ponadto duży wpływ miało dość dobre finansowanie na
uki w latach 50. i 60. oraz szybki rozwój elektronicznej tech
niki obliczeniowej. Ważniejsze odkrycia tego okresu to od
krycie pulsarów (gwiazd neutronowych) w 1962 r. (J.Bell 
i A. Hewish) i ustalenie w 1963 r., że odkryte 3 lata wcze
śniej kwazary to najdalsze z widocznych obiektów. W 1965 r. 
A. Penzias i R. Wilson obserwują mikrofalowe promienio
wanie tła. Jego istnienie przewidywała teoria Wielkiego Wy
buchu, zapoczątkowana w 1948 r. przez R. Alphera, H. Be- 
thego i G. Gamowa. Wyniki ich obliczeń uściślili w 1967 r. 
W. Fowler i F. Hoyle. W 1967 r. zostaje dostrzeżony pierw
szy brązowy karzeł, a rok później R. Davis jr dokonuje detekcji 
neutrin słonecznych. J. Taylor i R. Hulse dokonują pośred
niej detekcji fal grawitacyjnych (1974). W 1979 r. zaobser
wowano pierwszy przypadek soczewkowania grawitacyjne
go. Rok 1995 to powtórzenie słynnej debaty z 1920 r. Tym 
razem chodziło o dość dawno zaobserwowane błyski gam
ma, o ich lokalne lub kosmologiczne pochodzenie (jednym 
z przewodniczących był B. Paczyński). Dwa lata później po- 
zagalaktyczne pochodzenie błysków gamma zostało potwier
dzone. Nadal trwają badania struktury galaktyki, poprawia
nie skali odległości i uściślanie wartości stałej Hubble’a. Nie 
rozwiązany pozostaje problem brakującej masy. W 1990 r. 
zostaje umieszczony na orbicie oczekiwany przez astrono
mów teleskop Hubble’a.

W końcu drugiego tysiąclecia astronomia zyskuje nowe 
możliwości obserwacyjne. Przez 40 lat wydawało się, że 5-m 
teleskop Hale’a to szczyt możliwości technicznych. Przekro
czenie tej bariery stało się możliwe dzięki zastosowaniu no
wych technologii możliwych do realizacji dzięki zwiększo
nej mocy obliczeniowej komputerów (optyka aktywna 
i adaptacyjna, zwierciadła segmentowe). Przykładem telesko
pu z optyką aktywną jest 3,5-m teleskop NTT (fot. niżej). 
Wkrótce powstają teleskopy 8- i 10-metrowe (Subaru, Keck 
I i Keck II). Rozpoczął prace zespół teleskopów ESO (4 tele
skopy o średnicy 8,2 m każdy uzupełnione 3 teleskopami o 
średnicach 1,8 m —  fot. na kolorowej stronie o.II). Jest to 
układ równoważny teleskopowi o średnicy 16 m! Pracując w 
systemie interferometrycznym, uzyskają one zdolność roz
dzielczą odpowiadającą teleskopowi o średnicy 108 m. Do
datkowo upowszechniły się znane od 1985 r. detektory CCD 
[11], wielokrotnie zwiększając czułość teleskopów. 

Najważniejsze osiągnięcia tego okresu to:
—  Zaproponowanie przez B.Paczyńskiego (1991) wykorzy
stanie mikrosoczewkowania grawitacyjnego do wykrywania 
brązowych karłów. Projekt szybko wprowadzono w życie 
i znakomicie się sprawdził;
—  1992 A.Wolszczan odkrywa pierwsze planety w układzie 
pozasłonecznym (w układzie pulsara);
—  1992 satelita COBE wykrywa anizotropię mikrofalowe
go tła;
—  1992 wykryto pierwszy obiekt z Pasa Kuipera;
—  1995 M. Mayor i D. Queloz odkrywają pierwszą planetę 
u gwiazdy podobnej do Słońca. Dziś znamy ich ponad 100.
—  1998 dzięki kosmicznemu obserwatorium Hipparcos wy
znaczono paralaksy kilku najbliższych cefeid. Pozwoliło to 
na uściślenie skali odległości;
—  1998 odkrycie pierwszego magnetara;

Optyka aktywna 3,5-m teleskopu NTT w trakcie montażu
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Jeszcze raz
0 prawie Hubble'a
1 ucieczce galaktyk

Ramka 8
M. Ryle (synteza apertury),
1974 A. Hewish (odkrycie pulsarów)
1978 A. Penzias i R. Wilson (odkrycie promieniowa
nia reliktowego)
1983 S. Chandrasekhar (za wkład w rozwój astrofi
zyki)
1983 W. Fowler (za wkład w rozwój astrofizyki)
1993 J.Taylor i R.Hulse (pośrednie potwierdzenie ist
nienia fal grawitacyjnych 
R. Davis jr  (detekcja neutrin słonecznych).

— 1999 dotychczas wszystkie planety wykryto dzięki dop- 
plerowskiej analizie ruchów gwiazdy. W tym roku odkryto 2 
planety dzięki mikrosoczewkowaniu grawitacyjnemu oraz ob
serwacji tranzytu planety (przejścia planety przed tarczą 
gwiazdy);
—  1990-2000 określono strukturę Słońca dzięki obserwacjom 
jego aktywności sejsmicznej. Struktura okazała sie zgodna 
z modelem teoretycznym. Wyjaśnił się deficyt neutrin — mają 
one masę! Ten wniosek został potwierdzony doświadczalnie 
już w 1998 r. Oto kolejny dowód ścisłego związku astrono
mii z fizyką. Związek ten znalazł też wyraz w przyznawa
nych corocznie Nagrodach Nobla. Przez 73 lata otrzymywali 
je wyłącznie fizycy. Od 1974 r. otrzymują je astronomowie 
(lub fizycy pracujący nad problemami astronomicznymi — 
ramka 8);
— 2002 w Pasie Kuipera znaleziono obiekt o średnicy 
1300 km. Dziś znamy kilka obiektów o podobnych rozmia
rach i kilkaset mniejszych. Szacuje się, że w Pasie znajduje 
się ok. 35 tys. obiektów o średnicach większych niż 100 km.

Wydaje się też, że jesteśmy bliscy wyznaczenia ostatecz
nej wartości stałej Hubble’a. Wyznaczenia dokonywane róż
nymi metodami dają wyniki oscylujące wokół wartości 75 
km/s/Mpc.

Juliusz Domański
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Z pewnym zdziwieniem, a może lepiej powiedzieć 
z pewną irytacją przeczytałem tekst pana J. Domań
skiego zamieszczony w dziale „Astronomia w Szko

le” pierwszego numeru „Uranii” z bieżącego roku. P. Do
mański powiela (można dodać „znowu”) niczym nie uza
sadnione legendy na temat prawa Hubble’a i „ucieczki 
galaktyk”. Jak już kiedyś napisałem („Urania” 2/2004), 
własności odległości w przypadku wartości zbliżonych 
i większych od H r -  c lub co bardziej sensowne dla ko
smologicznego przesunięcia ku czerwieni bliskiego, lub 
większego od jedności, są tak różne od „zwykłej” odleg
łości, że używanie ich w taki sam sposób jak „normalnych” 
odległości jest ewidentnym naruszeniem rzetelności dy
daktycznej. Sprawa jest tym istotniejsza, że przeciętnie in
teligentny uczeń jest w stanie zauważyć przekroczenie za
sad logiki. Tym samym jeżeli narzekamy na powszechną 
pogardę dla nauki we współczesnym społeczeństwie, to 
powiedzmy sobie szczerze: tego typu teksty, niestety nie
rzadkie i w podręcznikach szkolnych1, mają w tym nie
mały udział. Przechodząc do konkretu, podawanie z do
kładnością do kilku miejsc znaczących odległości rzędu 
10 mld lat świetlnych natychmiast wywołuje pytanie, co 
taka odległość oznacza. Oczywiście „my teraz” i obiekt
0 z  ~  1 w momencie wysłania światła dzieli w czasie ko
smicznym na tyle duża różnica, że trudno mówić o współ
istnieniu, a tym samym i odległości ciał. Można się zgo
dzić, że chodzi o punkty zajmowane przez te ciała (Ziemię
1 galaktykę) w układzie związanym z promieniowaniem 
reliktowym. Ale nawet taka zgoda to dopiero początek kło
potów. Odległość współrzędnościowa się zmienia, inna była 
w momencie emisji światła, inna w momencie, gdy światło 
rejestrujemy. W przypadku z = 1. Odległość w chwili wy
słania światła była dwa razy mniejsza niż w chwili obec
nej. W przypadku z -  6 odległości te różnią się czynni
kiem 7 (za każdym razem czynnikiem z +  1). Żeby było 
jeszcze dziwniej, to dla większych przesunięć ku czerwie
ni tak rozumiana odległość w chwili emisji światła maleje

1 Z pewnych względów musiałem dość uważnie przeczytać pra
wie wszystkie podręczniki używane we współczesnej szkole do 
przedmiotu fizyka z astronomią oraz część przeznaczonych do 
przedmiotu geografia. Znalazłem w nich niesamowitą wręcz ilość 
błędów i pomyłek. Niestety, znaczna ich część (żeby nie powie
dzieć przeważająca większość) dotyczy astronomii. W wyniku ko
respondencji z Autorami (z ich strony nie zawsze „pokojowej”) 
dowiadywałem się rzeczy, które przekraczały zdolność do uwie
rzenia —  ludzie biorący się za pisanie podręczników często nie 
znają, nawet w zupełnie elementarny sposób tematów, za których 
omawianie w podręcznikach się zabrali. W sumie zachęcam Ko
leżanki i Kolegów do przejrzenia podręczników, z których uczą 
się Ich dzieci. Przynajmniej po to, by własnym dzieciom wypro
stować co większe bzdury.
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w funkcji przesunięcia ku czerwieni. Efekt skądinąd oczy
wisty — „na początku” wszystko zbiegało się do punktu, 
a więc „blisko początku” wszystko było dowolnie blisko 
siebie. Można by argumentować, że chodzi o odległość 
przebytą przez światło, a więc tak naprawdę różnice czasu 
kosmicznego w chwili emisji i rejestracji światła. Można,
1 to rzeczywiście dobry sposób rozumienia odległości, ale... 
Po pierwsze należałoby to napisać, a po drugie problemu 
to wcale nie rozwiązuje, bo w zależności od przyjętego 
modelu różnica czasów wyjdzie różna. Dla większych war
tości „z” nawet dość istotnie różna. Gdyby ograniczyć się 
do modeli, w których czynnik skali jest proporcjonalny do 
pewnej potęgi czasu R(t) °c t \  to współczesna wartość stałej 
Hubble’a wyniesie H0 = a/tQ i czas istnienia Wszechświa
ta wyniesie tQ = cc/H0 (gdzie indeks zero oznacza wartość 
współczesną, a więc t0 to po prostu obecny wiek Wszech
świata). Na przykład dla „standardowego” modelu, w któ
rym materia jest pyłem (ciśnienie równe zero), czas tQ = 2/ 
(3H0). Nietrudno policzyć, że dla podanej przez p. Domań
skiego wartości stałej Hubble’a to mniej niż 10 mld lat 
(wartość zupełnie nie do przyjęcia — wiemy, że wiele 
gwiazd jest starszych). Widać, że aby przy stosunkowo du
żej obecnej wartości stałej Hubble’a czas istnienia Wszech
świata nie był krótszy od skądinąd znanego czasu istnie
nia zawartych w nich obiektów, współczynnik a  musi być 
odpowiednio duży. Nietrudno zauważyć, że fizycznie więk
szy współczynnik a  oznacza wolniejsze tempo spowalnia
nia „prędkości ucieczki galaktyk” lub wręcz wzrost tej 
prędkości, czyli szybsza „ucieczka” teraz niż we wcześniej
szych epokach. Jak by nie było, twierdzenie p. Domań
skiego, że „Jak wiadomo odwrotność stałej Hubble’a okreś
la czas T niezbędny, by jedna galaktyka oddaliła się od 
drugiej na odległość r” jest zdaniem fałszywym2, bo czas 
ten zależy od modelu i nie jest to zależność możliwa do 
zaniedbania, jako że wspomniany współczynnik w ramach 
„rozsądnych” modeli może się zmieniać o co najmniej 50%. 
De facto rzecz jest trochę bardziej skomplikowana, bo cho
dzi nie tyle o czas istnienia Wszechświata (ten wydaje się 
być nieźle określony), a o sposób jego ewolucji, czyli z 
tego punktu widzenia zależność t(z). Warto dodać, że mo
del Wszechświata to oprócz wartości stałych przede

2 Spotykałem twierdzenie, że byłaby to prawda w przypadku, gdyby 
stała Hubble’a była stała w czasie. Oczywiście, nieprawda. Tym 
razem błąd wynika z niezrozumienia (na poziomie gimnazjalnej 
algebry!) wzoru v  = H  r lub równoważnie (na nieco wyższym 
poziomie), nieznajomości definicji stałej Hubble’a. Otóż stała Hub
ble’a z definicji to gdzie R jest czynnikiem skali, a kropka 
oznacza pochodną czasową. Łatwo zobaczyć, że można to zapi

sać jako Jeżeli wartość ta ma być stała, to uzyskujemy

elementarne równanie różniczkowe, którego rozwiązaniem jest 
funkcja exp(const. t). Oczywiście ta funkcja opisuje model infla
cyjny i tzw. steady state model. W obu modelach czas istnienia 
Wszechświata jest formalnie nieskończony (mogą trwać dowol
nie długo), a cofając się w czasie, galaktyki nigdy się nie zetkną, 
choć zbliżą się dowolnie. Na poziomie zupełnie elementarnej al
gebry można to samo zobaczyć, patrząc na postać prawa Hub
ble’a —  im bliżej, tym „prędkość ucieczki” mniejsza, dążąc do 
zera dla dążących do zera odległości.

wszystkim zawartość Wszechświata — ile jakiego rodza
ju materii, przy czym z tego punktu widzenia rodzaj mate
rii oznacza równanie stanu tej materii. To właśnie jeden z 
istotniejszych powodów, dla których przyszło przeprosić 
się ze stałą kosmologiczną i pewnymi rodzajami materii o 
własnościach do niej zbliżonych, takich jak kwintesencja 
— potrzebne było równanie stanu umożliwiające w chwili 
obecnej szybszą ekspansję Wszechświata. Z tych powo
dów w porządnych pracach, podając czasy kosmiczne od
powiadające wartościom przesunięcia ku czerwieni, po
daje się model, przy którym zostało to wyliczone, 
w praktyce współczesną wartość stałej Hubble’a, średnią 
gęstość (w gęstościach krytycznych) i procentowy skład 
materii. I dopiero wówczas podawanie czasów z trzema 
miejscami znaczącymi jest uzasadnione.

Na koniec jeszcze problem „relatywistycznego wzoru 
na ucieczkę galaktyk”. Ponieważ problem był opisany 
(wspomniana „Urania” 2/04), to przypomnę tylko, że pręd
kość ucieczki galaktyk ma charakter prędkości fazowej i nie 
są na nią nałożone ograniczenia związane z STW, czyli 
prędkość ta może przekraczać prędkość światła. Przypo
minanie tego jest istotne, gdyż w praktyce szkolnej „cho
dzi” niczym nie uzasadniona legenda o tym, że „ prędko
ści większych niż prędkość światła w przyrodzie nie ma 
i być nie może”. W rzeczywistości prędkości takie wystę
pują dość często, choć oczywiście nie mają sensu „prze
bytej przez ciało materialne drogi podzielonej przez czas”. 
A sam „wzór relatywistyczny” ma pewien sens w odnie
sieniu do galaktyk, ale wyjaśnienie tego sensu nie należy 
ani do łatwych, ani do elementarnych.

Jerzy Kuczyński 

Odpowiedź Autora krytykowanego tekstu
Nie jestem zawodowym astronomem. Jestem tylko zwy

kłym nauczycielem przedmiotu fizyka z astronomią. Mimo 
to wiem co nieco o sprawach, których nieznajomość (a mo
że tylko niedocenianie) zarzuca mi p. Kuczyński. Nie pisa
łem o nich z paru powodów. Po pierwsze artykuł dotyczył 
jedynie kłopotów z wyznaczaniem aktualnej wartości sta
łej Hubble’a. Po drugie, nie uważałem (i nadal nie uwa
żam), że należy o nich mówić w szkole średniej. I  utwier
dzili mnie w tym właśnie astronomowie, nie poruszając tych 
problemów w podstawowych podręcznikach adresowanych 
do studentów, a więc przyszłych nauczycieli. To, co powi
nienem był zrobić (a nie zrobiłem), to zwrócenie uwagi na 
relatywistyczne problemy kosmologii, np. przez odwoła
nie się do wcześniejszego artykułu p. Kuczyńskiego. Ucząc 
kiedyś fizyki i astronomii, miałem do dyspozycji (w kla
sach o profilu matematyczno-fizycznym) 18 godzin tygod
niowo w cyklu nauczania. Ani program nauczania, ani 
podręczniki nie wspominały wówczas o tych problemach. 
Tym bardziej dziś, przy kilkakrotnie mniejszej liczbie go
dzin do dyspozycji nie wiem, jak mógłbym to robić, mając 
nie przygotowanych do tego uczniów i nie wywołując jesz
cze większego mętliku w ich głowach.

Juliusz Domański
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Lipiec
Słońce

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

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

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2005 P[°] B„n M l
VII 1 -2 ,66 2,88 145,10

3 -1 ,76 3,10 118,63
5 -0 ,85 3,31 92,15
7 0,06 3,52 65,68
9 0,96 3,73 39,22

11 1,86 3,94 12,75
13 2,76 4,14 346,28
15 3,65 4,33 319,81
17 4,53 4,52 293,35
19 5,41 4,71 266,88
21 6,27 4,89 240,42
23 7,13 5,07 213,96
25 7,98 5,24 187,50
27 8,81 5,40 161,04
29 9,63 5,56 134,59

VII 31 10,44 5,71 108,14

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

B0, L0 -  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
1 1  d 1 1  h34m —  heliograficzna długość środka tarczy wy
nosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w pierwszej poło

wie miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym mie
s iącu nas tępu jąca : nów  6d12h03m, p ie rw sza  kw adra 
14d15h20m, pełnia 21 d11 h00m i ostatnia kwadra 28d03h19m. 
W apogeum Księżyc znajdzie się 8 lipca o 17h40m a w pery- 
geum 21 lipca o 19h46m.

Planety i planetoidy
Na początku miesiąca wieczorem istnieje jeszcze teore

tycznie możliwość obserwacji świecącego z jasnością 0,2m 
Merkurego, jednak pod koniec zmierzchu cywilnego (tj. ok. 
godzinę po zachodzie Słońca) planeta wznosić się będzie 
maksymalnie na wysokość jedynie 3° nad północno-zachod
nim horyzontem, czyli nawet jej dostrzeżenie będzie bardzo 
trudne.

Tuż obok Merkurego można próbować odnaleźć Wenus, 
w której odnalezieniu powinna pomóc duża jasność planety, 
wynosząca prawie - 4 m. W ciągu całego miesiąca warunki 
jej widzialności praktycznie nie ulegają zmianie —  pod ko
niec zmierzchu cywilnego planeta wznosić się będzie jedy
nie 3° nad horyzontem.

Mars świeci nad ranem w gwiazdozbiorze Ryb, wznosząc 
się coraz wyżej nad horyzontem, jako obiekt o jasności 0m. 
Średnica tarczy planety wynosi 10”, co umożliwia już obser
wacje szczegółów powierzchniowych przez większe instru
menty amatorskie. Już niewielki teleskop umożliwi dostrze
żenie zjawiska fazy tarczy Marsa, która właśnie w lipcu osią
ga minimalną w tym roku wartość równą 0,84.

Na początku lipca, wieczorem (w godzinę po zachodzie 
Słońca), zobaczymy Jowisza świecącego w gwiazdozbio
rze Panny z jasnośc ią -2m na wysokości 20° nad południo- 
wo-zachodnim horyzontem, jednak warunki widzialności pla
nety szybko pogarszają się i pod koniec miesiąca jej obser
wacje na wysokości już tylko 10° stają się trudne.

Saturn znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest 
niewidoczny.

Uran i Neptun zbliżają się do opozycji i są widoczne 
całą noc 20° od siebie w gwiazdozbiorach odpowiednio Wod
nika i Koziorożca.

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

W lipcu możemy obserwować w pobliżu opozycji jasną 
planetoidę:

(1) Ceres, (jasność 8,2m). 10 VII: 14h43,7m, -11°19’; 20 
VII: 14h47,0m, -12°18 ’; 30 VII: 14h52,4m, -13°22 ’.

Meteory
W lipcu można obserwować kilka interesujących rojów 

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

meteory z roju Pegazydów (JPE). Maksimum aktywności 
roju przypada 9 lipca, toteż w obserwacjach tego słabego 
roju nie będzie przeszkadzał Księżyc tuż po nowiu. Rój skła
da się ze słabych, bardzo szybkich meteorów ze śladami. 
Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Pegaza i ma 
współrzędne: rekt. 22h40m, deki. +15°.

W drugiej połowie lipca można obserwować meteory 
z kompleksu Akwarydów/Kaprikornidów: Piscis Austrinidy 
(PAU) (22h44m, -30°), południowe delta Akwarydy (SDA) 
(22h36m, -16°) i alfa Kaprikornidy (CAP) (20h28m, -10°). 
Roje te składają się ze słabych, stosunkowo wolnych mete
orów, chociaż w skład CAP wchodzą też niekiedy bardzo

136 U R A N I A  -  POSTtPY ASTRONOMII 3/2005



‘Y’ I t 23 J j j | j  1T[) H ITt &  \)o a «  K kalendarz astronomiczny 2005

jasne i powolne (a więc efektowne) bolidy. Po
łudniowe delta Akwarydy są jednym z najak
tywniejszych rojów nieba południowego, ak
tywność dwóch pozostałych jest niska. Maksi
mum aktywności rojów przypada 28 lipca (PAU 
i SDA) i 30 lipca (CAP), toteż w ich obserwa
cjach będzie nieco przeszkadzał znajdujący się 
w ostatniej kwadrze Księżyc.

4d06h Maksymalna libracja Księżyca (7,1°) w kie
runku Mare Australe (zacienione).

5d07h W swoim ruchu po orbicie wokółsłonecznej 
Ziemia znajduje się najdalej od Słońca, w aphe- 
lium, w odl. 1,016715 j.a.

7d19h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 4°.

8d22h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 4°.

8d22h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.

9d03h Merkury w maksymalnej elongacji wschod
niej od Słońca w odległości 26°.

10d19h Minimalna libracja Księżyca (5,6°) w kie
runku krateru Schickard (zacieniony).

10d Gwiazda zmienna długookresowa R Sgr 
(19h16,7m, -19°18’) osiąga maksimum jasno
ści (7,3m).

13d17h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 1°.

17d09h Maksymalna libracja Księżyca (8,5°) w kie
runku Sinus Iridium (zacieniona).

22d05h Merkury nieruchomy w rektascensji.

22d 14" Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.

22d17h42m Słońce wstępuje w znak Lwa, jego dłu
gość ekliptyczna wynosi wtedy 120°.

22d23h Odkrycie gwiazdy k Cap (4,7m) przy ciem
nej części Księżyca tuż po pełni, widoczne w 
całej Polsce (Szczecin 23h31m — Lublin 
23h47m).

23d02h Minimalna libracja Księżyca (5,9°) w kie
runku Mare Fngoris (zacienione).

23d17h Saturn w koniunkcji ze Słońcem.

24d07h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.

27d17h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.

28d21h41m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2003],

29d21h51m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy 
spada od 5,9m do 6,6m [mapka zamieszczona 
w „ Uranii-PA" 3/2002],

30d03h Maksymalna libracja Księżyca (8,1°) w kie
runku Mare Australe (zacienione).

Rys. 2. Trasa planety Uran na tle gwiazd gwiazdozbioru Wodnika w lipcu, sierpniu i 
wrześniu 2005 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

niu i wrześniu 2005 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

(zaznaczone gwiazdy do 9m)
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Sierpień
Słońce

W sierpniu deklinacja Słońca nadal maleje, w związku 
z czym dni są coraz krótsze. W Warszawie 1 sierpnia Słoń
ce wschodzi o 2h57m, zachodzi o 18h27m, a 31 sierpnia wscho
dzi o 3h45m, zachodzi o 17h26m. W sierpniu Słońce wstępuje 
w znak Panny.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2005 P[°] B „ n LnH
VIII 1 10,84 5,79 94,91

3 11,63 5,93 68,46
5 12,40 6,06 42,01
7 13,16 6,19 15,57
9 13,90 6,32 349,12
11 14,62 6,43 322,68
13 15,33 6,54 296,24
15 16,02 6,64 269,80
17 16,69 6,74 243,37
19 17,34 6,82 216,93
21 17,97 6,90 190,50
23 18,58 6,97 164,07
25 19,17 7,04 137,64
27 19,75 7,09 111,22
29 20,30 7,14 84,79

VIII 31 20,83 7,18 58,37

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
8d04h16m — heliograficzna długość środka tarczy wy
nosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku sierp

nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: nów 5d03h05m, pierwsza kwadra 13d02h38m, 
pełnia 19d17h53m i ostatnia kwadra 26d15h18m. W apogeum 
Księżyc znajdzie się 4d21h47m a w perygeum 19d05h38m.

Planety i planetoidy
Pod koniec sierpnia, nad ranem, można zaobserwować 

nisko nad wschodnim horyzontem Merkurego, świecącego 
z jasnością-0,5m. Maksymalną wysokość nad horyzontem, 
wynoszącą na początku świtu cywilnego (tj. ok. godzinę 
przed wschodem Słońca) 8°, planeta osiągnie w dniu 27 
sierpnia. Przez teleskop, przy powiększeniu przynajmniej 
100x, można będzie zobaczyć tarczę Merkurego o średnicy 
7"  w fazie zbliżonej do kwadry. Przez teleskopy o średnicy 
obiektywu (zwierciadła) równej przynajmniej 10 cm i przy 
powiększeniu powyżej 150* można próbować dostrzec 
szczegóły powierzchniowe planety, w czym pomóc może 
użycie żółtego lub pomarańczowego filtru.

Warunki wieczornej widzialności Wenus w porównaniu 
z lipcem nie zmieniają się i planeta ta, jako „Gwiazda Wie
czorna ”, jest nadal trudnym obiektem obserwacyjnym, świe
cąc tuż nad zachodnim horyzontem.

Mars widoczny jest w drugiej połowie nocy, świecąc 
wysoko na niebie w gwiazdozbiorze Barana. Jasność pla
nety, w związku ze zmniejszaniem się jej odległości od Zie
mi, rośnie od -0 ,5m na początku miesiąca, do —1,0m pod ko
niec sierpnia. W tym samym okresie przez teleskopy może
my obserwować tarczę Marsa o średnicy rosnącej od 11” do 
14”, co umożliwi obserwacje szczegółów powierzchniowych 
planety już przez mniejsze teleskopy amatorskie (ich do
strzeżenie ułatwi użycie filtru czerwonego bądź pomarań
czowego).

Z dnia na dzień pogarszają się warunki wieczornej wi
dzialności Jowisza i pod koniec sierpnia, w godzinę po 
zachodzie Słońca, będzie go można próbować odnaleźć 
na wysokości już tylko 4° nad południowo-zachodnim ho
ryzontem.

Pod koniec pierwszego tygodnia sierpnia nad porannym, 
południowo-wschodnim horyzontem pojawi się Saturn, któ
rego wysokość z dnia na dzień będzie rosła i pod koniec 
miesiąca, na początku świtu cywilnego, znajdziemy go już 
na wysokości 20°, świecącego z jasnością 0,5m.

W sierpniu panują bardzo dobre warunki obserwacji Ura- 
na (5,7m) i Neptuna (7,8m) w związku z ich przebywaniem 
w pobliżu opozycji. Do dostrzeżenia tarcz obu planet (o śred
nicach odpowiednio 3,7” i 2,3”) niezbędny jest teleskop 
o średnicy przynajmniej 10 cm i powiększeniu 100*.

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

W sierpniu w pobliżu opozycji nie przebywa żadna jasna 
planetoida.

Meteory
Od 17 lipca do 24 sierpnia promieniują słynne Perseidy 

(PER), rój związany z kometą 109P/Swift-Tuttle, o najbar
dziej regularnej corocznej aktywności. Model struktury stru
mienia przewiduje w tym roku wystąpienie głównego maksi
mum w dniu 12 sierpnia w godzinach 17-19:30. W tym okre
sie radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Perseusza i ma 
współrzędne: rekt. 3h09m, deki. +59°. Tym razem w poran
nych obserwacjach meteorów nie będzie przeszkadzał zbli
żający się do pierwszej kwadry Księżyc.

138 U R A N IA  -  Postępy A s t r o n o m ii 3/2005



W sierpniu nadal można obserwować me
teory z kompleksu Akwarydów/Kaprikornidów. 
Są to przede wszystkim  Północne delta- 
Akwarydy (NDA) i Południowe iota-Akwa- 
rydy (SIA). NDA promieniują w okresie od 15 
lipca do 25 sierpnia (maksimum 8 sierpnia) 
z radiantu o współrzędnych rekt. 22h20m, deki. 
-5 °. SIA promieniują w okresie od 25 lipca do 
15 sierpnia (maksimum 4 sierpnia) z radian
tu o współrzędnych rekt. 22h16m, deki. -15°. 
Tak jak opisane wcześniej roje kompleksu, 
także i te mało aktywne roje składają się ze 
słabych, stosunkowo wolnych meteorów, jed
nak w ich obserwacjach nie będzie przeszka
dzał Księżyc w pobliżu nowiu.

*  *  *

3d Gwiazda zmienna długookresowa SS Vir (miry- 
da) (12h25,3m, +0°46') osiąga maksimum jas
ności (6,8m).

3d22h37m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy 
spada od 5,9m do 6,6m [mapka zamieszczona 
w „Uranii-PA" 3/2002].

4d04h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 4°.

5d03h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 10°.

5d22h58m Gwiazda zmienna ?/ Aql (cefeida) osiąga 
maksimum jasności (3,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 4/2003],

6d00h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.

7d Gwiazda zmienna długookresowa R Crv 
(12h19,6m, -19°15’) osiąga maksimum jasno
ści (7,5m).

7d17h Minimalna libracja Księżyca (4,8°) w kierun
ku krateru Schickard (zacieniony).

8d04h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 0,6°.

8d09h Neptun w opozycji do Słońca.

10d06h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 1,5°.

12d22h11m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol 
(/? Per) osiąga minimum jasności. Jasność 
gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 6/2001].

14d00h03m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2003],

14d15h Maksymalna libracja Księżyca (8,9°) w kie
runku Sinus Iridium (zacieniona).

15d00h02m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 
Cyg osiąga minimum jasności. Jasność gwiaz
dy spada od 5,9m do 6,4m [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2005],

15d13h Merkury nieruchomy w rektascensji.

18d Gwiazda zmienna długookresowa R Vir (miry- 
da) (12h38,5m, +6°59’) osiąga maksimum ja
sności (6,9m) [mapka zamieszczona w „Ura
nii-PA” 1/2003],

od 15 lipca do 25 sierpnia

delta Akwarydów (SDA i NDA) i Kaprikornidów (CAP) w okresie od 10 lipca do 25 
sierpnia

iota Akwarydów (SIA i NIA) i Pisces Austrinidów (PAU) w okresie od 15 lipca do 30 
sierpnia
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nej R Sgr (19h16m41,7s, -19°18'25”). Podane jasności gwiazd po
równania (pole widzenia wynosi 6°, północ u góry)

18d09h Złączenie Merkurego z Saturnem w odl. 6°.

18d20h50m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2003].

19d03h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.

20d11h Minimalna libracja Księżyca (5,0°) w kierunku Mare Hum- 
boldtianum (zacienione).

20d13h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.

22d Gwiazda zmienna długookresowa R Aur (miryda) (5h17,3m, 
+53°35’) osiąga maksimum jasności (7,7m).

22d Gwiazda zmienna długookresowa W Cet (miryda) (0h02,1m, 
-14°41’) osiąga maksimum jasności (7,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 4/2002],

nej R Aur (5h17m17,7s, +53°35’11"). Podane jasności gwiazd porów
nania (pole widzenia wynosi 2°, północ u góry)

23d00h45m Słońce wstępuje w znak Panny, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wtedy 150°.

23d23h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 
w odległości 18°.

25d01h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.

27d01h Maksymalna libracja Księżyca (8,8°) w kierunku Mare 
Australe (zacienione).

29d00h27m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2003],

30d02h26nl Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003],

31d01h Odkrycie gwiazdy 4 Cne (6,3m) przy ciemnej części zbliża
jącego się do nowiu Księżyca, widocz
ne w całej Polsce (Krosno 01h12m — 
Gdańsk 01h18m).

31d19h Złączenie Saturna z Księżycem 
w odl. 4°.

UWAGA: Momenty wszystkich zja
wisk podane są w czasie uniwersal
nym UT (Greenwich).

Aby otrzymać datę w obowiązu
jącym w lipcu i sierpniu w Polsce 
“czasie letnim”, należy dodać 2 go
dziny.

Momenty złączeń planet z Księ
życem podane są  dla współrzęd
nych Warszawy. Dla każdego złą
czenia podano momenty najwięk
szego zbliżenia obiektów na niebie. 
Podane są wszystkie złączenia, nie 
tylko widoczne w Polsce.

Współrzędne równikowe podane 
są dla Epoki 2000.0.

Opracował T. Ściężor

Z PTMA na zaćmienie Słońca!

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii pla
nuje zorganizować dla członków PTMA autokarową wyprawę obserwa
cyjną na całkowite zaćmienie Słońca do Turcji w dniu 29 marca 2006 r.

Orientacyjny całkowity koszt wyjazdu (tzn. przejazd, noclegi, wyżywie
nie, ubezpieczenie) na dzień dzisiejszy wynosi ok. 1500 zł.

Przybliżony czas trwania wynosi w każdym 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. Miodowa 13/35 

31-055 Kraków

w terminie do dnia 30 czerwca 2005 r. z dopiskiem „Zaćmienie”.
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dokończenie ze s. 98. 
wym urządzeniu do robienia 
odbitek. Oba zdjęcia przyciem
niono i nieznacznie zwiększo
no im kontrast. Ciemne, prawie 
poziome linie to przewody wy
sokiego napięcia.

Moje polowania na najcień
sze sierpy nie ograniczają się 
tylko do Księżyca. Wszystko 
zaczęto się kilka lat temu, gdy 
zobaczyłem Wenus na jakieś 
dwa dni przed dolnąkoniunkcją. 
W niewielkim powiększeniu sta
rego teodolitu wyglądała jak 
cienki półokrąg z kilkoma wyraź
nymi jasnymi grudkami -  nie
równości pokrywy chmur! Zda
łem sobie wówczas sprawę, że 
mieszkając w dużym mieście, 
mogę skupić się na jasnych 
obiektach, rejestrując rzadkie 
zjawiska z ich udziałem.

Hm... jaki najcieńszy sierp 
jeszcze by tu zobaczyć... może 
Merkury?

Pozdrowienia
Marcin Wutkowski

Red.: Gratulujemy pasji, dzię
kujemy za nadesłane zdjęcia 
i życzymy powodzenia.

*  *  *

Prof. Andrzej Woszczyk 
Centrum Astronomiczne

Proszę o zbadanie i ewen
tualne potwierdzenie próbki 
prawdopodobnie meteorytu, 
który znalazłem na placu 
przed swoim blokiem. Ów ka
mień z nieba spadł na ziemię

9.01.1999 r. ok. godz. 21.00. 
O tej porze szykowałem sobie 
kolację i usłyszałem dość moc
ne i głuche pacnięcie. Po go
dzinie lub dłużej wyszedłem na 
plac szukać ewentualnej przy
czyny owego uderzenia. Po ja
kimś czasie w zagłębieniu zie
mi znalazłem kamień wielko
ści średniej pięści. Kamień ten 
przeleżał w piwnicy 6 lat i do
piero po serii programów w te
lewizji przypomniałem sobie 
o nim, i postanowiłem przesłać 
jego próbkę do Centrum Astro
nomicznego. Według moich 
spostrzeżeń może to być ka
mień z Marsa.

Z wyrazami szacunku i po
ważania

Jacek Gryz 
Starachowice

Red.:
Szanowny Panie,

Dziękujemy za przystanie 
nam próbki „meteorytu", który 
Pan znalazł. Według naszej 
„am a to rsk ie j” zna jom ości 
spraw meteorytowych nie wi
dzimy, ani w fotografiach, ani 
w próbce, żadnych wskazó
wek, które miałyby świadczyć 
o meteorytowym pochodzeniu 
tego materiału. Nie ma on cech 
świadczących o przejściu przez 
atmosferę (brak skorupy obto- 
pieniowej) ani własności ma
gnetycznych. Znawca meteory
tów, dr A. Pilski z Fromborka, 
po obejrzeniu przysłanej prób
ki, skwitował ją  krótkim stwier
dzeniem: piaskowiec z planety 
Ziemia.

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

Owen Gingerich, Książka, 
której nikt nie przeczytał
przeł. Jarosław Włodarczyk, Amber 2004, 
s. 271, format: 15*21cm, twarda okład
ka w obwolucie, ISBN: 83-241-1783-0

Od czasu polskiego wydania 
Książki, której nikt nie prze
czytał (Amber, 2004) napisa

no już bardzo wiele recenzji oraz komen
tarzy wysoko oceniających tę pozycję, 
którą bardzo entuzjastycznie przyjęto na 
rynku księgarskim. Jest to całkowicie 
uzasadnione, ponieważ temat okazał się 
niezwykle frapujący, zwłaszcza dla pol
skiego czytelnika. Rzecz bowiem doty
czy De revolutionibus orbium coele- 
stium Mikołaja Kopernika. Dzieło to 
w polskiej literaturze było i jest uważa
ne za początek rewolucji naukowej 
i światopoglądowej. Było ono również 
wyrazem odrodzenia intelektualnego 
w Polsce i Europie.

Zainteresowania Owena Gingericha, 
znanego astrofizyka amerykańskiego, 
który od przeszło 30 lat zajmuje się his
torią nauki (astronomii), dziełem Mi
kołaja Kopernika były związane z 500. 
rocznicą urodzin naszego wielkiego ro
daka i zainspirowane kontrowersyjnym 
stwierdzeniem Arthura Koestlera, au
tora książki pt. The Sleepwalkers. A Hi
story o f  Man's Changing Vision o f  the 
Universe (1959), (polskie wydanie Lu
natycy, Zysk i S-ka, Poznań 2002). 
A. Koestler w części trzeciej, poświę
conej Kopernikowi, w podrozdziale za
tytułowanym „Książka, której nikt nie 
przeczytał” pisze, że „O obrotach sfer

niebieskich to najgorzej sprzedająca się 
książka w historii ludzkości” . Moty
wem podjęcia przez Owena Gingericha 
badań w tym zakresie była chęć spraw
dzenia, czy „Koestler mógł mieć rację”. 
Sugestia Koestlera, publicysty —  pisa
rza XX w., członka Royal Astronomi
cal Society, nie są tak zupełnie bezpod
stawne. Dziś, niestety, zdarzają się 
przypadki cytowania prac wielkich mi
strzów, których cytujący nie czytali. 
W roku 2005 ogłoszonym przez UNE
SCO „Rokiem Fizyki —  Rokiem Ein
steina” m ożna się zastanaw iać, ilu 
współczesnych przeczytało oryginalne 
prace twórców mechaniki kwantowej 
M. Plancka, E. Schroedingera czy 
W. Heisenberga. Ile osób zapoznało się 
z pracami Einsteina?

W recenzowanej książce Owen Gin
gerich pokazuje, że sugestie A. Koestlera 
nie mają zastosowania do dzieła Koper
nika. Żeby to udowodnić, Owen Ginge
rich poświęcił ponad 30 lat badaniom 
naukowym. W poszukiwaniu egzempla
rzy pierwszego i drugiego wydania 
książki Kopernika dotarł do wielu biblio
tek w całej Europie, Ameryce Północ
nej i Azji. W wyniku tych poszukiwań 
powstał ,,An Annotated Census”, spis 
z kom entarzam i, 600 starodruków  
pierwszego i drugiego wydania De re
volutionibus orbium coelestium Powsta
ła również publikacja popularnonauko
wa pt. Książka, której nikt nie przeczytał, 
w której Gingerich przedstawił swój do
robek tego okresu działalności badaw
czej w sposób zbeletryzowany. Książka 
ta to bardzo interesujące, barwne połą

czenie powieści sensacyjnej z niezwy
kle interesującym opisem warsztatu ba
dawczego historyka nauki. To wszyst
ko dodatkowo przeplatane jest licznymi 
anegdotami i informacjami o „życiu” 
starodruków, przedstawione oczyma ce
nionego eksperta antykwariuszy i rze
czoznawcy sądowego.

W  książce Owena Gingericha może
my znaleźć wiele informacji o działal
ności wielkich znanych oraz mniej zna
nych uczonych XVI w., astronomów 
epoki odrodzenia. Galileusz, Joachim 
Retyk, Erazmus Reinhold, Tycho de 
Brahe, Johann Kepler, Michael Ma- 
estlin, biskupi z watykańskiej Kongre
gacji Indeksu i inni, bardzo uważnie stu
diow ali dzieło K opernika, o czym 
świadczą liczne notatki (marginalia), 
które sporządzali na marginesach swo
ich egzemplarzy. Możemy także dowie
dzieć się, jak  pow staw ały  książki 
w XVI w., jaka wówczas była ich war
tość i jaką osiągają dziś na aukcjach an
tykwarycznych.

To talent pisarki Owena Gingericha 
sprawił, że Książkę, której nikt nie prze
czytał czyta się z wielkim zaintereso
waniem, , jednym tchem”. Pozycja jest 
godna polecenia, w szczególności 
wszystkim pracownikom instytucji no
szących im ię w ielkiego polskiego 
astronoma, ponieważ daje obraz spo
łeczności uczonych w wieku XVI oraz 
jest wyjątkowym przykładem rzetel
nych badań.

Stanisław Łęgowski
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W zbiorach specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej dostępnych on-line znajduje się auto
graf dzieła Mikołaja Kopernika „De revolutionibus". Jest on dostępny na stronach WWW 
pod adresem: www.bj.uj.edu.pl/bjmanus/revol/titlpg_p.html
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KSIĄŻKA.
KTÓREJ NIKT NIE PRZECZYTAŁ

OWEN GINGERICH

142 U R A N I A  -  postępy Astronom ii 3/2005

http://www.bj.uj.edu.pl/bjmanus/revol/titlpg_p.html


astronomia i muzyka

Michael Stearns i jego muzyka
kam zastanawiam się, jak to się 
|stało, że w tym miejscu nic jesz- 
"cze nie napisałem o twórczości 

tego człowieka. Tym bardziej że jego 
muzyczny dorobek to parędziesiąt albu
mów czasami bardzo „kosmicznej” mu
zyki, a komercyjny sukces to miliony 
sprzedanych płyt. I choć czasy swej 
świetności ma już chyba za sobą, podob
nie jak czasy popularności tego rodzaju 
muzyki, wciąż jednak tworzy i jest wier
ny obranemu kierunkowi. Jego muzyka 
towarzyszyła programom Amerykań
skiej Narodowej Agencji Kosmicznej, 
pokazom laserowym, spektaklom plane- 
taryjnym i teatralnym, filmom fabular
nym i popularnonaukowym, w szczegól
ności tym o planecie Ziemia i Kosmosie. 
To, co ją  wyróżnia, to niesamowite 
brzmienie, gdzie czas i przestrzeń zo
stały prawdziwie zaklęte w dźwięki.

Michael Stearns, bo o niego właśnie 
chodzi, jest uznawany przez wielu za 
najlepszego amerykańskiego twórcę 
muzyki syntezatorowej. Swoją m u
zyczną przygodę zaczął w latach 60., 
grając na rockowej gitarze i ekspery
mentując z jazzem. Pierwsze utwory 
elektroniczne stworzył w roku 1968 
w czasie studiów, jednak pierwsza so
lowa płyta p t. , Ancient Leaves” ukazała 
się dopiero w 1977 r. Piękne, głębokie 
przestrzenne brzmienia syntezatorowe 
wypełniają płytę „Planetary Unfolding” 
z roku 1980, jednak serca (czy raczej

uszy) miłośników el-muzyki na całym 
świecie podbił albumem „Encounter” 
z roku 1988, na którym przedstawił swoje 
dźwiękowe impresje na temat kontaktu 
człowieka z przybyszami z Kosmosu.

www.michaelstearns.com

Później przyszedł czas na kompozy
cje poświęcone najwspanialszym miej
scom na naszej Błękitnej Planecie, 
w których Stearns w spaniale łączy 
brzmienie instrumentów elektronicz
nych z głosami ludzkimi, odgłosami 
natury i dźwiękami instrumentów aku
stycznych. Utwory tego kompozytora to 
prawdziwa uczta dla uszu. Spokojne 
kompozycje pozwalają odprężyć się 
i całkowicie zanurzyć w muzyce, która 
zdaje się dochodzić ze wszystkich stron
—  pisze w recenzji składankowego al
bumu „Sacred Site” redaktor jednego 
z internetowych portali muzycznych.

Muzyczną wrażliwość i wyobraźnię 
Michaela Steamsa docenił Ron Fricke,

autor monumentalnych obrazów filmo
wych pokazujących globalny portret 
Ziemi (Baraka) czy  upływ czasu (Chro- 
nos). Jego muzyka często ilustruje prze
strzenne obrazy tworzone w technolo
gii trójwymiarowego kina IMAX.

Od wielu lat prowadzi w Santa Fe 
własne studio nagraniowe (Earth Turtle 
Studio), specjalizujące się w tworzeniu 
wielokanałowych przestrzennych pod
kładów dźwiękowych na potrzeby róż
nych firm. M.in. tworzył ścieżki dźwię
kowe do takich znanych obrazów, jak 
„Powrót do przyszłości”, „Star Trek” czy 
do zrealizowanego w technologii 1MAX 
filmu „Sensacyjna podróż. Teoria rozryw
ki”, w którym legendarny astronauta Neil 
Armstrong gra samego siebie.

Zainteresowanych pełnym dorob
kiem Michaela Steamsa zapraszam do 
odwiedzenia jego internetowej witryny 
pod adresem www.michaelsteams.com
—  można tam również usłyszeć próbki 
jego bogatej twórczości.

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
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Rozwiązaniem krzyżówki z „Uranii-PA” nr 1/2005 jest hasło: 
„DEKADA RADIOTELESKOPU”.

Nagrody książkowe wylosowali: Bartek Dzik z Trepczy 
i Lech Falandysz z Gdańska. Gratulujemy.
Nagrody wyślemy pocztą.

1. Autor Mathematics Syntaxis

2. Nietrwałe cząstki z grupy barionów o dużej masie

3. Astronom, byty Minister Edukacji Narodowej RP

4. Aktualny prezes PKiM

5. Wszystko, co istnieje

6. Efekt, którym zajmował się prof. Głębocki w swojej pracy magisterskiej

7. Światło widoczne w postaci poświaty wzdłuż ekliptyki

8. Satelita Idy

9. Baron, który poszukiwał planety między Marsem a Jowiszem

10. Satelita, który ma wykryć promieniowanie halo ciemnej materii

11. Nazwa hipotetycznej planety między Marsem a Jowiszem

12. Obliczył pozycję Urana

13. Kierownik grupy odkrywców TrES-1

14. Przejście, np. planety przed gwiazdą

15. Rój z radiantem w Koziorożcu

16. Zjawisko polegające na rozszczepieniu poziomów 
energetycznych w zewnętrznym polu magnetycznym

17. Stali goście na letnim niebie

18. Twierdził, że Ziemia w środku jest płynna

13

12

15

17

18

10

16

Autor: J. Drążkowska

Hasło będące rozwiązaniem obecnej 
krzyżówki utworzą litery z zaznaczo
nych kratek.
Wśród autorów prawidłowych odpowie
dzi rozlosujemy dwie książki o tematy
ce astronomicznej. Na rozwiązania cze

kamy do końca czerwca br. Osoby nie 
będące prenumeratorami „Uranii-PA” 
muszą dołączyć do rozwiązania kupon 
umieszczony w lewym górnym rogu tej 
strony. Prenumeratorzy mogą przesyłać 
rozwiązania drogą elektroniczną.

Słowa kluczowe do odnalezienia hasła w krzyżów
ce z „Uranii-PA" 1/05:
1. Londona, 2. Huygens, 3. żyroskop, 4. Tarantula, 
5. Nordvedta, 6. Canaveral, 7. Masursky, 8. Adra- 
stea, 9. Niedźwiady, 10. Wirginidy, 11. CONTOUR, 
12. Einstein, 13. Aldebaran, 14. akcelerometr, 15. 
Arecibo, 16. Szyszka, 17. Bujakowski, 18. monito
rowanie, 19. Kepler, 20. Saturn.

Ciekawe strony internetowe...
Dzisiaj trochę radioastronomii. Właśnie w tym roku mija 50. rocznica odkrycia promieniowania radiowego Jowisza 
(odkrycia przypadkowego — podobnie jak w przypadku mikrofalowego promieniowania tła). Jego autorami byli Ber
nard Burkę i Kenneth Franklin. Swoją pracę opublikowali w kwietniu 1955 r. Ich odkrycie otworzyło nowe okno 
obserwacyjne dla badania Układu Słonecznego. Okazało się, że podobne promieniowanie radiowe (związane ze złożo
nymi oddziaływaniami fal i cząstek w plazmie magnetosfer planetarnych) wysyłają wszystkie planety Układu Słonecz
nego posiadające własne pole magnetyczne, w tym Ziemia. W ostatnim czasie pojawiło się kilka prac rozważających 
możliwość zaobserwowania analogicznego promieniowania radiowego planet znajdujących się w pozasłonecznych 
układach planetarnych. Ale wróćmy na Ziemię i poszukajmy adresu http://radiojove.gsfc.nasa.gov/. Jej autorzy propo
nują „własnoręczną” obserwację Jowisza na częstotliwości 20,1 MHz przy pomocy prostego układu antenowego i od
biornika. Zestaw potrzebny do konstrukcji urządzenia można kupić za 155 dolarów (do tego trzeba dodać koszty 
przesyłki — do Polski kosztuje to dodatkowe 29 dolarów). Ale autorzy projektu nie poprzestają jedynie na poziomie 
oferty sprzedaży sprzętu. Projekt „Radio JOVE” istniejący już od 7 lat obejmuje też instrukcje obserwacji i analizy 
danych. Co może być bardzo ważne dla wielu spośród naszych czytelników, do uczestnictwa w projekcie nie jest 
konieczne kupno czy posiadanie sprzętu obserwacyjnego. Obecnie jest możliwy dostęp do około 3000 zapisów obser
wacji — dane są dostępne pod adresem http://jovearchive.gsfc.nasa.gov/index.html w postaci wykresów, ale też plików 
dźwiękowych. Można je potem analizować za pomocą prostego oprogramowania, również dostępnego pod pierwszym 
adresem. Możliwy jest też dostęp w czasie rzeczywistym do obserwacji Jowisza w paśmie 18-28 MHz przeprowadzo
nych z pomocą prostych radioteleskopów na Florydzie i Hawajach — pasmo podzielone jest na 200 częstotliwości. 
Te dane są również archiwizowane. O projekcie „Radio JOVE” postaram się napisać więcej w jednym z najbliższych 
numerów naszego pisma. (rs)
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Uranii
Obok: kometa Machholza sfotografowana przez Mariusza 
Świętnickiego ze Żręcina. Zdjęcie wykonane 9 stycznia br. 
w ognisku głównym refraktora 65/400, na filmie Fuji Superia 
x-TRA 400, czas eksp. 15 min.

Po prawej, wspomnienia sprzed roku, czyli jak obserwowali 
przejście Wenus przed tarczą Słońca członkowie Radziejow
skiego Koła Astronomicznego „Cygnus”. Na zdjęciu, od le
wej: Leszek Rożniakowski, Krzysztof Wątrobicz, Krzysztof 
Jędrzejewski i Tomasz Lisiecki. W ekipie znajdowali się rów
nież Rafał Wojciechowski i Jan Zwoliński. Patrząc na dru
gie zdjęcie, można rzec, iż Słońce i Wenus widoczne były 
dosłownie „jak na dłoni” (godz. 12.20)

Niżej, dwa obrazy zaćmionego Księżyca, również z maja 
2004 r., wykonane przez tę samą ekipę z Radziejowa. Użyto 
teleskopu Uniwersał 150/900. Obrazy były rzutowane na ekran

zaćmienie częściowe, godz. 21.00 zaćmienie całkowite, godz. 22.01
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