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— fascynujące laboratorium fizyki

•i i

r  •** '
' a v * Z  u l% *  . W* W *  •  ji ^ * 4m



Fin
ał 

XL
VI

II 
Ol

im
pi

ad
y 

As
tro

no
m

ic
zn

ej
 w 

Ch
or

zo
w

ie

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości zakończenia XLVIII Olimpiady Astronomicznej w holu Planeta
rium Śląskiego

Fot. Weronika Sowa
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Najbardziej odległe obiekty Wszechświata, krańce Układu Słonecznego 

i niezwykły układ dwóch pułsarów są przedmiotem pogłębionych nieco rozważań 
w bieżącym numerze naszego pisma.

Kwazary, mimo że minęło już 40 łat od ich odkrycia, kryją wciąż wiele tajemnic.
Astronomowie wkładają wiele wysiłku w budowę nowych teleskopów i koncepcji 
teoretycznych, aby lepiej poznać i zrozumieć te ciała, które są dla nas kluczem 
poznania początkowych stadiów życia Wszechświata. Problem ten stara się nam 
przybliżyć pani Bogna Pazderska.

Gdzie są granice Układu Słonecznego? Co znajduje się na krańcach naszej 
rodziny planetarnej? Co to jest Pas Kuipera? Czy chmura Oorta jest zewnętrzną otoczką utrzymywaną przez 
grawitację Słońca? To pytania, na które szuka odpowiedzi artykuł Arkadiusza Musiełińskiego.

Agnieszka Słowikowska przybliża nam problemy współczesnej fizyki relatywistycznej, które mogą być 
testowane w naturalnym laboratorium kosmicznym, jakim jest niedawno odkryty układ podwójny pułsarów 
J0737-3039. Znamy tylko 6 takich układów. 30 lat temu odkrycie i badanie podwójnego pułsara 
PSR B 1913+16 nie tylko sprawdziło wnioski ogólnej teorii grawitacji Einsteina, ale też potwierdziło 
istnienie hipotetycznych fa l grawitacyjnych. Stało się podstawą przyznania Nagrody Nobla dla autorów tych 
badań — Taylora i Hulse’a (1992). Jakie wyniki przyniesie nam badanie omawianego układu podwójnego 
pułsarów?

W Rozmaitościach donosimy o wielu nowych odkryciach i wydarzeniach. Cieszymy się, że możemy pisać
0 odbyciu najdalszej planety pozasłonecznej przez zespół, w którym wiodącą rolę grali polscy astronomowie,
1 zjawisko mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Zjawisko to jest też trochę „polskie ”, bo to profesor Bohdan 
Paczyński 20 lat temu „rozpracował” je  i zaproponował wykorzystanie do poszukiwania ciemnej materii 
(brązowych karłów, planet itp.) we Wszechświecie. W zespole odkrywców tej planety byli też młodzi miłośnicy 
astronomii z Nowej Zelandii. Grupa kanadyjskich miłośników astronomii wygrała konkurs na program 
obserwacyjny na 8-m teleskopie Gemini i przeprowadziła tym teleskopem wnikliwe badania matecznika 
gwiazdowego wokół gwiazdy RY Tau. Piszemy o tym, aby pokazać, jak wielkie możliwości mają współcześni 
miłośnicy astronomii. Innym obszarem narodzin gwiazd, i to gwiazd bardzo masywnych, o którym mówimy
w tym zeszycie, jest obszar N  214 w Wielkim Obłoku Magellana. To bardzo ciekawy obszar. Niezwykle 
interesującym obiektem wielkoskałowej struktury Wszechświata jest gromada galaktyk, która okazała się 
najbardziej odległą gromadą, jaką znamy. Sonda kosmiczna Voyager 1 po 20 latach wędrówki dotarła do 
granic heliosfery — odnotowujemy to niezwykle wydarzenie. Ale „kosmiczna” działalność człowieka ma też 
inny aspekt — pozostawia po sobie mnóstwo śmieci — jest ich naprawdę bardzo dużo!

Publikujemy sprawozdanie z konkursu Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego 
w Grudziądzu i z Olimpiady Astronomicznej w Chorzowie. Oba te konkursy mają kilkudziesięcioletnią 
tradycję i dobrze służą rozwijaniu zainteresowań astronomicznych polskiej młodzieży. W trosce o dobre 
kształcenie młodzieży polskiej Andrzej Branicki, nauczyciel akademicki z Uniwersytetu w Białymstoku 
kształcący na co dzień przyszłych nauczycieli fizyki i astronomii, napisał książkę Obserwacje i pomiary 
astronomiczne dla studentów, uczniów i miłośników astronomii. Z tej książki pochodzi, trochę skrócony, opis 
jednego z zadań obserwacyjnych, który w tym zeszycie przytaczamy.

Podobnie jak zawsze mamy Galerię obiektów NGC Dariusza Graczyka, wskazanie najciekawszych 
obiektów Wiesława Skórzyńskiego oraz Kalendarzyk astronomiczny Tomasza Ściężora. Ten Autor 
przypomina nam o wydarzeniu, które nastąpi w pierwszej połowie lipca — ziemski pojazd będzie strzelał do 
komety — czy kometa 9P/Tempel 1 przeżyje ten ostrzał? To koniecznie trzeba zobaczyć!

Trzeba też zobaczyć wystawy, na które jesteśmy zaproszeni do Fromborka, posłuchać muzyki Jonna 
Serrie, do czego zachęca Jacek Drążkowski i zajrzeć na Ciekawe strony internetowe. I  nie można zapomnieć 
o konkursie na najciekawsze zdjęcie obiektów letniego nieba, który w tym numerze ogłaszamy.

Życzę Państwu przyjemnej lektury i pogodnego, wakacyjnego, nieba.

Toruń, w czerwcu 2005 r.
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czytelnicy piszą. 03
Szanowna Redakcjo,

Chciałbym przedstawić pro
totypową wersję przenośnego, 
kieszonkowego zegara sło
necznego. Przy jego budowie 
kierowałem się dostępnością 
materiałów, prostotą konstruk
cji, niskimi kosztami wykonania 
oraz funkcjonalnością.

Zegar składa się z wyskalo- 
wanej tarczy z mapką Europy, 
na którą rzutowany jest cień 
wskaźnika. Na spodzie pudeł
ka narysowano wykres popra
wek i mapkę Polski. Wykres 
umożliwia wyznaczenie po
prawki zależnej od daty odczy
tu a wynikającej z różnicy cza
su słonecznego średniego i 
czasu słonecznego prawdziwe
go. Z mapki Polski określamy 
poprawkę zależną od miejsca 
dokonywania odczytu. Zegar 
umożliwia odczyt aktualnego 
miejscowego czasu słoneczne
go prawdziwego. Można rów
nież wyznaczyć czas słonecz
ny średni oraz czas urzędowy, 
a także określić miejsce aktu
alnego górowania Słońca.

Z powodzeniem może sta
nowić pomoc dydaktyczną w 
zrozumieniu pojęć czasu sło
necznego prawdziwego, czasu 
słonecznego średniego oraz 
czasu urzędowego. Można go 
łatwo zabrać ze sobą na wy
cieczkę, na obóz, na działkę a 
także ustawić w szkole, domu 
a nawet w pracy.

Grzegorz Górecki 
Mikołów

*  *  *

Szanowna Redakcjo,
Jestem nauczycielem fizyki 

i astronomii w XX Liceum Ogól
nokształcącym w Gdańsku. 
Prenumeruję „Uranię” i wyko
rzystuję zawartą w niej wiedzę

na lekcjach szkolnych. W „Ura
nii” 2/2005 na s. 59 w tabeli za
wierającej dane o księżycach 
Saturna zauważyłem pewną 
nieprawidłowość, która jest z 
pewnością spowodowana po
myłką.

Im większa jest półoś orbity 
księżyca, tym dłuższy powinien 
być okres obiegu wokół plane
ty. Tymczasem księżyc Mundil- 
fari ma podany krótszy okres 
obiegu niż księżyc poprzedni -  
2003 S1. Stosując 3 prawo 
Keplera dla tych dwóch księży
ców obliczyłem, że Mundilfari 
powinien mieć okres obiegu 
równy 956,42 doby (w tabeli 
jest 951,56).

Jako dane podstawiłem do 
wzoru: wielką półoś i okres 
obiegu satelity 2003/S1 oraz 
wielką półoś Mindilfari.

Wykonując dalej takie obli
czenia dla różnych par sateli
tów, uzyskałem część wyników 
zgodnych ztabeląi również wy
niki niezgodne z tabelą. Doty
czy to również niektórych księ
życów od dawna już znanych, 
np. Hyperiona i Japetusa. Te 
niezgodności mogą wynikać z 
pomyłek w odległościach sate
litów lub okresach obiegów, 
albo jedno i drugie. Tak mogło 
być, gdy okresy obiegów obli
cza się, korzystając z pomia
rów odległości satelitów od pla
nety oraz z 3 prawa Keplera. 
Mogę się tu mylić, ponieważ nie 
jestem zawodowym astrono
mem i nie są mi dobrze znane 
metody badawcze. Nie wiem, 
czy rozbieżności te wynikają z 
niepewności pomiarowych od
ległości.

Proszę uprzejmie o spraw
dzenie wszystkich danych o 
księżycach Saturna i przysła

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

cała strona kolorowa: 1000,00 zł
cała strona czarno-biała: 400,00 zł
Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych:

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

Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze lamy!

nie mi tabeli z poprawionymi 
danymi, które chcę też wyko
rzystać w szkole.

Z wyrazami szacunku
Lech Falandysz 

Gdańsk
Odp. red.: Aby oszacować okres 
obiegu ciała krążącego pod

wpływem siły grawitacyjnej opi
sanej prawem Newtona najle
piej posłużyć się wzorem na 
ruch średni (n = \/G(M+m)Tać), 
G -  stała grawitacji, M -  masa 
ciała centralnego, m -m asa sa
telity, a -  wielka półoś orbity).

dokończenie na s. 182.

Zegar słoneczny wykonany przez Grzegorza Góreckiego

Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie 
Astronomiczno-Ekologiczne 

„GRUPA LOKALNA”
oraz

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej 
Stowarzyszenie „Centrum Aktywności Lokalnej” 

PTMA Białystok 
Zapraszają na 

IX Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii

OZMA 2005
Termin:11-14 sierpień 2005. Miejsce: wieś NIEMCZYN, 
25 km od Białegostoku. Zakwaterowanie: Tylko własne 
namioty lub przyczepy kemp. Koszt: TYLKO 50 zł. 
Organizatorzy zapewniają: 2 ciepłe posiłki, tradycyjne kieł
baski przy ognisku, okolicznościowe koszulki, doskonałe 
warunki obserwacyjne (smolistoczarne niebo), czyste 
i przepiękne okolice, wspaniałą zabawę i atmosferę. 
Temat przewodni zlotu: „KOMETY-CIAŁATAJEMNICZE”. 
Tradycyjnie będą przyznawane nagrody za astrofotogra- 
fię, sprzęt i inne dokonania. Ponadto konkursy, prelekcje, 
wykłady i obserwacje (Perseidy!). Dla każdego z uczestni
ków możliwość zaprezentowania swoich dokonań z za
kresu astronomii. Ze względu na doskonałe warunki ob
serwacyjne zabieramy swoje teleskopy!
Szczegółowe informacje: www.ozma.astronomia.pl
Zgłoszenia prosimy kierować do 31 lipca 2005 najlepiej
pocztą elektroniczną na adres:
wburzynski@poczta.onet.pL
można także telefonicznie: 0 694173399,
lub na adres pocztowy: Wojciech Burzyński
ul. Sosnowa 3,
16-020 Czarna Białostocka 
Zgłoszenia można też przesyłać na adres: 
zdzih.foto@wp.pl, tel. 0508 29 55 88
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Bogna Pazderska

Odkryte w 1931 r. promieniowanie radiowe cial niebieskich dało możliwość poznania 
zupełnie nowych obiektów astronomicznych. Wśród nich na szczególną uwagę zasłu
gują kwazary  —  te do dziś tajemnicze obiekty są najdalszymi obserwowanymi przez 
astronomów ciałami niebieskimi, których zrozumienie daje bezpośredni wgląd w pierwsze 
chwile życia Wszechświata.

154 Granice Układu Słonecznego 
—  gdzie są i co się tam znajduje
Arkadiusz Musieliński

Czy są granice Układu Słonecznego? Króciutko omówiono rozwój idei i poznawania 
naszego Układu Słonecznego, by skupić większą uwagę na małych planetkach tzw. Pasa 
Kuipera. Choć jego  istnienie sugerowano przeszło S0 lat temu, to odkrycie obiektów 
tego Pasa je s t jedną ze zdobyczy astronomii ostatnich 10-12 lat.

160 Podwójny pulsar J0737-3039 
—  fascynujące laboratorium fizyki
Agnieszka Słowikowska

Jest przeszło 1500 obserwowanych pulsarów radiowych. Kilkadziesiąt z nich posiada 
gwiezdnego towarzysza, stanowiąc układ podwójny. Ale znamy tylko 6 przypadków, 
gdzie obie części układu podwójnego są pulsarami. Pierwszym takim układem był pul
sar PSR B 1913+16, za którego odkrycie (1974 r.) i badania potwierdzające teorię 
grawitacji i istnienie fa l  grawitacyjnych Taylor i Hulse otrzymali w 1992 r. Nagrodę 
Nobla. Tytułowy pulsar J0737-3039 został odkryty w 2003 r. i stanowi fascynujące 
laboratorium współczesnej fizyk i relatywistycznej.

■■■ IV kolorze: Mgławica Carina (wkł. II-III); Galeria Uranii (okł. IV)

rozmaitości: Voyager u granic heliosfery (166); Narodziny gwiazdy (167); 
Obszar N  214 w Wielkim Obłoku Magellana (168); Najdalsza planeta poza- 
słoneczna (169); Najdalsza gromada galaktyk (170); Śmieci kosmiczne (171)

w kraju: XXI Ogólnopolskie M łodzieżowe Seminarium Astronomiczne 
w Grudziądzu (172); 15-lecie Hubble’a w OPiOA (190)

174 galeria obiektów NGC: NGC 2371/2; NGC 2392; NGC 2403

177 poradnik obserwatora: Interesujące obiekty: Lew

178 astronomia w szkole: Wyznaczanie odległości, promienia orbity i roz
miarów Jowisza; XLVI1I Olimpiada Astronomiczna zakończona

184 kalendarz astronomiczny 2005: wrzesień — październik

191 astronomia i muzyka: Kroczący z  gwiazdami: Jonn Serrie

192 relaks z Uranią: krzyżówka 

192 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Krzyż Einsteina — tak powszechnie nazywa się soczewkę grawitacyjną Q2237+0305 na 
cześć twórcy teorii względności, która opisuje m.in. efekt soczewkowania promieniowania 
przez pole grawitacyjne. Obiekt ten nazywany też je s t soczewką Huchry, od nazwiska jego  
odkrywcy. Tu widzimy czterokrotny obraz kwazaru Q2237+0305. Na drodze promieniowa
nia tego kwazaru znalazła się galaktyka, złożona oczywiście z miliardów gwiazd. Sądzimy, 
że każdy z  czterech obrazów składa się z miliardów mikroobrazów utworzonych przez efekt 
mikrosoczewkowania kwazaru przez gwiazdy, składniki bliższej galaktyki. Jest to pierwszy 
obiekt, u którego zaobserwowano zjawisko mikrosoczewkowania dla zespołu mas punkto
wych. To zdjęcie wykonał teleskop kosmiczny Hubble 'a. Kwazar jes t odległy od nas o 400 
min I. św., ogniskująca galaktyka znajduje się w odległości 20 min l. św., a odległość kąto
wa między obrazami kwazaru to ok. 1,6 sekundy luku. F t^ m zą y o tą e w k ę  grawitacyjną 
odkryto w 1979 r. (był to obraz kwazaru Q0957+561). A t ditrfcgó momentu soczewkowanie 
grawitacyjne uważano za wysoce hipotetyczne. V » r( ^  ~ fi : i  -. )
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Kwazaty
—  obiekty 
wczesnego 
Wszechświata

Bogna Pazderska

Ostatnie stulecie 
charakteryzuje się 
rozszerzeniem badań na 
coraz to większe fragmenty 
widma elektromagnetycznego. 
Przez wiele wieków znano 
tylko światło widzialne i choć 
juz w 1800 r. Herschel odkrył 
podczerwień, to nie mogliśmy 
oglądać ciał niebieskich 
w tym zakresie widma. Nasza 
atmosfera, choć zapewnia 
nam życie, nie pozwala 
większości promieniowania 
Z przestrzeni kosmicznej 
przedostać się 
do powierzchni Ziemi.
Istnieją tylko dwa zakresy fal, 
które są przez nią 
przepuszczane. Pierwszym 
Z nich jest światło widzialne, 
drugim zaś promieniowanie 
radiowe. Zostało ono odkryte 
w 1931 r. i dało możliwość 
poznania zupełnie nowych 
klas obiektów 
astronomicznych. Wśród 
nich na szczególną uwagę 
zasługują właśnie kwazary.
Te tajemnicze obiekty długo 
nie pozwalały poznać swojej 
natury, a okazały się 
najdalszymi obserwowanymi 
przez nas ciałami 
niebieskimi, których 
zrozumienie daje bezpośredni 
wgląd na pierwsze chwile 
życia Wszechświata. 
Zacznijmy jednak od 
początku...

Historia odkrycia
W roku 1908 A. Fath zaobserwo

wał „mgławicą spiralną”, której wid
mo zawierało sześć jasnych linii emi
syjnych. Musiało jednak minąć aż 35 
lat, by Carl K. Seyfert stwierdził ist
nienie całej grupy galaktyk posiada
jących bardzo jasne jądro, widmo ge
neralnie podobne do widma gwiazd, 
ale „wzbogacone” szerokimi liniami 
emisyjnymi. Te galaktyki noszą dziś 
jeg o  im ię. S tanow ią je d n ą  z grup 
wchodzących w skład galaktyk o ak
tywnych jądrach, tzw. AGN-ów.

Sama historia kwazarów zaczęła się 
w 1960 r. w Jodrell Bank Observatory 
od badań nad kątowymi rozmiarami 
wybranych radioźródeł. W pierwszym 
przeglądzie zbadano ok. 300 źródeł 
i okazało się, że większość z nich ma 
rozmiary rzędu 30 sekund łuku. Jednak 
znaleziono wśród nich ok. 10 obiektów 
o niezwykle małych rozmiarach, mniej
szych niż 1 sekunda łuku. Powstało 
zatem pytanie, czym są te obiekty. 
Wśród nich było źródło 3C48, zidenfi- 
kowane już w zakresie optycznym jako 
obiekt gwiazdopodobny. A. Sandage 
postanowił przyjrzeć się mu bliżej po
przez badanie jego widma. Okazało się 
ono bardzo dziwne, w szczególności 
zawierało silne, szerokie linie emisyj
ne, których nie potrafiono zidentyfiko
wać i mocno zmienny blask.

Przyjrzano się również innemu ra
dioźródłu: 3C273. Metody czysto ra
dioastronomiczne nie pozwalały na 
dokładne określenie jego pozycji na 
niebie, stąd postanowiono zastosować 
nową, jak na tamte czasy, metodę wy
korzystującą zakrywanie tego obiektu 
przez Księżyc. Dała ona niezwykle 
dobre wyniki: położenie 3C273 wyzna
czono z dokładnością 1 sekundy łuku. 
To pozwoliło zidentyfikować obiekt w 
zakresie optycznym i uzyskać jego wid
mo. Podobnie jak 3C48 był to obiekt 
gwiazdopodobny o czterech szerokich 
liniach emisyjnych w widmie. Tych li
nii emisyjnych długo nie potrafiono 
zidentyfikować i zrozumieć. Tajemni
cę udało się rozwikłać dopiero Maar- 
tenowi Schmidtowi z CALTECH-u, 
który w 1963 r. rozpoznał w owych li
niach charakterystyczną dla wodoru 
serię Balmera i jedną z linii dwukrot
nie zjonizowanego tlenu [OI1I], nor-

Rys. 1. Sześć kwazarów wraz z macierzy
stymi galaktykami. Zdjęcie zrobione przez 
Hubble Space Telescope
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malnie znajdujące się w fioletowej czę
ści widma. Te tak dobrze znane linie 
sprawiły aż tyle problemu, gdyż znaj
dowały się w zupełnie nieoczekiwanej 
części widma, co świadczyło o ogrom
nym — jak na obserwacje z tamtych 
czasów —  przesunięciu ku czerwieni 
(redshifcie, czyli stosunkowi zmiany 
długości fali do długości fali laborato
ryjnej) z = 0,158.

Rozgorzały dyskusje na temat natu
ry tego przesunięcia. Zastanawiano się, 
czy przyczyną mógłby być efekt Dop
plera (przesunięcie linii widmowych 
wskutek występowania składowej ra
dialnej prędkości własnej ciała), jednak 
ze statystyki wynikało, że wtedy po
winniśmy widzieć o wiele więcej tych 
obiektów przesuniętych w kierunku 
niebieskiej części widma, tj. przybliża
jących się do nas, niż czerwonej, co 
kompletnie nie odpowiadało później
szym obserwacjom. Również mógł to 
być grawitacyjny redshift, związany 
z ucieczką światła z bardzo dużego pola 
grawitacyjnego, jakie wytwarzają czar
ne dziury, ale ten efekt co najwyżej tłu
maczyłby małe wartości z. Zostało 
w końcu tylko kosmologiczne wytłu
maczenie: był to efekt rozszerzania się 
Wszechświata już wcześniej opisany 
przez prawo Hubble’a. Głosi ono, że 
prędkość oddalania się obiektów jest 
proporcjonalna do odległości obiektu 
od obserwatora. Także późniejsze ba
dania przeprowadzone w 1978 r. przez 
A. Stocktona nad redshiftami normal
nych galaktyk i kwazarów znajdują
cych się w jednej gromadzie potwier
dziły tę tezę (w szystkie obiekty 
wykazywały porównywalne przesu
nięcie).

To wszystko oznaczało, że 3C273 
oddala się od Ziemi z prędkością 14,6% 
prędkości światła i obecnie znajduje się 
w odległości 2 mld lat świetlnych! 
W ten sposób odpadły wszystkie teo
rie mówiące, że jest to tylko jedna 
z 100 mld gwiazd w naszej Galaktyce. 
Skoro jednak jest tak odległy, a obser
wujemy go jako obiekt o jasności ok. 
13 mag., jakie musiałby mieć charak
terystyki? Oznacza to, że jest on 100 
razy jaśniejszy niż tak wielkie galakty
ki jak Droga Mleczna, a jego jasność 
absolutna jest równa około -26,5 mag. 
Ponowne spojrzenie na 3C48 pokaza
ło, że to źródło ma jeszcze większy red
shift, tj. z — 0,37, co i tak było dopiero 
wstępem do odkrywania najdalszych

znanych dziś obiektów we Wszech- 
świecie.

Kwazary: Quasars 
—  Quasi-Stellar Objects

Aby dalej mówić o kwazarach, nale
żałoby najpierw omówić ich charakte
rystyczne cechy. Obecnie możemy to 
uczynić, ponieważ obserwujemy ich już 
wystarczająco dużo. Generalnie są to 
obiekty podobne do gwiazd i za takie 
były pierwotnie uważane, jednak ich 
obserwowane continuum jest szersze. 
W ich promieniowaniu występuje też 
pewien nadmiar światła w zakresie ul
trafioletowym. Posiadają szerokie linie 
emisyjne (dozwolone i wzbronione), 
które pochodzą z obszarów położonych 
blisko centrum i to stanowi ich najbar
dziej charakterystyczną cechę. Rzadziej 
można znaleźć w ich widmie wąskie li
nie zarówno absorpcyjne, jak i emisyj
ne. Kwazary o bardzo dużym redshifcie 
mają jeszcze dodatkowe wąskie linie 
absorpcyjne (seria Lymana dla wodoru 
i linie metali) pochodzące od materii le
żącej na drodze ich promieniowania do 
Ziemi. Daje to nam nadzieję na pozna
nie składu chemicznego materii wczes
nego Wszechświata.

Najbardziej zdumiewająca jest jed
nak ilość światła, jaką wysyłają one 
w naszym kierunku. Ich średnia jasność 
bolometryczna jest równa 5x1046 erg/s, 
co oznacza, że produkują one ok. 105 
(czyli sto tysięcy!) razy więcej energii 
niż normalna galaktyka. Wynika stąd, 
że są to również najjaśniejsze znane 
nam obiekty we Wszechświecie. Do
chodzące do nas światło jest też bar
dzo zmienne i może zmienić się o czyn
nik 2 nawet w ciągu paru dni czy

tygodni. Obecnie znamy kwazary o red- 
shiftach większych niż z = 5, czyli 
takie, dla których jest konieczne 
uwzględnienie dodatkowych efektów 
kosmologicznych oprócz ekspansji 
Wszechświata. Najdalszy znaleziony 
tego typu obiekt charakteryzuje się 
z = 6,4, a zatem pochodzi z okresu, kie
dy Wszechświat miał ledwo 800 min 
lat. Inną cechą charakterystyczną jest 
też niska polaryzacja światła, zazwy
czaj mniejsza niż 3%. Obiekty te zo
stały odkryte w zakresie radiowym, 
a jednak dziś wiemy, że tylko 10% kwa
zarów jest aktywnych radiowo, podczas 
gdy aktywność w zakresie X jest o wie
le bardziej powszechna. Jednak nie po
trafimy do końca wyjaśnić, czy brak tej 
emisji jest spowodowany brakiem pro
dukcji fal radiowych czy ich absorpcją.

Problem źródła energii
Wiemy już, że kwazary emitują ol

brzymie ilości energii. Zacznijmy jed
nak analizę problemu od określenia ich 
rozmiarów. Odbierany przez nas sygnał 
jest bardzo zmienny, z okresami tygo
dni, dni, a nawet godzin (zakres X). 
Zmiana ta nie może być dużo większa 
niż odległość, jaką światło pokonuje 
w tym czasie. Analizując tę zmienność 
w różnych zakresach fali i znając me
chanizmy produkcji promieniowania, 
możemy otrzymać górne ograniczenie 
na rozmiary obszarów emisji kwaza
rów. Okazuje się, że daje to średnice 
rzędu lkpc, czyli 50 razy mniej niż na
sza Galaktyka, a zdarzają się i mniej
sze niż Układ Słoneczny. Jednak są to 
obszary całej aktywnej struktury, a za
tem centralny obiekt może być jeszcze 
mniejszy.

/
Widmo

porównania 410 nm 434 nm 486 nm

Laboratoryjne położenie linii Balmera

Rys. 2. Widmo optyczne kwazaru 3C273 o z = 0,158 wraz z widmem porównania. Na rysun
ku widać 3 linie serii Balmera, przesunięte w czerwoną stronę widma

3C 273

4/2005 U R A N I A  -  Po s t ę p y  A s t r o n o m ii 149



Powstaje pytanie: jak tak mały obiekt 
może być źródłem olbrzymich energii, 
wielokrotnie przewyższających to, co 
emituje nasza Galaktyka, czyli Droga 
Mleczna? Problem ten długo zajmował 
astronomów i rozważano kilka możli
wości. Pierwsząz nich jest supermasyw- 
na gromada gwiazd, ale jej żywot byłby 
zbyt krótki. Mógł to być też niezwykle 
wielki wybuch supernowej lub raczej 
wybuchające po kolei gwiazdy, gdzie 
wybuch jednej napędza wybuch kolej
nej (efekt lawinowy). Jednak to dawało 
jeszcze mniejsze czasy życia niż w przy
padku pierwszym. Po dłuższej analizie 
problemu stwierdzono, że tylko jeden 
mechanizm może dać satysfakcjonują
ce ilości energii. Była nim materia spa
dająca do masywnej czarnej dziury, któ
ra zamieniałaby się w energię, zgodnie 
z zależnością E = ^mc2. Przy efektyw
ności r] = 10% i zakładając, że ok. 10% 
energii jądra zmienia się w promienio
wanie, wymaga to jednak „paliwa”
o masie rzędu 1 masy Słońca na rok (dla 
jasności 100 razy większej niż jasność 
Drogi Mlecznej). Zatem można sobie 
wyobrazić, jakie olbrzymie ilości mate
rii pochłania ten obiekt w ciągu całego 
swojego życia. Pozwala to też oszaco
wać masę centralnej czarnej dziury na 
kilka miliardów mas Słońca, czyli znacz
nie więcej niż masa czarnej dziury znaj
dującej się w centrum naszej Galaktyki. 
Źródłem „paliwa” może być otaczający 
jądro dysk materii, jak również oddzia
ływanie z innymi galaktykami (przypa
dek PKS 2349-014). We wczesnym 
W szechświecie gęstość materii była 
większa, a galaktyki znajdowały się bli
żej siebie, stąd zdobycie potrzebnego pa
liwa było prostsze.

Widmo
Widmo ciała niebieskiego jest dla 

nas prawdziwą kopalnią wiedzy i sta
nowi nasze główne źródło informacji
0 fizyce obiektów Kosmosu. Przyjrzyj
my się więc dokładniej continuum wid
ma kwazarów. Rozciąga się ono w za
kresie od około 108 Hz do 1027 Hz, czyli 
od promieniowania radiowego do za
kresu gamma. Nasze możliwości po
zwalają na dokładniejsze zbadanie tyl
ko niektórych zakresów. Ze względu na 
continuum dokonano podziału kwaza
rów na dwa rodzaje. Kwazary ciche 
radiowo emitują głównie w zakresie 
0,01— 1 fim  i jest to promieniowanie 
termiczne, a w drugiej kolejności w za
kresie 1— 100 f im ,  gdzie mamy do czy
nienia z emisją termiczną od pyłu. Do 
tego dochodzi silnie nietermiczna emi
sja w zakresie X i słaba emisja radio
wa. Kwazary radiowo głośne posiadają 
dodatkowo silne nietermiczne conti
nuum w zakresie od radiowego do 
nadfioletu, powstałe w wyniku emisji 
synchrotronowej (promieniowanie wy
twarzane przez ładunek o relatywi
stycznych prędkościach, poruszający 
się wokół linii pola magnetycznego), 
a w przypadku wyższych energii me
chanizmem emisji jest odwrotny efekt 
Comptona (gdy niskoenergetyczny 
foton zderza się z wysokoenergetycz
nym elektronem, w wyniku czego fo
ton zyskuje energię) i produkcja par 
cząstka-antycząstka (jak np. elektron
1 pozyton). Jest to ogólnie przyjęty po
dział, choć bardzo subiektywny, ponie
waż obiekty zwane cichymi radiowo 
mają często i tak większą emisję w tym 
zakresie niż normalne galaktyki. Cha
rakterystyczną cechą kwazarów jest

i i i  i i
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Rys. 3. Obraz optyczny (centrum) i radiowy 
(dżet) kwazaru 3C273

nadmiar światła w nadfiolecie, który 
słabnie dopiero przy bardzo wysokim 
redshifcie (z > 2,2). Była to pierwsza 
m etoda pozw alająca znajdow ać je  
w gąszczu milionów innych gwiazd na 
niebie. Jednak pozostawało pytanie, co 
odpowiada za ten nadmiar. Tę zagad
k o w ą  sp raw ę ro zw iąza ł S h ie ld s  
w 1978 r., który pokazał, że ta emisja 
może pochodzić od geom etrycznie 
cienkiego, lecz optycznie grubego dys
ku akrecyjnego. Mówiąc dokładniej, 
mamy do czynienia z nałożeniem się 
wielu rozkładów continuum od po
szczególnych warstw dysku, których 
temperatury maleją wraz z oddalaniem 
się od centrum. Model ten okazał się 
bardzo dobrze pasujący do danych ob
serwacyjnych i odpowiadał na pytanie, 
skąd centralna czarna dziura bierze 
materię będącą jej „paliwem”.

Teraz możemy przejść do obserwa
cji w zakresie radiowym, jako że umoż
liwiły one poznanie morfologii radiowo 
głośnych kwazarów (o mocy promie
niowania rzędu 1041— 1046 erg/s). Sta
nowią one tylko 10% obserwowanych 
kwazarów, ale sądzi się, że w pozosta
łych przypadkach emisja ta też wystę
puje, choć z jakichś przyczyn promie
niowanie radiowe jest tam pochłonięte. 
Badaniom morfologii posłużyły mię
dzy innymi obserwacje prowadzone 
metodą VLBI, której rozdzielczość do
chodzi aktualnie do ułamka milisekun
dy łuku i w których to badaniach 
uczestniczy toruński radioteleskop. 
Podstaw ow ym i, obserw ow anym i 
strukturami są: jądra (cores), dżety 
(Jets), płaty (lobes) oraz występujące na 
ich obrzeżach gorące plamy (hotspots). 
Przyjrzyjm y się teraz bliżej każdej 
z tych struktur.

Jądro w kwazarach stanowi prawie 
całe źródło jasności radiowej. Gdy się
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Rys. 4. Aktywna galaktyka NGC4261 (Ground Based and Hubble Space Telescope) 
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Rys. 5. Obraz kwazaru 3C345 w zakresie radiowym wykonany dzięki technice VLBI. Obser
wacje Jens Klatę i in.

je  obserwuje z rozdzielczością 0,1 se
kundy luku, pokrywa się ono z obser
wacjami optycznymi. Dzięki technice 
VLBI możemy je  rozdzielić na skład
niki: zwarte jądro i dżetopodobna struk
tura (jedna lub więcej). Ta struktura 
została znaleziona w większości kwa- 
zarów i zakłada się, że obserwując z od
powiednio dużą rozdzielczością, wszę
dzie jąznajdziemy. Zaś płaty to rozległe 
obszary emisji radiowej. Z reguły wy
stępują dwa i są symetrycznie rozłożo
ne po przeciwnych stronach jądra. Jed
nak w niektórych kwazarach obserwuje 
się tylko jedną taką strukturę, co tłu
maczy się ich geometrycznym ułoże
niem: znajdują się bardzo blisko linii 
widzenia i się zakrywają. Na zewnętrz
nych brzegach tych obszarów, czyli 
miejscach kontaktu z otaczającą mate
rią, tworzą się gorące plamy, czyli miej
sca intensywnej emisji. Rozmiar cało
ści to setki kpc, choć zdarzają się 
obiekty o rozmiarach kilku Mpc (przy
kładowo 4 Mpc dla 3C236). Elemen
tem łączącym są dżety: wąskie struk
tury, które transportu ją energię ze 
zbitego centrum na zewnątrz. Ich roz
miary są w zakresie od kilku pc do kil
ku kpc i charakteryzują się wysoką po
laryzacją światła. Ich jasność radiowa 
to mały ułamek całej radiowej jasności 
obiektu, a zatem muszą one transpor
tować energię w bardzo wydajny spo
sób. Ich sposób przesyłania energii na 
tak olbrzymie odległości wciąż nurtu
je astronomów.

Model AGN (Active Galactic 
Nuclei)

Tu dochodzimy do omówienia miej
sca kwazarów wśród innych obserwo
wanych obiektów. Poza nimi odkryto 
już takie obiekty kosmologiczne, jak 
galaktyki Seyferta, radiogalaktyki czy 
blazary. Obecnie uważa się, że wszyst
kie wspólnie tworzą klasę ciał niebie
skich, zwanych aktywnymi jądrami ga
laktyk (AGN— Active Galactic Nuclei). 
Omówimy tutaj tylko istotę tego mo
delu, którego elementy zostały już wy
żej opisane w przypadku kwazarów. 
Zakłada on istnienie supermasywnego 
jądra —  czarnej dziury o masie rzędu 
108— 109 mas Słońca, do którego po 
ciasno nawiniętej spirali spada mate
ria. Wraz ze zbliżaniem się do centrum 
materia nagrzewa się, co powoduje 
emisję światła na coraz wyższych czę
stotliwościach. Wokół czarnej dziury

znajduje się rotujący dysk akrecyjny 
(molekularny torus) o rozmiarach do 
około lpc z „wmrożonym” polem ma
gnetycznym. Jego wewnętrzna część 
jest źródłem szerokich linii emisyjnych, 
zaś zewnętrzna, wolniejsza, świeci 
głównie w podczerwieni. Dalej otwie
ra się on ha rodzimą galaktykę, two
rząc grupy małych obłoków materii, 
będących źródłem wąskich linii emi
syjnych. Często obserwuje się wyrzu
cane z centrum w przeciwnych kierun
kach dżety, strugi plazmy potrafiące 
przetransportować materię na odległo
ści wielu Mpc, choć zjawisko jest sła
be dla radiowo cichych źródeł.

Model AGN jest ideologicznie nie
zwykle prosty. Zakłada on, że to, co 
widzimy, zależy tylko od kąta patrze
nia na badany obiekt. Gdy patrzymy 
przez dysk akrecyjny, centralna czarna 
dziura i dżety są dla nas przesłonięte. 
Jedyne, co widzimy, to molekularny to
rus i co najwyżej wąskie linie emi
syjne. W skład tych obiektów 
wchodzą radiogalaktyki i galak
tyki Seyferta drugiego rodzaju. 
Patrząc na obiekt bezpośrednio 
przez wyrzucany z centrum dżet, 
obserwujemy blazary. Obiekty te 
charakteryzują się dużą polary
zacją światła i jego dużą zmien
nością  w k ró tk ich  odstępach 
czasu. Dodatkowo światło pocho
dzące od dżetu jest u nich tak sil
ne, że przesłania wszystkie linie 
emisyjne. I wreszcie, gdy patrzy
my na obiekt pod pewnym kątem 
tak, że widzimy i dysk, i centrum, 
mamy do czynienia z galaktyka
mi Seyferta pierwszego rodzaju 
i kw azaram i. Jest to bardzo 
uproszczony obraz, lecz pokazu

je główną ideę w unifikacji pierwotnie 
różnych klas obiektów.

Ewolucja Wszechświata
Z punktu widzenia badań kosmolo

gicznych ogromną zaletą kwazarów jest 
ich znacząca odległość od nas, która 
przekłada się na czas, na moment w hi
storii Wszechświata, w którym one po
wstały. Dziś są nam już znane obiekty
0 redshifcie większym niż 5 (przykła
dowo 3C279 ma z = 5,5) i wciąż są od
krywane dalsze. Zatem to najdalsze ob
serwowane obiekty we Wszechświecie
1 zmiany w ich populacji dają nam wie
dzę o warunkach panujących w danym 
okresie. Na potrzebę naszych rozważań 
zdefiniujmy współporuszającą się gę
stość kwazarów jako liczbę kwazarów 
na jednostkę objętości współporusza- 
jącego się W szechświata (właściwa 
objętość jest proporcjonalna do współ- 
poruszającej się razy (l+z)~3). Wielkość

Dżet Obszar powstawania wąskich linii

Miękkie promieniowanie X/UV

Dżet

Rys. 6. Schematyczny model AGN wraz z pokaza
niem źródeł emisji w danych długościach fali
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Rys. 7. Schemat przedstawiający podstawowe obserwowane struktury w kwazarze

ta dla nieewoluującej populacji jest sta
ła, a zatem zyskujemy dużą wygodę 
przy badaniu rozkładu źródeł w funk
cji redshiftu. Gdy ulega zmianie, ozna
cza to prawdziwą zmianę, a nie wynik 
ekspansji. Na rys. 8 widzimy względną 
gęstość kwazarów zmieniającą się wraz 
z wiekiem Wszechświata. Widać wy
raźne maksimum dla z = 2,5, które 
występuje zarówno w części optycznej, 
jak i radiowej. Odpowiadający tej war
tości z czas (ok. 1/5 wieku Wszechświa
ta) bywa nazywany epoką kwazarów. 
Wiemy też, że liczba kwazarów przy 
zadanym z przekłada się na średnią gę
stość materii we Wszechświecie.

Aby prześledzić ewolucję kwazarów 
w danym okresie we Wszechświecie, 
zrobiono wykres przedstawiający funk
cję jasności (współporuszającą się gęs
tość na jednostkę wielkości gwiazdo
wej) w funkcji absolutnej wielkości 
gwiazdowej w zadanych przedziałach 
z, co przedstawia tys. 9. Widać, że wraz 
z redshiftem maleje również jasność 
obiektów, a krzywe stają się coraz bar
dziej poziome i dla z<0,3 funkcja jas
ności jest już niezależna od z (z czego 
wynika, że gęstość kwazarów staje się 
coraz bardziej stała). Pozwala to tłu
maczyć brak tych obiektów dzisiaj 
jako rezultat ewolucji, czyli spadku 
ich jasności. Zaś patrząc w stronę ro
snących z, rośnie jasność obiektów, 
choć od ok. z = 2 wzrost ten zaczyna 
zwalniać.

Są trzy główne teorie pozwalające 
tłumaczyć zaobserwowany efekt. 
Pierwsza zakłada, że obserwujemy 
ewolucję długowiecznych, indywidu
alnych kwazarów. Oznaczałoby to, że 
jedynie niewielki procent galaktyk

przeszedł przez etap kwazaru. Druga 
mówi, że prawie każda galaktyka prze
szła przez krótki okres aktywności jako 
kwazar (ok. 107 —  108 lat), a my wi
dzimy ich uśredniony efekt. Mogłoby 
z tego wynikać, że jeden z tych obiek
tów, gdy skończyło mu się „paliwo”, 
przekształcił się w naszą Galaktykę. 
Zaś trzecia, pośrednia, zakłada spora
dyczne występowanie dłużej żyjących 
kwazarów w każdej gromadzie galak
tyk. Obecnie argumenty przechylają 
się w stronę drugiej opcji, jednak 
wciąż pozostaje wiele nie wyjaśnio
nych faktów.

Zupełnie nowe pole do badań dało 
nam odkrycie kwazarów o przesunię
ciu ku czerwieni z > 6. Ich widmo za
wiera rejony absorpcji wynikające z du
żej ilości neutralnego wodoru. Bardziej 
współczesne nie posiadają ich, ponie
waż Wszechświat przeszedł przez fazę 
powtórnej jonizacji i neutralny wodór 
skupił się w obłokach, galaktykach. 
Faza ta była spowodowana emisją pro
mieniowania z takich obiektów jak 

kwazary i gwiazdy 3 
populacji, tj. niezwykle 
masywnych gwiazd 
(rzędu setek mas Słoń
ca), nie zawierających 
pierwiastków ciężkich. 
Są to obiekty teore
tyczne, jednak nie
zbędne do wytłuma
c z e n ia  o b e c n o śc i 
pierw iastków  cięż
szych niż hel w najdal
szych obserwowanych 
kwazarach. Sądzi się, 
że wtórna jonizacja 
trwała od ok. 150 min 
do 1 mld lat po Wiel
kim Wybuchu.

Soczewkowanie grawitacyjne 
i inne zastosowania

Obserwacje kwazarów dają nam nie 
tylko możliwość poznania tych obiek
tów samych w sobie, ale też całej prze
strzeni między nimi a Ziemią. Znajdują 
się w tym obszarze zarówno obłoki 
gazu międzygalaktycznego, galaktyki, 
jak i czarna materia, która wciąż nie po
zwoliła poznać swojej natury. Najpierw 
jednak przyjrzyjmy się najbardziej 
spektakularnemu zjawisku związane
mu z kwazarami, jakim jest soczewko
wanie grawitacyjne — efekt, który 
w sposób bezpośredni potwierdza 
słuszność ogólnej teorii względności. 
Polega ono na tym, że promień świetl
ny poruszający się bardzo blisko duże
go skupiska materii zakrzywia się w jej 
kierunku, przez co obserwator widzi 
więcej niż jeden obraz znajdującego się 
z tyłu źródła. W przypadku idealnej 
„soczewki” byłby to obraz w kształcie 
pierścienia. Zjawisko to zostało po raz 
pierwszy zbadane już w 1919 r., kie
dy Eddington zaobserwował je  dla 
światła przechodzącego obok Słońca, 
co stanowiło istotny dowód na słusz
ność teorii Einsteina. Zaś w 1979 r. 
znaleziono pierwszy podwójny obraz 
kwazaru: Q0957+561. Obrazy te były 
tak blisko siebie (mniej niż 5 sekund 
łuku) i tak fizycznie podobne, że nie 
mogły stanowić dwóch różnych obiek
tów. Odkrycie to dało możliwość zu
pełnie nowego wykorzystania obser
wacji kwazarów. N ajsłynniejszy 
rezultat soczewkowania to Krzyż Ein
steina, zaobserwowany po raz pierw
szy w 1984 r. przez J. Huchra dla 
Q2237+030. Kwazar ten miał redshift 
z = 1,7, zaś spiralna galaktyka na dro
dze jego światła miała z = 0,04. Póź-
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Rys. 8. Ewolucja w czasie względnej gęstości kwaza
rów, tj. ilości kwazarów na jednostkę objętości, gdzie 
chwili obecnej odpowiada wartość 1
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Rys. 9. Funkcje jasności kwazarów przy różnych redshi- 
ftach w zależności od ich jasności absolutnej dla modelu 
„płaskiego Wszechświata” (Boyle,1988)

niej znaleziono jeszcze więcej przykła
dów tego efektu i prawie zawsze od
najdywano obiekt odpowiedzialny za 
powstanie obrazów. Są jednak takie 
przypadki, gdy obserwuje się dodatko
we obrazy kwazaru, a nie widać „so
czewki”. Takie sytuacje mogą być spo
wodowane ciemną materią. Zjawisko 
soczewkowania grawitacyjnego po
zwala nam oszacować masę skupiają
cej galaktyki czy innego skupiającego 
obiektu, a zatem może nam dostarczyć 
dodatkowych informacji o ciemnej 
materii i pomóc w rozwiązaniu nurtu
jącego problemu ich natury. Ale nie jest 
to jedyna korzyść. Gdy źródło obrazów 
będzie zmieniało swoją jasność w cza
sie soczewkowania, to zmiana ta będzie 
obserwowana w innym czasie na róż
nych obrazach, jako że światło od źró
dła musi przebyć inną drogę. W przy
padku tak dalekich obiektów jakimi są 
kwazary, pozwala to na wyznaczenie 
stałej Hubble’a (równej stosunkowi

Rys. 10. Krzyż Einsteina (kwazarQ2237+0305)

prędkości radialnej obiektu do odleg
łości do niego), która jest jedną z naj
bardziej podstawowych wielkości 
w kosmologii, ponieważ daje nam in
formacje o odległościach do ciał nie
bieskich w skalach kosmologicznych. 
Jednak ta metoda jest obarczona dużą 
niepewnością, gdyż zależy od doboru 
modelu galaktyki będącej soczewką.

Również wiele istotnych informacji 
zawiera widmo obiektu. Omówiliśmy 
już dokładnie tę jego część pochodzącą 
od samych kwazarów i teraz możemy 
przyjrzeć się pozostałej części. Kwa
zary o dużym redshifcie mają liczne 
wąskie linie absorpcyjne pochodzące 
od materii, przez którą światło przecho
dzi na swojej drodze. Generalnie mo
żemy je podzielić na dwie rodziny. 
Pierwszą z nich jest seria Lymana od 
wodoru z materii międzygalaktycznej. 
Cechą charakterystyczną jest, że obser

wujemy serie o róż
norodnych redshi- 
ftach, co pozwala na 
poznanie rozkładu 
galaktyk we wczes
nym Wszechświecie, 
bo to one są główny
mi skupiskami wo
doru. Rozkład ten 
pokrywa się general
nie z naszymi ocze
kiwaniami. Drugą 
klasą linii są linie 
zjonizowanych me
tali. Pochodzą one od 
m ate rii m iędzy- 
gwiazdowej w dys
kach galaktycznych.
Zatem badania te 
dają nam możliwość 
pogłębienia naszej 
wiedzy o ewolucji 
składu chemicznego i rozmieszczeniu 
materii w coraz to młodszym Wszech
świecie. To zaś pozwala na testowanie 
najbardziej fundamentalnych teorii za
równo w astronomii, jak i fizyce.

Podsumowanie
Historia kwazarów przekroczyła już 

40 lat, a wciąż budzą one wiele emo
cji. Ich odległości opisywane przez 
przesunięcia ku czerwieni znajdują się 
w zakresie z od 0,06 do 6,4, z czego 
ponad 900 ma z > 4, ponad 50 z > 5 
i ok. 10 z > 6. Posiadamy już model 
kwazarów tłumaczący większość ob
serwowanych własności, a badania 
VLBI pozwoliły dokładniej przyjrzeć 
się ich obszarom centralnym. Wciąż nie 
do końca rozumiemy, dlaczego tak wie
le z nich nie wykazuje wysokiej aktyw
ności radiowej. Również do głębszego 
ich zrozumienia potrzeba więcej obser
wacji w zakresach niedostępnych z po
wierzchni Ziemi, w szczególności 
w dziedzinie najwyższych energii, 
choć badania kwazarów w zakresie 
rentgenowskim prowadził już teleskop 
kosmiczny EINSTEIN w 1980 r. Innym 
podstawowym problemem jest sposób, 
w jaki powstały tak wyjątkowe obiek
ty. Rozważa się różne schematy grawi
tacyjnego kolapsu grupy wysoce wy
ewoluowanych obiektów, jak  np. 
gromady bardzo masywnych gwiazd 
czy wręcz zderzenie czarnych dziur. Za
stanawia też krótki czas potrzebny na 
ich rozbłyśnięcie. Kolejnym proble
mem jest sposób, w jaki te obiekty

kończą swój żywot, czyli co się dzieje, 
gdy skończy im się „paliwo”. Wiemy, 
że nie obserwujemy kwazarów we 
współczesnym Wszechświecie. Ponie
waż znajdują się one w centrach mło
dych galaktyk, interesuje nas ich od
działywanie na macierzyste galaktyki, 
co może dać informację o ewolucji tych 
wielkoskalowych obiektów. I co naj
ważniejsze, są to najdalsze obserwowa
ne ciała niebieskie, a zatem pozwalają 
na testowanie teoretycznych rozważań 
kosmologicznych. Dlatego wciąż opra
cowuje się nowe techniki szukania 
kwazarów o jak największym przesu
nięciu ku czerwieni i budowane są co
raz nowsze ich modele.

.2 .̂6.4

Rys. 11. Najdalszy znany kwazar, odkryty 
dzięki Sloan Digital Sky Survey

Autorka je s t studentką III roku 
astronomii na Uniwersytecie Miko
łaja Kopernika w Toruniu. Artykuł 
powstał jako je j praca seminaryjna
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Granice
Układu
Słonecznego
gdzie są 
i co się tam znajduje

Wstęp
Jaka jest znajomość naszego Ukła

du Słonecznego? Potrafimy wysłać 
człow ieka na K siężyc. U rządzenia 
potrafimy wysłać do odległych planet, 
a także do mniej masywnych ciał na
szego układu planetarnego. Natomiast 
można by się zastanowić, gdzie są gra
nice Układu Słonecznego. Prześledź
my więc odkrycia obiektów, na po
czątku planet, a potem drobnych ciał, 
w celu zastanow ienia się nad tym, 
gdzie znajdują się owe granice. Czy 
są one jednoznacznie określone?

W dalszej części opracowania będę 
używał określenia „granice Układu 
Słonecznego” jako  odpow iadające 
danym czasom w yobrażenia co do 
budowy Układu Słonecznego. Nie na
leży więc na to patrzeć jak na coś, co 
ma charakter ciała fizycznego, a bar
dziej jako stan wiedzy i znajomości 
naszego układu planetarnego.

Starożytność
Jak zwykle w tego rodzaju docieka

niach zacznijmy od starożytności. Nie 
można tu pominąć nazwiska jednego 
z najbardziej znanych astronomów pró
bujących wyjaśnić budowę Wszech
świata, jak to się wtedy uważało. Otóż 
Ptolemeusz stworzył tezę, według któ

rej Ziem ia znajduje się w centrum 
W szechśw iata, natom iast K siężyc, 
Słońce i pięć wówczas znanych planet 
krążą wokół niej. Ostatnią planetą miał 
być Saturn, za którego orbitą miała 
znajdować się sfera gwiazd stałych. 
Można by pokusić się o stwierdzenie, 
że według Ptolemeusza granice Ukła
du Słonecznego znajdowały się za or
bitą wspomnianego Saturna.

Mikołaj Kopernik
Taki model Wszechświata funkcjo

nował wiele wieków, do czasu, gdy na 
przełom ie XV i XVI w. K opernik 
(1473-1543) przedstawił tezę, jakoby 
w centrum świata znajdowało się Słoń-

Mikołaj Kopernik
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ce, natomiast Ziemia wraz z innymi 
planetami okrążała je  po okręgach.

Galileusz
Odkrycie Kopernika miało wielkie 

znaczenie nie tylko astronomiczne, ale 
również światopoglądowe. Na począt
ku wieku XVII Galileusz skonstru
ował jedną z pierwszych lunet i skie
row ał ją  w niebo. D okonał w ielu 
bardzo ważnych obserwacji. Między 
innymi dostrzegł góry na Księżycu, 
tarczę Wenus wraz z jej fazami oraz 
cztery księżyce Jowisza, nazywane od 
tej pory galileuszowymi. Na podsta
wie tych obserwacji doszedł do wnio
sku, że dalekie planety są w rzeczy
wistości takimi samymi ciałami jak 
Ziemia, w dodatku okrążają Słońce. 
Był to pierwszy obserwacyjny dowód 
tezy Kopernika. Należy pamiętać, że 
w tych czasach działała instytucja In
kwizycji, która potępiała ten wizeru
nek świata. W roku 1610 Galileusz 
zosta ł zm uszony do w yparcia  się 
swych obserw acji oraz skazany na 
dożywotni areszt domowy. Natomiast 
w roku 1616 dzieło Kopernika O ob
rotach sfer niebieskich zostało wpisa
ne na listę ksiąg zakazanych.

Pod względem rozpatrywanych tu 
granic Układu Słonecznego niewiele 
się zmieniło po pracy Kopernika. Jako 
granice nadal uważana była orbita Sa
turna, ale nie było już sfery gwiazd sta
łych. Galileusz, w ślad za Giordano 
B runo, w ysunął tezę, jakoby  inne 
gwiazdy były odległymi Słońcami.

Odkrycie Urana
Kolejne odkrycia i ogromne zmia

ny w postrzeganiu Układu Słoneczne
go przyniósł wiek XVIII.

W roku 1781 Brytyjczyk William 
Herschel odkrył Urana. Okrąża on 
Słońce w odległości 19,2 j.a. Ostatnia 
dotychczas znana planeta (Saturn) krą
ży w odległości 9,54 j.a. Jak więc wi
dać, odkrycie Urana podwoiło rozmia
ry U kładu S łonecznego. Ruch tej 
planety na tle gwiazd nie do końca po
krywał się z ruchem obliczonym przez 
ówczesnych astronomów. Doszli więc 
do wniosku, że orbita Urana jest zabu
rzana przez dodatkowe ciało znajdują
ce się poza jego orbitą.

Odkrycie Neptuna
Już w 1795 r. francuski astronom 

Joseph de Lalande naniósł na mapę

pozycję gwiazdy, która to pozycja po 
kilku dniach się zmieniła. Przekonany
0 swoim błędzie poprawił to i „uaktu
alnił” pozycję owej „gwiazdy”. Gdyby 
po raz trzeci przeprowadził obserwa
cje niefortunnego obiektu, z pewnością 
łatwo by się przekonał, czego stał się 
odkrywcą... Tak się jednak nie stało
1 sprawa N eptuna została odłożona 
o jakieś 46 lat do roku 1841, kiedy to 
John Adams, student Cambridge zajął 
się wyznaczaniem  pozycji obiektu, 
który mógłby zakłócać ruch Urana. 
Swoją pracę przekazał Astronomowi 
Królewskiemu —  Airy’emu. Ten jed
nak nie wykazał większego zaintere
sowania, w związku z czym Adams 
próbował swymi obliczeniami zachę
cić do obserwacji Jam esa Challisa, 
profesora astronomii, który zresztą też 
nic w tej sprawie nie zrobił. W tym 
samym czasie w Paryżu niejaki Jean 
Leverrier również zajął się problemem 
ruchu Urana. Jako że Leverrier nie 
mógł dokonać samodzielnie obserwa
cji, poprosił o pomoc Johanna Gal- 
le’ego z berlińskiego obserwatorium. 
Dyrektor tego obserwatorium, Johann 
Encke, nie wyraził sprzeciwu i jesz
cze tej samej nocy, w 1846 r., skiero
wano teleskop na wskazaną przez Le- 
v errie ra  pozycję . I rzeczyw iśc ie  
znaleziono obiekt ósmej w ielkości 
gwiazdowej, którego nie było na ma
pach nieba. W ten oto sposób zostało 
dokonane odkrycie ósmej p lanety  
w naszym  uk ładz ie  p lane ta rnym , 
a tym  sam ym  przesun ięc ie  granic 
U kładu Słonecznego do 30 j.a ., bo 
właśnie w takiej odległości obiega 
Słońce ta planeta.

Odkrycie Plutona
Po odkryciu Neptuna okazało się, 

że nie jest możliwe wytłumaczenie 
wszystkich zaburzeń ruchu Urana tyl
ko i wyłącznie przyciąganiem grawi
tacyjnym Neptuna. Dodatkowo, oka
zało się, że ruch samego Neptuna także 
nie jest idealnie taki, jak został wyli
czony, lecz występują pewne zaburze
nia. Astronomowie doszli do wniosku, 
że poza orbitą Neptuna powinna być 
kolejna planeta o masie mniej więcej 
6— 7 razy większej od masy Ziemi. 
Poszukiwania rozpoczęli amerykańscy 
astronomowie Percival Lowell, zało
życiel obserwatorium w Arizonie, oraz 
W illiam  H. P ickering . W 1905 r. 
pierwszy z nich na podstawie zaburzeń

Strona z dzieła Kopernika przedstawiająca 
Układ Słoneczny

ruchu Urana i Neptuna obliczył orbitę 
dziewiątej planety. Rozpoczęto poszu
kiwania, lecz do śmierci Percivala 
Lowella nic nie znaleziono. Dopiero 
w 1930 r. planetę odnalazł Clyde Tom
baugh na kliszy, wykonanej 21 stycz
nia 1930 r. Warto dodać, że odkrywca 
nie był wtedy zawodowym astrono
mem. Był astronom em  am atorem , 
a dostęp do teleskopu w obserwato
rium Lowella dostał w uznaniu za do
bre rysunki. Z ogłoszeniem odkrycia 
światu wstrzymano się do 13 marca, 
kiedy to przypadały 75. urodziny Lo
wella. Wskutek zbiegu okoliczności 
przypadło to także w 149 rocznicę 
odkrycia Urana.

Pluton obiega Słońce po bardzo 
wydłużonej orbicie. Jego średnia od
ległość to około 40 j.a. Wracając do 
sprawy granic Układu Słonecznego, 
można powiedzieć, że przesunęły się 
one na odległość aphelium orbity Plu
tona, czyli na około 45 j.a. Przypusz
czano jednak, że oprócz tej małej pla
nety powinna tam być jeszcze jedna, 
która pozwoliłaby wytłumaczyć zabu
rzenia w ruchu Urana i Neptuna.

Jak wiadomo, do tej pory nie odna
leziono żadnej planety transplutono- 
wej.

Pozostałe odkrycia XX wieku
W ten oto sposób w ciągu kilku 

wieków zm ieniło się w yobrażenie 
wyglądu Układu Słonecznego. Na tym 
jednak nie koniec. Wiek XX to wiele 
odkryć związanych z odległymi krań
cami naszego układu planetarnego.
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20000 Varuna: 900 km
*  Ceres: 975 km

Ziemia: 12 756 km

19308 Virannis: 625 km

28978 Ixian: 1000 km

Pluton: 2307 km

Charon: 1250 km

Tryton: 2706 km

Księżyc: 3476 km V yf:

2004 DW: 
1550 km

2003 VB 12 (Sedna): 
1950 km

Porównanie rozmiarów Ziemi, Księżyca, Plutona, Charona i kilku największych obiektów w Pasie Kuipera

W iatach  1950 i 1951 dwóch uczo
nych: P.G. Kuiper oraz J. Oort wysu
nęli tezy, jakoby źródłami komet były 
odpow iednio Pas K uipera i Obłok 
Oorta.

Pas Kuipera miał się rozciągać od 
30 do 100 j.a. i leżeć w płaszczyźnie 
ekliptyki. Skład jego to drobne ciała, 
które pod wpływem oddziaływania 
planet mogą wlecieć do wnętrza ukła
du planetarnego i stać się kometą. Do 
takiej tezy doszedł Kuiper po analizie 
orbit komet krótkookresowych. Nato
m iast Oort, prowadząc w podobny 
sposób analizę dla orbit komet długo
okresowych, doszedł do wniosku, że 
w odległości około 100 tys. j.a. powi
nien znajdować się rezerw uar tych 
komet. Jednakże orbity komet długo
okresowych nie wykazują jakiejkol
wiek korelacji z ekliptyką, więc Oort 
stwierdził, że jest to sferyczny obłok. 
Co jakiś czas, pod wpływem oddzia
ływania pobliskich gwiazd, znajdują
ce się w Obłoku Oorta ciała mogą zo
stać wepchnięte do centrum Układu 
Słonecznego i tam „zabłysnąć” jako 
kometa.

Pas Kuipera
N a zaobserw ow anie pierw szego 

obiektu z Pasa Kuipera trzeba było cze
kać do 30 sierpnia 1992 r., kiedy to Jane 
X. Luu i David C. Jewitt odkryli obiekt 
1992 QB1. Odtąd kolejne odkrycia 
przychodziły jedno po drugim. Do tej 
pory jest ich znanych około 1000. Nie 
jest możliwe, żeby opisać je wszystkie, 
ale można się pokusić o napisanie kil
ku zdań o tych najciekawszych. Za
cznijmy może od tego, że w miarę jak 
rosła liczba odkrywanych obiektów, za
uważono, że dzielą się one na pewne 
grupy. Ogólnie można je  podzielić na 
3 typy. Są to Centaury, obiekty będące 
w rezonansie z Neptunem (najczęściej 
3:2, tak jak np. Pluton) oraz obiekty na 
wydłużonych orbitach poza orbitą Nep
tuna. Jeśli chodzi o pierwszy typ obiek
tów, to zauważono różnicę kolory
styczną. M ianow icie statystycznie 
więcej było szarych niż czerwonych 
obiektów, które przeważały w grupie 
Plutona. Próbowano wyjaśnić to w ten 
sposób, że na zewnątrz orbity Neptuna 
przeważający wpływ ma promieniowa
nie kosmiczne powodujące poczerwie
nienie powierzchni. Natomiast w mniej

szych odległościach uwidacznia się 
wpływ Słońca. Gazy uwalniane pod 
wpływem temperatury osiadają na po
wierzchni jako szron w neutralnym 
kolorze. Oczywiście, jak od każdej re
guły, tak samo i od tej były wyjątki. 
Obiekty 5145 Pholus, 7066 Nessus 
i 10199 Charliko należą do grupy Cen
taurów, a są to najbardziej czerwone 
obiekty w Układzie Słonecznym. Cie
kawym obiektem z grupy Centaurów 
jest także 8405 Asbolus, który, jak 
wynika z obserwacji, ma czerwoną po
wierzchnię, ale na niej znajduje się biała 
plama. Prawdopodobnie jest to krater 
powstały w wyniku zderzenia z inną 
planetoidą. Krater ten odsłonił zamar
zniętą białą powierzchnię znajdującą 
się pod czerwoną „skorupą”. Wart od
notowania jest także fakt, że kolejne 
odkrycia nowych obiektów w Pasie 
Kuipera donosiły o planetoidach w od
leg łośc iach  nie p rzekraczających  
55 j.a., podczas gdy teoretycznie po
winny być odkrywane także obiekty do 
100 j.a. Zaczęto więc szczegółowe po
szukiwania nowych obiektów na dale
kich orbitach. Pierwszą taką próbę pod
jęli Lynne Allen, Gary Bernstein i Renu
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Malhotra. Założono, że jasność obiek
tów możliwych do obserwacji wynosi
ła 25,8 mag., co odpowiadałoby 160 km 
średnicy w odległości 65 j.a. Wynikiem 
tych obserwacji były 24 nowo odkryte 
obiekty, jednak wszystkie miały orbity 
leżące w odległości do 55 j.a. Podjęto 
więc kolejną próbę znalezienia dalekich 
obiektów. Zajęli się tym Chad Trujillo, 
David Jewitt i Jane Luu. Wynikiem tego 
programu były obserwacje 84 nowych 
planetoid, ale po raz kolejny żadna or
bita nie przekraczała odległości 55 j.a. 
L.Allen przedstawił kilka prawdopo
dobnych przyczyn mogących tłuma
czyć brak odległych obiektów Pasa 
Kuipera. Pierwszym z tych powodów 
miała być liczba samych obiektów, któ
ra prawdopodobnie była zawyżona w 
rozważaniach teoretycznych. Drugim 
miałoby być ich rzadsze występowa
nie i w większości byłyby to małe 
obiekty. Kolejnym wytłumaczeniem 
nieobserwowania planetoid na dużych 
odległościach jest według Allena ich 
ciemny kolor, który sprawia trudności 
w obserwowaniu. Czwartą i ostatnią 
tezą Allena była ta, iż wszystkie odleg
łe obiekty są skupione w tak cienkim 
pasie, że nie zauważono żadnego z nich. 
Jaki jest faktyczny powód niedoboru 
danych obserwacyjnych mówiących
o obiektach znajdujących się dalej niż 
55 j.a., jeszcze nie wiadomo.

Teraz kolej na temat rozmiarów pla
netoid w Pasie Kuipera. Zanim jednak 
napiszę, jak duże są te obiekty, chciał
bym opowiedzieć o metodach wyzna
czania tych danych. Otóż główna me
toda polega na obserwacji jasności 
obiektu, odległości od Ziemi i Słońca 
oraz zdolności odbijania światła przez 
powierzchnię planetoidy. Znając pierw
sze dwie informacje, można obliczyć 
jasność absolutną obiektu, czyli jas
ność, jaką obserwowalibyśmy, gdyby 
obiekt znajdował się w odległości 1 j.a.

od Słońca i tyle samo od Ziemi. Na
stępnie, znając zdolność odbijania 
światła od powierzchni, można obli
czyć, ile tej powierzchni musi być, aby 
osiągnąć takąjasność, czyli określamy 
rozmiary planetoidy. Najbardziej nie
pewną informacją była w tej metodzie 
zdolność odbijania światła, czyli tzw. 
albedo. Przyjmowano zazwyczaj 4%, 
ponieważ właśnie takie albedo mają 
jądra komet, a według teorii planeto
idy z Pasa Kuipera są źródłami komet 
krótkookresowych. Według takich ob
liczeń planetoidy osiągały wielkości 
rzędu setek kilometrów, a niektóre, jak 
np. 2002 AW197 miałyby średnicę 
1500 km, czyli 2/3 średnicy Plutona. 
Przez długi czas ta metoda była jedy
na. Jednak niedawno znaleziono inne 
sposoby „mierzenia” planetoid. Grupa 
pod przewodnictwem Johna A. Stans- 
berry’ego wykorzystała kosmiczny te
leskop Spitzera do pomiaru tempera
tury oraz całkowitej emisji ciepła. 
Analiza obu tych pomiarów pozwoliła 
na ustalenie średnicy badanego obiek
tu na 700 km. Porównanie tego wyni
ku z obserwowaną jasnością (ilością 
odbitego światła) 2002 AW197 dało 
albedo wynoszące 18%. Okazało się 
więc, że planetoida ta jest w rzeczywi
stości dwukrotnie mniejsza. Ten sam 
zespół dokonał pomiarów jeszcze sied
miu innych obiektów. Na tej podstawie 
stwierdzono, że średnia wartość albe
do obiektów Pasa Kuipera wynosi oko
ło 12%. Istnieją jednak pewne różnice 
w albedo dla poszczególnych obiektów, 
co staje się zrozumiałe, gdy weźmie
my pod uwagę ich różne kolory. Tak 
więc prawdopodobnie wszystkie, a przy
najmniej większość planetoid jest o po
łowę mniejsza niż do tej pory sądzono. 
W czasie kiedy J.A.Stansberry wyko
rzystywał teleskop Spitzera, dwie inny 
grupy pod przewodnictwem odpowied
nio Jeana-Luca Margota (Cornell Uni

versity) i Keitha S.Nolla 
(Space Telescope Scien
ce Institute) doszły do ta
kiego samego wniosku, 
stosując inną metodę po
miaru współczynników 
odbijania światła obiek
tów Pasa Kuipera. Ko
rzystając z kosmicznego 
teleskopu Hubble’a i ob
serw atoriów  naziem 
nych, oba zespoły usta
liły charakterystyki orbit

Artystyczna wizja planetoidy Asbolus z uwi
docznieniem krateru

6 z 13 znanych obiektów podwójnych 
Pasa Kuipera, co z kolei pozwoliło im 
na ustalenie mas każdego z ich skład
ników. Gdyby ich albeda miały warto
ści 4%, obiekty byłyby względnie duże. 
Oba zespoły stwierdziły, że wynikają
ce stąd gęstości materii tych obiektów 
byłyby w większości przypadków zbyt 
małe, aby były realne. Natomiast gdy 
tym obiektom przypisano możliwe do 
przyjęcia gęstości, to współczynniki 
odbijania światła przyjęły wartości od 
4% do 41%. Po uwzględnieniu „no
wych” rozmiarów obiektów Pasa Ku
ipera okazuje się, że całkowita masa 
tego Pasa jest 5— 10-krotnie mniejsza 
niż wcześniej sądzono.

Jak już wspomniałem, w Układzie 
Słonecznym znajdująsię także podwój
ne układy planetoid. Do tej pory jest 
ich znanych 13 w Pasie Kuipera. Ale 
nie są one tak ciekawe jak układy kon
taktowe. Do niedawna znane były tyl
ko dwa takie obiekty w Głównym Pa
sie Asteroid. Były to 216 Kleopatra
i „Trojańczyk” 624 Hektor. Jednak nie
dawno, za sprawą obserwacji Scotta 
S.Shepparda (Carnegie Institution o f  
Washington) i Davida C.Jewitta (Uni
versity o f  Hawaii), pojawiły się przy
puszczenia co do istnienia takiego 
obiektu w Pasie Kuipera. Obiekt 2001 
QG298, bo o nim mowa, orbituje jed
nak tak daleko, że nawet teleskop Hub- 
ble’a nie jest w stanie rozdzielić jego 
kształtu. Skąd więc przypuszczenia co 
do podwójności tej planetoidy? Otóż 
w latach 2002-2003 za pomocą 2,2-m 
teleskopu należącego do University o f  
H aw aii i 10-m teleskopu K eck I, 
S.S.Sheppard i D.C.Jewitt zauważyli 
coś niezwykłego w zmianach jasności 
tego obiektu. Co 6,89 godz. jasność 
obiektu zmienia się o nadzwyczaj dużą 
wartość 1,14 mag. Jak dotąd nie stwier
dzono jednak zmian koloru obiektu, co 
sugeruje, że zmiany te nie są wywoła-
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♦

Artystyczna wizja Sedny

ne ciemnymi plamami na powierzch
ni. Jedynym i do tej pory znanym i 
obiektami wykazującymi zmiany jas
ności powyżej 1 mag. były właśnie 
wspomniane wcześniej układy kontak
towe Kleopatra oraz Hektor. Wysunię
to więc tezę, że 2001 QG298jest pierw
szym w Pasie Kuipera tak ciasnym 
układem podwójnym, że obiekty się ze 
sobą stykają. S.S.Sheppard i D.C.Jewitt 
znaleźli w Pasie Kuipera inne prawdo
podobne kontaktowe asteroidy podwój
ne. Szacują oni, że liczba tego rodzaju 
obiektów ze składnikam i podobnej 
wielkości w Pasie Kuipera wynosi co 
najmniej 10%. Tyle na temat bardzo po
bieżnego przeglądu najciekawszych 
obiektów Pasa Kuipera. Co więc znaj
duje się poza nim?

Sedna
W roku 2003, a dokładnie 14 listo

pada, na 3 zdjęciach wykonanych za 
pom ocą 48-calowego teleskopu im. 
Samuela Oschina, znajdującego się na 
górze Palomar w Kalifornii, Michael 
E.Brown (Caltech) pracujący z Cha- 
dem A.Trujillo (Gemini Telescope) 
i Davidem Rabinowitzem (Yale) zlo
kalizowali obiekt, który jak się póź
niej okazało, jest najdalszym do tej 
pory zaobserwowanym obiektem w 
U kładzie  S łonecznym . P ierw otne 
oznaczenie obiektu to 2003 VB12, 
później jednak  otrzym ał on nazwę 
Sedna na cześć inkaskiej bogini żyją
cej w zimnej i ciemnej jaskini na dnie 
lodowatego morza. Sprawdzenie star
szych obserwacji ujawniło ten obiekt 
na zdjęciach wykonanych w 2001 r.

przez inny zespół uczonych pracują
cych na tym samym teleskopie. Wy
korzystując dane o ówczesnych pozy
cjach obiektu, możliwe było obliczenie 
orbity Sedny. Okazało się, że ma ona 
bardzo ekscentryczną orbitę. W mo
mencie odkrycia ciało znajdowało się 
w odległości 86 j.a., natomiast pery- 
helium znajduje się na 76 j.a. Jednak 
największe zdziwienie wywołała od
ległość aphelium, wynosząca około 
985 j.a. Lokalizacja Sedny jest za
gadką dla dynamików zajmujących się 
Układem Słonecznym. Jest ona bo
wiem zbyt daleko, aby należeć do Pasa 
Kuipera, a jednocześnie zbyt blisko 
(nawet w aphelium), by należeć do 
Obłoku Oorta, o którym więcej opo
wiem później. Pojawiła się zagadka,

jak Sedna się znalazła na swojej orbi
cie. Jedna z tez mówi, że mogła ona 
zostać w yrzucona z Pasa K uipera 
przez m asyw ną planetę okrążającą 
Słońce tuż za Pasem Kuipera. Jednak 
jest to mało prawdopodobne, ponie
waż taka planeta powinna już dawno 
zostać odkryta. Tak się jednak nie sta
ło, więc bardziej prawdopodobna sta
je  się możliwość, jakoby w pobliżu 
Słońca przeleciała inna gwiazda, za
burzając orbitę Sedny i wielu innych 
obiektów. Do nich można by też zali
czyć 2000 CR105, który przed odkry
ciem Sedny był uważany za najodle
glejszy obiekt w Układzie Słonecznym. 
Krąży on na orbicie, oddalając się od 
Słońca na m aksym alną odległość 
415 j.a. Do hipotetycznego przelotu 
innej gwiazdy w okolicach Słońca mu
siało dojść nie później niż 100 min lat 
po powstaniu Układu Słonecznego. 
Późniejszy przelot mógłby zakłócić 
powstanie Obłoku Oorta. Przyjmując 
takie wyjaśnienie nietypowości orbi
ty Sedny można się spodziewać wielu 
obiektów na podobnych orbitach. M.E. 
Brown za pomocą szerokokątnej 170- 
megapunktowej kamery Palomar QU
EST  prowadzi obecnie poszukiwania 
odległych obiektów Układu Słonecz
nego. Dotychczasowym plonem jego 
wysiłków jest odkrycie w roku 2002 
innego dużego obiektu —  50000 Qu- 
aoar.

Planetolodzy są bardzo ciekawi sa
mej Sedny, która obecnie ma jasność 
nieco większą od 21 mag. Jej rzeczy
wista wielkość pozostaje nieznana.

Zdjęcie Sedny wykonane kamerą SBIG ST-10XME na 20-caiowym teleskopie. Oryginał na 
stronie www.rcopticalsystems.com/gailery/sedna.html
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Obłok Oorta. Widoczna jest wewnętrzna część leżąca w płaszczyźnie ekliptyki oraz płynne przejście w zewnętrzny Obłok Oorta

Próba wykrycia jej w zakresie fal pod
czerwonych za pomocą kosmicznego 
teleskopu Spitzera zawiodła, a obser
wacje za pomocą kosmicznego tele
skopu Hubble’a są w toku. Sedna jest 
jednak wyraźnie czerwona i ma nie
spodziewanie jasną powierzchnię, któ
ra odbija od 20% do 25% padającego 
na nią światła słonecznego.

Obłok Oorta
Kolej teraz na omówienie Obłoku 

Oorta. Nazwa pochodzi od nazwiska 
holenderskiego astronoma, który po
stawił hipotezę, jakoby źródłem komet 
długookresowych był sferyczny obłok 
odległy o około 100 000j.a., czyli oko
ło 1 roku świetlnego od Słońca. Naj
prawdopodobniej obiekty znajdujące 
się tak daleko od Słońca zostały tam 
wyrzucone przez grawitacyjne oddzia
ływanie planet olbrzymów we wczes
nych fazach tworzenia Układu Sło
necznego. Materia w takiej odległości 
jest tak rozrzedzona, że niemożliwe 
byłoby pow stanie tych obiektów 
w tamtym miejscu. Musiały więc po
wstać bliżej Słońca, następnie poprzez

oddziaływanie gazowych planet, któ
re kiedyś miały bardziej eliptyczne 
i mniej stabilne orbity, mogły zostać 
wyrzucone na odległość 1 roku świetl
nego. Przypuszcza się, że obiekt krą
żący między orbitami Saturna i Urana, 
zwany Chironem, może być pozosta
łością po tamtych czasach. Mógł on 
uniknąć wyrzucenia do Obłoku Oor
ta. Sądzi się tak dlatego, że obiekt ten 
nie zachowuje się jak zwykła plane- 
toida. Obserwuje się sporadyczne 
zmiany jasności, które tłumaczy się 
wybuchami gazu i pyłu na powierzch
ni tej planetoidy. Byłyby więc to prze
jawy aktywności kometamej.

Jak do tej pory nie udało £ię zoba
czyć żadnego obiektu Obłoku Oorta. 
Jest to niemożliwe z powodu bardzo 
małej jasności tych ciał. Szacuje się, 
że miałyby one jasność około 50 mag. 
Jedyne, co można obserwować, to ko
mety długookresowe, prawdopodob
nie ciała, których rych został zaburzo
ny przez sąsiednie gwiazdy, przez co 
wlatują do centrum Układu Słonecz
nego, gdzie można je obserwować.

Podsumowanie
Tak kiedyś kształtowały się wy

obrażenia o Układzie Słonecznym, 
a tak to wygląda teraz. Zaczęliśmy od 
układu geocentrycznego, w którym 
Układ Słoneczny (oczywiście wtedy 
się tak nie nazywał, bo Słońce nie mia
ło głównego znaczenia) kończył się za 
orbitą Saturna, gdzie znajdowała się 
sfera gwiazd stałych, a kończymy na 
latach dzisiejszych, gdzie Układ Sło
neczny kończy się na sferycznym Ob
łoku Oorta.

O ile w starożytności nie doszuki
wano się czegoś więcej na granicach 
Układu Słonecznego, o tyle teraz to 
bardzo fascynujące zagadnienie i wie
le odkryć jest jeszcze przed nami. Tak 
więc im więcej się dowiemy, tym wię
cej pojawia się pytań. Na tym polega 
urok nauki...

Autor jest studentem astronomii na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. 
Artykuł powstał jako praca semina
ryjna
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Podwójny pulsar 
J0737-3039
— fascynujące 
laboratorium fizyki

m m  odstawową cechą promienio- 
wania pulsarów jest perio- 

JL  dyczność. Już w rok po odkry
ciu pulsarów stało się jasne, że są to 
szybko rotujące gwiazdy neutronowe 
obdarzone silnym polem magnetycz
nym (Gold T., Nature, 218,731,1968). 
Idea chronometrażowych obserwacji, 
których prowadzenie rozpoczęto po 
roku 1967, polega na rejestrowaniu, 
z możliwie dużą precyzją, momentów 
przyjść regularnie wysyłanych przez 
pulsara impulsów. Obserwacje te 
szybko stały się źródłem cennych in
formacji.

W ostatnich latach w australijskim 
obserwatorium Parkes w ramach pro
gramu poszukiwania pulsarów, reali
zowanego przy użyciu 64-m radiote
leskopu, odkryto ponad 700 nowych 
obiektów tej klasy. Więcej szczegóło
wych informacji oraz parametry od
krytych, jak i wcześniej znanych pul
sarów, czytelnik może znaleźć na 
stronie australijskiej grupy pulsarowej 
http://www. atnf.csiro. au/research/pul- 
sar/psrcat/.

Obecnie w bazie danych ATNF 
(Australian Telescope National Faci
lity Pulsar Catalogue) są 1533 pulsa- 
ry, z czego tylko niewielki procent 
(~7%) stanowią pulsary związane gra
witacyjnie z gwiazdą towarzyszem. 
Gwiazdy towarzyszące pulsarom

w układach podwójnych są obserwo
wane na ogół w zakresie optycznym 
widma elektromagnetycznego. Są to 
zazwyczaj białe karły, rzadziej gwiaz
dy masywne typu B. Natomiast w sze
ściu układach obserwacje optyczne 
gwiazd towarzyszących nie są możli
we, dlatego że same gwiazdy towarzy
szące są gwiazdami neutronowymi. 
Wartości mas tych gwiazd mogą być 
wyznaczone z orbitalnego ruchu pul
sara, czyli regularnych obserwacji 
chronometrażowych pulsara i odpo
wiedniego modelu teoretycznego do
pasowanego do tych danych.

PSR J0737-3039  —  odkrycie
Jednym z najgoręcej dyskutowa

nych ostatnio na łamach czasopism 
astronomicznych obiektów spośród 
grupy owych sześciu układów gwiazd 
neutronowych jest odkryty w 2003 r. 
przez Martę Burgay i współpracowni
ków pulsar PSR J0737-3039 (Nature, 
426, 531, 2003).

Układ, w którym znajduje się PSR 
J0737-3930, jest podobny do znanego 
od 1974 (Hulse & Taylor, ApJL, 195, 
L51) systemu PSR B 1913+16, za któ
rego odkrycie i badanie Taylor i Hul
se otrzymali w 1992 prestiżową Na
grodę Nobla. O ogólnej teorii 
względności, jak również jej obserwa
cyjnych aspektach w kontekście PSR
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Rys. 1. Artystyczna wizja podwójnego pulsara J0737-3930. Źródło: http://www.jb.man.ac.uk/news/doublepulsar

B 1913+16 pisał wie
lokrotnie na łaniach 
U-PA doc. Tadeusz 
Jarzębowski: 3/91,3/
96 oraz 4/96. Relaty
w istyczna  natu ra  
nowo odkry tego , 
zwartego układu po
dwójnego otw iera 
szerokie możliwości 
dla bardziej, w po
równaniu z dotych
czasowymi, wyrafi
now anych testów  
teo rii g raw itacji.
Dzieje się tak dlate
go, iż bardzo szybko 
po odkryciu pulsara 
J0737-3039 okazało 
się, że towarzysząca 
mu gwiazda neutro
nowa jest również 
pulsarem. Następny 
podrozdział opisuje, 
jak  doszło do tego 
odkrycia.

Odkrycie składnika B
W październiku 2003 r. Andrew 

Lyne wraz ze współpracownikami, 
z których większość brała również 
udział w odkryciu Marty Burgay, śle
dzili PSR J0737-3039 podczas jego 
ruchu orbitalnego. Wyniki tych obser
wacji są przedstawione na rys. 2. Ana
lizując zebrane dane, astronomowie 
odkryli radiowe pulsy o okresie 2,8 s 
pochodzące z drugiej gwiazdy neu
tronowej! W ten sposób, i tak już sen
sacyjny układ dwóch gwiazd neu
tronow ych będący unikatow ym  
laboratorium relatywistycznym, stał 
się jeszcze bardziej interesującym 
pulsarem, tym razem —  podwójnym. 
Po odkryciu drugiego pulsara w ukła
dzie J0737-3039 przyjęto następują
ce nazewnictwo: pierwszy odkryty 
pulsar oznaczono symbolem PSR 
J0737-3039A, natomiast drugi PSR 
J0737-3039B. Sygnały pulsara B nie 
zostały wcześniej odkryte, ponieważ 
ów składnik jest jasny (i tym samym 
widoczny) tylko w dwóch 10-minuto- 
wych przedziałach fazy orbitalnej 
przypadających w okolicach 210 i 280 
stopnia długości orbitalnej (rys. 2). 
Dotychczas nie jest jasna przyczyna 
nagłego wzrostu natężenia promienio
wania z pulsara B (wzrost o dwa rzę
dy wielkości!) podczas tych dwóch

przedziałów faz. W pozostałych fa
zach orbity pulsar B jest ekstremalnie 
słaby i możliwy do detekcji tylko przy 
użyciu najczulszych detektorów. Z te
go właśnie powodu pulsar B nie zo
stał odkryty podczas pierwszych ob
serwacji pulsara A. Znajdował się on 
wtedy na 146 stopniu długości orbi
talnej, gdzie jego sygnał jest bardzo 
słaby. Te nagłe zmiany natężenia pro
mieniowania pulsara B można np. tłu
maczyć poprzez oddziaływanie czą
stek  pochodzących  z p u lsa ra  A 
z magnetosferą pulsara B. PulsarB jest 
„podświetlany” przez pulsar A. Odkry
cie młodego towarzysza (składnik B) 
wokół starego pulsara milisekundowe
go (składnik A) potwierdza od dawna 
wysuwaną hipotezę powstawania pul- 
sarów milisekundowych, tzw. teorię 
„odzyskiwania” (z ang. recycling the
ory szerzej omówioną w rozdziale
o powstawaniu i ewolucji układu 
J0737-3039).

W początkowej fazie po odkryciu 
nie tylko zostały zmierzone wartości 
czterech cechujących i zgodnych 
z ogólną teorią względności parame
trów, tj. dw/dt, y, r, s (szerzej omówio
nych w rozdziale dotyczącym testowa
nia teorii grawitacji), ale również 
stosunek mas pulsarów R. Parametr R 
jest nowym (nie stosowanym dotąd), 
bardzo precyzyjnym i niezależnym od

teorii grawitacji ograniczeniem na 
masę. Równocześnie astronomowie 
oszacowali oczekiwaną wartość skra
cania się okresu orbitalnego (dPb/dt) 
wskutek emisji fal grawitacyjnych. 
W długiej skali czasowej kilku, kilku
nastu lat przewiduje się zaobserwowa
nie innych efektów relatywistycznych, 
takich jak np. precesji geodezyjnej osi 
obrotu pulsarów oraz sprzężenia spin- 
orbita. Możliwość wyznaczenia tych 
parametrów klasyfikuje układ J0737- 
-3039 jako najznakomitsze laborato
rium relatywistyczne, jakim dotych
czas dysponowano.

Pulsar podwójny
Pierwszy, i jak dotąd jedyny, pulsar 

podwójny składa się z pulsarów o okre
sach rotacji 22 ms i 2,8 s, odpowiednio 
dla składnika A i B. Gwiazdy okrążają 
w spólny środek masy w 2 godz.
i 24 min po lekko ekscentrycznej orbi
cie o mimośrodzie e ~ 0,1. Duża szyb
kość ruchu linii absyd, dw/dt = 16,9 
stopnia łuku kątowego na rok, tj. czte
ry razy więcej niż w wypadku PSR 
B 1913+16, j est ściśle związana z krót
kim okresem orbitalnym. Wartość ta 
została zmierzona już w kilka dni po 
odkryciu pulsara A. Na podstawie 
wyznaczonych parametrów układu 
można oszacować czas, w jakim na
stąpi zlanie się (tzw. koalescencja)
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Parametry orbitalne sześciu znanych układów dwóch gwiazd neutronowych (Champion et al., MNRAS, 350, L61, 
2004). W kolumnach kolejno: nazwa pulsara, okres rotacji, okres orbitalny, rzut półosi wielkiej wyrażony w sekundach 
świetlnych, ekscentryczność, ruch roczny peryastronu, pochodna okresu orbitalnego, funkcja mas, suma składników 
układu, oszacowany czas koalescencji. Gwiazdką została oznaczona przewidywana wartość zmian okresu orbital
nego układu J0737-3039

PSR P Pb a sin i e doi/dt dPJdt f(m) m1 + m2 r G W
ms dni sek. św. °/rok x10~12 Me Ms x109 lat

B1913+16 59,03 0,32 2,34 0,62 4,23 -2,43 0,13 2,83 0,31

B1534+12 37,9 0,42 3,73 0,27 1,76 -0,14 0,31 2,75 2,69

B2127+11C 30,53 0,34 2,52 0,68 4,46 -3,94 0,15 2,71 0,22

J1518+4904 40,93 8,63 20,04 0,25 0,01 — 0,12 2,62 9600

J 1811 -1736 104,18 18,78 34,78 0,83 0,01 <30 0,13 2,6 1700

J0737-3039A 22,7 0,1 1,42 0,09 16,88 -1,24* 0,29 2,59 0,09

J0737-3039B 2773,46 — 1,51 — — — 0,36 — —

jego składników. Dojdzie do tego już 
za około 85 min lat. Odkrycie układu
0 tak krótkim czasie koalescencji kil
kakrotnie zwiększa szansę na zaobser
wowanie tego typu zdarzeń przez na
ziemne detektory fal grawitacyjnych 
pierwszej generacji w porównaniu 
z wcześniejszymi oszacowaniami, 
opartymi na własnościach układów 
w układach podwójnych, takich jak 
PSR B 1534+12 i PSR B1913+16. 
(Czytelnik może porównać własności
1 czasy koalescencji sześciu znanych 
układów podwójnych gwiazd neutro
nowych — tab.).

Pochodzenie i ewolucja 
pulsara podwójnego

Pochodzenie i istnienie układów 
DNS (z angielskiego double neutron

stars — układy podwójne gwiazd neu
tronowych), takich jak układ J0737- 
-3039, jest najprawdopodobniej zwią
zane z następującym scenariuszem 
ewolucyjnym. Punkt wyjścia stanowią 
dwie gwiazdy ciągu głównego o róż
nych masach zwiazane ze sobą oddzia
ływaniem grawitacyjnym. Masywniej- 
sza z tych gwiazd ewoluuje szybciej, 
aby ostatecznie wybuchnąć jako super
nowa i uformować szybko rotującą 
gwiazdę neutronową o silnym polu 
m ag n ety czn y m , czy li p u lsa ra . 
W sprzyjających warunkach nowo po
wstała gwiazda neutronowa pozosta
je związana grawitacyjnie z gwiazdą 
towarzyszem i jak każdy pulsar spo
walnia swój ruch obrotowy przez na
stępne 106 — 107 lat. Po jakimś cza
sie druga gwiazda (początkowo mniej

masywna) kończy swoje życie na cią
gu głównym i z biegiem czasu, prze
chodząc do fazy czerwonego olbrzy
ma, wypełnia swoją powierzchnię 
Roche’a. Silne pole grawitacyjne 
gwiazdy neutronowej przyciąga ma
terię rozdmuchanego czerwonego ol
brzyma, formując dysk akrecyjny. 
W tej fazie ewolucji układ może być 
obserwowany przez nas jako układ 
rentgenowski. Akrecja materii przeka
zuje orbitalny moment pędu gwieździe 
neutronowej, rozkręcając ją  w ten spo
sób do bardzo krótkich okresów, a przy 
tym znacząco redukując wartość jej 
pola magnetycznego. Graniczna wiel
kość okresu rotacji rozkręcanej gwiaz
dy jest osiągana poprzez równowagę 
pomiędzy ciśnieniem magnetycznym 
akreującej gwiazdy neutronowej a ciś
nieniem spadającej materii. Tak naj
prawdopodobniej powstał pulsar A 
w układzie J0737-3039.

Kluczową fazą ewolucji zwartych 
układów DNS jest zmniejszanie się 
separacji orbitalnej składników. Za
cieśnianie orbity następuje wtedy, gdy 
materia z ewoluującej gwiazdy jest tra
cona z układu. Skutkuje to bardzo 
zwartym systemem, składaj acym się 
z gwiazdy helowej i neutronowej. 
Dostatecznie masywna gwiazda helo
wa w końcu przechodzi fazę wybuchu 
supernowej, formując drugą bardzo 
młodą gwiazdę neutronową. Tak po
wstał pulsar B. Jeśli po drugiej eks
plozji gwiazdy wciąż pozostają zwią
zane ze sobą grawitacyjnie, końcowy 
układ jest parą dwóch gwiazd neutro
nowych obiegających wspólny środek 
masy po bardzo ekscentrycznej orbi-
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Długość orbitalna (w stopniach)
Rys. 2. Natężenie promieniowania pulsara B w funkcji długości orbitalnej liczonej od 
węzła wstępującego Q. Każdy z paneli ukazuje w skali szarości natężenie promienio
wania w przedziale 0,2 fazy okresu rotacji pulsara. (A), (B) i (C) ilustrują odpowiednio 
wyniki obserwacji na 680, 1390 i 3030 MHz, pokazując podobieństwa zmian natęże
nia promieniowania w szerokim zakresie częstości oraz zmiany kształtu pulsu w funk
cji fazy orbitalnej. Źródło: A. Lyne i in., Science, 303,1153, 2004

162 U R A N IA  - Po st ępy  a s t r o n o m ii 4/2005



..... 1..1, 1 V
\  \

\ \ /  / ■
\ \ W  /  z

-  . - y / \ \  -
\ \

\ :

\  -  
V

1.32  1.34  1.36
- I -------- 1-------- 1--------1_____ I_____ 1......... 1_____ I_____ i_____ I_____ I_____ I_____ I_____ I_____ I_____ I_____ I_____ I_____ I_____ I_____ L_

0.5  1 1.5
Masa A (w masach Słońca)

Rys. 3. Wykres masa-masa dla układu J0737-3039. Obserwacyjne ograniczenia na 
masy składników układu. Obszar zaciemniony jest obszarem zabronionym wynikają
cym z keplerowskiego ograniczenia funkcji mas dwóch pulsarów,

f(m) = (MBsin/)3(MA+MB)-2 = 4w2(a sin/)3/GPb2 = 0,29MS.

Dalsze ograniczenia są pokazane jako pary linii (wartość parametru ± błąd) wycinają
ce na płaszczyźnie masa-masa obszary dozwolone przez teorię względności: (i) po
miar szybkości ruchu linii absyd dtu/df oraz znajomość parametrów orbitalnych dają 
ograniczenie na sumę mas składników

Ma+Mb= PbM (2jrG)-1((1-e2)c2 d<o/df)3/2(&*)-3'2 = 2,588 ± 0,003 Me

(linia przerywana), (ii) pomiar R = MA/MB = aBsin;'/aAsiru = 1,069 ± 0,006 (linia ciągła), 
(iii) pomiar poczerwienienia grawitacyjnego i dylatacji czasu, parametry = 0,38(5) ms 
(linia -), (iv) pomiar parametru Shapiro r, dający ograniczenie na MB = 1,2 ± 0,3 Me 
(linia -) oraz (v) parametr Shapiro s, wyznaczający inklinację układu (linia kropko
wana). W prawym dolnym rogu 16-krotne powiększenie miejsca przecięcia się linii 
najbardziej dokładnie wyznaczonych parametrów. Wyznaczone przez przecięcie się 
owych linii pole trapezu pokazuje przestrzeń możliwych rozwiazań tego układu

cie. Co więcej, wartości pól magetycz- 
nych, jak również okresy rotacji tak 
uformowanych gwiazd znacząco się 
różnią. Różnice te są obserwowane 
w układzie J0737-3039. Ponadto, 
w porównaniu ze zmierzonymi warto
ściami mas innych gwiazd neutrono
wych składnik A ma masę typową 
(Ma = 1,34 M@), podczas gdy skład
nik B (M0 = 1,25 M@) jest znacząco 
lżejszy niż jakakolwiek znana dotąd 
gwiazda neutronowa.

Czas, jaki minął od wybuchu dru
giej supernowej, można oszacować 
poprzez porównanie zmierzonych wiel
kości okresu rotacji P i jego pochodnej 
dP/dt obu składników układu. W ten 
sposób wyznacza się tak zwany wiek 
charakterystyczny r  = P/(2x dP/dt) przy 
założeniu, iż początkowy okres rotacji 
był znacząco krótszy od obecnie obser
wowanego. Jeśli r  jest poprawnym 
wskaźnikiem rzeczywistego wieku 
pulsarów, to wtedy oczekujemy, że 
r A ~ Jednakże, obserwowane war
tości dają następującą relację: rA -  4t b . 

Rozbieżność tę możemy wytłumaczyć, 
poddając w wątpliwość jedno lub wię
cej założeń stosowanych przy wyzna
czaniu równania wieku charaktery
stycznego: pomijalny początkowy 
okres rotacji i niezmienny moment ha
mujący dipola magnetycznego. Ozna
cza to, iż początkowy okres rotacji po
wtórnie rozkręconego składnika A jest 
niezaniedbywalny z powodu opisane
go powyżej procesu akrecji. Proste 
modele przyjmujące stałe spowalnia
nie dipola magnetycznego szacują po- 
akrecyjny okres rotacji pulsara A w za
kresie od 10 do 18 ms. Otrzymane 
w ten sposób wartości są wystarcza
jące, ażeby wytłumaczyć obserwo
waną rozbieżność wieków chraktery- 
stycznych t a  i r g. (Obszerny artykuł
0 powstawaniu pulsarów podwójnych
1 milisekundowych Wojciecha Lewan
dowskiego został opublikowany 
w „Uranii-PA” 1/96).

Testowanie teorii grawitacji
Ponieważ gwiazdy neutronowe są 

masywnymi obiektami zwartymi, po
dwójny pulsar (jak również inne DNS) 
można traktować jako układ dwóch 
źródeł (prawie) punktowych. Rozwa
żając grupę obiektów takich jak pul- 
sary, pamiętajmy, że w tym kontekście 
są to nie tylko źródła punktowe, ale 
również chodzące z niebywałą dokład

nością zegary. Nie trzeba dodawać, iż 
w wypadku podwójnego pulsara ob
serwujemy dwa nadzwyczaj precyzyj
ne chronometry działające w silnym 
polu grawitacyjnym. Taki system jest 
wymarzonym laboratorium do wery
fikowania teorii grawitacji w warun
kach silnych pól. Testów dokonuje się 
poprzez pomiar relatywistycznych 
poprawek do keplerowskiego opisu 
ruchu orbitalnego, tzw. parametrów 
postkeplerowskich (PK). Dla mas 
punktowych z zaniedbywalnym wpły
wem spinów, parametry te w każdej 
teorii powinny być z założenia tylko
i wyłącznie funkcją nieznanych mas 
gwiazd neutronowych układu i bardzo 
dobrze mierzalnych klasycznych ele
mentów orbity keplerowskiej, czyli

ekscentryczności e, półosi wielkiej a, 
nachylenia orbity i (kąt pomiędzy 
ekliptyką a płaszczyzną orbity), dłu
gości węzła wstępującego Q, długo
ści peryastronu u) oraz momentu przej
ścia przez peryastron T0.

Z dwiema masami, jako jedynymi 
wolnymi parametrami, pomiary trzech 
lub większej liczby parametrów PK 
określają układ i dlatego też zapew
niają podstawę do testowania teorii 
grawitacji. Parametry PK produkują 
zależne od teorii linie na diagramie 
masa-masa (rys. 3).

Dla teorii, która opisuje poprawnie 
układ dwóch ciał, wszystkie linie po
winny przeciąć się w jednym punkcie.

Ponieważ pulsar A układu J0737- 
-3039 rotuje szybciej i jest zdecydo-
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wanie jaśniejszy od pulsara B, a co 
więcej poza krótką fazą 27-sekundo- 
wego zaćmienia (patrz rys. 4) jest wi
doczny niemalże podczas wszystkich 
faz ruchu orbitalnego, dlatego też jego 
chronometraż jest wykonywany z du
żo większą precyzją niż jego towarzy
sza. Taka sytuacja pozwala na precy
zyjny pomiar parametrów PK orbity 
składnika A.

Pięć najważniejszych poprawek re
latywistycznych (parametrów PK) 
wynikających z teorii względności to: 
ruch linii absyd, zamiennie nazywany 
ruchem peryastronu, dco/dt, poczer
wienienie grawitacyjne i dylatacja cza
su y, zacieśnianie się orbity, czyli 
zmiana okresu orbitalnego dPb/dt oraz 
parametry efektu (opóźnienia) Shapi
ro r i s. Poprawki te opisane są nastę
pującymi wzorami:

cku/dt = 3T02/3(Pb/2jr)'5/3 x 
x(MA+ M B)2/3( l - e 2)->

Y = T02/3(P b/2jr) l/3e M B x 
x(Ma+2Mb)(Ma+Mb)^ '3 (2)

dPb/dt = -38,47rT@5/3(Pb/27r)-5/3x 
x(l+3,042e2+0,385e4)( l-e 2)-7/2x 
x(MaMb)(Ma+Mb)-1/3 (3)

^ T e MB (4)

* = V 1/3(Pb/27r)-2/3x

xx(Ma+Mb)2/3Mb-'

gdzie Pb jest okresem orbitalnym, e — 
ekscentrycznością, a x = asin; jest rzu
tem półosi wielkiej wyrażonym w se
kundach świetlnych. Masy MA i MB są 
odpowiednio masami składników A i B 
wyrażonymi w masach Słońca. Stała 
T@ jest zdefiniowana jako GM0/c3,

gdzie G to stała grawitacji, a c pręd
kość światła. Pierwszy parametr, 
(to/dt, jest najłatwiejszy do zmierze
nia i opisuje relatywistyczne skręca
nie się linii absyd. Równanie (1) do
starcza nam momentalnie wartości 
sumy mas składników (MA+MB). Wy
krywanie obrotu linii absyd jest dość 
proste w przypadku układów, gdzie 
jednym ze składników jest pulsar. 
Wystarczy zjawisko Dopplera. Z ob
serwacji zmian częstotliwości impul
sów otrzymuje się krzywą prędkości 
radialnych, jej kształt zależy od orien
tacji osi orbity względem obserwato
ra. Gdy zatem orbita skręca się, zmie
nia się kształt tej krzywej.

Parametry opisuje amplitudę opóź
nień czasów przyjścia sygnałów po
wodowanych przez efekty poczerwie
nienia grawitacyjnego i dylatacji 
czasu. Związane jest to z ruchem pul
sara po eliptycznej orbicie, czyli znaj
dowaniem się w różnych odległo
ściach od towarzysza (jego potencjału 
grawitacyjnego) i poruszaniem się 
z różną prędkością. Zacieśnianie się 
orbity powodowane emisją fal grawi
tacyjnych jest opisywane zmianą, 
skracaniem się okresu orbitalnego, 
dPb/dt. Wskutek utraty energii średni
ca orbity maleje, a wraz z nią maleje 
okres obiegu gwiazd wokół środka 
masy układu. Pulsar osiąga kolejne pe- 
ryastra z coraz większym wyprzedze
niem w stosunku do układu nie tracą
cego energii. Ostatnie dwa parametry, 
r i s, są związane z efektem (opóźnie
niem) Shapiro powodowanym przez 
pole grawitacyjne towarzysza (rys. 5). 
Promieniowanie emitowane przez 
jedną z gwiazd doznaje opóźnienia 
w zakrzywionej czasoprzestrzeni 
gwiazdy towarzyszącej. Efekt ten bę
dzie obserwowany tylko w takich 
układach, dla których kierunek ku Zie
mi leży w przybliżeniu w płaszczyź
nie obiegu składników, tzn. gdzie kąt 
nachylenia i jest bliski 90°. Z dopaso
wania parametrów modelu chronome- 
trażowego uwzględniającego efekt 
Shapiro do obserwowanych danych 
otrzymano s = 0,9995(-32,+4). Stąd 
wiemy, że nachylenie orbity układu 
wynosi 87° (rys. 5). Obserwowalność 
efektu Shapiro jest uwarunkowana nie 
tylko stopniem nachylenia orbity, ale 
również precyzją chronometrażu. Dla 
pulsara A wszystkie ww. parametry 
postkeplerowskie zostały już wyzna-

Czas (sekundy)

86 88 90 92 94

Faza orbitalna (w stopniach)
Rys. 4. Gęstość pulsującej składowej strumienia pulsara A  w funkcji czasu (względem 
koniunkcji) i fazy orbitalnej. Trzy górne wykresy ilustrują obserwacje trzech zaćmień 
pulsara A  przez pulsar B na częstości 820 MHz. Dolny panel to uśredniona suma 
trzech zaprezentowanych powyżej zakryć. W przypadku pojedynczych krzywych bla
sku uśredniono każde koleje 12 pulsów, otrzymując rozdzielczość czasową rzędu 
0,27 s. Dla dolnej krzywej blasku uśredniono 100 pulsów, zatem rozdzielczość czaso
wa wynosi 2,3 s. W każdym przypadku gęstość strumienia została znormalizowana 
tak, aby jego wartość średnia przed zaćmieniem była równa jeden. Zwróćmy uwagę, 
iż patrzymy na zaćmienie obiektu, którego promień wynosi około 10 km, a cały układ 
jest od nas oddalony o 570 pc (wartość otrzymana z pomiaru miary dyspersji i założo
nego modelu rozkładu zjonizowanego gazu w ośrodku międzygwiazdowym)

Źródło: McLaughlin et al., ApJ, 616, L131, 2004
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Długość orbitalna (w stopniach)

Rys. 5. Efekt opóźnienia Shapiro widoczny jako charakterystyczny kształt residuum 
pulsara A  w funkcji fazy orbitalnej (liczonej od węzła wstępującego). Obserwowane 
zapóźnienia są konsekwencją przejścia sygnału pulsara A w pobliżu potencjału grawi
tacyjnego pulsara B podczas ruchu orbitalnego. Wykres górny pokazuje residua cza
sów przyjścia pulsów składnika A  po dopasowaniu modelu chronometrażowego 
uwzględniającego zapóźnienie Shapiro, podczas gdy panel dolny pokazuje te same 
residua z parametrami Shapiro r i s równymi zero. Źródło: A.Lyne i in., Science, 303, 
1153, 2004. Opóźnienie czasu przyjścia pulsu A  związane z propagacją promieniowa
nia w polu grawitacyjnym towarzysza (czerwona linia) opisuje równanie (Shapiro, 1.1., 
Phys. Rev. Lett., 13, 789,1964): At = -2  MBTQ ln[1 -  sin/ sin(Q -  Q0)j, gdzie Q to faza 
orbitalna, a Q0 faza węzła wstępującego. W praktyce zapóźnienie Shapiro reprezen
towane jest przez dwa parametry, amplitudę r = MBTS i kształt s = sin;

czone. Jednocześnie możliwość pomia
ru orbit obu pulsarów A i B stwarza nie
bywałą jak dotąd okazją nowego testu 
teorii.

Dzięki możliwości wyznaczenia 
rzutów półosi wielkich obu składników 
układu otrzymujemy, z trzeciego pra
wa Keplera, bardzo precyzyjny pomiar 
stosunku mas pulsarów: R(MA, M0) s  
Ma/Mb = xB/xA = aBsinz'/aAsin/.

Dla każdej relatywistycznej teorii 
grawitacji oczekujemy, że stosunek 
mas R będzie spełniał tę prostą rela
cję, przynajm niej do rozw inięcia 
pierwszego rzędu. Co ważniejsze, 
wartość R jest niezależna od obecno
ści silnego pola grawitacyjnego. Na
tomiast takie stwierdzenie nie jest 
prawdziwe dla parametrów PK. To 
dostarcza przekonywającego i nowe
go ograniczenia dla teorii grawitacji. 
Wartości mas otrzymanych z parame
trów PK muszą być spójne ze współ
czynnikiem mas otrzymanym z trze
ciego prawa Keplera. Wraz z pięcioma 
już dostępnymi parametrami PK, to 
dodatkowe ograniczenie czyni z po
dwójnego pulsara system określony. 
Dla nas jest to niebywała okazja do 
studiowania efektów relatywistycz
nych zachodzących w skrajnie silnym 
polu grawitacyjnym.

W przyszłości precyzja otrzyma
nych wartości parametrów PK wzroś
nie, ponieważ będziemy dysponowali 
dłuższą bazą obserwacyjną, jak rów
nież stosowali coraz to czulsze instru
menty. W nadchodzących latach 
powinniśmy zmierzyć dodatkowe pa
rametry PK, włączając w to te, które 
wynikają z relatywistycznej deforma
cji orbity (skutkujących w jej kąto
wych i radialnych zmianach) i tych, 
których źródło leży w efektach abera- 
cyjnych i ich wzajemnemu oddziały
waniu z precesją geodezyjną. Zja
wisko precesji geodezyjnej jest następ
stwem sprzężenia zachodzącego po
między ruchem wirowym a obiego
wym, tzw. sprzężenia „spin-orbita”. 
Oznacza to, że oś obrotu każdego 
z pulsarów powinna doznawać skręce
nia. W konsekwencji musiałby zmie
niać się również kąt między osią pul
sara a kierunkiem do obserwatora — 
a to pociągałoby zmiany w kształcie 
rejestrowanych przez nas szerokości 
profili radiowych pulsarów. Efekt był
by widoczny najwyraźniej jako kon
trybucja do wyznaczonych z obserwa

cji wartości ruchu rocznego peryastro- 
nu dttj/dt w długich i krótkich skalach 
czasowych. Pomimo że dla PSR 
J0737-3039 oszacowany przyczynek 
jest o rząd wielkości większy niż dla 
układu PSR B I913+16, dotychczas 
nie zaobserwowano tych efektów.

Właściwa wartość dw/dt zależy od 
wartości momentu bezwładności 
gwiazdy neutronowej. Potencjalne 
obserwacje tego efektu pozwolą na 
wyznaczenie momentu bezwładności 
gwiazdy neutronowej po raz pierwszy 
w historii.

Zagadnienie podwójnego pulsara 
relatywistycznego jest bardzo szero
kie. Niemalże co kilka dni pojawiają 
się nowe, zarówno obserwacyjne, jak 
i teoretyczne publikacje traktujące 
o PSR J0737-3039. Te pierwsze poka
zały ostatnio właściwości polaryzacyj
ne radiowych profili obu pulsarów 
(Demorest i in., ApJ, 615, L 137,2004) 
oraz d ry f subpulsów  pu lsara  B 
(McLaughlin i in., ApJ, 613, L57,

2004). Prace teoretyczne skupiają się 
przede wszystkim na interpretacji 
wyników obserwacji i odtworzeniu 
geometrii układu, jak i samych pulsa
rów. Ponadto konfiguracja układu po
zwala na badanie własności magneto- 
sfer pulsarów. O PSR J0737-3039 na 
pewno usłyszymy jeszcze nieraz.

Na koniec, polecam stronę http:// 
www.jb.man.ac.uk/news/doublepul- 
sar/, gdzie można zobaczyć animację 
ruchu orbitalnego układu, jak również 
wizję atrystyczną ukazującą sposób 
powstawania podwójnego pulsara.

Autorka jest doktorantką w Cen
trum Astronomicznym PAN w To
runiu. Jej zainteresowania nauko
we skupiają się wokół fizyki gwiazd 
neutronowych i pulsarów
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Voyager 
u granic heliosfery

Po prawie 28 latach podróży przez Układ 
Słoneczny sonda kosmiczna Voyager 1 
dotarła do granic heliosfery. Ponieważ 
niedawno w „Uranii” były przypomniane 
dokonania Voyagerow (Juliusz Domań
ski Niezwykła misja, 2/2004), więc te
raz skoncentrujmy się już tylko na ostat
nim sukcesie sondy, która jest najbar
dziej odległym od Słońca dziełem rąk 
ludzkich.

Heliosferą nazywa się tę część prze
strzeni otaczającej Słońce, w której wiatr 
słoneczny dominuje nad materią mię- 
dzygwiazdową. Stale emitowany ze 
Słońca strumień cząstek elementarnych 
i unoszone przez nie słoneczne pole 
magnetyczne wydmuchują w ośrodku 
międzygwiazdowym jakby ogromny ba
lon. Jego rozmiary znacznie przewyż
szają odległości od Słońca najdalszych 
planet, czyli cały układ planetarny znaj
duje się wewnątrz heliosfery. Ponieważ 
Słońce przemieszcza się względem 
materii międzygwiazdowej, bryła helio
sfery przyjmuje kształt wydłużony w kie
runku tego ruchu. Jego prędkość jest 
mniej więcej dwukrotnie większa od 
prędkości dźwięku w ośrodku między
gwiazdowym, co skutkuje powstaniem 
przed frontem heliosfery struktury falo
wej, zwanej falą uderzeniową albo Szo
kiem. Powoduje ona wzrost gęstości 
i temperatury gazu międzygwiazdowe- 
go, który — oświetlony przez Słońce — 
emituje słabe promieniowanie nadfiole
towe. Już kilka lat temu za pomocą tele
skopu kosmicznego Hubble’a udało się 
zarejestrować prawdopodobnie to właś
nie świecenie. W identyfikacji jego źró

dła istotną rolę odegrały dane pomiaro
we uzyskane za pomocą sond Voyager. 
Wprawdzie te pierwsze obserwacyjne 
ślady granic heliosfery nie mówiły jesz
cze nic o ich odległościach od Słońca, 
ale potwierdzały teoretyczny model tej 
struktury. Warto podkreślić, że autorką 
trójwymiarowego i zależnego od czasu 
magnetohydrodynamicznego modelu 
heliosfery jest polska uczona Romana 
Ratkiewicz z Centrum Badań Kosmicz
nych PAN. Przewidziane przez nią asy
metrie obszaru granicznego heliosfery 
umożliwiły wytłumaczenie pewnych oso
bliwości wynikających z uzyskanych 
danych obserwacyjnych.

Zanim sondy Voyager, stale oddala
jąc się od Słońca, przetną falę uderze
niową frontu heliosfery, powinny napot
kać inny jeszcze obszar nieciągłości 
związany ze zmianą szybkości wiatru 
słonecznego z naddźwiękowej na pod- 
dźwiękową. Następuje ona wtedy, gdy 
wiatr słoneczny jest już tak rozrzedzo
ny, że jego ciśnienie nie jest w stanie 
zrównoważyć ciśnienia materii między
gwiazdowej. Gwałtowne hamowanie 
wiatru słonecznego, zwane szokiem 
końcowym, powoduje zamianę części 
jego energii kinetycznej na energię ciepl
ną podnosząc temperaturę gazu mię- 
dzygwiazdowego, lokalny wzrost natę
żenia pola magnetycznego oraz poja
wienie się różnych nieregularności i ru
chów turbulentnych. Wydaje się, że te 
wszystkie teoretycznie przewidywane 
zjawiska zostały zaobserwowane przez 
sondę Voyager 1 w połowie grudnia 
2004 r. Dowiedziano się o tym później, 
gdy cały strumień danych pomiarowych 
z tego okresu został odebrany na Ziemi. 
Po opracowaniu uzyskanych danych 
i upewnieniu się, że rzeczywiście mogą

one wskazywać na przekroczenie przez 
sondę szoku końcowego, zdecydowa
no się na ogłoszenie tego faktu w końcu 
maja tego roku, podczas konferencji 
Amerykańskiej Unii Geofizycznej w No
wym Orleanie. Ostrożność, z jaką tym 
razem podchodzono do zaobserwowa
nych zjawisk, brała się przede wszyst
kim stąd, że już w 2003 r. opublikowano 
informację o osiągnięciu przez Voyage- 
ra 1 granic heliosfery, która nie wytrzy
mała jednak krytyki. Chodziło przede 
wszystkim o to, że nie zaobserwowano 
wtedy zmiany natężenia pola magne
tycznego. Tym razem magnetometr son
dy wskazał niemal trzykrotny wzrost na
tężenia pola magnetycznego w odległo
ści około 94 jednostek astronomicznych 
od Słońca. Jest to jeden z najsilniejszych 
argumentów za tym, że zaobserwowa
ny także wzrost temperatury i gęstości 
naładowanych cząstek oraz silne zakłó
cenia fal plazmowych świadczą o prze
kroczeniu przez sondę szoku końcowe
go heliosfery. Oczekuje się, że sonda 
Voyager 2, która obecnie znajduje się w 
odległości 76 jednostek astronomicz
nych od Słońca, dotrze do tej granicy za 
3-5 lat.

Obie sondy Voyager sąjeszcze ciąg
le sprawne technicznie i kontakt z nimi 
jest stale utrzymywany. Jest to możliwe 
przede wszystkim dzięki wyposażeniu 
ich w termojądrowe źródła energii, za
pewniające funkcjonowanie sond przy
najmniej do 2020 r. Do tego czasu nie 
powinno też zabraknąć paliwa niezbęd
nego do pracy silników korekcyjnych, 
służących do takiego ustawiania sondy 
w przestrzeni, aby jej główna antena była 
stale skierowana na Ziemię, co jest ko
nieczne dla zapewnienia z nią łączno
ści. Po przekroczeniu granic heliosfery 
sondy Voyager znajdą się w przestrzeni 
międzygwiazdowej. Wprawdzie długo 
jeszcze będą się poruszać pod decydu
jącym wpływem oddziaływania grawita
cyjnego Słońca, ale za kilkadziesiąt ty
sięcy lat i ono zmaleje do tego stopnia, 
że kontrolę nad ich ruchem przejmie pole 
grawitacyjne Galaktyki, a może też ja
kichś innych, mijanych po drodze 
gwiazd. Te dwa maleńkie obiekty będą 
istnieć bardzo długo, pewnie tak długo 
jak nasza Galaktyka. Prawdopodobień
stwo jakiegoś ich zniszczenia wydaje się 
znikome. Można sobie zatem wyobra
zić, że za miliony czy nawet miliardy lat, 
kiedy nas już nie będzie, nie będzie Zie
mi ani Słońca, Voyagery pozostaną we 
Wszechświecie jedynymi świadkami 
naszego istnienia.

Krzysztof Ziołkowski
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Wykonany przez Gemini North obraz gwiezdnego matecznika RY 
Tau. Ukazuje on szczegółowo postrzępione resztki gazowego ob
łoku, z którego powstała jasna gwiazda widoczna poniżej centrum 
zdjęcia

Narodziny gwiazdy
Korzystanie z ogromnego teleskopu 
stojącego na hawajskim wulkanie Mau- 
na Kea to z pewnością marzenie nie
jednego amatora nocnego nieba. Ostat
nio spełniło się ono dla grupy astrono
mów amatorów z kanadyjskiej prowin
cji Que-bec. Uzyskali oni rzadką możli
wość użycia jednego z największych te
leskopów na Ziemi, 8-metrowego Ge
mini. Taka sposobność została przez 
nich wykorzystana do najbardziej wni
kliwych obserwacji gwiezdnego ma
tecznika, jakie były kiedykolwiek prowa
dzone. Całe przedsięwzięcie było rezul
tatem ogólnonarodowego konkursu 
przeprowadzonego w Kanadzie. Zada
niem uczestników było przygotowanie 
projektu obserwacji przy użyciu telesko
pu Gemini. Powinny się w nim znaleźć 
szczegółowy opis projektu, uzasadnie
nie jego celowości oraz przedstawienie 
spodziewanych, istotnych wyników na
ukowych. Ponadto należy przedstawić 
szczegółowy plan obserwacji. Nasza 
grupa wiedziała, iż ten obiekt jest nie
zwykły i nie był wcześniej poddany 
szczegółowym obserwacjom przy po
mocy dużego teleskopu w rodzaju Ge
mini — powiedział Gilbert St-Onge, 
członek klubu zgłaszającego projekt — 
Coś mi się zdaje, że nie tylko wykonali
śmy ładne zdjęcie, ale również dostar
czyliśmy zawodowcom nieco nowych, 
wartościowych danych!

Astronom z projektu Gemini, Tracy 
Beck, która bada gwiazdowe inkubato
ry, zgadza się z takim stwierdzeniem. 
Ten obiekt jest klasycznym i jednym  
z pierwszych, bezpośrednio poznanych 
przykładów tego typu młodych gwiazd 
— wyjaśnia — myślę, iż to najgłębsze 
i najbardziej szczegółowe zdjęcie tego 
obiektu kiedykolwiek wykonane; na
ukowcy z całą pewnością wykorzystają 
w przyszłości te dane do szczegóło
wych badań. Obserwowany obiekt, zna
ny jako RY Tau, jest częścią grupy 
obiektów określanych mianem gwiazd 
TTauri. Reprezentują one najmłodsze,

Gemini North. Fot. Gemini Observatory

małomasywne ga
tunki gwiazd, które 
całkiem niedawno 
wydostały się z ko
konów gazu i pyłu, 
w których się formo
wały. Nowe obrazy 
RY Tau wykonane 
przez Gemini przed
stawiają uderzające 
obszary postrzę 
pionych filamentów 
gazowych, które 
świecą, rozprasza
jąc promieniowanie 
pochodzące od po
bliskiej gwiazdy. Na 
przestrzeni najbliż
szych kilku milionów 
lat gaz ten zostanie 
odrzucony w prze
strzeń przez cen
tralną gwiazdę, w 
wyniku czego pozostanie zwykła gwiaz
da i być może rodzina planet powsta
łych przy okazji z resztek materii.

Obserwacje, które zajęły w sumie 
około godziny, przeprowadzone zostały 
z wykorzystaniem spektrografu GMOS 
(ang. Gemini Multi-Object Spectrograph) 
i stanowiły prawdziwe wyzwanie. Gwiaz
da centralna jest bowiem tak jasna, iż 
jej blask przyćmiewa słabe świecenie 
otaczających ją  obłoków. Aby przezwy
ciężyć te trudności, wykonano szereg 
krótkich ekspozycji, które następnie po
łączono, by uzyskać ostateczne zdjęcie. 
Wykorzystano również cztery filtry, aby 
wydobyć z obłoku kolory interesujących 
szczegółów.

Cały program był sponsorowany 
przez grupę uczonych koordynujących 
obserwacje Gemini prowadzone dla Ka
nady przez należący do kanadyjskiej Na
rodowej Rady Naukowej (ang. National 
Research Council) Astrofizyczny Insty
tut Herzberga (ang. Herzberg Institute 
of Astrophysics) znajdujący się w Victo- 
rii w prowincji Kolumbii Brytyjskiej. Kon
kurs, który wystartował w 2004 r., zgro
madził projekty od ponad setki amator
skich klubów astronomicznych z całej 
Kanady. Był on formą podziękowania za 
ich pracę wspierającą edukację astro
nomiczną mieszkańców Kanady. Zwy
cięski projekt został wybrany przy zasto
sowaniu podobnych procedur, jakich 
przestrzega się w przypadku zawodo
wych astronomów, gdzie kryteriami są 
wartość naukowa oraz oszacowanie 
celowości i unikatowości obserwacji. 
Gdy po raz pierwszy pracowaliśmy nad 
zaplanowaniem tych obserwacji, żarto

bliwie określiliśmy ten program jako „go
dzina dla amatora”, jako że pozwala on 
astronomom amatorom na uzyskanie 
godziny pracy z dużym teleskopem — 
powiedział Doug Welch, kanadyjski 
uczony pracujący w projekcie Gemini — 
jednak kaliber zgłaszanych projektów 
i naukowy potencjał uzyskanych danych 
pokazuje, iż bardziej mamy do czynie
nia z czymś w rodzaju specjalnego tur
nieju golfowego, gdzie hobbiści pracują 
bezpośrednio z zawodowcami!

Konkurs obejmował również godzi
nę pracy z sąsiadem Gemini — Kana- 
dyjsko-Francusko-Hawajskim Telesko
pem (ang. Canada-France-Hawaii Te
lescope (CFHT)). Przypadła ona gru
pie z prowincji Alberta w Kanadzie, która 
wykorzystała możliwości teleskopu do 
sporządzania obrazów większych ob
szarów nieba i przeprowadziła obser
wacje gromady gwiazdowej Plejad. Ob
serwatorium Gemini jest wynikiem 
współpracy międzynarodowej, która 
zaowocowała wybudowaniem dwóch, 
identycznych, 8-m teleskopów. Tele
skop im. Fredericka C. Gilleta znajduje 
się na Manua Kea na Hawajach (Gemi
ni North), drugi teleskop umieszczono 
na górze Cerro Pachón w centralnym 
Chile (Gemini South). W ten sposób oba 
teleskopy umożliwiają obserwację całe
go nieba. Wykorzystują ponadto najnow
sze technologie umożliwiające dużym, 
względnie cienkim zwierciadłom, przy 
wykorzystaniu aktywnego sterowania, 
na zbieranie i ogniskowanie zarówno 
światła widzialnego, jak i promieniowa
nia podczerwonego.

Marek Weżgowiec
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na rozkładówce:

'  Mgławica 
Carina (Kil)

Zdjęcie przedstawia obszar tzw. 
południowego filara mgławicy. Na 
obrazie uzyskanym w zakresie wi
dzialnym pyłowe kolumny są nie
liczne i słabo widoczne (jako ciem
ne obszary pochłaniające światło), 
natomiast podczerwone odbiorni
ki kosmicznego teleskopu Spitze- 
ra umożliwiają wniknięcie do wnę
trza tego kompleksu, ujawniając 
term iczną emisję „zarodków” 
gwiazd — rozgrzewających się Za
gęszczeń gazu i pyłu. Wszystko to 
dzieje się w bezpośrednim są
siedztwie jednej z najsłynniejszych 
gwiazd Drogi Mlecznej — ij Can
nae (p. „Urania-PA” 5/01, s.196). 
To właśnie jej promieniowanie 
i wiatr gwiazdowy w znacznym 
stopniu przyczyniły się do formo
wania całej fali zagęszczeń w ota
czającej ją  mgławicy. Jest to ob
szar rozciągający się w przestrzeni 
na około 200 l.św. Do tej pory nie 
mieliśmy okazji w bezpośredni 
sposób poznać tego konglomera
tu rodzących się i już istniejących 
gwiazd o ogromnej rozpiętości 
masy i wieku. To jakby poznawać 
od razu całe drzewo genealogicz
ne kilku pokoleń gwiazd powoła
nych do istnienia przez założyciel
kę „dynastii” — i] Carinae.

Różnym barwom odpowiada 
promieniowanie różnych zakre
sów podczerwieni. Gwiazdy tła wy
różniają się barwą niebieską ro
dzące się w mgławicy można roz
poznać po barwie białej i żółtej. 
Czerwień ujawnia struktury pyło
we, zieleń — obszary gorącego 
gazu. Sama t] Car leży ponad 
górną krawędzią zdjęcia — jest 
zbyt jasna, by mogły ją  bezpośred
nio badać czułe detektory telesko
pu Spitzera.
Warto może wspomnieć, że łączny 
czas ekspozycji w czterech zakre
sach widma wyniósł zaledwie 
1,2 s. Na niebie to obszar o roz
miarach około 1 stopnia. Wszyst
ko rozgrywa się w odległości ok. 
10 tys. l.św. od nas. (kr)

Obszar N 214 w Wielkim 
Obłoku Magellana

Mgławica N 214 (fot. 1) to ogromny ob
łok gazu i pyłu położony na peryferiach 
sąsiadki Mlecznej Drogi. To obszar po
wstawania masywnych gwiazd, którego 
główny składnik — N 214 C (znany też 
jako NGC 2103 lub DEM 293) — jest 
szczególnie interesujący ze względu na 
obecność bardzo rzadkiego typu gwiaz
dy (na całym niebie obserwujemy ich 
zaledwie tuzin) oznaczonej Sk-71 51. 
Korzystając z 3,5 m teleskopu NTT w La 
Silla (Chile, ESO) grupa astronomów 
z Francji i USA przeprowadziła szcze
gółowe badania tego obszaru.

N 214 C (fot. 2) rozciąga się na ob
szarze 170 na 125 lat świetlnych. Cen
tralną pozycję zajmuje najjaśniejsza i naj
gorętsza w całej mgławicy gwiazda 
(a w zasadzie bardzo gęste skupisko kil
ku gwiazd) Sk-71 51. Na północ od niej 
przebiega długi łuk silnie sprężonego 
gazu utworzonego przez wiatr gwiazdo
wy. Widać też około tuzina jasnych 
gwiazd rozsianych po całej mgławicy i kil
ka innych kłaczkowatych oraz kolumno
wych struktur. Na szczególną uwagę za
sługuje swego rodzaju „bańka” (ang. blob) 
położona na północnym krańcu tej czę
ści mgławicy (patrz komentarz do fot.5).

Aby dokładnie przebadać centralny 
obiekt Sk-71 51, astronomowie wykorzy
stali specjalną technikę dekonwolucji 
obrazu (fot. 3). Umożliwiła ona wyodręb
nienie w gęstym jądrze gwiazdy, zajmu
jącym obszar ok. 4 sekund łuku, co naj
mniej sześciu składników. Analiza wid
mowa pozwoliła zidentyfikować najjaś
niejszy z nich jako gwiazdę typu widmo
wego 02V. Byłby to obiekt skrajnie go
rący o masie około 80 mas Słońca i nie 
jest wykluczone, że stanowi on układ 
dwóch lub więcej obiektów.

Na podstawie dokonanych obserwa
cji uzyskano dane dla 2341 gwiazd ob
szaru N 214 C. Pozwoliło to na umiesz
czenie ich na tzw. diagramie barwa — 
jasność (rys. 4). Widać wyraźnie, że 
obiekty wchodząw skład dwóch różnych 
grup: ciągu głównego oraz bardziej za
awansowanej ewolucyjnie populacji. Na 
ciąg główny młodego pokolenia (o wie
ku około miliona lat) składają się gwiaz
dy o masach początkowych z przedzia
łu od 2 do około 80 mas Słońca. Z kolei 
populację gwiazd zaawansowanych 
ewolucyjnie (o wieku rzędu miliard lat) 
tworzą głównie obiekty mniej masywne.

Na fot. 5 widzimy kulistą bańkę gorą
cego, zjonizowanego gazu odległą 
o około 60” (tj. jakieś 50 l.św.) od Sk-71 
51. Ma ona średnicę około 4 l.św. i jest 
wyraźnie rozdzielona na dwie półkule 
włóknem pyłu układającym się prawie

Fot. 1. Mozaika przedstawiająca obszar zjo
nizowanego wodoru N 214 w Wielkim Obło
ku Magellana. Uzyskano ją, składając kilka 
oddzielnych obserwacji teleskopem NTT przy 
użyciu sześciu różnych filtrów. Pole widze
nia to 248” na 332", co odpowiada przestrzen
nym rozmiarom 200 na 270 l.św.

dokładnie w kierunku północ— południe. 
Jej położenie na niebie pokrywa się z sil
nym źródłem podczerwonym, 05423- 
7120, odkrytym przez satelitę IRAS. Źró
dło jest 200 000 razy jaśniejsze od Słoń
ca i wymaga obecności albo gwiazdy 
ciągu głównego typu 07 o masie ok. 40 
mas Słońca, albo też powstającej jesz
cze gwiazdy o masie rzędu 100 mas 
Słońca. To zupełnie nowy gatunek 
w astronomicznym ZOO, tzw. HEB (ang. 
High Excitation Blob) — gęsty i niewiel
ki obszar Hll o rozmiarach kilku I. św. 
(podobny zaobserwowano wcześniej 
w mgławicy N 159, również w Wielkim 
Obłoku Magellana), położony na skraju 
większego obłoku zjonizowanego wodo
ru. Mechanizm jego formowania nie jest 
jeszcze do końca wyjaśniony.

Praca opisująca obszar N 214 i pro
cesy tam zachodzące ukazała się 
w Astronomy & Astrophysics, jest też do
stępna w internecie (www.edpscien- 
ces.org/articles/aa/pdf/press-releases/ 
PRAA200508.pdf). (kr)

gwiazd obszaru N 214 C. Liniami oznaczono 
wynikające z modeli ewolucji pozycje gwiazd 
o wieku 1 min, 1 mld i 10 mld lat (przyjęto 
skład chemiczny i odległość odpowiednią dla 
Wielkiego Obłoku Magellana). Obiekt ozna
czony numerem 17 to główny składnik gro
mady Sk-71 51
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Fot. 2. Fragment całego obszaru Hll przedstawiający najwyraźniej widoczną część mgła
wicy —  N 214 C. Pole widzenia 193" na 201”, obszar: 160 na 170 l.św.

Fot. 3. Niewielki, centralny fragment mgławicy N 214 C, otoczenie gwiazdy Sk-71 51 (filtr 
V). Po lewej surowy obraz uzyskany po odjęciu tła mgławicy (wartość seeingu to 0”,72, co 
odpowiada 8,5 pikselom), po prawej obraz po dekonwolucji (wyostrzeniu), rozdzielczość 
wzrosła do 3 pikseli (0",25 na niebie). Całe pole widzenia ma rozmiary 21",7 na 21",7

Fot. 5. Bańka zjonizowanego gazu w pół
nocnej części mgławicy N 214 C. Obraz 
uzyskano przy użyciu filtrów wąskopasmo
wych: H(( (barwa czerwona), [O III] (zielona) 
i H/( (niebieska). Pole widzenia: 104” na 101”, 
obszar: 85 na 82 l.św.
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Najdalsza 
planeta pozasłoneczna

W końcu maja br. polskie media obiegła 
wiadomość, że Polacy odkryli nową pla
netę, krążącą wokół gwiazdy odległej od 
nas o ponad 15 tysięcy lat świetlnych, 
w centralnych obszarach naszej Galak
tyki. Dokonali tego odkrycia nową me
todą która pozwoliła sięgnąć aż tak głę
boko w czeluście Kosmosu. Wypada 
więc przybliżyć PT Czytelnikom „Uranii- 
-Postępów Astronomii” to odkrycie, któ
re nosi kryptonim OGLE-2005-BLG-071.

Na początku pragnę oddać honor 
wszystkim współodkrywcom — praca, 
która jest naukowym komunikatem
0 odkryciu i która została skierowana 20 
maja br. do druku w „Astrophysical Jour
nal Letters” ma 33 autorów: 10 Pola
ków, realizatorów programu OGLE i 23 
innych astronomów z całego prawie 
świata (USA, UK, Chile, Australii, Korei 
Południowej, Japonii, Izraela i Nowej 
Zelandii), realizatorów podobnych pro
gramów noszących nazwy takie jak Mi- 
croFUN, MOA i PLANET/RoboNet. 
Wśród tej grupy współautorów byli też 
dwaj młodzi miłośnicy astronomii z No
wej Zelandii pracujący teleskopami 10-
1 14-calowymi.

Dlaczego tak głośno było w mediach 
o tym odkryciu? Przecież odkryto już bli
sko 150 pozasłonecznych planet, 
a astronomowie polscy związani z pro
gramem OGLE odkryli już kilka (6) pla
net za pomocą tzw. tranzytu, czyli prze
chodzenia planety przed tarczą gwiaz
dy i powodującą osłabienie jej blasku. 
Innąmetodąodkrywania planet pozasło
necznych jest metoda pomiaru prędko
ści radialnej gwiazd. Jeśli jest jakieś cia
ło obiegające gwiazdę, to ta gwiazda wy
konuje cykliczne oscylacje, bo zgodnie 
z pierwszym prawem Keplera oba ciała 
krążą wokół wspólnego środka mas ta
kiego układu. Obserwując z Ziemi, wi
dzimy cykliczne zbliżanie się i oddala
nie gwiazdy od nas. To jest podstawo
wa metoda pomiarów prowadząca do 
odkrywania planet, ale prędkości (radial
ne) trzeba mierzyć z dokładnością do 
kilku metrów na sekundę. Trzeba więc 
używać dużych teleskopów i doskona
łych spektrografów. Obydwiema meto
dami odkrywa się planety wokół gwiazd 
raczej jasnych, a więc bliskich, na ogół 
oddalonych od nas nie dalej niż kilkaset 
lat świetlnych.

Metodą przy pomocy której odkryto 
planetę, o której mówimy, jest obserwa
cja zjawiska mikrosoczewkowania gra

witacyjnego. Teoria tego zjawiska i jego 
zastosowanie do poszukiwania ciemnej 
(nie świecącej lub słabo świecącej) 
materii została zaproponowana w po
łowie lat 80. przez Polaka, profesora 
Bohdana Paczyńskiego, aktualnie 
z Princeton w USA. To właśnie na jego 
koncepcji oparł się program OGLE re
alizowany przez astronomów z Uniwer
sytetu Warszawskiego wespół z astro
nomami amerykańskimi i inne podob
ne programy badawcze (patrz „Postę
py Astronomii”, 1993, t. 43, z. 3, s. 100; 
z. 4, s. 171; 1995, t. 43, z. 3, s. 124 oraz 
http://orion.pta .ed u. pl/ art./soczewki/in- 
dex.html). Gdy na drodze promieniowa
nia gwiazdy znajdzie się jakiś niewi
doczny obiekt (brązowy karzeł, plane
ta, ciemna materia), to światło tej gwiaz
dy ulegnie wzmocnieniu w charaktery
styczny sposób. Rocznie, mierząc jas
ności milionów gwiazd, astronomowie 
w programie OGLE obserwują ok. 600 
zjawisk mikrosoczewkowania. Zjawisko 
zauważone w dniu 17 marca 2005 r. na 
tyle zaintrygowało szefa programu 
OGLE prof. Andrzeja Udalskiego, że 
ogłosił alert obserwacyjny i wezwał brat
nie programy do obserwacji tego obiek

tu. Miesiąc później, zgodnie z przewi
dywaniami, gwiazda ta osiągnęła naj
większy blask, rysując swą krzywą bla
sku ze strzelistymi dzióbkami, zgodnie 
z teoretycznym modelem dla gwiazdy, 
której światło zaburzone jest obecno
ścią planety o masie kilku mas jowiszo
wych (rzeczywisty stosunek masy pla
nety do masy gwiazdy jest 0,007) i znaj
dującej się w odległości 3-4 jednostek 
astronomicznych od swego słońca. Do
tychczas odkrywane planety znajdowa
ły się bardzo blisko swej gwiazdy cen
tralnej.

Jest to drugi przypadek odkrycia pla
nety przy pomocy zjawiska mikroso
czewkowania. A metoda ta pozwala na 
odkrywanie planet wokół bardzo odleg
łych gwiazd, a masy planet powodujące 
zjawisko mogą być bardzo małe, nawet 
wielkości Marsa. Stanowi to wielką na
dzieję na odkrywanie planet wielkości 
Ziemi, bez oczekiwania na przełom tech
nologiczny przyszłej dekady ( np. na 
wprowadzenie w przestrzeń kosmiczną 
satelity SIM i innych). Odkrycie to jest 
też wielkim sukcesem myśli i działań pro
fesora Bohdana Paczyńskiego.
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Krzywa blasku zjawiska OGLE-2005-BLG-071. Widzimy całokształt przebiegu zjawi
ska w czasie ok. 3 miesięcy (skala na osi x to czas mierzony w Dniach Juliańskich) 
oraz powiększone krytyczne fragmenty krzywej blasku. Źródło: astro-ph/0505451
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Najdalsza gromada galaktyk
Połączone siły astronomów europejskich (ESA/ESO) umożli
wiły odkrycie najodleglejszej formy zaliczanej do wielkoskalo- 
wej struktury Wszechświata. To gromada galaktyk XMMU 
J2235.3-2557 o masie kilka tysięcy razy większej od Mlecz
nej Drogi, odległa o około 9 mld lat świetlnych. Jak ujawnia 
obraz uzyskany za pomocą teleskopu VLT, gromada zawiera 
już niemłode, czerwone i eliptyczne galaktyki. Co ciekawe, 
i sama gromada wydaje się już być w całkiem zaawansowa-

24 ’  22 ‘  20 '  18’

Rektascensja (200)
22"  35"  16*

Fot. 2. Obraz gromady galaktyk XMMU J2235.5-2557 uzys
kany kamerami teleskopu VLT z nałożonymi konturami natę
żenia promieniowania X. Mozaikę z zakresu optycznego 
i podczerwonego złożono na podstawie obserwacji w trzech 
pasmach: 2,2 mikrona (barwa czerwona, czas ekspozycji: 
1 godz.), 910 nm (barwa zielona, 480 s) oraz 657 nm (barwa 
niebieska, 1140 s)

nej fazie rozwoju. Musiała więc powstać na bardzo wczesnym 
etapie ewolucji Wszechświata.

Gromady galaktyk to największe wyraźnie wyodrębnione 
i powszechnie występujące struktury Wszechświata, zawie
rające setki lub tysiące galaktyk. Mniej więcej jedną piątą ich 
masy stanowi rozproszony, bardzo gorący gaz (a ściślej: pla
zma) o temperaturze osiągającej kilkadziesiąt milionów stop
ni. Tak rozgrzany ośrodek emituje silne promieniowanie w dzie
dzinie X, toteż do poszukiwania gromad galaktyk często wy
korzystuje się dane z satelitów rentgenowskich. Badając przy 
pomocy satelity XMM-Newton pobliską galaktykę aktywną 
NGC 7314, astronomowie natrafili w jej okolicy na ślad obec
ności odległej gromady (fot. 1) — było to bowiem rozległe, ale 
bardzo słabe źródło: w ciągu 12-godzinnej obserwacji zareje
strowano zaledwie 280 fotonów promieniowania X.

Znając położenie tajemniczego źródła, użyto teleskopu VLT 
do obserwacji w zakresie widzialnym.

Zidentyfikowano 12 dość jasnych galaktyk (fot. 2), dla któ
rych późniejsze obserwacje spektroskopowe wykazały prze
sunięcie ku czerwieni o wartości 1,4 — co odpowiada odle
głości 9 mid I. św. (czyli o 0,5 mid I. św. więcej niż najdalsza 
znana dotąd gromada galaktyk, patrz rys. 3). Zaskakujące 
jest to, że gromada nie różni się specjalnie od obserwowa
nych w bliższym otoczeniu Drogi Mlecznej. Można więc stwier
dzić, że we wczesnych etapach swojego życia Wszechświat 
musiał ewoluować bardzo szybko i szybko uzyskał swąobecną 
strukturę.

Fot. 1. Rentgenowski obraz aktywnej galaktyki NGC 7314 uzyskany 
przy pomocy satelity XMM-Newton, na którym zidentyfikowano emi
sję dodatkowego, słabego źródła. Pole widzenia kamery obejmuje 
obszar o rozmiarach tarczy Księżyca (pół stopnia), powiększono ob
szar o krawędzi ok. 3’
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Rys. 3. Diagram ilustrujący rozkład odległości znanych gro
mad galaktyk. Nowa gromada lokuje się w obszarze do tej 
pory nie obserwowanym, poza tzw. horyzontem ROSAT-a (czyli 
poza zasięgiem czułości poprzedniego znanego satelity rent
genowskiego)
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rozmaitości

To dopiero pierwszy rezultat progra
mu poszukiwania odległych gromad ga
laktyk, który podjęli astronomowie euro
pejscy. Więcej szczegółów można zna
leźć na stronie: www.astro.lsa.umich. 
edu/~cmullis/research/xmmuj2235

(kr)

Śmieci kosmiczne
Wprowadzaniu na orbity okołoziemskie 
satelity towarzyszy zaśmiecanie prze
strzeni kosmicznej różnymi częściami ich 
rakiet, osłon i na końcu nimi samymi, gdy 
przestaną wypełniać swą misję. Tych nie
chcianych śmieci ciągle przybywa — po
chodzą od nowych satelitów i stacji ko
smicznych, ale też od wzajemnego roz
bijania się wskutek przypadkowych zde
rzeń (zob. E. Wnuk, „Postępy Astrono
mii”, 1997, t. 45, z. 3, s. 8).

Kilkadziesiąt lat temu NASA powoła
ła do życia specjalne Biuro ds. Orbitują
cych Śmieci (Orbital Debris Program Of
fice), którego organem jest Amerykań
ska Sieć Kontroli Przestrzeni Kosmicz
nej SSN (US Space Surveillance Net
work). Sieć ta składa się z kilkunastu 
stacji obserwacyjnych, pracujących 
w zakresach widzialnych i radarowych 
zarówno na powierzchni Ziemi, jak 
i w przestrzeni kosmicznej. Jedną z naj
bardziej znanych stacji obserwacyjnych 
jest stacja radarowa Haystock na 
wschodnim wybrzeżu Stanów Zjedno
czonych, zdolna do śledzenia obiektów
0 rozmiarach do 1cm. Do tych celów 
został też zaadaptowany słynny teleskop 
Schmidta im. Curtisa z Michigan, który 
pracuje obecnie w Chile i śledzi szybko 
poruszające się obiekty do 18 wielkości 
gwiazdowej. Sieć SSN śledzi general
nie obiekty większe od baseballowej pi
łeczki (10 cm) na niskich orbitach (czyli 
od 400 do 2000 km nad Ziemią) i 1 m na 
orbitach wysokich (geostacjonarnych, 
kilkadziesiąt tysięcy km nad Ziemią). Do
tychczas obserwowała 26 tys. ciał na or
bicie wokół Ziemi, ale znaczna ich część 
już spadła na Ziemię lub uległa rozbiciu
1 obecnie liczba śledzonych ciał to ok. 
8500 na niskich orbitach i ok. 2500 obiek
tów na orbitach wysokich w rejonie sa
telitów geostacjonarnych. Około 7% tych 
ciał to aktywne satelity, 15% to części 
rakiet, a 78% to nieaktywne satelity lub 
ich szczątki. Badacze tych niechcianych 
obiektów niechętnie mówiąo nich w licz
bach, wolą mówić o ich gęstości prze
strzennej. Obecnie, w rejonie niskich 
orbit przypada 1 obiekt na km3 i ta licz
ba rośnie. Z rozpadu satelity „Cosmos 
1813” powstała chmura złożona z 846 
indywidualnych obiektów, z których tyl

ko 146 jest oficjalnie skatalogowanych. 
Ciała te stanowią oczywiste duże nie
bezpieczeństwo dla nowych misji ko
smicznych, ale też i zagrożenie dla 
mieszkańców Ziemi, bo często po pro
stu spadają Na przykład 13 stycznia 
2005 r. spadł w okolicach Bangkoku frag
ment (średnica ok. 1,2 m, waga prze
szło 50 kg) silnika rakiety STAR-48B, 
która wyniosła na orbitę okołoziemską 
jednego z satelitów systemu GPS (Glo
bal Positioning System). Podobne frag
menty spadały w poprzednich latach 
w Arabii Saudyjskiej i Argentynie. W dniu 
17 stycznia br. przypadkowo zderzyły się 
na wysokości 88,5 km nad południowym 
biegunem Ziemi fragment rakiety ame
rykańskiej satelity 1974-015B i fragment 
rakiety chińskiego satelity CZ-4. Ostat
nio zidentyfikowano też zderzenie, któ
re nastąpiło w 1991 r. między fragmen
tami satelity „Cosmos 1934” a resztka
mi z satelity „Cosmos 926”. Obecnie 
każdego dnia są setki tzw. bliskich 
przejść (w odległości mniejszej niż 1 km 
od siebie) obiektów, które nazywamy 
śmieciami kosmicznymi. I jeśli nie znaj
dziemy sposobu na „samooczyszczanie” 
się tego pasa, to wkrótce nie tylko staną 
się problematyczne przyszłe misje ko
smiczne, ale też, na skutek rozprasza
nia światła na tych „sztucznych ciałach 
niebieskich”, nocne niebo stanie się tak 
jasne, że trudno będzie nawet najwięk
szym teleskopom sięgać do gwiazd i ga
laktyk odległego Wszechświata.

Fragment silnika rakiety STAR-48B, która 
wyniosła na orbitę w 2000 r. jednego z sate
litów systemu GPS, a który spadł w Tajlan
dii, niedaleko Bangkoku, 13 stycznia 2005 r. 
Ten jajowaty obiekt mierzy ok. 1,2 m i waży 
więcej niż 50 kg

Radzą więc nad tym problemem od
powiednie gremia i komisje. Na przeło
mie lutego i marca br. odbyła się w Wied
niu doroczna „narada” w sprawie śmieci 
kosmicznych Komitetu Narodów Zjedno
czonych ds. Pokojowego Wykorzystania 
Przestrzeni Kosmicznej, a w kwietniu 
w Darmstadt Europejska konferencja na 
temat śmieci kosmicznych. Kolejne spo
tkania na szczeblach rządowych są 
przewidziane jeszcze w bieżącym roku 
i w latach następnych. Wszystko po to, 
aby chronić przestrzeń wokółziemską 
i zapewnić możliwość jej bezpiecznych
i owocnych badań na przyszłość.

(aw)

Wirtualny obraz śmieci kosmicznych z odległości zapewniającej dobre spojrzenie na popula
cję obiektów w rejonie orbity geosynchronicznej (35785 km nad Ziemią). Jasna, wąska ob
wódka globu ziemskiego to obiekty kosmiczne na niskiej orbicie (400-2000 km nad Ziemią) 
Źródło: NASA-JSCs
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w kraju

XXI Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium 
Astronomiczne w Grudziądzu

W1 dniach od 6 do 9 kwietnia 
odbyło się kolejne, już 31. 
Seminarium w Grudziądzu. 

Po dziesięciu Seminariach regional
nych rozpoczęto rachubę od jeden jako 
Seminaria Ogólnopolskie i stąd numer 
XXI. Seminarium było już w pełni 
przygotowane przez Małgorzatę i Mi
rosława Kubiaków oraz przez Kazimie
rza Schillinga, rozesłano zaproszenia 
i nagle św iat ob ieg ła  w iadom ość
0 śmierci Ojca Świętego Jana Pawła 
II. Pomimo chwil powagi, zadumy
1 żałoby uczestnicy zdecydowali się 
przyjechać.

W dniu przyjazdu postanowiono nie
co zmienić harmonogram prac tak, by 
umożliwić uczestnikom udział w uro
czystościach żałobnych. Postanowiono 
wydłużyć sesje przedpołudniową i po
południową 7 kwietnia oraz zawiesić 
sesję przedpołudniową 8 kwietnia tak, 
by uczestniczyć w pogrzebie Ojca 
Świętego.

Seminarium jest organizowane przez 
Polskie Tow arzystw o M iłośników  
Astronomii oraz przez Polskie Towarzy

stwo Astronomiczne, a patronat finan
sowy sprawowały Fundacja Astronomii 
Polskiej, władze Grudziądza oraz różne 
lokalne władze oświatowe. Praktycznie 
prace nad organizacją Seminarium pro
wadzili Małgorzata Śróbka-Kubiak, Mi
rosław Kubiak oraz Kazimierz Schilling.

W kraju napisano kilkaset referatów 
w 12 województwach (dolnośląskim, 
kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódz
kim, małopolskim, mazowieckim, po
morskim, śląskim, świętokrzyskim, war
mińsko-mazurskim, wielkopolskim, 
zachodniopomorskim oraz mieście Gru
dziądzu), z czego 26 zakwalifikowano 
do referowania w Grudziądzu. Każde 
województwo było reprezentowane 
w zasadzie przez autorów dwu refera
tów, „kibica” oraz nauczyciela. Tak więc 
przybyło kilkudziesięciu uczestników 
oraz jurorzy reprezentujący towarzystwa 
naukowe: przewodniczący dr Kazimierz 
Schilling z Planetarium i Obserwato
rium Olsztyńskiego (PTMA), dr Hen
ryk Brancewicz (PTMA), prof. Tadeusz 
Jarzębowski (PTMA), mgr Bogusław 
Kulesza (PTA), prof. Konrad Rudnicki

(PTMA) oraz prof. Andrzej Woszczyk 
(PTA).

7 kwietnia o godz. 10 oficjalnie roz
poczęto Seminarium, które zaszczycili 
swą obecnością wiceprezydent Gru
dziądza mgr Sławomir Szymański, wi- 
cestarosta grudziądzki m gr M arek 
Ostrowski, mgr Czesław Stawikowski 
reprezentujący Kuratorium Oświaty, 
mgr Ewa Czarnecka kierownik Wy
działu Oświaty Kultury i Sportu oraz 
gospodarz szkoły dyrektor mgr Miro
sława Wojtaszewska.

Po oficjalnych wystąpieniach, w po
wadze chwili, udzielono głosu H. Bran- 
cewiczowi, który swą krótką wypowie
dzią uczcił pam ięć zm arłego Ojca 
Świętego Jana Pawła II, podkreślając 
dwoma przykładami Jego koneksje 
astronomiczne (seminarium filozofii 
przyrody w Krakowskiej Kurii Bisku
piej oraz Obserwatorium Watykańskie
i zdjęcie Ojca Świętego w tym obser
watorium). Ponieważ przed sześcioma 
tygodniami zmarł stały członek jury, 
profesor Robert Głębocki, zmarłych 
uczczono minutą milczenia.
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Tradycyjne wspólne zdjęcie uczestników i organizatorów XXI OMSA w Grudziądzu. Fot. Gerard Szukay
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w kraju

Laureaci XXI OMSA: Mateusz Szyszka i Aleksandra Gumuła
Fot. Gerard Szukay

Następnie głos zabrał prof. Andrzej 
Woszezyk, wspominając profesora 
Roberta Głębockiego. Wykład inaugu
racyjny pt. „100 lat teorii względności 
Einsteina” wygłosił prof. Tadeusz Ja
rzębowski. Potem przyszła kolej na 
referaty przedstawicieli województw.

Na pierwszej sesji wygłoszono 9 
referatów, na drugiej również 9 oraz na 
trzeciej, piątkowej, B. Usłyszeliśmy 
referat o zaćmieniu Księżyca, o wyzna
czeniu długości miesiąca synodyczne- 
go wraz z dywagacjami na tematy hi
storyczne, dwa referaty o zegarach 
słonecznych, o badaniu widma czy włas
nych badaniach rakietowych i różnych 
próbach wystrzeliwania rakiet. Ostami 
referat wzbudził ożywioną dyskusję, 
szczególnie dotyczącą spraw bezpie
czeństwa. Cztery referaty były związa
ne z niedawnym przejściem Wenus 
przed tarczą Słońca, przy czym trzy 
zmierzały do wyznaczenia wielkości 
jednostki astronomicznej, a jeden (i ten 
wygrał) zajmował się wyznaczeniem 
promienia Wenus. Bardzo ciekawy był 
referat dotyczący rozważania teorii 
spadku meteorytu na terenie Wielko
polski (ten też wygrał). Dwa referaty 
dotyczyły badań kometamych, inny 
opisywał Marsa. Wielkie zainteresowa
nia wzbudził referat o charakterze mo
delowo turystyczno-poznaw czym  
przedstawiający, jak w rejonie Lidzbar
ku Warmińskiego można utworzyć mo
del Układu Słonecznego, przypisując 
planetom ciekawe pod względem tury
stycznym obiekty.

W części referatów przedstawiają
cych ważne zagadnienia astrofizyczne, 
a pisanych na podstawie przeczytanej 
literatury wywiązała się dość ostra dys
kusja. Niestety, często młodzi autorzy 
(a nawet nauczyciele) powołują się na 
prasę (nawet codzienną) pisaną przez 
niekompetentnych autorów, usiłują
cych wzbudzać sensacje. Okazuje się, 
że uczestnicy i nauczyciele nie zawsze 
docierają do „URANII” czy innych 
właściwych pozycji. Może dyskusja 
dotycząca referatów niepoprawnych 
była nawet przykra, ale konieczna. 
Uczestnicy zyskali dzięki niej wypro
stowanie wiadomości, zdobywając nie 
tylko właściwą wiedzę, ale również 
przykłady krytycznej oceny przegląda
nych materiałów.

P o s i e d z e n i e  
jury odbyło się w 
piątek, po zakoń
czeniu referatów.
Z w y c z a j e m  lat  
ubiegłych odbyła 
się wstępna dysku
sja na temat wygło
szonych referatów, 
po czym każdy z 
jurorów podał swe 
oceny w skali od 1 
do 10. Maksymalna 
ocena mogła więc 
wynosić 60 punk
tów, a minimalna 6.
Jury wyróżniło referaty, które uzyska
ły co najmniej 37 punktów. Końcowa 
zatwierdzona kwalifikacja przedsta
wia się, jak następuje:

1. Dwa równorzędne pierwsze miej
sca po 57 punktów

—  Aleksandra Gumuła, Wieliczki 
woj. Małopolskie, za referat Dziura na 
Słońcu,

— Mateusz Szyszka, Poznań woj. 
Wielkopolskie za referat Linia Mora- 
sko-Przełazy- Jankowo Dolne, Rozwa
żenie spadku meteorytu na terenie Wiel
kopolski,

2. Joanna Drążkowska, 55 punktów, 
Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko- 
-mazurskie, Modele Układu Słoneczne
go w skali,

3. Sylwia Babicz i Daniel Pieniążek, 
53 punkty, Gdańsk, woj. pomorskie, 
Konstrukcja zegara słonecznego,

4. Karolina Brodzińska, 47 punktów, 
Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, Ob
serwacje komet na podstawie obserwa
cji C/2004 Q2,

5. Łukasz Sęk, 46 punktów, Kra
ków, woj. małopolskie, Miesiąc syno- 
dyczny,

6. Damian Jabłeka, 44 punkty, 
Pszczyna, woj. śląskie, Gdy bogini 
miłości spotyka tarczę najwyższego,

7. Jacek Dargiel i Kamil Matuszew
ski, 42 punkty, Włodawa, woj. lubel
skie, Bogini po przejściach — tranzyt 
Wenus AD2004,

8. Piotr Wawrzyniak, 40 punktów, 
Radziejów, woj. kujawsko-pomorskie, 
Całkowite zaćmienie Księżyca,

9. Bogdan Janus, 39 punktów, Łódź, 
woj. łódzkie, Ciemna materia braku
jąca część Wszechświata,

10. Paweł Rolbiecki, 38 punktów, 
Gdańsk, woj. pomorskie, Ciemna ma
teria we Wszechświecie,

11. Karol Gołuch, 37 punktów, Bu
sko Zdrój. woj. świętokrzyskie, Venus 
Transit — obliczanie jednostki astro
nomicznej.

Wyniki te przedstawiono w sobotę, 
na uroczystości zakończenia. W uro
czystości ponownie uczestniczyli nasi 
drodzy Goście. Po kilku krótkich prze
mówieniach sesja została podsumowa
na przez Prezesa PTMA dr Henryka 
Brancewicza. Następnie Przewodni
czący ogłosił wyniki, wręczono dyplo
my najpierw uczestnictwa w Semina
rium (tym nie wymienionym, bo zajęli 
miejsca dalsze od jedenastego), następ
nie Małgorzata Śróbka-Kubiak i Hen
ryk Brancewicz wręczali dyplomy i na
grody. Wśród nagród znalazły się 
lornetki, radiomagnetofon, statywy do 
lornetek, kalkulator, encyklopedie, al
bumy, prenumerata „Uranii-Postępów 
Astronomii” itp. Po uhonorowaniu 
uczestników wręczono dyplomy nie
którym nauczycielom.

Przewodniczący Kazimierz Schiling 
ogłosił termin kolejnego Ogólnopol
skiego Młodzieżowego Seminarium 
Astronomicznego: 15-18 marca 2006 r. 
Datę tak dobrano, by umożliwić zain
teresowanym obserwacje zaćmienia 
Słońca. Przedstawiciel Politechniki 
Gdańskiej wręczył jurorom pamiąt
kową książkę Wydziału Elektrycznego 
i spotkanie zakończono. Uczestnicy 
rozpoczęli wyjazdy, które stają się co
raz trudniejsze. Wszyscy jednak cze
kają na kolejne spotkanie.

Henryk Brancewicz
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galeria obiektów NGC

NGC 2371/2
a (J2000) 07h, 25,6"
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

+29° 29 
Bliźnięta
Mgławica planetarna 
13,0 
11,3 
+0,2 
1' x 0,6'

1,5 kpc 
+21 km/s

Pod tymi dwoma numerami katalogowymi kryje się jeden 
obiekt: niezbyt jasna mgławica planetarna, która swoim 
kształtem przypomina orzeszek ziemny albo hantle. Jej część 
południowo-zachodnia jest oznaczana jako NGC 2371 
a część północno-wschodnia jako NGC 2372. Odkryta zo
stała przez Williama Herschela, który skatalogował ją  pod 
dwa osobne obiekty pod numerami H 11.316 i H 11.317. W ka
talogu Dreyera znajdziemy taki oto opis jej obu części: „jas
na, mała, zaokrąglona, pośrodku z jaśniejszym jądrem, po
przedzająca z podwójnej mgławicy", przy czym w opisie NGC 
2372 pojawiają się określenia: „dość jasna” i „następująca 
z...”. Dopiero w 1917 r. Pease odkrył, że obie mgławice sta
nowią w istocie jedną mgławicę planetarną.

Mgławica jest stosunkowo słaba i by ją  zauważyć, trzeba 
dysponować teleskopem o średnicy co najmniej 15 cm. Wi
dać ją  wtedy jako słabą, nieregularną plamkę przy powięk
szeniu około 80 razy. Jednak niektórzy obserwatorzy do
noszą że udało im się zobaczyć NGC 2371/2 w lunetkach 
o średnicy 8-10 cm! Prawdopodobnie dostrzegają jedynie 
jaśniejszą południową część mgławicy. Przy obserwacjach 
tej mgławicy bardzo przydaje się filtr OIII oraz użycie du
żych powiększeń (ponad 250 razy). Przez większy teleskop 
o średnicy 30-40 cm można zobaczyć o wiele więcej szcze
gółów: południowa część mgławicy jest bardziej skoncen
trowana, w jej obrębie można zidentyfikować gwiazdopo- 
dobną kondensację mgławicy, północna część jest bardziej 
rozmyta, wydaje się też nieco większa, pomiędzy nimi moż
na z trudem dostrzec słabą gwiazdę 15 wielkości gwiazdo
wej, która jest gwiazdą centralną. Obie części są zanurzone 
w słabym halo w kształcie orzeszka ziemnego, a prostopad
le do kierunku łączącego obie części znajdują się dwa słabe 
pojaśnienia widoczne na zdjęciach tej mgławicy.

Mgławica pobudzana jest do świecenia przez bardzo go
rącą gwiazdę centralną mającą temperaturę około 120 tys. 
K i jasność 5 tys. razy większą od Słońca. Jej typ jest okreś
lany jako WR i jest ona obecnie w fazie przejściowej pomię
dzy jądrem mgławicy planetarnej i białym karłem. Tempera
tura w samej mgławicy wynosi aż 14 tys. K, co powoduje, że 
emituje ona niewiele energii w linii Ha i kolor mgławicy jest 
niebieskawozielony.

NGC 2392
a  (J2000) 
<3 (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

07h, 29,2m 
+20° 55'
Bliźnięta
Mgławica planetarna
9,9
9.2 
- 1,0
47" x 43”
- 1 , 2  kpc
84.2 km/s

William Herschel odkrył tę piękną mgławicę planetarną 
17 stycznia 1787 r. i skatalogował ją  pod numerem H IV.45. 
W obrębie mgławicy można wyróżnić dwa sferyczne zagęsz
czenia materii, które widzimy jako koncentryczne pierście
nie, nadające jej specyficzny wygląd. Stąd jej nazwy: mgła
wica Eskimos lub Klaun. W katalogu NGC jej opis jest na
stępujący: „jasna, mała, okrągła, gwiazda dziewiątej wielko
ści w środku i ósmej wielkości na północ od niej”. NGC 2392 
łatwo zauważyć nawet w małym teleskopie o średnicy 
8-10 cm, przez który wraz z sąsiadującą z nią w odległości 
kątowej 1 ’ gwiazdą SAO 79428 wygląda jak gwiazda po
dwójna. Mgławica ta doskonale „znosi” wielkie powiększe-
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W

nia i najlepiej ją  obserwować, korzystając w danych warun
kach z maksymalnie dużych powiększeń. W teleskopie
0 średnicy około 20 cm przy powiększeniu około 200 razy 
można dostrzec w obrębie mgławicy jaśniejszy pierścień 
wokół centralnej gwiazdy oraz słabą zewnętrzną otoczkę 
mgławicy o średnicy około trzy razy większej niż pierścień -  
spójrz na zamieszczony obok rysunek NGC 2392 wykona
ny z pomocą 100-cm teleskopu przy powiększeniu 125*
1 użyciu filtru OIII. Wokół centralnej gwiazdy jest ciemniej
szy obszar o niejednolitej jasności.

Na zdjęciu wykonanym przez teleskop Hubble’a widać, 
że na skraju mgławicy znajduje się wiele kometarnych obiek
tów, z długimi, wystającymi poza nią „warkoczami”. Samo 
jasne centrum mgławicy jest wielkim bąblem materii wyrzu
conej z centralnej gwiazdy, przy czym struktura tego bąbla 
jest bardzo skomplikowana i wynika z oddziaływania materii 
wypływającej z jądra mgławicy z ośrodkiem materii między- 
gwiazdowej. Mgławica zaczęła formować się jakieś 10 tys.

lat temu. Wewnętrzne ze wspomnianych na początku sfe
rycznych zagęszczeń materii rozszerzają się z prędkością 
około 90 km/s, a zewnętrzne obszary mgławicy z prędko
ścią 20 km/s. Wyraźny niebieskawozielony kolor mgławicy 
jest związany z jej temperaturą szacowaną na około 13 tys. 
K i wysokim stopniem wzbudzenia gazu wchodzącego w jej 
skład. NGC 2392 jest pierwszą mgławicą planetarną w któ
rej (rok 1985) dostrzeżono wąskie, biegunowe strugi materii
o prędkości około 200 km/s, wypływające z jej najbardziej 
wewnętrznych obszarów. Prawdopodobnie oddziaływanie 
tych strug z pozostałą materią mgławicy prowadzi do po
wstawania potężnych fal uderzeniowych, w których gaz jest 
podgrzewany do temperatury setek tysięcy stopni K, co tłu
maczyłoby emisję rentgenowską z centralnych obszarów 
mgławicy, jaką zarejestrował teleskop XMM-Newton. Jądro 
mgławicy to gwiazda HD 59088 o typie widmowym 07f, przy
puszczalnie zmienna.

NGC 2403
a (J2000) 07h, 36,9m
ó (J2000) +65° 36'

Gwiazdozbiór Żyrafa
Typ Galaktyka spiralna Sc

Jasność fotograficzna 8,9
Jasność wizualna 8,4

Jasność absolutna Mv -19,6
Rozmiar 18’ * 11'

Odległość 3,2 Mpc
Prędkość radialna +134 km/s

Pod tym numerem kryje się jeden z najbardziej spektakular
nych obiektów mgławicowych przeoczonych przez Charles’a 
Messiera, gdy kompilował swój katalog. NGC 2403 należy 
do najjaśniejszych galaktyk nieba, którą w sprzyjających 
warunkach można zobaczyć już przez lornetkę. Galaktykę 
tę odkrył William Herschel w 1788 r. i oznaczył ją  jako H

V.44. Katalog NGC podaje taki jej opis: „wyjątkowy obiekt, 
o znacznej jasności, bardzo duży, silnie wydłużony, bardzo 
silnie jaśniejący w kierunku centralnego jądra”. Jeżeli niebo 
jest ciemne, to pomimo braku jasnych gwiazd w pobliżu, 
które ułatwiałyby orientację, łatwo ją  znaleźć nawet przez 
mały teleskop, w którym można zauważyć gwiazdopodob- 
ne jądro otoczone wydłużoną poświatą. Jednak należy pa
miętać, że galaktyka ta ma niewielką jasność powierzch
niową i na tle podmiejskiego nieba może być trudna do od
nalezienia (o czym przekonał się kilkakrotnie autor tego ar
tykułu). NGC 2403 świeci pomiędzy dwiema gwiazdami Drogi 
Mlecznej, mającymi jasność około 9 mag. Obiekt ten najle
piej oglądać przy niewielkich powiększeniach rzędu 100 razy. 
W większym instrumencie o średnicy ponad 30 cm można 
zauważyć niewyraźny zarys fragmentów ramion spiralnych 
widzianych jako jaśniejsze łuki znajdujące się w różnych 
odległościach od jądra. Jednak nawet w dużym instrumen
cie nie widać wiele szczegółów, a galaktyka wygląda jak roz
myty, rozległy owal. Pomocny może okazać się filtr blokują-
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cy poświatę nieba. Rysunek wykonany z pomocą takiego 
filtru przez 20-cm teleskop przy powiększeniu 122 razy jest 
zaprezentowany dalej.

NGC 2403 jest prawdopodobnie członkiem grupy galak
tyk obejmującej między innymi galaktyki M81 i M82 w gwiaz
dozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy (patrz: U-PA 3/2001). 
Wskazuje na to zarówno odległość tej galaktyki, jej pręd
kość radialna, a także położenie na niebie. Grupa ta znajdu
je się w odległości około 10-12 min lat świetlnych od nas 
i jest jedną z najbliższych nam grup galaktyk podobnych do 
naszej Grupy Lokalnej (poza grupą galaktyk w Rzeźbiarzu 
i grupą związaną z galaktyką eliptyczną Maffei 1). Płasz
czyzna dysku NGC 2403 jest nachylona do kierunku widze
nia pod kątem 62°. Obserwacje obszarów neutralnego wo
doru (HI) wykonane w zakresie radiowym przez VLA wska
zują że poza normalnym cienkim geometrycznie dyskiem 
jest również gruby dysk o grubości około 5 kpc, w którym po 
obu stronach cienkiego dysku znajduje się wiele masyw
nych obłoków HI. Gruby dysk obraca się wolniej niż cienki 
i stopniowo opada w kierunku centrum galaktyki. Na zdję
ciach tej galaktyki wykonanych w zakresie widzialnym wi
dać wiele jasnych i rozległych obszarów zjonizowanego 
wodoru (HM), które wskazują na obecność młodych, gorą
cych gwiazd. Nadaje to galaktyce nieco nieregularny wy
gląd. Uważa się obecnie, że właśnie przechodzi ona trwa
jącą wiele milionów lat fazę wzmożonego powstawania 
gwiazd, co powtarza się w odstępach setek milionów lat. 
Analiza obserwacji wykonanych w zakresie bliskiej podczer
wieni pokazała, że blisko jądra galaktyki znajdują się bar
dzo jasne czerwone nadolbrzymy, co wskazuje, że central
ne obszary NGC 2403 przeszły stosunkowo niedawno -  ja
kieś 100 min lat temu -  fazę silnej aktywności gwiazdotwór- 
czej. Potwierdzać to zdają się również bardzo niebieskie 
kolory centralnych obszarów galaktyki. Jej łączna masa jest 
szacowana na około 100 mld mas Słońca, a jej średnica na 
około 45 tys. lat, czyli jest dwa razy mniejsza od naszej Ga
laktyki. Najjaśniejsze gwiazdy, które dają się w NGC 2403

N

t

rozróżnić, to niebieskie nadolbrzymy mające około 18 mag. 
Warto tu jeszcze dodać, że galaktyka ta była pierwsza poza 
Lokalną Grupą galaktyk, w której zidentyfikowano cefeidy 
i na tej podstawie wyznaczono do niej odległość. Obserwa
cje galaktyki za pomocą obserwatorium rentgenowskiego 
Chandra wykazały obecność w jej obrębie kilkudziesięciu 
dość jasnych i punktowych źródeł promieniowania. Co cie
kawe, żadne z nich nie pokrywa się z gromadą kulistą mło
dą masywną gromadą gwiazd ani optycznym jądrem galak
tyki. Z nich tylko trzy mogą być związane z pozostałościami 
po supernowych.

31 czerwca ubiegłego roku japoński astronom amator 
Koichi Itagaki za pomocą niewielkiego teleskopu doniósł 
o odkryciu w tej galaktyce gwiazdy supernowej (patrz zdję
cie obok wykonane przez teleskop Hubble’a). Gwiazda ta 
osiągnęła jasność wizualną 11,2 mag., stając się w ten spo
sób najjaśniejszą supernową obserwowaną od czasu su
pernowej SN 1993j w M 81, która osiągnęła wizualnie 

10,8 mag. i którą również odkrył astronom amator. 
Supernowa w NGC 2403 otrzymała oznaczenie SN 
2004dj i stała się przedmiotem intensywnych ba
dań we wszystkich zakresach widma. Supernowa 
ta została zaliczona do typu II, w którym wybuch 
powodowany jest przez implozję żelazo-niklowe- 
go jądra masywnej gwiazdy i następującą po niej 
eksplozję zewnętrznych warstw gwiazdy. Analiza 
obserwacji wykonanych przed pojawieniem się su
pernowej wykazała, że wybuchła ona w zwartej, 
masywnej i młodej gromadzie gwiazd oznaczonej 
jako Sandage 96, a eksplozja dotyczyła nadolbrzy- 
ma o masie około 15 mas Słońca. W ciągu ostat
niego półwiecza w NGC 2403 rozbłysły jeszcze 
dwie bardzo jasne gwiazdy oznaczone jako: SN 
1954j i SN 2002kg. Należą one do bardzo rzadkiej 
grupy gwiazd zmiennych oznaczanych jako LBV 
(ang. Luminous Blue Variables). Jasność ich może 
się szybko zwiększyć w takim stopniu, że jest to 
często mylnie brane za wybuch supernowej. Jed
nak obserwacje tych obiektów po wybuchu wska
zują że nie są to prawdziwe supernowe i mamy 
raczej do czynienia z potężnymi wybuchami bar
dzo masywnych gwiazd, podobnymi do tego, jaki 
obserwowano w gwieździe r) Carinae w XIX w.

Dariusz Graczyk
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poradnik obserwatora

Interesujące obiekty: Lew
Obiekt

Rodzaj
Obiektu

a
[ h : m : s ]

<5 V
[mag.]

Rozmiary
Kątowe

Obserw. wizualne 
D[mm] / pow.

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

M 66 G 11:20:14,4 +12:59:42 8,9 8,7’x4,4'
NGC 2903 G 09:32:09,7 +21:30:02 9,0 13'x6,6'
NGC 3521 G 11:05:48,9 -0:02:14 9,0 9,5'x5,0'
M 105 G 10:47:49,8 +12:34:57 9,3 4,5'x4,0' 70-100/40-80x 80/800-1200
M 96 G 10:46:45,2 +11:49:15 9,3 7,1'x5,1'
M 65 G 11:18:55,2 +13:05:35 9,3 10'x3,3'
NGC 3628 G 11:20:16,2 +13:35:21 9,5 15'x3,6'
M 95 G 10:43:58,0 +11:42:14 9,7 7 ,4 'x5 ,r
NGC 3607 G 11:16:54,1 +18:03:11 9,9 3,7'x3,2'
NGC 3384 G 10:48:17,2 +12:37:49 9,9 5,4'x2,7'
UGC 5470 G 10:08:27,5 +12:18:27 10,2 10,7’x8,3’
NGC 3227 G 10:23:31,4 +19:51:48 10,3 5,6'x4,0'
NGC 3489 G 11:00:18,1 +13:54:08 10,3 3,7'x2,1' 100-150/100x 100-150/1500
NGC 3377 G 10:47:41,6 +13:59:00 10,4 4,4'x2,7'
NGC 3640 G 11:21:06,7 +3:14:08 10,4 4 ,rx3 ,4 '
NGC 3412 G 10:50:53,1 +13:24:46 10,5 3,6’x2,0'
NGC 3608 G 11:16:58,7 +18:08:56 10,8 3,0'x2,5'
NGC 3810 G 11:40:58,5 +11:28:16 10,8 4,3'x3,1’
NGC 3193 G 10:18:25,0 +21:53:42 10,9 2,8'x2,6'
NGC 3507 G 11:03:25,6 +18:08:14 10,9 3,5'x3,0'
NGC 3593 G 11:14:36,1 +12:49:06 10,9 5,8'x2,5'
NGC 3626 G 11:20:03,7 +18:21:30 11,0 3,1'x2,2'
NGC 3190 G 10:18:05,7 +21:49:59 11,1 4,5'x1,7'
NGC 3646 G 11:21:43,2 +20:10:16 11,1 3,9'x2,6' 170-200/100x 150-200/2000
NGC 3338 G 10:42:07,4 +13:44:52 11,1 5,5'x3,7'
NGC 3705 G 11:30:06,8 +9:16:36 11,1 5,0'x2,3’
NGC 3681 G 11:26:29,4 +16:51:51 11,2 2,5’x2,4’
NGC 2964 G 09:42:53,9 +31:50:50 11,3 3,0'x1,7'
NGC 3239 G 10:25:05,5 + 17:09:35 11,3 4,5'x2,4'
NGC 3686 G 11:27:44,1 +17:13:24 11,3 3,3'x2,6’
NGC 3596 G 11:15:05,2 +14:47:16 11,3 4,2’x4,1'
NGC 3226 G 10:23:27,3 +19:53:55 11,4 2,8'x2,5'
NGC 3301 G 10:36:55,6 +21:52:58 11,4 3,6'x1,2'
NGC 3900 G 11:49:08,9 +27:01:25 11,4 3,5’x1,9'
NGC 3684 G 11:27:11,1 +17:01:49 11,4 3,2'x2,3’
NGC 3041 G 09:53:06,9 +16:40:43 11,5 3,7'x2,5'
NGC 2911 G 09:33:46,5 +10:09:08 11,5 1,9'x1,5'
NGC 3367 G 10:46:34,5 +13:45:08 11,5 2,3'x2,1'
NGC 3162 G 10:13:31,9 +22:44:23 11,6 3,1'x2,7'
NGC 3370 G 10:47:03,6 +17:16:26 11,6 3 ,r* 1 ,9 ’
NGC 3655 G 11:22:54,7 +16:35:27 11,6 1,6’x 1 , r
NGC 3433 G 10:52:03,5 +10:08:59 11,6 3,5'x3,2'
NGC 2968 G 09:43:12,0 +31:55:40 11,7 2,2'x 1,5' 200-250/120x 200-250/2000
NGC 3346 G 10:43:38,7 +14:52:18 11,7 2,8'x2,5'
NGC 3872 G 11:45:49,0 +13:45:58 11,7 2,2'x1,5'
NGC 3842 G 11:44:02,0 +19:57:01 11,8 1,2'* 1,0'
NGC 3485 G 11:00:02,4 +14:50:36 11,8 2,5'x2,2'
NGC 3691 G 11:28:08,5 +16:55:14 11,8 1,3'x1,0'
NGC 3968 G 11:55:28,8 +11:58:13 11,8 2,9'x1,9'
NGC 3495 G 11:01:15,8 +3:37:35 11,8 4,6'x1,3’
NGC 3020 G 09:50:06,6 +12:48:53 11,9 3,2'x1,8'
NGC 2872 G 09:25:42,9 +11:25:56 11,9 2,1'x1,9'
NGC 3599 G 11:15:27,3 +18:06:46 11,9 2,8'x2,8'
NGC 3389 G 10:48:27,8 +12:32:01 11,9 2,7'x 1,5'
NGC 3630 G 11:20:16,5 +2:57:56 11,9 2,3'x0,9'

G - galaktyka Wiesław Skórzyński
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astronomia w szkole

Wyznaczanie odległości, promienia orbity 
i rozmiarów Jowisza

Astronomia postrzegana poprzez treść zająć w szkołach 
różnych szczebli lub treści książek popularnonaukowych jawi 
się zazwyczaj — w odróżnieniu od fizyki lub chemii — jako 
nauka abstrakcyjna: nietknięta wzrokiem pozostaje  
większość obiektów i zjawisk będących przedmiotem je j 
zainteresowania, nieznane pozostają również metody badań. 
Nie ulega chyba wątpliwości, iż nieodłącznym elementem 
edukacji astronomicznej, na każdym je j szczeblu, powinny 
być obserwacje astronomiczne, a ich tematyka nie powinna 
— i nie musi — ograniczać się do rozpoznawania znanych 
gwiazdozbiorów czy gwiazd lub poleceń typu „zobacz”. 
Propozycje takich właśnie „badawczych” obserwacji,
0 różnym stopniu trudności, zawiera książka pt. „ Obserwacje
1 pom iary astronom iczne dla studentów, uczniów
i miłośników astronomii ”, przygotowywana do wydania 
w bieżącym roku przez Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego. Z niej to właśnie pochodzi poniższy, nieco 
skrócony, opis jednego z zadań obserwacyjnych.

Wszystkim planetom i ich księżycom, tak jak każ
demu oświetlanemu przedmiotowi, towarzyszy 
cień. O obecności cienia Ziemi i cienia Księżyca 

przekonują zjawiska zaćmień Księżyca i Słońca. Cień Sa
turna bywa widoczny na tle pierścieni. O obecności cienia 
Jowisza przekonuje nas obserwacja jego księżyców, które 
pojawiają się lub znikają w pewnym oddaleniu od jego tar
czy. Jak się dalej okaże, możliwość zaobserwowania poło
żenia cienia planety pozwala wyznaczyć jej odległość. Naszą 
uwagę skupmy na Jowiszu i jego księżycach.

Opis metody
W oparciu o proste, lecz długotrwałe obserwacje mogli

byśmy się przekonać, że płaszczyzna orbity Jowisza niemal 
dokładnie pokrywa się z płaszczyzną orbity Ziemi. W dal
szych rozważaniach wzajemne nachylenie tych płaszczyzn 
będzie zaniedbywane. Nieco krótsze obserwacje, bo kilku- 
nastodniowe, przekonałyby nas, że również płaszczyzny 
orbit najjaśniejszych księżyców Jowisza (tzw. „galileuszo- 
wych”): Io, Europa, Ganimedes, Callisto są nachylone do 
płaszczyzny orbity Ziemi pod bardzo małymi kątami. Kąty 
te są tak małe, że trzy księżyce najbliższe Jowisza (Io, Eu
ropa, Ganimedes) przy każdym obiegu przechodzą przez 
cień Jowisza oraz przed jego tarczą, niemal dokładnie wzdłuż 
średnicy. Spójrzmy na rysunek 1, którego płaszczyzna po
krywa się z płaszczyzną orbity Ziemi (Z) i Jowisza (J). Punkt 
S oznacza położenie Słońca. Jeśli długość boku SZ w trój
kącie SJZ, (oznaczoną jako rz), będącą promieniem orbity 
Ziemi będziemy traktować jako wielkość znaną, to do wy
znaczenia odległości do Jowisza r = |ZJ| lub promienia jego 
orbity r} = |SJ|, jest niezbędne obserwacyjne określenie 
dwóch kątów w trójkącie SJZ. Spośród kątów tego trójkąta: 
0 ,p ,Y  z pewnością najłatwiejszy do wyznaczenia jest kąt 9,

gdyż obserwator znajduje się w jego wierzchołku, więc może 
zmierzyć go bezpośrednio. Zastanawiając się nad wyborem 
drugiego kąta, którego wartość musimy wyznaczyć, może 
się wydawać, że łatwiejszy do wyznaczenia będzie kąt y. 
Jeśli obserwacje pokazałyby, że prędkości orbitalne Ziemi
1 Jowisza (wz, a»j) są w przybliżeniu stałe i wyznaczyliby
śmy czas wystąpienia opozycji Jowisza tQ, to w dowolnej 
chwili t kąt y  byłby równy |y| = (a>z -  co^t -  tQ\. Poważnym 
mankamentem takiego postępowania byłaby konieczność 
długotrwałych obserwacji i niepewność ich rezultatu: przed 
rozpoczęciem obserwacji nie bylibyśmy bowiem pewni, czy 
0)z ss const, w} = const. Sprawdźmy wobec tego możli
wość wyznaczenia kąta /?.

Na rysunku 2 jest pokazany fragment rysunku 1, przed
stawiający Jowisza (J), jego cień oraz księżyc (K) i jego 
orbitę wokół planety. Płaszczyzna tego rysunku, tak jak ry
sunku 1, pokrywa się z płaszczyzną orbity Ziemi i orbity 
Jowisza. Rysunek dotyczy chwili, gdy księżyc (K) wynurza 
się lub zanurza w cień planety. Widok planety i księżyca 
z Ziemi, odpowiadający temu zdarzeniu, jest pokazany na 
rysunku 3. Z trójkątów KBO i JKO widocznych na rysunku
2 wynikają następujące zależności:

H - p + t + p ,

|KO]=r--Jłr-(p + Ef.

Łącząc drugą i trzecią z nich, otrzymamy związek

tgP =\KO\=Zylri>-(p + eY ’ (1)

który w połączeniu z zależnością/? = /?' + e + p  umożliwia 
wyznaczenie kąta/3: kąty e, r],p występujące po prawej stro
nie obu zależności można bowiem zmierzyć, obserwując 
Jowisza i jego księżyc w chwili, gdy znajduje się on na 
granicy cienia Jowisza oraz wtedy, gdy jest położony naj-
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dalej od planety (patrz: „Wskazówki praktyczne” na koń
cu tekstu).

Teraz można już dokonać ostatecznego rozwiązania pro
blemu. Stosując twierdzenie sinusów do trójkąta SJZ (rys. 1), 
otrzymamy zależność

r _ rz sin7 _ rz siny
sin/3 sin(j6'+e + p)

a po uwzględnieniu równości y = 1 8 O - 0 - / ?  (patrz rys. 1), 
otrzymamy ostateczną formułę, pozwalającą wyznaczyć 
aktualną odległość planety

sin(0 + P '+ E  + p ) ...
z sin(/?'+£ + p)

W podobny sposób, z tego samego trójkąta SJZ, może
my wyznaczyć promień orbity Jowisza

r _  rz sin# _ rz sin0
1 sin/J sin (/?'+£+ p)

Występujący w obu wyrażeniach kat /?' należy obliczać 
z zależności (1)

tg0' = ■ £
V??2-(p  + e)2

Znajomość odległości Jowisza r  oraz wartości p  i rj po
zwala obliczyć promień Jowisza: R f = rp oraz promień or
bity obserwowanego księżyca: ^otbity ksî ca =n).

Jeśli obserwator potrafi wyznaczyć różnicę jasności 
dwóch obiektów (co jest szczególnie łatwe w przypadku, 
gdy obraz jest rejestrowany za pomocą kamery CCD), to 
możliwe będzie także oszacowanie rozmiarów wszystkich 
księżyców Jowisza zarejestrowanych na obrazie. Jeśli E}, 
Ek oznaczać będą obserwowane na Ziemi oświetlenie od 
Jowisza i jego księżyca, zaś mp mK —  ich jasności instru
mentalne, to zgodnie z definicją jasności:

Ek/E3 = 10°'4<raJ- mK>.

Znikoma wartość kątowego promienia orbity księżyca 
(rj) upoważnia do przyjęcia jednakowej odległości z Ziemi 
do Jowisza i do jego księżyca (równej r). W takim wypadku 
stosunek obserwowanych oświetleń jest równy stosunkowi 
mocy świecenia obiektów: EK/Ej = LK/Lp a w konsekwencji

Lf/Lj = 10°’4<mJ-mK>. (4)

Moc świecenia Jowisza (L}) lub jego księżyca (XK) jest 
równa oświetleniu od Słońca w odległości Jowisza (L@/4jtrs2, 
gdzie: L@ jest mocą promieniowania Słońca, r, —  odległo
ścią Jowisza i księżyca od Słońca), pomnożonemu przez 
powierzchnię przekroju globu odbijającego światło (JtR2 
lub JtRK2) oraz przez współczynnik odbicia światła od ich 
powierzchni (0j lub 0K) —  tzw. albedo:

L, = (L@IAjcr2)-nR 2-es,

Lk = (L@/4xrs2ynRK2-eK.
Po uwzględnieniu tych związków, zależność (4) przyj

mie następującą postać:

Odwołując się do wcześniejszych rozważań, wartości r 
i p  możemy uważać za znane. Wartości współczynników 
odbicia światła od Jowisza i księżyców można znaleźć 
w wielu publikacjach: — 0,5, 0]o — 0,5, 0Europy — 0,7, 
^Ganimedesa s  ° ’3> g l i s t o  s  ° ’L Listę parametrów niezbęd
nych do określenia promienia księżyca zamyka wartość róż
nicy jasności Jowisza i badanego księżyca (ms —  mK), którą 
należy określić samodzielnie. Ambitny obserwator, pragną
cy polegać w jak największym stopniu na własnych obser
wacjach, mógłby postąpić w sposób następujący. Opierając 
się na samodzielnie wykonanych obserwacjach wyznaczyć 
albedo Jowisza , a następnie podstawiając za 0K granicz
ne wartości albedo, jakimi są obdarzone ciała Układu Sło
necznego: 0,05 (Merkury), 0,75 (Wenus), określić prawdo
podobny zakres rozmiarów badanego księżyca. Chociaż 
rozpiętość otrzymanych wartości nie wzbudzi zachwytu, to 
mimo wszystko będzie to informacja istotna.

Jeśli obserwator będzie dysponował instrumentem optycz
nym o ogniskowej /  >  3 m pozwalającym uzyskiwać ostre 
obrazy obiektów, to wyprowadzone zależności 1,2,3 można, 
z pewnym przybliżeniem, wykorzystać np. do oszacowania 
odległości Saturna. W tym wypadku do wyznaczenia kąta /?

1 Opierając się na tych prostych zależnościach przywoływanych 
w tekście oraz związku pomiędzy jasnością absolutną, widomą i od
ległością obiektu (m = M +  51og/- -  5), można otrzymać zależność: 
a= 4(r/p)2x x 10°'4(,w® ~ m> ~5), w której rp p, ms oznaczają te same
wielkości co poprzednio, zaś M@ jest jasnością absolutną Słońca
(M@ ~  4,8m). Skorzystanie z tej zależności wymaga jednak, by war
tości M&, m} były wyznaczone w tym samym lub zbliżonym syste
mie fotometrycznym.
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wykorzystać należy cień planety widoczny na tle pierścieni 
(patrz rys. 4). Linię, która na rys. 1 i rys. 2 obrazowała orbitę 
księżyca, w tym wypadku należy utożsamiać z zewnętrznym 
brzegiem pierścieni, kąt rj z kątowym promieniem pierścieni, 
zaś e z kątową odległością najodleglejszego punktu cienia 
widocznego na tle pierścieni od krawędzi globu planety. 
Wynik, jaki otrzymamy po podstawieniu wyżej opisanych 
kątów do wyrażenia 4, obarczony będzie błędem wynikają
cym z nachylenia płaszczyzny pierścieni do płaszczyzny or
bity Ziemi (wynoszącym 27°), które nie było uwzględniane 
przy wyprowadzaniu formuł: 1, 2, 3. Można się jednak spo
dziewać, że wpływ nachylenia pierścieni na końcowy rezul
tat nie będzie większy niż wpływ błędów związanych z po
miarem kątów e, p (można oczekiwać, że pomiar tych kątów 
— zwłaszcza e — przy wykorzystaniu amatorskich telesko
pów będzie obarczony znacznym błędem). W przypadku Sa
turna, tak jak w przypadku Jowisza, konieczne będzie 
uwzględnienie spłaszczenia tarczy. Ponieważ obserwacyjne 
wyznaczenie spłaszczenia jest możliwe tylko wtedy, gdy Sa
turn jest w opozycji, dlatego koniecznością będzie skorzysta
nie z publikowanych danych: p bieg/prówn = 0,90.

Wskazówki praktyczne
Poniższe wskazówki są przeznaczone dla osób mających 

niewielkie doświadczenie w prowadzeniu obserwacji astro
nomicznych. Pominięto w nich jednak (ze względu na brak 
miejsca) opis metody wyznaczenia jasności instrumental
nej Jowisza i jego księżyca —  wielkości potrzebnych do 
wyznaczenia rozmiarów księżyca. Wyznaczenie odległości 
Jowisza i promienia jego orbity z pomocą zależności 1,2, 3 
wymaga zmierzenia czterech kątów: G, e , p, rj.

Wyznaczanie E,p, rj. Ze względu na fakt, iż krawędź tar
czy Jowisza od strony księżyca jest terminatorem, kąty e , p 
powinny być mierzone tak, jak pokazuje to rys. 3. Jeśli po
miar byłby wykonywany tak, jak pokazuje rys. 5, to zaniżo
na zostanie wartość p, a zawyżona wartość e. Ze względu 
na obecność terminatora, wartość p powinna być wyzna
czana poprzez pomiar średnicy planety (2p), w kierunku pro
stopadłym do rozciągłości cienia. Tak zmierzona wartość p 
jest jednak promieniem biegunowym planety, podczas gdy 
we wszystkich zależnościach, na podstawie których jest ob
liczana odległość, występuje promień równikowy. Do obli
czenia promienia równikowego będzie konieczne skorzy
stanie ze znanej już wartości stosunku p bieg/prówn= 0,94.

Kąty e , p, rj można zmierzyć podczas bezpośredniej wi
zualnej obserwacji za pomocą mikrometru2 albo opierając 
się na zarejestrowanych obrazach Jowisza i księżyca. Ob
serwacje muszą być dokonane w chwili, gdy księżyc znaj
duje się na granicy cienia planety oraz wtedy, gdy jego ką
towa odleg-łość od planety jest największa. Na podstawie 
odrębnych obserwacji konieczne będzie wyznaczenie kąto
wej skali użytego mikrometru lub skali obrazu tworzonego 
przez wykorzystywany układ optyczny.

Najłatwiejszy do przeprowadzenia wydaje się pomiar wi
zualny za pomocą mikrometru. Wykorzystanie kliszy foto
graficznej będzie trudne ze względu na ogromną różnicę ja
sności Jowisza i jego księżyców, która uniemożliwiała będzie

Rys. 4

dobór takiego czasu naświetlania, by na jednym zdjęciu otrzy
mać dobry obraz tarczy Jowisza i księżyca (zdjęcie takie bę
dzie potrzebne do wyznaczenia kątów e , p). Jeden z możli
wych sposobów ominięcia tej trudności polega na wykonaniu 
dwóch zdjęć. Jedno z nich powinno być wykonane z takim 
czasem ekspozycji, by uzyskać dobry obraz tarczy Jowisza, 
a drugie, naświetlane znacznie dłużej, zarejestruje położenie 
księżyca (na tym zdjęciu obraz Jowisza będzie prześwietlony
i powiększony w stosunku do rozmiarów rzeczywistych). 
Pierwsze zdjęcie umożliwi zmierzenie średnicy planety 2p, 
a drugie — e (na tym zdjęciu należy zmierzyć odległość po
między księżycem i centrum powiększonego obrazu tarczy 
Jowisza: e+p). Do wyznaczenia kąta rj wystarczy jedno zdję
cie pokazujące położenie księżyca. Kamera CCD może po
prawnie rejestrować znacznie szerszy zakres oświetleń niż

2 Prosty mikrometr można wykonać samodzielnie, jeśli tylko oku
lar lunety lub teleskopu pozwala się wysunąć i jest zakończony pustą 
tulejką. Należy wykonać z papieru rurkę o średnicy pasującej do 
wewnętrznej średnicy tulejki okularu i nieco od niej dłuższą. Na 
jedną z podstaw rurki nakleić mniej więcej równolegle kilkanaście 
cienkich włókien (np. najcieńsze fragmenty włókien z tkanin synte
tycznych). Tak wykonaną rurkę należy wsunąć do tulejki okularu, 
na taką głębokość, by patrząc w okular włókna były ostro widocz
ne. Po wykonaniu takiej wkładki i skierowaniu okularu na jasne tło 
należy wykonać dokładny rysunek widocznych włókien — naryso
wać je dokładnie tak, jak je widać, zachowując skalę odstępów, nie- 
równoległości i widoczne na nitkach zanieczyszczenia (ważne jest 
bowiem, by nitki widoczne przez okular i na rysunku można było 
identyfikować). Wyznaczenia odległości kątowej pomiędzy nitka
mi (skalowania mikrometru) można dokonać, kierując lunetę (z mi- 
krometryczną wkładką) na prowizoryczną łatę mierniczą.

Księżyc

£

Rys. 5
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klisza. Jej użycie umożliwi dobór takiego czasu naświetla
nia, by na tym samym obrazie był widoczny księżyc i nie 
przesaturowany obraz Jowisza. Położenie księżyca i krawę
dzi obrazu tarczy Jowisza będzie można zobaczyć poprzez 
odpowiednie wyskalowanie obrazu (pod względem jasności) 
lub analizę wartości sygnału w pikselach położonych wzdłuż 
średnicy obrazu tarczy.

Wyznaczanie kąta 8. Jeśli przed zachodem Słońca lub po 
jego wschodzie na niebie jest widoczny Księżyc, to kąt 8 
można zmierzyć bezpośrednio (za pomocą kątomierza zbu
dowanego z dwóch listew, połączonych tak, by przypomina
ły długi cyrkiel). Wiadomo bowiem, że kierunek obserwator- 
-Księżyc jest położony niemal dokładnie w płaszczyźnie 
utworzonej przez kierunki obserwator-Słońce i obserwator- 
-Jowisz (można się o tym przekonać, wykonując proste, lecz 
długotrwałe obserwacje). Dzięki tej własności kąt pomiędzy 
Słońcem i Jowiszem będzie równy sumie kąta pomiędzy Słoń
cem i Księżycem (ten kąt trzeba zmierzyć przed zachodem 
Słońca lub po jego wschodzie) oraz kąta pomiędzy Księży
cem a Jowiszem (ten kąt trzeba zmierzyć w chwili, gdy po
nad horyzontem będzie widoczny Księżyc i Jowisz). W tak 
przeprowadzonym pomiarze zaniedbywane jest przesunięcie 
Księżyca względem Słońca i Jowisza w okresie pomiędzy 
obydwoma pomiarami. Jednak wpływ tego zaniedbania na 
dokładność końcowego rezultatu będzie znacznie mniejszy

niż wpływ błędów związanych z pomiarem innych wielkości 
Kąt 8 można również obliczyć, jeśli zostaną określone de

klinacje obu obiektów (d@, ój) i różnica ich rektascensji 
(Aa@J). Z trójkąta sferycznego, którego wierzchołkami są 
biegun niebieski, Słońce i Jowisz, wynika bowiem, że cos(a) 
= sin<50 sinój + cosóe  cosójCosAa0J. Wartości ó@, óp Aa@J 
można wyznaczyć na wiele sposobów. Deklinację Słońca lub 
Jowisza można wyznaczyć np. z zależności ó = hg + <p- 90°, 
po wyznaczeniu wysokości górowania obiektu h (tp jest sze
rokością geograficzną miejsca obserwacji). Deklinację i rek- 
tascensję Słońca można również oszacować na podstawie daty 
obserwacji i mapy nieba (data pozwala określić położenie 
Słońca na ekliptyce, a mapa wyznaczyć jego współrzędne: 
a @, ó@). Deklinację i rektascensję Jowisza można wyzna
czyć, ustalając jego położenie względem gwiazd (do tego 
będzie przydatna lornetka) i korzystając z mapy nieba. Róż
nicę rektascensji Słońca i Jowisza (Aa@J) można również 
wyznaczyć, notując momenty górowania Słońca i Jowisza 
t @, ?gJ. Jeśli a>@ będzie oznaczało kątową prędkość ruchu 
dziennego Słońca (a>@ = 15°/godz.), to Aa@J = w@KgS -  /gl|- 
Ten sposób obliczenia Aa@J zakłada stałą pozycję Jowisza 
względem gwiazd. Tak oczywiście nie jest, lecz powolność 
ruchu Jowisza względem gwiazd (a)} < 0,5'/godz.), uspra
wiedliwia taki sposób obliczania Aa0J.

Andrzej Branicki

XLVIII Olimpiada Astronomiczna zakończona

Tbgoroczne finały XLVIII Olimpiady Astronomicznej 
odbyły się w dniach 11— 13 marca 2005 r. Po prze
prowadzonych 10 marca konsultacjach pod sztucznym 

niebem planetarium, w dwóch następnych dniach 11 i 12 
marca finaliści rozwiązywali zadania w trzech turach— w pią
tek pisali rano i późnym popołudniem, by możliwe było prze
prowadzenie obserwacji astronomicznej (niestety, tak jak 
w ubiegłym roku, pogoda nie dopisała) oraz następnego dnia 
w sobotę rano. Na sprawdzenie rozwiązań i ich ocenę pozo
stało więc niewiele czasu, bo już w niedzielę zaplanowano 
uroczystość zakończenia olimpiady.

Klasyfikacji dokonano na podstawie rozwiązań sześciu 
zadań finałowych. W jednym z czterech zadań teoretycznych 
uczniowie badali możliwości uratowania astronauty, który 
w czasie kosmicznego spaceru oddzielił się od macierzystej 
stacji. W innym próbowali określić częstość zachodzenia za
krycia gwiazd przez Jowisza. Z powodzeniem podeszli też 
do problemu oszacowania stosunku wodoru do helu we 
Wszechświecie. Zajmowali się też określeniem odległości do 
jednej z gwiazd gromady ruchomej. Tradycyjnie odpowiada
li na pytania związane z wyglądem nieba — sztucznego — 
w niesamowitej scenerii, pod kopułą nocnego nieba planeta
rium, rozświetlanego czerwoną łuną latarek umożliwiających 
robienie notatek. Pogoda, niestety, uniemożliwiła kontakt 
z prawdziwym niebem; przy okazji rozwiązywania zadania 
w obserwatorium astronomicznym na niebie były gęste chmu
ry, a pod nogami zaśnieżony i oblodzony taras obserwacyjny. 
W zamian finaliści stanęli przed problemem określenia ele

mentów orbity Marsa z analizy 19 mapek przedstawiających 
kolejne pętle zakreślone przez tę planetę.

Uczestnikom, którzy doszli do finału na wszystkich pozio
mach eliminacji ogółem, przedstawiono 20 zadań do rozwią
zania. Były to zadania teoretyczne, praktyczne i obserwacyjne.

Uroczystość kończącą XLVIII Olimpiadę Astronomiczną 
uświetnił bogato ilustrowany wykład pana dra Krzysztofa 
Ziółkowskiego, który bardzo interesująco przedstawił naj
świeższe wyniki badań misji Cassini / Huygens.

Końcową klasyfikację ogłosił prof. Jerzy Kreiner, Prze
wodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Astronomicznej.

Dyplomy laureata otrzymali: Radosław Chrapkiewicz z V 
Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, Szymon Ję
drzejewski z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Ko
chanowskiego w Radomiu, którzy zajęli ex aequo pierwsze 
miejsce oraz Piotr Czarnik z II Liceum Ogólnokształcącego 
im. płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie, Marcin Gronow
ski z II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobie
skiego w Grudziądzu, Karol Wędołowski z I Liceum Ogól
nokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku.

Dyplomy finalisty i wyróżnienia otrzymali: Daniel Hans z L 
LO im. Ruy Barbosa w Warszawie, Jacek Rondio z I LO im. 
Mikołaja Kopernika w Łodzi, Radosław Konieczny z V LO 
im. Adama Asnyka w Szczecinie, Krzysztof Gawryluk z II LO 
im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, Michał Januszew
ski z Vffl LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, 
Anna Szarla z VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kato
wicach, Krystyna Macioszek z V LO im. Krzysztofa Kieślow-

4/2005 U R A N IA  - POSTĘPY ASTRONOMII 181



astronomia w szkole

skiego w Zielonej Górze, Rafał Szepietowski z III LO im. 
Marynarki Wojennej w Gdyni, Kamil Konera z I LO im. Bole
sława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, Łukasz Mejłun 
z LO im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku, Karolina Sołtys 
z I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie i Paweł Żuk z XIV 
LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

Wszyscy uczestnicy finału odebrali dyplomy i nagrody. 
Zwycięzcy otrzymali ufundowane przez firmę Uniwersał lor
netki 15/70 oraz translatory angielsko-niemiecko-polskie. 
Wśród pozostałych nagród dla uczestników finału znalazły 
się również translatory oraz markowe wieczne pióra, talony 
pieniężne do zrealizowania w EMPiK-ach oraz książki.

Po raz kolejny zanotowano w zawodach I stopnia wzrost 
liczby uczestników w porównaniu z ubiegłoroczną olimpiadą
o 24%.

Spośród 17 uczestników zawodów finałowych co najmniej 
raz w przeszłości startowało już w naszej olimpiadzie sześciu: 
jeden z nich dwukrotnie, a jeden aż trzykrotnie. Dziesięciu te
gorocznych finalistów równolegle startowało w innych olim
piadach (Olimpiada Fizyczna —  8, Olimpiada Matematyczna 
—  2, Olimpiada Chemiczna —  2, Olimpiada Wiedzy Tech
nicznej -— 2, Olimpiada Geograficzna —  1, Olimpiada Eko
nomiczna —  1). Rekordzista startował aż w czterech olimpia

dach organizowanych w roku szkolnym 2004/2005 —  astro
nomicznej, chemicznej, fizycznej i wiedzy technicznej.

Przygotowanie uczestników do wszystkich stopni zawo
dów było nieco słabsze niż w poprzedniej olimpiadzie. Zwra
cały uwagę, szczególnie na poziomie zawodów I stopnia, roz
wiązania pozbawione jakiegokolwiek komentarza słownego, 
błędne przekształcenia w rozważaniach ogólnych i pomyłki 
w obliczeniach liczbowych (nawet wykonywanych w warun
kach pracy domowej), brak objaśnień używanych oznaczeń
i brak przeliczeń jednostek.

Wśród planowanych kierunków studiów czterech finali
stów wymieniło astronomię. Trzy osoby wymieniły fizykę, 
dwie —  kosmonautykę, informatykę, medycynę, międzywy
działowe studia matematyczno-przyrodnicze, jedna —  mate
matykę i telekomunikację. Dwóch uczniów nie było jeszcze 
zdecydowanych.

Gorące podziękowania należą się sponsorom Olimpiady 
Astronomicznej: Ministerstwu Edukacji Narodowej i Spor
tu, Komitetowi Astronomii PAN, Fundacji Astronomii Pol
skiej, Polskiemu Towarzystwu Miłośników Astronomii i Fir
mie Uniwersał z Żywca. Olimpiadę sponsorowało również 
Planetarium Śląskie.

Henryk Chrupała

Rozkład terytorialny uczestników XLVIII Olimpiady Astronomicznej, rok szkolny 2004/2005

Lp. Województwo Liczba uczestników eliminacji Liczba
1 stopień II stopień centralne finalistów laureatów

1. Dolnośląskie 10 4 1 0 0
2. Kujawsko-Pomorskie 18 7 3 0 2
3. Lubelskie 16 8 2 1 0
4. Lubuskie 7 1 1 1 0
5. Łódzkie 17 6 2 1 0
6. Małopolskie 20 2 0 0 0
7. Mazowieckie 16 5 2 1 1
8. Opolskie 3 1 0 0 0
9. Podkarpackie 13 2 1 0 1

10. Podlaskie 4 0 0 0 0
11. Pomorskie 7 4 1 1 0
12. Śląskie 22 13 3 2 1
13. Świętokrzyskie 2 1 0 0 0
14. W armińsko-Mazurskie 3 1 0 0 0
15. W ielkopolskie 5 0 0 0 0
16. Zachodniopomorskie 10 2 1 1 0

Razem 173 57 17 8 5

Dokończenie ze s. 146. 
Następnie, korzystając z zależ
ności T = 2jiln, wyznaczyć okres 
T. Należy pamiętać, iż formuła, 
którą znamy ze szkoły średniej 
(III prawo Keplera) jest prawdzi
wa w pewnym przybliżeniu 
(punktowe ciała o masie m od
działują grawitacyjnie jedynie z 
punktowym ciałem centralnym 
M). Dwa obiekty, które znajdo
wałyby się teoretycznie na orbi

cie o identycznej półosi, ale mia
łyby inne masy, poruszałyby się 
po niej z różnymi okresami. 
Pewnego rodzaju „paradok
sem" jest to, że obiekt cięższy 
miałby krótszy okres obiegu.

Elementy publikowane są 
elementami średnimi wyzna
czanymi na daną epokę. Może 
tak być i często jest tak, że ele
menty średnie jednego obiektu 
wyznaczone zostały dla okreś

lonej epoki, inne zaś dla innej. 
Bez odpowiednich przeliczeń 
jest niemożliwe bezpośrednie 
porównanie elementów orbital
nych tych ciał. Ważną wiedzą 
niezbędną przy porównywaniu 
wartości wyznaczonych ele
mentów orbitalnych jest zazna
jomienie się z modelem mate
matycznym teorii ruchu i jego 
dokładnością.

Tabela zamieszczona w arty

kule ma raczej charakter ogólny.
W publikacji Jacobson R.A. 

(2005)SAT210-JPL satellite 
ephemerise można odnaleźć 
okres obiegu dla Mundilfari (w 
dniach) cytowany w tabeli i 
równy 951,56, przy czym wiel
kość dużej półosi jest nieco 
mniejsza i wynosi 18 418 000 
km (http://ssd.jpl.nasa.gov/ 
sat_elem.html).

Piotr Wąż
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Możliwy rozbłysk 
komety 9P/Tempel 1

W dniu 4 lipca br., w godzinach porannych, 372 kg penetrator 
wystrzelony z sondy kosmicznej Deep Impact (NASA) ude
rzy z prędkością 37 tys. km/h w oświetloną przez Słońce po
wierzchnię 14 km jądra komety krótkookresowej 9P/Tempel 
1, wyzwalając energię równą ok. 5 tonom TNT. Uderzenie to 
powinno utworzyć na powierzchni jądra sporych rozmiarów 
krater, odsłaniając świeżą materię, składającą się z lodu wod
nego i zamarzniętych gazów. Przed uderzeniem kometa bę
dzie miała jasność zaledwie ok. 10m, jednak gwałtowna sub- 
limacja wspomnianej materii powinna wywołać wzrost jasno
ści nawet o kilka wielkości gwiazdowych. Przypuszcza się, że 
kometa może stać się widoczna gołym okiem, a przynajmniej 
przez niewielkie lornetki, zwłaszcza że w obserwacjach nie 
będzie przeszkadzał zbliżający się do nowiu Księżyc. Wpraw
dzie uderzenie nastąpi w czasie dnia w Polsce, jednak już 
wieczorem będzie można prawdopodobnie i u nas zobaczyć 
jego efekty.

Poniżej załączono efemerydę i mapkę trasy komety Tem- 
pel 1 na tle gwiazd gwiazdozbioru Panny w okresie od 1 do
15 lipca. W okresie tym, wieczorem, po zapadnięciu zmroku, 
czyli ok. 22:40 CWE („czasu letniego” w Polsce), kometa bę
dzie znajdować się na wysokości kilkunastu stopni nad połu
dniowo-zachodnim horyzontem.

Data a2000 2̂000
1.07.2005 13h32m07,6s -08° 16' 57'
2.07.2005 13h33m51,4S -08° 40’ 41'
3.07.2005 13h35m37,0s -09° 04' 23'
4.07.2005 13h37m24,4s -09° 28' 03’
5.07.2005 13h39m13,7s -09° 51’ 41’
6.07.2005 13h41m04,7s -10° 15’ 17’
7.07.2005 13h42m57,4s -10° 38’ 49’
8.07.2005 13h44m51,9s -11° 02’ 17'
9.07.2005 13h46m48,2s -11° 25' 42'

10.07.2005 13h48m46,1s -11° 49' 02'
11.07.2005 13h50m45,7s -12° 12' 18’
12.07.2005 13h52m46,9s -12° 35' 29'
13.07.2005 13h54m49,8s -12° 58' 34'
14.07.2005 13h56m54,2s -13° 21’ 33'
15.07.2005 13h59m00,3s -13° 44' 26'
16.07.2005 14h01m07,9s -14° 07’ 12'
Zachęcamy do obserwacji efektów tego niezwykłego wy

darzenia! Oczekujemy na relacje, zwłaszcza że tak napraw
dę nikt nie wie, jakie będą skutki uderzenia i jak długo będzie 
można je obserwować.
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Tomasz Ściężor, przewodniczący SOK PTMA

VII Konferencja Sekcji 
Obserwatorów Komet PTMA 

„Struktura i ewolucja komet i innych 
drobnych ciał Układu Słonecznego” 

14—16X2005
w 80 rocznicę odkrycia pierwszej polskiej komety

Informujemy, że w dniach 14— 16 października br. 
w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym 
(MOA) w Niepołomicach, ul. Kopernika 2 odbędzie się 
VII Konferencja Sekcji Obserwatorów Komet 
PTMA.
Członkowie SOK (z opłaconą składką PTMA i SOK) 
mogą brać udział w konferencji w ramach składki, inne 
osoby po uiszczeniu opłaty konferencyjnej, wynoszą
cej dla członków PTMA 15 zł, dla pozostałych 30 zł. 
Istnieje możliwość noclegów w domkach letnisko
wych MOA w cenie 25 zł/noc od osoby. Posiadacze 
śpiworów mogą nocować w sali zbiorowej w cenie 
15 zł/noc.
Ponadto istnieje też możliwość opłacenia całodzien
nego wyżywienia w cenie 27 zł/dobę.
Przewidywany porządek konferencji:
14 październik (piątek)
-  przyjazd uczestników
-  odczyt inauguracyjny
-  otwarcie sesji zdjęciowej

15 październik (sobota)
-  odczyty zaproszonych prelegentów (krajowych 

i zagranicznych)
-  dyskusja nad problemami obserwacji komet
-  kolacja przy ognisku
-  obserwacje nieba

16 październik (niedziela)
-  odczyty referatów zgłoszonych
-  omówienie stanu bieżącego i przyszłości SOK 

Osoby pragnące w ramach konferencji wygłosić re
ferat są proszone o dostarczenie jego pisemnej wer
sji do końca września br. Sam tekst nie powinien prze
kraczać 1/4 arkusza autorskiego, to jest 10000 zna
ków (w pliku czysto tekstowym jest to równowartość 
ilości bajtów) lub około 6 stron maszynopisu znorma
lizowanego (30 linii po 60 znaków). Zapewniamy 
dobrą jakość grafiki wykresów i rysunków, jeśli zo
staną przesłane w postaci wektorowej (pliki postscrip
towe PS i EPS) albo na papierze w możliwie dużym 
formacie (najlepiej A4, lecz nie większym). 
Wszystkie prezentowane referaty zostaną następnie 
opublikowane w Biuletynie Naukowym SOK PTMA 
„Komeciarz" (ISSN 1644-1303).
Pytania natury technicznej najlepiej kierować do re
daktora technicznego Biuletynu na jego adres elek
troniczny qmq@vistula.wis.pk.edu.pl lub na adres 
SOK PTMA.
Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z rezerwacją 
miejsca noclegowego oraz wyżywienia prosimy prze
syłać na adres:
Sekcja Obserwatorów Komet PTMA 
ul. Miodowa 13/35 
31-055 Kraków
oraz e-mail: SOK@vistula.wis.pk.edu.pl 
Na zgłoszenia oczekujemy do 30 września 2005.
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Wrzesień
Słońce

Słońce, w swym ruchu rocznym po ekliptyce, 22 wrześ
nia przekracza równik niebieski w punkcie równonocy je
siennej, wstępując w znak Wagi, co rozpoczyna astrono
miczną jesień. Dni stają się ciągle coraz krótsze. W War
szawie 1 września Słońce wschodzi o 3h47m, zachodzi 
o 1 7 h24m, a 30 września wschodzi o 4h35m, zachodzi 
o 16h16m.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2005 P[°] B„[°] .. M l
IX 1 21,08 7,19 45,17

3 21,58 7,22 18,75
5 22,05 7,24 352,33
7 22,50 7,25 325,92
9 22,93 7,25 299,51

11 23,33 7,24 273,10
13 23,71 7,23 246,69
15 24,06 7,20 220,29
17 24,39 7,17 193,88
19 24,70 7,13 167,48
21 24,98 7,08 141,08
23 25,23 7,03 114,68
25 25,46 6,96 88,28
27 25,66 6,89 61,89

IX 29 25,83 6,81 35,50
X 1 25,98 6,72 9,10

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

heliograficzna szerokość i długość środkaBo- Lo ~  
tarczy;
4d10h04‘ 
nosi 0°.

- heliograficzna długość środka tarczy wy-
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Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku i pod 

koniec września, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym 
miesiącu następująca: nów 3d18h45m, pierwsza kwadra 
11d 11 h37m, pełnia 18d02h01m i ostatnia kwadra 25d06h41m. 
W apogeum Księżyc znajdzie się 1 września o 2h35m, w pe- 
rygeum 16 września o 13h54m i ponownie w apogeum 28 
września o 15h22m.

Planety i planetoidy
Na początku września nisko nad wschodnim horyzon

tem można jeszcze próbować odnaleźć zbliżającego się 
na niebie do Słońca Merkurego, jednak w pierwszym dniu 
miesiąca, na początku świtu cywilnego (ok. godzinę przed 
wschodem Słońca) wznosi się on na wysokość zaledwie 6° 
nad horyzontem i w kolejnych dniach wielkość ta maleje.

Wieczorem istnieje teoretyczna możliwość obserwacji 
Wenus, świecącej z jasnością-4,0"1, jednak przez cały mie
siąc jej wysokość nad zachodnim horyzontem, mierzona 
w godzinę po zachodzie Słońca, nie przekracza 3°, co prak
tycznie uniemożliwia dostrzeżenie planety.

Przez całą noc wysoko na niebie możemy dostrzec

Rys. 1. Merkury nad wschodnim horyzontem (w Warszawie) 
na początku świtu cywilnego w sierpniu i wrześniu 2005 (oko
ło godzinę przed wschodem Słońca)

Marsa, świecącego na granicy gwiazdozbiorów Barana 
i Byka. W związku ze zbliżaniem się planety do opozycji, 
w ciągu miesiąca jej jasność rośnie od -1 m do prawie -2 m. 
Jednocześnie rośnie także średnica tarczy Marsa, osiąga
jąc pod koniec września 18”, co umożliwia dostrzeżenie 
szczegółów powierzchniowych planety nawet przez niewiel
kie teleskopy amatorskie. Ułatwiać obserwacje będzie tak
że wysokie położenie planety na nocnym niebie.

Na początku września, wieczorem, tuż obok Wenus, 
bardzo nisko nad zachodnim horyzontem, świeci z jasno
ścią - 1 ,7m Jowisz, jednak jego dostrzeżenie będzie jesz
cze trudniejsze. Wysokość planety nad horyzontem będzie 
się szybko zmniejszać i już w połowie miesiąca jej obser
wacja stanie się niemożliwa.

Nad ranem coraz wyżej na niebie wznosi się Saturn, 
świecący w gwiazdozbiorze Raka z jasnością 0,5m. Przez 
teleskop możemy obserwować tarczę planety o średnicy 
17" oraz układ jej pierścieni.

Przez całą noc w gwiazdozbiorze Wodnika widoczny 
jest Uran (o jasności 5,7m), a w pierwszej połowie nocy w 
gwiazdozbiorze Koziorożca możemy obserwować Neptu-

A[°]

Rys. 2. Wenus i Jowisz nad zachodnim horyzontem (w War
szawie) pod koniec zmierzchu cywilnego we wrześniu i paź
dzierniku 2005 (około godzinę po zachodzie Słońca)
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Rys. 3. Trasa planetoidy (3) Juno na tle gwiazd gwiazdozbioru Oriona we wrześniu 
i październiku 2005 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

ku 2005 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

na (7,9m). Małe średnice tarcz tych planet (od
powiednio 3,7” i 2,3”) utrudniają dostrzeże
nie jakichkolwiek szczegółów powierzchnio
wych nawet przez większe teleskopy amator
skie, jednak już teleskop o średnicy przynaj
mniej 10 cm i powiększeniu 100x pozwoli na 
dostrzeżenie tarczy Urana oraz odróżnienie 
obrazu Neptuna od obrazów dyfrakcyjnych 
sąsiednich gwiazd o podobnych jasnościach

Wieczorem na południowo-zachodnim 
niebie można jeszcze próbować zaobserwo
wać Plutona (13,9m), jednak potrzebny jest 
do tego teleskop o średnicy obiektywu przy
najmniej 15 cm.

We wrześniu w pobliżu opozycji znajduje 
się jasna planetoida (3) Juno, (jasność 8,6m). 
8 IX: 4h44,2m, +10°02’; 18 IX: 4h58,9m, +8°59’; 
28 IX: 5h11,5m, +7°41’.

Meteory
Od 25 sierpnia do 8 września promieniują 

meteory z roju alfa Aurigidów [AUR], Nale
żą one do kompleksu mało aktywnych rojów 
związanych z kometą Kiesa (1911 II). Radiant 
meteorów leży w gwiazdozbiorze Woźnicy 
i ma współrzędne: rekt. 5tl36m, deki. +42°. 
Maksimum aktywności tego mało aktywnego 
roju przypada o północy 1 września. Warunki 
obserwacji w tym roku są bardzo dobre 
w związku ze zbliżającym się do nowiu Księ
życem.

Od 5 września do 10 października promie
niują meteory z roju delta Aurigidów [DAU], 
także związane z kometą Kiesa (1911 II). 
W iatach 1935, 1986 i 1994 odnotowano 
zwiększenia aktywności roju (ZHR = 40) Ra
diant meteorów leży w gwiazdozbiorze Woź
nicy i ma współrzędne: rekt. 4h00m, deki. +47°. 
Maksimum aktywności tego mało aktywnego 
roju przypada 9 września. Warunki jego ob
serwacji w drugiej połowie nocy są dobre 
w związku ze zbliżającym się do pierwszej 
kwadry Księżycem.

1d12h Uran w opozycji do Słońca.
1d22h Złączenie Wenus z Jowiszem w odl. 1°.
1d23h54m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 

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

2d13h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°.
2d23h Pluton nieruchomy w rektascensji.
4" 14" Minimalna libracja Księżyca (4,0°) w kierunku krateru Schic- 

kard (zacieniony).
6d22h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.
6d22h11m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mini

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

7d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
7d07h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 1°.
9d20h01m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003], 
9d20h15m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6 fi"'[map

ka zamieszczona w „Uranii-PA” 3/2002],
10d20h10m Gwiazda zmienna r] Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003], 
11d16h Maksymalna libracja Księżyca (8,8°) w kierunku Sinus in

dium (zacieniona).
11d23h18m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

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

14d00h39m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

15d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
15d09h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
15d20h Zakrycie gwiazdy k  Cap (4,7m) przez ciemny brzeg Księ

życa przed pełnią widoczne w całej Polsce (Wrocław 20h13m 
— Olsztyn 20h18m).

16d23h56m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

17d01h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
17d17h Minimalna libracja Księżyca (3,9°) w kierunku Mare Hum-
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boldtianum (oświetlone).
18d00h24m Gwiazda zmienna t] Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003], 
18d03h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
22d01h08m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

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

22d03h Odkrycie gwiazdy ę Ari (4,9m) przy ciemnym brzegu Księ
życa po pełni, widoczne w całej Polsce (Zielona Góra 3h41m 
— Lublin 3h50m).

22d03h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.
22d22h23m Słońce wstępuje w znak Wagi, jego długość ekliptycz- 

na wynosi wówczas 180°, mamy zrównanie dnia z nocą i po
czątek jesieni astronomicznej.

23d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
23d Gwiazda zmienna długookresowa T Aqr (miryda) (20h49,9m, 

-5°09’) osiąga maksimum jasności (7,7m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 3/2003],

24d03h Maksymalna libracja Księżyca (8,9°) w kierunku Mare 
Austraie (zacienione).

24d22h Zakrycie brzegowe gwiazdy 136 Tau (4,6m) przez ciemny 
brzeg Księżyca w ostatniej kwadrze, widoczne w pasie prze
chodzącym m.in. przez Łódź i Opole. Na zachód od tej linii 
widoczne jako zakrycie gwiazdy przez ciemny brzeg Księży
ca (Wrocław 22h21m — Szczecin 22h32m).

24d22h25m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/? Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2001],

25“ Gwiazda zmienna długookresowa S Her (miryda) (16h51,9m, 
+14°57’) osiąga maksimum jasności (7,6m).

25d22h23m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003], 

26d Gwiazda zmienna długookresowa R Hya (miryda) (13h29,7m, 
-23°17’) osiąga maksimum jasności (4,5m).

26d Gwiazda zmienna długookresowa R Cne (miryda) (8h16,6m, 
+11°44’) osiąga maksimum jasności (6,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 4/2004],

28d Gwiazda zmienna długookresowa V Peg (miryda) (22h01,0m,

Rys. 6. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na we wrześniu 2005 (III -  Tethys, IV -  Dione, V -  Rhea, VI -  
Tytan, VIII -  lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa 
(tarczy planety), wschód na prawo

+6°07') osiąga maksimum jasności (8,7m).
28d10h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 4°.
29d20h19m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi

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

30d Gwiazda zmienna długookresowa V Mon (miryda) (6h22,7m, 
-2°11’) osiąga maksimum jasności (7,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 5/2003],

30d Gwiazda zmienna długookresowa S CrB (miryda) (15h21,4m, 
+31°22’) osiąga maksimum jasności (7,3m).
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Rys. 5. Schemat obrączkowego zaćmienia Słońca w dniu 3 
października 2005 [wg F.Espenak, NASA/GSFC]
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Rys. 7. Schemat częściowego zaćmienia Księżyca w dniu 17 
października 2005 [wg F.Espenak, NASA/GSFC]
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<Y1 II Ą FQ) \)o H kalendarz astronomiczny 2005

Październik
Słońce

Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wscho
du i zachodu Słońca. W Warszawie 1 października Słońce 
wschodzi o 4h37m, zachodzi o 16h13m, a 31 października 
wschodzi o 5h30m, zachodzi o 15h09m.

W dniu 3 października wystąpi obrączkowe zaćmienie 
Słońca (widoczne w Polsce jako częściowe), a 17 paździer
nika częściowe zaćmienie Księżyca (niewidoczne w Pol
sce).

W październiku Słońce wstępuje w znak Skorpiona. 

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

a 2005 P[°] BnH LnH

1 25,98 6,72 9,10
3 26,10 6,62 342,71
5 26,19 6,51 316,33
7 26,25 6,40 289,94
9 26,28 6,28 263,55

11 26,29 6,15 237,17
13 26,26 6,01 210,79
15 26,20 5,87 184,40
17 26,12 5,72 158,02
19 26,00 5,56 131,64
21 25,85 5,39 105,26
23 25,68 5,22 78,88
25 25,47 5,04 52,51
27 25,23 4,86 26,13
29 24,96 4,67 359,76
31 24,65 4,47 333,38

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

B0, L0 —  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

1 d16h33m i 28d23h34m —  heliograficzna długość środ
ka tarczy wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku i pod 

koniec października, bowiem kolejność faz Księżyca jest 
w tym miesiącu następująca: nów 3d10h28m, pierwsza kwa
dra 10d19h01m, pełnia 17d12h13m i ostatnia kwadra 
25d01h17m. W perygeum Księżyc znajdzie się 14d14h01m, 
a w apogeum 26d09h34m.

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

niewidoczny.
Nieznacznie poprawiają się warunki wieczornej widzial

ności Wenus, jednak pod koniec miesiąca (ok. godzinę po 
zachodzie Słońca) można próbować ją odnaleźć na wyso
kości jedynie 5° nad południowo-zachodnim horyzontem. 
Pomimo dużej jasności planety wynoszącej ~4,4m jej do
strzeżenie może być trudne.

Przełom października i listopada jest okresem opozycji 
Marsa, w związku z czym świecąca całą noc w gwiazdo
zbiorze Barana planeta osiąga największą w roku bieżą

cym jasność, równą aż -2,3m. W  tym samym okresie na
wet przez niewielkie teleskopy amatorskie można obser
wować szczegóły powierzchniowe tarczy Marsa, która osią
ga średnicę ponad 20”. Tegoroczna opozycja jest wyjątko
wo korzystna, gdyż około północy planeta góruje na wyso
kości aż 54° nad horyzontem, co zdecydowanie zmniejsza 
wpływ turbulencji atmosferycznych na widzialność szcze
gółów powierzchniowych. Posiadacze teleskopów o śred
nicach przynajmniej 20 cm mogą podjąć próbę dostrzeże
nia księżyców Marsa: Phobosa (10,9m) i Deimosa (12,0m), 
zwłaszcza że okres ich największej jasności pokrywa się 
z nowiem Księżyca. Należy jednak pamiętać o zasłonięciu 
oślepiającej tarczy samej planety!

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

Wysoko na niebie w drugiej połowie nocy, w gwiazdo
zbiorze Raka świeci Saturn jako „gwiazda” 0,5m.

Warunki obserwacji Urana i Neptuna w stosunku do 
września nie zmieniają się.

Pluton zachodzi wieczorem i jego obserwacja jest już 
raczej niemożliwa.

W październiku w pobliżu opozycji znajdują się jasne 
planetoidy:

(3) Juno, Gasność 8,1m). 8 X: 5h21,6m,+6°11’; 18 X: 
5h28,7m,+4°32'; 28 X: 5h32,6m,+2°49’.

(4) Vesta, (jasność 7,8m). 8 X: 7h15,0m,+19°48’; 18 X: 
7h24,2m,+19°40’; 28 X: 7h31,4m,+19°35’.

Meteory
Od 6 do 10 października promieniują wolne meteory 

z roju Drakonidów [GIA], związanego z kometą 21 P/Gia- 
cobini-Zinner (dlatego zwane są również Giacobinidami). 
Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma 
współrzędne: rekt. 17h28m, deki. +54°. W roku bieżącym 
przewidywane jest maksimum w dniu 8 października o 16h, 
jednak bardzo możliwe jest wystąpienie innych maksimów 
(także w porze nocnej w Polsce), w związku z czym ko
nieczne jest patrolowanie nieba w ciągu całej nocy 8/9 
października, zwłaszcza że jest możliwy wzrost aktywno
ści roju w związku z powrotem w bieżącym roku macierzy
stej komety. Warunki obserwacji w tym roku, zwłaszcza 
w drugiej połowie nocy, są dobre w związku z Księżycem 
zbliżającym się do pierwszej kwadry.

Od 2 października do 7 listopada promieniują szybkie, 
białe meteory ze śladami z roju Orionidów [ORIj, związa
nego z kometą 1P/Halley. Radiant meteorów leży na gra
nicy gwiazdozbiorów Oriona i Bliźniąt i ma współrzędne: 
rekt. 6h20m, deki. +16°. W bieżącym roku maksimum ak
tywności przypada 21 października, jednak odnotowywa
no już także inne maksima. W 1993 i 1998 r. wystąpiło rów
nie wyraźne maksimum w dniach 17-18 października, tak 
więc można się go spodziewać także i w roku bieżącym. 
Warunki obserwacyjne w tym roku są złe, gdyż w poran
nych obserwacjach będzie przeszkadzał Księżyc po pełni.

*  * *

1d00h40m Księżyc Marsa Deimos w maksymalnej elongacji za
chodniej w odległości 62”.

1d10h Mars nieruchomy w rektascensji.
2d06h Minimalna libracja Księżyca (3,6°) w kierunku krateru Schic-

kard (oświetlony).
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3d Obrączkowe zaćmienie Słońca. Pas fazy obrączkowej prze
chodzi wzdłuż granicy portugalsko-hiszpańskiej, przez Hisz
panię (Madryt i Walencja), Algierię (Algier), Tunezję, Libię, 
północno-wschodni Czad, Sudan, południowo-zachodnią Etio
pię, Kenię i Somalię. Faza maksymalna równa 0,958 nastąpi
0 godzinie 10h31m w punkcie o współrzędnych ip = 13°N, 
X -  29°E. Maksymalny czas trwania fazy obrączkowej dla ob
serwatora na Ziemi będzie wynosił 4m31,5S. Częściowe fazy 
zaćmienia będą widoczne w całej Europie (także w Polsce), 
południowo-zachodniej Azji, w całej Afryce (z wyjątkiem po
łudniowych krańców) oraz zachodniej części Oceanu Indyj
skiego.

W Polsce zaćmienie widoczne jako częściowe o fazie maksymal
nej równej około 0,5, która wystąpi w godzinach od 9h14m 
(Szczecin) do 9h23m (Lublin).

3d00h30m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji 
wschodniej w odległości 25”.

3d23h30m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji 
wschodniej w odległości 25”.

4d Gwiazda zmienna długookresowa U Cet (miryda) (2h33,7m, 
-13°09’) osiąga maksimum jasności (7,5m).

4d09h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 1°.
4d15h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
5d20h Złączenie Merkurego z Jowiszem w odl. 1°.
6d Gwiazda zmienna długookresowa R Aqr (miryda) (23h43,8m, 

-15°17’) osiąga maksimum jasności (6,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 3/2003],

6d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
7d00h10m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji za

chodniej w odległości 25".
7d05h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
7d23h05m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji 

wschodniej w odległości 25”.
7d23h20IT’ Księżyc Marsa Deimos w maksymalnej elongacji 

wschodniej w odległości 65”.
9d10h Maksymalna libracja Księżyca (8,1°) w kierunku Sinus Iri

dium (zacieniona).
12d00t'45m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003].
12d19h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
14d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
14d07h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
14d20h55m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

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

14d23h Zakrycie gwiazdy* Aqu (4,9m) przez ciemny brzeg Księ
życa przed pełnią widoczne w całej Polsce (Szczecin 23h05m 
— Lublin 23h10m).

15d00h08m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA ” 6/2001],

15d16h Minimalna libracja Księżyca (3,1°) w kierunku Mare Hum- 
boldłianum (oświetlone).

16d17h21m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 4/2003],

16d22h16m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2002],

17d Częściowe zaćmienie Księżyca. Zaćmienie widoczne w za
chodniej części Ameryki Północnej, we wschodniej Azji, więk
szości Australii oraz na Oceanie Spokojnym; w pozostałej 
części Azji i Australii oraz w Europie północno-wschodniej przy 
wschodzie Księżyca, w pozostałej części Ameryki Północnej 
oraz zachodniej części Ameryki Południowej oraz zachodniej
1 środkowej Azji przy zachodzie Księżyca. Maksymalna faza 
zaćmienia częściowego wyniesie 1,084. Przebieg zaćmienia: 
wejście Księżyca w półcień: 9h51m, początek zaćmienia czę

ściowego: 11h34m, maksimum zaćmienia: 12h04m, koniec za
ćmienia częściowego: 12h32m, wyjście Księżyca z półcienia: 
14h15m. W Polsce zaćmienie niewidoczne.

17d20h57m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2001],

18d18h32m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 3/2003], 

19d11h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
21d Gwiazda zmienna długookresowa U Ari (miryda) (3h11,1m, 

+14°48’) osiąga maksimum jasności (8,1m).
22d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
22d02h Maksymalna libracja Księżyca (8,5°) w kierunku Mare 

Austraie (zacienione).
22d13h Jowisz w koniunkcji ze Słońcem.
22d18h20m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003], 
22d18h27m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi

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

23d02h Odkrycie gwiazdy 49 Aur (5,3m) przy ciemnym brzegu Księ
życa przed ostatnią kwadrą widoczne w całej Polsce (Zielo
na Góra 2h56m — Lublin 3h06m).

23d07h42m Słońce wstępuje w znak Skorpiona, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wówczas 210°.

23d21h36m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 4/2003], 

25d00h Odkrycie gwiazdy l  Cne (5,9m) przy ciemnym brzegu Księ
życa w ostatniej kwadrze, widoczne w całej Polsce (Krosno 
0h25m — Gdańsk 0h47m).

25d18h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
26d18h Neptun nieruchomy w rektascensji.
28d03h08m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003], 
28d22h09m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2003], 
29d00h10m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji za

chodniej w odległości 28”.

Rys. 8. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w październiku 2005 (III -  Tethys, IV -  Dione, V -  Rhea, VI 
-  Tytan, VIII -  lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa 
(tarczy planety), wschód na prawo
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29d13h Minimalna libracja Księżyca (3,6°) w kierunku krateru Schic- 
kard (oświetlony).

29d22h08m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

29d23h10m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji za
chodniej w odległości 28”.

Rys. 9. Położenie i ruch własny radiantów meteorowych delta Aurigi- 
dów (DAU) i alfa Aurigidów (AUR) w okresie od 25 sierpnia do 10 
października 2005

Rys. 10. Położenie radiantu meteorowego Drakonidów (GIA) 9 paź
dziernika 2005 r.

Rys. 11. Zmiany długości południka centralnego tarczy Marsa (L) 
o północy UT we wrześniu i październiku 2005. Aby określić długość 
południka centralnego Marsa w danym momencie, należy pamię
tać, że w ciągu godziny wzrasta ona o ok.15°

30d00h Mars w najmniejszej odległości od Ziemi (69 416 627 km). 
31d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
31d01h50m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003], 
31d22h30m Księżyc Marsa Deimos w maksymalnej elongacji 

wschodniej w odległości 70”.

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

Aby otrzym ać datę w obow iązującym  we wrześniu 
w Polsce „czasie letnim” , należy dodać 2 godziny, a po 
wprowadzeniu w październiku „czasu zimowego” należy 
dodać 1 godzinę.

Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla 
współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia podano 
momenty największego zbliżenia obiektów na niebie. Po
dane są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Pol
sce.

Podano jedynie te maksymalne elongacje Phobosa 
i Deimosa, które zachodzą w pobliżu górowania Marsa 
w Polsce, w  okresie nowiu Księżyca.

Współrzędne równikowe podane są dla Epoki 2000.0.

Opracował T. Ściężor
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Rys. 12. Mapa gwiazdozbioru Pegaza do obserwacji gwiazdy zmien
nej V Peg (22h01m02,2s, +6o07’15"). Podane jasności gwiazd porów
nania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)
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Rys. 13. Mapa gwiazdozbioru Barana do obserwacji gwiazdy zmien
nej U Ari (3h11m03,0s, +14°48’00”). Podane jasności gwiazd porów
nania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)
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w kraju

15-lecie Hubble’a w OPiOA
24 kwietnia w Olsztyńskim Planeta
rium obchodziliśmy 15-lecie pracy na 
orbicie Teleskopu Kosmicznego Hub
ble’a. Koordynatorem akcji w Europie 
była Europejska Agencja Kosmiczna 
(ESA), która przygotowała szereg pro
pozycji uczczenia tej niezwykłej rocz
nicy. Ponad 40 planetariów, obser
watoriów, muzeów i klubów astrono
micznych zgłosiło akces do wspólne
go świętowania dokonań kosmicznego 
teleskopu. Dzień Hubble’a w Olszty
nie zgromadził ponad 150 miłośników 
astronomii i rozpoczął się otwarciem 
wystawy najciekawszych obrazów Ko
smosu przesłanych z orbity na Ziemię. 
Pod kopułą planetarium obejrzeliśmy 
prezentacje o historii misji i etapach

jej realizacji, a uczestnicy konkursu pla
stycznego „Świat oczami Hubble’a” 
odebrali nagrody za najładniejsze pra
ce. Hitem spotkania była emisja pełno
metrażowego filmu „Hubble 15 lat ba
dań”, wyprodukowanego przez ESA 
specjalnie na tę okazję. Film wytłoczo
no na płytach DVD i 1000 sztuk otrzy
mało bezpłatnie nasze planetarium. 
Dzięki naszej szybkiej pracy transla- 
torskiej (mieliśmy tylko 3 dni), film 
posiada polskojęzyczne napisy. Dla 
potrzeb rocznicowego pokazu przygo
towaliśmy go w polskiej wersji lek- 
torskiej. Film robi niesamowite wraże
nie, a wiele zdjęć, obrazów i animacji 
prezentowanych jest po raz pierwszy. 
Każdy z uczestników rocznicowego

spotkania wracał do domu obdarowa
ny swoją własną płytką i myślę, że jesz
cze nieraz po nią sięgnie, aby zachwy
cać się niesam owitym i obrazami 
Kosmosu.

Bogusław Kulesza

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zaprasza 
wszystkich zainteresowanych historią astronomii do od
wiedzenia wystawy

Machina Mundi. 
Obrazy i Pomiary Kosmosu 
od Kopernika do Newtona

Wystawa przedstawia zmiany, jakie zachodziły w po
glądach na budowę świata od XV do XVIII w. Jej boha
terami są uczeni, którzy kształtowali nasz współczesny 
pogląd na budowę świata i rządzące nim prawa: Miko
łaj Kopernik, Tycho Brahe, Galileo Galilei, Jan Kepler, 
Izaak Newton.

Na wystawie można obejrzeć:
— mechaniczne modele układów świata wg: Ptoleme

usza, Kopernika, Tychona Brahe, Keplera,
— rekonstrukcje instrumentów obserwacyjnych,
— modele dydaktyczne ilustrujące obserwowane przez 

uczonych zjawiska,
— dzieła uczonych, w których opisali swoje poglądy. 

Wystawa powstała w wyniku współpracy Muzeum Mi
kołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Tycho Brahe 
na wyspie Ven (Szwecja), Muzeum Historii Nauki we Flo
rencji (Włochy), Narodowego Muzeum Techniki w Pra
dze (Czechy), Muzeum Izaaka Newtona w Woolsthorpe 
Manor (Wielka Brytania) i została częściowo sfinanso
wana z funduszu Unii Europejskiej „Kultura 2000”.

Wystawa została przygotowana we Włoszech i otwarta 
18 czerwca 2004 r. w Instituto e Museo di Storia della 
Scienza, we Florencji. Kolejnym miejscem prezentacji 
była Landskrona w Szwecji (Muzeum Miejskie, któremu 
podlega Muzeum Tycho de Brahe). W czerwcu 2005 r. 
wystawa została przetransportowana do Muzeum Miko
łaja Kopernika we Fromborku, skąd zostanie odwiezio
na do Narodni Technicke Muzeum w Pradze (Czechy). 
We Fromborku wystawę można oglądać od 15 czerw
ca do 19 września 2005 r. codziennie, z wyjątkiem po
niedziałków, w godzinach od 9.00 do 16.30.

Meteoryty na wakacjach 
w Wieży Kopernika

Ciesząca się wielkim zainteresowaniem turystów w cza
sie ubiegłorocznych wakacji wystawa „Materia Układu 
Słonecznego” ponownie zawitała do Wieży Kopernika 
we Fromborku. Jest to owoc współpracy znanego pol
skiego kolekcjonera meteorytów, Kazimierza Mazurka, 
który udostępnił najładniejsze okazy ze swego zbioru, 
oraz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, które 
zadbało o stronę plastyczną i dydaktyczną. Wystawa 
była już prezentowana dwukrotnie we Fromborku, a tak
że w Toruniu i wiosną tego roku w Olsztyńskim Planeta
rium. Za każdym razem była to jednak nieco inna wy
stawa, gdyż zmieniały się okazy meteorytów.

Na dwóch piętrach wieży, w której niegdyś posia
dał komnatę Mikołaj Kopernik, można zobaczyć pod
stawowe rodzaje meteorytów pochodzących przeważ
nie z małych planet: meteoryty kamienne chondryty 
i achondryty, meteoryty żelazno-kamienne i żelazne. 
W grupie achondrytów zwracają uwagę okazy pocho
dzące z planetoidy 4 Westa oraz z Marsa i z Księżyca. 
Wystawę uzupełniają fragmenty ziemskich skał prze
obrażonych w wyniku zderzeń dużych fragmentów pla
netoid z naszą planetą. Są to fragmenty pogruchota
nych i stopionych skał z kraterów powstałych po ta
kich zderzeniach i zakrzepłe kawałki stopionych skał 
wyrzucone z kraterów nawet na kilkaset kilometrów, 
znane pod nazwą tektytów.

Wystawie towarzyszy katalog z licznymi barwnymi 
zdjęciami meteorytów.

Po obejrzeniu wystawy warto zajrzeć na najwyższe 
piętro wieży, gdzie skromna wystawa „gabinet uczone
go” przypomina, że w tych murach przebywał Mikołaj 
Kopernik.

Wystawy na Wieży Kopernika można oglądać w lip- 
cu i sierpniu codziennie od 9:30 do 16:30.
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astronomia i muzyka

Kroczący z gwiazdami: Jonn Serrie

Miałem napisać o muzyce do fil
mu H ubble: 15 Years o f  Dis
covery, który miał niedawno 
premierę w planetariach na całym świe- 

cie (płyty z tym filmem do wygrania 
w bieżącej krzyżówce!), lecz przypo
mniał mi się wcześniejszy film z tele
skopem kosmicznym w roli głównej 
„Hubble: Galaxies Across Space and 
Time” —  znacznie krótszy i przygoto
wany specjalnie dla sieci kin I-Max, 
ze wspaniałą przestrzenną muzyką. Ja k  
m ogłeś tak napisać o Stearnsie („Ura- 
nia-PA” 3/2005) a nic nie wspomnia
łeś w swoich tekstach o Jonnie Serrie! 
Przecież jeg o  muzyka jest bardziej ko
smiczna i też często towarzyszy film om  
—  zarzucił mi ostatnio pewien znajo
my. Zrobiło mi się głupio, wszak mu
zyka Jonna Serrie swoimi subtelnymi 
kosmicznymi klimatami zauroczyła 
mnie wcześniej niż dokonania Micha
ela Steamsa. Na usprawiedliwienie 
niech będzie, że w przypadku tego dru
giego nazwiska internetowa wyszuki
warka Google znajduje dwa razy wię
cej stron. Jednak, jeśli w tej samej 
wyszukiwarce, obok nazwiska dopi
szemy sp ace music, proporcje zmie
niają się diametralnie na korzyść 
pierwszego.

Jego muzyczne pasje są nierozerwal
nie związane z zainteresowaniami Ko
smosem (ponoć w młodości oczarował 
go widok rozgwieżdżonego nieba i su

nącego po nim Sputnika) i lataniem (jest 
licencjonowanym pilotem FAA!). 
Pierwszy album zatytułowany And The 
Stars Go With You powstał w roku 1986 
podczas pracy w ramach projektu „Te
acher in Space Project for NASA”. Lecz 
swoją muzyczną przygodę zaczął znacz
nie wcześniej, podczas nauki gry na pia
ninie i organach kościelnych. W 1970 r. 
podjął pracę w laboratorium muzyki 
elektronicznej w Connecticut.

Tworzył muzykę specjalnie dla pla
netariów z całego świata. W jego mu
zycznym dorobku, oprócz kilkunastu 
wydanych albumów, znajdziemy roz
maite realizacje na potrzeby kina, tele
wizji, NASA, US Navy i in.

J O N N  S E R R I E

Muzyka tworzona przez Jonna Ser
rie obejmuje szerokie spektrum mu
zyki elektronicznej od głębokiego 
mrocznego ambientu po eleganckie

melodie, a wszystko jest naznaczone 
rozpoznawalnym stylem leniwie roz
lewających się w przestrzeni synteza
torowych brzmień. Znany astronom, 
David Levy, powiedział o muzyce Jon
na Serrie, że jest wspaniałą kontynu
acją tradycji łączenia muzyki i astro
nomii, gdyż, jak wiedział to dobrze 
William Herschel, odkrywca Urana, 
dziedziny te mają wiele wspólnego.

Ja c ek  Drążkowski

PS 3-minutowe fragmenty płyt Jonna 
Serrie można usłyszeć na internetowej 
stronie http://www. vipinfo. com/jonn/jon- 
music.htm. Natomiast pod adresem http:/ 
/starchronicles.com / można pobrać bez
płatny wygaszacz ekranu z muzyką 
i zdjęciami z filmu Star Chronicles (tam
że dostępnych jest kilka klipów filmo
wych z jego muzyką)

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 5 6 / 6 1 1  30 08

Fot. Ann Serrie
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relaks z Uranią Krzyżówka

Rozwiązaniem krzyżówki z „Uranii-PA” nr 2/2005 
jest hasło: „CASSINI-HUYGENS”.
Nagrody książkowe wylosowali: Jan Adamski 
z Sanoku i Krzysztof Wątrobicz z Radziejowa. 
Gratulujemy. Nagrody wyślemy pocztą.

1. Amerykańska sonda Deep ...
2. Rój z radiantem w Smoku
3. Ostatnio odkryta „planeta X"
4. Na przykład soczewkowanie
5. Pierwszy człon nazwiska 

współorganizatorki OMSA
6. Planetoida widoczna we wrześniu
7. Słynna rj
8. Jego galaktyki są bardzo intrygujące
9. Efekt opóźnienia ...
10. Nazwa własna NGC 2392
11. Twórca systemu geocentrycznego
12. Przesunięcie ku czerwieni
13. Pierwszy dostrzegł Neptuna
14. Australijskie obserwatorium szukające pulsarów

Hasło będące rozwiązaniem krzyżówki 
utworzą litery z zaznaczonych kratek.

Wśród autorów prawidłowych od
powiedzi rozlosujemy 5 płyt DVD 
z filmem „Hubble: 15 Years of Disco
very”, sponsorowanych przez Olsztyń
skie Planetarium i Obserwatorium 
Astronomiczne. Na rozwiązania cze
kamy do końca sierpnia br. Aby wziąć 
udział w losowaniu nagród, osoby nie
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Autor: J. Drążkowska
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będące prenumeratorami „Uranii-PA” 
muszą dołączyć do rozwiązania kupon 
umieszczony w lewym górnym rogu 
tej strony. Prenumeratorzy mogą prze
syłać rozwiązania drogą elektroniczną.

Stówa kluczowe do odnalezienia hasła 
w krzyżówce z „Uranii-PA" 2/05:

1. Giacconi, 2. Zapałki, 3. Kasjopea, 4. Wosz- 
czyk, 5. Spiralne, 6. Taonowe, 7. Dione, 
8. Tethys, 9. Neutrina, 10. Phoybe, 11. Ener
gia, 12. Rozeta, 13. Chandra, 14. Einstein.

Ciekawe strony internetowe...
Wielu spośród naszych czytelników na pewno zawędrowało już pod adres wspaniałej 
strony Freda Espenaka poświęconej zaćmieniom http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eciip- 
se/eclipse.html. Dziś pragnę zwrócić uwagę na jej chwilowo (?) „uboższą krewniacz- 
kę”, która pojawiła się w sieci parę tygodni temu. Chodzi o portal utworzony wspólnie 
przez Her Majesty’s Nautical Almanac Office i US Naval Observatory: http://www.edip- 
se.org.uk/eclbin/query_usno.cgi poświęcony zaćmieniom Słońca i Księżyca w okresie 
lat 1501-2100. W tym czasie nastąpiło (lub nastąpi) w sumie 2881 zaćmień, w tym 1421 
Słońca i 1460 Księżyca. Do obliczeń warunków zaćmień jest używane oprogramowa
nie służące do produkcji znanego na całym świecie „The Astronomical Almanac’’. Dla 
poszczególnych zjawisk są dostępne mapy widzialności w formacie PDF — o dość 
dużej zdolności rozdzielczej, niestety brak nazw miejscowości. Dla zaćmień Słońca 
można otrzymać lokalne warunki widoczności dla około 800 miejsc na Ziemi. Polskę 
reprezentują: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, War
szawa i Wrocław. Globalna lista jest uporządkowana w porządku alfabetycznym we
dług krajów, a wewnątrz krajów według miejscowości. Miejscowości, przez które prze
chodzi pas całkowitego zaćmienia, są wyróżnione kolorem tła. Dla każdej miejscowości można otrzymać wspomniane 
warunki dla konkretnego zaćmienia jak i prostą animację przedstawiającą jego przebieg. Natomiast sama nazwa miej
scowości odsyła do listy wszystkich zaćmień Słońca widocznych w tym miejscu w okresie lat 1501-2100 (każde zdarze
nie oczywiście z lokalnymi warunkami widoczności jak i animacjami). Dla zaćmień Księżyca są dostępne w tej chwili 
jedynie mapki widoczności na całym świecie — brak animacji oraz zbiorczych zestawień dla poszczególnych miejsc 
widoczności. Ponieważ portal jest w trakcie tworzenia, można spodziewać się zmian i uzupełnień. (rs)
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„Urania -  Postępy Astronomii” ogłasza konkurs na zdjęcia obiektów letnie
go nieba. Prace konkursowe w formie cyfrowej lub analogowej 
prosimy nadsyłać do Redakcji do końca września 2005 r. Rozstrzygnięcie 
konkursu zostanie ogłoszone w „Uranii -  PA” 6/2005.

Po prawej: wykonane w Krakowie 
zdjęcie złączenia Jowisza z Księży
cem 19 maja 2005 r. o godz. 21:40 
UT, przy pomocy aparatu HP Photo- 
smart 735 w projekcji okularowej 
lornetki Sutter 25x100 (ISO 200, 
1/360 s). Fot. Tomasz Ściężor

Obok: zdjęcie wykonane kwadrans po odkryciu Antaresa 
przy ciemnym brzegu Księżyca 27 kwietnia br. (godz. 1:30 
CWE), eksp. ok. 1 s, Cassegrain Uniwersał 200 mm 
f = 2830 mm na filmie FujiColor Superia 200 ASA. Fot. 
Ireneusz Jankowski (Siemianowice Śląskie)

Zdjęcie koniunkcji Jowisza z Księżycem wykonane 16 marca br. w godzinach 18:55 — 19:41 (czasy eksp. od 4 do 1 s w 5- i 4- 
minutowych odstępach, obiektyw 2,8/135 mm). Autor Dariusz Dorosz, Żabików
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Zdjęcie mgławicy Orzeł wykonane w świetle 
ultrafioletowym przez Advanced Camera for 
Surveys, znajdującą się na teleskopie 
kosmicznym Hubble’a. Kolor niebieski pochodzi 
od tlenu, czerwony od wodoru.

Słup zimnego gazu i pyłu ciągnący się od 
gwiezdnej wylęgarni widocznej u góry ma 9,5 l.św. 
wysokości, czyli dwukrotnie więcej niż odległość 
od Słońca do najbliższej gwiazdy


