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Podwójny układ złożony z pulsara PSR B-1258-63 i nie- 
+-> b ieskiego m asywnego olbrzym a SS2883 okazał się na- 
J^>turalnym akce leratorem  cząstek, który podnosi energię 
N zwykłych fo tonów  do na jwyższych możliwych poziom ów 
^  energii. Za każdym  razem, gdy na skutek w zajem nego 
q  obiegu tych cia ł prom ien iow anie pulsara przechodzi przez 

+2 dysk materii w yrzuconej z szybko ra tującego olbrzyma, 
Ui je g o  silne pole m agnetyczne oddziałuje z m a terią  dysku 

JłJ i podnosi energię fotonów, norm alnie z w idzia lnego za- 
^  kresu w idm a do superenergetycznych poziom ów  energii 

p rom ien iow an ia  gam m a. C zęść tego prom ien iow an ia  
rtł oddziałuje z z iem ską a tm osferą i d latego m ożem y je  ob- 
> i  serwow ać z  powierzchni Z iem i.O dkrycie to zosta ło św ie- 

£  żo (2005 r.) dokonane przy pom ocy 12,5 m system u od-
2  b iorczego prom ien iowania wysokich energii HESS (który
3  w ykorzys tu je  e fe k t C zerenkow a). O b iek t zna jdu je  się 

■{fl w  gw iazdozbiorze Krzyż Południa w  odległości 5 0 0 0 1. św. 
Z  od nas. Źródło: Universe Today, 22.06.2005

TO Te leskop kosm iczn y  C handra  za o bse rw o w a ł liczne  b łysk i p rom ie-
£  n iow an ia  X w okó ł S aturna. Tu w idz im y je  na łożone na ob raz w  św ie t-
3  le w idz ia lnym . B łyski te pow sta ją , gdy s łoneczne  p rom ien iow an ie  X
rg uderza w  cząstk i lodu p ie rśc ien ia  te j p lane ty  i je g o  o toczen ia  i je s t

( / )  za łam yw ane  w  k ierunku Z iem i. A s tron om o w ie  n ie w ie d zą  jeszcze ,
■— ja k  one pow sta ją . Jedna z h ipo tez  m ówi, że  to m ikrom eteory ty  spa-
w  da ją ce  na S aturna  (w spo m ag ane  n ie regu la rnym  do c ie ran iem  s ło - 

necznego  p rom ien iow an ia  X) po w o d u ją  nag le  w ypa row an ie  okru -
J3 chów  lodu

.22 ASTROPHYSICAL SOURCES OF
^  HIGH ENERGY PARTICLES
</) AND RADIATION
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Na schodach budynku Instytu tu  F izyki U M K w  Torun iu pam ią tkow e zd jęc ie  uczestn ików  m iędzynarodow e j kon ferencji pośw ięcone j 
cząstkom  i p rom ien iow an iu  w ysok ich  energ ii. Fot. Z b ign iew  G łuchow icz



Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Powszechnie uważa się letni okres wakacyjny za sezon ogórkowy. W tym 

okresie nawet plony ogórków są ważnym wydarzeniem, o którym głośno 
w mediach. Ale nam, astronomom, przydarzyły się w tym zwykle wolnym od 
wielkich wydarzeń okresie rzeczy ważne i mające duże znaczenie. Wahadłowce 
powróciły do kosmicznej służby — prom Discovery zawiózł załogę i zaopatrzenie 
na Międzynarodową Stację Kosmiczną, sonda Deep Impact zbliżyła się do 
komety Tempel 1 i trafiła ją  pociskiem, który utworzył w jądrze komety znacznych 
rozmiarów krater i odsłonił w ten sposób wewnętrzne warstwy jądra komety.
Polak, Maciej Konacki z Torunia, posługując się 10-m teleskopem na Hawajach, 
odkrył planetę w potrójnym układzie gwiazd. Choć poszukiwania były świadome, odkrycie było 
zaskakujące i brzemienne w skutki. Otwiera bowiem na nowo istotny problem kosmogoniczny — jak 
powstają planety? Obecne teorie nie dopuszczają istnienia planety w tak ciasnym układzie 
gwiazdowym, którego zewnętrzne wymiary są mniejsze od odległości Saturna od Słońca. Inny astronom 
kalifornijski, Mike Brown, odkrył najodleglejszy, większy od Plutona, obiekt naszego Systemu 
Słonecznego, który określił jako dziesiątą planetę. Obiekt ten nazwany 2003 UB313 jest tak odległy 
od Słońca, że z jego powierzchni nasze Słońce potrafilibyśmy całkowicie zasłonić łebkiem od szpilki.
0  tych dwóch ostatnich wydarzeniach piszemy szerzej na stronach tego zeszytu, do wcześniej 
wspomnianych wrócimy w następnych. Istotnym wydarzeniem tegorocznego lata były też 
międzynarodowe konferencje astronomiczne, które odbywały się w Toruniu i Gdańsku oraz europejski 
kongres astronomiczny, który odbył się w Liege w Belgii. Na naszych stronach przybliżamy Czytelnikom 
problematykę tych konferencji oraz innych spotkań, które odbyły się w Polsce. Krótko po tym, jak ten 
zeszyt dotrze do rąk PT Czytelników, odbędzie się we Wrocławiu naukowy Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego. Publikujemy program Zjazdu i zachęcamy wszystkich 
zainteresowanych do uczestnictwa w nim.

Niniejszy zeszyt otwieramy artykułem Bartka Lwa, doktoranta w Centrum Astronomii w Toruniu, 
aktualnie pracującego nad doktoratem z kosmologii w Japonii, na temat Kosmologii fluktuacji 
promieniowania tła Autor odsłania nam trochę tajemnic dotyczących sposobu postępowania
1 wyciągania wniosków z danych, które dotyczą pierwszych chwil istnienia naszego Wszechświata.

Drugim istotnym artykułem w tym zeszycie jest opowieść Leszka Błaszkiewicza, adiunkta 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, o spektroskopii radiowej. Niejako przy okazji Autor ten 
wyjaśnia nam dość szczegółowo zasady działania radioteleskopu i metody wychwytywania 
z odbieranych szumów informacji naukowych, jakie one zawierają. Za bardzo ważny uważam też 
artykuł Panów Vladimira Śtefla z Brna i Juliusza Domańskiego z Torunia na temat Wszechświat na 
różnych długościach fal w naszym dziale „Astronomia w szkole”.

Niestety musimy pisać o rozstaniach z ludźmi zasłużonymi dla środowiska astronomicznego.
W tym zeszycie wspominamy Jana Kwaśniewicza z Krakowa i Jana Palta z Chorzowa. Obaj 
zapracowali na to, byśmy zachowali ich we wdzięcznej pamięci.

Jak zwykle treść tego zeszytu dopełniają porady obserwacyjne w postaci Galerii galaktyk, listy 
ciekawych obiektów w gwiazdozbiorach Liska, Lutni i Łabędzia oraz Kalendarzyka astronomicznego. 
Zainteresowanych meteory tyką odsyłamy do bardzo dobrej książki Materia kosmiczna na Ziemi — jej 
źródła i ewolucja. Jej Autorami są Bogusława i Hieronim Humikowie z Obserwatorium Poznańskiego, 
a wydawcą Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Życzę Państwu przyjemnej lektury.
Pozostaję z szacunkiem i ukłonami

Toruń, w sierpniu 2005 r.
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czytelnicy piszą...

UROKI WIEJSKIEGO 
PODZIWIANIA NIEBA

19 maja 2005 r. (czwartek) 
podziwiałem — bowiem trudno 
powiedzieć, że obserwowałem
— wieczorne niebo w podkra
kowskiej miejscowości Łuczy- 
ce, na byłych włościach Unru- 
gów.

Łuczyce zostały założone 
przez króla Kazimierza Wielkie
go jako podstołeczna osada 
służebna wytwarzająca łuki dla 
potrzeb uzbrojenia.

W XIX i w pierwszej poło
wie XX w. posiadłość należała 
do rodziny Unrugów. Jednym 
z nich był słynny z obrony Helu 
we wrześniu 1939 r. kontradmi
rał Józef Michał Unrug, który po 
II wojnie światowej osiadł w 
Wielkiej Brytanii. Po wojnie 
majątek rozparcelowano, dwór 
upaństwowiono, po czym po
padł on w kompletną i nieod
wracalną ruinę...

Rzeczonego wieczoru ma
jowego, kiedy Słońce już za
szło, dostrzegłem niebawem 
nad północno-zachodnim wid
nokręgiem — i to pomimo pew
nego zmętnienia atmosfery — 
bardzo jasną Wenus. Obser
wowałem ją  chociaż niekiedy 
przejawiał się wpływ ekstynk
cji, aż do samego horyzontu, za 
którym znikła o 2128 czasu let
niego. To oczywiste, iż w mie
ście taka obserwacja jest nie
możliwa —  bądź z powodu 
świateł ulicznych, jak również 
ze względu na dość silne za
pylenie atmosfery.

Nim Gwiazda Wieczorna 
zaszła, na niebie dawno już 
widniał Księżyc, pojawił się jas
ny Jowisz w Pannie, wreszcie 
Saturn w Bliźniętach. Stały się 
też widoczne gwiazdy: Regu- 
lus (a Leo) i Spica (a Vir). 
W szystkie  te wym ienione 
obiekty bardzo wyraźnie wy
znaczały położenie ekliptyki 
na sferze niebieskiej.

Co więcej, o północy (także 
czasu letniego) — z czwartku 
na piątek nastąpiło bardzo blis
kie złączenie Księżyca z Jowi
szem i był to naprawdę prze
piękny widok.

Podobna sytuacja powtó
rzyła się w wieczór pierwsze
go dnia ostatniego miesiąca 
wiosny astronomicznej (czyli 
w sobotę 21 maja), przy czym 
Księżyc, bliski już pełni, prze
sunął się dalej na wschód od 
Jowisza i znalazł się w sąsiedz
twie Kłosu Panny.

Dodać należy, iż położony 
kilkanaście kilometrów na po
łudnie od Łuczyc Kraków, prze
słonięty pasmem wzgórz i la
sem, nie utrudniał podziwiania 
pogodnego, wieczornego i noc
nego nieba. Od czasu do cza
su przelatywały tylko... samo
loty, lądując w niezbyt odleg
łych Balicach (również przesło
niętych wzgórzami).

T. Z. Dworak

Szanowna Redakcjo!
Dzięki kilku ogłoszeniom, 

które ukazały się na łamach 
waszego pisma, oraz uprzej
mości Prezesa Zarządu Głów
nego Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii udało 
mi się niemalże skompletować 
wszystkie egzemplarze „Ura
nii”.

Niestety, do pełni szczęścia 
brakuje mi kilku przedwojen
nych roczników i zwracam się 
do Was jako „ostatniej deski 
ratunku” o zamieszczenie krót
kiego ogłoszenia:

Poszukuję pilnie komplet
nych roczników Uranii z lat 
1931-1939 (jako jedynych, któ
re mi brakują).

Piotr Szady 
41-800 Zabrze 
ul. Długa 40/5 
tel. kom. 504 307 147

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

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

Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych: 

1/2 s.: 300,00 zł 
1/4 s.: 200,00 zł 
1/8 s.: 100,00 zł 
najmniejszy „moduł”, 
rową.

Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze łamy!

—- ten rozmiar traktujemy jako 
Podobnie jest ze stroną kolo-

Ogólnopolski konkurs 
na fotografię astronomiczną 

Odkrywanie i Wyobraźnia
O rgan iza to rem  konkursu  je s t O lsz tyńsk ie  
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne.

Konkurs jest adresowany do wszystkich miłośników 
astronom ii i fo tog ra fii bez w zględu na w iek, 
wykształcenie czy zawód.

Celem konkursu jest:
—  rozwijanie naturalnej fascynacji Wszechświatem, 

jego różnorodnością i pięknem;
—  kształcenie um iejętności obserwacji zjawisk 

astronomicznych, ich dokumentowania i opisu.

Warunki konkursu
—  Zgłoszone do konkursu prace powinny w możliwie 

pełny sposób przedstaw iać p iękno z jaw iska 
astronomicznego.

—  Prace mogą być wykonane dowolną techniką — 
przy użyciu aparatu tradycyjnego lub cyfrowego.

—  Fotografie powinny być opatrzone podpisem 
i krótkim  opisem  prezentowanego z jaw iska oraz 
wymagane jest podanie następujących informacji: data 
wykonania fotografii, rodzaj użytego aparatu i parametry 
jego obiektywu, parametry ekspozycji wykonanego 
zdjęcia (czas ekspozycji, przesłona, czułość filmu itp.).

Do prac należy dołączyć dane dotyczące autora 
zdjęcia oraz adresy pocztowe i elektroniczne.

Prace należy nadsyłać na adres Olsztyńskie  
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, al. 
Piłsudskiego 3810-450 Olsztyn z dopiskiem Konkurs 
fotograficzny.

Termin nadsyłania prac upływa 26 września 2005 r. 
(decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 

nastąpi w czasie obchodów Ogólnoświatowego  
Tygodnia Kosm icznego w dniu 7 października  
w O lsztyńskim  P lanetarium  i O bserw atorium  
Astronomicznym.

Patronat medialny sprawuje portal ASTRONOMIA.PL

Uprzejmie przypominamy,
Że Redukcja „Uranii-Postępów Astronomii" ogło
siła konkurs na astronomiczne zdjęcie lata 2005. 
Zdjęcia w formie analogowej lub cyfrowej wraz ze 
szczegółowym opisem warunków ich uzyskaniapro- 
simy przesyłać do końca września 2005 r.
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196 Kosmologia fluktuacji promieniowania tla (cz. i)
Bartek Lew

Kosmologia jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się kierunków 
astronomii. W ostatnich latach XX  w. i początku XXI w. stała się dyscypliną o poziomie 
dokładności otwierającym etap precyzyjnej kosmologii, dając nam jednocześnie do
brze ugruntowany i spójny standardowy model kosmologiczny. W artykule omawiam 
cechy oraz współczesne zagadnienia i problemy związane z promieniowaniem relikto
wym (CMBR) będącym jego integralną częścią.

202 Spektroskopia radiowa
Leszek P. Błaszkiewicz

Spektroskopia radiowa jest dzisiaj jedną z podstawowych metod badawczych współ
czesnej astronomii. Autor przybliża nam zasady działania radioteleskopu i objaśnia 
procesy zachodzące w ośrodku międzygwiazdowym, który jest właśnie badany metoda
mi radiowymi.

W kolorze: N iebieskie błyski Saturna, N aturalny  akcelerator cząstek (okł. II); G ale
ria U ranii (wkł. I, IV, okł. III); R adioźródło Fornax A  (okł. IV)

210 konferencje: Cząstki i promieniowanie wysokich energii (210); Mgławice 
planetarne jako narzędzia do badania Wszechświata (211); Odległe świa
ty — JEN AM 2005 (213)

215 w kraju: X  Warsztaty Bieszczadzkie poświęcone polom EM ELF w astrofizy
ce i geofizyce

rozmaitości: Dziesiąta planeta? (216); Planeta w układzie potrójnym gwiazd 
(216); Planetoida z dwoma księżycami (225)

218 In memorianr. Jan Kwaśniewicz 1952-2004 
Jan Palt 1923-2005

220 PTA informąje: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
221 galeria obiektów NGC: NGC 2419; NGC 2440; NGC 2539
224 poradnik obserwatora: Interesujące obiekty: Lisek, Lutnia, Łabędź 
226 astronomia w szkole: Wszechświat na różnych długościach fal
231 recenzje: Bogusława Humik, Hieronim Hurnik, Materia kosmiczna na Zie

mi, jej źródła i ewolucja
232 kalendarz astronomiczny 2005: Listopad — grudzień

239 astronomia i muzyka: Muzyka Odległych Przestrzeni
240 relaks z Uranią: Krzyżówka 

240 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Zachód słońc w układzie potrójnym
Artystyczną wizję zachodu słońc w układzie potrójnym gwiazdy HD 188753 zainspiro

wało odkrycie planety w tym układzie przez Macieja Konackiego. Została ona poszerzona 
tylko o hipotetyczny księżyc tej planety, nad którym zaszła już jedna z gwiazd, a za chwilę 
zajdą dwie inne, stanowiące wzajemnie układ podwójny. Nad księżycem dominuje (u góry, 
z lewej) jego planeta, gorący jowisz. Dr Ko- 
nacki odkrył planetę, dokonując obserwacji 
spektroskopowych za pomocą 10 m telesko
pu Kecka na Hawajach i redukując uzyskane 
dane wypracowanymi przez siebie metoda
mi. Jest to pierwszy przypadek znalezienia 
planety w ciasnym systemie wielokrotnego 
układu gwiazdowego. Odkrycie to zmusza do 
przemyślenia na nowo teorii powstawania 
planet
Źródło: JPL-Caltech i NASA
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Kosmologia
fluktuacji
promieniowania
tłll (cześć 1)
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~W "W  ^niniejszym  artykule przed- 
stawię zbiór zagadnień zwią- 

F  r  zanych z promieniowaniem 
reliktowym, zwanym mikrofalowym 
promieniowaniem tła, w skrócie —  
CM BR (Cosmic Microwave Backgmund 
Radiation). Omówięjego głębokie zna
czenie w dzisiejszej kosmologii, zasto
sowania oraz główne kierunki badań tej 
niesłychanie dynamicznie rozwijającej 
się gałęzi kosmologii. Artykuł ma na 
celu przybliżyć, przed jakiego rodzaju 
problemami stoi obecnie kosmologia 
CM BR w szerokim  u jęc iu , a nie 
w szczegółach szeregu procesów bio
rących udział w formowaniu się obser
wowanej mapy promieniowania tła

1. Charakterystyka CMBR 
1.1 Granice widoczności

Jak wiadomo, odkryte w latach 60. 
na falach decymetrowych (A ~  7,35 cm) 
prawie izotropowe i jednorodne pro
mieniowanie, ze spektrum o charakte
rze ciała doskonale czarnego, było 
dla kosmologii Wielkiego Wybuchu, 
a przynajmniej dla modeli z gorącym 
początkiem, silnym punktem podparcia. 
Promieniowanie to jest dla kosmologii 
niezwykle cennym źródłem informacji, 
gdyż zawarta w nim informacja jest naj
starszą zachowaną informacją (czy ra
czej czasoprzestrzennie najbardziej od
ległą), jak ą  astronom kiedykolwiek 
będzie mógł odkryć, rejestrując fale 
elektromagnetyczne. Oznacza to, że fo-
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tony CMBR, od epoki rekombinacyjnej 
do momentu zarejestrowania ich w od
biorniku (np. w radioteleskopie), w zde
cydowanej większości nie oddziaływa
ły z niczym, co w znaczący sposób 
mogłoby zmienić ich parametry, tj. ich 
energię oraz polaryzację. (Do tematu 
tego jeszcze powrócę w dalszej części 
artykułu). Sytuacja zatem jest analogicz
na do tej przedstawionej na rys. 1.

Matematycznie sytuację tę można 
przedstawić jako prawdopodobieństwo 
tego, że dany foton ostatnio został roz
proszony na danej odległości, związa
nej z jakimś konkretnym redshiftem (z) 
rys. 2 (dolny panel). Zależność tę opi
suje funkcja widoczności, która ma bar
dzo ostro zaznaczające się maksimum 
dla danej temperatury i dla danej odleg
łości. Odległość, dła której fotony mają 
najwyższe prawdopodobieństwo prze
bycia drogi do obserwatora bez żadnych 
reakcji rozpraszania po drodze, definiu
je tzw. powierzchnię ostatniego rozpro
szenia. Jest ona analogią do powierzch
ni chmur (takiej, jaką ją  widzimy), choć 
oczywiście żadna z nich nie może być 
określona w sposób dokładny, gdyż nie- 
przezroczystość narasta z odległością 
w sposób stopniowy, a nie skokowy.

Granica związana z istnieniem po
wierzchni ostatniego rozproszenia, choć 
redukuje możliwości przekazywania 
bezpośredniej informacji o procesach 
zachodzących na wczesnych etapach 
ewolucji Wszechświata mniej więcej do
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Rys. 2. Na górnym panelu przedstawio
no uproszczonąhistorię jonizacji Wszech
świata, poprzez stosunek gęstości liczbo
wej wolnych elektronów (ne) do sumy gę
stości liczbowych wszystkich barionów 
(protonów (np) i neutronów (nn)). Wyso
kie wartości jonizacji we wczesnym 
Wszechświecie są związane z wysoką 
temperaturą. Przedstawiona krzywa po
kazuje charakterystyczne dla różnych 
temperatur progi jonizacyjne związane 
z poziomami energetycznymi helu (dwa 
pierwsze) oraz wodoru (ostatni). Związa
ne z nimi procesy rekombinacji zmieniają 
frakcję wolnych elektronów. (Krzywa unor
mowana jest do jedności dla pełnej joni
zacji fotonów wodoru, a nie wodoru i helu). 
Na dolnym panelu przedstawiono funkcję 
widoczności jako zależność od odległo
ści od obserwatora (na dolnej skali) oraz 
od temperatury CMBR (na górnej skali). 
Wartość tej funkcji rośnie bardzo powoli 
ze względu na zaniedbywalnie małą gę
stość liczbową wolnych elektronów bądź 
atomów wodoru (która zmienia z trzecią 
potęgą czynnika skali), na których mogło
by dojść do rozproszenia (Thomsona 
bądź Rayleigha odpowiednio). Śledząc 
wstecz tor fotonu docierającego do odbior
nika (od większych wartości na skali do 
mniejszych), funkcja widoczności osiąga 
swoje maksimum przy wartości około 13,4 
Gpc i temperaturze około 3400 K. Dla 
wyższych temperatur wartość tej funkcji 
znowu gwałtownie spada, co jest związa
ne z faktem bardzo częstych rozproszeń 
thomsonowskich danego fotonu na wol
nych elektronach. (Wykres pożyczono 
z publikacji Matias Zaldarriaga, astroph/ 
0305272)

czasu rekombinacji wodoru, rys. 2 (gór
ny panel) zawiera również informacje
o procesach, które miały miejsce jesz
cze wcześniej, tj. przed rekombinacją 
(patrz 2).

1.2 Temperatura
Fakt rozszerzania się Wszechświata 

jest powiązany z utratą energii (między 
innymi) pola promieniowania CMBR. 
To cena wyhamowywania tempa eks
pansji Wszechświata, która objawia się 
w poczerwienieniu wszystkich fotonów 
proporcjonalnie do czynnika skali. 
Obecnie obserwowana temperatura tego 
promieniowania wynosi około T = 
2,726 K i definiuje całkowicie (1) roz
kład spektralny fotonów CMBR, ich (2) 
przestrzenną gęstość liczbową (nr ~  
411 cm-3) oraz (3) gęstość energii (e.). 
Pierwsza cecha jest zdefiniowana po
przez widmo promieniowania ciała do
skonale czarnego, które zostało uformo
wane wskutek zachodzenia równowagi 
termodynamicznej w epoce radiacyjnej 
(przedrekombinacyjnej). Dokładność, 
z jaką widmo CMBR naśladuje widmo 
ciała doskonale czarnego, jest nie do po
wtórzenia w warunkach laboratoryj
nych. Druga i trzecia cecha są powiąza

ne ze sobą (poprzez zależność sr = 
nr'hvl). Przyjmuje się, że CMBR jest 
w dużej mierze jednorodne, gdyż nie 
ma powodów, by istniały znaczące 
odstępstwa od niejednorodności. Jest 
ono również izotropowe w skali po
jedynczych kelwinów. Ze względu na 
ruch Ziemi (Galaktyki w głównej 
mierze) w skali pojedynczych mili- 
kelwinów ma ono rozkład dipolowy 
(dwubiegunowy). Można znaleźć 
układ odniesienia (układ fundamen
talny), w którym dipol kosmiczny bę
dzie zredukowany do minimum.
W takim układzie pole promieniowa
nia CMB jest izotropowe z dokład
nością do około 10 5 K.

1.3 Fluktuacje
Zaobserwowana na różnych czę

stotliwościach i w różnych skalach 
kątowych przez satelitę COBE 
(1992 r.) i szereg późniejszych eks
perymentów (rys. 3) izotropowość 
temperatury widmowej oraz odstęp
stwa od niej na poziomie 6T\ń) = 
A1\n)/T ~  10~5 K stały się obecnie 
niepodważalnym faktem o daleko 
idących konsekwencjach. Wielkość 
<571(n) nazywa się kontrastem tempe
ratury (analogicznie można zdefinio
wać kontrast gęstości óp(ń)). Tak nie
znaczne zaburzenia temperatury 
widmowej fotonów CMBR (niedu
że wielkości kontrastu temperatury) 
istnieją tylko na wczesnych etapach 
ewolucji Wszechświata. Taki obraz 
mapy CMBR (7(ń)) pozostał prak
tycznie nie zmieniony od czasu re
kombinacji, ze względu na szybkie 
tempo ekspansji Wszechświata 
i związany z nim gwałtowny spadek 
funkcji widoczności (rys. 2). Daje to 
możliwość stosowania do analizy 
fluktuacji CMBR, rozw iniętej 
w 1946 r. przez Lifshitza liniowej 
teorii fluktuacji, zaadaptowanej na
stępnie do potrzeb anizotropii CMBR 
przez Peeblesa i Yu w 1970 r. oraz 
rozwijanej w kolejnych latach, dla 
uwzględnienia różnych efektów, m.in. 
przez Bonda, Efstathiou, Silka, Sugiya- 
ma. Obecnie znajduje ona ogromne 
zastosowanie dzięki rozwojowi i roz
powszechnieniu się komputerów, tech-

1 Są to generalnie wielkości, które należy roz
patrywać w kategoriach gęstości spektral
nych, tj. ilości fotonów bądź energii przypa
dających na infinitezymalny przedział
częstotliwości.

nik przetwarzania rozproszonego, jak 
również odpowiedniego oprogramowa
nia, w połączeniu ze stale rosnącą 
liczbą danych obserwacyjnych, które 
mogą być konfrontowane z jej przewi
dywaniami.

1.4 Sygnał i szum
We wstępie napisałem, że obraz nie

wielkich odchyłek od izotropowości 
promieniowania tla pozostał nie zmie
niony od momentu, kiedy fluktuacje te 
się uformowały. Byłoby tak, gdyby

Rys. 1. Chmury są barierą poza którą 
nie można się przebić wzrokiem, gdyż 
fotony ulegają wielokrotnym rozpro
szeniom powodując, że promienie 
z głębszych warstw, bądź spoza 
chmur, nie są w stanie przedostać się 
do obserwatora i przekazać informa
cji o dalej położonych obiektach
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Wszechświat rzeczywiście był np. pus
ty. Jednak Wszechświat pusty nie jest, 
gdyż zawiera pewną ilość materii bario- 
nowej, która może oddziaływać z po
lem promieniowania wskutek różnego 
rodzaju rozproszeń wprowadzających 
dodatkowy sygnał, który będzie się na
kładał na rozkład pierwotnych fluktuacji 
temperatury CMB. Teoretycznie każdy 
wyemitowany foton, czy to z gwiazdy, 
czy choćby przez jakiś wzbudzony atom

z ośrodka międzygwiazdowego powi
nien nakładać się na wszechobecne pro
mieniowanie tła, tym samym zmienia
jąc rozkład fluktuacji na niebie. Choć 
w praktyce oba wymienione źródła szu
mów są całkowicie bez znaczenia dla 
omawianej problematyki, to pytanie 
o pierwotne pochodzenie fluktuacji jest 
jak najbardziej zasadne. (Postawienie 
jednoznacznej granicy pomiędzy tym, 
co jest pierwotnego pochodzenia a co 

wtórnego jest również w pewnym 
sensie sprawą umowną, co bezpo
średnio przekłada się na stwierdze
nie, co jest szumem, a co sygnałem, 
w obserwacjach nieba na jakiejś czę
stotliwości jest kwestią rodzaju pro
wadzonych badań. Inaczej mówiąc, 
informacja kosmologiczna jest ukryta 
nie tylko w pierwotnych fluktuacjach, 
ale również we fluktuacjach, które 
powstały w trakcie formowania się 
struktur kosmicznych, takich jak ga
laktyki, gromady i supergromady ga
laktyk). Ze względu na konieczność 
wprowadzenia jednoznacznej grani
cy pomiędzy tym, co jest szumem, 
a co sygnałem, wprowadza się roz
graniczenie na tzw. sygnały nakłada
jące się (ang. Foregrounds), stano
wiące (powiedzmy) szum, oraz 
kosmologicznego (pierwotnego) po
chodzenia fluktuacje tła stanowiące 
sygnał. Przy czym przyjmuję, że 
okreś-lenie „pierwotnego pochodze
nia” oznacza, że są to pierwotne 
fluktuacje nie zaburzone różnymi 
procesami, które zachodziły we 
Wszechświecie w trakcie jego ewo
lucji. W praktyce dokładne odsepa
rowanie sygnałów i szumów w tak 
przyjętym podziale, choć koniecz
ne, nie jest oczywiście do końca 
możliwe. Możliwe jest jednak two
rzenie przybliżonych map sygnałów 
nakładających się w celu ich póź
niejszego odjęcia, choć nie jest to za
danie proste.

Szumy można by podzielić na ka
tegorie w zależności od źródła emi
sji. Byłyby to wówczas szumy powo
dowane emisją termiczną Układu 
Planetarnego (np. pyłu czy planet), 
dysku galaktycznego, czyli termiczną 
emisją pyłu (teoretycznie proporcjo
nalną do kwadratu częstotliwości) 
galaktyczną emisją synchrotronową 
(np. emisją elektronów przyspiesza
nych w galaktycznych polach magne
tycznych), emisjąprzejść swobodno-

swobodnych (czyli emisją powstającą 
podczas gwałtownych przyspieszeń pro
mieniowania kosmicznego w polach 
elektrycznych pochodzących od innych 
jonów), jak również emisją z obiektów 
pozagalaktycznych zarówno punkto
wych, jak i rozciągłych (jak np. od kwa- 
zarów i gazu gromadowego w odległych 
gromadach galaktyk), (rys. 4).

Oczywiście do wymienionych źródeł 
szumów należy dodać wiele rodzajów 
szumów pochodzenia aparaturowego, 
których znajomość jest równie ważna. 
Mnogość procesów, jakie należy brać 
pod uwagę przy tworzeniu wspomnia
nych masek, powoduje, że redukcja po
miarów jest procesem żmudnym i skom
plikowanym.

1.5 Widmo fluktuacji CMBR
Konieczne jest zdefiniowanie tzw. 

kątowego widma mocy fluktuacji tem
peratury. Analogiczne widma mocy 
można uzyskać dla poszczególnych 
komponentów polaryzacji CMBR, choć 
matematycznie jest to trochę bardziej 
wymagające ze względu na wektorowy 
charakter polaryzacji.

Matematycznie mapę T(ń) fluktuacji 
temperatury CMBR można przedstawić 
w postaci szeregu

1 /=1 m = - l

gdzie Y/m(ń) są tzw. harmonikami sfe
rycznymi, a współczynniki aTlm są dopa
sowanymi liczbami zespolonymi.

Widmem mocy fluktuacji (rys. 3, dol
ny panel) nazywamy wielkość C, zdefi
niowaną jako:

1 /

C l  —  Im  Im  /  -  0 /  -  /  ;  Im  lm
£ 1  +  I m= - l

Jest to fourierowska reprezentacja 
funkcji korelacji temperatury, która po
kazuje, jak statystycznie duże są fluktu
acje na różnych skalach kątowych 
(przedstawionych tutaj w fourierowskiej 
dziedzinie multipoli). Ze względu na 
charakter korelacji (temperatura-tempe- 
ratura) widmo to bądź funkcję korelacji 
nazywa się widmem TT. W ostatnim 
dziesięcioleciu stworzono szereg ekspe
rymentów poświęconych dokładnemu 
wyznaczeniu temperaturowego widma 
TT (rys. 3). Do kompletnego opisu pola 
CMBR definiuje się jeszcze trzy dodat
kowe widma mocy związane z polary
zacją. Są one zwyczajowo nazywane: 
EE, TE oraz BB. Zdefiniowane są po-

Angular sca le  in  degrees 
20  5  2  1 0 .5  0 .2  0.1

MulLipole 1

Rys. 3. Synteza wybranych eksperymen
tów dedykowanych pomiarom anizotropii 
CMBR. Na górnym panelu w przybliże
niu przedstawiono prostokątami pokrycie 
płaszczyzny v— l  przez poszczególne eks
perymenty. Zakreskowane obszary poka
zują rozkład różnego rodzaju szumów 
(zob. 1.4) —  ich zależność od częstotli
wości v oraz (powiązanego z charaktery
stycznymi wielkościami kątowymi) nume
ru multipola (/ ~ 1/0). Obszary te są zdo
minowane różnego rodzaju szumami 
o amplitudzie większej od 20 f i K .  Obszar 
zakreskowany liniami idącymi od strony 
prawej w lewo-dół to emisja termiczna 
głównie od naszej Galaktyki. Obszar za
kreskowany liniami idącymi od strony le
wej w prawo-dół, to emisja źródeł punk
towych o stromym widmie. Inne zakrer- 
skowane obszary dotyczą emisji synchro
tronowej i emisji free-free (pochodzącej 
od naładowanych cząstek w przestrzeni 
międzygwiazdowej i międzygalaktycznej). 
Jak widać, parametry eksperymentów 
zaprojektowano generalnie tak, aby zmi
nimalizować wpływ nakładających się 
sygnałów (szumów). Dolny panel przed
stawia syntezę pomiarów kątowego wid
ma mocy CMBR (zob. 2.5)
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Rys. 4. Synteza źródeł szumów nakładających 
się na pierwotne pole temperatury (T(ń)). Czar
na, gruba linia przedstawia poziom fluktuacji 
promieniowania CMB. Poszczególne widma są 
powiązane z różnymi źródłami szumów. Pasy 
idące ze strony lewej w prawo-dół dotyczą emi
sji synchrotronowej i swobodno-swobodnej, 
a pas skierowany od strony lewej w prawo w gó
rę emisji termicznej

przez transformację Fouriera rozwinię
cia w szereg mapy tensora polaryzacji 
Pab(n) w bazie tensorowych harmonik 
sferycznych:

gdzie

P (ń)=f —U(ń)sin0 \
“h[ ) \-U(ń)sm0 -Q(h)sm2er

gdzie Q i U są parametrami Stokesa, 
a czynnik sin 6 wprowadzono ze wzglę
dów normalizacyjnych. Widma mocy 
EE, TE oraz BB są zdefiniowane analo
gicznie jak w przypadku widma TT 
(z odpowiednią kombinacją literek ’T \ 
’E’ i ’B’). Widmo TE jest widmem kros- 
korelacyjnym pomiędzy polem tempe
ratury i modu E polaryzacji.

2 Informacja zawarta 
w CM BR

Mapa fluktuacji promieniowania 
CMB, jaką obserwujemy, jest wynikiem 
wielu procesów dominujących na róż
nych etapach rozwoju Wszechświata 
i zachodzących na różnych skalach wiel
kości. Pozostała część artykułu poświę

cona jest opisowi procesów 
formujących obecnie obserwo
wany charakter fluktuacji 
CMB zarówno w dziedzinie 
temperatury, jak i polaryzacji.

2.1 Ślady inflacji
Teoria inflacji leży obec

nie u podstaw nowoczesnej 
kosmologii, ponieważ roz
wiązuje ona dwa podstawowe 
problemy kosmologiczne: 
problem płaskości (rys. 5) i ho
ryzontu. Standardowy model 
przewiduje, iż rozmiary hory
zontu (cząstek) w czasie ostat
niego rozproszenia obserwo
wane obecnie zajmowałyby 
obszar na niebie wielkości oko
ło 1°. Jest to problem, gdyż w takim wy
padku nie istnieje dobre wytłumaczenie 
dla obserwowanej, idealnej prawie, izo- 
tropowości CMBR. Jest to esencja pro
blemu horyzontu w kosmologii.

Jak dotąd powstało kilkadziesiąt 
teorii inflacji (mniej lub bardziej egzo
tycznych), a od ich szczegółów zale
ży bardzo cała nasza kosmologia 
(w szczególności charakter fluktuacji 
i kształt widma mocy). Dlatego jednym 

z podstawowych celów współ
czesnej kosmologii inflacyjnej 
jest wykluczenie maksymalnej 
liczby niezgodnych z obserwa
cjami modeli. Niestety, obecnie 
nie jest to jeszcze możliwe.

Chociaż nie istnieje, jak do
tąd, ani jeden dowód obserwa
cyjny przemawiający za tym, że 
inflacja w ogóle zaistniała 
w bardzo wczesnym Wszech- 
świecie, sama teoria inflacji 
przewiduje szereg faktów, 
które potencjalnie mogą po
zostawać w zgodności bądź 
w sprzeczności z obserwacja
mi. Poniżej przedstawiam listę.

2.1.1 Warunki początkowe
Standardowe modele infla

cji przewidują adiabatyczne 
warunki początkowe. Oznacza 
to, że wszystkie składowe fluk
tuacje gęstości we wszystkich 
rodzajach cząstek są takie same. 
Konsekwencją tego jest fakt, że 
zaburzenia gęstości materii są 
idealnie odwzorowane w zabu
rzeniach gęstości promieniowa
nia CMB. Taki rodzaj fluktuacji

nazywa się często również fluktuacja
mi izentropowymi (bądź krzywiznowy
mi) ze względu na to, iż każdy z rodza- 
jów cząstek w takiej samej mierze 
partycypuje w entropii całego układu.

Jakkolwiek adiabatyczne warunki są 
w dobrej zgodności z obserwacjami (pi
ków akustycznych w widmie mocy — 
zob. 1.5 i 2.5) i wydaje się, że są one 
dominujące, nie można wykluczyć nie
znacznej domieszki innego rodzaju za
burzeń (izokrzywiznowych). W przy
szłości dokładne pomiary widm mocy 
temperatury i polaryzacji CMB będą 
w stanie narzucić ograniczenia na poten
cjalny wpływ innego rodzaju zaburzeń 
oraz oszacować liczbę pól inflatono- 
wych napędzających i kończących in
flację.

2.1.2 Niezależne od skali pierwotne wid
mo gęstości materii

Standardowe modele inflacji prze
widują płaskie widmo pierwotnych 
fluktuacji materii, czyli takie, które jest 
niezależne od skali. Oznacza to, że fluk
tuacje kontrastu gęstości materii <5p(x) 
są takie same we wszystkich skalach od
ległości. Inne modele przewiduj ąjednak 
odstępstwa od płaskiego widma. Wid
mo mocy TT w zakresie rozmiarów ką
towych (od około 90° do około 3', od
powiadającym w przestrzeni Fouriera 
multipolom od 1 = 2 do około 1 = 1000) 
jest bardzo zależne od wartości wielu pa
rametrów kosmologicznych (takich jak 
Qr, Qm, Qa , w , H()). Jednakże łączne 
obserwacje całkowicie niezależnych od 
siebie widm mocy TT i EE powinny dać 
możliwość poznania pierwotnego wid
ma mocy fluktuacji gęstości, unikając

wiek [Gyr]

Rys. 5. Trzy różne modele Wszechświata o róż
nych wartościach parametrów kosmologicznych 
(Qr, Qm, Q l , to, H0) niezależnie od kompletnie 
różnych obecnych gęstości całkowitych Qto(0, 
w bardzo wczesnym Wszechświecie, w myśl 
standardowego modelu kosmologicznego 
FLRW (Friedman-Lemaitre-Robertson-Walker) 
wszystkie modele miały tę wartość bardzo po
dobną asymptotycznie zbliżającą się do jedno
ści. Przykładowo, model o parametrach osza
cowanych dzięki obserwacjom satelity WMAP 
(2003 r.) jest płaski z dokładnością do około 
|Qto(0 -  1| = 2-10-2. Oznacza to, że w momen
cie rekombinacji (z ~  1000) byłby on płaski z do
kładnością |£2(o(0rac - 1 1 = 10~®, natomiast w cza
sie formowania się jąder atomowych (z = 109) 
byłby płaski z dokładnością |Qto(0"“c — 11 ~ 10-20. 
Jest to manifestacja tzw. problemu płaskości 
w standardowym modelu, gdyż nie istnieje do
bre wytłumaczenie na tak doskonałą płaskość 
przestrzeni. Mówimy, że teoria wymaga „precy
zyjnego dostrojenia" (ang. fine tuning)
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Rys. 6. Obserwacje fluktuacji CMB przeprowadzo
ne w balonowej misji BOOMERanG. (górny panel) 
Zredukowana mapa fluktuacji oraz (dolny panel) 
otrzymane widmo mocy fluktuacji. Wyraźnie zazna
cza się pierwszy pik akustyczny, występujący na 
charakterystycznych rozmiarach kątowych około 
1 Jest to mniej więcej rozmiar horyzontu cząstek 
w czasie ostatniego rozproszenia. Kolejne piki są 
również widoczne, jednak już o dużo mniejszej 
amplitudzie (zob. 2.5 i 2.2)

degeneracji płynącej z silnej zależności 
od param etrów  kosm ologicznych. 
W tym sensie CMBR jest unikatowym 
(jak dotąd) narzędziem do badania teo
rii inflacji.

Wielkim sukcesem satelity COBE 
(1993) i później WMAP (2003) było 
potwierdzenie płaskiego widma mocy 
fluktuacji na największych skalach ką
towych. Choć to nie dowód na istnienie 
inflacji, jest to pierwszy w historii ob
serwacyjny fakt pozostający w zgodno
ści z jej przewidywaniami.

2.1.3 Fale grawitacyjne
W czasie fazy inflacyjnej tempo eks

pansji W szechśw iata przyspiesza, 
a przypadkowe kwantowe fluktuacje 
pola skalarnego (pola inflatonowego) 
produkują klasyczne skalarne zaburze
nia gęstości, podczas gdy kwantowe 
fluktuacje w metryce czasoprzestrzeni 
produkują fale grawitacyjne.

Standardowy model inflacji (z wol
no toczącym się polem inflatonowym) 
przyjmuje, że pierwotne (tensorowe) 
widmo fluktuacji pochodzące od wpły
wu fal grawitacyjnych, podobnie jak 
i skalarne, jest opisywane zależnością 
potęgową typu P(k) ~ A:k'1'-1 (gdzie A. 
oraz n. są odpowiednio skalarnymi bądź 
tensorowymi amplitudą i indeksem wid
mowym widma mocy fluktuacji). Prze
widuje się, że oba te widma są bliskie 
widmom płaskim, niezależnym od ska
li. Jednym z kluczowych parametrów 
związanych z modelem inflacji i będą
cych jednocześnie potencjalną obser- 
wablą, poprzez skalarne i tensorowe 
widma TT oraz widmo BB, jest stosu
nek mocy tensorowego do skalarnego 
widma ( r j  na jakiejś wybranej arbitral
nie skali wielkości, zwyczajowo dla 
kwadrupola (/ = 2). Przy założeniach 
dotyczących kształtu potencjału pola in
flatonowego oraz warunkach, jakie musi 
spełniać inflacja (wystarczający czas 
trwania inflacji w celu uniknięcia pro
blemów horyzontu i płaskości) parame
try widm mocy (amplitudy i indeksy 
w idm ow e) m ogą być w yznaczone 
(a w praktyce oszacowane).

Unikalną możliwość stwarzają obser
wacje modów B polaryzacji CMBR 
(czyli widma mocy BB), gdyż są one 
generowane jedynie przez gale grawi
tacyjne. Pomiar amplitudy tego widma 
dawałby natychm iast wartość stałej 
Hubble'a w czasie inflacji oraz oszaco
wania skali gęstości energii na cząstkę

w czasie inflacji. To z kolei 
byłoby cenną informacją dla 
fizyki cząstek elementarnych 
i wielkiej unifikacji oddzia
ływań (GUT). Jeśli inflacja, 
jak się przewiduje, ma coś 
wspólnego z wielką unifi
kacją (skale o gęstościach 
energii ~1016 GeV na cząst
kę), jest możliwe, że sygnał 
grawitacyjnych modów B 
polaryzacji CMBR będzie 
wystarczająco duży, by mógł 
być zarejestrowany.

Jak dotąd, bezpośrednie 
pomiary inflacyjnych fal gra
witacyjnych pozostają na ra
zie (i w przew idyw alnej 
przyszłości) poza możliwo
ściami obserwacyjnymi. Jed
nakże obserwacje modów B 
(choć jeszcze nie odkryte) są 
obecnie i będą w najbliższej 
przyszłości kierunkiem in
tensywnych badań, gdyż są 
one pośrednio oknem na 
fizykę bardzo wczesnego 
Wszechświata, kosmologii 
inflacyjnej oraz fizyki czą
stek elementarnych i bardzo 
wysokich energii.

2.1.4 Gaussowski charakter 
fluktuacji

Standardowe modele in
flacyjne przewidują gaus
sowski rodzaj pierwotnych fluktuacji. 
Oznacza to, że pole CMBR jest reali
zacją pola gaussowskiego o średniej 
wartości równej zero i wariancji całko
wicie zdefiniowanej poprzez widmo 
mocy (C;). Jednocześnie warunek gaus
sowskich fluktuacji (o przypadkowym 
rozkładzie faz) implikuje, że widmo 
mocy TT bądź jej fourierowska repre
zentacja —  funkcja korelacji całkowi
cie definiuje wszystkie własności tego 
pola. Oznacza to, że w przypadku gaus
sow skich fluktuacji cała dostępna 
w promieniowaniu CMB informacja 
kosmologiczna jest również zawarta 
w widmie mocy. Dlatego też badanie 
wszelkich odstępstw od gaussowskie
go charakteru fluktuacji ma głębokie 
uzasadnienie nie tylko ze względu na 
poszukiwanie zgodności przewidywań 
inflacji z obserwacjami, ale także w ce
lu zweryfikowania zasadności wnio
sków o parametrach kosmologicznych. 
Niestety, badanie gaussowskiego cha

rakteru pierwotnych fluktuacji nie jest 
zadaniem łatwym ze względu na nieli
niowy charakter powstających struktur 
kosmicznych (tj. nie spełniających już 
przybliżen ia  m ałych fluktuacji —  
dp «  1). Takie struktury są bardzo sil
nym źródłem niegaussowości, która 
odbija się w polu promieniowania. In
nym źródłem sygnałów niegaussow- 
skich jest oczywiście Galaktyka, źró
dła punktow e i rozciągłe. Sygnały 
galaktycznych szumów, do tego nakła
dających się, są trudne do wymodelo
wania i w praktyce takie obszary po 
prostu usuwa się z analizy. Usunięcie 
źródeł punktowych i rozciągłych wy
maga dokładnych przeglądów galaktyk 
i gromad galaktyk. Potencjalnie silnym 
narzędziem w badaniu pierwotnej nie
gaussowości są pomiary obfitości gro
mad galaktyk z dużymi przesunięcia
mi ku czerwieni, o masach większych 
od danej masy, czyli pomiary kumula
cyjnej funkcji masy N(>M,z). Teore-
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tyczne przewidywania (formalizmu 
Press-Schechtera) wraz z symulacjami 
kosmologicznymi N-ciał przy konkret
nych założeniach pierwotnych fluktu
acji (m.in. odnośnie do ich zgodności 
z gaussowością) w połączeniu z pomia
rami funkcji masy bezpośrednio są 
miarą gaussowości pierwotnych fluk
tuacji, gdyż to od ich charakteru zale
ży właśnie funkcja masy.

Jak dotąd, niegaussowość pola pro
mieniowania CMB potwierdzono z bar
dzo dużą pewnością w wielu testach na 
podstawie różnych danych obserwacyj
nych, jednakże żadne z doniesień nie 
identyfikuje ich z pierwotną niegaus- 
sowością. Katalogi gromad galaktyk 
zaczynają dopiero wkraczać w etap 
przydatności to tego rodzaju badań. 
Obecnie zgodność pola CMB z gaus
sowskimi, pierwotnymi fluktuacjami 
jest na tyle duża, iż można powiedzieć, 
że to drugi sukces obserwacyjny teorii 
inflacji.

Innym przewidywaniem inflacji jest 
niezależność i tzw. koherencja poszcze
gólnych modów w widmie mocy. Ozna
cza to, że fluktuacje we wszystkich ska
lach są zgodne w fazie. Gaussowski 
charakter fluktuacji zapewnia, że nie ma 
żadnych korelacji pomiędzy poszczegól
nymi modami związanymi z liczbami l 
(numer multipola) i m.

Matematycznie można to zapisać:

<a, a,, > = C, ■ d, ór ,
Im l  m l Im l m

Konsekwencją tegojest szeregpików 
(oscylacji akustycznych) w widmie TT, 
co jest analogią do fal dźwiękowych po
wstających w pudle rezonansowym. Po
wstają tylko mody, których liczby falo
we są wielokrotnością rozmiarów pudła 
i są one od siebie niezależne. Dlatego 
też wykrycie po raz pierwszy oscylacji 
akustycznych w widmie mocy TT po
przez satelity BOOMERanG i MAXI
MA w 1996 r. (rys. 6) było również fak
tem zgodnym  z przew idyw aniam i 
inflacji.

2.1.5 Lokalnie plaska geometria prze
strzeni

Kolejnym wielkim sukcesem infla
cji jest przewidywana, bliska płaskiej, 
geometria przestrzeni i związana z nią 
poprzez równania Friedmana całkowita 
gęstość materii (Qto)  we Wszechświe- 
cie równa bądź bardzo bliska jedności. 
Inflacja doskonale rozwiązuje problem 
płaskości poprzez bardzo krótkotrwały

(jak sięprzewiduje, trwający około 1032 s) 
etap eksponencjalnej ekspansji. Każda 
fizyczna odległość podwaja się w prze
dziale czasu około 10 34 s. W wyniku 
inflacji czynnik skali powiększa się stan
dardowo o czynnik przynajmniej e~55 
»  8 1023 (przy czym dokładne wielko
ści zależą od konkretnego modelu infla
cji i mogą się znacznie różnić od poda
nych tutaj). W ten sposób praktycznie 
dowolna początkowa lokalna krzywizna 
przestrzeni zostaje (jak na balonie) „roz
dmuchana” do wartości z doskonałą do
kładnością równej jedności, rozwiązu
jąc tym samym problem  wcześniej 
wspomnianego precyzyjnego dopaso
wania. Natomiast płaska geometria prze
strzeni implikuje całkowitą gęstość ma
terii i energii równą jedności.

2.1.6 Izotropowość CMBR
Podobnie ma się sprawa w przypad

ku problemu horyzontu. Skale wielko
ści horyzontu cząstek w czasie inflacji 
zostają powiększone do rozmiarów 
znacznie przewyższających rozmiary 
naszego obserw ow alnego obecnie 
Wszechświata. Dlatego problem nie
jednorodności pola CMBR wewnątrz 
obecnego horyzontu cząstek jest po 
prostu usunięty z naszego pola widze
nia. Pojawia się jednak problem wa
riancji kosmicznej. Określa ona stopień 
naszej niewiedzy na temat tego, jak bar
dzo fluktuacje na różnych skalach wiel
kości odbiegają od wartości średniej. 
Dla małych skal odległości wielkość ta 
jest znikoma, gdyż statystyka zaburzeń 
—  modów o małych rozmiarach — jest 
wystarczająco duża wewnątrz naszego 
horyzontu cząstek, abyśmy mogli wia
rygodnie je  oszacować. Jednakże wa
riancja kosmiczna jest znaczna w przy
padku skal odległości porównywalnych 
z naszym obecnym horyzontem, gdzie 
mamy do czynienia jedynie z kilkoma 
bądź w skrajnym przypadku jedną re
alizacją fluktuacji o rozmiarach nasze
go obserwowalnego W szechświata. 
Obserwacje położeń pików akustycz
nych w widmie TT wyznaczają obec
nie, z bardzo dobrą dokładnością, cał
kowitą gęstość Wszechświata (Q ;o(0), 
dając jednocześnie kolejny argument 
przemawiający za teorią inflacji.

Warto dodać, że globalna izotropia 
CMBR, jak i jego jednorodność, będzie 
złamana w przypadku, gdy topologia 
W szechświata będzie nietrywialna, 
czyli gdy będzie możliwe znalezienie

takiej krzywej zamkniętej, której nie da 
się poprzez ciągłą kontrakcję sprowa
dzić do punktu. Złamanie globalnej izo- 
tropowości i jednorodności prowadzi w 
prostej linii do powstania niegaussow- 
skich fluktuacji CMBR. Stwarza to po
tencjalną możliwość wykrycia nietry- 
w ialnej topologii poprzez badania 
gaussowości i być może poznania jej 
poprzez odpowiednią analizę korela
cyjną mapy T(ń).

3. Podsumowanie
W poprzednich sekcjach przedstawi

łem niektóre z możliwych zastosowań 
mikrofalowego promieniowania tła we 
współczesnej kosmologii. Chociaż wy
pracowany standardowy model kosmo
logiczny jest zgodny mniej więcej ze 
wszystkimi obserwacjami, przed ko
smologią stoi nadal szereg otwartych 
i bardzo głębokich pytań, łączących 
w swej naturze fizykę wysokich ener
gii oraz fizykę bardzo w czesnego 
Wszechświata. Czym jest i jaka jest fi
zyka ciemnej materii i energii? Jaki jest 
mechanizm napędzający inflację? Jaka 
jest topologia przestrzeni? Jakie są per
spektywy poznania fizyki transplan- 
kowskiej poprzez studia teorii inflacji? 
Jakie są szczegóły rejonizacji Wszech
świata? Obecnie, dzięki zdumiewające
mu postępowi technik obserwacyjnych, 
wchodzących nowych i planowanych 
w najbliższej przyszłości eksperymen
tów, jak  rów nież dzięki postępom  
w komputerowej analizie danych, nauka 
o kosm icznym  prom ieniow aniu tła 
wchodzi w fazę precyzyjnej kosmolo
gii. Gwarantuje to dalszy dynamiczny 
rozwój tej dyscypliny nauki, co być 
może zbliży nas o krok do poznania 
prawdziwej natury Wszechświata.

W drugiej części artykułu (następny 
zeszyt „Uranii-PA”) skoncentruję się na 
procesach formujących poszczególne 
widma mocy i wynikających z nich pa
rametrów kosmologicznych oraz przed
stawię obecne i przyszłe eksperymenty 
mające na celu ich oszacowanie.

Bartek Lew jest doktorantem astro
nomii w Centrum Astronomii Uni
wersytetu M ikołaja Kopernika  
w Toruniu, obecnie w Japonii, przy
gotowującym swą rozprawę dok
torską w dziedzinie kosmologii
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-  Spektroskopia 
radiowa

Przez cale stulecia istnienia 
astronomii obserwatorom 
był dostępny tylko niewielki 
fragment informacji 
docierających z Kosmosu 
—  promieniowanie 
widzialne. Rozszczepienie 
światła i uzyskanie widm 
pozwoliło na poznanie 
składu oraz wielu 
parametrów fizycznych 
gwiazd i mgławic. Sytuacja 
uległa jednak radykalnej 
poprawie dopiero z chwilą 
zaistnienia technicznych 
możliwości detekcji fa l  
radiowych oraz rejestracji 
linii widmowych 
związanych z poziomami 
energetycznymi molekuł

Wstęp
Poznanie Wszechświata, poza pla

netami w najbliższym otoczeniu Zie
mi, detekcją wysokoenergetycznych 
cząstek (promieniowania kosmiczne
go) oraz mało dokładnymi obserwacja
mi fal grawitacyjnych i neutrin, jest 
związane z rejestrowaniem promienio
wania elektromagnetycznego. Obecnie 
obserwacjom astronomicznym są do
stępne już wszystkie zakresy widma fal 
elektromagnetycznych, począwszy od 
skrajnie wysokoenergetycznego pro
mieniowania gamma, poprzez promie
niowanie rentgena, nadfiolet, zakres fal 
widzialnych, podczerwień i mikrofale, 
aż do długich fal radiowych. Techniki 
detekcji pozwalają na obserwację co
raz mniejszych przedziałów częstotli
wości z coraz większą czułością, a co 
za tym idzie, analizę poszczególnych 
struktur widma— linii emisyjnych i ab
sorpcyjnych. Rozwojowi spektroskopii 
radiowej, a więc obserwacji struktur 
w widmie elektromagnetycznym z za
kresu fal radiowych, sprzyja mnogość 
molekuł znajdujących się w przestrze
ni między gwiazdowej, dla których od
ległość pomiędzy poziomami energe
tycznymi zawiera się w tym obszarze 
widma (do zeszłego roku znanych było 
ponad 120 molekuł).

1. Spektralne obserwacje 
radioastronomiczne

W przypadku obserwacji widm za
kresu mikrofal i fal radiowych niezbęd
na jest zamiana energii fal radiowych 
w sygnał elektryczny oraz jego wstęp
na analiza. Do tego celu służą systemy

odbiorcze —  tzw. front-ends oraz ana
lizatory —  back-ends.

Schemat ilustrujący pracę radiotele
skopu i przedstawiający najważniejsze 
urządzenia konieczne w obserwacjach 
spektralnych pokazuje rys. 1.

a) Front-ends

Promieniowanie radiowe docierają
ce do Ziemi może być obserwowane 
i rejestrowane dzięki specjalistycznej 
i bardzo zaawansowanej technicznie 
aparaturze. Jako że energia (ilość) fal 
radiowych jest znikoma (przeciętne ra
dioźródło jest przeszło miliard miliar
dów razy słabsze niż odbierane przez 
anteny TV satelitarnej fale nadawane 
przez sztuczne satelity telekomunikacyj
ne), przeto stosować trzeba urządzenia 
—  radioteleskopy o dużych powierzch
niach, skupiających maksymalną ener
gię w ognisku. Największe radiotele
skopy mają powierzchnie nawet ponad 
70 tys. m2! Jak trudne jest to zadanie, 
niech uzm ysłowi czytelnikowi fakt 
(aczkolwiek niesprawdzony rachunko
wo przez autora), że energia zebrana 
do tej pory przez wszystkie radiotele
skopy na Ziemi nie byłaby wystarcza
jąca do stopienia płatka śniegu (!).

Skupiona system em  zw ierciadeł 
energia fal radiowych jest kierowana do 
systemu odbiorczego —■ jego pierwsze 
ogniwo to antena, w której fale radio
we indukują słaby prąd. Sygnał w ta
kiej formie jest wzmacniany niskoszu- 
mowymi wzmacniaczami, które —  by 
dodatkowo poprawić ich parametry — 
są chłodzone metodami kriogeniczny
mi (w przypadku 32-m radioteleskopu
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Zasada działania radioteleskopu
Fale radiowe docierają do anteny i po 
skupieniu w systemie zwierciadeł tra
fiają do odpowiedniego falowodu

Na końcu falowodu jest antena, gdzie 
fale radiowe zamieniane są w prąd 
elektryczny. Generowany prąd jest 
bardzo mały, dlatego jest wzmacnia
ny w warunkach kriogenicznych

■ ■ ■

Komputery i generatory wspomagają 
sterowanie systemami odbiorczymi i re
jestrację sygnału

W kabinie elektrycznej znajduje się kompu
ter, przez który przechodzą wszystkie ko
mendy sterowania do anteny, wydane w ste
rowni, a także wskazania stanu urządzeń, 
które w sterowni można kontrolować

Odpowiednio przetworzony sygnał trafia do sterowni, gdzie dystrybutor kieruje go do żąda
nych analizatorów — w przypadku obserwacji spektralnych trafia do terminala VLBA, w któ
rym jest filtrowany, a następnie przekazywany do cyfrowego spektrografu autokorelacyjnego

W obserwacjach spektralnych ważny jest wzorcowy 
sygnał czasu — w Piwnickim Obserwatorium taką 
rolę spełnia maser wodorowy

Rys. 1. Schemat wyjaśniający zasadę działania radioteleskopu i prowadzenia obserwacji spektralnych na przykładzie radioteleskopu 
w Piwnicach k. Torunia. Wszystkie zdjęcia są publikowane za zgodą Centrum Astronomii UMK w Toruniu
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Przejścia pomiędzy poziomami energetycznymi 
i emisja fotonów
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Rys. 2. Możliwe przejścia pomiędzy kolejnymi rotacyjnymi 
lub wibracyjnymi stanami energetycznymi molekuły (strona 
lewa), a także schemat emisji fotonów w czasie przejścia

Obserwatorium w Piwnicach k. Toru
nia system odbiorczy jest chłodzony he
lem o tem peraturze około 15 K). 
Wzmocniony do satysfakcjonującego 
poziomu sygnał najczęściej jest miesza
ny z silnym, sztucznie generowanym 
sygnałem i przekazywany do urządzeń 
analizujących.

b) Back-ends
Sygnał z anteny trafia do analiza

tora, którym w przypadku obserwacji 
widm jest spektrograf, a więc urządze
nie, dzięki któremu otrzymujemy za
pis z możliwą do odtworzenia gęsto
ścią strum ienia prom ieniow ania  
w funkcji częstotliwości. Taki format 
sygnału, rejestrowanego w ostatniej 
fazie obserwacji, jest uzyskiwany 
przez podział obserwowanego prze
działu częstotliwości na wiele frag
mentów — kanałów. W każdym z ka
nałów prowadzi się niezależny zapis 
poziomu sygnału, a następnie wyniki 
łączy się, uzyskując widmo. Schemat 
takiego urządzenia pokazuje rys. 8.

W radioastronomii są stosowane 
bardzo zaawansowane metody anali
zy sygnału, a najczęściej używanymi 
spektrografami są cyfrowe spektrogra
fy  autokorelacyjne. Zasadę ich działa
nia opisano w ramce 1.

Pierwotnie uzyskane dzięki takim 
urządzeniom widmo to natężenie 
względne w funkcji numeru kanału. 
Rozpoczynając jednak obserwacje, 
wiemy jaka częstotliwość i jaki jej prze
dział chcemy obserwować — znamy

więc częstotliwość 
każdego z kanałów.
Wiedząc z badań la
boratoryjnych, jaka 
jest częstotliwość 
p ro m ien io w an ia  
emitowanego przez 
nieruchomą mole
kułę i dysponując 
obserw ow anym i 
wartościami, może
my, korzystając z 
reguł związanych 
z efektem Dopple
ra, zapisać widmo 
w funkcji prędkości 
radialnych emitera 
(zwykle transfor
muje się te wartości 
do prędkości wzglę
dem LSR — patrz 
§ 3 p. c).

2) Mechanizmy 
promieniowania

Molekuły tworzące obłoki kosmicz
ne poruszają się w różnych kierunkach, 
z różnymi prędkościam i. Energia 
i orientacja molekuł wiąże się ze sta
nem ich rotacji (czasami też oscylacji), 
w jakim może się ona znajdować. Sta
ny te są skwantowane, co oznacza, że 
molekuła nie może posiadać dowolnej 
energii rotacyjnej, lecz ściśle określoną 
regułami fizyki kwantowej. Zmiany 
stanu kwantowego rotacji zazwyczaj są 
związane z emisją bądź absorpcją ener
gii, co zachodzi na drodze zderzeń 

(głównie z elektrona
mi) oraz pochłania
niem lub emisją foto
nów. Ponieważ 
odległości pomiędzy 
poszczególnymi po
ziomami rotacyjny
mi są nieduże, toteż 
energia fotonów 
uwalnianych (absor
bowanych) w czasie 
przejść prom ieni
stych jest tak mała, 
że ich częstotliwość 
zawiera się w prze
dziale radiowym 
widma fal elektro
magnetycznych — 
mogą być one reje
strowane dzięki ra
dioteleskopom.

a) Stany kwantowe, powstawanie 
i kształt linii widmowych

Energie związane z rotacją (i/lub 
oscylacją) molekuł przyjmują ściśle 
określone wartości, których zmiana jest 
związana z przekazaniem lub pochło
nięciem kwantu energii, którego war
tość jest równa różnicy energii w sta
nie początkowym oraz końcowym.

W przypadku przejścia od stanu 
o wyższej energii do stanu o energii niż
szej następuje emisja fotonu o ściśle 
określonej energii E, a tym samym ściś
le określoną długość fali, zgodnie z re
gułą E = hv = hc/A, gdzie h — stała 
Plancka, v — częstotliwość fotonu, A 
— długość fali, c —  prędkość światła.

Jeśli molekuł będzie wiele, liczba fo
tonów o danej długości fali może być 
na tyle duża, że ich obecność zaznaczy 
się w widmie promieniowania elektro
magnetycznego w postaci linii widmo
wej. Przejście do stanu podstawowego 
(lub generalnie stanu o niższej energii) 
odbywa się najczęściej spontanicznie, 
po bardzo krótkim czasie.

Wydawać by się mogło, że konkret
ne wartości energii poszczególnych sta
nów kwantowych spowodują, iż 
wszystkie docierające do detektora fo
tony będą posiadać tę samą energię. 
Jednakże obserwowane linie widmowe 
posiadają pewien charakterystyczny 
profil (patrz rys. 3). Po pierwsze każdy 
ze wzbudzonych stanów kwantowych 
posiada pewne rozmycie energetyczne 
opisane zasadą Heisenberga AE = h/At, 
gdzie E to energia, zaś t stanowi czas 
przebywania w danym stanie kwanto-
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Rys. 4. Sposób dedukowania informacji na temat gęstości ośrodka na podstawie wza
jemnego natężenia poszczególnych linii danej molekuły

wym. Innym czynnikiem powodują
cym, że docierające do detektora fo
tony nieznacznie różnią się swoimi 
energiami, jest tzw. rozmycie dopple- 
rowskie. Nawetjeśli obłok, jako całość, 
jest nieruchomy względem Ziemi, po
szczególne molekuły się poruszają. 
Zgodnie z zasadą Dopplera energia fo
tonu emitowanego przez oddalającą 
się od detektora molekułę maleje, zaś 
energia fotonu z molekuły zbliżającej 
się wzrośnie (jest to zjawisko analo
giczne do efektu obserwowanego dla 
zbliżających się i oddalających źródeł 
fal dźwiękowych). Zmianę częstotliwo
ści v w stosunku do podstawowej v(|, 
co jest związane z prędkością emitera 
(molekuły) vr przedstawia zależność: 
Av = v#-v Jc.

Kolejną przyczyną poszerzenia pro
filu mogą być zderzenia oraz bezkoli
zyjne oddziaływania z innymi moleku
łami i atomami. Mają one jednak mały 
wpływ w ośrodkach o niskiej gęstości.

Przejścia pomiędzy kolejnymi po
ziomami energetycznymi obrazuje 
rys. 2.

b) Linie maserowe

O emisji maserowej pisałem już 
szczegółowo na łamach „Uranii -  Po
stępów Astronom ii” (1/96, 6/02), 
w tym miejscu podam więc tylko kilka 
niezbędnych informacji. W przeciwień
stwie do zwykłych wzbudzonych sta
nów kwantowych, w których moleku
ła pozostaje przez bardzo krótki czas, 
po czym na drodze spontanicznej emi
sji powraca do stanu podstawowego, 
istnieją tzw. stany metastabilne, w któ
rych molekuła może przebywać długi 
czas. Dodatkowo, niska gęstość ośrod
ka w obłokach zmniejsza prawdopodo
bieństwo przejścia do stanu o niższej 
energii. Prawdopodobieństwo takiego 
przejścia może zostać zwiększone, gdy 
molekuła znajdzie się w polu promie
niowania o energii równej energii przej
ścia. Mówimy w takim wypadku o wy
muszaniu emisji. Jeśli zaistnieją więc 
warunki, gdzie wiele molekuł będzie 
w stanie wzbudzonym metastabilnym, 
a do takiego ośrodka dostanie się sy
gnał w postaci fotonu o odpowiedniej 
energii, może zostać wymuszone przej
ście, produkujące następny foton. Każ
dy z fotonów może wymusić następne 
przejścia, co wywoła reakcję lawinową. 
Warunkiem koniecznym w takim przy
padku jest niewielkie rozmycie dopple-

rowskie energii wymuszanych fotonów, 
a co z tego wynika — uporządkowany 
ruch molekuł.

Linie maserowe charakteryzuje 
(i odróżnia od linii zwykłych) ich nie
zwykła jasność i mała szerokość profi
lu, co wiąże się z niewielkim rozmyciem 
metastabilnych poziomów energetycz
nych i małym rozmyciem dopplerow- 
skim.

3. Informacje zawarte 
w radiowych liniach 
widmowych

Intensywność linii widmowych jest 
związana z liczbą molekuł znajdują
cych się na danym rotacyjnym pozio
mie energetycznym. Obserwując za
tem, jak molekuły obsadzają kolejne 
poziomy energetyczne, możemy wyde- 
dukować, jaka jest gęstość gazu oraz 
jego temperatura. Suma intensywności 
wszystkich linii może pokazać nam, 
jaka jest liczba molekuł na drodze wi
dzenia teleskopu. Dopplerowskie prze
suniecie linii w widmie niesie informa
cje na temat ruchu obłoku lub jego 
poszczególnych części.

a) Pomiar gęstości

Gdy niezaburzona czynnikami ze
wnętrznymi molekuła znajduje się we 
wzbudzonym stanie energetycznym, 
jest bardzo prawdopodobne, że nastąpi 
przejście na niższy poziom energetycz
ny, czemu towarzyszy emisja fotonu. 
Każdy z poziomów ma swój charakte
rystyczny czas połowiczny At, który 
oznacza, że po jego upływie połowa 
wzbudzonych molekuł przejdzie do sta

nu niższego (jest to oczywiście proces 
czysto statystyczny i nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć dokładnego mo
mentu przejścia konkretnej molekuły). 
Jeśli zatem czas pomiędzy zderzenia
mi powodującymi przejście na wyższy 
stan energetyczny będzie długi w po
równaniu z czasem At, wtedy taki stan 
wzbudzony będzie nie obsadzony przez 
molekuły. W przypadku ośrodka o ma
łej gęstości, gdzie zderzenia zachodzą 
rzadko, większość molekuł będzie zaj
mować tylko najniższe poziomy ener
getyczne. Zatem w widmie będą domi
nować linie związane z przejściami 
pomiędzy najniższymi rotacyjnymi po
ziomami energetycznymi. Z drugiej 
strony, w przypadku wysokich gęsto
ści — częstych zderzeń — widmo za
wierać będzie więcej linii, także tych 
związanych z wysokoenergetycznymi 
poziomami wzbudzonymi (rys. 4).

b) Pomiar temperatury

Temperatura jest miarą prędkości 
molekuł w gazie, w ich przypadkowym, 
nieuporządkowanym ruchu. W gazie 
gorącym prędkość jest wysoka, zaś 
w gazie zimnym molekuły poruszają 
się wolno. Jeśli zatem nastąpi zderze
nie molekuły z np. szybkim atomem 
helu lub wodoru, energia w taki spo
sób uzyskana może wzbudzić moleku
łę do wysokiego stanu energii rotacyj
nej. Zatem w gazie gorącym wysokie 
stany wzbudzone będą częściej obsa
dzane niż w gazie o niskiej tempera
turze. Wzajemne natężenia linii spek
tralnych w widmie mogą być pomocne 
w szacow aniu tem peratury  gazu
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Temperatura ośrodka a zależność w natężeniu linii
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Rys. 5. Sposób uzyskiwania informacji o temperaturze 
ośrodka na podstawie wzajemnego natężenia obserwo
wanych linii widmowych danej substancji (patrz p. 3b)

(rys. 5). Wnikliwy czytelnik zauważył 
już zapewne, że nieobecność (lub małe 
natężenie) linii związanych z wysoki
mi stanami rotacyjnymi może oznaczać 
niską temperaturę lub m ałą gęstość 
ośrodka. W rzeczy samej, w spektro
skopii radiowej używa się temperatu
ry wzbudzenia, która jest wskaźnikiem 
temperatury wyznaczanym z różnicy 
w obsadzeniach poszczególnych par 
poziomów rotacyjnych. Temperatura 
wzbudzenia może być niska z powodu 
niskiej temperatury kinetycznej (mała 
prędkość —  mało zderzeń) lub z po
w odu nisk iej gęstości. Jednakże, 
w przypadku małych gęstości gazu, 
temperatura wzbudzenia jest różna dla 
różnych par poziomów, więc obserwa
cja jej zmiany dla różnych przejść po
zwala na wyodrębnienie efektu zwią
zanego z temperaturą kinetyczną gazu.

O temperaturze świadczyć może też 
profil linii widmowej, a konkretnie jej 
szerokość —  w przypadku wysokiej 
temperatury profile rozmywają się, co 
jest związane z turbulencjami w obło
ku i efektem Dopplera. Dla gazu chłod
nego linie są bardzo wąskie.

c) Prędkość radialna

Wspominałem już o efekcie Dopple
ra, zgodnie z którym energia emitowa
nego fotonu ulega zmianie, jeśli emiter 
porusza się względem obserwatora.

W zasadzie położenie każdej obser
wowanej linii widmowej jest inne niż

to zare jestrow ane 
i zmierzone w ukła
dzie nieruchom ym  
związanym z labora
torium. Aby uzyskać 
rzeczy w istą  p ręd 
kość radialną, należy 
od wyniku obserwa
cji odjąć kilka warto
ści związanych z ru
chem  o d b io rn ik a  
względem kierunku 
obserwacji na sferze 
n ieb iesk ie j. R u ch  
o b ro to w y  Z ie m i 
d a je  p rz y c z y n e k  
0,465 km/s m aksy
malnie, a ruch Ziemi 
wokół centrum ukła
du Ziemia-Księżyc 0,013 km/s. Ruch 
Ziemi wokół Słońca odbywa się z pręd
kością 30 km/s, a ruch Słońca wokół 
barycentrum  U kładu Słonecznego 
0,012 km/s. Słońce porusza się wzglę
dem układu związanego z lokalną grupą 
gwiazd z prędkością 20 km/s. Taka re
dukcja powoduje przeniesienie układu 
odniesienia obserwacji do Lokalnego 
Układu Odniesienia (LSR —  ang. Lo
cal Standard o f  Rest), co czyni się 
w przypadku radiowych obserwacji 
spektralnych już w fazie obserwacji, 
jeszcze na etapie filtrowania odpowied
niego pasma sygnału z anteny, przed 
analizą tegoż w spektrografie.

d) Pole magnetyczne

Niektóre molekuły podlegają od
działyw aniu  po la  m agnetycznego  
działającego w ośrodku, które wywo
łuje rozszczepienie poziomów energe
tycznych —  zwane rozszczepieniem  
Zeem ana. Z jaw isko to om ów ię na 
przykładzie jednej z najprostszych 
molekuł —  rodnika OH.

Każdy z rotacyjnych poziom ów 
energetycznych rozszczepiony jest na 
dwa podpoziomy wskutek zakłóceń 
rotacji przez elektrony składników 
molekuły —  jest to tzw. podwojenie 
L. Z kolei każdy z podpoziomów ule
ga rozszczepieniu na kolejne dwa pod
poziomy, co wiąże się z oddziaływa
niem  spinów  jąd e r atom ow ych na 
rotację —  tworzy się struktura subtel
na. W stanie podstawowym OH, przej
ścia promieniste pomiędzy podpozio- 
mami struktury subtelnej odpowiadają 
za emisję maserową o częstotliwości 
1,6 GHz. W obecności pola magne
tycznego każdy z poziomów struktu
ry subtelnej ulega rozszczepieniu na 
kilka podpoziomów wskutek działania 
na molekułę zewnętrznego pola ma
gnetycznego —  powstaje struktura  
nadsubtelna zwana też strukturą ze- 
em anow ską. R ysunek 6 pokazuje  
układ podpoziomów podstawowego 
poziomu rotacyjnego molekuły OH
i możliwe przejścia pomiędzy nimi. 
Widać, że w przypadku obecności pola 
magnetycznego jednej linii widmowej 
odpowiada kilka linii spolaryzowa
nych, nieznacznie oddalonych od sie
bie, zależnie od usytuowania pola ma
gnetycznego (rys. 7).

Podwojenie Struktura
Nadsubtelna Rozszczepienie Zeemanowskie

Rys. 6. Struktura poziomów energetycznych podstawowego stanu rodnika hydroksy
lowego OH w obecności pola magnetycznego. Pokazano usytuowanie Zeemanow- 
skich podpoziomów energetycznych oraz możliwe przejścia między nimi
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Reasumując, poprzez identyfikację 
oraz pomiary związane ze składnika
mi zeemanowskimi możemy dosyć 
szczegółowo określić nie tylko natęże
nie pola magnetycznego w obszarze 
powstawania linii, ale także jego kie
runek.

Odległość pomiędzy poziomami, 
a co za tym idzie — różnice częstotli
wości pomiędzy składnikami zeema
nowskimi można wyznaczyć. Dla przy
kładu wodór neutralny H  emituje 
promieniowanie o częstotliwości v0 
= 1420 MHz, co wiąże się ze zmianą 
spinu elektronowego. Obecność pola 
magnetycznego o natężeniu B powo
duje powstanie dwóch linii spolaryzo
wanych kołowo, położonych syme
trycznie względem częstotliwości vQ, 
a odległych od siebie o ~2,8X 106 B. Jeś
li zatem przeciętne pole magnetyczne 
w obłokach wynosi około 2x10 '5 gau- 
sa (1 G = lO-4!", 1T [tesla] = 1 Wb/m2, 
lWb [weber] = 1 V [volt] s), wtedy 
komponenty znajdą się w odległości 
-50 Hz.

4. Przykładowe wyniki 
obserwacji spektralnych

Obserwacje spektralne dostarczają 
informacji nie tylko związanych z pa
rametrami fizycznymi obszarów, 
w których powstają: pokazują też ich 
dynamikę i pozwalają badać ewolucję 
niektórych obiektów.

a) Molekuły w sąsiednich galakty
kach

Nie wdając się w szczegółowe oma
wianie wielkiej liczby prac związanych 
z radiowymi obserwacjami spektralny
mi sąsiednich galaktyk, wspomnę led
wie niektóre z ostatnio przytoczonych 
faktów.

Przy pomocy interferometru 1RAM 
były prowadzone obserwacje pyłu oraz 
molekuły CO w jednej z najodleglej
szych znanych dotąd galaktyk: BR 
1202-0725. Obserwacje pokazują wy
raźnie, że już we wczesnych etapach 
ewolucji Wszechświata istniały pier
wiastki ciężkie; musiały więc zostać 
utworzone w toku ewolucji najwcześ
niejszego pokolenia gwiazd. Obserwo
wana galaktyka wykazuje tak wielkie 
przesunięcie ku czerwieni, że obserwa
cje pokazują obraz obiektu powstałe
go mniej niż miliard lat po Wielkim 
Wybuchu.

b) Obłoki molekularne

To miano noszą lokalne zagęszcze
nia gazu i pyłu w naszej Galaktyce, któ
rych głównym, choć nie jedynym, bu
dulcem obłoków jest wodór. 
W zależności od gęstości, rozmiarów 
i temperatury obłoku może on wystę
pować w stanie podstawowym (wodór 
atomowy H), zjonizowanym (jony H+) 
lub cząsteczkowym (H2).

Skład chemiczny obłoków moleku
larnych może być niezwykle złożony. 
Niedawno stwierdzono nawet występo
wania tam bardziej złożonych związ
ków organicznych. Fakt wykrycia ta
kich molekuł dowodzi, że reakcje 
chemiczne w obłokach zachodzą szyb
ciej niż się dotąd spodziewano. Obec
nie reakcje te są badane w ramach eks
perymentu CRESU (badanie tempa 
reakcji chemicznych w bardzo niskich 
temperaturach), gdzie symuluje się 
warunki panujące w obłokach moleku
larnych. Wyniki pokazują, że mnogość

złożonych związków chemicznych wy
stępujących w obłokach wiąże się 
z procesami chemicznymi, które 
w nich zachodzą.

Najczęstszymi, obok wodoru, skład
nikami obłoków są molekuły rodnika 
hydroksylowego OH oraz formaldehyd 
HCHO.

c) Masery w otoczkach wokółgwiaz- 
dowych

Em isja m aserow a pow stająca 
w otoczkach gwiazd późnych typów 
widmowych została szczegółowo 
omówiona w „Uranii-PA” (6/02). 
Wspomnę tu tylko, że gwiazdy zaawan
sowane ewolucyjnie, których cechy lo
kują je w obszarze asymptotycznej ga
łęzi olbrzymów (AGB) bądź w gałęzi 
czerwonych nadolbrzymów, charakte
ryzuje duża utrata masy (powyżej 10 7 
M@/rok). W pobliżu gwiazdy central
nej tworzy się pył, który napędzany 
przez promieniowanie przekazuje pęd 
do gazu. Napędzana w taki sposób
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Rys. 7. Możliwe usytuowanie obserwowanych składników widmowych molekuły OH 
w zależności od usytuowania pola magnetycznego względem obserwatora. RHC i LHC 
oznacza promieniowanie spolaryzowane kołowo odpowiednio prawo- i lewoskrętnie
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Zasada działania cyfrowego spektrografu autokorelacyjnego
W najprostszym przypadku autoko- 
relatora jednopoziomowego sygnał 
trafia do przetwornika analogowo- 
cyfrowego, skąd wychodzi w posta
ci cyfrowej: otrzymujemy 1 — gdy 
poziom sygnału jes t wyższy od 
średniej lub 0 — gdy jest niższy.

Odpowiednia liczba bitów trafia do re
jestru autokorelatora (jest to liczba od
powiadająca liczbie kanałów), a także 
na początku pracy do tzw. rejestru 
przesuwnego (patrz rys. 1a) Cykl pra
cy polega na zapełnieniu rejestru, do
daniu pierwszego bitu z rejestru na

Sygnał analogowy Sygnał cyfrowy

in_nn

jest w każdym cyklu do licznika

Rejestr bieżący

1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0

Rejestr przesuwny Kolejne kanały

1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0

Wartość po korelacji Kolejne kanały

1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1

KoncowK o ń co w y  s tan  liczn ika  =  fun kc ja  a u to ko re la ji

1. Zasada działania cyfrowego spektrografu autokorelacyjnego

Zrodlo maserowe CH30H - 22543+6145

*4.64

"4.62

4.6

1 . . . . , i ... , 
Funkcja Autokorelacji

r
1000 2000

Numer kanału

3000 4000

Prędkość Radialna [km/s]

2. Wynik pracy spektrografu: funkcja autokorelacji (górny panel) —  pozioma oś opisa
na jako numer kanału jest związana ze stałą czasową; panel dolny przedstawia wynik 
działania FFT na funkcję autokorelacji —  widmo mocy. Oś pozioma przedstawia czę
stotliwość, w tym przypadku przetransformowaną na prędkość radialną (patrz p. 3c)

pierwsze miejsce rejestru przesuw
nego, a następnie korelacji obu re
jestrów — jeśli w odpowiadających 
sobie kanałach są takie same zna
ki, do licznika dodawane jest 1, je
śli różne — dodawane jest 0. War
to zauważyć, że w kanale pierw
szym korelacja zachodzi zawsze. 
Ostatecznie, po zakończeniu ob
serwacji, jest zapisywany stan licz
nika w funkcji numeru kanału, czy
li tzw. funkcja autokorelacji, będą
ca transformatą Fouriera widma 
mocy. Dokonując zatem matema
tycznej operacji szybkiej transfor
macji Fouriera (FFT), jesteśmy w 
stanie odtworzyć widmo z funkcji 
autokorelacji. Przykład zarejestro
wanej funkcji autokorelacji oraz wy
nikającego z niej widma mocy pre
zentuje rys.lb. Ważną rolę odgry
wa w procesie pracy autokorelato
ra czas, który wiąże się z szybko
ścią próbkowania sygnału analogo
wego. Czas ten w ostateczności 
decyduje o, zakresie częstotliwości 
obejmowanym w uzyskanym po 
FFT widmie mocy.

Istnieją oczywiście bardziej roz
budowane systemy, w których sy
gnał wyjściowy z przetwornika ana
logowo-cyfrowego posiada jeden 
lub więcej poziomów pośrednich — 
korelacja sygnału jes t bardziej 
skomplikowana (dla przykładu cy
frowy spektrograf autokorelacyjny 
Katedry Radioastronomii w Piwni
cach k/Torunia jest urządzeniem 
dwupoziomowym (jeden poziom 
pośredni) i posiada 214 (16384) ka
nałów).

FFT jest metodą bazującą na 
analizie fourierowskiej opisującej 
sygnał zawierający częstotliwości 
harmoniczne. Dla przykładu ideal
na sinusoida posiada jedną często
tliwość, która uwidoczni się w wid
mie jako pojedynczy impuls, zaś 
pozostałe częstotliwości badanej 
wstęgi nie będą reprezentowane. 
Jeśli badana funkcja zawiera wie
le częstotliwości, ujawnią się one 
w widmie po dokonaniu operacji 
FFT. Łatwo zauważyć, że w przy
padku funkcji autokorelacji obszar 
czasu zaszyty jako numer kanału 
transformuje się w częstotliwość, 
zaś am plituda w pewną moc 
względną. Czas w funkcji autoko
relacji, zw iązany z szybkością 
próbkowania, określa wstęgę — 
badany obszar częstotliwości.
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otoczka podlegająca wpływowi ze
wnętrznego promieniowania UV posia
da charakterystyczne obszary o pod
wyższonej gęstości SiO, H20  oraz OH, 
w których warunki pozwalają na zaist
nienie odwrócenia obsadzeń (sytuacja, 
w której większość molekuł jest we 
wzbudzonym stanie metastabilnyin). 
Uporządkowany ruch molekuł w otocz
ce stwarza okazję do wymuszania emi
sji w zakresie mikrofalowym.

Profile linii maserowych (w szcze
gólności monitorowane przez długi 
czas) pozwalają na wyznaczenie pręd
kości ekspansji otoczki, tempa utraty 
masy, rozmiarów otoczki i jej dynami
ki. Ponadto m ożem y w nioskow ać 
odnośnie do warunków fizycznych (gę
stość, temperatura) oraz o polu magne
tycznym.

Badanie maserów w otoczkach róż
nych typów gwiazd AGB pozwala wy
ciągać wnioski dotyczące ewolucji 
gwiazd mało masywnych. Ponadto ba
danie maserów pokazuje, że otoczki 
gwiazd w późnych etapach rozwoju 
mają skomplikowaną strukturę, a wy
pływ masy najczęściej nie jest sferycz
nie symetryczny.

d) Masery w obszarach powstawa
nia gwiazd

Warunków odpowiednich do zaist
nienia emisji maserowej, a tym samym 
do obserwacji i analizy linii masero
wych, dostarczajątakże obszary formo
wania się gwiazd. Duże ilości materii 
znajdują się w mniej lub bardziej upo

rządkowanym ruchu, związanym z za
padaniem się i tworzeniem protogwiaz- 
dy. Ponadto w większości młodych sys
tem ów  m ateria o taczająca 
protogwiazdę zaczyna wokół niej ruch 
wirowy, co ponownie stwarza warunki 
dla za istn ien ia  em isji m aserow ej. 
Szczególnie uwidacznia się emisja 
związana z metanolem (CH,OH) oraz 
rodnikiem hydroksylowym i wodą.

Obrazy maserów wykonywane me
todam i interferencyjnym i pokazują 
wyraźnie istnienie dysków oraz wiel
kiej aktywności w postaci silnych wy
pływów materii.

e) Wszechobecny wodór

W odór je s t  n a jb ard z ie j ro zp o 
w szechnionym  i zarazem  najprost
szym pierwiastkiem we Wszechświe- 
cie. W dziedzinie radiow ej m ożna 
obserwować linię wodoru neutralnego 
oraz linie rekombinacyjne wodoru zjo- 
nizowanego.

W podstawowym stanie energetycz
nym wodoru neutralnego istnieją dwa 
podpoziomy związane ze wzajemnym 
ustawieniem spinów protonu i elektro
nu —  różnica pomiędzy nimi wynosi 
9,43x 10“25 J, co koresponduje z emisją 
fotonu o częstotliwości 1420,4 MHz 
lub długości fali 21 cm. Mimo iż praw
dopodobieństwo przejścia jest nikłe 
(raz na 107 lat), to ilość wodoru w prze
strzeni między gwiazdowej powoduje, 
iż linia 21 cm jest jedną z najsilniej
szych obserwowanych. Obserwacje 
obłoków wodoru były i są wykorzysty-
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Rys. 8. Idea pracy spektroskopu. Sy
gnał jest dzielony na wiele odcinków 
w zespole filtrów, po czym w każdym 
z tak powstałych kanałów jest uśred
niany i rejestrowany niezależnie

wane w badaniach struktury i dynami
ki Galaktyki.

5. Podsumowanie
Do dnia 24 sierpnia 2003 r. znanych 

było 125 molekuł w przestrzeni kos
micznej, dla których zarejestrowano 
linie widmowe. Aktualny spis Czytel
nik odnaleźć może na stronie interne
towej o adresie: http://www.cv.nrao 
.edu/~awootten/allmols.html

Powstają nowe urządzenia obserwa
cyjne, dzięki którym można rejestro
wać coraz dokładniejsze widma: o du
żej rozdzielczości i coraz lepszym 
stosunku sygnału do szumu. Używane 
już i dopiero budowane teleskopy czy 
interferometry działające na pograniczu 
zakresów mikrofal i podczerwieni (te
leskopy IRAMu, FIRST, ALMA) prze
kazują wiele cennych, niekiedy rewela
cyjnych informacji i zapewne niedługo 
ich liczba znacznie wzrośnie.

Dr Leszek P. Błaszkiewicz je s t  
adiunktem na Uniwersytecie War
mińsko-Mazurskim w Olsztynie. 
Jego zainteresowania naukowe 
skupiają się obecnie na maserach 
w obszarach powstawania gwiazd 
i w otoczkach gwiazd AGB

Makieta budującego się obecnie submilimetrowego radioteleskopu ALMA złożonego 
z 64 anten o średnicy 12 m. Teleskop ten jest zlokalizowany na płaskowyżu Chajnan- 
tor na pustyni Atacama w Chile, na wysokości 5 000 m n.p.m. Źródło: ESO
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w kraju..

Międzynarodowe konferencje 
astronomiczne

Cząstki i promieniowanie wysokich energii 
w Toruniu

W dniach 19-24 czerwca w Toru
niu miała miejsce konferencja 

pod tytułem Astrophysical Sources of 
High Energy Particles. Była to już dru
ga tego typu konferencja w Polsce, po
przednia odbyła się w Krakowie dwa 
lata temu. Do Torunia przyjechało po
nad 110 uczonych, w tym 34 z Polski. 
Zaprezentowano wiele referatów prze
glądowych, podsumowujących obec
ny stan w iedzy oraz najw ażniejsze 
problemy astrofizyki wysokich ener
gii-

Astrofizyka wysokich energii wcho
dzi w bardzo ciekawy okres.
Pojawia się szereg nowych in
strumentów. Niedawno został 
wystrzelony satelita SWIFT 
badający błyski gamma. Rezul
taty jego obserwacji omówił 
prof. J. Nousek z Uniwersyte
tu Stanowego Pennsylwanii. 
Podsumowanie rezultatów sa
telity HETE-2, zajmującego się 
obserwacjami błysków gamma 
i rentgenowskich, przedstawił 
prof. D. Lamb z Uniwersytetu 
Chicagowskiego. Tuż po kon
ferencji został wystrzelony sa
telita Astro-E2, o którym mówił 
prof. Madejski z Uniwersytetu 
Stanforda. Pojawiły się też bar
dzo ciekawe wyniki z istnieją
cych instrumentów. Naziemne 
teleskopy czerenkowskie, dzia
łające w zakresie TeV, pozwa
lają już nie tylko na detekcje 
szeregu źródeł, ale też na ob
razowanie niektórych obiek
tów, jak  np. pozostałości po 
wybuchach supernowych. Te 
wyniki przedstawili prof. Hermann 
i Mannheim.

Dalsza część konferencji była po
dzielona na sesje tematyczne: tło pro
mieniowania i cząstek, błyski gamma, 
akreujące czarne dziury i gwiazdy neu

tronowe, pulsary i magnetary oraz me
chanizmy przyspieszania cząstek. Refe
raty przedstawione na konferencji moż
na obejrzeć na stronie internetowej http:/ 
/www.ncac.torun.pl/~torun05. W tym 
krótkim artykule chciałbym omówić kil
ka, moim zdaniem szczególnie intere
sujących prezentacji.

Badania tła rentgenowskiego są pro
wadzone za pomocą coraz czulszych de
tektorów. Pozwala to na wykrycie ich 
źródeł. Okazuje się, że większość tła 
pochodzi od odległych aktywnych jąder, 
galaktyk. Już teraz jesteśmy przekona

ni, że tło poniżej energii 6 keV w cało
ści można przypisać takim obiektom, 
a bardzo możliwe, że jest tak też i dla 
wyższych energii.

W sesji poświęconej błyskom gam
ma dowiedzieliśmy się o nowych obser

wacjach, a także o rozwoju modeli teo
retycznych tych zjawisk. Dr MacFady- 
en z Instytutu Studiów Zaawansowa
nych pokazał nowe wyniki symulacji 
numerycznych, z których wynika, że za
padaniu się masywnych gwiazd towa
rzyszą wypływy, które mogą wywołać 
błyski gamma. Dr Ghirlanda (Uniwer
sytet w Mediolanie) przedstawił projekt 
użycia błysków gamma do oceny para
metrów kosmologicznych, zaś prof. 
Hartmann z Uniwersytetu Clemson za
proponował, aby użyć obserwacji bły
sków gamma do badania historii forma

cji gwiazd.
W sesji pulsarowej pokaza

no szereg prac o modelach teo
retycznych emisji tych obiek
tów. Tego typu modelowanie 
stało się możliwe dzięki roz
wojowi szybkich komputerów 
a także dzięki rozwojowi teo
rii magnetosfer tych obiektów. 
Jeden z ciekawszych modeli 
emisji pulsarów powstał w To
runiu w grupie prof. Bronisła
wa Rudaka i dra Jarka Dyksa. 
Dr Spitkovski z Uniwersytetu 
Stanforda przedstawił symula- 
cje kom puterow e ew olucji 
pola magnetycznego wokół ra
tu jących gw iazd neutrono
wych. Na szczególną uwagę 
zasługują moim zdaniem ba
dania podw ójnego pulsara 
J0737-3039, o którym mówił 
dr Possenti z Mediolanu. Ten 
układ, o którym niedawno też 
ukazał się artykuł w „Uranii”, 
stanowi wspaniałe laborato
rium dla badania ogólnej teo

rii względności, magnetosfer pulsarów, 
a jak teraz się okazuje, również dla ba
dań gęstej materii. Dokładne pomiary 
ruchu orbitalnego już niedługo dopro
wadzą do pomiaru momentu bezwład
ności jednego z pulsarów w tym ukła-
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i ze świata

d/ie. Wraz ze znaną masą tej gwiazdy 
neutronowej pozwoli to na poznanie 
własności gęstej materii jądrowej.

Obserwacje pozostałości po wybu
chach supernowych nowoczesnymi in
strumentami wysokiej rozdzielczości 
pozwalają przyjrzeć się obszarom przy
spieszania cząstek. O własnościach tych 
obszarów oraz o ich obserwacjach w 
promieniach rentgena mówili prof. Luke 
Drury z Instytutu Studiów Zaawansowa

nych w Dublinie i prof. Jacco Vink z Ho
lenderskiego Instytutu Badan Kosmicz
nych.

K onferencja była sponsorowana 
przez K om itet Badan Naukowych, 
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja 
Kopernika PAN oraz przez Uniwersy
tet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej 
uczestnicy mieli możliwość zwiedze
nia ośrodka UMK w Piwnicach i obej
rzenia toruńskiego radioteleskopu.

W Piwnicach odbyło się konferencyj
ne ognisko. Miejmy nadzieję, że kon
ferencja krakowska sprzed dwóch lat 
i tegoroczna toruńska będą stanowić 
początek dłuższej serii spotkań w Pol
sce astrofizyków wysokich energii z ca
łego świata.

Tomasz Bulik

Wspólne zdjęcie uczestników na il stronie 
okładki

Mgławice planetarne jako narzędzia 
do badania Wszechświata

W dniach od 28 czerwca do 2 łip- 
ca trwała w Gdańsku między
narodowa konferencja pt. „Planetary 

Nebulae as astronomical tools” zorga
nizowana przez G rażynę Stasińską 
z Obserwatorium Paryskiego w Meu- 
don oraz Ryszarda Szczerbę z Cen
trum Astronomicznego Mikołaja Ko
pernika w Toruniu.

Przyjechało ponad 120 
astronomów z całego świata:
Australii, Belgii, Brazylii, Chi
le, Czech, Francji, Hiszpanii, 
H olandii, Izraela, Japonii, 
M eksyku, N iem iec, Rosji,
Serbii, Szwajcarii, Taiwanu,
Ukrainy, USA, Wielkiej Bry
tanii, Włoch i oczywiście kil
kanaście osób z Polski. Wśród 
międzynarodowych gości były 
takie sławy, jak Howard Bond 
z ekipy HST, Holland Ford 
z Uniwersytetu Johnsa Hop
kinsa czy Bruce Balick z Uni
wersytetu w Waszyngtonie.

Sam tytuł konferencji suge
rował wielotematyczność ob
rad —  rozważano mgławice 
planetarne jako obiekty testu
jące teorie ewolucji gwiazd, 
teorie nukleosyntezy, dostar
czające danych do budowania 
m odeli atm osfer gw iazdo
wych i modeli fotojonizacji.
Dzięki mgławicom i ich fascy
nującym kształtom udaje się testować 
wiele modeli hydrodynamicznych i ma- 
gnetohydrodynamicznych.

W mgławicach obserwujemy ziar
na pyłów rodzące się w chłodnych 
atmo-sferach gwiazd macierzystych.

Są więc to obiekty mogące wiele po
wiedzieć o ewolucji chemicznej ma
terii galak tycznej. B adając ruchy 
mgławic wokół innych galaktyk (a po- 
zagalaktycznych mgławic planetar
nych znamy już setki! W samych Ob
łokach Magellana kilkaset!), można 
wyznaczać m asy tych galaktyk —

słu żą  w ięc one jak o  „kosm iczna 
waga”. Obecność mgławic planetar
nych pomiędzy galaktykami oznacza 
zresztą coś do niedawna zupełnie nie
oczekiwanego, a mianowicie istnienie 
gwiazd „niegalaktycznych”. Może to

zmienić poglądy na sposób tworzenia 
się galaktyk.

M gław ice stanow ią znakom ite 
wskaźniki odległości do dalekich ga
laktyk, czyli używane są jako „świece 
kosmiczne”. Mogą też być wykorzysta
ne jako ciekawe, zjawiskowo piękne 
obiekty służące do popularyzacji astro

nomii —  o czym później.
Konferencji towarzyszyło 

mnóstwo bardzo sympatycznych 
imprez: w poniedziałek powital
ne przyjęcie w Dworze Artusa, 
koncert w Akademii Muzycznej 
we wtorek, grill w ogrodzie 
Domu Muzyka (gdzie odbywa
ła się konferencja) w środę, 
w czwartek zwiedzanie Gdańska 
i koncert organowy w Oliwie 
(a wśród utworów oprócz kla
sycznej toccaty i fugi D-moll 
Jana Sebastiana Bacha można 
było usłyszeć także sonatę... 
Williama Herschela, odkrywcy 
Urana!).

Po koncercie było jeszcze gó
ralskie przyjęcie z muzyką w re
stauracji „Harnaś”, a ostatniego 
dnia konferencji, w sobotę —  
pożegnalny koncert kaszubskie
go amatorskiego zespołu pieś
ni i tańca.

Goście byli pod dużym wra
żeniem i miło było słyszeć ich 
liczne, wyłącznie sympatyczne 

uwagi przed odjazdem.
A naukowo? Bardzo ciekawy był 

wykład Magdy Amaboldi z Turynu 
o formowaniu się gw iazd... między 
galaktykami, w okolicach gromady 
Virgo.

Planetary Nebulae 
as Astronomical Tools

Gdansk (Poland) 
28 Ju n e-2 July 2005
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w kraju..

Howard Bond zasugerował, że być 
może większość mgławic planetarnych 
jest wytworzona przez odrzucenie ma
terii z .. .układu podwójnego gwiazd na 
etapie wspólnej otoczki.

Julietta Fierro z Meksyku zrobiła 
prawdziwy dydaktyczny show, demon
strując, jak wspaniale mgławice plane
tarne nadają się do popularyzacji astro
nomii.

Noam Soker z Izraela rozważał moż
liwości wpływu pola magnetycznego na 
powstawanie różnych kształtów mgła
wic planetarnych.

Ważnymi elementami towarzyszący
mi konferenecji miały być dwa wyda
rzenia: rozdanie uczniom gdańskich 
szkół nagród za udział w konkursie ar
tystycznym pt. „Mgławice planetarne —  
kwiaty kosmicznej łąki” oraz wykład po
pularnonaukowy na ten sam temat wy
głoszony przez Grażynę Stasińską dla 
szerokiej publiczności z Gdańska: miej

scowych, wakacjowiczów, szkół, miłoś
ników astronomii.

Konkurs uczniowski był rozpisany 
w maju. Zainteresowane dzieci dostały 
od nauczycieli specjalnie na tę okolicz
ność przygotowane książeczki, z któ
rych mogły się dowiedzieć, czym są 
mgławice, popatrzeć na ich obrazy i po
tem mogły po swojemu informacje te 
wykorzystać artystycznie, malując ob
razek, wykonując rzeźbę, jakiś montaż, 
pisząc poemat. Napłynęły 52 prace 
w postaci obrazków i jedna prezentacja 
multimedialna. Wyłoniono laureatów, 
przygotowano nagrody i... nikt się nie 
pojawił na uroczystości ogłoszenia wy
ników.

Na wykładzie też było bardzo mało 
osób. A przecież to wspaniała okazja, by 
usłyszeć coś ciekawego! Totalnie za
wiódł system informowania społeczeń
stwa —  konferencja prasowa nie speł
niła swej roli, media nie popisały się

zupełnie, a potem, pod koniec konferen
cji, okazało się, że przychodzili miłośni
cy astronomii z gdańskiego PTMA, któ
rzy BARDZO CHĘTNIE przyszliby 
wcześniej, na polskojęzyczne imprezy, 
ale... nie byli zawiadomieni. Nie wiem, 
jak takich sytuacji uniknąć w przyszło
ści, ale był to okropny zgrzyt w dosko
nale zorganizowanej konferencji.

Pomysł rozpisania konkursu pocho
dził od Grażyny Stasińskiej. Mając na 
głowie całą ogromną konferencję, po
święciła mnóstwo czasu, zapału i pracy, 
by wszystko wypaliło. Dla nas, polskich 
astronomów, powinna być według mnie 
wzorem tego, jak należy uprawiać na
ukę, nie odcinając się od społeczeństwa. 
Przeciwnie —  popularyzować to, co 
można i kiedy można. A obrazki gdań
skich uczniów przez cały czas konferen
cji wisiały przed salą wykładową!

Magda Kożuchowska

CAL — Coupling of Atmospheric Layers czyli nowe 
badania nad elektrycznością atmosferyczną

Związki fizyczne pomiędzy zjawis
kami zachodzącymi w atmosferze 

Ziemi cieszą się od paru lat dużym za
interesowaniem  świata naukowego. 
Być może ta dziedzina badań nauko
wych nie budzi tak dużych emocji jak 
np. odkrywanie nowych planet poza 
układem słonecznym, ale przecież zja
wiska zachodzące, nieomal w zasięgu 
ręki, między troposferąa jonosferą w at
mosferze ziemskiej mają niebagatelny, 
bezpośredni wpływ na człowieka. Nic 
więc dziwnego, że od 18 lipca ruszyła 
kolejna europejska kampania obserwa
cji pod nazwą: EuroSprite 2005, doty
cząca grupy zjawisk zwanych TLEs 
„Przejściowych Zjawisk Rozbłysko
w ych” , (ang. Transient Lum inous  
Events), do których zaliczamy oryginal
nie nazywane: „elfy”, „czerwone spraj- 
ty” i „niebieskie dżety”. Kampania ob
serwacyjna będzie trwać dwa miesiące 
do 18 września 2005 r. i skupiać uwagę 
kilku ośrodków naukowych w Europie, 
m. in. z Danii, Francji, Anglii, Grecji 
i Polski. Bliższe szczegóły na ten temat 
można znaleźć pod adresami interneto
wymi: http://www.dsri.dk/cal/ oraz: 
http://www.eurosprite.net

Cóż to za tajemnicze zjawiska tak 
pięknie nazwane? Otóż elfy to koliste 
zjawiska świetlne w jonosferze, zacho
dzące na wysokości około 90-100 km 
nad powierzchnią Ziemi, na pograni
czu warstw atmosferycznych mezosfe- 
ry i termosfery; są to świecenia plazmy 
wywołane przez impulsy elelektroma- 
gnetyczne krótkotrwałych, silnych wy
ładowań zachodzących w niższych 
warstwach atmosfery.

Czerwone sprajty to wyładowania 
elektryczne zachodzące na wysokości od 
60-90 km nad powierzchnią Ziemi, któ
re powstają skutkiem sporadycznie wy
stępujących olbrzymich dodatnich wy
ładowań w dolnej stratosferze, ponad 
chmurami burzowymi.

Niebieskie dżety —  to wyładowania 
zachodzące w stratosferze ponad chmu
rami burzowymi —  cumulonimbusami 
—  na wysokości między 15-40 km.

O tych dziwnych, kolorowych zjawi
skach donosili już piloci samolotów stra
tosferycznych (Concorde) czy też astro
nauci obserwujący Ziemię z pokładów 
stacji kosmicznych. Dopiero od niedaw
na postanowiono przyjrzeć się bliżej tym 
zjawiskom, które m ają niebagatelny

wpływ na procesy zachodzące w tropos- 
ferze, czyli najniższej warstwie naszej 
atmosfery. Badania te są powiązane bez
pośrednio z prowadzonymi od kilku
dziesięciu lat przez NASA obserwacja
mi tzw. Pogody Kosmicznej, która to 
dziedzina wiąże ze sobą takie nauki, jak: 
astronomia (heliofizyka), astronautyka, 
geofizyka czy klimatologia. Wyczerpu
jące szczegóły na ten temat można zna
leźć pod adresem : http://spacew e- 
ather.com/

Od ponad dekady zespół naukowy 
z Obserwatorium Astronomicznego UJ 
prowadzi w Bieszczadach obserwacje 
naturalnego pola elektromagnetycznego 
Ziemi w paśmie ELF, czyli pola o eks
tremalnie niskiej częstotliwości, w za
kresie od 0,03 Hz do 60 Hz i indukcji 
paru pT (piko Tesli), w tym rezonansów 
Schumanna. Pole to jest zasilane przez 
wyładowania atmosferyczne na całej 
Ziemi. Średnio w czasie burz na Ziemi 
obserwuje się około 60 piorunów/s. Te 
elektryczne wyładowania podtrzymują 
rozchodzące się fale ELF we wnęce re
zonansowej, jaką tworzy powierzchnia 
Ziemi i jonosferą. Pewne częstości 
(8 Hz, 14 Hz, 22 Hz, 28 Hz, 32 Hz) są
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w tej wnęce uprzywilejowane 
i noszą one nazwę —  na cześć 
ich odkrywcy —  rezonansów 
Schumanna. Obserwacje tych 
rezonansów, ze względu na ich 
specyfikę, m uszą być p ro 
wadzone w „czystej” elektro
magnetycznie strefie. Po dłu
giej serii analiz wybraliśmy 
okolice Bieszczadzkiego Par
ku Narodowego w Zatwami- 
cy jako najbardziej sprzyja
ją c e  tak im  obserw acjom . 
Z budow aliśm y tam stację 
„Hylaty”, prowadzącą ciągłe 
pom iary  geofizyczne pól 
elektromagnetycznych ELF.
W opublikowanych wynikach 
naszych obserwacji wykazali
śmy m. in., iż powyższe czę
stotliwości rezonansowe prze- 
strajają się w zależności od 
stanu ak tyw ności Słońca.
Obecnie, w ramach grantu Komitetu Ba
dań Naukowych, prowadzimy ciągłe ob- 
serwacje pola elektromagnetycznego 
ELF w dwóch kierunkach, składowych: 
NS i EW. W dotychczas przeprowadzo

nych obserwacjach stwierdziliśmy po
jawianie się gigantycznych wzbudzeń 
ziemskiej wnęki rezonansowej (tzw. 
„Q-bursty”), które, być może, wiążą się 
ze wspomnianymi a powstającymi na

dużych wysokościach dżetami, 
sprajtami czy elfami. Proble
mom powiązanym m. in. i z tymi 
zjawiskami była poświęcona 
tegoroczna nasza konferencja 
naukowa „X Warsztaty Biesz
c z a d z k ie ” w D w ern iczku . 
Pewne szczegóły można zna
leźć pod  ad resem : h ttp ://  
w w w .oa.uj.edu.pl/konferen- 
cje/index.html

W związku ze zorganizo
w aną europejską  kam panią  
EuroSprite 2005 obserwacji 
zjawisk niezwykłych TLEs, po
stanowiliśmy przyłączyć się do 
tych badań. Dlatego też od 9 lip- 
ca, od godz. 16.50 UT prowa
dzimy w stacji Hylaty obserwa
cje non stop pola EM ELF. 
Liczymy, że w ten sposób przy
czynimy się do rozwiązania, 
przynajmniej niektórych, frapu

jących zagadek związanych z najbliż
szym otoczeniem Ziemi i zachodzący
mi w nim słabo znanymi zjawiskami 
elektrycznymi.

Adam Michalec

Odległe światy — JENAM 2005
JENAM to skrót od angielskiego Joint 

European and National Astronomy 
Meeting, czyli „Wspólny Europejski 
i Narodowy Kongres Astronomiczny” 
organizowany przez Europejskie Towa
rzystw o A stronom iczne (European 
Astronomical Socjety —  EAS). Zwoły
wany jest w latach, w których nie ma, 
odbywanego co 3 lata, Kongresu Mię
dzynarodowej Unii Astronomicznej.

Europejskie Towarzystwo Astrono
miczne powstało w 1991 r. i postano
wiło wypełniać lukę między ogólno
światowymi Kongresami MUA dla 
częstszego podsumowywania etapów 
rozwoju współczesnej, zwłaszcza euro
pejskiej, astronomii. W roku 1993 taki 
kongres EAS odbył się w Toruniu. Dla 
pełniejszej integracji astronomii europej
skiej, od 1994 r. postanowiono odbywać 
wspólne narodowe i europejskie kongre
sy astronomiczne i nadano im krypto
nim JENAM. JENAM 2004 odbył się 
w Budapeszcie, a JENAM 2005 w Liege 
w Belgii. W roku przyszłym nie będzie 
kongresu europejskiego, gdyż zaplano

wano Kongres Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej w Pradze, w Czechach. 
Natomiast JENAM 2007 został zapro
szony do Azerbejdżanu.

Tegoroczny JEN A M  odbył się 
w dniach od 3 do 8 lipca pod ogólnym 
tytułem „Odlegle św iaty” (D istant 
Worlds) i składał się z pięciu grup te
matycznych, mających odrębne, często 
równoległe sesje. Oto ich tytuły:
—  Astrosej smologia
— Astrobiologia i eksploracja Systemu 
Słonecznego
—  Kwazary: macierzyste galaktyki i so
czewki grawitacyjne
— Nowe technologie dla przyszłych 
system ów  in te rfe ro m e try czn y ch  
w astronomii
—  Gwiazdy masywne i wysokoenerge
tyczne emisje w asocjacjach OB.

Ponadto, jeden cały dzień został po
święcony zagadnieniu badań astrobio- 
logicznych w Belgii. Odbywały się też 
sesje poświęcone nauczaniu i populary
zacji astronomii, a bardziej generalnie 
dyskutowano o tym, jak zachęcić mło

dych, zdolnych ludzi do uprawiania 
astrofizyki. Przez przeszło pół dnia dys
kutowano na temat europejskiej wizji 
przyszłego rozwoju astronomii, nowych 
fundamentalnych instrumentów i pro
jektów badawczych oraz współpracy 
astronomów kontynentu europejskiego. 
W sesjach dotyczących interferometrii 
główne miejsce zajmował europejski 
program OPTICON i jego bogata ofer
ta wielorakiej współpracy i wymiany 
astronomów.

W konferencji uczestniczyło przeszło 
200 osób (choć nie wszyscy byli razem 
przez cały okres konferencji), w tym 
tylko paru zaproszonych Amerykanów, 
wielu młodych astronomów z Ukrainy, 
Rumunii, Rosji. Polskę reprezentował 
tylko jeden uczestnik. Wygłoszono 35 
zaproszonych, prawie godzinnych refe
ratów przeglądowych i ok. 100 donie
sień o bieżących wynikach badawczych. 
Przedstawiono ok. 70 posterów. Kongre
sowi towarzyszyła wystawa prezentują
ca Europejskie Obserwatorium Połu
dniowe ESO i jego wielkie projekty
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ALMA i OWL oraz najświeższe rezul
taty VLTI —  interferometru optyczne
go opartego na 4 teleskopach 8-m VLT 
i budowanych w Liege teleskopach po
mocniczych. Nie zabrakło też stoiska 
przybliżającego zebranym bazę danych 
astronomicznych SINDBAD ze Stras
burga i wirtualne obserwatorium astro
nomiczne. Wieczorami odbywały się 
wykłady publiczne dla zainteresowanej 
społeczności lokalnej, imprezy kultural
ne i pokazy nieba. Uczestnicy konferen
cji mieli też okazję zwiedzić Centrum 
Kosmiczne w Liege, gdzie aktualnie 
poddawano testom m.in. satelity Corot 
i Planck.

Pierwszego dnia, tuż przed począt
kiem obrad, duże poruszenie sprawiło 
trafienie w kometę Tempel 1 pocisku 
wystrzelonego z sondy Deep Impact. 
Media belgijskie bardzo pilnie wyszuki
wały francuskojęzycznych uczestników 
konferencji, aby przeprowadzać z nimi 
krótkie wywiady. Później, już w czasie 
konferencji miło było usłyszeć z ust osób 
odpowiedzialnych za dane misje ko
smiczne o wynikach obserwacji i bezpo
średniej eksploracji Marsa, o przebiegu 
i zaskakujących wynikach misji Cassini 
czy o lądowaniu na Tytanie. Ale jeszcze 
bardziej fascynujące były raporty o na
potykanych problemach i kłopotach w re
alizacji tych misji i sposobach ich po
konywania. A rozważania na temat 
możliwości powstania i podtrzymywania 
życia bardzo często graniczyły z fanta
styką naukową. Na tem at życia we 
Wszechświecie bardzo mi się podobał 
wykład belgijskiego laureata Nagrody 
Nobla w dziedzinie medycyny w roku 
1974, profesora Christiana Deduve’a pt. 
„Chance and necessity” —  czy to był 
przypadek, czy splot okoliczności, który 
wymusił powstanie życia na Ziemi? 
Wykład miał charakter filozoficzno-fizjo- 
logiczny i w zasadzie pozostawił to py
tanie otwarte. Najbardziej odległe świa
ty —  kwazary —  były przedmiotem paru 
fascynujących referatów przeglądowych. 
Mnie najbardziej zaciekawił referat Jo
achima Wambsganssa z Heidelbergu na 
temat kwazarów odkrywanych dzięki zja
wisku soczewkowania grawitacyjnego 
i wniosków, jakie wypływają z ich badań 
na temat oceny ciemnej materii we 
Wszechświecie. Ross McLure z Edyn
burga rozwinął ten temat i poszerzył go

0 związki między kwazarami a czarny
mi dziurami.

Obserwacyjne aspekty astrosejsmo- 
logii w bardzo interesującym wykładzie 
przedstawił Gerard Handler z Wiednia, 
a aspekty teoretyczne tej dziedziny ba
dań Erie Michel z Meudon. Nie mogę 
nie odnotować w tej części konferencji 
ciekawego i pięknie przedstawionego 
wykładu Donalda Wayne Kurtza na te
mat „Jak możemy zajrzeć do wnętrza 
gwiazd?”

Konferencję otwierał bardzo starannie 
przygotowany referat lana R. Stevensa 
z Birmingham (Wielka Brytania) na te
mat „Promieniowanie X i gamma poje
dynczych i podwójnych gwiazd wcze
snych typów ” . Później astrofizyka 
wysokich energii była dyskutowana na 
sesjach specjalistycznych.

Ciekawa była sesja poświęcona obec
nym i przyszłościowym projektom euro
pejskim. Kosmiczna wizja Europejskiej 
Agencji Kosmicznej ES A była przedsta
wiona z jednej strony przez dyrektora 
programu naukowego ESA D. Southvo- 
oda, a z drugiej przez G. Bignamiego, 
Przewodniczącego Komitetu Doradcze
go ESA do Spraw Nauki. Zanosi się na 
intensywne rozwijanie dotychczas reali
zowanych projektów, często we współ
pracy głównie z NASA, ale też i z ro
syjską infrastrukturą lotów kosmicznych. 
Dalekosiężne plany i perspektywy roz
woju Europejskiego Obserwatorium Po
łudniowego przedstawiła dyrektor ESO 
pani Catharine Cesarsky. Oprócz reali
zowanego już projektu obserwatorium 
radioastronomicznego ALMA, ESO an
gażuje się bardzo silnie w projekt budo
wy 100 m teleskopu optycznego OWL 
oraz dalszego doskonalenia i oprzyrzą
dowania teleskopu VLT i VLTI. Ale per
spektywy na okres za 15-20 lat wydają 
się jeszcze niezbyt jasne. Z dużym za
interesowaniem wysłuchałem referatu 
B. Shustova i Y. Ilyasova z Rosyjskiej 
Akademii Nauk na temat „Stan obecny
1 przyszłość (naziemnej i kosmicznej) 
rosyjskiej astronomii”. Oczywiście per
spektywy są świetlane, są duże kompe
tencje, jest dobry astroklimat, ale brak 
pieniędzy na realizację ambitnych pro
jektów. Autorzy referatu bardzo chcieli 
pokazać, że Rosja może być odpowie
dzialnym i wartościowym partnerem 
współpracy europejskiej.

W czasie dyskusji „okrągłego stołu” 
na temat „Wielkie europejskie projekty 
astronomiczne: finansowanie, organiza
cja i zaplecze przemysłowe” udział 
wzięli: prof. L.Woltjer, były Prezydent 
Międzynarodowej Unii Astronomicz
nej, pierwszy prezydent Europejskiego 
Towarzystwa Astronomicznego i były 
dyrektor generalny ESO, który prze
wodniczył dyskusji, prof. R.M. Bonnet, 
Prezydent COSPAR-u, były wieloletni 
dyrektor generalny ESA, prof. H. But
cher, prezydent EAS, dr B.Collin, dy
rektor zakładów AMOS, które budują 
teleskopy pomocnicze VLTI, dr R. Gil- 
mozzi, dyrektor Obserwatorium ESO na 
Mt Paranal i dr P. Weissenberg, dyrek
tor ds. badań w Komisji Europejskiej. 
Oczywiście w takiej dyskusji trudno 
było oczekiwać wypracowania jakiś 
generalnych konkluzji i wskazań, Ale 
ciekawe było już samo wyartykułowa
nie problemów, o których musimy my
śleć i z których musimy sobie zdawać 
sprawę, snując wielkie plany (a może 
marzenia?) badawcze. Usłyszenie o nich 
z ust ludzi niewątpliwie kompetentnych 
i doświadczonych w realizacji wielkich 
projektów badawczych było bardzo 
dobrą lekcją ekonomii badań nauko
wych i ich technicznych i finansowych 
uwarunkowań.

Tegoroczna konferencja JENAM 
wpisała się w cykl organizowanych od 
lat 40. Kolokwiów Instytutu Astrofi
zycznego Liege, które odegrały ogromną 
rolę w rozwoju astronomii drugiej po
łowy XX w. One też od samego po
czątku odbywają się w tych latach, 
w których nie zbiera się kongres Mię
dzynarodowej Unii Astronomicznej, ale 
różniły się od JENAM tym, że były mo
notematyczne. Inicjatorem tych spo
tkań naukowych był prof. Pol Swings, 
znakomity astrofizyk, długoletni dyrek
tor Instytutu Astrofizycznego w Liege
i były Prezydent MUA.

Tegoroczne, już 38, spotkanie organi
zował syn Profesora, prof. Jean-Pierre 
Swings i jego uczeń, już profesor Jean 
Surdej. Jak zwykle w Liege, atmosfera 
konferencji była bardzo miła i przyjazna 
spotkaniom i wymianie myśli między 
uczestnikami, a organizacja wręcz per
fekcyjna.

Andrzej Woszczyk
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w kraju

Dziesiąte Warsztaty Bieszczadzkie 
poświęcone polom EM ELF 

w astrofizyce i geofizyce 
Temat wiodący: wpływ pogody 

kosmicznej na pola ELF

Warsztaty dyskusyjne —  zgodnie już z wieloletnią tra
dycją w okresie najkrótszych nocy —  odbyły się 

w Dwemiczku na Rusinowej Polanie, w dniach 8-12 czerw
ca 2005 r. W tym spotkaniu aktywnie uczestniczyło 12 osób 
z następujących ośrodków naukowych: Akademii Gomiczo- 
-Hutniczej, Centrum Badań Kosmicznych z Warszawy, Poli
techniki Rzeszowskiej i Obserwatorium Astronomicznego UJ.

Dzięki uprzejmości Państwa Krystyny i Stanisława Rusi
nów do dyspozycji mieliśmy— jak zwykle —  obszerny i nie
zwykle wygodny pensjonat oraz doskonałe wyżywienie 
w „Gawrze” —  niedawno oddanym do użytku budynku dla 
potrzeb gości, z możliwością wyświetlania w nim filmów.

Ogółem wysłuchaliśmy 15 krótszych lub dłuższych wy
kładów z tym, że o niekończących się dyskusjach do póź
nych, a jakże jasnych nocy, szerzej tu nie wspomnę; oto wy
kładowcy i tytuły zaprezentowanych w kolejności wystąpień:

Andrzej Kułak —  Pola ELM na powierzchni Ziemi;
Michał Ostrowski, Zenon Nieckarz —  ABC obserwacji 

pola ELF;
Andrzej Kułak —  Dekompozycja pola ELF;
Zenon Nieckarz —  Burze i ich rozkład na powierzchni 

Ziemi;
Michał Ostrowski — Na granice Wszechświata i z powro

tem;
Wiesław Macek —  Źródło promieniowania radiowego na 

granicy heliosfery;
Piotr Koperski —  Magnetosferyczne pulsacje Pc5 —  Pc3 

obserwowane w bliskiej magnetosferze i możliwe związki 
z przyspieszaniem elektronów zorzowych;

Janusz Młynarczyk —  Tłumienie fal radio
wych ELF w falowodzie Ziemia-jonosfera;

Jerzy Kubisz, Sławomir Klucjasz —  Apa
ratura odbiorcza stacji ELF „Hylaty”;

Andrzej Kułak —  Przyszłość obserwato
rium pola ELF nad potokiem Hylaty;

Maria Inglot-Siemaszko —  Obserwacje 
składowej poziomej wektora indukcji magne
tycznej B w zakresie: 50 Hz, 1-20 Hz i 8-12 
Hz w środowisku;

Dawid Owsiak —  Wpływ stałego, wolno- 
zmiennego oraz impulsowego pola EM na or
ganizmy żywe i układy biologiczne;

Adam Michalec —  Aktywność Słońca w 
czerwcu 2005 r. a pogoda kosmiczna;

Stanisław Zięba —  Krakowska seria obser
wacji radiowych Słońca na częstotliwości 810 
MHz;

Wiesław Macek —  International Heliophy- 
sical Year 2007.

Ponadto, dla zrównoważenia posiedzeń, mimo deszczo
wej pogody, odbyła się wycieczka paru uczestników Spotkań 
Bieszczadzkich w dolinę potoku Hylatego w Zatwamicy, do 
miejsca, gdzie powstała —  dzięki grantowi KBN —  stacja 
ciągłych obserwacji naturalnego ziemskiego pola EM ELF.

Czas przeznaczony na spotkanie, zdaniem uczestników, 
zbyt szybko dobiegł końca, zatem zgodnie doszliśmy do wnio
sku: do zobaczenia i usłyszenia za rok, w dniach 14-18 czerw
ca 2006.

Jak przystało na wieloletnią tradycję, Maria Inglot-Sie
maszko przedstawiła na zakończenie spotkania swój nowy 
wiersz:

Jubileusz ELF w Rusinowej Polanie

Przybyło Rusinom nowe pokolenie, 
przybyło budynków i starych żelazek... 
ja k  zwykle  — przybyło z Krakowa zrzeszenie 
hobbystów (uczonych) ELF-u...

i ich wynalazek!

Kolejna antena  —  sonda magnetyczna, 
co czyha na eksces, burzową komórkę 
a część je j  schowana w ziemiankę magiczną 
wysiłkiem Adama razem z panem Jurkiem.

Cyferki, wykresy, widma kolorowe 
trzymają  — ja k  magnes  —  sympatyków grona 
pytania, sugestie, dyskusje zbiorowe 
do „speachów” Andrzeja, Dawida, Zenona...

A cała Polana topi się w ulewie 
A feta  Rocznicy utonęła w pracy 
Ach! Brak mi Księżyca wspartego na drzewie 
I  radość..., że nadal są tacy RODACY!

Adam Michalec

Uczestnicy X Warsztatów Bieszczadzkich w Dwerniczku na Rusinowej Polanie, przed 
budynkiem „Gawry”
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rozmaitości

Dziesiąta planeta?
Media ogłosiły niedawno o odkryciu 10. 
planety naszego Układu Słonecznego. 
Ma być prawdopodobnie 1,5 raza więk
sza niż Pluton i aż 97 razy bardziej od
legła od Słońca niż Ziemia. Czy rzeczy
wiście możemy mówić o odkryciu kolej
nej planety? Czy nie jest to tylko jedno 
z większych (jeśli nie największe) z ciał 
tworzących transneptunowy Pas Kui- 
pera?

Ciało, o którym mówimy, to najwięk
szy obiekt znaleziony w naszym Syste
mie Słonecznym od odkrycia Plutona 75 
lat temu i dlatego zapewne jego odkryw
ca, Mike Brown, profesor planetologii 
w Kalifornijskim Instytucie Technologicz
nym (Caltech) w Pasadenie nazwał go 
planetą — dziesiątą planetą w naszym 
Układzie. To bardzo medialnie nośna 
nazwa odkrycia i dodatkowo przynoszą
ca chwałę NASA, która sponsorowała 
badania. Dodatkowo, takiej planety po
szukiwano od dawna, zwłaszcza w Cal- 
techu, przy pomocy 120 cm teleskopu 
Schmidta na Mt Palomar. To tym tele
skopem, zwanym obecnie teleskopem 
Samuela Oschina, który wykonał słyn
ny Palomarski Przegląd Nieba, Mike 
Brown dokonał swego odkrycia. Obiekt 
ten został zauważony przez astronomów 
już 21 października 2003 r. i nazwany 
2003 UB313.Jest tak daleko, że dopie
ro na początku bieżącego roku, po za
kreśleniu na niebie dostatecznie długie
go fragmentu jego drogi, Mike Brown, 
Chad Trujillo i David Rabinowitz mogli 
przeanalizować zebrane od momentu 
odkrycia dane i wyznaczyć orbitę i wiel
kość tego obiektu. A wyniki swych do
ciekań pośpiesznie ogłosili, bo ktoś wła
mał się do ich komputera i do ich da
nych. Nowo odkryte ciało znajduje się 
w odległości 97 j.a. od Słońca i porusza 
się po orbicie nachylonej do ekliptyki 
(czyli płaszczyzny, w której leży orbita 
Ziemi) pod kątem 45°. Obiega Słońce 
raz na 557 lat. Jest najdalszym znanym 
obiektem Układu Słonecznego i trzecim 
co do jasności ciałem Pasa Kuipera. 
Przez najbliższe miesiące będzie do
stępny do obserwacji przy pomocy 
dużych amatorskich teleskopów na 
wschodnim niebie w gwiazdozbiorze 
Wieloryba. Ma jasność 18,9 mag.

Dużo pracy wymagała od odkrywców 
ocena wielkości tego ciała. Jedyną me
todą jest w tym wypadku wnioskowanie
0 rozmiarach z analizy blasku. Tu klu
czową sprawą jest założenie wielkości 
albedo (czyli stopnia odbijania światła)
1 kształtu badanego obiektu. Przy zało-

2003 UB313 Sedna
-2 ,600  km -1 ,600  km

Quaoar Pluto Moon
-1,250 km 2,250 km 3,476 km

żeniu sferycznego kształtu i albedo po
dobnego do tego parametru innych pla
netoid autorzy doszli do wniosku, że 
nowo odkryty obiekt jest około półtora 
raza większy od Plutona. Teleskop ko
smiczny Spitzera, który odbiera głównie 
ciepło od ciał niebieskich, nie mógł go 
dostrzec, a gdyby był dwa razy większy 
od naszej najdalszej planety, to na pew
no by go widział. Nie jest więc nowo od
kryty obiekt dwa razy większy od Pluto
na, jak początkowo przypuszczano. 
W każdym bądź razie autorzy odkrycia 
są przekonani, że 2003UB313 jest wy
raźnie większy od Plutona. Wobec tego, 
wnioskują przysługuje mu nazwa „pla
neta". Inni astronomowie zdecydowanie 
protestują przeciwko takiej nazwie. Po
jęcie „planeta” nie zostało nigdy ściśle 
określone. Uważa się, że wystarczają
co dobrze określa je zespół cech 9 ciał 
krążących wokół naszego Słońca. Mają 
one prawie współpłaszczyznowe, stabil
ne orbity, sferyczny kształt, gęstszą lub 
rzadszą atmosferę. A tymczasem nowy 
obiekt porusza się po orbicie bardzo sil
nie nachylonej do średniej płaszczyzny 
orbit planet i nic nie wiemy o jego natu
rze. Samo określenie, do tego z dużym 
błędem, wielkości jego średnicy i fakt, 
że jest ona większa niż średnica Pluto
na, nie upoważnia jeszcze do zalicze
nia go do kategorii planet. Wystarczy dla 
niego kategoria najbardziej odległego 
i największego członka rodziny ciał Pasa 
Kuipera. Tak też uważa znany badacz 
małych ciał Układu Planetarnego i Dy
rektor Centralnego Biura Małych Ciał 
Układu Słonecznego w Cambridge 
(USA) Brian Marsden. Więcej szczegó
łów na http://orion.pta.edu.pl

(aw)

Planeta w układzie 
potrójnym gwiazd

14 lipca br., w ślad za artykułem w „Na
turę”, prasę i inne media całego świata 
obiegła wiadomość o niezwykłym odkry
ciu planety w układzie potrójnym gwiaz

dy HD 188753. Gwiazda znajduje się 
w gwiazdozbiorze Łabędzia w odległo
ści 149 lat św. od Ziemi. Podobna do 
naszego Słońca, ale nieco masywniej- 
sza gwiazda, określana jako HD 
188753A, i dwie bardzo blisko siebie krą
żące gwiazdy trochę mniejsze od Słoń
ca obiegają wspólny środek ciężkości 
raz na 29 lat. Te mniejsze gwiazdy two
rzą ciasny układ podwójny, którego 
okres obrotu wynosi 156 dni. Odległość 
między najmasywniejszą gwiazdą 
a układem podwójnym jest średnio mniej 
więcej taka, jak między Słońcem a Sa
turnem w naszym Układzie Planetar
nym, ale na skutek ruchu tych gwiazd 
po wydłużonej orbicie eliptycznej odleg
łość między nimi okresowo znacznie się 
zmniejsza, mniej więcej do odległości 
Jowisza od Słońca. Przypomnijmy so- 

, bie, że średnia odległość między gwiaz
dami w naszej Galaktyce jest taka, że 
światło od jednej gwiazdy do drugiej 
biegnie kilka lat. Tu mamy do czynienie 
z gwiazdami odległymi od siebie o kil
kadziesiąt minut światła. Nikt nie spo
dziewał się, że w takim układzie nie tyl
ko jest miejsce na planetę (a może pla
nety), ale też, że będzie można taki układ 
rozwikłać i zrozumieć, z czego się skła
da. A oprócz gwiazd składa się on jesz
cze z planety, nazwanej HD 188753Ab, 
trochę większej od naszego Jowisza 
i krążącej bardzo blisko największej 
gwiazdy tego układu, tak blisko, że okres 
jej obiegu wynosi tylko 3,3 dnia. To od
krycie jest bardzo fascynujące, bo kwe
stionuje nasze dotychczasowe rozumie
nie procesu formowania się planet
i otwiera na nowo nasze dociekania na 
ten temat. Ponadto na nowo musimy 
przemyśleć procesy prowadzące do po
wstawania systemów planetarnych, 
w tym naszej Rodziny Słonecznej.

Planety tak wielkie jak Jowisz po
wstają w ten sposób, że najpierw two
rzy się skalisto-metalowe lodowe jądro 
znacznie większe niż Ziemia, a następ
nie jądro to siłą swego oddziaływania 
grawitacyjnego wychwytuje lekkie gazy 
ze swego otoczenia, które tworzą ga
zową otoczkę jądra. Ta otoczka stanowi 
3/4 masy Jowisza. Trudno sobie wyobra
zić, aby w tak bliskiej odległości od go
rącej gwiazdy można znaleźć wystarcza
jąco dużo materiału skalnego i lodu, aby 
mogło z niego powstać wystarczająco 
duże jądro — może to nastąpić tylko 
daleko od gwiazdy, gdzie jest znacznie 
chłodniej. Obliczenia wskazują że taką 
granicą jest tzw. granica śniegu, która 
dla gwiazdy takiej jak Słońce znajduje 
się przeszło dwa razy dalej niż orbita
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Zdjęcie wyżej przedstawia złączenie Mer
kurego z Wenus 27.06.2005 o godz. 21:12 
CWE. Wykonane zostało przy pomocy apa
ratu HP Photosmart 735 w projekcji okula
rowej teleobiektywu MTO-11 z okularem 
Plossl 10 mm (ISO 100, 1/60 s). W chwili 
wykonywania zdjęcia wzajemna odległość 
planet na niebie wynosiła zaledwie 4,5'

Obok kolejne zdjęcia złączenia Merku
rego i Wenus wykonane dzień później 
28.06.2005, gdy ich wzajemna separacja 
wynosiła 20'.

Zdjęcie górne, wykonane o godzinie 
21:58 CWE przy pomocy aparatu HP Pho- 
tosmart 735 w projekcji okularu 25 mm przy 
obiektywie Tessar 4,5/300 (ISO 100, 1s). 
Wysokość planet nad teoretycznym hory
zontem wynosiła 2,5°.

Niżej zdjęcie wykonane o godzinie 22:08 
CWE przy pomocy aparatu HP Photosmart 
735 w projekcji okularowej lornetki Sutter 
25x100 (ISO 200, 2s). Wysokość planet 
nad teoretycznym horyzontem wynosiła 1 °.

Wszystkie zdjęcia wykonał w Krakowie 
Tomasz Ściężor
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Obok prezentujemy zdjęcia Słońca

I
 wykonane nowym teleskopem sło

necznym firmy CORONADO PST 40/ 
400 w liniach wodoru H-alfa. Zdjęcia 
wykonane zostały w Dąbrowie Gór
niczej przez Dariusza W. Nelle 8 lip- 
ca 2005 r., pierwsze o godz. 10.00, 
drugie o 10.04. Oba wykonane w pro- 

r jekcji okularowej z okularem Plossla
f = 9 mm, aparatem cyfrowym (z ręki), 
czas ekspozycji dobierany automa
tycznie. Widoczne protuberancje sło-

i________ J  neczne.

Po lewej, autor zdjęć demonstruje nowy nabytek

am i

Anthony Ayiomamitis z Grecji, którego 
zdjęcia słonecznych analemm publiko
waliśmy w Galerii Uranii-PA w zeszy
cie nr 3/04, przysłał nam zdjęcie przed
stawiające przejście międzynarodowej 
stacji kosmicznej ISS z dołączonym do 
niej promem Discovery przed tarczą 
słoneczną 28 lipca 2005 r.

Zdjęcie zostało wykonane o godz. 
18:06:48 UT w Atenach (współrzędne 
38,2997° N, 23,7430° E) za pomocą te
leskopu StarFire EDF, Los-mandy G-11 
GEM, Baader ND-5 (średnica 160 mm, 
f/7,5) z filtrem mylarowym. Aparat Ca
non EOS 300d, czas ekspozycji 1/500 s, 
film ISO 100. Dołączony obrazek poka

zujący usytuowanie stacji i promu pod
czas tranzytu uzyskany został przy po
mocy programu „ISS Simulator”. Wię
cej informacji można znaleźć na stronie 
http://www.perseus.gr/Astro-Sat-Trans- 
2005-07-28.htm

Kontakt z autorem możliwy poprzez 
e-mail: anthony@ perseus.gr
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Grupa gwiazd o nazwie H D 188753
jest oddalona o 149 lat świetlnych od Ziemi

/  \
* \  
t \

nowo odkryta planeta \
wielkości Jowisza \

• \
iMr

^  gwiazda 
podobna 
do Słońca

V *
\  gwiazdy trochę 

lżejsze od Słońca

Marsa. To zresztądlatego słoneczne pla
nety olbrzymy leżą daleko od Słońca — 
dalej niż 5 j.a. Ale wykryto przecież kil
kadziesiąt tzw. gorących jowiszów, pla
net wielkości Jowisza krążących bardzo 
blisko swych słońc, o podobnych do 
omawianego przypadku kilkudniowych 
okresach. Jak się to ma do teorii? Otóż 
wyjściem z tego kłopotu jest koncepcja, 
że obecne gorące jowisze powstawały 
na peryferiach układów planetarnych 
tych gwiazd, a następnie wędrowały 
w pobliże swych gwiazd. Takie zjawisko 
migracji dopuszcza współczesna me
chanika nieba. Ale gdzie miałby powstać 
obecny gorący jowisz gwiazdy HD 
188573A, gdy jej otoczenie wypełniają 
jeszcze dwie ciasno ze sobą związane 
gwiazdy? Nawet gdyby kiedyś był tam 
dysk protoplanetarny, to i tak zostałby 
przez nie rozproszony. Czy zatem moż
liwe jest powstawanie planet olbrzymów 
bezpośrednio z mgławicy protogwiazdo- 
wej w taki sposób, jak powstają gwiaz
dy? Oto dylematy, jakie otwiera przed 
astronomami omawiane odkrycie.

Któż jest autorem tego, określanego 
jako sensacyjne, odkrycia? Media zagra
niczne podawały zazwyczaj, że odkry
cia dokonał amerykański lub kalifornij
ski astronom dr M. Konacki, przy pomo
cy 10-m teleskopu Kecka na Hawajach. 
Tylko niektóre źródła mówiły o odkryw
cy jako o Polaku z Ameryki. Nawet w pol
skiej prasie były na ten temat błędne in
formacje. Wypada zatem powiedzieć 
kilka słów na temat autora tego niezwy
kłego odkrycia. Otóż odkrywcą jest 
dr Maciej Konacki, absolwent astrono
mii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Na UMK uzyskał też dokto

rat w dziedzinie astronomii. Po studiach 
pracował w Toruńskiej Pracowni Astro
fizyki Centrum Astronomicznego im. Mi
kołaja Kopernika PAN, a po doktoracie 
odbywał staż podoktorski w Kalifornij
skim Instytucie Technologicznym w Pa
sadenie (we wrześniu wraca do Torunia 
na swe miejsce pracy w CAMK-u). 
W czasie tego stażu, m.in. wspólnie 
z astronomami z Centrum Astronomii 
UMK w Piwnicach, opracował nową 
metodę poszukiwania planet wokół 
gwiazd podwójnych i wielokrotnych, któ
ra przyniosła mu duże uznanie w środo
wisku astronomicznym. Te i inne bada
nia nad stabilnością pozasłonecznych 
układów planetarnych były silnymi argu
mentami dla uzyskania przez dra Ma
cieja Konackiego stypendiów (modne 
jest teraz mówienie „grantów”) od Fun
dacji W.M. Kecka i od NASA dla prowa
dzenia badań, które przyniosły omówio
ne powyżej odkrycie. A potrzebne kwo
ty były niebagatelne — w sumie prawie 
1,5 min dolarów. Warto też zauważyć, 
że dr Konacki jest samodzielnym auto
rem odkrycia pozasłonecznej planety 
w tak niezwykłym układzie gwiazdowym.
I odkrycie to jest efektem świadomego 
poszukiwania właśnie tam obiektu pla
netarnego i to przy pomocy stworzone
go przez siebie aparatu badawczego. 
Wszystkie inne odkrycia pozasłonecz
nych planet przez Polaków były dziełem 
przypadku, szczęśliwego trafu i były do
konane przez zespoły badawcze, cza
sem bardzo liczne. W zespole np. 
prof. A. Udalskiego, który odkrył niedaw
no planetę znajdującąsię daleko od swej 
gwiazdy i najdalej od nas (patrz U-PA nr 
4/2005, s.189) było aż 30 współautorów

odkrycia. Najsłynniejszy w Polsce od
krywca pierwszego pozasłonecznego 
układu planetarnego wokół pulsara, 
A. Wolszczan, też miał amerykańskiego 
współpartnera swego odkrycia (D. A. 
Fraila, patrz: A. Wolszczan and D. A. 
Frail, „Naturę”, 1992, Vol. 355, s.145), 
ale jakoś w polskich mediach fakt ten 
jest ciągle przemilczany. Już teraz mogę 
zdradzić, że za swe wcześniejsze pra
ce z lat 2003-2004, dr Maciek Konacki, 
decyzją specjalnego Jury, został wyróż
niony Nagrodą Młodych Polskiego To
warzystwa Astronomicznego. Nagroda 
ta jest przyznawana od ponad 50 lat, 
obecnie raz na 2 lata, za najlepsze pra
ce ogłoszone drukiem przez młodych 
(do 35 lat) polskich astronomów. Zosta
nie mu uroczyście wręczona na XXXII 
Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astro
nomicznego we wrześniu br. we Wro
cławiu, a on sam wygłosi wtedy wykład 
na temat swych badań.

(aw)

na rozkładówce:

W centrum Centaura A
Fantastyczna zbieranina młodych niebieskich gromad gwiazd, gigantyczne, świe
cące chmury gazu i okazałe ciemne smugi pyłu otaczają centralny region aktyw
nej galaktyki Centaur A. Ta mozaika zdjęć, wykonanych przez kosmiczny tele
skop Hubble'a w kolorach niebieskim, zielonym i czerwonym, została odpowied
nio przetworzona tak, aby ukazać w naturalnych kolorach ten kosmiczny obiekt.
Podczerwone obrazy z teleskopu Hubble'a pokazały ponadto, że w samym cen
trum aktywności prawdopodobnie jest schowany dysk materii, spadającej spiralnie 
na czarną dziurę o masie miliard razy większej od masy Słońca. Sam Centaur A to 
efekt kolizji dwóch galaktyk, a pozostały po zderzeniu pył jest do teraz pożywieniem dla 
czarnej dziury. Astronomowie wierzą, że takie wewnętrzne silniki związane z czarną dziurą 
generują fale radiowe, rentgenowskie i gamma promieniowane przez Centaura A i inne galaktyki aktywne. Cen- 
taurus A znajduje się stosunkowo blisko, zaledwie 10 min lat świetlnych stąd, i jest względnie wygodnym laborato
rium do badania tych potężnych źródeł energii 

Fot. E.J. Schreier (STScl) i in., HST, NASA
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Jan Kwaśniewicz (1952—2004)

Był rok 1965, gdy z szóstą klasą 
„podstawówki” trafił do Kra
kowskiego Planetarium, a stąd 

do Pracowni Astronomii Pałacu Mło
dzieży. Rok potem warszawska tele
wizja zaprosiła Go wraz z kolegą —  
Jaśkiem Zazulą —  by zaprezentowali 
w audycji dla dzieci własnoręcznie 
skonstruowane lunetki do obserwacji 
nieba.

Także w tym roku (1966) obok Su
kiennic na krakowskim Rynku prowa
dził z kolegami (13— 14-latkowie!) 
pokaz planety Wenus w dzień widocz
nej bardzo dobrze gołym okiem, a do
skonale przez lunetę. Właśnie leciała 
do niej kolejna sonda „W enus” . 
Z ogromnym przejęciem i znajomo
ścią rzeczy tłumaczył —  m.in. wypy
tującemu starszemu panu —  na spe
cjalnie przygotowanej planszy orbitę 
i położenie planety oraz tor lotu son
dy; nie wiedział, że „Starszy Pan” to 
dyrektor Instytutu Fizyki i wybitny 
znawca astronomii —  profesor Hen
ryk Niewodniczański, który potem cie
pło mówił o tym pokazie.

W latach 1967— 1972 organizował 
wespół z kolegami Pracowni doroczne 
dwudniowe seminarium astronomicz
ne dla młodzieży licealnej z obszaru 
krakowskiego Okręgu Szkolnego.

Latem 1968 r. na szkoleniowo-ob- 
serwacyjnym obozie Pracowni w Be
skidach zaczął wykonywać już „praw
dziwe” obserwacje astronomiczne 
gwiazd zmiennych i meteorów; potem 
kontynuował je w Stacji Astronomicz
nej PTMA w Niepołomicach (obecnie 
Młodzieżowe Obserwatorium Astro
nomiczne).

Po maturze zaczął z kolegami z Pra
cowni studiować fizykę, inni matema
tykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
ale astronomia pozostała mu najbliż
sza. Współorganizował więc z kolega

mi samochodową wyprawę Pracowni 
Astronomii Pałacu Młodzieży z Kra
kowa przez Gibraltar i Saharę do Ni
gru na obserwację całkowitego za
ćmienia Słońca 30 czerwca 1973 r. 
Astronomii uczył, gdy był nauczycie
lem fizyki w liceum (1977— 1978).

Potem pracował w Zakładzie Elek
tronicznej Techniki Obliczeniowej, 
skąd przejęło go PTMA na stanowi
sko dyrektora biura Zarządu Główne
go naszego Towarzystwa. Oczywiście 
od razu zaproponował —  przy zgodzie 
i udziale ówczesnego skarbnika Zarzą
du Głównego mgr inż. Leszka Mar
szałka —  reorganizację biura, zamie
niając stare m aszyny do pisania 
i klasyczną papierową kartotekę na 
technikę maszyn elektronicznych.

Biurem Zarządu Głównego PTMA 
kierował w latach 1979— 1984, współ
organizując także merytoryczną dzia
łalność Towarzystwa: Walne Zjazdy, 
konferencje i seminaria naukowe, obo
zy szkoleniowo-obserwacyjne itp.

W tym czasie (1983— 1984) prowa
dził eksperymentalną osiedlową Do
strzegalnię Astronomiczną w Krakowie 
na Kozłówce, założoną z inicjatywy 
ówczesnego doktora, obecnie profeso
ra Jerzego M. Kreinera. Z młodymi 
uczestnikami tej placówki zorganizował 
wyprawę —  co prawda bardziej tury
styczną niż obserwacyjną —  w góry 
Pirinu na Bałkanach. Młodzieży „astro
nomicznej” pozostał wierny także 
w harcerstw ie, gdzie po odejściu 
z PTMA odbudował i uruchomił ośro
dek ZHP w Suchych Rzekach w Biesz
czadach, zostając jego komendantem 
w latach 1984— 1985. Poznawanie nie
ba i jego obserwacje były tam stałym 
elementem zajęć obozowych.

Od 1985 r. pracował w „Biprosta- 
lu”, potem od 1989 r. poświęcił się 
samodzielnej działalności gospodar

czej. Astronomiczne zainteresowania 
pozostały mu jednak na stałe; brał 
żywy udział w różnych imprezach, 
sam prowadził prelekcje.

Od paru lat ustaliły się —  w ostatni 
poniedziałek każdego miesiąca — ko- 
leżeńsko-dyskusyjne spotkania w celu 
wymiany doświadczeń naukowych. Ja
nek wnosił do nich aktualne i cenne — 
bo nie etatowego uczonego — spojrze
nie także z życia gospodarczego.

Wiedzieliśmy, że w ostatni ponie
działek października 2004 r. nie przyj
dzie. Był już bardzo chory. W przed
dzień, w niedzielę, odwiedziło go 
trzech spośród „starych” jego przyja
ciół —  teraz profesorowie matematy
ki, fizyki i astronomii. Pożegnał się 
z nimi. Nazajutrz —  25 października 
—  odszedł od nas na zawsze.

Maciej M. Mazur

Tn One nom  /Saharo)

Jan Palt (1923—2005)

W
 piątek, 24 czerwca 2005 r., 
po długotrwałej chorobie 
zmarł wieloletni pracownik 
Planetarium Śląskiego Jan Palt.

Jan Palt urodził się przed wojną 23 Naukę kontynuował w renomowanym
czerwca 1923 r. w Dębie —  najstarszej Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
dzielnicy Katowic. Tam też chodził do w Katowicach. W 1939 r. wybuch woj-
Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki, ny zmusza kol. Jana do przerwania na-
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uki. Drastycznie zmienia się sytuacja 
materialna rodziny, gdyż Jego ojciec, 
jako były uczestnik powstań śląskich, 
zostaje aresztowany, a po zwolnieniu 
z aresztu zmuszony do ciężkiej pracy 
w kopalni. Jego syna Jana w czerwcu 
1940 r. wysłano na prace przymusowe 
do Niemiec. Po powrocie w 1941 r. Jan 
Palt podejmuje pracę w hurtowni che
micznej. Życiorys ojca znowu daje o so
bie znać w 1942 r., kiedy to zostaje przy
musowo wcielony do armii okupanta 
i we wrześniu 1943 r. zostaje ciężko ran
ny na południu Włoch. Po wymianie 
ciężko rannych jeńców wraca do kraju 
w 1944 r. Rana leczy się, ale ślad wojny 
pozostaje do końca życia —  traci lewą 
rękę. Ponownie podejmuje pracę w hur
towni chemicznej. Kończy Studium  
Drogistowskie i kolejno awansuje na 
księgowego, starszego księgowego 
i kierownika finansowego.

O straszliwych przeżyciach wojen
nych pomaga Mu zapomnieć astrono
mia, która pozostaje Jego pasją do 
końca życia. Kiedy telefonicznie rozma
wiałem z Nim na tydzień przed śmier
cią, nie chciał mówić o swojej choro
bie, a wypytywał o stan zawansowania 
prac nad teleskopem budowanym w Ślą
skim Oddziale PTMA.

Do PTMA wstępuje jako 26-letni 
młodzieniec i od początku należy do 
aktywnych członków Towarzystwa. 
Wgłębia się w literaturę astronomiczną 
i jako samouk dochodzi do dużej wie
dzy w tej dziedzinie nauki, ciągle ją  
uzupełniając. W drodze intensywnego 
samokształcenia szczególnie kształtu
je  swoje umiejętności w zakresie szli
fowania szkieł i budowy teleskopów. 
Pamiętam, z jakim zapałem opowiadał
o opanowaniu metody cieniowej do 
sprawdzania jakości wykonywanych 
przez siebie luster.

Swoją wiedzą i umiejętnościami en
tuzjastycznie dzieli z innymi. Jednym 
z pierwszych wykonanych przez siebie 
teleskopów organizuje pokazy nieba we 
własnym ogródku. Setki takich pokazów 
przeprowadza w latach 1952— 1956. In
formacje o pokazach są zamieszczane 
w „Uranii”.

Pierwsze pismo angażujące Jana Pal
ta do pracy w Planetarium Śląskim nosi 
datę 1.04.1957 r. i od tego czasu praco
wał kol. Jan bez przerwy aż do 31 mar

ca 2000 r. W początkowym okresie swe
go zatrudnienia organizuje w Planeta
rium dla młodzieży szkolnej kurs szli
fowania szkieł. Miał już wtedy dużą 
praktykę w prowadzeniu takiego kursu, 
gdyż wcześniej prowadził kursy w Gli
wicach, Rydułtowach i w Katowicach 
—  w Pałacu Młodzieży. W tym czasie 
na rynku brak było gotowych instrumen
tów astronomicznych. W zasadzie jedy
nym sposobem dojścia do własnego te
leskopu było w tedy w ykonanie go 
sposobem amatorskim. Działalność Jana 
Palta była więc skwapliwie wykorzysty
wana przez wielu amatorów. W czasie 
wycieczki do Planetarium Śląskiego 
kontakt z Janem Paltem miał również 
Jacek Uniwersał, dzisiejszy właściciel 
firmy instrumentów astronomicznych. 
Przyznaje, że pierwsze kroki w szlifo
waniu luster stawiał pod okiem Jana 
Palta.

W ramach prowadzonej przez siebie 
sekcji instrumentalnej Śląskiego Od
działu PTMA niemal w każdą sobotę
i niedzielę prowadził konsultacje dla 
wszystkich członków i sympatyków 
Towarzystwa, którzy podejmowali się 
amatorskiego wykonania teleskopu. 
Cierpliwie tłumaczył każdemu tajniki 
dobrej szlifierki i sprawdzania końco
wych wyników. Radził również, jak 
wykonać montaż teleskopu, dzieląc się 
własnymi przemyśleniami i dużą własną 
praktyką. Dzięki tej konsekwentnej pra
cy kilkunastu amatorów doszło do włas
nych instrumentów, którymi do dzisiaj 
się posługują. Wielokrotnie też poma
gał uczniom szkół zawodowych w wy
konywaniu prac dyplomowych dotyczą
cych teleskopów.

Na koncie Pana Jana są dziesiątki 
skonstruowanych mniejszych i więk

szych teleskopów oraz duża liczba szkieł 
optycznych. Jan Palt wykonał ponad 
100 różnych elementów optycznych, 
głównie zwierciadeł —  obiektywów te
leskopów, w tym prawie 10 obiekty
wów o średnicy 350 mm. Ma również 
w swym wspaniałym dorobku wykona
nie kilkunastu kompletnych teleskopów. 
Do dzisiaj korzystają z nich liczni ama
torzy i amatorskie organizacje astrono
miczne. Swoimi doświadczeniami ko
lega Jan Palt podzielił się w cyklu 6 
artykułów o amatorskiej budowie tele
skopów, opublikowanych wspólnie 
z pracownikiem Planetarium Śląskiego 
mgr Markiem Szczepańskim w „Mło
dym Techniku” (1-6/1988).

W Planetarium Śląskim Jan Palt był 
profesjonalnym popularyzatorem i na
uczycielem astronomii. W obserwato
rium astronomicznym z entuzjazmem 
opowiadał każdemu zwiedzającemu 
o astronomii. Szczególnie zapalał się, 
gdy pytano o obserwacje astronomicz
ne. Każdy, kto wychodził z obserwato
rium astronomicznego, był pod wielkim 
urokiem Jana Palta —  zawsze uśmiech
niętego, pogodnego, starającego się do 
końca wyjaśnić postawiony w pytaniu 
problem. Do dzisiaj w obserwatorium 
astronomicznym Planetarium Śląskiego 
padają pytania o tego wspaniałego po
pularyzatora astronomii. Dowodem 
uznania Jego pracy były nagrody dyrek
tora placówki i kuratora, a ze strony 
Towarzystwa —  Złota Honorowa Od
znaka PTMA.

Pan Jan pozostanie w trwałej pamię
ci wszystkich Jego współpracowników. 
Gdy zaczynali pracę w planetarium, słu
chali Jego rad i z podziwem dowiady
wali się o Jego prostych, a jednak wy
starczająco dokładnych, sposobach 
obliczania wielu danych ułatwiających 
przygotowanie i przeprowadzenie obser
wacji astronomicznych. Gdy Mu jesz
cze sił starczało, nigdy nie odmawiał 
kolegom z pracy wykonania dla nich 
teleskopu po kosztach materiałowych. 
Wielu z nich posiada taką piękną pamiąt
kę po Janie Palcie.

W poniedziałek 27 czerwca pożegna
liśmy naszego wspaniałego Kolegę i nie
zawodnego Przyjaciela —  legendę Pla
netarium  Śląskiego. N igdy Go nie 
zapomnimy.

Henryk Chrupała
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XXXII Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

19-23 września 2005, Wrocław
W imieniu Zarządu Głównego Polskie
go Towarzystwa Astronomicznego i Lo
kalnego Komitetu Organizacyjnego 
gorąco zapraszamy wszystkich człon
ków i sympatyków Towarzystwa do 
wzięcia udziału w Zjeździe.

Informacje ogólne
XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Astronom icznego odbędzie się 
w dniach 19-23 września 2005 r. we 
Wrocławiu. Oficjalna strona Zjazdu, na 
której można znaleźć wszystkie aktu
alne informacje, znajduje się pod ad
resem: http://www.astro.uni.wroc.pl/ 
zjazd

Ośrodek konferencyjny
Impreza odbędzie się w Ośrodku Szko
lenia Państwowej Inspekcji Pracy im. 
prof. Jana Rosnera. Ośrodek mieści się 
przy ul. Kopernika 5, na obrzeżach 
Parku Szczytnickiego, nieopodal Insty
tutu Astronomicznego.
Główna sala obrad (sala kongresowa) 
liczy 200 miejsc i jest wszechstronnie 
wyposażona (klimatyzacja, nagłośnie
nie, rzutnik multimedialny + laptop, rzut
nik slajdów, rzutnik folii, stałe łącze in
ternetowe). Do dyspozycji uczestników 
Zjazdu będzie również sala kompute
rowa posiadająca 10 stanowisk pracy 
i sala, w której będą prezentowane po
stery.
Tuż obok budynku szkoleniowego znaj
duje się hotel „Park” dysponujący 110 
miejscami w dwupokojowych, dwupo
ziomowych modułach z łazienkami. 
Pokoje są 1 lub 2-osobowe. Cena jed
nego noclegu ze śniadaniem 90 zł. 
W hotelu znajdują się również: restau
racja, kawiarnia, sauna i siłownia. Ceny: 
obiad 24 zł, kolacja 18 zł.

Walne Zebranie
Walne Zebranie PTA odbędzie się 
w czwartek 22 IX w godzinach 15:00- 
18:30 w sali kongresowej ośrodka kon
ferencyjnego.

Program naukowy
Zaplanowanych zostało 5 plenarnych 
sesji naukowych:
Sesja I we wtorek 20 IX godz. 13:30- 
15:00.

T. Jarzębowski — Pierwsze powojen
ne lata wrocławskiej astronomii.
J. Włodarczyk — Astronomia w daw
nym Wrocławiu.
K. Rudnicki — Włodzimierz Zonn. 
Sesja II we wtorek 20 IX godz. 16:00- 
19:30. Asterosejsmologia.
P. Moskalik — Nonradial Modes in Clas
sical Pulsators.
M. Breger — Delta Scuti Pulsators: So
lved and Unsolved.
G. Handler — temat zostanie podany 
później.
A. Pigulski — Searching for Main-Se- 
quence Pulsators in Massive Photome
tries.

A.A.Pamiatnych — Pulsating B-type 
Stars: Effects of Stellar Opacity and 
Chemical Composition.
W. Dziembowski — Multimode Stellar 
Pulsation.
Sesja III w środę 21 IX godz. 9:00- 
12:30. Będzie poświęcona dorobkowi 
naukowemu prof. Bohdana Paczyń
skiego w związku z nadaniem Mu god
ności członka honorowego PTA i tytułu 
doktora honoris causa Uniwersytetu 
Wrocławskiego.
J. Ziołkowski — Wkład Bohdana Pa
czyńskiego w teorię ewolucji gwiazd.
B. Czerny — Dyski akrecyjne tuż przy 
horyzoncie czarnej dziury.
A. Udalski — Czternaście lat projektu 
OGLE.
M. Jaroszyński — Mikrosoczewkowa- 
nie i poszukiwanie planet.
G. Pojmański — temat zostanie poda
ny później.
P. Haensel — Gdzie i jak powstają ko
smiczne błyski gamma.
Sesja IV w środę 21 IX godz. 14:00- 
17:30. Heliofizyka.

C. de Jager — Solar Influence on Cli- 
mat.
J.L. Culhane — Coronal Mass Ejec
tions: Launch Conditions and Arrival at 
Earth.
J.C. Brown — Energetic Electrons in 
Solar Flares.
H.S. Hudson — Solar Flares in the New 
Millenium.
J. Jakimiec — Models of Solar Flares. 
J. Sylwester — Space Solar Research 
in Wrocław — Past and Present.
Sesja V w czwartek godz. 9:00-12:30. 
Poza laureatem Nagrody Młodych PTA 
referaty wygłoszą:
M. Banaszkiewicz — Sonda Huygens 
na powierzchni Tytana.
J. Davies — OPTICON.
A. Zdziarski — Astrofizyka wysokich 
energii: INTEGRAL i inne kosmiczne 
obserwatoria.
K. Chyży — Pola magnetyczne w ga
laktykach.
M. Sarna — SALT — nowe horyzonty. 
Sesje II i IV będą wygłoszone w cało
ści w języku angielskim. Streszczenia 
referatów można znaleźć na interneto
wej stronie Zjazdu.
Zapraszamy wszystkich uczestników 
Zjazdu do prezentacji swoich osiągnięć 
na posterach. Można je zgłaszać do 
LKO w terminie do 31 sierpnia br. Mogą 
być przygotowane w języku polskim lub 
angielskim. Informacja o zgłoszonych 
posterach będzie się sukcesywnie po
jawiała na internetowej stronie Zjazdu. 
Każdy autor będzie miał do dyspozycji 
powierzchnię o wymiarach 1,0 x 1,0 m. 
W czwartek 22 IX w godz. 12:30-13:30 
odbędzie się sesja plakatowa.

Imprezy towarzyszące
Wieczorem w poniedziałek 19 IX od
będzie się nieformalne spotkanie towa
rzyskie na terenie Instytutu Astrono
micznego.
W czwartek 22 IX po Walnym Zebra
niu PTA odbędzie się koncert kameral
ny w Oratorium Marianum w gmachu 
głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Po koncercie zapraszamy na bankiet, 
który odbędzie się na Wieży Matema
tycznej. Tutaj właśnie znajdowało się 
pierwsze uniwersyteckie obserwato
rium astronomiczne we Wrocławiu.
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PTA informuje

Z tarasu wieży można będzie podziwiać 
jedyną w swoim rodzaju panoramę 
Wrocławia.
W piątek 23 IX proponujemy alterna
tywnie trzy imprezy: 
wyjazd do Obserwatorium Astrono
micznego w Biatkowie, 
zwiedzanie zabytków Wrocławia wraz 
z przewodnikiem,
udział w wykładach wygłoszonych 
przez uczestników Zjazdu dla miesz
kańców Wrocławia w ramach VIII Dol
nośląskiego Festiwalu Nauki:
J. Smak — Astronomiczne zagadki pi
ramid egipskich;
P. Moskalik — Dlaczego Rosjanie nie 
polecieli na Księżyc;
S. Bajtlik — Kształt Wszechświata; 
J.C. Brown — Black Holes and White 
Rabbits.

Opłaty, możliwość dofinansowania
Opłata konferencyjna została skalkulo
wana na 150 zł Organizatorzy zabie
gają o pozyskanie dodatkowych środ
ków i obniżenie tej kwoty.
Zachęcamy do ubiegania się o delega
cje służbowe w macierzystych instytu
cjach. Fundusze Towarzystwa będą 
zarezerwowane dla tych, którzy nie 
dysponują żadnymi innymi możliwo
ściami dofinansowania. Doktoranci ze 
studiów astronomicznych uczestniczą
cy w Zjeździe otrzym ają wsparcie 
z Fundacji Astronomii Polskiej.

Rejestracja
Chęć uczestnictwa w Zjeździe prosi
my zgłaszać bezpośrednio w postaci 
elektronicznej na internetowej stronie 
Zjazdu.

Lokalny Komitet Organizacyjny
Tworzą go: Barbara Cader-Sroka, Ro
bert Falewicz, Joanna Kwiatkowska, 
Andrzej Pigulski, Paweł Preś, Paweł 
Rudawy, Elżbieta Szuszakiewicz, Mi
chał Tomczak (przewodniczący), Ewa 
Wojtowicz.

Kontakt
Lokalny Komitet Organizacyjny XXXII 
Zjazdu PTA
Instytut Astronomiczny Uniwersytetu 
Wrocławskiego
ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław 
tel. 148 71/ 372 93 74 
fax. /48 71/ 372 93 78 
e-mail: lko@astro.uni.wroc.pl 
lub tomczak@astro.uni.wroc.pl

Prezes PTA prof. Andrzej Woszczyk 
Przewodniczący LKO 
prof. Michał Tomczak

galeria obiektów NGC

NGC 2419
a (J2000) 
d (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

07h 38,6m 
+38° 53'
Ryś
Gromada kulista
10,4
10,3
-9,6
4,1'
81 kpc 
-20  km/s

To jedna z najbardziej interesujących gromad kulistych, cho
ciażby z tego względu, że z powodu jej wielkiej odległości 
tak do końca nie można być pewnym, czy jest to na pewno 
gromada należąca do naszej Galaktyki. Stąd też nazwa, jaką 
otrzymała: międzygalaktyczny wędrowiec. Została odkryta 
przez Williama Herschela 31 grudnia 1788 r. i oznaczona 
przez niego jako H 1.218. Nie rozpoznał jej jednak jako gro
mady kulistej. W katalogu Dreyera opis jej jest następujący: 
„dość jasna, dość duża, lekko wydłużona, wyraźnie jaśnie
jąca ku środkowi, gwiazda 7-8 wielkości w odległości 4’ na 
kącie pozycyjnym 267°”.

Gromada ta jest niezwykle trudna do zobaczenia w tele
skopie o średnicy mniejszej niż 15 cm nawet przy patrzeniu 
nie wprost— zerkaniu. Dostrzeżenie jej ułatwia fakt, że dwie 
dość jasne gwiazdy 7 wielkości, tj.: SAO 60229 i SAO 60232, 
są ustawione z nią prawie na jednej linii, a druga z nich jest 
w odległości tylko 4’ kątowych na zachód od gromady. Na
wet teleskopach o średnicy 20-40 cm widać ją  (tylko zerka
jąc!) jako bardzo słabą rozmytą i trochę nieregularną plam
kę światła. Przez jeszcze większy teleskop można dostrzec 
owalne, słabo skoncentrowane jądro gromady i nieregularną

w kształcie otoczkę, na tle której świeci kilka gwiazd naszej 
Galaktyki. Jednak rozróżnić wizualnie poszczególne gwiaz
dy gromady jest niebywale trudno, nawet używając najwięk
szych możliwych powiększeń.

Gromada znajduje się na niebie w miejscu leżącym pra
wie naprzeciw centrum Galaktyki. W tej okolicy występuje 
bardzo niewiele gromad kulistych. W większości są to gro
mady zewnętrznego halo Drogi Mlecznej i do niego zalicza 
się też NGC 2419. Gromada ta znajduje się w odległości 
prawie dwa razy większej od środka Galaktyki niż Wielki 
Obłok Magellana. Jest więc obiektem, o którym można by 
sądzić, że jest „zagubioną" przez jakąś galaktykę gromadą 
kulistą. Jednak analiza jej składu chemicznego, budowy, 
wieku, położenia i prędkości względem Drogi Mlecznej prze
mawia raczej za tym, że powstała ona wraz z nią i jest wciąż

Fot. Digital Sky Survey
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z nią związana grawitacyjnie. Jest więc jedną z najdalszych 
znanych gromad kulistych naszej Galaktyki — dodam tutaj, 
że obecnie najdalszą znaną jest gromada ESO 201-10, od
kryta w 1975 r., o jasności wizualnej 15,5 mag., która znaj
duje się w odległości aż 120 kpc! Jednak jak na gromadę 
zewnętrznego halo jest ona pod pewnymi względami bar
dzo nietypowa. Jest bardzo jasna — czwarta pod wzglę
dem jasności absolutnej spośród gromad Drogi Mlecznej 
po Omega Centaurii, NGC 6388 i M54 — ponadto ma bar
dzo małą metaliczność, a na diagramie kolor—jasność jej 
gwiazdy układają się w sposób typowy dla jasnych, ubogich 
w metale gromad kulistych znajdujących się znacznie bliżej 
środka Galaktyki: M92 i M15. Z drugiej strony jej budowa 
jest typowa dla gromad zewnętrznego halo: ma duże roz
miary i niski stopień koncentracji gwiazd w kierunku jądra.

Wiek tej gromady jest bardzo podobny do wieku M92 
(około 12-14 mld) oraz wieku innych gromad zewnętrznego 
halo. Dlatego obecnie przeważa pogląd, że cała populacja 
gromad kulistych naszej Galaktyki powstała w jednym epi
zodzie aktywności gwiazdotwórczej trwającym co najwyżej 
1 mld lat. Gromada ta ogrywa również ważną rolę w anali
zach dynamiki naszej Galaktyki i ocen jej masy zawartej w 
promieniu 90 kpc, licząc od jądra. Analizy takie wykorzy
stują newtonowską interpretację przyczyn ruchów obiektów 
w halo Galaktyki i pokazują że masa Galaktyki rośnie nie
mal liniowo z odległością aż do odległości 100 kpc, a za
warta w takim obszarze masa powinna wynosić 1200 mld 
mas Słońca, z czego zdecydowana większość — 90% — to 
niewidoczna optycznie (i w innych zakresach promieniowa
nia elektromagnetycznego) tzw. ciemna materia.

NGC 2440
a  (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

07h 41,9m 
-18° 13'
Rufa
Mgławica planetarna 
10,8 
9,4 

-1 ,4  
54" x 22”
1,3 kpc 
+63 km/s

William Herschel odkrył tę intrygującą mgławicę planetarną 
w 1790 r. i skatalogował ją  pod numerem H IV.64. Opis w ka
talogu Dreyera jest następujący: „mgławica planetarna, zna
cząco jasna, niezbyt dobrze określona”. Mgławica jest sto
sunkowo jasna i można ją  dostrzec przez 10 cm teleskop 
nawet na podmiejskim niebie. Przy powiększeniu około 100 
razy wygląda jak maleńki, niebieskawy owal przypominają
cy nieostrą gwiazdę. Znaczniejsze powiększenie ujawnia nie
regularny, wydłużony wygląd mgławicy i jej jaśniejszy śro
dek — patrz rysunek zamieszczony obok. Mgławica ta do
brze „znosi” bardzo duże powiększenia; ponadto jej zoba
czenie ułatwi użycie filtru OIII. Przez duży teleskop o śred
nicy większej niż 40 cm można zauważyć w jej środku mały, 
ciemny obszar znajdujący się pomiędzy dwoma jaśniejszy
mi obszarami mgławicy, od którego odchodzą na zewnątrz 
mgławicy delikatne włókna. Gwiazda centralna o jasności 
17,5 mag. może być zauważona jedynie na zdjęciach wy
konanych wielkimi teleskopami.

Mgławica ta wzbudza duże zainteresowanie astronomów 
z dwóch powodów. Po pierwsze do świecenia pobudza ją  
bardzo gorąca gwiazda o temperaturze około 200 tys. K — 
jest to jedno z najgorętszych znanych jąder mgławic plane
tarnych. Po drugie, nietypowy, nieregularny kształt przypo
mina trochę mgławicę Krab — patrz zdjęcie pochodzące 
z teleskopu Hubble’a. Sugeruje on znacznie bardziej skom
plikowany (czy może gwałtowny) sposób odrzucenia mate
rii przez centralną gwiazdę, niż ma to miejsce w typowych 
mgławicach planetarnych, gdzie mniej lub bardziej ciągły 
wypływ masy z centralnej gwiazdy tworzy charakterystycz
ne, regularne i, w dużej części, symetryczne struktury. Część 
astronomów tłumaczy strukturę mgławicy jako efekt okre-

caupjj;

Zdjęcie wykonane teleskopem Hubble'a. Skala zdjęć i zakresy dłu
gości fal, w jakich wykonano te dwa zdjęcia, są różne
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sowych, biegunowych wypływów materii następujących 
w różnych kierunkach a nie, jak to na ogół ma miejsce, w 
jednym. Jako przyczynę zmian kierunków wypływu postu
luje się istnienie dysku wokół jądra mgławicy, który podlega 
precesji lub też to, że jądro mgławicy jest układem podwój
nym.

Obecnie model budowy mgławicy zakłada, że składa się 
ona z dwóch podłużnych i splecionych ze sobą struktur o od
miennej orientacji przestrzennej. Wewnętrzna struktura roz
szerza się z prędkością około 22 km/s, zewnętrzna struktu
ra z nieco mniejszą prędkością około 18 km/s, a cała mgła
wica jest zanurzona w wielkim, chłodnym obłoku gazu wi
docznym tylko w podczerwieni. Widma tej mgławicy należą 
do najbogatszych w linie emisyjne widm spośród wszyst
kich znanych mgławic planetarnych. W obrębie mgławicy 
można rozróżnić kilka stref obejmujących obszary o bardzo 
różnym stopniu wzbudzenia atomów gazu. Analiza stopni 
wzbudzenia takich zjonizowanych atomów jak Nil, Sil, OIII 
w różnych obszarach NGC 2440 prowadzi do zaskakujące
go spostrzeżenia: różne obszary mgławicy różnią się znacz
nie temperaturami (wzbudzeniowymi), a zmiany te nastę
pują prawie skokowo. Wyznaczenia tych temperatur leżą w 
granicach od 10 tys. K do 22 tys. K, a dla mgławicy jako 
całości przyjmuje się temperaturę około 14,5 tys. K. Zjawi

sko to tłumaczy się na dwa sposoby: albo w obrębie mgła
wicy istnieją małe struktury o rozmiarach mniejszych niż 
rozdzielczość kątowa dzisiejszych obserwacji, mające od
mienne parametry fizyczne, albo modele fizyczne, na któ
rych się opieramy, wyznaczając temperatury, wymagają re
wizji.

Rysunek mgławicy wykonany przez 40-cm teleskop przy uży
ciu filtru OIII i powiększeniu 318«

NGC 2539
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

08h 10,6m 
-12° 49'
Rufa
Gromada spiralna 

7,1 
6,5 

-3,9  
21 ’

1,2 kpc

się tę gromadę do testowania modeli ewolucyjnych gwiazd. 
W przypadku tej gromady modele te nie są w stanie dokład
nie odtworzyć obserwowanego diagramu H-R (jeden z dia
gramów używanych powszechnie przy badaniu ewolucji 
gwiazd). Możliwa interpretacja zakłada, że pewne parame
try teorii ewolucji gwiazd (np. parametr skali mieszania ma
terii wewnątrz gwiazdy) mogą być zmienne w zależności od 
masy gwiazdy i jej składu chemicznego w zakresie dużo 
większym niż się do tej pory uważało.

Dariusz Graczyk

Gromada ta została odkryta przez Williama Herschela i ozna
czona jako H VII.11. Oto jej opis z katalogu Dreyera: „gro
mada, bardzo rozległa, bogata w gwiazdy, słabo skoncen
trowana, gwiazdy od 11 do 13 mag". Gromada jest jasna, 
dość luźna i znajduje się zaledwie około 10' na północny 
zachód od jasnej gwiazdy 19 Puppis (jasność 4,7 mag. nie 
należy do gromady). Żeby ją  zobaczyć, wystarczy mały te
leskop albo zwykła lornetka — widzimy ją  wtedy jako mgli
stą plamkę. Zawiera około 50 jaśniejszych gwiazd, jednak 
by je wszystkie zobaczyć, trzeba dysponować około 20— 
25 cm teleskopem.

NGC 2539 jest zaliczona do nieco zaawansowanych wie
kowo gromad typu Hiad. Wiek gromady jest szacowany na 
około 630 min lat. Obserwacje CCD wykonane 1 m telesko
pem w ESO pokazują że gromada zawiera o wiele więcej 
gwiazd, około 200, z których większość ma jasność poniżej 
13 mag. Najjaśniejsze gwiazdy w gromadzie to olbrzymy 
typu G, K i M, natomiast najgorętsze są gwiazdy ciągu głów
nego typu A. Łączna masa gromady wynosi około 400 mas 
Słońca. Na jej tle świeci stosunkowo niewiele gwiazd nam 
bliższych, co jest jednym z powodów (obok niskiej ekstynk
cji międzygwiazdowej w jej kierunku), dla których wybiera NGC 2539
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poradnik obserwatora

Interesujące obiekty: Lisek, Lutnia, Łabędź
Obiekt

Rodzaj
Obiektu

a
[ h : m : s ]

ó V
[mag.]

Rozmiary
Kątowe

Obserw. wizualne 
D[mm] / pow.

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

LISEK
Collinder 399 GO 19:25:24,0 +20:11:00 3,6 60'
Stock 1 GO 19:35:48,0 +25:13:00 5,3 60' 40-60/8-15x 40-70/135-500
NGC 6940 GO 20:34:36,0 +28:18:00 6,3 31'
NGC 6823 GO 19:43:06,0 +23:18:00 7,1 12'
M 27 MP 19:59:33,5 +22:43:15 7,3 8,0'x5,7' 50-70/8-20x 40-70/135-500
NGC 6830 GO 19:51:00,0 +23:04:00 7,9 12'
NGC 6885 GO 20:12:00,0 +26:29:00 8,1 7'
NGC 6882 GO 20:11:42,0 +26:33:00 8,1 18' 60-90/40-80x 60-80/1500
NGC 6802 GO 19:30:36,0 +20:16:00 8,8 3,2'
Roslund 4 GO 20:04:54,0 +29:13:00 10,0 5' 100/60-100x 80-100/1500
IC 4954 M 20:04:48,0 +29:15:00 25'
NGC 6820 M 19:42:42,0 +23:12:00 40’x30' 40-70/135-500
Sh2 -  88 M 19:46:00,0 +25:20:00 18'x6’
LUTNIA
Steph 1 GO 18:53:30,0 +36:55:00 3,8 20' 40-60/8-15x 40-70/135-500
M 56 GK 19:16:35,5 +30:11:05 8,3 7,1' 60-90/40-80x 60-80/1500
M 57 MP 18:53:33,4 +33:01:48 9,0 1,4'x1,0' 70-90/40-80 x 60-80/2000
NGC 6791 GO 19:20:42,0 +37:51:00 9,5 16' 80-100/40-80x 60-80/1200
NGC 6703 G 18:47:19,0 +45:33:03 11,3 2,7'x2,5' 150-200/100x 150-200/2000
ŁABĘDŹ
M 39 GO 21:32:12,0 +48:26:00 4,6 32'
NGC 6871 GO 20:05:54,0 +35:47:00 5,2 20' 40-60/8-15x 40-70/135-500
Collinder 419 GO 20:18:06,0 +40:43:00 5,4 4,5' 40-60/30-60x 40-70/135-500
Biurakan 2 GO 20:09:12,0 +35:29:00 6,3 13’
M 29 GO 20:23:54,0 +38:32:00 6,6 7'
NGC 6811 GO 19:38:12,0 +46:34:00 6,8 13' 40-60/10-30x 40-70/300-1000
NGC 7063 GO 21:24:24,0 +36:30:00 7,0 8'
NGC 7082 GO 21:29:24,0 +47:05:00 7,2 25' 50-70/10-15x 50-80/135-500
NGC 6819 GO 19:41:18,0 +40:11:00 7,3 5'
IC 4996 GO 20:16:30,0 +37:38:00 7,3 6' 50-70/10-30x 60-80/1000
NGC 6910 GO 20:23:06,0 +40:47:00 7,4 8'
NGC 7039 GO 21:11:12,0 +45:39:00 7,6 25' 50-80/10-15x 50-80/135-500
NGC 6866 GO 20:03:42,0 +44:00:00 7,6 T
Basel 6 GO 20:06:48,0 +38:21:00 7,7 14'
NGC 6834 GO 19:52:12,0 +29:25:00 7,8 5' 50-80/15-40x 60-80/300-1000
Berkeley 86 GO 20:20:24,0 +38:42:00 7,9 8'
NGC 6883 GO 20:11:18,0 +35:51:00 8,0 15'
NGC 7062 GO 21:23:12,0 +46:23:00 8,3 7’
NGC 7086 GO 21:30:30,0 +51:35:00 8,4 9' 60-90/40-80 x 60-80/300-1000
Collinder 428 GO 21:03:12,0 +44:35:00 8,7 14'
NGC 6826 MP 19:44:51,0 +50:31:20 8,8 27"x24" 100/150-200x 150-200/4000
IC 1369 GO 21:12:06,0 +47:44:00 8,8 4'
NGC 7031 GO 21:07:18,0 +50:50:00 9,1 5' 60-100/40-80x 60-80/500-1500
vdBergh 130 GO 20:17:42,0 +39:19:00 9,3 6'
NGC 7027 MP 21:07:04,1 +42:14:07 9,6 1 8 "x ir
PK64 + 5,1 MP 19:34:45,7 +30:30:38 9,6 5" 150/200-250x 250/5000
NGC 7218 GO 21:44:00,0 +53:43:00 9,7 3,1'
NGC 7067 GO 21:24:12,0 +48:01:00 9,7 3'
IC 5146 M 21:53:24,0 +47:14:00 10,0 9' 80-120/60-90x 80-100/1500
NGC 6996 GO 20:56:24,0 +45:28:00 10,0 T
Collinder 421 GO 20:23:18,0 +41:42:00 10,1 6'
NGC 7048 MP 21:14:11,4 +46:16:28 11,0 1,0'x0,8' 200/80-120x 100-150/2000
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NGC 7013 G 21:03:33,2 +29:53:47 11,3 5,2'x1,6' 170-200/100x 150-200/2000
NGC 6857 MP 20:01:49,5 +33:32:24 11,4 40" 200/100-150x 250/2000-4000
NGC 6764 G 19:08:16,7 +50:55:54 11,9 2,3'x1,4' 200-250/120x 200-250/2000
IC 5070 M 20:50:48,0 +44:00:00 80'x70‘

40-70/58-300IC 5068 M 20:50:48,0 +42:23:00 35'x100'
NGC 7000 M 20:58:30,0 +44:33:00 175'x110'
NGC 6914 M 20:26:06,0 +42:00:00 35'x12'

40-70/135-500

NGC 6888 M 20:12:12,0 +38:20:00 20'x 10'
IC 1340 M 20:56:12,0 +31:04:00 25'x20'
NGC 6960 M 20:45:36,0 +30:43:00 70'x6'
Sh2 -11 5 M 20:34:30,0 +46:52:00 30'x20'
Sh2 -  91 M 19:35:36,0 +29:37:00 120'x2'

G -  galaktyka, GO  -  gromada otwarta, GK -  gromada kulista, M -  mgławica, MP -  mgławica planetarna WiesłdW SkÓrzyński

Artystyczna wizja Sylwii i jej księżyców — od lewej Romulus, Sylwia i Remus. Foto ESO

rozmaitości

Planetoida 
z dwoma księżycami

Planetoida 87 Sylwia, tak nazwana na 
cześć mitologicznej matki fundatorów 
Rzymu Romulusa i Remusa, okazała 
się bardzo szczęśliwą „matką” dwóch 
satelitów. Jeden z nich mierzy 7 km 
i obiega Sylwię raz na 33 godz. w od
ległości 710 km, a drugi ma „średnicę” 
18 km i krąży wokół swej planetki w cza
sie 87,6 godz. w odległości 1360 km. 
Ten większy satelita został odkryty już 
w 2001 r. przez Mike'a Browna i Jeana- 
-Luca Margot z Caltechu w Pasadenie, 
natomiast mniejszy, bardziej wewnętrz
ny, satelita został świeżo (2005 r.) od
kryty przy pomocy jednego z 8-m tele
skopów VLT na Mt. Paranal przez 
Francka Marchis z Berkeley wraz ze 
współpracownikami z Paryża. Oba sa
telity poruszają się po orbicie prawie 
kołowej ruchem prostym i w płaszczyź
nie równikowej planetki. Frank Marchis 
uważa, że system ma wspólne pocho

£

Nałożone na siebie zdjęcia planetoidy Syl
wia z 9 różnych nocy, uzyskane przy pomo
cy 8,2 m teleskopu Yepun na Mt Paranal po
kazują wyraźnie orbity księżyców tej planetki. 
W środku wydłużony obraz planetki. Rozmiar 
zdjęcia: 2 sekundy łuku. Foto ESO

dzenie: centralna planetka powstała 
z połączenia (można powiedzieć skle
jenia wskutek wzajemnych zderzeń) 
szeregu fragmentów gruzu i lodu mię
dzyplanetarnego i następnie swym od
działywaniem grawitacyjnym wychwy
ciła dwa inne kawałki gruzu znajdują
ce się w pobliżu. Ten scenariusz zga
dza się z tym, co wiemy o Sylwii. Jej 
średnia gęstość wynosi tylko 1,2 g/cm3. 
Ta mała gęstość wskazuje, że planet
ka jest zlepkiem skał i lodu, a wolne 
przestrzenie w tym konglomeracie 
mogą sięgać nawet 60% objętości.

Obecnie M iędzynarodowa Unia 
Astronomiczna zaakceptowała nazwa
nie tych satelitów imionami fundatorów 
Rzymu: Romulus, ten większy, ze
wnętrzny i Remus, ten mniejszy.

Planetoida Sylwia została odkryta 
w Obserwatorium w Madrasie 16 maja 
1866 r. przez „rządowego astronoma” 
Normana R. Pogsona. Była wtedy 87 
znaną planetoidą. Na propozycję Joh
na Herschela odkrywca nadał jej imię, 
pod którym jest znana do dziś. Jest jed

nym z większych obiektów krążących 
wokół Słońca między orbitami Marsa 
i Jowisza. Jej średnia odległość od 
Słońca wynosi 3,5 jednostek astrono
micznych, a kształtem przypomina nie
regularny, bardzo wydłużony ziemniak: 
380x260x230 km. Obraca się wokół 
własnej osi bardzo szybko — wykonu
je 1 obrót w ciągu 5 godz. i 11 min.

Sonda Gallileo, w czasie przelotu 
w pobliżu planetoidy 243 Ida w roku 
1993, odkryła wokół niej maleńki księ
życ nazwany Daktylem. Jego rozmiar 
nie przekracza 1 km. Od tego czasu 
astronomowie odkryli 12 satelitów wo
kół planetoid należących do różnych 
grup tych ciał. Odkryto księżyce wokół 
planetoid przechodzących blisko Zie
mi, planetoid z głównego ich pasa mię
dzy orbitami Marsa i Jowisza i planeto
id należących do Pasa Kuipera. Sądzi 
się, że wiele innych planetoid też może 
posiadać swoje satelity. 87 Sylwia jest 
jedynym (na razie?) przypadkiem pla
netoidy z dwoma księżycami.

(aw)
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Wszechświat na różnych długościach fal

- Nie uwierzysz, ale Księżyc wyraźnie się 
oddalił...

Dość powszechne wyobrażenie pracy astronoma 
można przedstawić następująco: astronom patrzy 
przez bardzo dużą rurę (prawdopodobnie jest to 
teleskop) i opowiada (lub opisuje), co zobaczył. Niekiedy 

też wykonuje zdjęcia obserwowanych obiektów.
Tymczasem prawda jest zupełnie inna. I byłoby bardzo 

dobrze, gdyby nauczanie astronomii choć w części zmie
niło to wyobrażenie. Po pierwsze obserwacje często są 
prowadzone w zakresach widma elektromagnetycznego 
niewidocznych dla naszych oczu. Po drugie ze współczes
nych obserwatoriów astronom jest często usuwany, aby 
wydzielane przez niego ciepło nie zakłócało pracy tele
skopu (astronom kontroluje pracę teleskopu na monitorze 
zwykle w budynku bardzo odległym od kopuły telesko
pu). Po trzecie większość informacji, jakie astronomowie 
uzyskują o badanych obiektach, pochodzi z analizy pro
mieniowania przez różne, często bardzo wyspecjalizowa
ne przyrządy. Najważniejsze z nich to spektrografy (rys. 1) 
i fotometry [1], [2] [3], Gettysburg College opracował 
świetne programy (freeware) symulujące pracę astronoma 
przy uzyskiwaniu widm gwiazd i ich fotometrii [4], [5]. 
Są to analizy z reguły bardzo niewielkich ilości promienio
wania elektromagnetycznego (światła, podczerwieni, pro
m ieniow ania rentgenow skiego, fal radiow ych), jak ie  
docierają do tych instrumentów. O jak  małą ilość pro
mieniowania tu chodzi, spróbujemy sobie wyobrazić na 
następującym przykładzie. Oświetlenie powierzchni Zie
mi przez Księżyc w pełni to ok. 0,2 luksa. Oświetlenie 
przez gwiazdę pierwszej wielkości (najjaśniejsze z gwiazd 
widocznych na niebie) to w przybliżeniu 0,000 001 luksa. 
A astronomowie muszą obserwować (i obserwują) obiek
ty jeszcze ponad miliard razy słabsze! Inny przykład. Ener

gia odebrana przez wszystkie radioteleskopy świata od 
początku ich działania jest mniejsza od energii, jaką zuży
jesz na podniesienie tego czasopisma na wysokość 50 cm! 
Niektóre detektory (używane zamiast oka, które tego nie 
potrafi), np. detektor CCD [6], mają zdolność akumulacji 
odbieranego promieniowania, zatem dzięki długoczasowe- 
mu naświetlaniu mogą zarejestrować obiekty, których oko 
nie zobaczy przez największy teleskop. Muszą też pamię
tać, że w odbieranym promieniowaniu są zakodowane in
formacje nie tylko o obiektach je  wysyłających, ale też
0 ośrodku, przez który ono wędrowało w drodze do Zie
mi. Jakkolwiek często się mówi o „pustce kosmicznej”, 
w rzeczywistości prawdziwej pustki nigdzie nie ma. Wszę
dzie mamy do czynienia z bardzo rozrzedzonym gazem, 
a niekiedy również pyłem. Ponadto na rozchodzące się pro
mieniowanie mają też wpływ pola magnetyczne i grawi
tacyjne. Nie zawsze jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, 
w jakim stopniu własności promieniowania zostały zmo
dyfikowane przez ośrodek.

Od niepamiętnych czasów do początków XVII w. jedy
nym detektorem odbieranego promieniowania było oko
1 jeszcze długo nim pozostało mimo „uzbrojenia” go w lu
netę. A to oznacza, że obserwacje były prowadzone jedy
nie w niewielkim wycinku promieniowania, w zakresie 
widzialnym. Pierwsze obserwacje wykazujące promienio
wanie Słońca w podczerwieni zawdzięczamy Wiliamowi 
Herschelowi* (1738-1822) —  rys. 2. W wyniku swych 
obserwacji wykonanych w 1800 r. doszedł on do wniosku, 
że termometr umieszczony poza czerwonym krańcem wid
ma wykazuje prom ieniowanie cieplne Słońca (rys. 3). 
Dośw iadczenie H erschela możemy pokazać uczniom,

* Przypomnijmy, że rodzina Herschelów wywodzi się z Herśpic 
w pobliżu Sławkowa (Austerlitz) pod Brnem na Morawach, które 
jego dziad Abraham Jelinek-Hirschel musiał jako protestant opu- 

Rys. 1 ścić. W  końcu jego rodzina (1757) osiedliła się w Anglii [7 ].
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wykorzystując termometr z poczernio
nym zbiorniczkiem rtęci [8].

W 1801 r. Johann Wilhelm Ritter 
(1776-1810) wykrył ultrafioletowe 
promieniowanie Słońca. W swoim do
świadczeniu wykorzystał chlorek srebra 
(AgCl) naniesiony na papier. Więcej 
informacji o doświadczeniu znajdziemy 
pod adresem [9] oraz w języku czes
kim [10].

Promieniowanie radiowe z poza
ziemskich źródeł zarejestrował jako 
pierwszy amerykański astronom ama
tor Karol Jansky (również o czeskim 
rodowodzie) a pierwsze „kosmiczne” 
p rom ieniow anie gam m a sate lita  
Eksplorer 1 w 1967 r. Najwcześniej, 
bezpośrednio po II wojnie światowej, astronomowie za
częli wykorzystywać zakres radiowy. W pozostałych „nie
widocznych” zakresach promieniowania systematyczne ob
serwacje rozpoczęły się znacznie później. Spowodowane 
to było własnościami naszej atmosfery, która przepuszcza 
do nas promieniowanie tylko w dwóch oknach: radiowym 
i optycznym (rys. 4). W 1968 r. wprowadzono na orbitę 
satelitę OAO-2 wyposażonego w teleskop pracujący w za
kresie ultrafioletowym, w 1970 satelitę SAS-1 odbierają
cego promieniowanie rentgenowskie, w tym samym roku 
satelitę z detektorem promieniowania gamma i wreszcie 
w 1983 satelitę IRAS odbierającego promieniowanie pod
czerwone. Wcześniej prowadzono też sporadyczne obser
wacje, głównie w niektórych pasmach podczerwieni, tele
skopami umieszczonymi wysoko w górach, w gondolach 
balonów, na pokładach samolotów i wystrzeliwanych ra
kiet. Obserwacje w oknie optycznym też są mocno znie
kształcane przez atmosferę, stąd umieszczenie na orbicie 
w 1990 r. teleskopu Hubble’a.

Zauważmy jeszcze, że pojedyncza obserwacja jakiegoś 
obiektu na niebie daje bardzo niewiele albo zgoła nic. 
Wartość mają obserwacje tego samego obiektu prowadzo
ne przez dłuższy czas lub zrobione w tym samym czasie, 
ale w różnych zakresach widma. Najlepiej, jeśli są prowa
dzone długo i na różnych zakresach. Uzasadnimy to na 
paru przykładach.

Plamy słoneczne zaobserwował przez lunetę w 1610 r. 
Galileusz (choć możemy znaleźć o nich wzmianki w kro
nikach chińskich i japońskich, a także w pismach Teofra- 
sta z Aten). Obserwował je skrupulatnie Scheiner w latach 
1610-1612. Wreszcie, po obserwacjach trwających 27 lat, 
H. Schwabe w 1853 r. ogłasza wykrycie 11-letniego cyklu 
aktywności słonecznej. Istnieją podejrzenia, że na ten cykl 
nakłada się drugi, ok. 80-letni. Jednak nie mamy na to pew
nego dowodu. Za krótko obserwujemy naszą gwiazdę 
dzienną.

W 1967 r. amerykański satelita (przeznaczony nie do 
obserwacji nieba, a wykrywania prób z bronią termoją
drową) zarejestrował silny błysk promieniowania gamma. 
Wkrótce rejestracji takich było więcej i zorientowano się,

że błyski pochodzą z Kosmosu. Trwają 
one od 0,1 s do 3 s i niosą kwanty y 
o energii 0,2 -1,5 MeV. Aby podjąć pró
bę ich wyjaśnienia, należało wiedzieć, 
skąd one pochodzą. Nie udawało się to 
przez ponad 30 lat! W 1991 r. satelita 
GRO po trzyletniej pracy zlokalizował 
na niebie ok. 1000 błysków (rys. 5). Ich 
równomierne rozłożenie na niebie 
w skazuje, że są one generow ane 
w obiektach położonych daleko poza 
naszą Galaktyką (jednak nie wyklucza, 
że pochodzą one np. z halo galak
tycznego). Dopiero w 1999 r. udało się 
powiązać błysk y  z obiektem optycz
nym. Pozwoliło to na określenie odleg
łości do źródła błysku. Odległość oka

zała się bardzo duża, jak  m ówią astronom owie —  
kosmologiczna. Teraz czas na astronomów teoretyków, czas 
na zbudowanie modelu tak potężnego wybuchu, opierając 
się na znanych prawach fizyki (astronom musi być bardzo 
dobrym fizykiem!). Oczywiście każdy model będzie tylko 
hipotezą do czasu obserwacyjnego potwierdzenia jego po
prawności. Większość modeli tworzonych przez astrono
mów to zestawy kilku równań, najczęściej różniczkowych 
(astronom musi być również dobrym matematykiem!). 
Astronomowie od dawna posługują się matematycznym 
modelem Słońca. Jednak jego poprawność została spraw
dzona nie tak dawno. Na początku lat 80. zaobserwowano

Rys. 3

Rys. 4
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szereg drobnych oscylacji jego powierzchni. Dzięki nim 
mogli, wykorzystując metody sejsmologii, zbadać wnętrze 
Słońca. Np. różnice między obliczoną w oparciu o model 
gęstością [11] Słońca na różnych głębokościach a gęsto
ściami wyznaczonymi z obserwacji oscylacji nie przekra
czają nigdzie 3%!

Wróćmy teraz do „obrazów” nieba uzyskiwanych w nie
widocznych dla oka zakresach długości fal. Zaczniemy od 
Słońca (rys. 6). Prezentujemy tu czarno-białe miniatury 
kolorowych zdjęć, które można ściągnąć z witryn [ 12], [ 13], 
[14] i [15]. Musimy tu podkreślić, że barwy na tych zdję
ciach są sztuczne, wprowadzone dla zwiększenia ich czy
telności. Zasady ich wprowadzania są różne. Najczęściej 
obszarom, z których dochodzi najsilniejsze promieniowa
nie z danego zakresu, przypisuje się barwę białą, słabszym 
czerwoną, a obszarom promieniującym najsłabiej niebie
ską. Jeden z takich pięknych, barwnych obrazów (w rze
czywistości uzyskany w ultrafiolecie) prezentujemy na 
rys. 7. Widzimy tu strugi gorącej plazmy (pętle koronalne) 
uformowane przez pole magnetyczne.

Poszczególne zdjęcia pokazują różne warstwy atmo
sfery Słońca i zachodzące w nich zjawiska. W zakresie 
rentgenowskim widzimy gorącą koronę, zewnętrzną war
stwę słonecznej atmosfery. Promieniowanie rentgenowskie 
Słońca było zaskoczeniem, bowiem ciała promieniujące 
w tym zakresie powinny mieć temperaturę w yższą niż 
~  3-( 105— 108) K, a wiadomo było, że temperatura po
wierzchni Słońca jest rzędu 5800 K. Promieniowanie rent
genowskie wskazuje natomiast temperaturę korony rzędu 
2 1 06 K. Moc promieniowania rentgenowskiego spokoj
nego Słońca dochodzi do ~  1020 W, a w okresie aktywno
ści wzrasta nawet o trzy rzędy wielkości.

Na zdjęciu rentgenowskim dostrzegamy potężne erup
cje, jasne obszary aktywne o podwyższonej temperaturze 
z reguły nad większymi obszarami plam. Są to tzw. kon
densacje koronalne formowane przez pola magnetyczne

*  9
promieniowanie X podczerwień

Rys. 8

Rys. 6

Rys. 9

Rys. 7

nad obszarami aktywnymi. Dobrze widoczne pętle koro
nalne zawierają bardzo gorącą plazmę.

Zdjęcie w ultrafiolecie pokazuje głębsze warstwy sło
necznej atmosfery. W zakresie widzialnym widzimy fo
tosferę i niewielkie grupy ciemniejszych plam (obszary
0 temperaturze obniżonej aż o 1500 K). Z kolei zdjęcie 
w podczerwieni eksponuje duże, ciemne obszary chłodnej
1 gęstej plazmy, w których podczerwień jest silnie absor
bowana. W zakresie radiowym uzyskujemy informacje
0 średnich warstwach atmosfery.

Uczniowie mogą porównywać podobne i różniące się 
detale na zdjęciach wykonywanych w różnych zakresach 
widma. Warto też pokazać zdjęcia wykonane w tym sa
mym zakresie, ale w różnym czasie. Zauważą wówczas 
m. in. przemieszczanie się plam na skutek rotacji Słońca
1 rozwój protuberancji. Warto też porównać wygląd Słoń
ca w odstępach czasowych rzędu miesięcy i lat (zmiany 
aktywności).

Gwiazdy emitują promieniowanie termiczne. W pierw
szym przybliżeniu do opisu promieniowania gwiazd wy
korzystujemy prawa promieniowania ciała doskonale czar
nego. Ponieważ gwiazdy posiadają różne tem peratury 
powierzchniowe, widzimy je  jako nieco różniące się barwą. 
Wynika to z prawa Wiena. Na zdjęciach wykonywanych 
w zakresie widzialnym, ale przez filtry o różnej barwie, 
uzyskujemy podział gwiazd ze względu na ich temperatu
rę powierzchniową.

Zdjęcie rentgenowskie gwiazdozbioru Oriona ukazuje 
białe karły, pozostałości supernowych w Galaktyce i dal
sze galaktyki oraz kwazary. Zdjęcie w ultrafiolecie wy
różnia pas Oriona, głównie mgławicę M42, w której po
wstają młode, gorące gwiazdy.

Obszary świecenia gazu i pyłu najlepiej uwidoczniają 
się na zdjęciach w podczerwieni. Rozkład cząsteczek wo
doru w przestrzeni międzygwiazdowej uzyskujemy na zdję
ciach w zakresie radiowym.

Bardzo ciekawym i wdzięcznym obiektem jest mgła
wica Krab. W jej środku wiruje pulsar —  gwiazda neutro
nowa z częstością ok. 30 obrotów na sekundę. Zdjęcia w za
kresie rentgenow skim  (rys. 8) w ykazują dynam iczne
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Rys. 10

wyrzuty materii z okolic pulsara będącego źródłem czą
stek o bardzo dużej energii. Tu możemy postawić uczniom 
pytanie — jaki może być mechanizm promieniowania rent
genowskiego mgławicy? Strukturę mgławicy również do
brze przedstawia zdjęcie w zakresie optycznym. Dobrze 
widoczne są włókna wodorowe w otoczce pulsara. Nato
miast zdjęcie radiowe ukazuje głównie promieniowanie 
z obszarów zewnętrznych mgławicy.

Równie atrakcyjne jest zdjęcie mgławicy emisyjnej Ta
rantula. Jej zdjęcie w zakresie optycznym (rys. 9) ukazuje 
ogólny rozkład oświetlonego gazu. Pierwotnym źródłem 
promieniowania są młode i gorące gwiazdy, niebieskie 
nadolbrzymy zanurzone w centralnej części mgławicy. 
Mamy tu przykład obszaru H II, gdzie świeci wodór joni
zowany przez ultrafioletowe promieniowanie gorących 
gwiazd. W zakresie rentgenowskim zdjęcie ukazuje reszt
ki gazu pozostałe po wybuchu supernowej.

Najbliższą nam galaktykę M31 przedstawimy najpierw 
w zakresie ultrafioletowym (rys. 10). Na zdjęciu zwraca 
uwagę pierścień gorących, masywnych gwiazd i pomarań

czowe jądro wypełnione chłodniejszymi gwiazdami. W za
kresie optycznym widzimy typową galaktykę spiralną. 
Młode gwiazdy niebieskawo zabarwiają niektóre obszary 
galaktyki. Wielkiej galaktyce M31 towarzyszą dwie małe 
galaktyki eliptyczne M32 i M l 10. Pasy pyłu i molekular
nego gazu są natomiast dobrze widoczne na zdjęciu radio
wym (rys. 11). Zdjęcie w zakresie podczerwonym (rys. 12) 
ukazuje głównie pierścień w dalszej części galaktyki.

Analizując wykonane w ultrafiolecie zdjęcia bardzo 
odległych galaktyk, możemy badać ich rozwój w rozsze
rzającym się Wszechświecie. Obserwujemy je jako młode 
galaktyki w stadium narodzin. Należy tu zwrócić uwagę, 
że dochodzące od nich promieniowanie jest przesunięte 
ku czerwonemu krańcowi widma. Dzięki temu promienio
wanie w zakresie widzialnym obserwujemy w podczerwie-

Rodzaj
promieniowania

Zakres długości fal 
(energia kwantów)

Temperatura
źródła

Charakterystyczne 
źródła promieniowania

radiowe 60 m — 1 mm > 10 K chłodny ośrodek międzygwiaz- 
dowy, pozostałości po super
nowych, zimne obłoki moleku
larne, promieniowanie reliktowe, 
obszary w pobliżu gwiazd neutro
nowych

podczerwień (IR) 1 mm — 750 nm 10 — 1000 K chłodne gwiazdy c.gł., czerwone 
olbrzymy, planety, pył ogrzewany

przez gwiazdy, chłodne obłoki 
molekularne

widzialne 750 — 400 nm 1000 — 10 000 K gwiazdy, galaktyki, mgławice, 
planety (odbite promieniowanie 
Słońca)

ultrafiolet (UV) 400 — 10 nm 104 — 106 K pozostałości po supernowych, 
bardzo gorące gwiazdy, kwazary

rentgenowskie (X) 10 — 0,0024 nm 
(0,1 — 510 keV)
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Rys. 11
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astronomia w szkole

ni, a promieniowanie w ultrafiolecie w zakresie optycz
nym.

Lewe zdjęcie (rys. 13) obejmuje centralny obszar ga
laktyki NGC 3310 znajdującej się w gwiazdozbiorze Wiel
kiej Niedźwiedzicy. Młode i stare gwiazdy są tu rozmiesz
czone względnie równomiernie, co jest nietypowe, bowiem 
u większości galaktyk występuje rozdzielenie gwiazd ze 
względu na wiek. Na środkowym zdjęciu widzimy małą 
i młodą galaktykę ESO 418-008 w gwiazdozbiorze Piec. 
Podobnych karłowatych galaktyk obserwowano już dzie
siątki tysięcy. Starsze czerwone gwiazdy skupione są 
w centrum, młodsze tworzą ramiona spiralne. Zdjęcie pra
we przedstawia zderzenie galaktyk UGC 06471 i UGC 
06472. Zdjęcie w ultrafiolecie wykazuje obecność dużej 
ilości pyłu powodującego poczerwienienie światła gwiazd 
w wielu obszarach galaktyki. Analiza zderzenia być może 
wyjaśnia nietypowe kształty odległych zarodków galaktyk.

Rozszerzając obserwacje poza okno optyczne, uzysku
jemy informacje wcześniej całkowicie niedostępne. Tylko 
w oknie radiowym możemy m. in. „zobaczyć” promienio
wanie reliktowe tła, jak również promieniowanie neutral
nego wodoru. Promieniowanie jest emitowane przez wo
dór przy zmianie spinu (wewnętrznego momentu pędu) 
elektronu (przejściu ze stanu równoległego do antyrów- 
noległego). Różnica energii między tymi stanami wynosi 
1,1 10~24J.

Odpowiadająca tej energii długość fali to A = hc/E 
= 0,21 m.

Właśnie radiowe obserwacje na tej długości fali pozwo
liły zbadać rozkład wodoru w naszej Galaktyce (rys. 14) 
i potwierdzić jej spiralną strukturę. Dzięki obserwacjom 
w podczerwieni wykryto hipotetyczne brązowe karły i za
szła konieczność dodania do znanego od stu lat diagramu 
H-R dwóch nowych typów widmowych — L i T. To tylko 
kilka przykładów, a można ich podać znacznie, znacznie 
więcej.

Warto też pokazać zdjęcia całego nieba (w rzucie Mol- 
weidego) wykonane w różnych zakresach długości fal [15].

Zdjęcia w niedostępnych dla oka zakresach widma, 
mimo sztucznych barw, przedstawiają realną rzeczywistość

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

i często mogą być źródłem niezwykłych wrażeń estetycz
nych.

Vladimir Stefl, UTFA, PF MU, Brno 
Juliusz Domański, Toruń
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recenzje Uranii-PA

Materia kosmiczna na Ziemi, 
je j źródła i ewolucja, Bogusła
wa Hurnik, Hieronim Hurnik
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, 282 s., 132 fotogra
fie, 74 rysunki, 41 tabel, 315 odsyłaczy do 
źródeł, Poznań 2005; ISBN 83-232-1510-3

W połowie szkolnych i akademickich 
wakacji letnich 2005 r., tuż przed sierpnio
wym rojem Perseidów, ukazała się badzo 
ciekawa i wartościowa książka na temat 
materii kosmicznej na Ziemi, jej źródeł 
i ewolucji. Autorami są astronom, poznań
ski profesor Hieronim Humik i jego żona 
Bogusława, chemik z wykształcenia, ale 
miłośnik astronomii i badacz meteorytów 
rejonu Morasko.

Możemy śmiało powiedzieć, że auto
rzy są znakomitymi znawcami przedmio
tu, który przedstawiają w swej książce. 
Prof. Humik całe swe życie zawodowe, 
które rozpoczął w roku 1937, spędził w Ob
serwatorium Astronomicznym Uniwersy
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Najpierw pracował w dziedzinie astrome- 
trii, później w dziedzinie mechaniki nieba. 
Budował instrumenty i analizował ewolu
cję komet Jako kierownik obserwatorium, 
wprowadził do zadań badawczych tej in
stytucji meteory. Zbudował 3 baterie kamer 
meteorytowych, prowadził obserwacje me
teorów i analizował drogi ich rojów, a w la
tach 1970 i 1980, wraz z żoną i pracowni
kami 3 innych instytutów UAM, prowadził 
badania rejonu spadku meteorytu Morasko 
pod Poznaniem. W 1992 r. oboje autorzy 
opublikowali książkę Meteroidy, meteory 
i meteoryty.

Ostatnie dziesięciolecie to okres inten
sywnego rozwoju wiedzy w dziedzinie 
dotyczącej tematyki omawianej książki, nic 
więc dziwnego, że Wydawnictwo Nauko
we UAM zaproponowało autorom jej 
nowe wydanie, a oni wywiązali się z tego 
zadania znakomicie, z tradycyjną po
znańską rzetelnością i skrupulatnością. 
Niestety nigdzie nie znalazłem jasnego 
stwierdzenia, do jakiego momentu (do ja
kiej epoki — jak często mówią astrono
mowie) doprowadzają autorzy prezento
waną wiedzę. W podanych źródłach 
bibliograficznych można (sporadycznie) 
znaleźć pozycje z roku 2003 i nawet 2004, 
a w treści książki dość szczegółowe omó
wienie misji kosmicznych do planetoid 
i komet z tych lat. Czy zatem nie pomylę

się stwierdzając, że omawiana książka sta
nowi kompletne do roku 2002 kompedium 
naszej wiedzy o materii kosmicznej spa
dającej na Ziemię? A może podane odno
śniki (linki) internetowe świadczą o prze
sunięciu tej granicy na dopiero co minione 
lata?

Recenzowana książka składa się jakby 
z dwóch części. W pierwszej, na ok. 100 stro
nach autorzy przedstawiają Główne źródła 
materii spadającej na Ziemię. Są to plane- 
toidy, komety, otoczenie planet (księżyce, 
drobna materia wokół planet), materia py
łowa międzygwiazdowa i międzyplanetar
na, meteoryty. W drugiej części zatytułowa
nej Meteoryty — materia kosmiczna na 
Ziemi, na przeszło 150 stronach zawarta jest 
cała współczesna wiedzaotych przybyszach 
z Kosmosu oraz metody i wyniki badań tej 
materii. Ta część jest bogato ilustrowana 
przekrojami i mikrofotografiami, często 
kolorowymi, różnych typów meteorytów. 
Specjalny rozdział jest poświęcony niektó
rym kraterom meteorytowym na Ziemi i na 
innych ciałach Układu Pla
netarnego. Oddzielny roz
dział omawia bliskie sercu 
autorów pole kraterów me
teorytu Morasko. Książkę 
zamyka Zakończenie, w któ
rym autorzy podkreślają 
wagę badań małych ciał 
Układu Planetarnego dla 
poznania historii i ewolucji 
naszej rodziny planetarnej.
Opowiadają się za hipote
tycznym scenariuszem po
wstania i ewolucji Układu Słonecznego 
pierwotnie przedstawionym przez A. Ałf- 
vena i G. Arrheniusa, a mianowicie: naj
pierw z pyłowo-gazowej mgławicy powsta
ło Protosłońce; jeśli proces zagęszczania 
mgławicy protosłonecznej został zapocząt
kowany wybuchem w sąsiedztwie gwiaz
dy supernowej, to mgławica mogła ulec 
wzbogaceniu w niektóre pierwiastki, a lala 
uderzeniowa dać impuls wzbudzający jej 
ruch obrotowy. W drugim etapie promie
niowanie Protosłońca, jego pole magnetycz
ne i ruch obrotowy spowodowały utworze
nie się, z pozostałości materii mgławicy, 
płaskiego dysku, a w nim zarodników pla
net. Następnie dokonało się przenoszenie 
momentu pędu z Protosłońca na zagęszcze
nia zarodników planetarnych, a lokalne akre- 
cje zarodników doprowadziły do powsta
nia planet i ich księżyców oraz małych planet

i prawdopodobnie komet na peryferiach 
Układa Przez ostatnie 3A mld lat Słońce, 
planety, księżyce i małe ciała ewoluowały 
do obecnej postaci. Równocześnie zacho- 
dziłproces rozdrabniania małychplaneti ko
met oraz powstawania meteoroidów, a od
działywanie grawitacyjne dużych planet 
powodowało zmiany orbit planetoid i ko
met. Książkę dopełniają spisy fotografii, ry
sunków, tabel i spis literatury stanowiącej 
podstawę prezentowanych faktów i opinii 
oraz angielskojęzyczne streszczenie.

Całość jest napisana w sposób zwarty 
i przejrzysty. Oczywiście omawianie 
obiektów kosmicznych stanowiących źró
dło materii spadającej na Ziemię na ogra
niczonej liczbie stron wiąże się z trudny
mi decyzjami wyboru, co zawrzeć na tych 
stronach, a co już się na nich nie zmieści. 
Autorzy bardzo dobrze poradzili sobie 
z tym problemem, choć niekiedy ja tro
chę inaczej rozłożyłbym akcenty między 
wczesnymi a współczesnymi badaniami 
tych ciał. Niekiedy też dobrałbym inne ilu

stracje. Np. nie pominąłbym 
zdjęcia jądra komety Halleya 
wykonanego przez sondę 
kosmiczną Giotto i może 
dobrałbym inną ilustrację 
widma kometamego. Gdy 
już wymienione są przykła
dowe nazwy planetek noszą
ce polskie nazwiska, to nie 
pominąłbym nazw komet 
odkrytych przez Polaków. 
Nie byłbym też takim op
tymistą, jak autorzy, aby 

stwierdzić, że realizacja planów obecnych 
misji kosmicznych (Rosetta i Deep Im
pact) „pozwoli definitywnie poznać struk
turę jądra komety”.

Ale są to tylko drobne uwagi do gene
ralnie znakomitej książki. Książki, która 
powinna się znaleźć w rękach astronomów, 
młodych adeptów tej dziedziny i miłośni
ków astronomii. Szczególne znaczenie 
będzie ona miała dla osób zainteresowa
nych ,kamieniami z nieba”. Wszyscy, co
raz bardziej liczni w Polsce obserwatorzy 
meteorów i poszukiwacze meteorytów 
otrzymują w tej książce rzetelne i komplet
ne źródło wiedzy o przedmiocie swych za
interesowań.

Książkę czyta się wartko i z przyjem
nością. Ja czytałem ją z wielkim zacieka
wieniem i gorąco ją  polecam.

Andrzej Woszczyk

i • W * ft
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Materia kosmiczna 
na Ziemi, 

jej źródła i ewolucja
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kalendarz astronomiczny 2005 ''Oo ££ H
Listopad

Słońce
Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wscho

du i zachodu Słońca w Warszawie. Dnia 1 listopada Słoń
ce wschodzi o 5h31m, zachodzi o 15h07m, a 30 listopada 
wschodzi o 6h21m, zachodzi o 14h28m.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2005 .......P[°] B„ [°] Ln[°]
1 24,49 4,37 320,20
3 24,14 4,17 293,83
5 23,76 3,96 267,46
7 23,35 3,74 241,09
9 22,90 3,52 214,72
11 22,43 3,30 188,35
13 21,92 3,07 161,98
15 21,39 2,84 135,62
17 20,82 2,60 109,25
19 20,23 2,37 82,88
21 19,60 2,12 56,52
23 18,95 1,88 30,16
25 18,27 1,63 3,80
27 17,56 1,38 337,44
29 16,83 1,13 311,08

1 16,07 0,88 284,72

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 -  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
25d06h55m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku i pod 

koniec listopada, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym 
miesiącu następująca: nów 2d01h25m, pierwsza kwadra 
9d01h57m, pełnia 16d00h58m i ostatnia kwadra 23d22h11m. 
W perygeum Księżyc znajdzie się 10 listopada o 0h16m 
a w apogeum 23 listopada o 6h17m.

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

niewidoczny.
Wieczorem, coraz wyżej nad południowo-zachodnim 

horyzontem, można obserwować Wenus, świecącą z jas
nością -4 ,5 m. W ciągu miesiąca wysokość planety nad 
horyzontem, pod koniec zmierzchu cywilnego, rośnie od 
5° do 10°. Przez teleskop można obserwować tarczę We
nus o średnicy 30", w fazie zmniejszającej się po ostatniej 
kwadrze.

Przez całą noc w gwiazdozbiorze Barana można ob
serwować Marsa. Na początku listopada planeta znajduje 
się w opozycji, dzięki czemu osiąga największą w bieżą
cym roku jasność wynoszącą aż -2 ,3m przy średnicy tar
czy 20'’. Ta wielkość, przy wysokości Marsa nad horyzon
tem wynoszącej w momencie górowania aż 54°, ułatwia 
dostrzeżenie szczegółów powierzchniowych nawet przez

— • — -Merkury

-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70

A[°l

Rys. 1. Merkury i Jowisz nad południowo-wschodnim horyzon
tem (w Warszawie) na początku świtu cywilnego w listopadzie 
i grudniu 2005 (około godzinę przed wschodem Słońca)

niewielkie instrumenty amatorskie. Posiadacze teleskopów 
o średnicach przynajmniej 20 cm mogą podjąć próbę do
strzeżenia księżyców Marsa: Phobosa (10,9m) i Deimosa 
(12,0m), zwłaszcza że okres ich największej jasności, na 
początku miesiąca, pokrywa się z nowiem Księżyca. Nale
ży jednak pamiętać o zasłonięciu oślepiającej tarczy sa
mej planety!

Na początku miesiąca, nad ranem, pojawia się Jowisz, 
świecący w gwiazdozbiorze Panny z jasnością —1,7m. Wy
sokość planety nad horyzontem, mierzona ok. godzinę 
przed wschodem Słońca, szybko rośnie i pod koniec listo
pada wynosi już 15°. Przez teleskop można obserwować 
zjawiska w układzie księżyców galileuszowych Jowisza.

W drugiej połowie nocy, w gwiazdozbiorze Raka, wi
doczny jest Saturn świecący z jasnością 0,4m. Duża wyso
kość planety nad horyzontem ułatwia teleskopowe obser
wacje struktur w jej atmosferze oraz układu pierścieni, 
w szczególności „Przerwy Cassiniego” (do jej zobaczenia 
wystarczający jest teleskop o średnicy 10 cm przy powięk
szeniu 100x).

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

A [°]

Rys. 2. Wenus nad południowo-zachodnim horyzontem 
(w Warszawie) pod koniec zmierzchu cywilnego w listopadzie 
i grudniu 2005 (około godzinę po zachodzie Słońca)
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Rys. 3. Trasa planetoidy (3) Juno na tle gwiazd gwiazdozbioru Oriona w 
listopadzie i grudniu 2005 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

Rys. 4. Trasa planetoidy (4) Vesta na tle gwiazd gwiazdozbioru Bliźniąt 
w listopadzie i grudniu 2005 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

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

W listopadzie w pobliżu opozycji znajdują się jasne 
planetoidy:

(3) Juno, Gasność 7,6"). 7 XI: 5h32,9m, +1°10’; 17 
XI: 5h29,7m, -0 °1 7 ’; 27 XI: 5h23,7m, -1 °2 2 ’.

(4) Vesta, (jasność 7,2m). 7 XI: 7h36,3m, +19°37’; 17 
XI: 7h38,5m, +19°48'; 27 XI: 7h37,8m, +20°08’.

M eteory
Od 1 października do 25 listopada promieniują me

teory z kompleksu Taurydów, związanego z kometą krót
kookresową 2P/Encke: Południowe Taurydy (STA) 
i Północne Taurydy (NTA). Radianty meteorów leżą 
w gwiazdozbiorze Byka i mają odpowiednio współrzęd
ne: rekt. 3h28m, deki. +13° oraz rekt. 3h52m, deki. +22°. 
Maksimum aktywności STA przypada 5 listopada, nato
miast NTA 12 listopada. W obrębie omawianych rojów 
stosunkowo często występują jasne bolidy, wzrost ich 
liczby jest przewidywany zwłaszcza w bieżącym roku. 
Obserwacjom w drugiej połowie nocy nie będzie prze
szkadzał Księżyc w pobliżu pierwszej kwadry.

Od 14 do 21 listopada promieniują meteory z roju 
Leonidów (LEO), związanego z kometą 55P/Tempel- 
Tuttle. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Lwa 
im a  współrzędne: rekt. 10h08m, deki. +22°. Maksimum 
aktywności przypada w tym roku 17 listopada o 14:30 
UT. Od kilku lat aktywność roju była podwyższona (aż 
do wystąpienia „deszczów ”) w związku z powrotem 
macierzystej komety w 1998 r. Niestety, okres ten za
kończył się i w  roku bieżącym można spodziewać się 
„zwyczajnej” aktywności, a w dodatku obserwacje prak
tycznie uniemożliwi Księżyc w pełni.

Od 15 do 25 listopada promieniują meteory z roju 
alfa-Monocerotydów (AMO). Radiant meteorów leży 
w gwiazdozbiorze Jednorożca i ma współrzędne: rekt. 
7h48m, deki. +01°. Maksimum aktywności przypada 21 
listopada o 15:00 UT. Jest to rój o małej aktywności, 
jednak często sprawia niespodzianki. W  1995 r. przez pięć 
minut ZHR (zenitalna liczba godzinna) wynosiła dla niego 
aż ok. 420, a cały rozbłysk trwał 30 min. Analiza analogicz
nych zjawisk pozwala przypuszczać, że w ystępują one 
okresowo co 10 lat. Jeżeli jest to prawda, to kolejnego roz
błysku AMO można spodziewać się w bieżącym roku. Nie
stety, w porannych obserwacjach będzie przeszkadzał 
Księżyc przed ostatnią kwadrą.

*  *  *

1d00h55m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji 
wschodniej w odległości 28”.

1d07h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
1d23h50m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji 

wschodniej w odległości 28”.
3d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
3d16h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 

równej 23°.
3d19h Wenus w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 

równej 47°.
3d23h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°.
3d23h20m 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],

4d Gwiazda zmienna długookresowa T Cep (miryda) (21h09,6m, 
+68°29’) osiąga maksimum jasności (6,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 4/2003],

4d01h50m 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],

5d00h30m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji za
chodniej w odległości 27”.

5d15h Maksymalna libracja Księżyca (7,4°) w kierunku krateru Plato 
(zacieniony).

5d20h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
5d23t,30m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji za

chodniej w odległości 27".
5d23h40m Księżyc Marsa Deimos w maksymalnej elongacji 

wschodniej w odległości 69”.
6d22h39m 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],

7d08h Mars w opozycji do Słońca.
7d20h43m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003], 
8d01h46m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 3/2003], 
9a01h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
9d00h32m 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],

9d19h28m 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],
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10d12h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
11d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
12d05h Minimalna libracja Księżyca (3,0°) w kierunku Mare Cri- 

sium (oświetlone).
14"01h44m 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].

14d09h Merkury nieruchomy w rektascensji.
15d06h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2°.
16d05h Uran nieruchomy w rektascensji.
18d18h Maksymalna libracja Księżyca (7,9°) w kierunku Mare 

Australe (zacienione)
19d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
20d21h15m 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],

21d00h Odkrycie gwiazdy w Cne (5,9m) przy ciemnym brzegu Księ
życa przed ostatnią kwadrą widoczne w całej Polsce (Szcze
cin 00h03m — Krosno 00h17m).

22d07h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
22d17h Saturn nieruchomy w rektascensji.
22d22h36m 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],

23d23h05m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003], 

24d16h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
24d23h57m 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],

25d Gwiazda zmienna długookresowa R LMi (miryda) (9h45,6m, 
+34°31') osiąga maksimum jasności (7,1m).

25d09h Minimalna libracja Księżyca (3,8°) w kierunku krateru Schic- 
kard (oświetlony).

Taurydów (NTA) i południowych Taurydów (STA) w okresie od 30 
września do 30 listopada 2005

27d Gwiazda zmienna długookresowa T Her (miryda) (18h09,1m, 
+31°01’) osiąga maksimum jasności (8,0m).

27d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
27d00h21m 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],

27d01h18m 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],

28d18h47m Gwiazda zmienna tj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003], 

29'J02"39m 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],

29d03h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
29d21h10m 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],

30d Gwiazda zmienna długookresowa T Dra (miryda) (17h56,4m, 
+58°13’) osiąga maksimum jasności (9,6m).

30d16h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 7°.

Rys. 6. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w listo
padzie 2005 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Callisto). 
Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w cieniu 
planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy planety), 
wschód na lewo

Rys. 7. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Saturna 
w listopadzie 2005 (III -  Tethys, IV -  Dione, V -  Rhea, VI -  Tytan, 
VIII -  lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa (tarczy pla
nety), wschód na prawo
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Grudzień
Słońce

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

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku i pod 

koniec grudnia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym 
miesiącu następująca: nów 1d15h01m, pierwsza kwadra 
8d09h36m, pełnia 15d16h16m, ostatnia kwadra 23d19h36m i po
nownie nów 31 d03h11m. W perygeum Księżyc znajdzie się 
5d04h34m a w apogeum 21d02h49m.

Planety i planetoidy
Na początku miesiąca, nad ranem, nisko nad południo

wo-wschodnim horyzontem, pojawi się Merkury, wznosząc 
się 9 grudnia na wysokość zaledwie 8,5° (ok. godzinę przed 
wschodem Słońca), świecąc wtedy z jasnością -0 ,2 m. 
W dniu tym przez teleskop będziemy mogli obserwować 
tarczę planety o średnicy 7”, znajdującą się dokładnie 
w kwadrze.

Warunki wieczornej widzialności Wenus w porównaniu 
z listopadem praktycznie się nie zmieniają. Jej wysokość 
nad horyzontem, mierzona godzinę po zachodzie Słońca, 
osiąga w połowie grudnia prawie 12°, po czym zaczyna

maleć do 8° pod koniec miesiąca. Przez teleskop możemy 
obserwować coraz węższy sierp planety o średnicy zbliża
jącej się pod koniec miesiąca do 60”.

W pierwszej połowie nocy możemy nadal obserwować 
Marsa oddalającego się od opozycji. W ciągu miesiąca jas
ność planety spada od - 1 ,6m do -0 ,7m. Szybko maleje śred
nica tarczy Marsa, pod koniec grudnia osiągając już tylko 
12”, co utrudni obserwacje szczegółów powierzchniowych 
przez mniejsze teleskopy amatorskie.

Nad ranem, coraz wyżej nad południowo-wschodnim 
horyzontem, możemy obserwować Jowisza świecącego 
w gwiazdozbiorze Panny jako „gwiazdę” o jasności prawie 
-2 m. Pod koniec miesiąca, na godzinę przed wschodem 
Słońca, znajdziemy go już na wysokości ponad 20° nad 
horyzontem.

Nadal w drugiej połowie nocy w gwiazdozbiorze Raka 
możemy obserwować Saturna o jasności 0,2m. Planeta 
zbliża się do styczniowej opozycji, dzięki czemu przez te
leskop zobaczymy jej tarczę o średnicy 20”. W tym samym 
czasie układ pierścieni Saturna osiągnie rozpiętość aż 45” 
przy dużym nachyleniu ich płaszczyzny do Ziemi, co ułatwi 
znacznie dostrzeżenie tzw. „Przerwy Cassiniego” nawet 
przez teleskopy amatorskie. Taki sam teleskop umożliwi 
zobaczenie księżyców Saturna: Tethys (9,9m), Diony 
(10,1m), Rhei (9,4m), Tytana (8,0,T1) i lapetusa (od 10,0m 
w maksymalnej elongacji zachodniej do 11,3m w maksy
malnej elongacji wschodniej).

Urana można obserwować wieczorem w gwiazdozbio
rze Wodnika, na praktycznie stałej wysokości ok. 25° nad 
południowo-zachodnim horyzontem.

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

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

W grudniu w pobliżu opozycji znajdują się jasne plane
toidy:

(3) Juno, (jasność 7,5m). 7 XII: 5h15,8m, -1°56 ’; 17 XII: 
5h07,5m, -1 °54’; 27 XII: 5h00,3m, -1°17', 6 I 2006: 4h55,4"\ 
- 0 ° 10 ’ .

(4) Vesta, (jasność 6,2m). 7 XII: 7h34,0", +20°38’; 17 
XII: 7h27,1m, +21°18’; 27 XII: 7h17,8m, +22°04’, 6 I 2006: 
7h06,9m, +22°51’.

Meteory
Od 26 listopada do 15 grudnia promieniują meteory ze 

słabo zbadanego roju % Orionidów (XOR). Radiant mete
orów leży w gwiazdozbiorze Oriona i ma współrzędne: rekt. 
5h28m, deki. +23°. Maksimum aktywności XOR przypada
2 grudnia. Strumień jest wizualnie słaby, jednak bardzo in
teresujący i wymagający obserwacji. Tegorocznym obser
wacjom meteorów nie będzie przeszkadzał Księżyc w no
wiu.

Od 27 listopada do 17 grudnia promieniują meteory 
z równie słabo zbadanego roju Monocerotydów (MON). 
Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Jednorożca i ma 
współrzędne: rekt. 6h40m, deki. +8°. Maksimum aktywno
ści MON przypada 9 grudnia. Strumień jest wizualnie sła
by, jednak bardzo interesujący i wymagający obserwacji. 
Tegorocznym obserwacjom meteorów nie będzie przeszka
dzał zachodzący wcześnie Księżyc.

Od 3 do 15 grudnia promieniują meteory z kolejnego 
słabo zbadanego roju sigma-Hydrydów (HYD). Radiant

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT) 

Data 2005 P [°]_______ B0£ ]________Ln [°]

1 16,07 0,88 284,72
3 15,29 0,62 258,37
5 14,49 0,37 232,01
7 13,66 0,11 205,66
9 12,82 -0,15 179,30
11 11,95 -0,40 152,95
13 11,07 -0,66 126,60
15 10,17 -0,91 100,25
17 9,26 -1,17 73,90
19 8,33 -1,42 47,55
21 7,40 -1,67 21,20
23 6,45 -1,92 354,85
25 5,50 -2,17 328,51
27 4,54 -2,41 302,16
29 3,57 -2,65 275,82
31 2,60 -2,89 249,48
6 I 2 1,63 -3,13 223,14

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
22d14h37m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.
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meteorów leży w gwiazdozbiorze Hydry i ma współrzędne: 
rekt. 8h28m, deki. +2°. Maksimum aktywności HYD przypa
da 12 grudnia, jednak możliwe jest też wystąpienie maksi
mum sześć dni wcześniej. Podobnie jak MON, także i ten 
rój wymaga starannych obserwacji, zwłaszcza że dla ob
serwacji pozostanie jedynie stosunkowo krótki okres po 
zachodzie Księżyca, tuż .przed świtem.

Od 7 do 17 grudnia promieniują meteory z roju Gemi- 
nidów (GEM) związanego z planetoidą (prawdopodobnie 
„wygasłą” kometą) (3200) Phaeton. Radiant Geminidów 
leży w gwiazdozbiorze Bliźniąt i w momencie maksimum 
aktywności w dniu 14 grudnia o 4:30 UT ma współrzędne 
rekt. 7h28m, deki. +33°. Niestety, w tym roku obserwacje 
praktycznie uniemożliwi Księżyc tuż przed pełnią.

Od 17 do 26 grudnia promieniują meteory z roju Ursy- 
dów (URS). Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Małej 
Niedźwiedzicy i ma współrzędne: rekt. 14h28m, deki. +76°. 
Maksimum aktywności URS przypada 22 grudnia o godzi
nie 13 UT. Strumień jest bardzo słabo zbadany i wymaga 
obserwacji, w  1945 r. i 1986 r. wystąpiły silne wzrosty ak
tywności. Tegorocznym wieczornym obserwacjom mete
orów nie będzie przeszkadzał Księżyc tuż przed ostatnią 
kwadrą.

2d03h Maksymalna libracja Księżyca (7,4°) w kierunku Sinus Iri
dium (zacieniona).

3d Gwiazda zmienna długookresowa R Ser (miryda) (15h50,7m, 
+15°08’) osiąga maksimum jasności (6,9m).

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

4d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
4d01h Merkury nieruchomy w rektascensji.
4d16h40m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003], 
4d21h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3°.
5d23h02m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum ja

sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 4/2003], 
6d04h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
6d16h Zakrycie gwiazdy k Cap (4,7m) przez ciemny brzeg Księży

ca przed pierwszą kwadrą widoczne w całej Polsce (Szcze
cin 15h59m — Krosno 16h15m).

6d19h09m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini-

Południowa czapa biegunowa

Rys. 9. Wygląd tarczy Marsa w teleskopie astronomicznym (północ na dole) w czasie opozycji 
w 2005 roku dla różnych wartości długości południka centralnego L

Rys. 8. Zmiany długości południka centralnego tarczy Marsa (L) o pół
nocy UT w listopadzie i grudniu 2005. Aby określić długość południ
ka centralnego Marsa w danym momencie, należy pamiętać, że w cią
gu godziny wzrasta ona o ok.15°

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

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

7d20h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
9d Gwiazda zmienna długookresowa R Gem (miryda) (7h07,4m, 

+22°42’) osiąga maksimum jasności (7,1m).
9d05h Minimalna libracja Księżyca (3,9°) w kierunku Mare Cri- 

sium (oświetlone).
9d21h Zakrycie gwiazdy 44 Psc (5,8m) przez ciemny brzeg Księ

życa po pierwszej kwadrze, widoczne w całej Polsce (Szcze
cin 21 h31m — Lublin 21 h35m).

10d01h28m Gwiazda zmienna 6 Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003], 

10d23h Mars nieruchomy w rektascensji.
11d20h21m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

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

12d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
12d06h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 0,5°.
12d13h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 

równej 21°.
13d03h16m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 4/2003], 
15d23h Maksymalna libracja Księży
ca (7,7°) w kierunku Mare Austraie 
(zacienione).
16d04h Pluton w koniunkcji ze Słoń
cem.
18° Gwiazda zmienna długookreso
wa R UMa (miryda) (10h44,6m, 
+68°47’) osiąga maksimum jasności 
(7,5m) [mapka zamieszczona w „Ura
nii-PA” 1/2004],
18d16h14m Gwiazda zmienna £ Gem 
(cefeida) osiąga maksimum jasności 
(3,6m) [mapka zamieszczona w„Ura- 
nii-PA" 3/2003],
19d12h Złączenie Saturna z Księży
cem w odl. 3°.
19d22h53m Gwiazda zmienna za
ćmieniowa Algol (fi Per) osiąga mini-
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Rys. 10. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego Monocero- 
tydów (MON) i Geminidów (GEM) w okresie od 30 listopada do 20 
grudnia 2005

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

20d Gwiazda zmienna długookresowa RS Lib (miryda) (15h24,3m, 
-22°55’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2004],

20d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
20cl19h03m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003], 
21d Gwiazda zmienna długookresowa R Peg (miryda) (23h06,6m, 

+10°32’) osiąga maksimum jasności (7,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 5/2004],

21 d18h35m Słońce wstępuje w znak Koziorożca, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wówczas 270°; rozpoczyna się zima astrono
miczna.

Rys. 11. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego Ursydów 
(URS) w okresie od 20 do 25 grudnia 2005

21d22h45m 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],

22d08h Minimalna libracja Księżyca (3,8°) w kierunku krateru Schic- 
kard (oświetlony).

22"19h42m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol {ji Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2001],

23d05h Wenus nieruchoma w rektascensji.
23d18h52m 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],

25d20h13m 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],

Rys. 12. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w grud
niu 2005 (I -  lo, II -  Europa, lii -  Ganimedes, IV -  Callisto). Prze
rwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w cieniu pla
nety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy planety), 
wschód na lewo

Rys. 13. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Saturna 
w grudniu 2005 (III -  Tethys, IV -  Dione, V -  Rhea, VI -  Tytan, VIII 
-  lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa (tarczy plane
ty), wschód na prawo
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Rys. 14. Mapa gwiazdozbioru Małego Lwa do obserwacji gwiazdy 
zmiennej długookresowej R LMi (9h45m34,3s, +34°30’43”). Podane 
jasności gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

26d23h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
26d23h57m 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],

27d21h34m 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],

28d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
28d19h51m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2003], 
28d20h Maksymalna libracja Księżyca (8,3°) w kierunku Sinus In

dium (oświetlona).
29d22h55m 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],

29d23h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 5°.

Rys. 15. Mapa gwiazdozbioru Bliźniąt do obserwacji gwiazdy zmien
nej długookresowej R Gem (7h07m21,3S, +22°42’13”). Podane jasno
ści gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 5°, północ u góry)

30d Gwiazda zmienna długookresowa R Boo (miryda) (14h37,1m, 
+26°44’) osiąga maksimum jasności (7,2m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2003],

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

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

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

Podano jedynie te maksymalne elongacje Phobosa i Dei- 
mosa, które zachodzą w pobliżu górowania Marsa w Pol
sce, w okresie nowiu Księżyca w pobliżu opozycji.

Współrzędne równikowe są podane dla Epoki 2000.0.

Opr. T. Ściężor

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
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astronomia i muzyka

Muzyka Odległych Przestrzeni

Tym razem chciałbym przedsta
wić muzyków z krajowego „po
dw órka” —  zespół „Remote 

Spaces” . Jest to duet, który tworzą 
muzycy ze Stargardu Szczecińskiego: 
Konrad Jakrzewski i Krzysztof Rzeź- 
nicki. W przyszłym roku minie okrąg
łych 10 lat ich wspólnego muzykowa
nia. Jednak, jak na tyle lat, ich oficjalny 
dorobek płytowy przedstawia się bar
dzo skromnie: 3 albumy studyjne i je 
den projekt płytow y zrealizow any 
wspólnie z Tomaszem Pauszkiem (zna
nym pod pseudonimem Odyssey).

Debiutancki album „Spirale” ukazał 
się w 1998 r., a rok później nagrany 
został album „ a ”. Utwory zawarte na 
tych płytach (wydanych tylko w postaci 
CDR) zdobyły sporą popularność dzię
ki audycjom radiowym Jerzego Kordo- 
wicza nadawanym w ill programie PR. 
Tytuły takie jak „Stars”, „Polaris”, „Ko- 
hab” czy okładka płyty „a” (fragment 
mapy nieba z alfą Ursa Minor w cen
trum) wyraźnie wskazują na gwiezdne 
koneksje i nie przypadkiem —  Konrad 
Jakrzewski, na internetowej stronie ze
społu, deklaruje w rubryce „hobby” 
tylko dwa zainteresowania: muzykę 
i astronomię!

Ostatni studyjny album duetu „Si
los” (wyd. Requiem Records, 2004) 
epatuje doskonałym brzmieniem i głę
bią muzycznych barw, zabierając słu-

Konrad Jakrzewski (wyżej) i Krzysztof Rzeźnicki

chacza w kosmiczną podróż do odleg
łych przestrzeni (muzycznych?), a za
czynającą się w tytułowym silosie —  
domniemanej bazie kosmolotu.

Duet bardzo dobrze prezentuje się 
podczas koncertów, a ma ich na swo

im koncie sporo. Duża ilość materiału 
dźwiękowego zarejstrowanego pod
czas występów „Remote Spaces” krą
ży wśród miłośników el-muzyki na 
nieoficjalnie wydanych bootlegach. 
Szczególnie godny uw agi je s t ten 
z M iędzynarodow ych P rezen tac ji 
Muzycznych w Gorlicach z 2002 r. 
Są i oficjalne wydania, jak choćby z te
gorocznego Elektronicznego Wood- 
stocku w Kruszwicy (więcej na in
ternetow ej stronie zespołu: h ttp:// 
www.remotespaces.neo.pl)

W ogóle to warto wspomnieć, iż 
tego roku w naszym kraju miało miej
sce kilka ciekawych imprez muzycz
nych, na których można było usłyszeć 
niemało interesujących nas kosmicz
nych klimatów. Oprócz wspomniane
go El-Woodstocku były jeszcze co
roczne Międzynarodowe Prezentacje 
Muzyczne AMBIENT w Gorlicach, 
„L ive E lec tro n ic  C oncert 20 0 5 ” 
w Szczecinie (na tym i poprzednich 
występował m.in. „Remote Spaces”), 
„Elektroniczne Pejzaże M uzyczne” 
w Olsztynie czy wrocławski koncert 
Przemysława Wituckiego. W czasie, 
gdy będzie drukowany bieżący zeszyt

„Uranii”, w Gdańsku wystąpi Jean Mi
chael Jarre, którego muzyka kiedyś do 
znudzenia wypełniała przestrzenie pod 
planetaryjnymi kopułami.

Po tym, co napisałem, można by od
nieść wrażenie, że kosmiczne odwo
łania znajduję u nas tylko w muzyce 
tworzonej wyłącznie za pomocą syn
tezatorów  i kom puterów —  wszak 
trudno zaprzeczyć ich predestynacji do 
tw orzenia nieziem sko brzm iących 
dźwięków! Dlatego chciałbym szcze
gólnie odnotować pojawienie się na 
rynku płytowym albumu Piotra Bańki 
„Im aginary Landscapes” będącego 
muzyczną podróżą po krajobrazach 
Marsa (natchnieniem stały się zdjęcia 
planety zrobione przez sondy Viking 
i Mars Global Sourveyor oraz książko
wa trylogia marsjańska Kim Stanely- 
-Robinsona). Na krążku znajduje się 
9 muzycznych fotografii najpiękniej
szych krain geograficznych Czerwonej 
Planety. W nagraniach udział wzięło, 
oprócz autora grającego na instrumen
tach klawiszowych i komputerach, 
sześciu gitarzystów, sopranistka i chór. 
W ścieżce dźwiękowej usłyszymy rów
nież „prawdziwe” nagrania planety 
zarejstrowane za pom ocą radiotele
skopów.

Zdjęcia, które zainspirowały kom
pozytora wraz z towarzyszącymi im 
fragmentami ilustracji muzycznych 
znajdą Czytelnicy na internetowej stro
nie: http://www.banka.art.pl/

Dwa egzemplarze wspomnianej pły
ty są do wygrania przez tych, którzy 
rozwiążą uranijną krzyżówkę!

Jacek Drążkowski
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Krzyżówka
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Rozwiązaniem krzyżówki z „Uranii-PA” nr 3/2005 jest hasło 
„MIŁOŚNIK ASTRONOMII”.

Nagrody książkowe wylosowali: Natalia Kowalczuk z Łodzi 
i Jan Dłużewski z Warszawy. Gratulujemy.
Nagrody wyślemy pocztą.

1. Odkrywca „dziesiątej planety”
2. ... światy na JENAM 2005
3. Cząstki elementarne o niecałkowitym spinie
4. Inaczej kształt
5. Zaburzenia
6. Źródło Geminidów
7. Pierwszy obserwator Wszechświata na falach 

radiowych
8. Rozproszenie
9. Planowana misja mająca badać promieniowa

nie tła
10. Miejsce XXXII Zjazdu PTA
11. Niebieskie — rodzaj TLEs
12. Efekt ...-Wolfa

Hasło będące rozwiązaniem obecnej 
krzyżówki utworzą litery z zaznaczo
nych kratek.

Wśród autorów prawidłowych odpo
wiedzi rozlosujemy dwie płyty CD Pio
tra Bańki „Imaginary Landscapes” 
(opis na poprzedniej stronie). Na roz

wiązania czekamy do końca paździer
nika br. Osoby nie będące prenumera
torami „Uranii-PA” muszą dołączyć do 
rozwiązania kupon umieszczony w le
wym górnym rogu tej strony. Prenume
ratorzy mogą przesyłać rozwiązania 
drogą elektroniczną.

Słowa kluczowe do odnalezienia hasta w krzyżów
ce z „Uranii-PA” 3/05:
1. Ptolomeusz, 2. hiperony, 3. Głębocki, 4. Pole
ski, 5. Wszechświat, 6. blanketing, 7. zodiakal
ne, 8. Daktyl, 9. Zach, 10. GLAST, 11. Faeton, 
12. Leverrier, 13. Charbonneau, 14. tranzyt, 15. 
Kaprikornidy, 16. Zeemana, 17. Perseidy, 18. 
Darwin.

Autor: J. Drążkowska

Ciekawe strony internetowe...

Dziś proponuję podróż stosunkowo niedaleką— tylko do Księżyca. Dr Ran
dy Korotev z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w St. Louis pod adresem 
http://epsc.wustl.edu/admin/resources/moon_meteorites.html pisze o bardzo 
rzadkich obiektach — meteorytach pochodzących z Księżyca. Dotychczas 
udało się zidentyfikować kilkadziesiąt kamieni — najcięższy z nich waży 
około 13,5 kg, następny tylko 1,4 kg, a najmniejsze mają po kilka gramów. 
Spośród ponad 26 000 skatalogowanych meteorytów tylko 1 na 1200 jest 
pochodzenia księżycowego. Samych kamieni jest więcej, ale niektóre z nich 
można zgrupować — pochodzą ze wspólnych źródeł. Pod wspomnianym 
adresem można znaleźć solidną porcję wiedzy na temat samych obiektów, 
sposobów ich identyfikacji jak i odnośniki do innych źródeł informacji, włą
czając w to teksty opublikowanych prac.

W numerze 6/2004 naszego pisma wspominałem w tej rubryce o adresie 
http://www.alcyone.de, gdzie można było znaleźć m.in. ciekawy programik 
„Planet’s Visibility”. Niedawno pojawiła się jego nowa wersja, nazywa się 
„Planetary, Lunar, and Stellar Visibility”— radzę zajrzeć ponownie pod 
wspomniany adres... (rs)

i w h b Department of
1 J M I r.atili nnd Planntary Sciences

t b n a l b  Mm 1H4 IW, Cmm froinT
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Wyjątkowo, zamiast podawać opis tech
niczny prezentowanych zdjęć, publikuje
my tekst listu ich autora, Jerzego Łągiewki 
z Katowic

r

Księżyc 12,5 dnia po nowiu
20,05,2005 godz. 20,10-20.50 

Cassegialn RC 225 / 2300 + TK 2* 
CCD SX410Z

Księżyc 13,5 dnia po nowiu
21.05,2005 go®. 21,21 - 22,W cw* 
CdkteGidin RC 225 ■ 2300 *  TK 2* 

CCD 3X 4102

H a  • vv

Z przyjemnością przesyłam Państwu, do 
ewentualnego wykorzystania, zdjęcia, 
które wykonałem w ostatnim czasie przy 
pomocy mojego teleskopu i cyfrowego 
urządzenia rejestrującego. Od niespełna 
dwóch lat posiadam teleskop Casse- 
graina systemu Ritchey-Chretiena o śred
nicy zwierciadła 225 mm i ogniskowej 
2300 mm. Optykę wykonała dla mnie fir
ma „ASTROKRAK", natomiast resztę re
alizowałem sukcesywnie od 1996 r. w wa
runkach amatorskich, poświęcając sporo 
wolnego czasu. Początkowo teleskop słu
żył mi tylko do obserwacji wizualnych, ale 
stale myślałem o możliwości robienia 
zdjęć. Przypadkowo stałem się posiada
czem uszkodzonego aparatu cyfrowego, 
który po usunięciu w nim obiektywu mo
głem zaadaptować jako wydajne urządze
nie rejestrujące obraz z teleskopu. Korzy
stam przy tym z funkcji zdjęć seryjnych 
(po około 30 dla pełnoformatowych zdjęć 
Księżyca lub około 100 dla planet), po 
czym komputerowo dokonuję ich nałoże
nia i rektyfikacji, aby otrzymać w efekcie 
jedno, ale za to dużo lepszej jakości niż 
materiał wyjściowy. Znany jest powszech
nie program Registax, którego właśnie 
używam. Myślę, że tylko dlatego moje ob
serwacje balkonowe sprawiają wrażenie, 
że są efektem pracy w czystym plenerze. 
Małe kadry formatu VGA 640*480 pikseli 
nie mogą dostarczyć tylu wrażeń, co ob
razy w okularze teleskopu, ale zdecydo
wanie korzystniej wyglądają połączone ze 
sobą, tworząc mozaikowy obraz połowy 
terminatora księżycowego (o wiele szer
szego planu niż w okularze). Brakuje mi 
na pewno odpowiednich narzędzi i umie
jętności w dziedzinie informatycznej, ale 
dysponując niewielkimi zasobami, udało 
mi się (mam nadzieję?) osiągnąć cieka
we rezultaty. Jeśli kogoś zainteresują, 
będzie mi bardzo miło.
Serdecznie pozdrawiam

Jerzy Łągiewka

14.04.2005 godz. 22.40

15.04.2005 godz. 22.42

19.04.2005 godz. 21.00

19.04.2005 godz. 21.49

19.04.2005 godz. 22.56

21.04.2005 godz. 22.24
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Radioźródło Fornax A

Olbrzymia galaktyka eliptyczna NGC 1316 w świetle widzialnym (niebieska, w centrum) i promieniowaniu radiowym (po
marańczowe piaty, ang. lobes). Jakieś 100 min lat temu galaktyka zaczęła „pożerać” bliskie sąsiadki. Część materii „poże
ranych” galaktyk była wciągana przez znajdującą się w środku galaktyki NGC 1316 czarną dziurę. Spadając do niej, 
materia generowała powstawanie plazmy o temperaturach sięgających 10 min K, która emitowała ogromne ilości światła 
i promieniowania X. Wysokoenergetyczne cząsteczki odbijały się od plazmy i pobudzały do świecenia pobliską materię 
międzygalaktyczną, powodując powstawanie widocznych płatów radiowych mających rozmiary sięgające 600 tys. I. św. 
Widoczne struktury trwają kilka milionów lat. Nie rozumiemy jeszcze wielu mechanizmów fizycznych działających w tego 
typu obiektach (np. roli pola magnetycznego) i mamy nadzieje, że takie obrazy oraz obserwacje przy pomocy innych 
obserwatoriów kosmicznych (np. Chandra) i naziemnych pozwolą rozwiązać ten problem.

Prezentowany obraz został uzyskany przez nałożenie obrazu w świetle widzialnym, uzyskanego przez teleskop Hub- 
ble'a i obrazu radiowego, uzyskanego radioteleskopem VLA w Nowym Meksyku (NRAO/AUI i J. M.Uson)


