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Pawilon teleskopu Schmidta-Cassegraina w Piwnicach od strony południowo-zachodniej

stu Mikołaja Kopernika prawie w komplecie — październik 2005 r.



Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Prenumeratorów naszego czasopisma spotyka w tym miesiącu nagroda

— wszyscy otrzymują dwa zeszyty „ Uranii-Postępów Astronomii”. Jeden, 
to regularny zeszyt noszący datę marzec-kwiecień 2006 r., a drugi to bonus
— specjalne wydanie „ Uranii”. Zawiera ono referaty wygłoszone 
na angielskojęzycznych sesjach w czasie Zjazdu Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego we wrześniu 2005 r. we Wrocławiu. Skupiają się one wokół 
dwóch zagadnień: gwiazd pulsujących (w tym astrosejsmologii) i fizyki 
Słońca. Autorzy są znakomitymi specjalistami tych dziedzin, a całość stanowi 
doskonały obraz problemów współczesnych astronomii w tych tematach.
Komitet Organizacyjny Zjazdu znalazł pieniądze na wydanie materiałów zjazdowych i zrobienie 
prezentu naszym najwierniejszym Czytelnikom, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni.

Nasz zwykły, polskojęzyczny nr 2 (722) otwiera, kreślone piórem niżej podpisanego, 
wspomnienie pionierskich lat astronomii w Toruniu, rodzącej się wraz z powstaniem Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika. Uniwersytet ten świętował w 2005 r. swoje 60-łecie. Uznaliśmy, że wypada 
też przypomnieć z tej okazji, jak  to się narodził i rósł toruński ośrodek astronomiczny, który dzisiaj 
nosi miano Centrum Astronomii UMK. Następnie naszą uwagę kierujemy na najważniejszy obiekt 
nieba — Słońce. O badaniu naszej dziennej gwiazdy i procesach zachodzących w je j zewnętrznych 
warstwach opowiada hełiofizyk Paweł Rudawy z Wrocławia. Analizuje głównie zjawiska 
zachodzące między polem magnetycznym a plazmą słoneczną. Oddziaływania te leżą u podstaw 
zjawisk tzw. aktywności słonecznej, które są pilnie obserwowane nie tylko przez profesjonalnych 
astronomów, ale też i przez tysiące miłośników astronomii. Zaskakującymi odkryciami ostatnich 
łat były księżyce planetoid. Najpierw sonda kosmiczna Galileo w drodze do Jowisza 
sfotografowała w 1993 r. asteroidę 243 Ida, ale dopiero po analizie wszystkich zdjęć, kilka 
miesięcy później, w 1994 r. stwierdzono, że planetka ta ma satelitę. Nazwano go Daktyl, bo 
w mitologii Daktyle były dziećmi Zeusa i nimfy Idy. Na odkrycie następnych księżyców planetoid 
nie trzeba było długo czekać. Odkrywano je  z obserwacji kosmicznych i z obserwacji naziemnych.
0  tym, jak odkrywano, jak  bada się takie układy i jakie „pożytki ” czerpiemy z tych badań, pisze 
Agnieszka Kryszczyńska, astronom poznański, od lat zaangażowany w badania planetoid.

W Rozmaitościach dostarczamy Państwu wiele informacji o najnowszych odkryciach 
astronomicznych — niektóre z nich zmieniają istotnie naszą dotychczasową wiedzę o wybranych 
ciałach czy zjawiskach niebieskich. Radzimy zajrzeć też na strony internetowe naszego serwisu 
edukacyjnego ORION, by pogłębić podane tu informacje i zapoznać się z materiałami źródłowymi 
dotyczącymi opisywanych odkryć.

Jak zwykle mamy w tym numerze wszystkie tradycyjne działy „ Uranii W Astronomii w szkole 
Juliusz Domański opowiada o gwiazdach neutronowych i różnych sposobach przybliżenia ich 
natury> uczniom. Dariusz Graczyk prezentuje kolejne obiekty w Galerii galaktyk. Wiesław 
Skórzyński proponuje ciekawe obiekty do obserwacji w gwiazdozbiorach Pegaza i Perseusza, 
a Tomasz Sciężor przedstawia zjawiska astronomiczne, jakich spodziewać się możemy w maju
1 czerwcu.

Recenzja ciekawej książki, felieton muzyczny, krzyżówka i wskazanie ciekawych stron 
internetowych dopełniają treść tego zeszytu.

Życzę Państwu przyjemnej lektury

Toruń, w lutym 2006
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czytelnicy piszą. ISI
Szanowna Redakcjo!

Chciałbym przesłać do Was 
rozwiązanie krzyżówki z nume
ru 1/2006, ale napotkałem na 
poważne problemy z jej kom
pletnym rozwiązaniem i są to 
problemy chyba zawinione 
przez szanowną Redakcję.

Autor krzyżówki powiada, 
aby wpisać 11 nazw własnych 
księżyców Urana i pozostałe 4 
niewpisane nazwy to rozwiąza
nie. Otóż patrząc na tabelę 
księżyców Urana w tym samym 
numerze pisma na s. 15, stwier
dzamy łatwo, że księżyców 
Urana posiadających własną 
nazwę jest 21, a nie, jak suge
ruje krzyżówka, 11+4=15. Pro
blem ten obszedłem, uznając, 
że autorowi krzyżówki chodzi o 
15 księżyców odkrytych do mi
sji Voyagera włącznie (choć to 
nieco sztuczne założenie, acz 
konieczne). I tu nie koniec pro
blemów, bo wg krzyżówki ist
nieje jeden księżyc mający w 
nazwie tylko trzy litery, a według 
tabeli najkrótszym w nazwie 
jest Puck. Problem ten pomi
nąłem, uznając, że autor krzy
żówki miał na myśli nazwę, któ
ra pojawia się w niektórych źró
dłach a brzmiącą „Puk”. Anali
zując dalej, doszedłem do 
wniosku, że hasłem jest „Sys
tem Urana". Jeżeli się nie mylę, 
to pozostają konsekwencje w

postaci dwóch następnych pro
blemów:

Trzecim wyrazem — nazwą 
księżyca jest słowo 9-literowe. 
A więc albo Desdemona, albo 
Rosalinda. Oba mająjako trze- 
ciąliterę „S”, a więc oba pasują 
zatem nazwę którego z tych 
księżyców należy podać jako 
rozwiązanie krzyżówki (czyli 
cztery nieużyte nazwy)? Dru
gim problemem jest księżyc, 
którego nazwę należy wpisać 
jako 8 z kolei w krzyżówce. Al
bowiem mamy, licząc z góry:

1. Cressida
2. Tytania
3. Desdemona/Rosalinda
4. Portia (*)
5. Oberon (*)
6. Umbriel
[przerwa]
7. Puk (Puck)
8 . ?
9. Miranda
10.Belinda
H.Bianca (*)
Ósma nazwa powinna mieć 

6 liter. W systemie Urana mamy 
4 księżyce o sześciu literach 
w nazwie, oznaczone gwiazd
kami powyżej: Portia, Oberon 
i Bianca oraz nie użyta jeszcze 
w krzyżówce Juliet. Ponieważ 
aby utworzyć hasło „System 
Urana” trzeba te trzy oznaczo
ne gwiazdkami nazwy użyć w 
4, 5 i 11 wierszu. Zostaje dla

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

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

Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych:

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

Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze lamy!

wiersza 8 tylko nazwa „Juliet”, 
która nie pasuje do hasła „Sys
tem Urana”.

Na pewno nie pasuje do 
krzyżówki: Ariel, Ophelia, Cor
delia oraz albo Desdemona, 
albo Rosalinda. Niestety, Juliet 
również nie pasuje.

Jeżeli hasłem jest „System 
Urana”, to sądzę, że zbyt dużo 
tu błędów jak na tak małą krzy
żówkę, jeżeli zaś nie, to ze 
wstydem przepraszam za na
robienie zamętu.

Pozdrawiam
Piotr Brych 
Warszawa

Red.: Faktycznie, rację ma Pan 
Piotr, a winny za to całe zamie

szanie bardzo przeprasza  
wszystkich Czytelników, którzy 
bezskutecznie próbowali zna
leźć właściwe rozwiązanie. By
łoby dobrze, gdyby rozwiąza
niem pozostało tradycyjnie 
samo hasło z diagramu i nie 
przyszło mi w ostatniej chwili do 
głowy komplikowanie całości. 
Przyznaję, że bazowałem na 
tabeli księżyców z .Atlasu Ukła
du Słonecznego NASA" (War
szawa 1999), który często w 
kwestii nazewnictwa obiektów 
traktuję jako wzorcowy. No cóż, 
musiałem doraźnie zastąpić 
autorkę krzyżówek, Joannę, a 
jak widać po efektach, całkiem 
mi to nie wyszło...

Jacek Drążkowski

Astronomiczny Nobel 
dla prof. Bohdana PACZYŃSKIEGO

W styczniu br. Amerykańskie Towarzystwo Astronomiczne ogłosiło nazwiska laureatów swych nagród. Najważ
niejszą nagrodą, im. Henry Norrisa Russella (the Henry Norris Russell Lectureship), przyznawaną za dorobek 
naukowy życia, uhonorowano Profesora Bohdana Paczyńskiego, argumentując (w wolnym tłumaczeniu): za jego  
wysoce oryginalny wkład do wielu dziedzin astronomii, w tym ewolucji gwiazd, natury wybuchów promieniowa
nia gamma, akrecji w systemach podwójnych, soczewkowania grawitacyjnego i kosmologii. Jego prace wyróż- 
niają się odkrywczym i szerokim traktowaniem problemów oraz stały się inspiracją do wielce produktywnych 
badań obserwacyjnych.

Cieszymy się bardzo i serdecznie gratulujemy Laureatowi tej nagrody. Jest to najwyższy wyraz uznania środo- 
wiska astronomicznego dla astronoma. Nagrodę im. H. N. Russella nazywa się po prostu astronomicznym No- : 
blem. Pierwszym jej laureatem był sam Henri Noris Russell (ten od słynnego diagramu!) w 1946 r., a otrzymali ją  
m. in. S. Chadrasekhar, Harlow Shapley, Jan H. Oort, Otto Struve, Fred Hoyle, Fred L. Whipple. Są to największe 
sławy nowoczesnej astronomii. Mamy więc wszyscy ogromny powód do dumy, że nasz Kolega i Rodak zajął tak 
poczesne i w pełni zasłużone miejsce wśród współczesnych koryfeuszy nauki o gwiazdach i galaktykach.

Sylwetkę naukową Profesora Paczyńskiego przedstawiliśmy w „Uranii-Postępach Astronomii” nr 6, s. 244, 
rok 2005 z okazji nadania Mu doktoratu honorowego przez Uniwersytet Wrocławski. Jego dorobkowi naukowe
mu była też poświęcona jedna z sesji naukowych Zjazdu PTA we Wrocławiu we wrześniu 2005 r.
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52 Pionierskie lata astronomii w Toruniu
Andrzej Woszczyk
W roku 2005 Uniwersytet Mikołaja Kopernika z wielką pompą obchodził swoje 
60-lecie. Dnia 5 stycznia 1946 r. odbyła się oficjalna inauguracja pierwszego roku 
akademickiego. Astronom, prof. Władysław Dziewulski wygłosił wykład inauguracyjny
0 dziele Kopernika i jego znaczeniu dla współczesnej astronomii. Z  tej okazji przypomi
namy narodziny i pierwsze lata astronomii w mieście Mikołaja Kopernika

60 Aktywność magnetyczna Słońca
Paweł Rudawy
Słońce jest naszą najbliższą gwiazdą. Dzięki niej istniejemy. A jej niewielka odległość 
od Ziemi pozwala na szczegółowe badanie zjawisk zachodzących na jej powierzchni
1 natury ich wzajemnych powiązań. Autor koncentruje tu swoją uwagę na tzw. aktywno
ści magnetycznej Słońca, która w istocie świadczy o oddziaływaniach pól magnetycz
nych i plazmy słonecznej

68 Towarzyskie planetoidy
Agnieszka Kryszczyńska

Małe ciała niebieskie Układu Planetarnego są dzisiaj przedmiotem dużego zaintere
sowania astronomów -  stało się to za sprawą odkrycia planetoid tzw.transneptuno- 
wych, których istnienie przewidział Gerard Kuiper przeszło 50 lat temu. Obecnie coraz 
częstsze są doniesienia o istnieniu księżyców planetoid zarówno pasa Głównego, jak 
i Pasa Kuipera.
Autorka kierowała zespołem, który odkrył podwójną naturę planetoidy 809 Lundia 
w 2005 r.

M  W kolotze: Obserwatorium astronomiczne w Piwnicach pod Toruniem (okł. II, IV); 
Aktywnośćmagnetyczna słońca (wkł. II, IV); Superbańka N44 (wkł. II-III); Galeria 
Uranii (okł. III)

rozmaitości: Nowe oblicze Urana (73); Słowo o Charonie (75); Jak zimny 
jest Pluton (73); Nowa planeta w Pannie (74); Gwiazdy, które nie powinny 
istnieć (74); Stardust powrócił (74); Ciemna galaktyka (75); Nowe Horyzonty 
(75); Halo (75)

76 Powrót króla
80 galeria obiektów NGC: NGC 3242, NGC 3344, NGC 3384 
84 astronomia w szkole: Gwiazdy neutronowe 
88 kalendarz astronomiczny 2006: Maj — czerwiec
93 poradnik obserwatora: Interesujące obiekty: Pegaz, Perseusz
94 recenzje: Michał Heller, Granice Kosmosu i kosmologii
95 astronomia i muzyka: Kosmos Konrada K.
96 relaks z  Uranią: Krzyżówka 
96 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Na pierwszej stronie okładki panorama pawilonów Obserwatorium Astronomicznego 
w Piwnicach. Na pierwszym planie zbudowany w latach 1961-1962 pawilon teleskopu 
Schmidta-Cassegraina. największego teleskopu optycznego w Polsce.

Na ostatniej stronie okładki teleskop Schmidta-Cassegraina ze spektrografem ka
nadyjskim zamontowanym w ognisku Cassegraina na krańcach wideł teleskopu.

NA ROZKŁADÓWCE
Superbańka N44 -  mgławica emisyjna w Wielkim Obłoku Magellana. Środkowa, pusta 
przestrzeń ma rozmiar ok. 250 łat światła. Astronomowie myśleli, że wiatry wiejące z ma
sywnych gwiazd znajdujących się wewnątrz „jamy" rozepchnęły świecące gazy, ale oka
zało się, że to tłumaczenie nie jest zgodne z pomiarami prędkości wiatrów. Innym tłuma
czeniem jest, że stare otoczki gwiazd nowych wyrzeźbiły te niezwykłe jamy. Niedawno 
odkryto niespodziewanie umykający z N44 gorący gaz świecący w promieniowaniu X. 
Prezentowany obraz został uzyskany 8-m teleskopem Gemini na Cerro Pachon (Chile) 
w trzech barwach i komputerowo wyostrzony
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Zdjęcia w tekście: A. Woszczyk, S. Kraw
czyk; portrety wyżej: A. Czarnecki

¥ ¥  TBniu 5 stycznia 1946 r. od- 
m/mY była się w Toruniu uroczysta 
W r  inauguracja I roku akademic

kiego Uniwersytetu Mikołaja Koperni
ka. Wykład inauguracyjny wygłosił 
prorektor nowo utworzonego uniwer
sytetu, kierownik katedry astronomii, 
prof. Władysław Dziewulski. Mówił 
o dziele Mikołaja Kopernika i jego zna
czeniu dla rozwoju astronomii. Można 
przyjąć, że po tym publicznym wykła
dzie istnienie astronomii w Toruniu 
doszło do świadomości tutejszego spo
łeczeństwa i można od tego momentu 
śledzić jej dzieje. Z tej okazji pragnę 
przybliżyć P.T. Czytelnikom „Uranii- 
-Postępów Astronomii” historię two
rzenia i rozwijania ośrodka badań 
astronomicznych na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w ciągu pierw
szych kilkudziesięciu lat istnienia. 
Można powiedzieć w okresie dzie
cięcym i młodzieńczym... Na okres 
„dojrzały” trzeba by poświęcić dużo 
więcej miejsca, niż mogłaby na to 
przeznaczyć „Urania”, aczkolwiek 
wielokrotnie pisała o wielu rodzajach 
badań astronomicznych prowadzonych 
w Toruniu.

Prehistoria
Toruń, miasto urodzin Mikołaja Ko

pernika, od kilku stuleci doceniał swe
go najsłynniejszego obywatela i był 
z niego dumny. Pierwszy pomnik (epi
tafium) wystawiono Mu tutaj w roku 
1580, a następny, bardziej okazały 
w 1766 r. Później, w XIX w., rocznice 
urodzin Kopernika wielokrotnie były 
wykorzystywane do różnych form ma
nifestacji patriotycznych. Pokłosiem ta
kich manifestacji z okazji obchodów 
400-lecia urodzin Kopernika było np. 
powołanie do życia Towarzystwa Na
ukowego w Toruniu, pierwszej polskiej 
organizacji naukowej na Pomorzu. To
warzystwo to ustanowiło dzień urodzin 
Kopernika jako dzień swych dorocz
nych Walnych Zgromadzeń i tradycja 
ta trwa do dzisiaj. Po odzyskaniu nie
podległości po 1 wojnie światowej, 
w 450 rocznicę urodzin Kopernika, 
19 lutego 1923 r. odbyła się w Toruniu 
wielka manifestacja patriotyczna. Na tę 
uroczystość zjechali się też do Torunia 
astronomowie polscy, aby radzić nad 
przyszłością uprawianej przez nich na
uki w odrodzonej Ojczyźnie. Na tym
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zgromadzeniu powołano do życia Pol
skie Tow arzystw o A stronom iczne 
i postanowiono utworzyć Narodowy 
Instytut Astronomiczny, jako miejsce 
uprawiania astronomicznych badań na
ukowych i kształcenia kadr na najwyż
szym ówczesnym poziomie. Później 
zawiązało się w Gimnazjum Toruń
skim, istniejącym od 1568 r., kółko 
astronomiczne, którego celem było 
zgłębianie życia i nauk Kopernika. 
Konsekwencją działalności kółka były 
nie tylko długie rejestry obserwacji 
Słońca i gwiazd zmiennych, ale też 
i nadanie imienia Mikołaja Kopernika 
najstarszemu toruńskiemu gimnazjum 
oraz zainicjowanie ogólnomiejskich 
uroczystych wieczornic kopernikow
skich w dniu rocznicy Jego urodzin. I ta 
tradycja trwa do dzisiaj. O powołaniu 
w Toruniu wielowydziałowej wszech
nicy były czynione starania co najmniej 
od roku 1595. Zmiany zachodzące po 
wyzwoleniu ziem polskich spod oku
pacji niemieckiej te starania wprost spo
tęgowały. I do pozostających poza no
wymi wschodnimi granicami naszej 
Ojczyzny jeździli emisariusze władz 
wojewódzkich i miejskich, którzy za
chęcali tamtejszych uczonych do zain
teresowania się miastem urodzin Mi
kołaja Kopernika.

Nic więc dziwnego, że uczeni, któ
rzy w wyniku rezultatów II wojny świa
towej zostali zmuszeni opuścić swe 
macierzyste uczelnie Wilna i Lwowa, 
zwrócili uwagę na przyjazny klimat dla 
nauki w Toruniu i do tego miasta przy
byli, by, czasem po raz kolejny, przystą
pić do budowania warsztatów pracy na
ukowej i służby społeczeństwu.

Narodziny astronomii 
w Toruniu

W lipcu 1945 r. przybyła z Wilna do 
Torunia, transportem repatriacyjnym ad
resowanym do Łodzi, liczna grupa pra
cowników Uniwersytetu Stefana Bato
rego. Pozostali oni w Toruniu i to 
przesądziło o utworzeniu w mieście 
Kopernika uniwersytetu nazwanego 
imieniem Wielkiego Toruńczyka. Wśród 
przybyłych znalazło się troje astrono
mów: prof. Władysław Dziewulski, od
nowiciel Obserwatorium Astronomicz
nego w Wilnie i były rektor USB, senior 
konwoju, doc. Wilhelmina Iwanowska, 
astrofizyk i dr Stanisław Szeligowski, 
adiunkt USB, specjalista mechaniki nie
ba. To ich obecność i ranga naukowa

sprawiły, że na Wydzia
le Matematyczno-Przy
rodniczym nowo powo
łanego U niw ersytetu 
M ikołaja K opernika 
utworzono dwie kate
dry: Katedrę Astrono
mii i Katedrę Astrofizy
ki. Ta o sta tn ia  była 
pierwszą w Polsce ka
tedrą astrofizyki. Kate
drę Astronomii objął 
prof. Władysław Dzie
wulski, a Katedrę Astro
fizyki doc. W ilhelmina Iwanowska. 
Prof. Dziewulskiemu przypadł też trud 
pracy, przez dwie kadencje, w randze 
prorektora nad budowaniem zrębów 
nowego uniwersytetu (władze nie zgo
dziły się, by został jego rektorem) oraz 
zaszczyt wygłoszenia wykładu inaugu
racyjnego na pierwszej inauguracji 
roku akademickiego na UMK (5 stycz
nia 1946).

Przybyli do Torunia astronomowie, 
obok obowiązków związanych z orga
nizacją uniwersytetu i własnego bytowa
nia w nowym miejscu, musieli niejako 
od początku, po przerwie spowodowa
nej wojną, podjąć trud badań naukowych 
i organizacji astronomicznego warszta
tu pracy. Nie było tu prawie żadnej tra
dycji astronomicznej, brakowało ksią
żek i instrumentów. Zajęli się najpierw 
tym, co jako najcenniejsze przywieźli 
z Wilna: swymi przedwojennymi obser
wacjami i rachunkami. Wiedzieli, że je
dyną drogą zdobywania literatury na
ukowej była wymiana publikacji między 
obserwatoriami. Opracowywali więc 
pilnie posiadane materiały badawcze: 
wieloletnie fotograficzne dwubarwne 
obserwacje fotometryczne 10 cefeid do
konane w Wilnie tamtejszym refrakto- 
rem z trypletem Zeissa ( 0  150 mm, F = 
150 cm), analizowali obserwacje spek- 
trofotometryczne innych cefeid, wyko
nane przed wojną w Obserwatorium 
Sztokholmskim w Saltsjóbaden, racho
wali ruch różnych rodzin gwiazdowych 
w przestrzeniach naszej Galaktyki, mie
rzyli perturbacje w ruchu małych pla
net, wyznaczali krzywe blasku wielu 
gwiazd z prowadzonych także w czasie 
wojny obserwacji wizualnych. Podjęli 
też obowiązek pisania „wspomnień”
o swych kolegach, którzy zginęli w za
wierusze wojennej. Wyniki ich prac ba
dawczych stały się treścią Biuletynów 
Obserwatorium Astronomicznego w To

s. Leon Jeśmanowicz (1950) 

runiu. Pierwszy Biuletyn ukazał się już 
w czerwcu 1946 r. i był także pierwszą 
publikacją naukową Uniwersytetu Mi
kołaja Kopernika. Rozesłano go do pla
ców ek astronom icznych na całym  
świecie wraz z informacją o nowym ob
serwatorium i apelem o nadsyłanie po
wstałych w czasie wojny publikacji, 
katalogów i innych książek oraz dzieł 
naukowych. Przez następne prawie trzy 
dziesięciolecia Biuletyn Obserwatorium 
Astronomicznego UMK, publikowany 
głównie w ramach wydawnictw Towa
rzystwa Naukowego w Toruniu, był 
ważnym świadectwem  toruńskiego 
życia astronomicznego i środkiem wy
miennym dla zdobywania wielu cen
nych pozycji bibliograficznych. Pierw
sze przesyłki z książkam i nadeszły 
z Poznania— tamtejsza Biblioteka Uni
wersytecka oddała do Torunia posiada
ne dublety katalogów i map nieba oraz 
wielu kompletów czasopism.

Wraz z odzewem na apel o książki
i czasopisma nadszedł też odzew na sta
wiane niektórym obserwatoriom pyta-

Prof. W. Dziewulski z przyjaciółmi przed pa
wilonem teleskopu Drapera (1951)
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Budynek główny Obserwatorium w Piwnicach, rok 1959

nia o instrumenty, które nie były im nie

zbędne, a które mogłyby jeszcze pełnić 

astronomiczną służbę w nowo powsta

łym toruńskim ośrodku badań astrono

micznych. Nie można bowiem było 

mieć nadziei, aby w tak zniszczonym 

wojną kraju, jakim była Polska, rząd 

znalazł pieniądze na tak mało praktycz

ne rzeczy, jak instrumenty astronomicz

ne. Pierwsza odpowiedź nadeszła od 

prof. Harolda Shapleya z Harvard Col

lege Observatory w Cambridge w USA: 

„Mamy wolny 8-calowy teleskop Dra- 

pera i natychmiast wysyłamy go Wam”. 

Teleskop rzeczywiście nadszedł do To

runia w czerwcu roku 1947 i stał się za

lążkiem dzisiejszego Obserwatorium 

Astronomicznego UMK.

Fakt posiadania teleskopu stał się sil

nym impulsem do pracy nad utworze

niem obserwatorium astronomicznego. 

Wiadomo było, że obserwatorium nie 

może być budowane w mieście, że trze

ba odsunąć miejsce obserwacji od świa

teł, pyłów i dymów miejskich. Ale też 

nie można odsuwać się za daleko od 

miasta, bo przecież obserwatorium, 

warsztat pracy astronomów, musi funk

cjonować w łonie uniwersytetu, jemu 

służyć i żyć jego życiem. Pracownicy 

i studenci muszą w rozsądnym czasie 

dotrzeć do obserwatorium i w rozsąd

nym czasie dojechać z obserwatorium 

do uniwersytetu —  a w owym czasie 

dostępnym środkiem transportu był 

transport konny! I rzeczywiście brycz

ka, zaprzężona w parę koni, przez jakiś 

czas woziła astronomów między Obser

watorium a Toruniem.

Po wielu, wcześniej już przeprowa

dzonych, rekonesansowych wyprawach 

wokół Torunia wybór padł na odległy

o 12 km na północ od centrum miasta 

majątek Piwnice. Bardziej naturalną lo

kalizacją obserwatorium byłoby jakieś 

miejsce na południe od miasta, tak aby 

horyzont południowy nie zakłócał świat

łami i dymami świateł gwiazd, ale tam 

panowało wojsko, co nie dawało żadnej 

nadziei lokalizacyjnej. Zdecydowano się 

na Piwnice, bo tu teren lekko się wzno

sił, osiągając najwyższe położenie 

w promieniu ok. 30 km od Torunia, był 

oddzielony od miasta głębokim na 4 km 

pasem zieleni (w tym rezerwat dębów), 

mało zaludniony i bez, w dającej się 

przewidzieć przyszłości, perspektyw bu

dowlanych. Plany rozwoju Torunia 

wskazywały na jego naturalną rozbudo

wę wzdłuż Wisły, w kierunku wschód-

-zachód, a nie na północ, w okalających 

go lasach. Wybór Piwnic na miejsce 

budowy obserwatorium pociągnął za 

sobą starania o „przydzielenie” tego 

majątku uniwersytetowi. Własny, odpo

wiednio duży teren z zapleczem gospo

darczym dawał bowiem szansę na od

powiednie wsparcie istnienia i przyszłą 

rozbudowę obserwatorium oraz jego 

ochronę przed szkodliwymi dla obser

wacji astronomicznych skutkami „roz

woju cywilizacyjnego” okolicy. I od sa

mego początku zdawano sobie sprawę 

z tego, że nie przystępuje się do budo

wy obserwatorium na miarę współczes

nego stanu astronomii i jej potrzeb in

strumentalnych. Nie tylko dlatego, że nie 

stać nas było na odpowiednio wielkie 

instrumenty, ale też i dlatego, że nasz 

klimat i rozległe równiny okolic dolnej 

Wisły czyniłyby bezowocnymi obser

wacje dokonywane nawet największy

mi teleskopami. Z całą świadomością 

rozpoczynano więc budowę obserwa

torium uniwersyteckiego, spełniające

go elementarne potrzeby badawcze 

i służącego głównie celom dydaktycz

nym, a przede wszystkim kształceniu 

przyszłych astronomów na tyle obezna

nych ze współczesnymi metodami 

i technikami obserwacyjnymi, aby mo

gli łatwo i efektywnie korzystać z więk

szych teleskopów i innych udogodnień 

placówek zagranicznych. Zresztą już 

w 1923 r., na zjeździe w Toruniu, astro

nomowie polscy podjęli uchwałę o po

trzebie budowy w Polsce ponaduniwer- 

syteckiego, ogólnonarodowego, dobrze 

wyposażonego ośrodka badań astrono

micznych. I zaczęli tę ideę wcielać w ży

cie, najpierw przed II wojną światową 

—  pod nazwą Narodowego Instytutu

Astronomicznego, a później, od 1953 r., 

pod nazwą Centralnego Obserwatorium 

Astronomicznego Polskiej Akademii 

Nauk. Później szwedzcy miłośnicy 

astronomii, za namową prof. Bertila 

Lindblada, opiekuna naukowego prof. 

W. Iwanowskiej z okresu przygotowy

wania przez nią doktoratu w Sztokhol

mie, wykonali dla UMK, za symbo

liczną opłatą, 2 instrumenty: teleskop 

paraboliczny w układzie Newtona

0 średnicy lustra 25 cm i kamerę 

Schmidta o średnicy lustra 35 cm i śred

nicy płyty korekcyjnej 30 cm. Te instru

menty przybyły do Torunia w 1951 r.

Jesienią 1947 r. rozpoczęła się budo

wa pierwszego pawilonu obserwacyjne

go Obserwatorium Astronomicznego 

UMK z obrotową kopułą o średnicy 5 m. 

Przywieziona z Wilna dokumentacja 

podobnego budynku znakomicie ułatwi

ła sprawę i w ten sposób stoi w Piwni

cach, zaklęta w betonowych kształtach, 

wileńska pamiątka astronomiczna. Na

desłany z Cambridge w USA teleskop, 

po niezbędnych adaptacjach (np. inna 

szerokość geograficzna Cambridge i To

runia), został ustawiony wiosną 1949 r.

1 od lipca 1949 r. podjął regularną pracę 

obserwacyjną. W roku 1999 minęło 50 

lat od rozpoczęcia w Uniwersytecie Mi

kołaja Kopernika zawodowych obser

wacji gwiaździstego nieba, co uczczo

no odpowiednią sesją naukową.

Teleskop Drapera to jeden z pierw

szych na świecie astrografów. Zbudo

wany został w roku 1891 jako „pomnik” 

przedwcześnie zmarłego ametykańskie- 

go fizyka Henry Drapera. Anna Maria, 

żona tego pioniera spektroskopii, wspar

ła w ten sposób prowadzony przez 

Edwarda C. Pickeringa ambitny pro-
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gram Obserwatorium Harwarda, pole
gający na opracowaniu katalogu jasno
ści fotograficznych i fotowizualnych 
gwiazd oraz ich klasyfikacji widmowej. 
Teleskopem tym wykonano w Cam
bridge przeszło 60 tys. fotometrycznych 
i widmowych zdjęć nieba i tak dalece 
przyczynił się on do realizacji zamierze
nia Pickeringa, że opracowany katalog 
zaw ierający prawie ćwierć miliona 
gwiazd nazywa się katalogiem Drapera 
—  Henry Draper Catalogue. Imiona 
gwiazd HD są do dzisiaj używane i znają 
je  wszyscy astronomowie na świecie.

Fotograficzna metoda obserwacji 
astronomicznych była w 1949 r. wciąż 
nowoczesną i dającą wiele nowych i cie
kawych rezultatów metodą badań astro
nomicznych. Podjęto więc w Toruniu 
program badań, do którego posiadany 
teleskop był szczególnie predysponowa
ny: fotograficzną fotometrię i spektro
fotometrię gwiazd. Postanowiono z jed
nej strony podjąć program obserwacyjny 
zmierzający do wyznaczenia struktury 
Galaktyki i ekstynkcji między gwiazdo
wej w wybranych, po konsultacji z od
powiednimi Komisjami Międzynarodo
wej Unii Astronomicznej, polach Drogi 
Mlecznej oraz dwubarwne obserwacje 
fotograficzne wybranych cefeid i gwiazd 
typu RR Lyrae.

Fotometryczne prace kalibracyjne, 
fotometria fotograficzna i fotowizualna 
oraz klasyfikacja widmowa gwiazd to
ruńskich pól Drogi Mlecznej i fotome
tria gwiazd zmiennych stały się przed
miotem pierwszych „obserwacyjnych” 
prac magisterskich, doktorskich, a na
wet habilitacyjnych. Później tematyka 
prac badawczych rozszerzała się na inne 
dziedziny astronomii, stosownie do 
wzrostu własnego wyposażenia, kontak
tów z ośrodkami zagranicznymi i roz
woju zainteresowań badawczych rosną
cej kadry. W roku 1953 rozpoczęła pracę

ustawiona w prowizorycznej „budce” 
wspomniana wyżej szwedzka kame
ra Schmidta zaopatrzona w pryzmat 
obiektywowy. Jej program badawczy 
dotyczył spektrofotometrii wybranych 
gwiazd, głównie w aspekcie ich spek
troskopowych różnic populacyjnych. 
Następnie, w 1958 r., przeniesiono ją  
i drugi 25 cm paraboliczny teleskop 
szwedzki (też zaopatrzony w pryzmat 
obiektywowy) do nowo zbudowanych 
bliźniaczych pawilonów obserwacyj
nych z kopułami o średnicy 5 m. 
W tym też czasie, na ciągle powięk
szającej swe rozmiary działce obser
watorium, zbudowano „budynek 
główny” obserwatorium mieszczący 
pracow nie naukowe, bibliotekę, 
warsztat mechaniczno-elektryczny 
i pokoje noclegowe dla astronomów.

Teleskop Drapera —  astrograf, D = 20 cm, F = 
145 cm —  teleskop, który rozpoczął historię 
Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach

Kolejne etapy rozwoju
W drugiej połowie lat 50. i na począt

ku lat 60. nastąpiły istotne zmiany 
w profilu badawczym i wyposażeniu to
ruńskiej astronomii. Z jednej strony roz
poczęto działania zmierzające do pod
jęcia w Toruniu obserwacji radiowego 
prom ieniow ania  ciał n ieb iesk ich , 
a z drugiej, w ramach realizacji projek
tu Centralnego Obserwatorium Astrono
micznego PAN, zakupiono w firmie 
Zeissa w Jenie teleskop Schmidta i do 
czasu zbudowania COA zainstalowano 
go w Obserwatorium w Piwnicach.

Przygotowania do uruchomienia ba
dań radioastronomicznych rozpoczęły 
się odpowiednim seminarium nauko
wym w roku 1956 i następnie budową 
anten i odbiorników. Duszą działań or
ganizacyjnych i budowniczym pierw
szych anten był Henryk Iwaniszewski, 
a projektantami i wykonawcami odbior
ników Stanisław Gorgolewski i Kazi
mierz Grzesiak, pracownicy Katedry 
Fizyki Doświadczalnej UMK. Pierw

szym instrumentem radioastronomicz
nym w Toruniu była, zbudowana w dru
giej połowie 1957 r., antena cylindrycz- 
no-paraboliczna o rozmiarach 12><26 m. 
Z jej pomocą udało się zarejestrować 
m.in. promieniowanie aktywnego Słoń
ca w dniu 6 lutego 1958 r. Po tym wy
czynie antena runęła pod naciskiem nad
miernego oblodzenia i zimowej wichury. 
Na jej miejsce zbudowano w ciągu paru 
miesięcy inną sterowalną w azymucie 
i wysokości antenę paraboliczną o śred
nicy 12 m. Używano jej do obserwacji 
Słońca na częstości 127 MHz (2,36 m) 
w latach 1958-1960. Zapoczątkowane 
wówczas badania radiowej emisji Słoń
ca na falach metrowych są prowadzo
ne do dziś w formie codziennej służby, 
chociaż anteny były kilkakrotnie zmie
niane. Obserwacje te pozwoliły m.in. 
mierzyć długoczasową zmienność ak
tywności radiowej korony słonecznej. 
Odnotowano wyraźnie różne cykle 
11 -letnie oraz opóźnienia maksimum 
aktywności radiowej względem mak-
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simum aktywności plamotwórczej. Ze
brane w ramach tej służby dane stano
wią obecnie najdłuższy na świecie ciąg 
obserwacji radiowych Słońca na tak ni
skich częstościach.

Inny wieloletni program badawczy 
radioastronomów toruńskich dotyczył 
zakryć radioźródeł przez koronę sło
neczną. Do tego programu zbudowano 
interferometr trój antenowy, o dłuższej 
bazie równej 1400 m, pracujący na czę
stości 32,5 MHz w latach 1961-1975. 
Wykryto anomalie w zachowaniu się 
korony, polegające na nieoczekiwanie 
małych rozproszeniach fal radiowych 
w koronie w okresach wzrastającej już 
aktywności, duże gradienty gęstości 
elektronowej i okresowe wzmocnienia 
strumienia radioźródła Tau A (mgławi
cy Krab) przez koronę. W późniejszym 
okresie zbudowano jeszcze parę innych 
przyrządów, głównie do obserwacji cen
trów aktywnych na Słońcu.

Z okazji Roku Kopernikowskiego 
(1973) udało się uzyskać środki na bu
dowę obszernego budynku na radio
astronomiczne pracownie naukowe, 
pracownie elektroniczne i warsztaty 
mechaniczno-elektryczne. Marzono
o dużym ośrodku radioastronomicznym 
z 5 teleskopami o średnicy 25 m. Pie
niędzy starczyło tylko na budynek i roz
poczęcie działań w celu budowy jednej 
15-m anteny. Radioastronomowie wpro
wadzili się do nowych pomieszczeń

Kanadyjski Spektrograf Kopernikowski (CCS) zamontowa
ny w ognisku Nasmystha na widłach teleskopu TSC w 1975 r.

w roku 1974/1975, a póź
niej (w latach 90.) uzupeł
nili budynek o odpowiednie 
sterownie radioteleskopów 
i zaplecze hotelowe. Ante
na paraboliczna o średnicy 
15 m powstała dzięki pasji 
i szczególnemu oddaniu tej 
sprawie Zygmunta Turły, 
z Pracowni Astrofizyki 
PAN w Toruniu i inżynie
rów Bibrohutu z Gliwic — Zygmunta 
Bujakowskiego i Eugeniusza Śledziew- 
skiego. Opracowany przez nich projekt 
został zrealizowany przez Mostostal 
i oddany w ręce astronomów w 1978 r.

We wszystkich tych pionierskich la
tach istniało ścisłe współdziałanie pra
cowników Uniwersytetu i Pracowni 
Astrofizyki PAN. Dzięki tej współpra
cy powstała aparatura badawcza do sput
nika KOPERNIK 500 (głównie Jan Ha
nasz) wprowadzonego na orbitę 19 
kwietnia 1973 r. oraz idea i realizacja 
budowy 15-m radioteleskopu parabo
licznego oddanego do eksploatacji 
w 1978 r. i niewielki sterowalny radio
teleskop paraboliczny do służby Słońca 
na częstości 2,8 GHz

W dziedzinie optycznej współpraca 
obu toruńskich instytucji astronomicz
nych była ciągle obecna. Jej owocem 
jest m.in. ulokowanie w Piwnicach, 
w 1962 r., największego wówczas pol
skiego teleskopu, który jest wspólną 
własnością Uniwersytetu Mikołaja Ko
pernika i Polskiej Akademii Nauk. Jest 
to teleskop typu Schmidta z wyprowa
dzonym, jako wtórnym, systemem 
optycznym Cassegraina (nazywamy go 
TSC). W ten sposób jest to instrument 
„uniwersalny”, bo z jednej strony jest 
szerokokątną i światłosilną kamerą fo
tograficzną (pole widzenia o średnicy 5°, 
światłosiła F/3) do obserwacji dużych 
obszarów nieba, a z drugiej — telesko
pem pozwalającym badać indywidual
ne gwiazdy, np. za pomocą fotometru 
fotoelektrycznego czy spektrografu. 
Średnica jego lustra głównego (sferycz
nego) wynosi 90 cm, średnica płyty ko
rekcyjnej Schmidta 60 cm, ogniskowa 
w układzie Schmidta 180 cm, a w ukła
dzie Cassegraina 1350 cm. Ówcześnie 
standardem było budowanie takich „uni
wersalnych” teleskopów. Takie też roz
wiązania optyczne zastosowano w naj
większym na świecie 137/200 cm 
teleskopie Schmidta w Tautenburgu 
w Niemczech i tak zbudowano u Zeissa

4 mniejsze teleskopy dla Budapesztu, 
Jeny, Pekinu i Torunia. Toruński tele
skop TSC został wyposażony w 2 pry
zmaty obiektywowe, dające dyspersję 
widm gwiazdowych odpowiednio ok. 
500 A/mm i 250 A/mm około linii wo
dorowej Ha (4340 A). W sumie teleskop 
ten pozwalał uzyskiwać widma gwiazd 
do 13 wielkości gwiazdowej i głównym 
jego programem badawczym stało się 
opracowanie Widmowego Przeglądu 
Drogi Mlecznej. Program realizowany 
był wspólnie z toruńską Pracownią 
Astrofizyki PAN.

Cennym dla Obserwatorium uzupeł
nieniem instrumentarium było uzyska
nie w 1975 r. spektrografu szczelinowe
go, tzw. Kanadyjskiego Spektrografu 
Kopernikowskiego, mogącego współ
pracować z TSC. Został on wykonany 
przez G.A. Bradleya i E.H. Richardso- 
na w Dominijnym Obserwatorium 
Astrofizycznym w Wiktorii w Kanadzie 
i jest kopernikowskim „darem Nauki
i Polonii Kanadyjskiej dla Uniwersyte
tu Mikołaja Kopernika”. Do takiej for
my kopernikowskiego daru dla Polski, 
Naukę i Polonię kanadyjską skłonili 
prof. Ryszard Bauer, toruński fizyk i Jan 
Smoliński, toruński astronom, ówcze
śnie przebywający na stażach w Kana
dzie, oraz, w sposób szczególny, prof. 
Wilhelmina Iwanowska. Pani Profesor 
odbyła swoiste kopernikowskie tournee 
po Kanadzie, wygłaszając w ośrodkach 
naukowych i polonijnych wykłady 
o Koperniku i problemach nauki w Pol
sce. Wyjątkową cechą tego spektrogra
fu jest oszczędność, z jaką wykorzystu
je  zebrane przez teleskop światło 
gwiazdy, m.in. zamiast klasycznej szcze
liny używa tzw. image slicer, autorskie
go pomysłu Richardsona, który wpro
wadza do spektrografu znacznie więcej 
światła (praktycznie w naszych warun
kach 3 razy) przy tej samej rozdzielczo
ści widma. Swoje wielkie dni spektro
graf ten przeżył już w końcu 1975 r., 
uzyskując — jako pierwszy na świecie

Teleskop Schmidta-Cassegraina (TSC). 
Średnica głównego lustra 90 cm, średnica 
płyty korekcyjnej 60 cm, ogniskowa w ukła
dzie Schmidta 180 cm, w układzie Casse
graina 1350 cm. Pole widzenia w układzie 
Schmidta 5°
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—  serię widm Nowej Cygni 1975 we 
wczesnych stadiach jej wybuchu. Póź
niej był głównym instrumentem w ba
daniach widm gwiazd magnetycznych 
i innych gwiazd osobliwych.

Kolejnym instrumentem obserwacyj
nym w Piwnicach był 60-cm teleskop 
paraboliczny Zeissa, zainstalowany 
w 1989 r. w kopule na miejsce szwedz
kiego, amatorskiego 25-cm teleskopu. 
Teleskop ten był pierwszym profesjonal
nym instrumentem zakupionym przez 
UMK dla Obserwatorium w Piwnicach. 
Pracuje on, od samego początku, z szyb
kim fotometrem fotoelektrycznym, ob
serwując różne gwiazdy zmienne. Ten 
rodzaj obserwacji w Piwnicach został 
ostatnio (2002 r.) wzbogacony poprzez 
zainstalowanie tzw. „małej kamery 
CCD”. Jest to skomputeryzowany 20- 
cm teleskop Schmidta-Cassegraina za
opatrzony w kamerę CCD, który razem 
z jeszcze jedną, pracującą na tym samym 
montażu kamerą CCD z teleobiektywem 
fotograficznym, służy do obserwacji fo- 
tometrycznych dużych liczb gwiazd 
w wybranych polach, czyli tzw. maso
wej fotometrii gwiazd. Jest to realizacja 
idei prof. Bohdana Paczyńskiego, 
wsparta też przez Niego ofiarowaną ka
merą CCD. Za pomocą tego instrumen
tu prowadzi się monitorowanie jasności 
gwiazd w wybranych obszarach północ
nego nieba i obserwacje gwiazd zmien
nych.

Lata 80. i 90. to okres budowy 
w Piwnicach 32 m anteny toruńskiego 
radioteleskopu, skrótowo nazywanego 
RT-4. Radioteleskop ten został uroczy
ście „uruchomiony” w dniu 22 paź
dziernika 1994 r. i otrzymał wtedy imię 
Mikołaja Kopernika. Głównymi kon
struktorami tego instrumentu byli, wspo
minany już mgr inż. Zygmunt Bujakow
ski i inż. Stanisław Drwięga z Gliwic, 
a w procesie inwestycyjnym brało udział 
59 krajowych firm. Generalnym wyko
nawcą był MOSTOSTAL Gdańsk, ge
neralnym koordynatorem realizacji po
szczególnych zadań był ówczesny rektor 
UMK prof. Stanisław Łęgowski, przy 
wydatnym udziale pracowników Kate
dry Radioastronomii.

Jest to reflektor paraboliczny o ciąg
łej powierzchni luster, pracujący 
w układzie Cassegraina, i o klasycznym 
montażu horyzontalnym. Dokładność 
powierzchni jego lustra głównego sięga 
0,4 mm i jest systematycznie kontrolo
wana i poprawiana. Ten 630-tonowy in

strument śledzi gwiazdy z dokładnością 
10 sekund łuku. Pod względem czuło
ści i rozdzielczości ustępuje tylko dwóm 
największym radioteleskopom europej
skim (100 m w Effelsbergu w Niem
czech i 76 m w Jodrell Bank w Wielkiej 
Brytanii). Radioteleskop ten jest wypo
sażony w nowoczesne, kriogenicznie 
chłodzone systemy odbiorcze na pasma 
1,4; 1,6; 5; 6,8 i 30 Ghz, które są zamon
towane w kabinie ogniskowej teleskopu. 
Są to radiometry mierzące dwie ortogo
nalne składowe polaryzacji w szerokim 
paśmie odbieranych częstotliwości (500 
MHz). Są one komputerowo sterowane 
i strojone, posiadają też przemianę czę
stotliwości fazowo zsynchronizowaną 
do wodorowego wzorca częstotliwości 
i czasu. Wzorcem tym jest maser wodo
rowy pracujący nieprzerwanie od roku 
1994, posiadający dokładność 10 14 s.Na 
pomocniczy osprzęt radioteleskopu skła
dają się również odbiorniki czasu GPS, 
szybki szerokopasmowy spektrograf, 
zwany „maszyną pulsarową”, autokore
lacyjny cyfrowy „4><4096”-kanałowy 
spektrograf oraz stacja meteorologiczna. 
Obecnie (2005 r.) trwają, prowadzone 
wraz z radioastronomami z Jodrell Bank, 
intensywne prace nad budową i zainsta
lowaniem na tym radioteleskopie siatki 
100 odbiorników na falę o długości 1 cm 
(30 GHz), czyli systemu OCRA. Ten 
projekt umożliwi dokonanie w Piwni
cach pionierskiego przeglądu nieba na 
tej długości fali. W ramach Szóstego Eu
ropejskiego Programu Ramowego ra
dioastronomowie toruńscy uczestniczą 
obecnie, razem z ośrodkami badawczy
mi w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Ho
landii i Australii w programach Faraday 
i Pharos, których celem jest wypraco

wanie nowych, bardzo efektywnych 
technologii obserwacji radiowych ciał 
niebieskich, a w szczególności dokony
wanie przeglądów nieba na wybranych 
długościach fali. Udział i doświadcze
nia zdobyte poprzez uczestnictwo we 
wspomnianych wyżej programach 
otworzą radioastronomom toruńskim 
pełnoprawny dostęp do uczestnictwa 
w budowie i eksploatacji planowanego 
radioteleskopu-olbrzyma, SKA (Square 
Kilometre Array) — radioteleskopu
0 powierzchni zbierającej równej jedne
mu kilometrowi kwadratowemu.

Nowe perspektywy i możliwości 
stworzyła w Piwnicach przeprowadzo
na w 2004 r. renowacja obydwu (60 cm
1 90 cm) teleskopów optycznych oraz 
wyposażenie ich w nowe kamery pomia
rowe i podglądowe. Wszystkie lustra 
teleskopów zostały poaluminizowane 
w zakładach ZEISS w Jenie. Superczu- 
ła, sprzężona ze wzmacniaczem obrazu 
kamera do podglądu szczeliny spektro
grafu pozwoli na pracę z tzw. image sli- 
cerem, wydatnie zwiększającym zasięg 
i zdolność rozdzielczą Spektrografu Ka
nadyjskiego. Fotometr diafragmowy na 
teleskopie 60 cm został zastąpiony 
szybką fotometryczną kamerą CCD
0 rozmiarach 2,5x2,5 cm (1000x1000 
pikseli SBIG STL-1001). Najciekawsze 
perspektywy wydają się rysować przed 
spektrofotometrią bezszczelinową 
opartą na teleskopie 90 cm w systemie 
Schmidta z pryzmatem obiektywowym
1 nową kamerą CCD o rozmiarach 
3,6x2,5 cm (4000x2700 pikseli SBIG 
STL-11000M) i z gładką charaktery
styką spektralną.

Niewątpliwie największy przełom 
w dziedzinie dostępu astronomów to-

Radioteleskop cylindryczny 12*26 m— pierwszy duży radioteleskop w Piwnicach (1958-1960)
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ruńskich do nowoczesnych instrumen
tów badawczych w dziedzinie optycz
nej stanowi udział Polski (w tym UMK) 
w budowie i eksploatacji wielkiego, 
10-m teleskopu SALT (Southern Afri
can Large Telescope). W roku 1998 Pol
ska wraz z Republiką Południowej 
Afryki, Stanami Zjednoczonymi, Zjed
noczonym Królestwem, Nową Zelandią 
i Niemcami przystąpiła do Konsorcjum, 
którego celem jest budowa i eksploata
cja w Afiyce wielkiego teleskopu tran
zytowego, podobnego do teleskopu 
HETa w Teksasie. Jego celem będzie ba
danie, głównie metodami spektroskopo
wymi, obiektów południowego nieba. 
Polska ma 10% wkład w koszty budo
wy tego teleskopu i taki też będzie pol
ski udział w wykorzystywaniu czasu ob
serwacji. Astronomowie toruńscy są 
obecni w gremiach kierowniczych tego 
projektu i pilnie przygotowują się do 
pracy z tym teleskopem.

Struktury organizacyjne
Początkowo powstały na UMK dwie 

katedry: Katedra Astronomii i Katedra 
Astrofizyki. Później tworzyły one Ze
spół Katedr z Obserwatorium Astrono
micznym jako odrębną jednostką. Od 
roku 1956jednostkom tym towarzyszyła 
toruńska Pracownia Astrofizyki I Zakła
du Astronomii PAN. Zakład Astronomii 
PAN został powołany do życia w tym 
samym roku jako zalążek przyszłego 
Centralnego Obserwatorium Astrono
micznego Polskiej Akademii Nauk. To 
obserwatorium nigdy nie powstało, ale

widomym świadkiem tej idei, obok 
CAMK-u w Warszawie, jest 60/90-cm 
teleskop Schmidta-Cassegraina, stojący 
i pracujący od 1962 r. w Obserwatorium 
Astronomicznym UMK w Piwnicach.

W roku 1969, w ramach ogólnej re
formy Szkolnictwa Wyższego, Zespół 
Katedr został przekształcony w Instytut 
Astronomii UMK, w którego skład 
wchodziły, jako zakłady, poprzednie 
katedry z lekko zmienioną nazwą. Były 
to: Zakład Astrofizyki i Astronomii 
Gwiazdowej, Zakład Mechaniki Nieba 
oraz Obserwatorium Astronomiczne. 
Z Zakładu Astrofizyki i Astronomii 
Gwiazdowej wydzielił się wkrótce Za
kład Radioastronomii, którego zalążek 
funkcjonował wcześniej jako Zespół Ra
dioastronomii w ramach Katedry Astro
fizyki. W roku 1979 Zakład ten uzyskał 
samodzielność instytucjonalnąjako Ka
tedra Radioastronomii. Ten stan organi
zacyjny trwał do końca roku 1996. 
Z dniem 1 stycznia 1997 r. połączono 
wszystkie uniwersyteckie jednostki or
ganizacyjne astronomii w jedno Cen
trum Astronomii UMK z podziałem na 
Katedrę Astronomii i Astrofizyki oraz 
Katedrę Radioastronomii. Zakład Me
chaniki Nieba znalazł się w strukturze 
Katedry Astronomii i Astrofizyki, ale 
jego kadra zachowała swą tematykę ba
dawczą i perspektywę wydzielenia się 
w odrębną jednostkę organizacyjną.

Zakład Astronomii PAN w Warsza
wie w roku 1975 zmienił nazwę na Cen
trum Astronomiczne im. Mikołaja 
Kopernika. Toruńska Pracownia Astro

fizyki I, od tego momentu nale
żąca do C AMK, choć była w sen
sie formalno-prawnym odrębną 
jednostką naukowo-badawczą, fi
zycznie znajdowała się w łonie 
astronomii uniwersyteckiej aż do 
roku 1993. Od początku swego 
istnienia, tj. do roku 1976, kiero
wana była przez prof. Wilhelmi
nę Iwanowską, a jej pracownika
mi byli i są absolwenci toruńskiej 
astronomii. Wzajemnie też prze
nikały się programy badawcze 
i prowadzone były wspólne semi
naria naukowe. W 1993 r. pra
cownia ta przeprowadziła się do 
nowo odrestaurowanej staraniem 
CAMK kamieniczki mieszczań
skiej na Starym Mieście w Toru
niu i stanowi, obecnie nawet 
w sensie terytorialnym, odrębną 
toruńską astronomiczną jednost

kę badawczą. Niemniej jednak niektó
rzy pracownicy, obecnie już Zakładu 
Astrofizyki PAN na tzw. częściowych 
etatach, zasilają kadrę naukowo-dydak
tyczną Centrum Astronomii UMK pro
wadząc wykłady i ćwiczenia oraz zdo
bywając w ten sposób młodych adeptów 
astronomii jako doktorantów i pracow
ników tej placówki astronomicznej Pol
skiej Akademii Nauk w Toruniu.

Profil badawczy
Astronomia gwiazdowa, mechanika 

nieba i astrofizyka były specjalnością na
ukową twórców toruńskiej astronomii 
i w tych też kierunkach ukształtował się 
profil badawczy założonego przez nich 
ośrodka. Astronomia gwiazdowa to 
dziedzina, która zajmuje się ruchami 
i rozmieszczeniem gwiazd w naszej Ga
laktyce, posługując się głównie meto
dami statystycznymi. Prof. Władysław 
Dziewulski, wraz z pierwszymi ucznia
mi, wyznaczał kierunek i tempo ruchu 
Słońca względem różnego rodzaju „ro
dzin” gwiazdowych i ruchy w Galakty
ce różnych kategorii gwiazd (np. gwiazd 
szybkich, gwiazd podwójnych, gwiazd 
typu A itp.). Dużo też czasu poświęcał 
prof. Dziewulski badaniom ruchu i per
turbacji wiekowych planetoid, wywoła
nych działaniem planet. Pomagali Mu 
pierwsi asystenci-studenci Katedry 
Astronomii (H. Gadzikowska-Hutoro- 
wicz, H. Iwaniszewski). Tej tematyki 
dotyczyła też rozprawa habilitacyjna 
Stanisława Szeligowskiego, broniona 
w 1947 r. Później uczestniczyli w tych 
badaniach S. Gąska i T. Boenigk, któ
rzy uzyskali doktoraty w dziedzinie me
chaniki nieba jeszcze pod opieką prof. 
Dziewulskiego. Nie było wtedy maszyn 
liczących — tablice logarytmiczne były 
podstawową pomocą naukową a zdo
byty po jakimś czasie, napędzany ręcz
nie, zwykły arytmometr stał się najbar
dziej zapracowanym instrumentem 
badawczym Katedry. Z biegiem czasu 
problemy stabilności orbit ciał układu 
planetarnego i badania orbit planetoid 
stały się głównym przedmiotem badań 
Zakładu Mechaniki Nieba. Dzisiaj to
ruńscy „mechanicy nieba” aktywnie 
uczestniczą w wypracowaniu metod 
analizy obserwacji pozasłonecznych 
układów planetarnych, ich odkrywania 
i analizy ich dynamiki. Owocem dzia
łalności astronomów toruńskich w dzie
dzinie mechaniki nieba jest kilkadzie
siąt publikacji naukowych, 7 doktoratów

Radioteleskopowy tandem Obserwatorium w Piwni
cach: radioteleskopy RT-3 (15 m) i RT-4 (32 m)
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i 3 habilitacje własnych wychowanków.
Astrofizyka posługuje się głównie 

fotometrią, mierząc strumień dochodzą
cego do nas promieniowania ciał niebie
skich, i spektroskopią, rozkładając ten 
strumień według długości fal i badając 
ten rozkład i szczegóły jego struktury. 
Do tego rodzaju badań doskonale nada
wał się teleskop Drapera i program ba
dawczy Katedry Astrofizyki został do
pasowany do jego możliwości. Dość 
długa seria prac magisterskich i doktor
skich dotyczyła dwubarwnych badań fo- 
tometrycznych różnych obszarów nie
ba. Z fotometrii fotograficznej, na 
podstawie własnych, zebranych w Piw
nicach materiałów obserwacyjnych, 
wnoszono o strukturze Drogi Mlecznej 
w wybranych polach i o zmienności róż
nych gwiazd zmiennych, w tym gwiazd 
typu RR Lyrae. Dla tych ostatnich 
W. Iwanowska wcześniej odkryła spek
troskopowe różnice związane z przyna
leżnością do różnych populacji, wska
zujące na dwudzielność tej grupy 
gwiazd, uważanej za jednorodną. Nale
żało więc przesunąć punkt zerowy skali 
relacji „okres-jasność absolutna” 
i w konsekwencji to odkrycie stanowi
ło poważny argument dla podwojenia 
skali odległości we Wszechświecie, co 
rzeczywiście dokonało się w początku 
lat 50. Prowadzono też analizę spek- 
trofotometryczną różnych grup gwiaz
dowych w aspekcie uchwycenia spek
troskopowych kryteriów ich różnej 
przynależności populacyjnej. W długiej 
serii prac W. Iwanowska z szeregiem 
współpracowników —  magistrantów 
i asystentów poszukiwała statystycz
nych wskaźników przynależności popu- 
lacyjnej różnego rodzaju „rodzin” 
gwiazdowych i mgławic planetarnych.

Uruchomienie w Piwnicach telesko
pu Schmidta-Cassegraina zintensyfiko
wało badania spektrofotometryczne. 
Głównym programem obserwacyjnym 
tego teleskopu było opracowanie spek- 
trofotometrycznego katalogu gwiazd 
Drogi Mlecznej i okolic bieguna galak
tycznego w dwóch dyspersjach, stosow
nie do posiadanych pryzmatów obiek
tywowych (pracowali nad tym m.in. 
R. Głębocki i J. Smoliński, A. Strobel). 
Ponadto prowadzono obserwacje spek
trofotometryczne wybranych gwiazd 
osobliwych, np. węglowych, nowych, 
a nawet komet. Kanadyjski spektrograf 
szczelinowy ukierunkował badania na 
spektrofotometrię gwiazd osobliwych,

najpierw magnetycznych gwiazd Ap, 
później obserwowane były m.in. gwiaz
dy nowe, gwiazdy symbiotyczne i inne. 
Użycie teleskopu Schmidta do bezpo
średnich zdjęć nieba w okresie powrotu 
komety Halleya wykazało jego znako
mitą jakość optyczną i przydatność do 
pomiarów astrometrycznych. Przy oka
zji odkryto kilka planetoid.

Staże toruńskich  astronom ów  
w ośrodkach zagranicznych zaowoco
wały rozszerzeniem tematyki badań 
macierzystego ośrodka. Długotermino
we pobyty 3 młodych pracowników 
w Instytucie Astrofizycznym w Liege 
w Belgii i we Francji (A. Woszczyk, 
A. Stawikowski, S. Grudzińska) wpro
wadziły do Torunia trwającą do dziś tra
dycję badań kometamych. S. Gorgo- 
lewski przez rok specjalizował się 
w badaniach radioastronomicznych 
w Cambridge i zaszczepiał później 
w Toruniu radiowe badania Słońca i no
we idee instrumentalne. Później, jego 
śladem do MRAO w Cambridge jechał 
A. Kus, do MPIfR w Bonn— A. Wolsz- 
czan, a do NRAO w USA — Z. Turło. 
Zaowocowało to nowymi stopniami na
ukowymi, programami badawczymi 
i nowymi instrumentami, co procentu
je we współczesnych badaniach radio
astronomicznych. W USA odbywali też 
swe podoktorskie staże młodzi astrofi
zycy. Badania atmosfer gwiazdowych, 
materii międzygwiazdowej i atmosfer 
planetarnych weszły lub zostały pogłę
bione w planach badawczych w Toru
niu. Przyjeżdżali też do Torunia astro
nomowie z całego świata.

W Toruniu odbyły się: Nadzwyczaj
ny Kongres Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej (1973), 4 specjalistycz
ne sympozja pod patronatem tej organi
zacji (1973, 1974, 1976 i 1987) oraz 
kongres Europejskiego Towarzystwa 
Astronomicznego (1993). Dziś badania 
struktury Galaktyki, fizyki materii mię
dzygwiazdowej, gwiazd symbiotycz- 
nych i innych gwiazd kataklizmicznych, 
gwiazd Wolfa-Rayeta oraz gwiazd 
w późnych stadiach ewolucji, w tym 
mgławic planetarnych i pulsarów, są 
głównymi zagadnieniami, nad którymi 
pracują toruńscy astrofizycy.

Ogromnego wysiłku wymagała bu
dowa, najpierw oddanego do użytku 
w 1978 r., 15-m radioteleskopu RT-3, 
a następnie uruchomionego w 1995 r. ra
dioteleskopu RT-4. Ten ostatni to instru
ment o europejskiej klasie, mający śred-

60-cm teleskop paraboliczny Zeissa z szyb
kim fotometrem fotoelektrycznym

nicęparaboloidalnej czaszy równą 3 2 m. 
Pierwszy z tych instrumentów wprowa
dził radioastronomów toruńskich do 
międzynarodowej wielkobazowej sie
ci interferometrycznej VLBI i dostar
czył niezbędnych doświadczeń do bu
dowy RT-4. Ten ostami stał się istotnym 
elementem światowej sieci VLBI i po
zwolił na przedsięwzięcie nowej, atrak
cyjnej tematyki badawczej. Tutaj wspo
mnijmy tylko, że chodzi o badania 
aktywnych jąder galaktyk tzw. AGN-ów, 
międzygwiazdowych maserów, kwaza- 
rów itp. obiektów. We współpracy z Uni
wersytetem w Manchesterze i jego 
76-m radioteleskopem w Jodrell Bank, 
przy pomocy technologii zaczerpniętej 
z przygotowywanych misji kosmicz
nych Europejskiej Agencji Kosmicznej 
ES A, planuje się pionierski przegląd nie
ba na długości fali 1 cm itd. „Urania” 
więcej pisała o tym instrumencie m.in. 
w nr 1 z 2005 r.

Kilkaset (przeszło 600) publikacji 
naukowych, przeszło 200 astronomicz
nych dyplomów magisterskich, przeszło 
70 doktoratów, 30 habilitacji, 10 nomi
nacji profesorskich wychowanków to
ruńskiej astronomii — to w skrócie tyl
ko niektóre liczby obrazujące dorobek 
60 lat uprawiania astronomii na Uniwer
sytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Autor, profesor astrofizyki i Redak
tor Naczelny „LIranii-Postępów  
Astronomii”jest świadkiem i uczest
nikiem rozwoju toruńskiej astrono
mii od roku 1951
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Paweł Rudawy Aktywność
magnetyczna
SłońcaWszyscy wiemy, że Słońce jest 

niczym nie wyróżniającą się 
gwiazdą ciągu głównego, 
położoną na peryferiach 
typowej, dużej, spiralnej 
Galaktyki, w jednym z je j  
ramion, zwanym ramieniem 
Oriona, około 28 tys. lat św. 
od centrum. Ani typ widmowy: 
G2V, ani jasność 
bolometryczna M bgl =  4'", 74, 
ani wreszcie średnica na 
poziomie fotosfery D @ =

1 392 520 km ±  140 km 
czy masa M @ =  

(l,9891±0,0012)xl0S0 kg 
niczym nie wyróżniają Słońca 
spomiędzy, jak  się ocenia, 
ponad 120 a może nawet 
150 mld gwiazd ciągu 
głównego w Galaktyce. Do 
początku lat 90. X X  w. jedyną 
istotną cechą Słońca, 
wyróżniającą je  spomiędzy 
innych gwiazd, był własny 
układ planetarny, zresztą 
jedyny, którego istnienie było 
wówczas potwierdzone 
obserwacyjnie. Niestety, 
odkrycie do dziś 180 planet 
w 147 układach planetarnych, 
w tym licznych układów 
planetarnych wokół gwiazd 
ciągu głównego, pozbawiły 
Słońce ostatniego tytułu do 
roszczenia sobie przez nie 
prawa do uznania jego  
wyjątkowości... Czy warto 
więc zajmować się czymś tak 
pospolitym jak  Słońce?

Czy warto zajmować się 
Słońcem?

Słońce jestjedyną gwiazdą położoną 
na tyle blisko Ziemi (jego średnia od
ległość od Ziemi wynosi zaledwie 
149,6x106 km), że bez trudu można je 
obserwować jako dwuwymiarowy obiekt 
-  tarczę o stosunkowo dużej średnicy 
widoczną na tle sfery niebieskiej. Wido
ma średnia średnica kątowa Słońca ob
serwowanego w świetle widzialnym 
wynosi aż <J>@ = 1919” łuku, co oznacza, 
że na środku jego tarczy 1” łuku odpo
wiada około 726 km.

Słońce, jak wszystkie gwiazdy ciągu 
głównego, jest kulą plazmową której 
gęstość zmniejsza się (w niektórych war
stwach nawet dość szybko) przy oddala
niu się od centrum, jednak nigdzie nie 
spada gwałtownie do zera. Ponieważ 
w Słońcu brak jest wyróżnionej po
wierzchni granicznej, dlatego za umowną 
granicę jego wnętrza przyjęto dolną część 
fotosfery, czyli cienkiej, o grubości zale
dwie około 300-400 km warstwy plazmy, 
emitującej znakomitą większość promie
niowania widzialnego (a dokładniej mó
wiąc miejsce, gdzie jej grubość optyczna 
w dziedzinie optycznej wynosi t500=1, 
czyli staje się ona praktycznie nieprze
zroczysta). Warto wspomnieć, że gęstość 
plazmy fotosferycznej w miejscu, gdzie 
temperatura materii słonecznej osiąga 
minimum (spada do 4200 K), wynosi

zaledwie 4,9x1c-6 kg/m3, czyli 33 mld 
razy mniej od gęstości plazmy w jądrze 
Słońca, a nawet 272 000 razy mniej od 
gęstości atmosfery ziemskiej! Dlaczego 
więc brzeg Słońca w świetle widzialnym 
nie jest rozmyty, lecz wydaje się bardzo 
ostry? Otóż niezależnie od kierunku, 
w jakim patrzymy na fotosferę, niemal 
„pionowo z góry” (przy obserwacjach 
obiektów widomych blisko środka tarczy 
słonecznej) bądź też niemal „stycznie” 
(przy obserwacjach obiektów widomych 
w pobliżu krawędzi tarczy), już dla nie
wielkiej głębokości geometrycznej 
wzdłuż linii widzenia jest wystarczająco 
dużo materii, by stała się ona nieprzezro
czysta. Tak więc, ponieważ grubość fo
tosfery w stosunku do dhigości promie
nia Słońca jest bardzo mała (mniej niż 
0,1%), a Słońce obserwujemy z nieba
gatelnej odległości około 150 min km, 
brzeg jego tarczy wydaje się nam ideal
nie ostry.

Obserwacje Słońca mogą być prowa
dzone z dużą przestrzenną, spektralną 
i czasową zdolnością rozdzielczą. Kon
kretne minimalne wartości tych parame
trów zależą oczywiście od przedziału 
widmowego, ale dla orientacji warto po
dać, że najlepsze naziemne obserwacje 
wąskopasmowe (filtrogramowe) w dzie
dzinie widzialnej, uzyskiwane np. duń
skim teleskopem próżniowym DOT (ang. 
Dutch Open Telescope), mają po opra-
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cowaniu numerycznym przestrzenną 
zdolność rozdzielczą sięgającą 0,1 ”-0,2” 
luku (czyli 75-150 km na Słońcu), a efek
tywna czasowa zdolność rozdzielcza 
spektralnych obserwacji radiowej emisji 
Słońca w przedziale decymetrowym, 
wykonywanych radioteleskopem Uni
wersytetu Toruńskiego z podłączoną tzw. 
Maszyną Pulsarową, wynosi poniżej 
1 ms. Największy na świeciekoronograf, 
zainstalowany w Instytucie Astronomicz
nym Uniwersytetu Wrocławskiego, po
zwala w sprzyjających warunkach uzy
skać obrazy o przestrzennej zdolności 
rozdzielczej do 0,5” luku, a instrument 
zaćmieniowy SECIS, który 29 marca 
2006 r. zostanie użyty przez brytyjsko- 
-polską ekspedycję do obserwacji emisji 
korony słonecznej podczas całkowitego 
zaćmienia Słońca w Libii, pozwala reje
strować do 140 obrazów korony na se
kundę.

Choć Słońce jest najjaśniejszym 
obiektem na sferze niebieskiej (Myis = 
-26m,7), to precyzyjne pomiaryjego wie
lu parametrów fizycznych, np. pomiary 
rozkładu pól magnetycznych, wymagają 
zebrania większej ilości energii i lepszych 
zdolności rozdzielczych, niż mogą to za
pewnić największe obecnie istniejące te
leskopy heliofizyczne. Dlatego od 2000 r. 
trwają prace przygotowawcze, niestety 
bez udziału Polski, do budowy telesko
pu heliofizycznego ATST (ang. Advan
ced Technology Solar Telescope), czyli 
w luźnym tłumaczeniu Zaawansowane
go Technologicznie Teleskopu Słonecz
nego. ATST będzie miał zwierciadło 
główne o średnicy 4 m (!), zintegrowaną 
optykę adaptywną (przestrzenna zdol
ność rozdzielcza ~0,1"), niski poziom 
światła rozproszonego (<10% dla plam 
słonecznych, 10-6 w podczerwieni) oraz 
najnowocześniejsze, łatwo modyfikowal
ne instrumenty badawcze. Teleskop ten 
umożliwi, między innymi, badania bar
dzo słabych pól magnetycznych (dokład
ność pomiaru polaryzacji: 10-4 natęże
nia), w tym pomiary pól magnetycznych 
w koronie (!), testowania modeli dyna
ma turbulentnego w gómej części strefy 
konwektywnej, pomiary oscylacji pętli/ 
rur pola magnetycznego oraz testowanie 
modeli grzania chromosfery i korony, te
stowanie modeli wypływania strumieni 
magnetycznych formujących obszary ak
tywne z obszaru działania dynama w re
jonie dolnej krawędzi warstwy konwek
tywnej i wiele innych.

Obserwacje Słońca są interesujące nie

tylko dla heliofizyków czy astrofizyków, 
którzy przy rozwiązywaniu niektórych 
problemów z dziedziny fizyki gwiazd 
mogą wykorzystywać Słońce jako „sta
nowisko testowe”. Obserwacje zjawisk 
zachodzących na Słońcu wzbudzają tak
że wielkie zainteresowanie badaczy zaj
mujących się np. fuzją termonukleamą, 
gdyż skale przestrzenne i czasowe oraz 
parametry fizyczne zachodzących na 
Słońcu procesów (oddziaływania silnych 
pól magnetycznych w ośrodku plazmo
wym, temperatury i gęstości plazmy) 
daleko przekraczają wartości możliwe do 
uzyskania w ziemskich laboratoriach.

Struktura atmosfery Słońca
Rozkład wertykalny i horyzontalny 

parametrów fizycznych materii i pól w at
mosferze Słońca jest bardzo niejednorod
ny. Jeszcze w latach 50. ubiegłego wie
ku atmosferę Słońca modelowano jako 
układ czterech, dość homogenicznych, 
koncentrycznych warstw plazmy o wy
raźnie różnych podstawowych parame
trach (w szczególności temperaturze 
i gęstości), a mianowicie: fotosfery 
o grubości około 300 km, jej temperatu
ra efektywna wynosi Teff= 5770 ±2,5 K 
(jest to temperatura ciała doskonale czar
nego, którego widmo emisji najlepiej od
powiada widmu Słońca), chromosfery
0 grubości około 2500 km i temperatu
rze rzędu 6-10 000 K, warstwy przejścio
wej o grubości ocenianej na kilkadziesiąt 
kilometrów, w której temperatura gwał
townie rośnie do wartości koronalnych
1 korony o temperaturze rzędu 1-2 MK 
w obszarach spokojnych.

Wyniki analizy rozkładu pól magne
tycznych i ich oddziaływania z plazmą 
wnętrza Słońca i jego atmosfery stopnio
wo doprowadziły do powstania współ
czesnego modelu atmosfery Słońca, któ
rej nie można już podzielić na wyraźnie 
różne warstwy materii o odmiennych 
parametrach, lecz raczej należy postrze
gać ją  jako wysoce dynamiczny i niejed
norodny, trójwymiarowy ośrodek wypeł
niony materią, której poszczególne, 
wydzielone obszary bądź struktury mają 
parametry (w szczególności gęstość 
i temperaturę) uznawane za typowe bądź 
charakterystyczne dla materii typu koro- 
nalnego, warstwy przejściowej czy też 
chromosferycznej. „Współczesna” at
mosfera Słońca jawi się nam więc jako 
ośrodek, w którym np. zgęstki materii 
typu chromosferycznego, posiadające 
własną warstwą przejściową mogą być

ze wszystkich stron (w tym także „od 
dołu”) otoczone materią koronalną.

Bardzo interesującym problemem ba
dawczym jest znany od ponad pół wieku 
fakt, że temperatura plazmy w atmosfe
rze Słońca zaczyna wzrastać(l) powyżej 
poziomu minimum temperatury (T = 
4200 K) na granicy fotosfery. W spokoj
nych obszarach korony temperatura pla
zmy osiąga średnio (1-2)><106 K, a w 
obszarach aktywnych nawet 4x106 K. 
Łączne straty energii tak gorącej korony 
słonecznej poprzez promieniowanie, 
przewodnictwo do chromosfery oraz 
energię unoszoną przez wiatr słoneczny 
w obszarach o otwartej konfiguracji pól 
magnetycznych (w dziurach koronal
nych) wynoszą około (l-3)xl02 W nr2, 
a w obszarach z polami magnetycznymi 
o zamkniętej konfiguracji (w szczegól
ności w otoczeniu obszarów aktywnych) 
sięgają nawet 104 W nr2. Tak więc cał
kowite straty energii z korony wynoszą 
około 5X 10~5 pełnej mocy promieniowa
nia Słońca (L0 = (3,854±0,006)x 1026 W). 
Pomimo tak wielkich strat oraz ustawicz
nie zachodzących w koronie słonecznej

Jedna z rozpatrywanych koncepcji układu 
optycznego i konstrukcji teleskopu ATST. 
Teleskop zbudowany będzie w układzie alt- 
azymutalnym, średnica lustra głównego wy
niesie 4 m, instrumenty badawcze zostaną 
umieszczone na obrotowych podłogach 
w celu kompensacji rotacji obrazu. Na rysun
ku pominięto pawilon teleskopu wraz z ko
pułą obrotową oraz cały blok pomieszczeń 
technicznych, laboratoriów i pracowni ba
dawczych
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procesów i zjawisk znacząco zmieniają
cych jej lokalną temperaturą i bilans ener
gii (takich jak rozbłyski słoneczne i for
mowanie się protuberancji, w iatr 
słoneczny), korona rozpatrywana jako 
całość stale utrzymuje temperaturę rzę
du miliona K. Niewątpliwie następuje 
więc kompensowanie jej strat energii 
przez stale działający proces — lub kilka 
jednocześnie działających procesów — 
tak zwanego globalnego grzania korony. 
Do chwili obecnej nie udało się jedno
znacznie zidentyfikować mechanizmu 
przenoszenia energii do korony (jest to 
podstawowy cel badawczy wspomnianej 
wcześniej ekspedycji zaćmieniowej) oraz 
jej dyssypacji w koronie. Dominuje jed
nak pogląd, że globalne grzanie korony 
następuje prawdopodobnie w wyniku 
bardzo licznych nanorozbłysków (o ener
giach rzędu E ~1016 J na nanorozbłysk) 
i, dodatkowo, w wyniku dyssypacji w ko
ronie energii fal magnetohydrodynamicz- 
nych.

Głębokość formowania się poszcze
gólnych linii widmowych w atmosferze 
naszej gwiazdy zależy od przestrzenne
go (zarówno wertykalnego, jak i hory
zontalnego) rozkładu parametrów fizycz
nych materii i pól: temperatury, gęstości, 
składu chemicznego, pól prędkości, pola 
magnetycznego i wielu innych. Tak więc, 
wybierając do obserwacji odpowiednią 
linię widmową bądź przedział widmowy 
jest możliwe wydzielenie emisji materii 
słonecznej o określonych parametrach 
fizycznych i o z grubsza określonej loka
lizacji w atmosferze. Analizując sekwen
cje czasowe takich obserwacji oraz łącząc 
wyniki obserwacji prowadzonych różny
mi instrumentami i w różnych przedzia
łach widma, niekiedy jest możliwe także 
mniej czy bardziej doskonałe odtworze
nie przestrzennej struktury i ewolucji 
obserwowanych zjawisk, co pozwala 
z kolei modelować przebiegające tam 
procesy fizyczne.

Niestety, trudno mówić tu o pełnej 
analogii pomiędzy takim odtwarzaniem 
przestrzennego rozkładu struktur w at
mosferze Słońca a chociażby tomogra
fem stosowanym w medycynie, pozwa- 
lającym bez uszczerbku dla zdrowia 
„pokroić” pacjenta na plasterki. Jak wie
my, dotychczas obserwacje Słońca były 
prowadzone niestety wyłącznie instru
mentami dającymi nie powiązane bez
pośrednio ze sobą obrazy struktur sło
necznych, wszystkie rzutowane na 
płaszczyznę (obrazy 2D). Na podstawie

tych obrazów nie można było wprost 
odtworzyć przestrzennego rozkładu na
tężenia emisji.

Dopiero dane, które spodziewamy się 
uzyskać za pomocą pary satelitów nowej 
misji kosmicznej STEREO (ang. Solar 
Terrestrial Relations Observatory), mogą 
być początkiem nowej ery heliofizyki 
obserwacyjnej. Start pary satelitów STE
REO jest przewidziany w lecie bieżące
go roku, nominalny czas działania misji 
wynosi 2 lata. Dwa niemal bliźniacze 
satelity zostaną umieszczone na niezwy
kle interesujących pod względem mecha
niki nieba orbitach: jeden z nich będzie 
wyprzedzał na swej orbicie linię łączącą 
Ziemię ze Słońcem w tempie 22°/rok, a 
drugi o tyle samo będzie się opóźniał. W 
wyniku tego wzajemna kątowa odległość 
satelitów widzianych ze Słońca będzie 
wzrastała o około 44°/rok. Dzięki takiej 
lokalizacji satelity w ciągu pierwszych 
dwu-trzech lat działania będą dostarcza
ły pary „stereoskopowych” obrazów tak 
zwanych koronalnych wyrzutów materii 
(CME), przy czym ich pole widzenia 
rozpoczyna się już około 0,1 R@ ponad 
jego powierzchnią pozwalając wprost 
odtworzyć 3D strukturę CME. Dane te 
będą miały fundamentalne znaczenie dla 
zrozumienia ewolucji pól magnetycz
nych w koronie i ich oddziaływania 
z materią badań tzw. pogody kosmicz
nej, czyli stanu ośrodka międzyplane
tarnego i wpływu na niego różnych prze- 
jawów aktywności słonecznej oraz

związków Ziemia—Słońce. Później, 
w 4—5 roku misji, satelity znajdą się nie
mal po przeciwnych stronach Słońca i je
żeli j eszcze będą działały, pozwolą na ob
serwację CME „z dwóch stron”.

Jeżeli zestawimy ze sobą obrazy Słoń
ca wykonane w świetle białym (emisja 
fotosferyczna), w linii Ha wodoru (1 = 
656,3 nm, emisja chromosferyczna) oraz 
pasmach A = 19,5 nm i A = 17,1 nm z za
kresu UV i 0,3-2 nm w zakresie X (emi
sja koronalna) oraz magnetogram tarczy 
słonecznej, czyli mapę rozkładu natęże
nia pola magnetycznego na powierzchni 
Słońca, od razu stwierdzamy uderzającą 
zgodność pomiędzy rozkładem obszarów 
koncentracji silnych pól magnetycznych 
na tarczy a 3-wymiarowymi obszarami 
rozciągającymi się od fotosfery poprzez 
całą atmosferę słoneczną zawierającymi 
rozliczne struktury morfologiczne (pla
my, pola pochodni, włókna, pętle i arka
dy pętli itd.). Wiele z tych struktur wy
stępujących ponad fotosferą wykazuje 
podwyższone natężenie emisji; w obsza
rach tych zachodzą liczne, niekiedy bar
dzo energetyczne procesy (rozbłyski sło
neczne, erupcje protuberancji itd.). 
Wnioskujemy z tego, że o rozkładzie 
przestrzennym materii atmosfery sło
necznej i jej parametrach fizycznych oraz 
o ewolucji i dynamice zachodzących pro
cesów w znacznym stopniu decyduje roz
kład i ewolucja pól magnetycznych.

Słońce obserwowane jako gwiazda nie 
jest obiektem wykazującym szczególnie

1950s 1980s 2000s
Szkic modeli struktury atmosfery słonecznej z lat 50. i 80. XX stulecia oraz model 
współczesny. Szczegółowy opis modeli jest zawarty w tekście głównym. Ilustrację 
zaczerpnięto z pracy Schrijvera (2001)
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silną zmienność. Analizując zmiany cza
sowe rozkładu natężenia całkowitej emi
sji Słońca, stwierdzamy, że można wy
różnić dwie składowe tej zmienności: 
składową krótkookresową (skala czaso
wa zmian od minut do miesięcy) oraz 
składową długookresową (o skalach od 
lat do dziesięcioleci i być może stuleci).
0  zmianach emisji wywołanych zwykły
mi przemianami ewolucyjnymi gwiazdy 
nie będziemy tu dyskutować. W przypad
ku rozpatrywania zmian krótkookreso
wych najbardziej istotnymi cechami 
zmienności emisji Słońca są: zaniedby- 
walnie małe zmiany natężenia emisji 
w paśmie widzialnym (na poziomie 
ułamków promili strumienia średniego), 
słabe zmiany w paśmie radiowym oraz 
bardzo silne w krótkofalowej części wid
ma (UV i X), gdzie zmiany mogą być 
nawet 10 000-krotne. Takie zróżnicowa
nie amplitudy zmian w różnych pasmach 
widma jest spowodowane lokalizacją
1 naturą różnych procesów aktywności 
słonecznej. Na zmiany krótkotrwałe (rzę
du minut do dni) nakładają się zmiany
o dłuższych okresach: okresowość oko
ło miesiąca wywołana rotacją Słońca, 
modulacja z okresem około 11-letnim, 
związana z cyklem aktywności dynama 
słonecznego (będziemy o tym dyskuto
wać poniżej) i prawdopodobnie wystę
pujące modulacje o dłuższych okresach.

Oddziaływanie plazmy z polem 
magnetycznym

Nim przejdziemy do dalszych rozwa
żań, krótka uwaga: plazma jest to ośro
dek zjonizowany, czyli składający się 
częściowo lub całkowicie z jonów i elek
tronów. Procesy oddziaływania plazmy 
z polem magnetycznym są niezwykle 
skomplikowane, jednak wiele zjawisk 
zachodzących na Słońcu można wyjaś
nić, posługując się intuicyjnym pojęciem 
„wmrożenia” pola magnetycznego w pla
zmę, czyli analogią gorącej plazmy sło
necznej i... lodu. Jeżeli zanurzymy nitkę 
w wodzie, to praktycznie bez wysiłku 
możemy jąpoprzez wodę przemieszczać. 
Sytuacja ulega dramatycznej zmianie, 
gdy wodę zamrozimy, bo „wmrożona” 
w niej nitka zostaje na trwałe związana 
z lodem. Gdy silnie pociągniemy za nit
kę w poprzek lodu, możemy nawet prze
sunąć lód, gdy zaś popchniemy lód, po
ciągnie on za sobą nitkę. Co ciekawe, 
jeżeli wmrożona nitka jest gładka, bez 
większego trudu kostka lodu może się 
z niej ześlizgnąć, przesuwając się wzdłuż

nitki. W naszym modelu nitka była od
powiednikiem linii sił pola magnetycz
nego, woda odpowiednikiem materii neu
tralnej, a lód — plazmy).

Plazma słoneczna jest bardzo dobrym 
przewodnikiem prądu (jej przewodnic
two jest większe niż miedzi). Każdy ruch 
pola względem plazmy słonecznej (lub 
plazmy względem pola) jest więc niczym 
innym jak ruchem świetnego przewod
nika w polu magnetycznym. Mamy więc 
do czynienia z działaniem doskonale nam 
znanego generatora elektromagnetyczne
go, a generowane w tym procesie jest ta
kie nowe pole magnetyczne, że niweluje 
wszelkie skutki ruchów względnych pla
zmy i pierwotnego pola magnetycznego. 
Jeżeli więc plazma jest stosunkowo gę
sta, a pole względnie słabe, to każde prze
mieszczenie plazmy będzie generowało 
takie pole magnetyczne, by pociągnąć za 
sobą pole pierwotne, a więc by „wlec” 
za plazmą pole magnetyczne tak, jak ka
wałek lodu ciągnie za sobą wmrożoną w 
niego nitkę. Natomiast gdy pole magne
tyczne jest względnie silne a plazma rzad
ka, to ruchy pola magnetycznego powo
dują przemieszczanie plazmy. Plazma 
może w zasadzie swobodnie przemiesz
czać się wzdłuż linii sił pól magnetycz
nych, tak jak gaz w rurze, podlegając 
oczywiście wszelkim prawom dynamiki 
płynów. Wzdłuż takich rur pola magne
tycznego może też łatwo być transpor
towana energia, zarówno pod postacią 
wiązek cząstek naładowanych, jak
i w bardziej gęstym ośrodku, poprzez 
przewodnictwo. Natomiast ruch plazmy 
w poprzek linii sił pola magnetycznego 
jest praktycznie niemożliwy, bardzo ni
ski jest też współczynnik przewodnictwa 
cieplnego w poprzek pola. Plazma jest 
więc rzeczywiście „wmrożona” w pole.

O charakterze oddziaływania plazmy 
z polem decyduje wzajemna relacja po
między gęstością energii pola magne
tycznego a gęstością energii plazmy, opi
sywaną syntetycznie parametrem = 
8ttP/B2. W podfotosferycznych war
stwach Słońca i w samej fotosferze, gdzie 
gęstość plazmy jest duża i współczynnik 
P » \ ,  ruchy plazmy (zarówno konwek
cyjne, jak i makroskopowe przepływy 
związane z rotacją różnicową warstwy 
konwektywnej i cyrkulacjąpoludnikową) 
decydują o generacji, a także w znacz
nym stopniu o ewolucji i konfiguracji pól 
magnetycznych. W szczególności u pod
stawy warstwy konwektywnej upatruje 
się miejsca działania głównego składni

ka mechanizmu, tzw. c u - a  dynama sło
necznego, czyli mechanizmu generacji 
pola magnetycznego kosztem energii ki
netycznej plazmy.

Na granicy fotosfery i atmosfery 
Słońca następuje znaczne zmniejszenie 
się gęstości plazmy i w bardzo grubej 
warstwie atmosfery Słońca, od foto
sfery aż do wysokości około 3 R@, tam, 
gdzie obserwujemy najważniejsze 
przejawy aktywności słonecznej, ener
gia pól magnetycznych dominuje nad 
energią plazmy (typowa temperatura 
materii koronalnej to 1-2 MK, gęstość 
elektronowa ne~108-109 cm-3, /?< 1). 
W tym obszarze ewolucja pól decyduje 
o ewolucji plazmy, w szczególności roz
kład przestrzenny plazmy jest zdomino
wany przez rozkład przestrzenny pola. 
Wszelkiego rodzaju zmiany konfigura
cji pola magnetycznego wymuszają 
przemieszczanie plazmy uwięzionej 
w tym polu, zaś z powodu znikomej gru
bości optycznej materii koronalnej oraz 
silnej anizotropii wielu parametrów pla
zmy (w tym współczynnika przewod
nictwa cieplnego w silnych polach ma
gnetycznych), w koronie słonecznej 
występują niekiedy w bliskim sąsiedz
twie, struktury chłodne i gorące. Obser
wowane są tam zarówno protuberancje
0 temperaturach T ~(6-8)xl03 K, pętle 
koronalne o temperaturach dochodzą
cych do T ~(l-2)x 106 K, jak i jądra roz
błysków, w których temperatura plazmy 
przekracza T~2><107 K.

Na marginesie warto wspomnieć, iż 
w zasadzie umiemy dość dobrze mie
rzyć rozkład pól magnetycznych jedy
nie na poziomie fotosfery, stosując ma- 
gnetografy mierzące jedynie składową 
pola wzdłuż linii widzenia lub mierzące 
pełen wektor pola magnetycznego (choć
1 tu istnieje niejednoznaczność ±180° 
w określaniu azymutu składowej trans
wersalnej). Pomiary natężenia pól magne
tycznych w koronie są natomiast bardzo 
trudne (wykonuje się je, wykorzystując 
subtelny wpływ efektu Hardego na emi
sję materii) i najczęściej nimi po prostu 
nie dysponujemy. Z tego powodu więk
szość naszej wiedzy o rozkładzie pól 
magnetycznych w koronie pochodzi 
z ekstrapolacji rozkładów pól fotosfe- 
rycznych do korony, dokonywanych me
todami numerycznymi przy zastosowa
niu wielu upraszczających założeń. Nie 
bez kozery heliofizycy-obserwatorzy 
twierdzą, że najlepszym magnetografem 
jest sama świecąca plazma słoneczna,
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Struktura przestrzenna pola magnetycznego w obszarach aktywnych NOAA 9169 oraz NOAA 
9167, uwidoczniona poprzez emisję plazmy zawartej w pętlach magnetycznych. Zdjęcie 
pokazuje fragment Słońca tuż przy zachodnim brzegu. Zostało wykonane 29 września 2000 r. 
przez satelitę TRACE (NASA) w paśmie A = 17,1 nm. Jasne struktury są wypełnione plazmą 
o temperaturze rzędu 1 MK, ciemne struktury są wypełnione plazmą o temperaturze około 
8-10 000 K, która byłaby widoczna w emisji np. w świetle linii Ha wodoru

wypełniająca poszczególne struktury 
magnetyczne.

Dynamo słoneczne
Dominująca rola pól magnetycznych 

w przebiegu zjawisk w atmosferze Słoń
ca skłania do krótkiego wyjaśnienia me
chanizmu generacji pola magnetyczne
go na Słońcu. Zacznijmy ten opis od 
przypomnienia bardzo interesującego zja
wiska rotacji różnicowej Słońca, to jest 
zróżnicowania prędkości kątowej, z jaką 
różne części warstwy konwektywnej 
okrążają Słońce (warstwa konwektywna 
rozciąga się od fotosfery do głębokości 
0,715 R@ około 198 360 km pod foto
sferą). Warto wspomnieć, że w 2005 r. 
pojawiły się prace, np. Asplund, Greves- 
se i Sauval, wskazujące na niższą zawar
tość metali w zewnętrznej warstwie 
Słońca niż dotychczas przyjmowano 
podczas obliczania tzw. Standardowych 
Modeli Słońca (30%-40% mniej C, N, 
O, Ne, Ar). Ta drobna zmiana składu 
chemicznego powoduje jednak bardzo 
znaczące zmiany w SMS: podstawa 
warstwy konwektywnej byłaby nieco 
wyżej (0,728 R@), znacznej zmianie ule
ga metaliczność jądra słonecznego, a wy
niki modelu rozkładu prędkości dźwię
ku i gęstości materii we wnętrzu Słońca 
są w gorszej zgodności z obserwacjami 
heliosejsmologicznymi niż dla modeli 
starszych.

Na poziomie fotosfery najszybciej 
okrąża Słońce plazma znajdująca się

w okolicach równika słonecznego, zuży
wając na jeden obieg zaledwie 25 dni, na 
szerokości heliograficznej 45° okres ten 
wzrasta do 27,6 dnia, a w okolicach bie
gunów sięga 30,8 dnia. Co ciekawe, wy
niki badań heliosejsmologicznych, a więc 
wyniki badań wnętrza Słońca na podsta
wie analizy jego drgań (coś w rodzaju 
słonecznej sejsmologii), wskazują, iż

część Słońca leżąca pod warstwą kon- 
wektywną rotuje jak ciało sztywne, a u 
podstawy warstwy konwektywnej, w tak 
zwanej tachoklinie, następuje gwałtow
ny skok prędkości ruchu plazmy.

Rotację różnicową można bardzo 
łatwo zaobserwować oraz zmierzyć jej 
zmiany dla różnych szerokościach helio- 
graficznych. Wystarczy w tym celu przez 
dłuższy czas w każdy pogodny dzień sta
rannie zaznaczać na rysunku widomej 
tarczy Słońca położenia wszystkich do
strzeżonych plam słonecznych, zapisując 
również moment dokonania obserwacji. 
Mierząc następnie starannie zarówno 
dzienne zmiany położenia wybranych 
plam na tle tarczy, jak i zmiany ich wza
jemnych położeń, bardzo łatwo jest wy
kryć, iż najszybciej przesuwają się po tar
czy plamy położone najbliżej równika, 
najwolniej zaś plamy najbardziej od nie
go odległe.

Cały kompleks procesów fizycznych 
zaangażowanych w generacj ę pól magne
tycznych na Słońcu nazywamy dynamem 
słonecznym. Zasadnicze procesy dyna
ma zachodzą w obszarze o grubości około 
20 000 km, rozciągającym się tuż nad 
tachokliną, u podstawy warstwy konwek
tywnej. Gdy rozpoczyna się kolejny cykl 
działania dynama słonecznego, u podsta
wy warstwy konwektywnej plazma sło
neczna (czyli doskonały przewodnik)

V
Erupcja protuberancji w dniu 14 września 1997 r., zarejestrowana przez instrument SOHO/ 
EIT (ESA & NASA) w świetle linii X = 30,4 nm (Heli). Materia protuberancji o temperaturze 
rzędu 10 000 K jest ciemna, ponieważ jest znacznie chłodniejsza od otaczającej ją materii 
koronalnej o temperaturze około 1 MK. Erupcje protuberancji spowodowane destabilizacją 
struktury pola magnetycznego w obszarze aktywnym często są stowarzyszone z rozbłyska
mi słonecznymi i koronalnymi wyrzutami materii
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przesuwa się prostopadle do linii sił pier
wotnego, mniej więcej południkowo roz
ciągniętego (poloidalnego) globalnego 
słonecznego pola magnetycznego. Ponie
waż plazma ta jest bardzo gęsta, wlecze 
za sobą wmrożone pole magnetyczne. 
W wyniku działania rotacji różnicowej, 
plazma stopniowo rozciąga linie sił pola 
w kierunku równoleżnikowym, a więc 
jakby obraca je niemal o 90°. Jednocześ
nie z obracaniem linii sił następuje 
wzrost natężenia pola kosztem energii 
kinetycznej ruchu plazmy i w ten spo
sób generowane jest nowe, silne pole 
magnetyczne, zwane toroidalnym z ra
cji niemal równoległego do równika 
przebiegu linii sił. Wygenerowane toro- 
idalne pole magnetyczne (czyli pole o li
niach sił niemal równoległych do rów
noleżników słonecznych) stopniowo 
wypływa ku powierzchni Słońca i w po
staci wielu rur magnetycznych przebija 
się przez powierzchnię fotosfery, by w 
końcu przyjąć formę szeregu pętli pola 
magnetycznego, zakotwiczonych na obu 
końcach w fotosferze. Ponieważ pole ma
gnetyczne musi zachować ciągłość, każ
da z widocznych w koronie pętli magne
tycznych zakotwiczona jest w obszarach 
o przeciwnych biegunowościach pola. 
Lokalne zmiany tych pól i ich oddziały
wania z plazmą słoneczną wywołuj ą we 
wszystkich warstwach plazmy, od war
stwy konwektywnej po koronę sło
neczną, ogromne bogactwo zjawisk 
określanych zbiorczą nazwą aktywno
ści słonecznej.

Znacznie mniej dokładnie poznane są 
procesy regeneracji pola poloidalnego
o przeciwnej biegunowości, zamykają
ce półcykl aktywności dynama. Najnow
sze prace Schiissleraa, Chatterjee i in
nych badaczy pozw alają jednak na 
podanie spójnego modelu tego procesu. 
Uważne analizy map synoptycznych 
słonecznych pól magnetycznych (czyli 
map rozkładu pól na tarczy słońca w dłu
gich przedziałach czasu, rzędu 20-30 
lat) wyraźnie pokazują, że w miarę trwa
nia cyklu aktywności magnetycznej pola 
magnetyczne wypływają ku powierzch
ni Słońca na coraz niższych szeroko
ściach heliograficznych, przy czym z re
guły osie pow stających obszarów  
aktywnych są nieznacznie nachylone ku 
równikowi słonecznemu. Z reguły rów
nież koncentracja pól magnetycznych
o biegunowości prowadzącej jest znacz
nie wyższa niż koncentracja pól o bie
gunowości przeciwnej (przypomnijmy,

że w ciągu cyklu niemal wszystkie ob
szary aktywne na jednej półkuli Słońca 
mają taką samą biegunowość prowa
dzącą, identyczną z biegunowością ob
szarów okołobiegunowych na początku 
cyklu (reguła Hale-Nicholsona), zaś 
średni kąt nachylenia osi grupy do rów
noleżnika wynosi 5,6°, przy czym pla
ma prowadząca położona jest bliżej rów
nika). Z tego pow odu silne pola 
m agnetyczne obszarów aktywnych 
o przeciwnych biegunowościach prowa
dzących, zbliżających się stopniowo ku 
równikowi słonecznemu na przeciw
nych półkulach, m ają statystycznie 
większe szanse na wzajemną neutrali
zację, natomiast w kierunku biegunów 
dryfują słabe i rozproszone pola z czę
ści postępujących obszarów aktywnych, 
stopniowo odwracające biegunowość 
obszarów okołobiegunowych i tym sa
mym odbudowujące pole poloidalne
0 przeciwnej biegunowości niż na po
czątku cyklu. Migracje słabych pól ku 
biegunom potęguje wspomniana wcześ
niej powolna cyrkulacja południkowa 
obserwowana w warstwie konwektyw
nej, przenosząca materię z okolic rów
nika ku biegunom z prędkością około 
15 m/s.

W literaturze naukowej i popularno
naukowej z reguły znajdujemy informa
cję, iż cykl aktywności słonecznej trwa 
średnio 11,2 roku. Ten okres jest wyzna
czony na podstawie obserwacji zmian ilo
ści zjawisk aktywnych na Słońcu. W cią
gu 11 lat dynamo słoneczne nie tylko 
zmienia liczbę pól magnetycznych docie
rających do powierzchni Słońca, ale tak
że odwraca biegunowość globalnego pola 
magnetycznego Słońca. Dlatego, w za
sadzie, pełen cykl aktywności dynama 
słonecznego, w ciągu którego globalne 
pole magnetyczne Słońca wraca do pier
wotnego rozkładu biegunowości, trwa 22 
lata. W ciągu takiego cyklu aktywności 
globalne pole magnetyczne Słońca dwu
krotnie zmienia swoją biegunowość
1 dwukrotnie jest obserwowany najpierw 
stopniowy wzrost jego aktywności (trwa
jący 3-4 lata) aż do osiągnięcia maksi
mum, a następnie stopniowy spadek wiel
kości i liczebności wszystkich przejawów 
aktywności słonecznej (trwający zwykle 
6-7 lat).

Dynamo słoneczne działa cyklicznie, 
ale jest to cykl o zmiennej długości
i zmiennej amplitudzie, niekiedy obser
wuje się znaczne zaburzenia długości 
trwania cyklu, sięgające nawet kilku lat.

Szczegółowe analizy zmian aktywności 
słonecznej wskazują, że cykl 11-letni jest 
tylko jedną z wielu okresowości wystę
pujących w pracy dynama słonecznego. 
Zdarzają się również okresy, gdy działa
nie dynama ulega znacznemu osłabieniu 
lub, być może, niemal całkowitemu za
nikowi. Po raz ostatni nastąpiło to na prze
łomie XVI i XVII w., podczas tzw. „mi
nimum M aundera”, gdy w Europie 
nastała tak zwana mała epoka lodowco
wa (podobno w owym czasie zimą moż
na było saniami jeździć do Szwecji przez 
zamarznięty Bałtyk).

Przejawy aktywności 
magnetycznej Słońca

Najłatwiejszym do zaobserwowania 
przejawem aktywności słonecznej są pla
my słoneczne, ciemne obszary o mniej 
lub bardziej regularnych kształtach, wi
doczne w świetle białym na tle fotosfery. 
Duże plamy słoneczne składają się za
zwyczaj z ciemnego cienia, otoczonego 
nieco jaśniejszym półcieniem, który zaj
muje około 70% całkowitej powierzchni 
plamy. Tylko najmniejsze plamy, zwane 
porami, są pozbawione cienia.

Średnia temperatura plazmy w cieniu 
plamy wynosi około 4200-4500 K, 
a więc jest o około 1500 K niższa niż tem
peratura fotosfery, natomiast temperatu
ra półcienia wynosi około 5300 K. Jak 
już wspominaliśmy, natężenie emisji fo
tosfery dobrze opisują własności emisji 
ciała doskonale czarnego. Ilość emitowa
nej energii zależy więc od czwartej(!) 
potęgi temperatury, co nawet przy tak sto-

Protuberancja typu spray sfotografowana 
w świetle linii Ha wodoru (A = 656,3 nm) z po
mocą koronografu 53 cm Uniwersytetu Wro
cławskiego 20 kwietnia 1984 r.
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Rozbłysk słoneczny klasy GOES X17+ zaobserwowany 28 października 2003 r. za pomocą 
koronografu 53 cm i spektrografu MSDP Uniwersytetu Wrocławskiego. 2-D obrazy mono
chromatyczne zostały zbudowane po numerycznym opracowaniu obserwacji spektralnych 
zjawiska. Obraz po lewej stronie wykonano w centrum linii Ha wodoru (A = 656,3 nm) około 
20 min po początku zjawiska. Doskonale są  widoczne wstęgi rozbłysku oraz rozległa arkada 
„przekoszonych" pętli magnetycznych zakotwiczonych we wstęgach. Obraz po lewej wyko
nano w czerwonym skrzydle linii Ha (+0,08 nm), doskonale widać dolne części pętli arkady, 
wzdłuż których materia ścieka ku chromosferze. Czasowa zdolność rozdzielcza obserwacji 
wynosi 45 s, przestrzenna około 1”-2 ” łuku

sunkowo niewielkiej różnicy temperatur 
pomiędzy materią plamy a otaczającej ją 
fotosfery powoduje powstanie wielokrot
nej różnicy w jasności. Cień plamy wy
daje się przez to czarny na tle fotosfery 
(choć jest tak gorący jak luk elektrycz
ny!).

Średnice plam słonecznych wynoszą 
od 2-3 tys. km w przypadku porów do 
ponad 50 000 km dla największych plam 
(można je dostrzec bez pomocy przy
rządów optycznych, posługując się je
dynie wysokiej jakości filtrem osłabia
jącym blask Słońca dla ochrony wzroku 
przed uszkodzeniem). Czas życia plam 
wynosi od kilku godzin dla najmniej
szych plam do wielu miesięcy dla plam 
największych. Plamy słoneczne zazwy
czaj występująw wyraźnie wyodrębnio
nych grupach. Liczba plam w grupie, ich 
rozmieszczenie, etap rozwoju odzwier
ciedlają przemiany lokalnych pól ma
gnetycznych i są najłatwiejszymi do do
strzeżenia oznakami ewolucji obszarów 
aktywnych.

Plamy słoneczne powstają w miej
scach, gdzie przez powierzchnię foto
sfery przebija się bardzo silny strumień 
pola magnetycznego, o indukcji sięga
jącej 0,3-0,4 T, czyli 3-4 tys. Gs. Dla 
porównania warto wspomnieć, iż pole 
magnetyczne Ziemi jest rzędu 0,5 Gs. 
Takie silne, lokalne pole magnetyczne 
o mniej czy bardziej równoległych i wer
tykalnie ustawionych liniach sił może
my sobie wyobrazić jako gigantyczną 
rurę magnetyczną wstawioną w plazmę. 
Ponieważ suma ciśnienia plazmy i ciś
nienia magnetycznego wewnątrz rury 
musi być równa ciśnieniu plazmy na 
zewnątrz rury (aby cały układ pozostał 
w równowadze), ciśnienie plazmy w ru
rze jest nieco niższe niż na tym samym 
poziomie w fotosferze. W takim ukła
dzie dochodzi do zaburzenia transportu 
konwektywnego energii z wnętrza Słoń
ca oraz zmiany parametrów emisji sa
mej plazmy, przez co cień plamy ulega 
ochłodzeniu i, co już wiemy, znaczne
mu pociemnieniu.

Pole magnetyczne skoncentrowane 
w obszarach aktywnych nie tylko po
woduje powstanie ciemnych plam sło
necznych, ale także może powodować 
wystąpienie jasnych pól pochodni fo- 
tosferycznych, czyli obszarów nieco 
jaśniejszych — i nieco gorętszych,
o około 300 K — niż otaczająca je foto
sfera. Są one szczególnie łatwo dostrze
galne w pobliżu brzegów tarczy Słońca,

gdzie efekt pociemnienia brzegowego 
tarczy znakomicie podwyższa kontrast. 
Pochodnie fotosferyczne często poja
wiają się przed powstaniem pierwszych 
plam w obszarze aktywnym i zanikają 
dopiero po zaniku w nim plam.

Jak już wspomnieliśmy, wypływanie 
pola magnetycznego podczas każdego 
cyklu aktywności koncentruje się 
w dwóch pasach, położonych po obu 
stronach równika niebieskiego, przesu
wających się stopniowo ku niemu. Pasy 
te rozciągają się początkowo aż do mniej 
więcej 45° od równika, by następnie, 
w miarę upływu cyklu, zbliżać się do 
niego na odległość około 5°. Z reguły 
w połowie okresu trwania cyklu liczba 
plam osiąga maksimum, a pasy aktyw
ności leżą w okolicach ±20° szerokości 
heliograficznej. W tym okresie obserwu
je się także pojedyncze, małe, krótko 
żyjące (o czasie życia rzędu jednego 
dnia) plamy i grupy plam należących do 
tzw. obszarów efemerycznych, położo
nych nawet do ±70° szerokości helio
graficznej.

Wykres przedstawiający zmiany cza
sowe położenia plam na tarczy Słońca 
nazywamy wykresem motylkowym 
z racji jego wyglądu, przypominające
go skrzydła motyla. Uważny obserwa
tor plam słonecznych, posługując się 
wykresem motylkowym, może dostrzec 
jeszcze jedną bardzo interesującą cechę 
wypływania pól magnetycznych: gdy 
plamy słoneczne pod koniec pewnego 
cyklu są skupione w pobliżu równika

słonecznego, na dużych szerokościach 
heliograficznych, rzędu 45°, już zaczy
nają się pojawiać plamy związane z na
stępnym cyklem.

Niezwykle widowiskowym przeja
wem aktywności magnetycznej Słońca są 
protuberancje słoneczne. Pod pojęciem 
protuberancja słoneczna rozumie się 
w zasadzie wszelkie jasne struktury emi
syjne widoczne nad brzegiem tarczy 
Słońca w świetle wielu linii widmowych, 
np. Ha wodoru (a także ciemne struktu
ry absorpcyjne widoczne na tle tarczy), 
niezależnie od ich genezy i powiązania 
z innymi przejawami aktywności sło
necznej. Plazma protuberancji ma zwy
kle większą gęstość (ne= 1011—1012 cm'3)
i niższą temperaturę (T = 6-8000 K) niż 
otaczająca je korona. W praktyce helio- 
fizycznej jednak bardzo wyraźnie okreś
la się różne rodzaje protuberancji, biorąc 
pod uwagę właśnie mechanizm ich ge
neracji (czym innym jest spokojna pro
tuberancja utrzymująca się w atmosferze 
przez kilka czy kilkanaście tygodni, 
a czym innym „spray” wyrzucany z pręd
kością kilkuset km/s, choć obie widocz
ne są nad brzegiem Słońca jako struktu
ry emsyjne). Protuberancje zasadniczo 
klasyfikuje się, stosując dwa kryteria: 
morfologii oraz aktywności i ewolucji 
(w szczególności stosowany jest podział 
na protuberancje spokojne i aktywne — 
eruptywne).

Protuberancje obszarów spokojnych 
Słońca mogą istnieć stosunkowo długo 
(od kilku dni do kilku miesięcy) i wyka-

66 U R A N I A  -  Po s t ę p y  A s t r o n o m ii 2/Q006



żują niewielkie zmiany kształtu podczas 
swojego życia. Typowe rozmiary pro
tuberancji spokojnych: długość od kil
kudziesięciu tysięcy do miliona (!) km, 
wysokość kilkanaście do stu tysięcy km, 
zaś grubość zaledwie kilka-kilkanaście 
tysięcy km. Dlatego dobrym modelem 
spokojnej protuberancji jest długa deska 
ustawiona krawędzią nad tarczą Słoń
ca. Protuberancje spokojne przybierają 
różne formy morfologiczne: żywopło
ty, łuki, drzewa, leje, ale najbardziej ty
powe i majestatyczne są protuberancje 
typu „żywopłot”: tworzą one rozciągłe, 
niekiedy lekko powyginane kurtyny, sty
kające się z powierzchnią Słońca w nie
licznych stopach, rozmieszczonych 
w obszarach między supergranulami. 
Niekiedy protuberancje ulegają nagłej 
aktywacji i erupcji, często związanych 
z powstaniem koronalnych wyrzutów 
materii i będących przejawem gwałtow
nej przebudowy gigantycznych struktur 
magnetycznych.

Niezwykle ciekawym problemem, 
który do dziś nie został w pełni rozwią
zany, jest mechanizm podtrzymywania 
materii protuberancji w polu grawitacyj
nym Słońca. Pierwszy taki model, za
proponowany niemal pół wieku temu 
przez Kippenhahna i Schiiltera, zakłada 
podtrzymywanie materii w wygiętych 
ku dołowi lukach pola magnetycznego, 
prostopadłych do osi protuberancji (jak 
pamiętamy, plazma praktycznie nie 
może „przeciekać” w poprzek pola). 
Model ten nie potrafi jednak poprawnie 
opisać stabilności układu pól podtrzy
mujących włókna protuberancji. Inny 
model, zaproponowany przez Kuperu- 
sa i Raadu, zakłada, że protuberancja 
formuje się w warstwie neutralnej pola 
magnetycznego.

Inny rodzaj protuberancji to tzw. pro
tuberancje obszarów aktywnych. Są za
zwyczaj mniejsze, znacznie bardziej ak
tywne, obserwuje się w nich często 
szybkie przepływy materii, zdarzają się 
okresy gwałtownej przebudowy ich 
struktury, czas ich życia jest znacznie 
krótszy od czasu życia protuberancji 
spokojnych. Do najbardziej charaktery
stycznych typów protuberancji aktyw
nych zalicza się surge i spraye.

Surge (używamy zazwyczaj spolsz
czenia serdź, serdże) to przepływy ma
terii chromosferycznej z prędkością 50- 
-200 km/s wzdłuż zamkniętych pętli 
magnetycznych, zakotwiczonych w ob
szarach aktywnych. Surge może wznieść

się na wysokość do kilkuset tysięcy ki
lometrów, zanim jego materia stanie się 
niewidoczna lub zanim opadnie z po
wrotem do chromosfery. Czas życia sur
ge’a wynosi średnio 10-20 min. W przy
padku wyrzutu materii z bardzo dużymi 
prędkościami, gdy energia kinetyczna 
materii jest większa niż energia pola ma
gnetycznego pętli, materia porusza się, 
pociągając za sobą linie sił pola magne
tycznego, może też dojść do przełączeń 
pól magnetycznych i powstania indywi
dualnych plazmoidów, widocznych 
w koronie jako wydzielone zgęstki ma
terii, szybko wznoszące się po niemal 
prostoliniowych trajektoriach z prędko
ściami od 200 do 2000 km/s (!), czyli 
znacznie większymi od prędkości 
ucieczki.

Jeżeli plamy słoneczne to najłatwiej
szy do zaobserwowania przejaw aktyw
ności słonecznej, protuberancj e — prze- 
jaw najpiękniejszy, rozbłyski słoneczne 
są z pewnością przejawem najpotężniej
szym. Można powiedzieć, że rozbłyski 
słoneczne są niezwykle złożonym ze
społem zjawisk i procesów wywołanym 
nagłym wydzieleniem w atmosferze 
Słońca ogromnej energii (nawet do 
E ~1025-1 0 27 J w jednym rozbłysku, 
warto przeliczyć, ileż to wody dałoby 
się zagotować taką ilością energii), za
kumulowanej wcześniej w polach ma
gnetycznych obszarów aktywnych. Czas 
trwania rozbłysku waha się od kilkuna
stu minut dla najsłabszych zjawisk aż 
do kilku-kilkunastu godzin dla najsil
niejszych.

Zjawiska tworzące łącznie rozbłysk 
słoneczny przebiegają we wszystkich 
warstwach atmosfery słonecznej, a na
wet częściowo w fotosferze. Podczas 
rozbłysku są emitowane ogromne ilości 
energii w postaci fal elektromagnetycz
nych (od gamma do radiowych) oraz 
strumienie cząstek (elektronów, proto
nów, jonów) o prędkościach dochodzą
cych do 70% prędkości światła. Zazwy
czaj rozbłysk słoneczny przebiega 
w kilku fazach, z których najważniejsza 
jest tzw. faza impulsowa, podczas któ
rej gwałtownie wydzielana energia pól 
magnetycznych powoduje nagły (rzędu 
sekund do minut) wzrost natężenia emi
sji promieniowania elektromagnetycz
nego, oraz fazy spadku, gdy wydziela
nie energii z pól magnetycznych spada 
i plazma koronałna stopniowo stygnie. 
Z reguły, podczas silnych rozbłysków, 
dochodzi do znacznej przebudowy lo

kalnych pól magnetycznych, co wiąże 
się z powstaniem arkad pętli magnetycz
nych, erupcjami protuberancji, wyrzu
tami koronalnymi itp.

Obrazy rozbłysków słonecznych wy
konane w promieniowaniu rentgenow
skim ukazują między innymi zwarte źró
dła podwyższonej emisji odpowiadającej 
miejscom wydzielania energii z pól ma
gnetycznych, położone w pobliżu szczy
tów pętli rozbłyskowych lub w miejscu 
styku oddziałujących pętli magnetycz
nych. W miejscach tych następuje efek
tywne przekształcanie energii pola ma
gnetycznego w inne formy energii, np. 
w promieniowanie, energię termiczną 
energię kinetyczną ruchów makroskopo
wych plazmy. Temperatura plazmy ko- 
ronalnej, emitującej promieniowanie 
rentgenowskie obserwowane w pętlach 
koronalnych dochodzi do 20><106 K. 
Rozbłysk obserwowany w promienio
waniu widzialnym (np. w linii Ha wo
doru) widać natomiast jako bardzo jas
ne, ogromne pojaśnienia chromosfery, 
często rozwijające się w równoległe pa
sma w miejscach zakotwiczeń arkad 
pętli magnetycznych. Najsilniejsze roz
błyski mogą być widoczne nawet 
w świetle białym jako lokalne pojaśnie
nia fotosfery w obszarze aktywnym (za
zwyczaj w grupie plam słonecznych). 
Przebieg oddziaływania pól magnetycz
nych z innymi polami i plazmą w każ
dym z rozbłysków słonecznych zależy 
od indywidualnych cech topologii i dy
namiki lokalnych pól magnetycznych, 
zarówno w obszarze zakotwiczeń, jak 
i w atmosferze.

Ten niezwykle skrótowy opis oddzia
ływania plazmy z polem magnetycznym 
na Słońcu zaledwie wspomina o niektó
rych zjawiskach i procesach obserwo
wanych w atmosferze Słońca. Opis fi
zyki, własności i ewolucji przepięknych 
arkad pętli magnetycznych wypełnio
nych gęstą plazmą, majestatycznych 
erupcji protuberancji i wyrzutów koro
nalnych, dynamicznych sprayów i sur- 
ge’ów to jednak materiał na zupełnie 
odrębną opowieść.

Hełiofizyk dr hab. Paweł Rudawy 
jest profesorem Uniwersytetu Wro
cławskiego i wicedyrektorem Instytu
tu Astronomicznego we Wrocławiu. 
Jest zainteresowany nuin. zjawiska
mi aktywności słonecznej i naturą pól 
magnetycznych naszej dziennej 
gwiazdy
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Towarzyskie
planetoidy

Ida i Daktyl sfotografowane przez sondę 
Galileo w 1993 r. Fot. JPL/NASA

Wprowadzenie
Przez wiele dziesięcioleci (a nawet 

dłużej) uważano, że w naszym Ukła
dzie Słonecznym księżyce mogą istnieć 
tylko wokół planet. Jednak obserwacje 
z ostatnich 12 lat dowodzą, że planeto
idy naszego Układu Słonecznego rów
nież mogą posiadać jednego lub wielu 
towarzyszy.

Bezpośrednie obserwacje pierwsze
go satelity planetoidy zostały przepro
wadzone podczas zbliżenia sondy Ga
lileo do planetoidy 243 Ida w sierpniu 
1993. Jednak Dactyl został zidentyfi
kowany po raz pierwszy dopiero po 
przesłaniu na Ziemię wszystkich da
nych z Galileo w lutym 1994. Dactyl 
swoją nazwę zawdzięcza mitologicz
nym „stworom”, które żyły na górze Ida 
i chroniły młodziutkiego Zeusa ukry
tego i wychowywanego przez nimfę 
Idę. Inne podania mówią, że Dactyle 
były dziećmi Zeusa i Idy.

Dactyl i 243 Ida sąplanetoidami tzw. 
głównego pasa, zaliczanymi do typu S, 
co oznacza, że są zbudowane w więk
szości ze skał krzemianowych. Praw
dopodobnie powstały w wyniku zde
rzenia większego ciała macierzystego 
z inną planetoidą. W wyniku kolizji 
m ogło pow stać w iele m niejszych 
obiektów, z których dwa związały się 
ze sobą grawitacyjnie. Inny scenariusz 
powstania układu Ida-Dactyl zakłada, 
że Ida została uderzona przez inną 
mniejszą planetoidę, która wybiła z jej

powierzchni materiał skalny, a z niego 
po reakumulacji materii powstał Dac
tyl. Teoretycznie też jest możliwe, że 
oba obiekty pow stały n iezależnie, 
a Dactyl został przechwycony przez 
pole grawitacyjne Idy podczas jej wę
drówki w Układzie Słonecznym.

Podwójne NEAs
Na kolejne obserwacje księżyców 

planetoid nie musieliśmy długo czekać, 
ale tym razem były to obserwacje po
średnie. Okazało się, że układy podwój
ne istnieją wśród planetoid zbliżających 
się do Ziemi (NEAs —  Near Earth 
Asteroids). Obserwacje fotometryczne 
planetoidy 1994 AW1, obiektu należą
cego również do grupy tzw. PHA (Po
tentially Hazardous Asteroids, czyli 
obiektów potencjalnie zagrażających 
Ziemi), przeprowadzone na początku 
1994 r. w ESO (Chile) i Ondrejovie 
(Czechy) pokazały, że jego zmiany jas
ności można rozbić na dwie składowe. 
Jedna to klasyczna sinusoidalna zmien
ność, o okresie ok. 2,52 h, związana 
z rotacją wokół osi głównego składni
ka tego układu. D ruga składow a, 
o okresie ok. 22,3 h, jest związana ze 
wzajemnym zasłanianiem się składni
ków i przypomina charakterystyczne 
spadki jasności, podobne jak w przy
padku gwiazd zmiennych zaćmienio
wych. Aby jednak dostrzec zakrycia 
składników układu planetoid, obserwa
tor musi znajdować się blisko płaszczy-
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Rys. 1. Krzywe zmian jasności planetoidy 65803 Didymos: krzywa a to oryginalne dane 
obserwacyjne, czyli zależność względnej jasności od czasu. Obserwacje są złożone z okre
sem orbitalnym równym 11,91 h. Krzywa b (o okresie 11,91 h) związana jest ze wzajemnym 
zasłanianiem się składników. Krzywa c, o okresie 2,2592 h, związana jest z rotacją główne
go składnika układu. Wykres od Petra Praveca, Obserwatorium w Ondrejovie, Czechy

zny ich orbity. W przypadku NEAs, ob
serwowanych głównie w czasie zbliże
nia do Ziemi, geometria obserwacji 
zmienia się w szerokim zakresie i zja
wisko zasłaniania się składników ukła
du może bardzo szybko pojawiać się 
lub zanikać.

Kolejne lata przyniosły nowe odkry
cia następnych układów podwójnych 
wśród NEAs. Stwierdzono istnienie 
satelitów m.in. dla planetoid 3671 Dio
nysus, 1991 VH, 1996 FG3,65803 Di
dymos itd. Przykładowy wykres zmian 
jasności planetoidy 65803 Didymos 
znajduje się na rys. 1. Krzywa a to ory
ginalne dane obserwacyjne, pokazują
ce zależność względnej jasności od cza
su. Obserwacje są złożone z okresem 
orbitalnym równym 11,91 h. Taką 
krzywą można rozłożyć na dwie skła
dowe. Krzywa b (właśnie o okresie 
11,91 h) jest związana ze wzajemnym 
zasłanianiem się składników. Krzywa 
c, o okresie 2,2592 h, jest związana 
z rotacją głównego składnika układu 
wokół osi, a jej niewielka amplituda 
świadczy o jego prawie sferycznym 
kształcie. Rys. 2. wyjaśnia mechanizm 
powstawania takich krzywych zmian 
jasności w zależności od orientacji osi 
obrotu. Krzywe zmian jasności innych 
podwójnych NEAs mają podobny wy
gląd.

W 2000 r. odkryto towarzysza pla
netoidy 2000 DPI07. Tym razem stało 
się to przy użyciu techniki radarowej

i największego na świecie radiotelesko
pu w Arecibo. Dzięki użyciu radaru 
można zarejestrować sygnał odbity od 
badanej planetoidy a także od jej towa
rzysza, jeśli istnieje. Obserwacje rada
rowe pozwalają bardzo dokładnie wy
znaczyć rozmiary i kształty ciał układu 
i umożliwiają bardzo precyzyjne wy
znaczenie orbity układu wokół Słońca, 
co ma niebagatelne znaczenie zwłasz
cza w przypadku tzw. PHAs. Ponadto 
w przypadku planetoid podwójnych jest 
możliwe również wyznaczenie masy

składników oraz ich gęstości, która jest 
bardzo istotnym wskaźnikiem ich skła
du i budowy wewnętrznej. Niestety, 
zasięg obserwacji radarowych jest 
ograniczony. Natężenie sygnału odbi
tego od powierzni planetoidy maleje 
z czwartą potęgą odległości, dlatego też 
radarem można zaobserwować wiele 
NEAs i niestety bardzo niewiele pla
netoid głównego pasa.

Skąd biorą się podwójne planetoidy 
w pobliżu Ziemi? Prawdopodobnie za 
ich powstawanie są odpowiedzialne 
siły pływowe działające w momencie 
ich zbliżenia do planet wewnętrzych 
Układu Słonecznego. Siły te mogą po
wodować rozrywanie tzw. ciał macie
rzystych, a z odłamków po rozpadzie 
mogą tworzyć się układy podwójne. 
Podobny los spotkał w 1992 r. kometę 
Shoemaker-Levy 9, która rozpadła się 
na wiele fragmentów pod wpływem 
grawitacji Jowisza.

Innym mechanizmem odpowie
dzialnym za powstawanie układów po
dwójnych może być efekt YORP (Yar- 
kovsky-0 ’ Keefe-Rubincam-Paddack). 
Powoduje on przyspieszanie rotacji pla
netoid i ich rozpad na skutek działania 
sił bezwładności.

Ilość układów podwójnych wśród 
NEAs można oszacować, badając duże 
kratery meteorytowe na powierzchni 
Ziemi. Okazuje się, że ok. 10% krate
rów o średnicach w większości powy
żej 18 km posiada towarzysza, przy 
czym oba kratery charakteryzują się

Orbit pole

C To the Sun

J D -2452800.5

Rys. 2. Model systemu podwójnego 65803 Didymos widzianego z Ziemi. Punkty to dane 
obserwacyjne, linia ciągła została wymodelowana. Litery A-E pokazują poszczególne poło
żenia satelity względem składnika głównego oraz odpowiadające im fazy krzywej. Widoczna 
poza minimami zmiana jasności spowodowana obrotem głównego składnika wokół osi nie 
była modelowana. Rysunek od Petra Praveca, Obserwatorium w Ondrejovie, Czechy
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Rys. 3. Krzywa zmian jasności układu podwójnego Antiope z 2000 r. Na krzywej nie obser
wowano zaćmień składników. Zmiany jasności spowodowane są tylko obrotem składników 
wokół osi

tym samym czasem powstania. Ich po
chodzenie upatruje się w upadku na 
Ziemię planetoidy podwójnej. Podob
ne podwójne kratery znajdują się rów
nież na powierzchni Wenus. Kratery te 
są za duże i zbyt odległe od siebie, aby 
mogły być rezultatem upadku ciała, 
które uległo rozpadowi w atmosferze 
ziemskiej (lub wenusjańskiej). Naj
nowsze statystyki mówią, że wśród 
NEAs nawet 16% obiektów może być 
podwójnych.

Podwójne MBAs
Pierwsza podwójna planetoida 

głównego pasa (Main Belt Asteroid — 
MBA) odkryta z Ziemi w 1998 r. przez 
CFHT (Canada-France-Hawaii-Tele- 
scope) z systemem optyki adaptacyj
nej to 45 Eugenia i jej satelita nazwa
ny później Petit Prince, czyli Mały 
Książę (fot. 1). Na zdjęciu mamy su
perpozycję 5 obserwacji satelity z kil
ku nocy w listopadzie 1998. Dzięki 
tym obserwacjom wyznaczono okres 
orbitalny satelity na 4,7 doby i pro
mień jego orbity na 1190 km. Skład
nik główny, Eugenia, ma średnicę bli
sko 215 km, a Petit Prince 13 km. 
Księżyc jest 285 razy słabszy od skład
nika głównego i znajduje się bardzo 
blisko niego (odległość wynosi tylko 
5 średnic składnika głównego). Aby 
zwiększyć kontrast pomiędzy tymi 
obiektami, zastosowano technikę de- 
konwolucji obrazów.

Co ciekawe, odkrycie z Ziemi 
pierw szej p lanetoidy podw ójnej 
w głównym pasie było możliwe już 
w 1996 r., kiedy wykonano pierwsze

obserwacje fotometryczne planetoidy 
90 Antiope. Jej krzywa zmian blasku 
o okresie ok. 16,5 h i amplitudzie 
0,7 mag. nie miała charakterystyczne
go dla planetek sinusoidalnego przebie
gu i do złudzenia przypominała krzy
we zmian blasku gwiazd zmiennych 
zaćmieniowych. Niestety, jej autorzy 
nie podali właściwej interpretacji ob
serwacji. Dopiero w 2000 r. obserwa
cje przeprowadzone na teleskopie Keck 
II ukazały Antiope jako układ podwój
ny, składający się z dwóch prawie rów
nej wielkości składników. Układ 90 An
tiope jest obecnie najlepiej poznanym 
układem podwójnym w głównym pa
sie, m. in. dzięki wielokrotnym obser

wacjom fotometrycznym. Zaćmienia 
składników tego układu nie występują 
w każdej opozycji: dla porównania 
krzywa zmian jasności bez zaćmień 
z roku 2000 (rys. 3) i z zaćmieniami 
z roku 2001 (rys. 4). Takie obserwacje 
pozwoliły wyznaczyć położenie orbity 
tego układu względem ekliptyki. 
Współrzędne bieguna orbity wynoszą: 
A = 17°,/3 = 25°.

Dzięki przeglądowym obserwacjom 
prowadzonym przy użyciu najwięk
szych na świecie teleskopów: Keck II, 
CFHT, Gemini North (wszystkie 
z optyką adaptacyjną) odkryto kolejne 
satelity planetoid głównego pasa. Sa
telity mają m.in. 762 Pulcova, 22 Ka- 
liope, 121 Hermione, 130 Elektra i inne. 
Satelity planetoid odkryte przy użyciu 
teleskopów gigantów są zwykle nie
wielkich rozmiarów. Stosunek średni
cy satelity do średnicy ciała centralne
go rzadko przewyższa 0,1.

Inne podwójne planetoidy głównego 
pasa zostały odkryte dzięki obserwa
cjom fotometrycznym przeprowadzo
nym na dużo mniejszych teleskopach. 
Okazało się, że bardzo podobne do 90 
Antiope są854 Frostia, 1089 Tama, 1313 
Bema, 4492 Debussy oraz 809 Lundia, 
której podwójność odkiyto niedawno w 
Stacji Obserwacyjnej UAM w Borow
cu. Jej krzywa zmian jasności jest po
kazana na rys. 5. 809 Lundia to, jak do 
tej pory, jedyna planetoida, której po
dwójność odkryto w Polsce. Jest 10. 
obiektem podwójnym z głównego pasa

Composite lightcurve of 90 Antiope
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Rys. 4. Krzywa zmian jasności układu podwójnego Antiope z 2001r.
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Fot. 1. 45 Eugenia i je j satelita Petit Prince, czyli Mały Książę. Na 
zdjęciu superpozycja 5 obserwacji satelity z  kilku nocy w listopa
dzie 1998. (http://www.boulder.swri.edu/merline/press-release/)

odkrytym poprzez fotometrię. Prace nad 
modelem tego układu oraz badania spek
troskopowe powierzchni składników 
układu nadal trwają.

Na krzywych zmian blasku takich 
układów obserwuje się gwałtowne 
spadki jasności do 0,75 mag., co świad
czy o podobnych rozmiarach składni
ków. Dodatkowo pomiędzy minimami 
obserwuje się tzw. shoulder-like shape 
—  kształt krzywej przypomina ludzkie 
ramiona, a jest związany z cieniowa
niem się składników układów. Układy 
te rotują synchronicznie lub prawie syn
chronicznie (składniki są zwrócone do 
siebie zawsze tą samą stroną), z okre
sami dłuższymi niż 15 h. Przy pomocy 
fotometrii odkryto też kilka układów 
niesynchronicznych. Krzywe zmian 
jasności tych obiektów mają bardziej 
skomplikowany przebieg, ale również 
w takim przypadku jest możliwe roz
łożenie obserwowanej krzywej na 
2 składowe (podobnie jak w przypad
ku NEAs).

11 sierpnia 2005 r. Frank Marchis 
(Uniwesytet Berkeley) oraz Pascal De- 
scamps, Daniel Hestroffer i Jerome Ber- 
thier (IMCCE, OA w Paryżu) ogłosili 
sensacyjne odkrycie pierwszego potrój
nego układu wśród planetoid. Obserwa
cje przeprowadzone na VLT Yepun 
(z optyką adaptacyjną i kamerą czułą 
w podczerwieni) od sierpnia do paździer
nika 2004 r., potwierdziły istnienie zna
nego już, dzięki obserwacjom z Kecka 
II w 2001 r., satelity planetoidy 87 Sy

lvia oznaczanego S/
2001 (87) 1 oraz uka
zały nowy księżyc 
Sylvii S/2004(87)l, 
fot. 2. Złożenie wie
lu obserwacji tego 
układu widoczne jest 
na fot. 3.

Na tej „składan
ce” widać orbity sa
telitów, które są od
ległe o 710 i 1360 
km od głównego 
składnika i obiegają 
go z okresami odpo
wiednio 33 i 87,6 h.
Wewnętrzny księ
życ ma tylko 7 km 
średnicy, zewnętrz
ny 18 km. Księżyce 
87 Sylvii nazwano 
Remus (mniejszy) i 
Romulus (większy).
Rea Sylwia (łac.
Rhea Sylvia) była mityczną westalką, 
którą przygarnął do siebie Mars. W wy
niku „uścisku” Marsa Sylvia urodziła 
bliźnięta: Romulusa i Remusa, później
szych założycieli Rzymu. (Pochodze
nie nazwy samej planetoidy (Sylvia) 
jest wątpliwe do dziś. Możliwe, że pla- 
netoida ta otrzymała jednak imię pierw
szej żony francuskiego popularyzatora 
astronomii Camilla Flammariona — 
Sylvii Petiaux-Hugo Flammarion.)

Układy podwójne (lub wielokrotne) 
w głównym pasie stanowią prawdopo

dobnie ok. 2% ogólnej liczby planeto
id, a za ich pochodzenie jest odpowie
dzialna głównie ewolucja zderzeniowa. 
Możliwe, że wartość ta ulegnie zmia
nie dzięki intensywnie prowadzonym 
kolejnym obserwacjom.

Podwójne TNO
Choć pierwszy obiekt z pasa poza 

orbitą Neptuna został odkryty zaledwie 
14 lat temu, obecnie znamy ich już po
nad 1000. Do tzw. obiektów transnep- 
tunowych (Trans Neptunian Objects — 
TNOs) należą klasyczne obiekty z Pasa 
Kuipera (Kuiper Belt Objects — 
KBOs) lub inaczej Pasa Edgewortha- 
-Kuipera (EKOs) oraz tzw. obiekty roz
proszone (Scattered Disc Objects — 
SDOs), które obiegają Słońce po orbi
tach o dużych mimośrodach. Bardzo 
ciekawy jest fakt, że również wśród 
tych bardzo pierwotnych obiektów 
mamy wiele układów podwójnych lub 
wielokrotnych. Pierwszy podwójny 
TNO (poza układem Plutona i Charo
na, który również należy do TNO) to 
1998 WW31. Odkryto go dzięki ob
serwacjom  przeprow adzonym  na 
CFHT w styczniu i grudniu 2000 r. 
Składniki układu w momencie obser
wacji były oddalone od siebie o 1,2 s 
łuku, co daje aż 40 000 km (dla po
równania odległość Plutona i Charo
na to ok. 19 600 km). Różnica jasno
ści obiektów o 0,4 mag. pozwala 
oszacować stosunek mas składników

i 0,5

809 Lundia
11-16 October 2005, Borowiec Observatory, P=15.425h
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Rys. 5. Krzywa zmian jasności planetoidy 809 Lundia z widocznymi zaćmieniami, z obser
watorium w Borowcu
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na 1,7 (dla Plutona i Charona stosunek 
ten wynosi 8).

Ponad połowa dotychczas znanych 
układów podwójnych wśród TNOs zo
stała odkryta przy użyciu teleskopu 
kosmicznego Hubble’a. 31 październi
ka 2005 r. ogłoszono odkrycie kolej
nych dwóch satelitów Plutona i układ 
ten wg opinii większości astronomów 
jest uznawany za pierwszą poczwórną 
planetoidę (problem, czy Pluton jest 
planetą czy planetoidą to już temat na 
artykuł). Obserwacje nowych księży
ców Plutona przerowadzono również 
przy użyciu teleskopu Hubble’a w ma
ju 2005.

29 listopada 2005 r. grupa kiero
wana przez Mike’a Browna (Califor
nia Institute of Technology) ogłosiła 
odkrycie pierwszego układu potrój
nego wśród TNOs. Tym razem sate
lity planetoidy 2003 EL61 odkryto 
dzięki obserwacjom z Kecka II. Or
bity satelitów tego układu, podobnie 
jak orbity nowych księżyców Pluto
na, nie są jeszcze dokładnie wyzna
czone.

Przypuszcza się, że wśród TNO 
układy podwójne lub wielokrotne mogą 
stanowić kilkanaście, a nawet 20% ich 
populacji.

Wiele układów wśród TNOs charak
teryzuje się podobnymi masami skład
ników oraz bardzo wydłużonymi orbi
tami, których rozmiary są większe niż 
100 promieni głównego składnika. Za 
powstawanie tego typu układów odpo
wiadają przede wszystkim wzajemne 
oddziaływania grawitacyjne pomiędzy 
nowo powstałymi ciałami w dysku pro- 
toplanetarnym. Scenariusz opisany 
w „Naturę” przez zespół Yoko Funato 
zakłada wymianę składników w ukła
dach podwójnych. Układ podwójny, 
w którym główny składnik jest dużo 
większy, może oddziaływać z trzecim 
ciałem, którego masa jest porównywal
na z głównym składnikiem układu po
dwójnego. W wyniku takiego oddzia
ływania małomasywny satelita zostaje 
wyrzucony z układu, a jego miejsce 
zajmuje trzecie ciało na dużej, mocno 
wydłużonej orbicie.

Statystyka podwójnych 
planetoid

Obecnie w naszym Układzie Sło
necznym mamy 83 planetoidy podwój
ne: 25 NEAs, 33 MBAs, 22 TNOs. 
Znaleziono także 1 układ podwójny 
wśród Trojańczyków (planetoid na or
bitach takich jak Jowisz) i 2 wśród

Fot. 2. Obraz z teleskpu VLT Yepun z 9 sierp
nia 2004. Credit: Marchis et al„ 2005, Na
ture 436

obiektów przecinających orbitę Marsa, 
tzw. MCAs (Mars Crossing Asteroids). 
Ich liczba rośnie bardzo szybko. Aktu
alną liczbę księżyców planetoid i ich 
parametry można znaleźć na wielu stro
nach internetowych, z których najbar
dziej warte polecenia to:

w w w . a s u . c a s . c z / ~ a s t e r o i d s /  
binneas.htm dla NEAs,

www.johnstonsarchive.net/astro/
asteroidmoons.html

Wiele ciekawych informacji o sate
litach planetoid znajduje się na stronie 

www.boulder.swri.edu/merline/

Podsumowanie
Badanie układów podwójnych wśród 

planetoid daje nam możliwość wyzna
czenia ich masy i gęstości. Okazuje się, 
że obiekty te mogą mieć gęstość porów
nywalną z gęstością ziemskich minera
łów, np. 3,8 g/cm3 (130 Elektra), lub 
o wiele mniejszą 1,2 g/cm3 (87 Sylvia), 
a nawet 0,9 g/cm3 (283 Emma), czyli 
mniejszą niż woda. Świadczy to o zu
pełnie innej budowie i ewolucji tych 
obiektów.

Pełne zrozumienie ewolucji plane
toid jest niezbędne do odtworzenia 
wczesnych stadiów istnienia naszego 
Układu Słonecznego, kiedy z planeta- 
zymali powstawały planety. Dzięki 
temu będziemy mogli lepiej zrozumieć 
ewolucję dysków protoplanetamych 
istniejących wokół innych gwiazd.

Dr Agnieszka Kryszczyńska jest a- 
diunktem Obserwatorium Astrono
micznego Uniwersytetu im. A. Mic
kiewicza w Poznaniu. Prowadzi ba
dania planetoid. Ostatnio kierowała 
zespołem, który odkrył podwójną 
naturę planetki 809 Lundia

Discovery of the First Triple 

Asteroid System: 87 Sylvia
M archis e t al. 

o b ta ined  w ith ESO VLT+NACO, oct. 2004

5/2004(87)1

o
4

*  \ * S/2001(87)1

• 1
x2

200 mas
Sylvia’s primary shape 
after deconvolution

Fot. 3. Pozycje statelitów 87 Sylvii od sierpnia do października 2004. Sylvia o średnicy 
280 km jest pokazana w powiększeniu. Credit: Marchis et al., 2005, Nature 436
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Aktywność magnetyczna Słońca
(patrz artyku ł P. Rudawego na s. 60)
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Obszar aktywny NOAA 10786, obser
wowany w dniu 8 czerwca 2005 r. 
w świetle linii H« wodoru (A = 656,3 nm) 
duńskim teleskopem DOT. Pole widze
nia obejmuje 182"x133” (132 000 km 
x 96 500 km na Słońcu). Kolor czer
wony został nałożony na oryginalne 
zdjęcie monochromatyczne w celu 
upodobnienia jego wyglądu do rze
czywistego obrazu tarczy słonecznej.

W lewym górnym rogu zdjęcia po
kazano Ziemię w tej samej skali. 
Duża, owalna struktura w środku gór
nej części zdjęcia to plama słonecz
na (na obrazach wykonywanych w li
nii Hu wodoru, ukazujących materię 
chromosferyczną, położoną ponad 
fotosferą, z reguły są widoczne tylko 
największe plamy). Rozległe, stosun
kowo jasne obszary to pola pochod
ni chromosferycznych. Cały widomy 
fragment chromosfery Słońca jest 
pokryty tzw. fibrylami (włókienkami), 
będącymi drobnymi rurami magne
tycznym i w ype łn ionym i plazmą. 
Układ przestrzenny fibryl doskonale 
zarysowuje przebieg linii sił pola ma
gnetycznego pomiędzy obszarami 
o przeciwnych biegunowościach ma
gnetycznych. Najdłuższe, ciemne 
włókna to protuberancje obszaru ak
tywnego

Obszar aktywny NOAA 10030, obser
wowany w dniu 15 lipca 2002 r. 
w świetle o długości A = 487,7 nm. 
Zdjęcie wykonane szwedzkim tele
skopem próżniowym SSVT o średni
cy 1 m. Widoczny obszar 58 000 km 
x 58 000 km. Zdjęcie przedstawia 
strukturę obszaru aktywnego na po
ziomie fotosfery. Doskonale jest wi
doczna dobrze rozw inięta grupa 
plam słonecznych (typ magnetyczny 
fyó), a szczególnie włóknista struk
tura półcieni plam, składających się 
z licznych rur magnetycznych, odga
łęziających się z głównej rury magne
tycznej formującej cień i kielichowo 
rozchylających się na zewnątrz pla
my. Cała powierzchnia fotosfery poza 
plamami jest pokryta granulami fo- 
tosferycznymi, niektóre są widoczne 
nawet pod rurami magnetycznymi 
(włóknami) półcieni plam. Granule 
fotosferyczne stanowią najmniejsze 
przestrzennie komórki konwekcji 
warstwy konwektywnej Słońca, ich 
średnice wynoszą średnio 2 000 km, 
czas życia około 5-10 min. Liczne 
włókienka (fibryle) są zakotwiczone 
w przestrzeniach międzygranular- 
nych
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Porównanie rozkładu pól magnetycznych 
na powierzchni Słońca z rozkładem róż
nych struktur obserwowanych w jego at
mosferze. Wszystkie obrazy zostały wyko
nane 27 października 2003 r. przez sateli
tę SOHO (ESA & NASA), na dzień przed 
rozbłyskiem  słonecznym  klasy GOES 
X17+, przedstawionym na rysunku 11. 
Rys. a. Magnetogram pokazujący rozkład 
składowej równoległej do linii widzenia 
wektora pola magnetycznego (tzw. LOS 
magnetogram) o godz. 20:47 UT, wykona
ny instrumentem MDI. Warto zwrócić uwa
gę na lokalne koncentracje silnych pól ma
gnetycznych o przeciwnych biegunowo- 
ściach, będących obszarami występowania 
pól magnetycznych poszczególnych obsza
rów aktywnych. Analizując obraz, należy 
pamiętać, że o ile w centrum obrazu skła
dowa LOS pola magnetycznego jest nie
mal prostopadła do powierzchni Słońca, to 
w pobliżu brzegu składowa LOS jest nie
mal równoległa do powierzchni.
Rys. b. Obraz tarczy Słońca w świetle bia
łym, wykonany instrumentem MDI około 
godz. 11 UT. Doskonale są widoczne gru
py plam w poszczególnych obszarach ak
tywnych, pociemnienie brzegowe tarczy 
słonecznej oraz, w pobliżu brzegu, pola 
pochodni fotosferycznych.
Rys. c. Obraz tarczy Słońca w paśmie 17,1 
nm, wykonany instrumentem EIT o 19:00 
UT. Emisja materii słonecznej o tempera
turze około 1 MK. Doskonale są widoczne 
liczne pętle magnetyczne, zakotwiczone 
w obszarach aktywnych, w obszarach pól 
magnetycznych o przeciwnych biegunowo- 
ściach. Obszary szczególnie ciemne na 
zdjęciu to tzw. dziury koronalne, gdzie do
minują pola magnetyczne o otwartej konfi
guracji.
Rys. d. Obraz tarczy Słońca w paśmie 
19,5 nm, wykonany instrumentem EIT 
o 22:12 UT. Emisja materii słonecznej ma 
temperaturę około 1,4 MK

wność 
zna Słońca
Rudawego na s. 60)

A

Wykres rozkładu prędkości obiegu materii wokół osi Słońca w warstwie 
konwektywnej na podstawie pomiarów instrumentem SOHO/MDI (ESA 
& NASA). Ze względu na zależność prędkości obiegu od szerokości helio- 
graficznej oraz głębokości we wnętrzu Słońca, rotację taką nazywamy ro
tacją różnicową. Najszybciej ratują płytko położone obszary okołorówniko- 
we (oznaczone kolorem czerwonym), najwolniej obszary okołobiegunowe 
(oznaczone kolorem niebieskim). Różnica prędkości liniowych tych dwu 
obszarów wynosi około 5000 km/h. Rotację różnicową można bez trudu 
wykryć, obserwując zmiany położeń plam słonecznych

Protuberancja sfotografowana w świetle linii H<( wodoru (A = 656,3 nm) za 
pomocą koronografu 53 cm Uniwersytetu Wrocławskiego 17 maja 1989 r. 
o godz. 11:40:48 UT. Kolor czerwony został nałożony na oryginalne zdjęcie 
monochromatyczne w celu upodobnienia jego wyglądu do rzeczywistego 
obrazu protuberancji słonecznych. Widoczna jest drobna struktura włókien 
tworzących protuberancję; ich kształt odzwierciedla konfigurację pola ma
gnetycznego

W.IV U RA N IA  POS'HI’ 1 ASTRONOMII 2 200Ó



rozmaitości

Nowe oblicze Urana
Teleskop Hubble’a sfotografował nowe 
dwa pierścienie i dwa małe księżyce krą
żące dookoła Urana. Pierścienie są pra
wie dwa razy większe od dotychczas 
znanych i znajdują się tak daleko, że 
zostały nazwane „drugim systemem 
pierścieni” Urana.

Jeden z odkrytych księżyców Mab 
krąży po tej samej orbicie co zewnętrz
ny, nowo odkryty pierścień. Pył jest tutaj 
wciąż wyrzucany w przestrzeń, ale ob
serwacje dowodzą że pierścień jest nie
zmiennie zasilany nowym materiałem. 
Roje meteorytów uderzające w Mab 
wybijają pył z jej powierzchni do pierście
nia, gdy tymczasem stary pył osiada 
z powrotem na satelicie.

Drugi odkryty pierścień położony bli
żej Urana nie posiada na swojej drodze 
żadnego widocznego ciała, które mogło
by dostarczać pyłu. Podejrzewa się, że 
pierścień może się składać z pasa wielu 
bardzo niewielkich — kilku do kilkuset
metrowych obiektów.

Pierwsze 9 pierścieni Urana zostało 
odkrytych w 1977 r. podczas obserwacji 
atmosfery planety. W czasie przelotu 
Voyagera w pobliżu Urana odkryto 2 
nowe pierścienie i 10 księżyców. Na dwa 
dodatkowe pierścienie, leżące zbyt da
leko, nikt wówczas nie zwrócił uwagi, 
choć po wnikliwej analizie można się ich 
było na zdjęciach dopatrzyć. Dopiero 
obrazy z teleskopu Hubble’a z września 
2005 ewidentnie je pokazują.

Dane z Hubble’a wskazują również 
na znaczne zmiany parametrów orbit 
znanych już księżyców planety.

Odkrycie nowych obiektów pozwoli 
lepiej zrozumieć, jaką drogę przemierza

i jakim procesom podlega pył, z którego 
powstają układy planetarne.

W 2007 r. wszystkie pierścienie będą 
do nas nachylone pod bardzo małym ką
tem, wówczas będzie im się można 
przyjrzeć dokładniej. (/cw)

Fot. MIT/NASA

Słowo o Charonie
Astronomowie z MIT i Williams College 
donoszą że Charon, największy księ
życ Plutona, nie posiada żadnej znaczą
cej atmosfery. Jeśli jednak jakaś istnie
je, jej gęstość nie może być większa niż 
jedna milionowa gęstości atmosfery 
ziemskiej.

Latem ubiegłego roku naukowcy 
zdołali zaobserwować prawie minuto
we przejście satelity przed tarczą gwiaz
dy C313.2, dzięki czemu wykluczyli ist
nienie atmosfery oraz dokonali niezwy
kle dokładnych pomiarów obiektu. Pro
mień satelity to 606 ± 8 km, a błąd po
miaru jest spowodowany lokalnymi nie
równościami gruntu i prawdopodobnie 
niesferycznym kształtem księżyca. 
Jego gęstość jest mniej więcej równa 
1/3 gęstości Ziemi, co potwierdza po
dejrzenie o skalisto-lodowej strukturze 
Charona.

Mniej więcej o połowę mniejszy od 
swej planety Charon tworzy z nią bar
dzo unikalną parę w naszym Układzie 

Słonecznym. Brak wi
docznej atmosfery nie 
jest zgodny z tezą jako
by Pluton i Charon ufor
mowały się ze stygną
cego i kondensującego 
się gazu i pyłu między
planetarnego. Bardziej 
prawdopodobne jest to, 
że satelita powstał w wy
niku zderzenia jakiegoś 
ciała niebieskiego z pro- 
to-Plutonem, co bardzo 
przypomina jedną z teo
rii o powstaniu naszej ro
dzimej pary Ziemia-Księ- 
życ.

Grupa MIT-Williams 
zapowiada szersze uży
cie swojej metody zakry- 
ciowej w celu poszuki
wań atmosfer wokół

obiektów Pasa Kuipera o rozmiarach 
zbliżonych do Plutona.

(kw)

Jak zimny jest Pluton?
Oczywisty jest fakt, że im dalej od Słoń
ca leży planeta, tym jest zimniejsza. Do
tyczy to także Plutona — ostatniej pla
nety (czy też ciała z Pasa Kuipera, które 
póki co jest traktowane jako planeta) 
w naszym Układzie Słonecznym. Poło
żone 30 razy dalej od Słońca niż Ziemia 
Pluton i Charon (naturalny satelita Plu
tona) otrzymują bardzo niewielką daw
kę promieniowania słonecznego. Ze 
współczesnych modeli teoretycznych 
dotyczących temperatury Plutona wyni
kało jednak, że powinien on być jeszcze 
chłodniejszy niż dotąd przyjmowana 
wartość teoretyczna 53 K.

Dotychczas używane instrumenty, za 
pomocą których dokonywano pomiarów 
emisji cieplnej Plutona i Charona, nie po
zwalały rozdzielić danych i dostarczyć 
informacji o każdym z tych ciał osobno. 
Charon i Pluton krążą dookoła wspólne
go środka masy w bardzo ciasnym ukła
dzie i nigdy nie oddalają się od siebie
o więcej niż 0,9 sekundy łuku (to tyle, ile

*

Pluton i Charon. Źródło: NASA/Harvard- 
-Smithsonian CfA

ołówek widziany z odległości 50 km). 
Dopiero astronomowie z Harvard-Smi- 
thsonian Centre for Astrophysics wyko
rzystali interferometryczne dane z SMA 
(Submillimeter Array) na Hawajach i po
twierdzili, że temperatura Plutona jest 
nawet niższa od Charona i wynosi 43 K.

Orbita Plutona jest bardzo wydłużo
na, wobec czego jego odległość od Słoń
ca zmienia się od 30 do 50 jednostek 
astronomicznych, a to powoduje znacz
ne zmiany temperatury na jego po
wierzchni. Gdy planeta oddala się od 
gwiazdy, jej cienka atmosfera zamarza
i spada na powierzchnię jako lód. Niż
szą niż by to wynikało z oddalenia od 
Słońca, temperaturę powierzchni powo
duje zużycie części energii słonecznej 
do przetworzenia lodu azotowego w gaz 
zamiast na ogrzanie planety.

(kw)
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Nowa planeta w Pannie
Nowe odkrycie dotyczy planety krążą
cej dookoła bardzo młodej gwiazdy od
dalonej od nas o około 100 I. św. Nie
zwykłością tego odkrycia jest użycie sto
sunkowo niewielkiego teleskopu o pra
wie metrowym lustrze i zamontowane
go na nim specjalnego instrumentu do 
poszukiwania planet ET (Exoplanet 
Tracker).

Dotychczasowe optyczne poszukiwa
nia planet leżących poza naszym Ukła
dem Słonecznym borykały się z bardzo 
podstawowym problemem. Planety są 
niewidoczne, gdyż promieniowanie 
gwiazdy macierzystej przesłania ich 
światło. Dopiero użycie spektrografów 
i metod dopplerowskich oraz analiza po
miarów prędkości obiektów, a raczej 
przesunięć linii spektralnych w ich wid
mach, pozwoliły wykryć ponad 160 no
wych, pozasłonecznych planet. Ale i 
w tej metodzie tkwiły wady. Dotychczas 
używane spektrografy zbierały jedynie 
niewielki procent fotonów docierających 
ze źródła. Musiały być instalowane na 
ogromnych teleskopach, by zbierać 
możliwie najwięcej światła, a i tak zado
walające pomiary otrzymywano jedynie 
dla odległych obiektów.

ET wynaleziony przez grupę współ
pracujących naukowców z wielu uniwer
sytetów (Uniwersytet na Florydzie, Uni
wersytet Stanowy Tennessee, Instytut 
Astrofizyki na Wyspach Kanaryjskich, 
Uniwersytet Stanu Pensylwania i Uni
wersytet Teksański) eliminuje ten pro
blem dzięki zestawieniu spektrografu 
z interferometrem. Taki układ dostarcza 
dokładniejszych danych o prędkościach 
radialnych i potrafi przetworzyć aż do 
20% docierającego promieniowania.

W ostatnich dwóch dekadach udało 
się przebadać około 3000 gwiazd pode
jrzanych o posiadanie planet. W ciągu 
najbliższych 20 lat z ET będzie możliwe 
zebranie danych dla kilku setek tysięcy 
gwiazd!

• Coma
*- . Betenices . .

Virgo

ET1 —  pierwsza planeta odkryta instrumen
tem Exoplanet Tracker Źródło: Univeristy of 
Florida News

Nowa planeta jest co najmniej tak 
masywna, jak połowa Jowisza, a gwiaz
da, dookoła której krąży, nie jest starsza 
niż 600 min lat (nasze Słońce ma już ok. 
5 mld lat). Jest to jedna z najmłodszych 
gwiazd, wokół której odkryto towarzysza. 
Pewne niejasności stwarzała teza, że jako 
bardzo młody obiekt nowa gwiazda 
z pewnością szybko ratuje, wytwarzając 
silne pole magnetyczne. Dzięki temu polu 
na powierzchni mogły powstawać plamy 
— zupełnie podobne do tych na naszym 
Słońcu. Mogło się okazać, że to plamy, 
wykazując inne prędkości radialne w wid
mie, symulują istnienie planety, oszuku
jąc obserwatorów. W celu wyeliminowa
nia pomyłki astronomowie wykonali do
datkowe, niezależne pomiary zmian jas
ności gwiazdy podczas jej ruchu obroto
wego i jednoznacznie udowodnili istnie
nie planety.

Nowa planeta obiega swoje słońce 
w 5 dni i jest położona zdecydowanie 
zbyt blisko niego, aby można było po
dejrzewać jakiekolwiek przejawy życia.

Naukowcy pracują nad nową wersją 
ET, który będzie w stanie obserwować 
około 100 obiektów jednocześnie.

Odkrycie daje nowe możliwości dla 
małych teleskopów, które rozmieszczo
ne niemal na całej kuli ziemskiej mogły
by obserwować niebo wręcz bez prze
rwy, a liczba zebranych danych byłaby 
niewiarygodna.

(kw)

Gwiazdy, które nie powinny 
istnieć
Astronomowie z Arizony odkryli grupy 
gwiazd, których powstanie nie było 
przewidziane. Te słabe, niebieskie gro
mady nie mająjeszcze 100 min lat i znaj
dują się w bliskim otoczeniu galaktyki 
NGC 2782 w konstelacji Rysia. Galak
tyka NGC 2782 powstała około 200 min 
lat temu w wyniku zderzenia się dwóch 
innych galaktyk — jednej o rozmiarze 
zbliżonym do naszej Drogi Mlecznej 
i drugiej znacznie mniejszej. W wyniku 
fuzji powstały dwa nieregularne ogony 
gazu, wzdłuż których rozmieszczone są 
„nowe” gromady. Naukowcy z Eastern 
Tennessee University przestudiowali 
skład tych ogonów i okazało się, że je
den z nich zawiera niewielką ilość za
równo wodoru neutralnego, jak i czą
steczkowego, natomiast drugi posiada 
sporo HI przy całkowitym braku wodoru 
molekularnego.

Współczesne teorie powstawania 
gromad gwiazd przewidują istnienie 
ogromnej chmury H2 jako warunku ko
niecznego. Fakt odkrycia młodych obiek-

Fot. UA Steward Observatory 

tów w miejscu braku obecności takiej 
postaci pierwiastka zaskoczył naukow
ców i stał się bardzo mocnym argumen
tem do zrewidowania modeli dotyczą
cych powstawania gromad gwiazd.

Odkrycia dokonano za pomocą kame
ry CCD zainstalowanej na 1,8-m telesko
pie watykańskim VATT (Vatican Advan
ced Technology Telescope) w Międzyna
rodowym Obserwatorium na Mount Gra
ham w stanie Arizona, USA.

(kw)

Stardust powrócił
Wystrzelony w 1999 r. statek kosmiczny 
Stardust wrócił w niedzielę, 15 stycznia 
na Ziemię. Dwa lata temu przeleciał nie
daleko komety Wild 2, wykonał zdjęcia 
jej jądra i pobrał próbki materiału z war
kocza oraz pyłu międzygwiazdowego 
otaczającego kometę.

Komety są obiektami bardzo intrygu
jącymi. Powstają w zewnętrznych par
tiach Układu Słonecznego i sądzi się, że 
są najwierniejszymi nośnikami materii, 
z którego powstał nasz Układ. Kometa 
Wild 2 ma około 4,6 mld lat, a przywie
zione próbki zdecydowanie poszerzą 
wiedzę i pomogą rozwikłać kilka zaga
dek dotyczących ewolucji bliższego i dal
szego otoczenia Słońca.

Kapsuła została otwarta w Johnson 
Space Center w Houston. Okazało się, 
że Sturdust zdołał pobrać do miliona czą
stek, niektóre z nich o grubości nawet 
1mm.

Niezwykłym urządzeniem, dzięki któ- 

S T A R D U S T  aerogel collector

Ślad po złapanej drobince z warkocza komety 
Wild 2
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remu udała się kolekcja, jest próbnik
0 rozmiarze i kształcie rakiety tenisowej 
wykonanym z aerożelu. Jest to substan
cja lekka, podobna do bardzo suchej 
gąbki o najmniejszej gęstości, jaką mógł 
uzyskać człowiek — 0,2% materii to sili
kon, a reszta to... powietrze. Jedna stro
na rakiety pobrała materiał z komety, 
natomiast druga — pył. Naukowcy oce
niają liczbę ziarenek zebranego pyłu na 
około 200 o wielkości nie przekraczają
cej 1 mikrona.

Drobinki zostaną rozesłane do ponad 
150 naukowych laboratoriów, a ponad 
65 000 wolontariuszy otrzyma dane
1 używając własnych komputerów, bę
dzie próbowało pomóc w lokalizacji 
i identyfikacji cząsteczek.

(kw)

Ciemna galaktyka
W gromadzie galaktyk w Pannie odkryto 
tajemniczą chmurę wodorową VIRGO HI 
21. Oddalona od Ziemi o 50 min I. św. 
nie emituje żadnego światła, więc zosta
ła uznana za galaktykę składającą się 
z ciemnej materii.

Obserwacje przeprowadzono na ra
dioteleskopie w Holandii (Westerbork 
Synthesis Radio Telescope) na długo
ści fali 21 cm, w zakresie łączonego pro
jektu grup badawczych z obserwatorium 
w Arecibo i Uniwersytetu w Cardiff.

*

ą
i

Okolice odkrytej chmury wodorowej

Z pomiarów wynika, że owa chmura 
ratuje, co przy dodatkowych danych im
plikuje istnienie galaktyki o masie ok. 
10 mld razy większej od Słońca. Tylko 
jeden procent tej masy został zidentyfi
kowany jako wodór neutralny — reszta 
to czarna materia. Mimo kontrargumen
tów przeciwników tej hipotezy nie da się 
ukryć, że obecnością ciemnej galaktyki 
można wytłumaczyć pewne niejasności 
dotyczące pobliskiego obiektu NGC 
4254. Jest to galaktyka spiralna o bar
dzo nieregularnym kształcie z jednym, 
bardzo wydłużonym ramieniem znacz
nie większym od reszty. Takie zniekształ
cenie jest dość powszechnie obserwo
wane w sytuacjach, gdy są obecne dwie 
galaktyki, które uległy zderzeniu ze sobą.

W przypadku NGC 4254 towarzyszące
go obiektu nie zaobserwowano, a VIR- 
GOHI21 znakomicie by się na tę drugą 
galaktykę nadawała. Gaz z tej pierwszej 
jest wciąż wyrywany przez ciemną 
chmurę, tworząc niejako pomost łączą
cy oba obiekty. W ciągu dalszego ruchu 
ewolucyjnego galaktyki się rozdzielą 
a ramię NGC 4254 wróci do swojej nor
malnej pozycji.

(kw)

Atlas V —  odpalenie rakiety. Fot. NASA

Nowe Horyzonty
19 stycznia 2006 r. z przylądka Canave
ral na Florydzie odpalono rakietę Atlas V, 
która wyniosła w przestrzeń kosmiczną 
statek New Horizons (pl. Nowe Horyzon
ty), rozpoczynając tym samym amery
kańską misję dotarcia do obrzeży Ukła
du Słonecznego.

Statek ma na celu dolecieć do Pluto
na, ostatniej planety naszego Układu, 
Charona, jego naturalnego satelity oraz 
do przynajmniej jednego obiektu z Pasa 
Kuipera oddalonego od Plutona jeszcze
0 około 1 jednostkę astronomiczną.

W tak odległe tereny nie doleciał jesz
cze żaden statek kosmiczny. Najlepsze 
dotychczas zdjęcie Plutona wykonał te
leskop Hubble’a, a i tak wygląda on na 
nim jak zgrupowanie pikseli w różnych 
odcieniach szarości. Pluton nie przypo
mina ani skalistych planet wewnętrz
nych, ani gazowych zewnętrznych, lecz 
jest planetą lodową. Pochodzi prawdo
podobnie z Pasa Kuipera — otaczają
cego nasz Układ Słoneczny dysku lo- 
dowo-pyłowego składającego się z bli
sko pół miliona zimnych ciał, których 
wiek osiąga 4 mld lat.

Na pokładzie Nowych Horyzontów 
znajdują się kamery, urządzenia do po
miarów wiatru słonecznego, pyłu między
planetarnego, cząstek wysokoenerge
tycznych oraz radiowe instrumenty do 
wyznaczenia temperatury powierzchni
1 atmosfery planety. Zasilanie nuklearne

pozwoli sondzie przelecieć niedaleko 
Jowisza około roku 2007. Po jego minię
ciu naukowcy wyłączą większość urzą
dzeń elektronicznych na pokładzie, zo
stawiając jedynie te niezbędne do konty
nuacji lotu. Hibernujący statek co tydzień 
będzie wysyłał kontrolny sygnał na Zie
mię, a raz w roku wszystkie urządzenia 
będą ponownie włączane, a ich spraw
ność zdalnie testowana. Zakończenie 
misji przewiduje się na rok 2015.

(kw)

Halo
Za pomocą kosmicznego teleskopu rent
genowskiego Chandra odkryto chmurę 
gorącego gazu, w której jest zatopiona 
bardzo masywna galaktyka spiralna 
NGC 5746. Halo ma promień około 
60 000 I. św.

Galaktyki spiralne powstają z ogrom
nych obłoków gazu międzygalaktyczne- 
go, które zapadając się grawitacyjnie, za
czynają tworzyć ratujące struktury dys
kowe. Rodzące się w dysku gwiazdy 
wyrzucają część materii na zewnątrz, 
a z niej powstaje obłok widziany jako halo.

Oryginalność ostatniego odkrycia 
Chandry tkwi w fakcie, że NGC 5746 ani 
nie posiada żadnych większych obsza
rów formowania się gwiazd, ani nie wy
kazuje znaczącej aktywności w okoli
cach jądra galaktycznego. Halo gorące
go gazu nie mogło zatem powstać tutaj 
jako efekt tworzenia się nowych gwiazd. 
Symulacje komputerowe i dane z Chan
dry są zgodne i sugerują powstanie ob
łoku z materii międzygalaktycznej, któ
ra pozostała po formowaniu się galakty
ki i cały czas na nią opada.

Mimo że nowe halo jest bardzo sła
bo widoczne, obserwacja była możliwa 
dzięki ułożeniu galaktyki NGC 5746 
brzegiem do obserwatora.

(kw)

Galaktyka z nowo odkrytym halo gorącego 
gazu
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adresem http://saturn.jpl.nasa.gov/ 
multimedia/index.cfm

System pierścieni niezawodnie przyku
wa uwagę wszystkich obserwatorów 
planety. Tradycyjnie oznacza się naj
większe, widoczne nawet w amator
skich teleskopach, struktury literami A, 
B, C, z przerwą Cassiniego między ze
wnętrznym pierścieniem A oraz we
wnętrznymi B i C. Obrazy z sondy Cas
sini ujawniły istnienie do tej pory niewi
docznych, słabych pierścieni w niektó
rych przerwach (przykłady widzimy na 
fot. 1), co z kolei sugeruje obecność 
małych, niewidocznych księżyców w ich 
pobliżu. Zaobserwowano też nowe 
struktury w pierścieniach (fot. 2) jako 
kombinacje grawitacyjnych oddziały
wań Saturna, jego księżyców i samych 
cząstek wchodzących w skład pierście
ni. Rozdzielczość fragmentu C sięga 
270 m na piksel, a sprawcą niejedno
rodnych wzorów na wewnętrznej kra
wędzi widocznego pierścienia jest nie
wielki (o rozmiarach ok. 25 km) satelita 
Pan.

Na wieczornym niebie znów gościmy O misji sondy Cassini i jej wynikach
planetę z pierścieniami. Saturna prze- staramy się na bieżąco informować
bywającego w sąsiedztwie gromady Czytelników „Uranii-PA”. Dziś propo-
otwartej Praesepe (M44) w Raku pole- nujemy krótki wgląd w przebogatą ga-
camy wszystkim posiadaczom lornetek lerię NASA, dostępnąw Internecie pod 
i teleskopów.
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Jeszcze wyraźniej skutki zbliżeń księ
życa do pierścienia widoczne są na 
fot. 3, gdzie 100-km średnicy Prome
teusz zaburzył strukturę słabego, ze
wnętrznego pierścienia F. Badanie 
struktury pierścieni umożliwia też śle
dzenie odbicia w nich światła słonecz
nego.

Na fot. 4 oglądamy w pełnej krasie 
duży fragment pierścienia B z odległo
ści niespełna pół miliona km (rozdziel
czość zdjęcia: 3km/piksel).

Na fot. 5 pierścień G, rozciągający się w odległości od 166 
do 173 tys. km od środka Saturna. Warto zwrócić uwagę na 
kontrast między ostro zaznaczoną jego wewnętrzną krawę
dzią (złożoną z drobin lodu o rozmiarach ziaren pyłu) oraz 
rozmytą krawędzią zewnętrzną.

Na zdjęciu 6 odkryty przez sondę Cas
sini 7-km średnicy satelita S/2005 S1 
w niewielkiej przerwie Keelera. Ten sam 
księżyc jest widoczny też na fot. 7, 
gdzie także doskonale widać w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie pofalowania 
na krawędzi niewielkiej przerwy. Tak 
naprawdę uwagę badaczy przykuły 
najpierw te pofalowania — widoczne 
już na zdjęciach uzyskanych w czasie 
zbliżania się sondy do planety, sam 
księżyc odnaleziono prawie rok później.



$

Tańczące z pierścieniami — księżyce Saturna w najrozma
itszych konfiguracjach możemy podziwiać już na dziesiąt
kach zdjęć. Przedstawiamy niewielką ich próbkę. Na fot. 8 
kolejno od lewej Dione, Tethys i Pandora, o rozmiarach od
powiednio 1126,1071 i 84 km. Zdjęcie wykonano 22 wrześ
nia ub. roku. Z kolei na fot. 10 przenosimy się już w ze
wnętrzne obszary pierścieni. Na obrazie uzyskanym przy 
nachyleniu do płaszczyzny pierścieni nie przekraczającym 
1° możemy podziwiać Pandorę na tle cieniutkiego pierście
nia F. Zdjęcie wykonano 29 X ub. roku, od księżyca dzielił 
sondę dystans niespełna pół miliona km. Na fot. 9 są wi
doczne aż cztery księżyce: u dołu Tytan i Dione (5150 i 1126 
km średnicy odpowiednio), Prometeusz (102 km) przy ze
wnętrznej krawędzi pierścieni oraz Telesto (24 km) jako 
świecąca kropka powyżej ich płaszczyzny. Fot. 11 ukazuje 
słaby zewnętrzny pierścień F oraz jego dwa księżyce pa
sterskie: po lewej Prometeusz, po prawej Pandora (ten dru
gi księżyc jest na orbicie zewnętrznej w stosunku do pier
ścienia i znajdował się nieco bliżej sondy w chwili wykona
nia zdjęcia). Oglądanie pierścieni Saturna blisko ich płasz
czyzny może dawać dodatkowe ciekawe efekty, co pokazu
je fot. 12. W górnej części zdjęcia (przy kącie nachylenia 
rzędu kilku minut) pojawiła się świetlista aureola przy ze
wnętrznej krawędzi pierścienia. Zaproponowano kilka hipo
tez na jej wyjaśnienie: od efektów czysto optycznych po 
obecność niewidocznego ciała o rozmiarach rzędu kilome
tra. Z kolei w dolnej części (przy kącie nachylenia poniżej 
jednej minuty) jest widoczne ciemne pasmo pyłu przecina
jące płaszczyznę pierścienia.
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Fot. 13 to mozaika 15 obrazów wykonanych przez sondę 
Cassini. Ukazuje ona, jak Prometeusz, zbliżając się na swej 
eliptycznej orbicie do pierścienia F co niespełna 15 godzin, 
wpływa na jego strukturę. Poszczególne obrazy przetwo
rzono tak, by „wyprostować” pierścień na końcowym zdję
ciu — obejmuje ono obszar 147 tys. km na osi poziomej (co 
odpowiada kątowej rozciągłości ok. 60° dla tego pierście
nia) oraz 1,5 tys. km na osi pionowej (w poprzek pierście
nia). Każde ciemne pasmo to pozostałość po zbliżeniu księ
życa do pierścienia. Co ciekawe, zgodnie z komputerowy
mi symulacjami, najmłodsze ślady — po prawej stronie — 
są prawie pionowe, podczas gdy starsze zostają stopniowo 
rozciągnięte wskutek nierównomiernej prędkości rotacji pier
ścienia. Jak oceniają naukowcy, do końca bieżącej dekady 
wpływ Prometeusza na strukturę pierścienia będzie się jesz
cze nasilał wskutek zmiany kształtu orbity księżyca. Pier
ścień F możemy też podziwiać na fot. 14, gdzie w tle jest 
widoczny księżyc Rhea w słabej poświacie (odpowiedzial
ne jest za nią „światło popielate”, odbite wcześniej od pla
nety i jej pierścieni). Na fot. 15 zdecydowanie brakuje wra
żenia przestrzennej perspektywy. Po lewej Mimas (397 km), 
w rzeczywistości za zewnętrzną krawędzią pierścieni, po 
prawej zaś Dione — również za zewnętrzną ich krawędzią, 
ale za to bliżej sondy, która wykonała to zdjęcie 18 grudnia 
ub. roku. Fot. 16 to portret Mimasa w niewielkiej fazie oraz 
położonej na lewo od niego kropki — niewielkiej Heleny

7

Fot. 16

(32 km), dzielącej orbitę wraz z niewidoczną tu Dione. Z ko
lei na fot. 17 są widoczne świetliste smugi na tle pierścienia 
B. Te trzy zdjęcia uzyskano w ciągu niespełna pół godziny, 
widoczne jest przemieszczanie się tych struktur. Tym ra
zem dalsze ich śledzenie uniemożliwiła sama planeta, okry
wając całą scenerię mrokiem swojego cienia. Pozostaje nam 
mieć nadzieję na wiele dalszych udanych obserwacji pro
wadzonych przez sondę Cassini, a Czytelnikom życzyć ko
lejnych zapierających dech w piersiach widoków tego nie
samowitego świata, (kr)
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galeria obiektów NGC

NGC 3242
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

10h, 24,8m 
-18° 39’
Hydra
Mgławica planetarna 
8,6 
7,7

45"x36”
500-1000 pc (??) 
+5km/s

Mgławica planetarna oznaczona numerem NGC 3242 zo
stała odkryta przez Williama Herschela 7 lutego 1785 r. 
i skatalogowana przez niego jako H IV.27. Mgławica ta nosi 
nazwę „Duch (cień) Jowisza", ponieważ jej rozmiary kąto
we przypominają rozmiary Jowisza. Jej opis w katalogu 
Dreyera jest następujący: „mgławica planetarna, bardzo 
jasna, nieco wydłużona, średnica 45”, niebieska”.

Ze względu na dużąjasność powierzchniową i dość duże 
rozmiary mgławica ta jest chętnie obserwowana i fotogra
fowana. W silnej lornetce wygląda jak nieco wydłużona 
gwiazda zanurzona w niewielkiej poświacie. Instrument

Zdjęcie wykonane 50-cm telekopem Ritchey-Cretien złożone z trzech 
40-minutowych ekspozycji RGB. Pole widzenia około 4 minuty tuku

o średnicy około 10 cm przy powiększeniu około 100 razy 
powinien wyraźnie ukazać owalny kształt mgławicy (przy 
mniejszym powiększeniu przypomina ona nieostry obraz 
gwiazdy), jej niejednorodność i znacznie mniejsze rozmia
ry niż Jowisza przy takim samym powiększeniu. W tele
skopie o średnicy około 20 cm zwraca uwagę wyraźna zie- 
lonkawoniebieska barwa mgławicy. Rozróżnić można we
wnętrzny, jaśniejszy, trójkątny w kształcie obszar o średni
cy około 20” i zewnętrzne, słabsze halo o średnicy około 
45”. Większy teleskop pozwala dokładniej przyjrzeć się 
podwójnej strukturze mgławicy: wewnętrzny obszar jest 
otoczony jaśniejszym pierścieniem, który odgranicza go od 
zewnętrznego, słabszego obszaru, ponadto w poprzek jaś
niejszej, wewnętrznej części mgławicy rozciąga się ciem
niejszy pas, w środku którego przy pomocy teleskopu 
o średnicy około 30 cm można bez problemu zobaczyć cen
tralną gwiazdę.

Gwiazda ta ma oznaczenie HD 90255 i jasność 12,1 mag. 
Jej masa jest szacowana obecnie na około 0,6 M0, a tem
peratura powierzchni na 75 tys. K. Kinematycznie mgławi
cę można podzielić na cztery (a może nawet pięć) części. 
Wewnętrzny eliptyczny fragment jest najjaśniejszy, rozsze
rza się z prędkością około 30 km/s i ma średnicę 20”, co 
odpowiada rozmiarom liniowym wynoszącym około 
0,05+0,1 pc. Na zewnątrz niego znajduje się jasna otocz
ka o średnicy około 50”, oznaczana literą A. Obie te części 
są typowo rejestrowane wizualnie lub na zdjęciach. Otocz
ka A jest sferyczna i jaśniejsza na brzegach, nie ma też 
widocznej wewnętrznej struktury. Na zewnątrz niej znajdu
je się otoczka B o średnicy około 2’ i wreszcie widoczna 
w formie wielu oddzielonych od siebie zagęszczeń otocz
ka C o średnicy 3’. Otoczki B i C mogą być zarejestrowane 
tylko przy długich ekspozycjach na zdjęciach wykonanych 
z pomocą specjalnych filtrów mgławicowych, np. w linii 
wzbronionej [OIII] 5007 A. Wreszcie, w pobliżu mgławicy 
NGC 3242 znajdują się pewne włókniste struktury rozcią
gające się prawie na 20’ od niej samej, które być może 
powstały we wczesnym etapie ewolucji centralnej gwiaz
dy, gdy była ona na gałęzi olbrzymów Temperatura we
wnętrznego halo A mgławicy jest wysoka i wynosi około 
16 tys. K. Tak wysoką temperaturę tego obszaru tłumaczy 
się szybkim przejściem przez niego frontu jonizacyjnego, 
który powstał w momencie, gdy główna (tzn. centralna) 
część mgławicy planetarnej stała się optycznie cienka (tzn. 
przezroczysta) dla fotonów o energiach zdolnych do joni
zacji materii znajdującej się w halo emitowanych przez 
gorące jądro mgławicy.

NGC 3344
a (J2000) 

ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 

Typ
Jasność fotograficzna

10h, 43,5m 

+24° 55’

Mały Lew

Galaktyka spiralna Sc 
10,5

Jasność wizualna

Jasność absolutna Mv

Rozmiar

Odległość 
Prędkość radialna

9,7

6,9’x 6,5’

6,5+12,5 Mpc (??) 
+576 km/s
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William Herschel odkrył tę galaktykę spiralną w 1785 r. i ska
talogował jako H 1.81. Opis w katalogu Dreyera jest nastę
pujący: „dość jasna, duża, stopniowo jaśniejąca ku środ
kowi, zawiera gwiazdy, dwie gwiazdy za nią”. Galaktykę tę 
widzimy niemal dokładnie z „góry”, dzięki czemu możemy 
podziwiać jej strukturę spiralną. Można ją zobaczyć przez 
niewielki 10-cm teleskop, w którym widać zwarty, jaśniej
szy centralny obszar (można go utożsamić z jądrem). Wo
kół niego znajduje się bardzo słaba otoczka (niewidoczna 
przez tak mały instrument na podmiejskim niebie), na tle 
której na wschód od jądra świecą dwie gwiazdy 10 wielko
ści gwiazdowej. Struktura tej otoczki pozostaje niewidocz
na nawet w dużym 25-30 cm teleskopie, natomiast jądro 
jest wyraźniejsze, ale nie jest ono gwiazdopodobne. Aby 
wyraźnie zauważyć ramiona spiralne i ciemniejsze pasma 
pyłu z nimi powiązane, trzeba dysponować teleskopem o 
średnicy około 50 cm albo jeszcze większym, gdyż są one 
dość subtelne.

Galaktyka bywa zaliczana do grupy galaktyk, do której 
należy NGC 3184, choć przynależność ta ze względu na 
brak jednoznacznie wyznaczonej odległości jest problema

tyczna. Większość analiz przestrzennych położenia tej ga
laktyki zdaje się wskazywać, że jest ona izolowana w prze
strzeni i nie ma żadnej bliskiej dużej galaktyki. NGC 3344 
jest galaktyką wczesnego typu Sc, czyli z małym jądrem 
i rozległymi, dobrze rozwiniętymi ramionami spiralnymi. 
W obrębie centralnych obszarów można zauważyć we
wnętrzny, owalny w kształcie pierścień o średnicy około 
54”, z którego zaczynają rozwijać się ciasno nawinięte ra
miona, oraz małą poprzeczkę. Na zewnątrz znajduje się 
drugi, większy pierścień o średnicy około 360”. Środek tego 
pierścienia nie pokrywa się ze środkiem geometrycznym 
galaktyki. Oba pierścienie składają się w większości z mło
dych jasnych gwiazd, co sugeruje niebieski kolor tych ob
szarów. Kinematyka tej galaktyki jest dość osobliwa, gdyż 
wydaje się, że zewnętrzne obszary galaktyki rotują w prze
ciwnym kierunku niż obszary centralne. Dziwne jest też to, 
że zarejestrowano bardzo duże zmiany (duży gradient) za
wartości metali w materii w kierunku od środka galaktyki 
na zewnątrz. Jest to nietypowe dla galaktyk typu Sb lub 
Sc. Jak na razie nie znaleziono zadowalającego wyjaśnie
nia owych „nieprawidłowości”.

2/2006

Zdjęcie wykonane 40-cm teleskopem Ritchey-Cretien złożone z trzech 30-minutowych ekspozycji RGB
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NGC 3384
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

10h, 48,3m 
+12° 38’
Lew
Galaktyka soczewkowa E-SO
10.9
9.9 
-19,6 
5,4’x2,7’
12,6 Mpc 
+704 km/s

Jest to galaktyka soczewkowa (wydłużona w kształcie). Zo
stała odkryta przez Williama Herschela 11 marca 1784 r. 
i oznaczona jako H 1.18. Jej opis z katalogu Dreyera: „bardzo 
jasna, duża, zaokrąglona, stosunkowo nagle jaśniejąca ku 
środkowi, druga z trzech”. Można się też dość często spotkać 
z błędnie podawanym odnośnikiem do niej NGC 3371. Ga
laktyka ta leży w bliskim sąsiedztwie dwóch innych galaktyk: 
M105 (NGC 3379) i NGC 3389. Pierwsza z nich to wielka 
galaktyka eliptyczna, druga jest galaktyką spiralną — patrz 
zdjęcie obok. Dwie pierwsze należą do grupy galaktyk nazy
wanej Lew I (Leo I) od nazwy gwiazdozbioru, gdzie leży śro
dek tej grupy, natomiast MGC 3389 jest najprawdopodobniej 
obiektem leżącym w jej tle, gdyż ma prawie dwa razy większą 
prędkość radialną niż typowy członek tej grupy. Do grupy tej 
należą również galaktyki M95 i M96. NGC 3384 jest rozległa, 
ma bardzo dużą jasność powierzchniową, nieznacznie tylko 
mniejszą niż jej większa sąsiadka M105, w dodatku leży bar
dzo blisko niej, dlatego wydaje się zdumiewające, że odkry
ciu M105 (Pierre Mechain 24 marca 1871 r.) nie towarzyszyło 
jej odkrycie. Parę tę można bowiem obserwować nawet przez 
najmniejsze teleskopy o średnicy 5 cm! Być może została za
uważona (i to przez kilku co najmniej obserwatorów), ale trzeba 
było dopiero skrupulatności genialnego Williama Herschela, 
aby obiekt ten skatalogować.

Obserwując NGC 3384 w teleskopie o średnicy około 
10-15 cm, można łatwo zauważyć jaśniejszy, centralny ob
szar i okrągłą, stopniowo słabnącą otoczkę wokół niego. Duże 
teleskopy pozwalają lepiej przyjrzeć się centralnym częściom 
galaktyki i wyróżnić gwiazdopodobne jądro, uwidacznia się 
też wyraźnie owalność galaktyki — jej wydłużenie. Nawet naj
większe teleskopy nie ujawniają struktury galaktyki, chociaż 
na zdjęciach wykonanych przez teleskop Hubble’a w zakre
sie widzialnym można zauważyć słaby zarys spiralnych pasm 
pyłowych w zewnętrznych obszarach dysku tej galaktyki.

W pobliżu NGC 3384 znajduje się wielki, niezwykle ma
sywny kompleks neutralnego wodoru HI, który w istocie jest 
częścią ogromnego pierścienia materii otaczającego tę ga
laktykę wraz z jej sąsiadką. Pierścień ten składa się z wielu 
oddzielnych fragmentów, a jego promień sięga 100 kpc! Po
miary prędkości radialnych sugerują, że cały obłok obraca się 
z okresem około 4 mld lat. Płaszczyzna tego pierścienia pra
wie dokładnie pokrywa się z płaszczyzną dysku NGC 3384 
(obie są nachylone pod kątem około 50° do kierunku widze
nia) i ma ten sam kierunek rotacji. Sugeruje się więc, że jest 
to pozostałość, coś w rodzaju pramaterii, po wielkim kom
pleksie materii, który utworzył tę grupę galaktyk. Dysk NGC 
3384 jest zanurzony w rozległym wybrzuszeniu centralnym,

którego natura nie jest do końca zrozumiała, ponadto w cen
tralnej części wokół samego jądra znajduje się jasny pierścień 
materii. Jak do tej pory zarówno obserwacje naziemne, jak 
i te prowadzone z Kosmosu nie pozwoliły rozróżnić samego 
jądra galaktyki — w centrum znajduje się rozciągły obszar
0 dość jednolitej jasności, bez wyraźnego maksimum. Uwa
ża się, że galaktyka ta posiada poprzeczkę, co wynika z ana
lizy profili jasności i prędkości radialnych mierzonych w obrę
bie dysku. Warto dodać, że w bardzo bliskiej odległości od 
centrum galaktyki odkryto sześć kwazarów o jasności około 
19 mag. mających przesunięcia ku czerwieni rzędu około 
z = 1. Kwazary te układają się mniej więcej na jednej linii wy
chodzącej od NGC 3384. Sugerowana interpretacja tego fak
tu obserwacyjnego, że są to obiekty wyrzucone z jądra tej 
galaktyki, czyli obiekty bliskie i młode, a nie odległe w czasie
1 przestrzeni, jak do tej pory, nie doczekała się wystarczająco 
dogłębnej dyskusji i analizy.

Dariusz Graczyk

Tryplet galaktyk: od lewej NGC3379 (M105), NGC 3384 i NGC 3389 
sfotografowany przez 0,9-m teleskop

Zdjęcie centralnych obszarów NGC 3384 wykonane przez teleskop 
Hubble’a w filtrze 555 nm. Czas ekspozycji 350 s. Pole widzenia około 
3 min łuku
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SERIA LX200GPS
(Teleskopy Schmidta-Cassegraina na montażu widłowym 

z pełną automatyką naprowadzania GO-TO)
8” (203mm)...........................................13500.00
10”  (254mm)......................................... 16900.00
12" (305mm)......................................... 23900.00
14”  (356mm)......................................... 30900.00
16”  (406mm).........................................59900.00

SERIA LDX-75
(Teleskopy na montażu paralaktycznym 

z systemem GO-TO)
5”  ( 127mm refraktor).............................5 150.00
6” ( 152mm refraktor).........;...................6 150.00
6”  (I52mm Schmidt-Newton).............. 5250.00
8” (203mm Schmidt-Newton).............. 6150.00
8” (203mm Schmidt-Cassegrain)...........8390.00
10”  (254mm Schmidt-Newton)............ 7490.00

SERIA ETX 
(Teleskopy Maksutowa na montażu 

widłowym z systemem GO-TO)
90AT (90mm)............... 3125.00
90PE (90mm)................ 3895.00
105AT (I05mm )...........4150.00
I05PE (I05m m )............4950.00
125AT (I25m m )...........5450.00

______________ I25PE ( I 25mm)........... 6250.00

SERIA LIQHTBRIDGE
(Teleskopy trussowe na montażu Dobsona)

Newton 203mm..................... od 1699.00
Newton 254mm..................... od 2350.00
Newton 305mm.....................od 3899.00

A k c e s o r ia  MEADE

OKULARY Z SERII 5000
Plóssl (60°/5,5-40mm)....od 499.00
SWA (68°/16-40mm).....od 899.00
UW A (82°/4,7-30mm)..od 1050.00

KAMERY CCD
(Z oprogramowaniem Autostar Suite)

LP Imager......................................... 550.00
DS Imager..................................... 1525.00
DS Imager Pro...............................1950.00
Reduktor/korektor CCD f/3,3.....799.00

IRANOMETRIA «*!*2000.® Moon
i DEEP SKY ATIAS

KSIĄŻKI I ATLASY
Night Sky Observer's Guide tom  I i l l .....135.00
Uranometria tom I i II................................179.00
Uranometria tom  III................................. 195.00
Sky Atlas 2000.0 wersja deluxe................ 179.00
Atlas of the Moon...................................... 135.00

SKY PUBLISHING

N iniejszy cen n ik jest jedynie niew ielkim  fragm en tem  oferty. S praw dź w szystkie nasze produkty na www.astrokrak.pl

SOLIGQR
Digital • Photo • Optic • Video

ASTROKRAK
TELESKOPY I AKCESORIA

Jesteśmy p roducentem  w ysokie j klasy 
teleskopów i akcesoriów astronomicznych. 
Wykonujemy teleskopy o aperturze od 250 
do 600mm. Zbudow a liśm y najw iększy 
am atorski teleskop w  Polsce! Ponadto 
oferujemy usługi projektowe, naprawcze 
i regulacyjne w  zakresie optyki i mechaniki 
a także wykonujemy sprzęt na indywidualne 
zamówienie klienta.

* • ©
ZŁĄCZKI I REDUKCJE

M42/Canon EOS......... 49.00
M42/Nikon................... 49.00
M42/T2......................... 45.00
I.257M42.....................35.00
27M42.......................... 45.00
M42/web kamera.........45.00
L-adapter mały............. 20.00
L-adapter duży............. 25.00

WYCIĄGI OKULAROWE
(Do refraktora, Newtona 

lub Cassegraina)
O brotow y 1,25” ..........115.00
Przesuwny 1,25” ..........195.00
Przesuwny 2” .............. 275.00

LORNETKI
ASFERYCZNE
NIGHT VISION
7x50.................. 485.00
10x50................ 495.00

OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA
Plóssl (4-40mm/l,25” )................. od 95.00
RKE (26-40mm/2” )..................... od 195.00
Barlow 2x/l,25” ................................. 95.00
Barlow 2x/2” ............ ....................... 250.00

Sky-Wfltcher
TELESKOPY

Dobson 203mm (pyrex)................ 1830.00
Dobson 252mm (pyrex)................ 2850.00
Refraktor 102mm EQ3................. 2030.00
Maksutow 102mm EQ2................ 1820.00
Maksutow 127mm EQ3................ 2860.00

SERIA MT
(Teleskopy Newtona 

na montażu paralaktycznym)
MT-910 I I4mm........ 1099.00
MT-750 I52mm.........1650.00
MT-800 200mm.........2250.00

BRESSER
Absolutna nowość na rynku!!!

SERIA MESSIER
(Teleskopy na montażu paralaktycznym 

z najbogatszym wyposażeniem dodatkowym)
Refraktor R-90........................1299.00
Refraktor R-102......................1999.00
Refraktor R-I27L....................2899.00
Refraktor R-I27S....................2999.00
Refraktor R-152......................3799.00
Newton N-130........................1299.00
Newton N-150........................1799.00
Newton N-203........................2499.00

Zobacz również nowe forum miłośników astronomii - www.astromaniak.pl

SERIA SKYVIEW PRO
(Teleskopy na montażu paralaktycznym SkyView Pro 

z opcjonalnym napędem lub Intelliscope)
Refraktor 80mm ED APO........od 3750.00
Refraktor lOOmm EDAPO......od 5750.00
Refraktor I20mm.....................od 3350.00
Maksutow I27mm.................... od 3350.00
Maksutow 150mm.................... od 4650.00
Newton 203mm....................... od 3650.00

%

a  n r  a  ? ć j
OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA

Plóssl (6-40mm/1,25” ) ............... od 105.00
Ortoskop. (6 -12,5mm/1,25” )....od 250.00
Erfla (30-52mm/2” ) .....................od 3 15.00
Szerokokątne (67°/5,7-25mm)...od 299.00 
Szerokokątne (8277,5-18mm)...od 499.00
Barlow 2 x /1,25................................. 105.00
Barlow l,6x/2"................................. 350.00
Plóssl podświedany ( 10mm / 1,25”)..525.00

NASADKI KĄTOWE
45° 1,2571,25"................................. 105.00
90° 1,2571,25"................................. 125.00
45° M42x 1/1,25"...............................125.00
90° M42x 1/1,25"...............................145.00
90° 272" 98%.................................... 395.00
Prowadząca 90° 27T2 z podgl....... 625.00

FILTRY
ALP 1,25” .....................225.00
ALP 2 "...........................415.00
N D  13 1,25”  (szary)......45.00
N D  13 2”  (szary)........105.00
Kolorowe 7 szt. 1,25” ...285.00 
Kolorowe 7 szt. 2” .......475.00

MAPY I GLOBUSY
Karta Messiera............ 13.00
Karta Caldwella........... 13.00
Mapa Księżyca............. 13.00
Globus nieba.............. 330.00
Globus Księżyca.........225.00

OPROGRAMOWANIE
RedShift 5.....................425.00
Starry Night Pro...........625.00
Starry Night Enth........ 335.00
CoolSky 2.0...................39.00
Maxim D L ................. 1250.00
SkyMap Pro.................. 375.00
SkyChart III.................. 169.00
Desktop Universe.......825.00
Sky Tools 2 CD............. 425.00

LUMIC0N
OKULARY

PODŚWIETLANE
(Z krzyżem nitek)

I2,5mm ortoskop....... 585.00
25mm Kellner.............. 275.00

FILTRY MGŁAWICOWE
Deep Sky 1,25” ..........375.00
Deep Sky 2 "............... 730.00
UHC 1,25” ................. 375.00
UHC 2” ......................730.00
OIII 1,25” ...................375.00
OIII 2” .........................730.00
H-Beta 1,25” ............. 375.00
H-Beta 2” ................... 730.00
Comet 1,25” .............. 375.00
Comet 2” ................... 730.00

NASADKI KĄTOWE
Enhanced 1,25” ............365.00
Enhanced 2” ................ 695.00
LumiBrite 1,25” 98%....550.00 
LumiBrite 2”  98%.........875.00

CORONADO
TELESKOPY I FILTRY SŁONECZNE
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Gwiazdy neutronowe

Z gwiazdami neutronowymi możemy łatwo związać 
cztery daty: 1054,1932,1939 i 1967. W 1054 r. astro
nomowie chińscy obserwują, oczywiście nie zdając 

sobie z tego sprawy, narodziny gwiazdy neutronowej. 
W 1932 r. James Chadwick odkrywa neutron. W tym samym 
roku Lew Landau sugeruje możliwość istnienia supergęstej 
materii złożonej wyłącznie z neutronów. W 1939 r. Robert 
Oppenheimer, George Volkoff i Richard Tolman formułują 
warunki równowagi dla gwiazd neutronowych i wreszcie 
w 1967 r. Jocelin Bell i Anthony Hewish (Nobel 1974) doko
nują niespodziewanego odkrycia. Hewish uzyskał właśnie do 
swojego radioteleskopu aparaturę o wysokiej czasowej zdol
ności rozdzielczej (rzędu milisekund) i postanawia badać mi
gotanie gwiazd spowodowane przez atmosferę. Już pierwsze 
obserwacje radioźródła uznawanego za stałe pokazały, że 
odbierany sygnał ma strukturę bardzo regularnie powta
rzających się impulsów. Początkowo uznano to za zakłóce
nia z jakiegoś ziemskiego źródła. Możliwość zakłóceń zosta
ła dość szybko wykluczona, tym bardziej że w krótkim czasie 
odkryto 3 podobne radioźródła. Okresy odkrywanych wów
czas obiektów zawierały się w przedziale 0,25—2 s (pulsary 
milisekundowe odkryto nieco później). Rok po odkryciu 
(1968) Thomas Gold sugeruje, że pulsary (tak nazwano nowo 
odkryte obiekty) są szybko obracającymi się gwiazdami neu
tronowymi. Gęstość takich obiektów powinna być rzędu gę
stości materii jądrowej, czyli 1018 kg/m3 (ramka 1). Oblicz
my, jaki promień powinna mieć gwiazda neutronowa o masie 
Słońca (ramka 2).

Dlaczego wg Golda gwiazdy neutronowe wirują bardzo 
szybko? Wynika to z zasady zachowania momentu pędu (ram
ka 3). Wykonując obliczenia dla Słońca (których tu nie przy
taczamy), stwierdzamy, że dzięki zmniejszeniu promienia do 
17 km okres obrotu gwiazdy maleje z 25 dni do ok. 1 sekun
dy! Zwróćmy uwagę na zbieżność uzyskanego wyniku z okre
sem odbieranych impulsów od gwiazd neutronowych [ 1 ], [2].

Odkrycie gwiazd neutronowych było wielkim zaskocze
niem. Jeśli nawet wierzono, że takie obiekty istnieją, nie spo-

Ramka 1

1018 kg/m3 to 1012 kg/cm3. Mówiąc obrazowo, kostka 
do gry ( ~  1 cm3) wykonana z materii gwiazdy neutro
nowej miałaby masę 1012 kg lub inaczej miliard ton. 
Porównaj masę tej kostki z masą wszystkich ludzi żyją
cych na Ziemi. Przyjmij za średnią masę jednego czło
wieka 50 kg.

6 000 000 000 x 50 kg = 3x1011 kg

Masa wszystkich ludzi jest ok. 30 razy mniejsza!

Ramka 2

Masa Słońca M = 2x1030 kg.

M., = - n R 3p  => R = 3 ^ 2 .  = 17000 m = 
3 v 4nP

Ramka 3

Wykonaj następujące proste doświadczenie. Do moc
nej nitki przywiąż gumkę ołówkową. Nitkę przełóż przez 
rurkę o gładkich brzegach. Poruszając lekko rurką wpraw 
gumkę w ruch po okręgu o dość dużym promieniu 
(rys. 1). Ciągnąc za nitkę w dół, zmniejszaj promień okrę
gu. Jak zachowuje się gumka? Doświadczenie ilustro
wało zasadę zachowania momentu pędu 

J  = m  * r2 * co = const.
To prawo wykorzystuje m. in. gimnastyk, wykonując salto 
do tyłu. Wybijając się, wyrzuca ręce przodem nad gło
wę, nadając swemu ciału niewielką prędkość kątową 
związanąz obrotem wokół osi przechodzącej przez śro
dek masy (znajdujący się w przybliżeniu na poziomie 
pasa). W najwyższym punkcie swego tom gimnastyk 
„kurczy się", szybko podciągając kolana pod brodę 
i obejmując je rękoma. Dzięki temu prędkość kątowa 
wzrasta, pozwalając szybko wykonać obrót. Podczas 
lądowania gimnastyk wyprostowuje się, zwalniając tym 
samym obrót (rys. 2). W podobny sposób postępują łyż
wiarze, wykonując piruet i skoczkowie z trampoliny.

Rys. 1

17 km

dziewano się, że kiedykolwiek uda się je zobaczyć. Gwiazda 
neutronowa powinna być bardzo gorąca (gdy gwiazda kur
czy się, jej temperatura rośnie). Zacznijmy od obliczenia mocy 
promieniowania Słońca (ramka 4), a następnie obliczmy moc 
promieniowania gwiazdy neutronowej, przypisując jej za
wrotną temperaturę 1 000 000 K (ramka 5).

Potraktowaliśmy promieniowanie gwiazdy neutronowej 
jako promieniowanie termiczne (wynikające z jej temperatu
ry) ciała doskonale czarnego (gwiazdy promieniują z bardzo
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Ramka 4
Dość łatwo możemy wyznaczyć stałą słoneczną S [3]. 
Wynosi ona 1360 W/m2. Stała słoneczna to ilość ener
gii, jaką otrzymuje od Słońca 1 m2 powierzchni usta
wionej prostopadle do padających na nią promieni sło
necznych na powierzchni Ziemi (a więc w odległości 
150 min km od Słońca) w czasie 1 sekundy.
Zatem całkowita moc promieniowania Słońca:

P = AnR\_,S= 3,82 x 1026 W

Ramka 5
Moc promieniowania gwiazdy neutronowej obliczymy 
z prawa Stefana-Boltzmana: £  = oT", gdzie E to moc 
wysyłana przez jednostkę powierzchni a 
a = 5,67x10-8 W/m2/K4.

P  = 4jrcrT4R2 = 2x1020 W.

Moc promieniowania naszej gwiazdy neutronowej jest 
ponad milion razy mniejsza od mocy promieniowania 
Słońca! Tak słaby obiekt nie jest możliwy do dostrze
żenia nawet przez największe teleskopy.

dobrym przybliżeniem jak ciała doskonale czarne [4]). Roz
kład energii na poszczególne długości fal w widmie promie
niowania termicznego ciała doskonale czarnego jest dobrze 
znany (Max Planck, 1900). Szybko okazało się, że rozkład 
ten w widmie gwiazd neutronowych jest inny, odpowiada 
raczej promieniowaniu synchrotronowemu. Promieniowanie 
takie wysyłają cząstki naładowane poruszające się w polu 
magnetycznym z prędkościami bliskimi prędkości światła. 
Wysyłane w wąskim stożku w kierunku zgodnym z chwi
lową prędkością przyśpieszanych cząstek (rys. 3). Z pro
mieniowaniem synchrotronowym mają do czynienia fizycy 
posługujący się różnego rodzaju akceleratorami (przyspie
szaczami) cząstek np. synchrotronami czy betatronami. Czyż
by na gwiazdach neutronowych jakieś małe zielone ludziki 
budowały gigantyczne akceleratory?

Wzrost prędkości kątowej i wzrost temperatury to nie je
dyne skutki kurczenia się gwiazdy. Jeśli gwiazda posiada pole 
magnetyczne (a z reguły tak jest), to kompresji ulega również 
pole. Metoda jest znana od dawna i bywa wykorzystywana 
w laboratoriach dla uzyskiwania silnych pól magnetycznych 
[5]. Przeciętna gwiazda (np. Słońce) posiada pole magnetycz
ne o indukcji 0,001 T. Obliczmy indukcję pola pulsara po
wstałego z takiej gwiazdy (ramka 6).

Ogólnie przyjęte wyjaśnienie (T. Gold) jest następujące. 
Oś obrotu pulsara tworzy pewien kąt z kierunkiem pola ma

gnetycznego, co powoduje w otoczeniu powstanie okresowo 
zmiennego pola magnetycznego. Wykazano, że w magneto- 
sferze pulsara znajduje się silnie zjonizowany gaz (plazma). 
Zmienne pole magnetyczne przyspiesza naładowane cząstki 
plazmy do prędkości bliskich prędkości światła i kieruje je 
głównie wzdłuż osi pola, a te z kolei emitują promieniowanie 
synchrotronowe. Jeśli Ziemia omiatana jest przez taką wiąz
kę, gwiazda neutronowa objawia się nam jako pulsar (lys. 4).

Ramka 6

B = B
Ro
R

=  l,7 x l0 6T

Tak potężnego pola nie potrafimy sobie nawet wyobra
zić. Najsilniejsze stałe pola wytwarzane w ziemskich 
laboratoriach mają indukcję rzędu 30 T a impulsowe 
do 300 T.

Olbrzymia, szybko wirująca masa jest bardzo stabilna. 
Dlatego pulsary są bardzo dobrymi zegarami. Pozwoliło to 
Aleksandrowi Wolszczanowi w 1992 r. odkryć pierwsze po- 
zasłoneczne planety obiegające pewien pulsar. Naprawdę to 
zarówno planety, jak i pulsar obiegają wspólny środek masy 
(rys. 5). Dzięki temu obserwowany pulsar okresowo zbliża

Rys. 4

oś obrotu
wiązki promieniowania

stożek

Rys. 3
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się i oddala od Ziemi. Odstęp pomiędzy odbieranymi impul
sami zmniejsza się (przy zbliżaniu) lub wydłuża (przy odda
laniu). Wykres odchyleń At wygląda jak na rysunku 6. Jeśli 
pulsar obiegają dwie planety, wykres nieco się komplikuje 
(rys. 7a). Istnieją jednak narzędzia matematyczne pozwala
jące na rozdzielenie przyczynków pochodzących od obu pla
net (rys. 7b i c). Z otrzymanych wykresów mamy natych
miast okresy obiegu obu planet. W rzeczywistości nie jest to 
takie proste (obserwacji dokonujemy z poruszającej się Zie
mi, orbity planet są z reguły elipsami, Ziemia nie znajduje się 
w płaszczyźnie ruchu planet itd.). Na pierwszym po odkryciu 
wykładzie prof. Wolszczana w Toruniu ktoś zadał pytanie: 
„Dlaczego dla opracowania wyników używał pan tak potęż
nych komputerów?”. Odpowiedź brzmiała: „Bo chciałem 
mieć wyniki jeszcze za mojego życia”.

W 1905 r. Albert Einstein publikuje szczególną teorię 
względności a w 1917 ogólną. O ile sprawdzenie wniosków 
wynikających z teorii szczególnej było możliwe w laborato
riach (niezbędne duże prędkości uzyskuje się w akcelerato
rach cząstek naładowanych), to z teorią ogólną było dużo 
gorzej. Do jej sprawdzenia niezbędne są silne pola grawita
cyjne, a takich w laboratorium nie wytworzymy. Pomóc mog
ły tylko obserwacje astronomiczne. Natężenie pola grawita
cyjnego na powierzchni Ziemi y = 9,81 m/s2. Oblicz natężenie 
pola na powierzchni gwiazdy neutronowej (M = M0, R = 17 
km — ramka 7).

Ramka 7

Natężenie pola wyraża się wzorem 
ygn = ... = 4,6x1017 m/s2.

Niewyobrażalne!

Y =
GM  
R2

, zatem

Jednym z wniosków z ogólnej teorii względności jest ist
nienie fal grawitacyjnych. Bezpośrednia detekcja tych fal 
dotychczas się nie powiodła. W 1974 r. wykryto układ po
dwójny gwiazd neutronowych. Jedna z nich jest pulsarem 
(gdyby tak nie było, nic nie zobaczylibyśmy). Po dłuższej 
obserwacji w 1981 r. Joseph Taylor i Russel Hulse (Nobel 
1993) mogli ogłosić: „Układ traci energię (orbita się zacieś
nia i okres obiegu maleje), przy tym strata ta jest dokładnie 
równa energii fal grawitacyjnych, które układ powinien emi
tować”. Otrzymaliśmy pośredni dowód istnienia fal grawita
cyjnych (rys. 8). O innych wnioskach z OTW sprawdzonych 
dzięki gwiazdom neutronowym możemy przeczytać w [6].

Odkrycie gwiazd neutronowych potwierdziło też popraw
ność teorii ewolucji gwiazd [7]. Jeśli początkowa masa gwiaz
dy nie przekracza ok. 5 M0, wytwarzajądro zbudowane głów
nie z węgla i tlenu (te o mniejszych masach mogą poprzestać 
na jądrze helowym). Utworzeniu jądra o dużej gęstości (do 
106 kg/m) towarzyszy rozszerzanie się otoczki. Gwiazda sta

je się czerwonym olbrzymem lub nadolbrzymem. Otoczka 
rozpływa się w przestrzeni i stygnące jądro staje się białym 
karłem [8], Zgodnie z wynikiem uzyskanym przez Subrah- 
maniana Chandrasekhara (Nobel 1983) masa białego karła 
nie może przekroczyć wartości 1,44 M0 (ciśnienie zdegene- 
rowanego gazu elektronowego nie może zrównoważyć więk

szych ciśnień grawitacyjnych). Gwiazdy o masach z prze
działu 5—8 M0 mogą być zdolne do ściągnięcia części mate
rii z otoczki do jądra i może dojść do wybuchowego zapa
lenia węgla. Jest to jeden z rodzajów wybuchu supernowej. 
Gwiazdy o masach większych od 8— 10 MQ są zdolne w wy
niku reakcji termojądrowych do wytworzenia w jądrze cięż
szych pierwiastków, do żelaza włącznie. Gdy masa żelazne
go jądra przekroczy granicę Chandrasekhara, ciśnienie gazu 
elektronowego nie wystarcza i jądro się kurczy. Protony w wy
niku reakcji p -* n + e+ + n ulegają przemianie w neutrony 
z obfitą emisją neutrin. Mamy do czynienia z innym rodza
jem wybuchu supernowej. Zdegenerowany gaz neutronowy 
stabilizuje jądro, pod warunkiem, że jego masa nie przekro
czy kolejnej granicy zwanej granicą Oppenheimera-Volkof- 
fa. Nie jest ona dokładnie znana, ale jest rzędu 2 MQ. Powsta
je gwiazda neutronowa. Silny strumień neutrin został 
zarejestrowany w roku 1987, w czasie wybuchu supernowej 
w Wielkim Obłoku Magellana. Gwiazdy o jeszcze większych 
masach, prawdopodobnie przekraczających 20 M0, kończą
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jeszcze bardziej dramatycznie, przechodząc prawdopodob
nie w stadium czarnej dziury.

Zaczęliśmy od wydarzenia z 1054 r. i na nim zakończmy. 
Astronomowie chińscy na tyle dokładnie określili położenie 
na niebie supernowej, że dziś możemy stwierdzić, iż w tym 
miejscu znajduje się mgławica Krab (fot.) z położonym w jej 
środku pulsarem. Jest to jeden z bardzo nielicznych obiektów 
wysyłających impulsy w prawie całym zakresie widma elek
tromagnetycznego .

Średnica kątowa mgławicy Krab nadal powiększa się 
o 0,”145 rocznie. Z obserwacji linii emisyjnych wyznaczono 
przesunięcie dopplerowskie spowodowane ekspansją mgła
wicy AA/A = 0,0043. Korzystając z tych danych, oblicz od
ległość mgławicy Krab i pulsara PSR 0531+21 (ramka 9).

Juliusz Domański
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Ramka 9

a  = 0,” 145 = 7,048* 10~7 rad

AA v AA- — = - = >  d = _ . c = 1290 km/s 
A c  A

As = —  = 2 x l0 10km 
2

r  = As/(a/2) = 5,676x 1016 km s  6000 1. św.

950 lat temu Chińczycy zobaczyli wybuch supernowej 
(powstanie pulsara).

W  rzeczyw istości wybuch nastąpił ok. 5000 roku 
p.n.e. (1054— 6000 =  -5000), a więc w  epoce neolitu 
(dawna nazwa —  epoka kamienia gładzonego). Neolit 
datuje się na lata 7000— 2000 p.n.e.

Obóz Szkoleńiowo-Obserwacyjny PTMA OSOP 2006
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Miłośników Astro
nomii zaprasza na szósty Obóz Szkoleniowo-Obserwacyjny 
PTMA „OSOP 2006”.
Obóz odbędzie się w dniach 20— 31 lipca 2006 r. w schroni
sku „Cicha Dolina” w Roztokach Górnych (południowa część 
Bieszczad, na południe od Cisnej). Celem obozu jest naucze
nie wszystkich chętnych podstaw obserwacji nieba.

W planie obozu znajduje się szkolenie w zakresie:
—  orientowania się na niebie,
—  podstaw określania czasu i współrzędnych w astronomii,
—  podstaw optyki astronomicznej,
—  obserwacji Słońca,
—  obserwacji Księżyca, planet, planetoid oraz komet,
—  obserwacji gwiazd zmiennych,
—  obserwacji meteorów,
—  obserwacji obiektów mgławicowych,
—  obserwacji zjawisk zakryciowych.

Przewidziane są zarówno dzienne zajęcia teoretyczne, jak też 
obserwacje nocne. Instruktorami będą doświadczeni obser
watorzy, członkowie PTMA. Ponadto przewidziane są wykła
dy popularnonaukowe z dziedziny astrofizyki i kosmologii oraz 
planuje się przeprowadzenie wycieczek turystycznych po 
Bieszczadach.
Przewidywany koszt obozu to około 330 zł. Kwota ta obejmuje:
—  nocleg w schronisku (należy wziąć własne śpiwory),

— transport z Krakowa (cena transportu zależy od ilości uczest
ników),
—  ubezpieczenie.
Wyżywienie każdy uczestnik Obozu zapewnia we własnym 
zakresie. Można skorzystać ze stołówki schroniska, co jed
nak podnosi koszty.
Organizatorzy Obozu zapewniają zaopatrzenie w wystarcza
jącą liczbę teleskopów, jednakże mile widziane jest posiada
nie własnego sprzętu obserwacyjnego.
Warunkiem uczestnictwa w obozie jest:
—  członkowstwo PTMA. Osoby nie należące do PTMA muszą 
się wcześniej zapisać;
—  ukończone 18 lat. Osoby w wieku 16-18 lat muszą przed
stawić pisemną zgodę rodziców. Osoby w wieku poniżej 16 
lat mogą brać udział w Obozie wyłącznie wraz z pełnoletnim 
opiekunem.
Liczba miejsc ograniczona! Listę uczestników zatwierdzi Za
rząd Oddziału Krakowskiego PTMA, a osoby zakwalifikowa
ne zostaną powiadomione. Ostatecznym terminem przyjmo
wania zgłoszeń jest 31 maja 2006. Osoby zakwalifikowane 
muszą wpłacić podaną kwotę w ciągu tygodnia od chwili otrzy
mania potwierdzenia. Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosi
my kierować do kierownika Obozu, dra Tomasza Ściężora (tel. 
012 266 12 41, e-mail sciezor@vistula.wis.pk.edu.pl) lub do 
dra Sławomira Stachniewicza (tel. kom. 0504 836 142, e-mail 
Slawomir.Stachniewicz@ifj.edu.pl).
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Maj
Słońce

Wznosi się po ekliptyce nadal coraz wyżej ponad rów
nik niebieski, w związku z czym dzień jest coraz dłuższy 
i w ciągu miesiąca przybywa go o ponad godzinę: w War
szawie 1 maja Słońce wschodzi o 3h06m, zachodzi o 18h01m, 
a 31 maja wschodzi o 2h22m, zachodzi o 18h46m.

W maju Słońce wstępuje w znak Bliźniąt.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2006 P[°] B0[°] L0 [°]
1 -24,17 -4,19 94,64
3 -23,81 -3,99 68,21
5 -23,41 -3,78 41,77
7 -22,99 -3,57 15,33
9 -22,54 -3,35 348,89
11 -22,06 -3,13 322,44
13 -21,55 -2,91 295,99
15 -21,02 -2,69 269,54
17 -20,46 -2,46 243,09
19 -19,88 -2,23 216,64
21 -19,27 -2,00 190,18
23 -18,63 -1,76 163,72
25 -17,98 -1,53 137,26
27 -17,30 -1,29 110,80
29 -16,59 -1,05 84,34
31 -15,87 -0,81 57,87

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
8d03h50m — heliograficzna długość środka tarczy wy
nosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce wystąpią pod koniec maja, gdyż 

kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu następująca: 
pierwsza kwadra 5d05h13m, pełnia 13d06h51m, ostatnia kwa
dra 20a09h20m oraz nów 27d05h26m. W apogeum Księżyc 
znajdzie się a w perygeum 22d15h27m.

Planety i planetoidy
Pod koniec maja, wieczorem, tuż nad północno-zachod- 

nim horyzontem pojawia się Merkury i w ostatnim dniu 
miesiąca, w godzinę po zachodzie Słońca, świeci już z ja
snością-1m na wysokości prawie 4°.

Nad ranem, tuż nad wschodnim horyzontem, można 
próbować odnaleźć Wenus, utrzymującą się przez cały maj 
na prawie stałej wysokości równej jedynie 3° (na początku 
świtu cywilnego). Powoduje to, że pomimo dużej jasności 
planety, równej -4 m, jej obserwacja jest dosyć trudna.

Wieczorem, w gwiazdozbiorze Bliźniąt, można obser
wować Marsa. Jasność planety wynosi zaledwie 1,6"’, 
a przy średnicy jej tarczy mniejszej niż 5” teleskopowa ob
serwacja jakichkolwiek szczegółów powierzchniowych jest 
praktycznie niemożliwa.

Jowisz jest widoczny przez całą noc w gwiazdozbio
rze Wagi jako „gwiazda” -2 ,5 m. Na początku miesiąca,

Rys. 1. Merkury, Mars i Saturn nad zachodnim horyzontem 
(w Warszawie) w maju i czerwcu 2006 r. pod koniec zmierz
chu cywilnego (około godzinę po zachodzie Słońca)

w związku z przebywaniem w pobliżu opozycji, planeta osią
ga największą w 2006 r. jasność -2 ,5m, przy średnicy tar
czy 45”, co ułatwia teleskopowe obserwacje zmian zacho
dzących w układzie jej chmur oraz zjawisk w systemie księ
życów galileuszowych.

Wieczorem, w gwiazdozbiorze Raka, zobaczymy Sa
turna świecącego z jasnością 0,3m.

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

Pluton jest widoczny całą noc w gwiazdozbiorze Węża, 
jednakże jego jasność wynosi jedynie 13,9m i do jego za
obserwowania jest niezbędny teleskop o średnicy zwier
ciadła przynajmniej 15 cm.

W maju możemy obserwować w pobliżu opozycji jasną 
planetoidę:

(1) Ceres, (jasność 8,8m). 1 V: 21h39,7m, -21°14'; 11 V: 
21h49,4m, -21°05’; 21 V: 21h57,6m, —21°05’; 31 V: 22h04,2m, 
-21°16’.

W maju będzie możliwa także obserwacja komety krót
kookresowej 73P/Schwassmann-Wachmann. Na począt-

Rys. 2. Wenus i kometa 73P/Schwassmann-Wachmann nad 
wschodnim horyzontem (w Warszawie) w maju i czerwcu 2006 
na początku świtu cywilnego (około godzinę przed wschodem 
Słońca)
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ku m iesiąca kom eta będzie  w idoczna 
przez całą noc praktycznie w zenicie, jed
nakże do połowy maja obniży się ona na 
tyle, że będzie widoczna już tylko nad ra
nem, a w ostatnich dniach miesiąca znik
nie za horyzontem. W dniu 12 maja kome
ta 73P prze jdz ie  w od leg łości jedyn ie  
12 min km od Ziemi, osiągając jasność aż 
6,5m, przez co stanie się ona widoczna na
wet przez niewielkie lornetki. Niewielka 
odległość od Ziemi sprawi, że w okresie 
tym kometa będzie pokonywać aż 6° dzien
nie na sferze niebieskiej.

73P/Schwassmann-Wachmann: 1 V: 
16h46,0m, +32°08', 8,0m; 11 V: 20h09,1m, 
+29°29’, 6,6m; 21 V: 23h28,2m, +5°22’, 7,0m.

Meteory
W dniach od 19 kwietnia do 28 maja 

promieniują meteory z roju eta Akwary- 
dów (ETA), związanego z kometą Halleya, 
we wstępującym węźle jej orbity (obser
wowany był już w VII w. w Chinach). W ro
ju tym obserwuje się jasne, szybkie mete
ory, pozostawiające bardzo długie ślady. 
Maksimum aktywności roju przypada w 
tym roku w dniu 6 maja o godzinie 6 UT. 
Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze 
Wodnika i ma współrzędne: rekt. 22,5h, 
deki. -1 °. W porannych obserwacjach nie 
będzie już przeszkadzał Księżyc tuż po 
pierwszej kwadrze.

Rys. 3. Trasa planetoidy (1) Ceres na tle gwiazd gwiazdozbioru Koziorożca w 
i czerwcu 2006 (zaznaczone gwiazdy do 10m).

maju

1d16h Maksymalna libracja Księżyca (9,0°) 
w kierunku Mare Australe (oświetlone).

2d09h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.
3d22h49m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) 

osiąga maksimum jasności (3,5m) [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003].

4d09h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
4d15h Jowisz w opozycji do Słońca. Rys. 4. Trasa komety 73P/Schwassmann-Wachmann na tle gwiazd w maju 2006 (za-
5d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elon- znaczone gwiazdy do 6m)

gacji wschodniej.
8d14h Minimalna libracja Księżyca (1,5°) w kierunku krateru Schic- 

kard (zacieniony).
8d22h40m Gwiazda zmienna zaćmieniowa ó Lib osiąga minimum 

jasności. Jasność gwiazdy spada od 4,9m do 5,9m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2003],

10d Gwiazda zmienna długookresowa T Her (miryda) (18h09,1m, 
+31°01’) osiąga maksimum jasności (8,0m).

12d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachod
niej.

12d12h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 5°.
12d20h16m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003].
15d15h Maksymalna libracja Księżyca (8,3°) w kierunku Sinus 

Iridium (oświetlona).
18d20h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
19d17h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
19d22h29m Gwiazda zmienna 'ę Gem (cefeida) osiąga maksimum

jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2003], 
20d00h31m Gwiazda zmienna r/ Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA’’ 4/2003], 
20d01h12m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003], 
21d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschod

niej.
21d04h33m Słońce wstępuje w znak Bliźniąt, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wtedy 60°.
21d13h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 1°.
22d14h Neptun nieruchomy w rektascensji.
22d17h Minimalna libracja Księżyca (0,6°) w kierunku Mare Fe- 

cunditatis (zacienione).
23d Gwiazda zmienna długookresowa R Lyn (miryda) (7h01,3m, 

+55°20’) osiąga maksimum jasności (7,9m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2005],

24d04h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3°.
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Rys. 5. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w maju 
2006 (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

0  M ---------16
1  --------- w/ 17
2  -iŁ------ / 18
3  19
4 7:> \f" 20
5  21
6  V —4-------22
7  ------------ --23
8  ----------------24
9  f \ i --------- --25
1° --------j f ) --------- --26
11------ ----------------- --27

1 2 — -f-M^-------- --28
13... ----------------------29
14— jL-Ź----------- 30

15 / \ \ ^ --------- --31
16 / \  CtK--------- --32
Rys. 6. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Saturna 
w maju 2006 (III -  Tethys, IV -  Dione, V -  Rhea, VI -  Tytan, VIII -  
lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa (tarczy planety), 
wschód na prawo

27a Gwiazda zmienna długookresowa R Dra (miryda) (16h32,6m, 
+66°45’) osiąga maksimum jasności (7,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 6/2002],

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

28d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
28d02h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°.
29d04h Maksymalna libracja Księżyca (8,4°) w kierunku Mare 

Australe (oświetlone).
31d23h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.

Rys. 8. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w czerwcu 2006 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie sa
telity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa 
(tarczy planety), wschód na lewo
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Czerwiec
Słońce

W czerwcu deklinacja Słońca wzrasta aż do dnia prze
silenia letniego, 21 czerwca, kiedy osiągnie wartość mak
symalną: Słońce wstępuje wtedy w zodiakalny znak Raka, 
rozpoczynając w ten sposób astronomiczne lato. W związ
ku z tym w czerwcu przypada najdłuższy dzień i najkrótsza 
noc w roku na naszej półkuli.

W Warszawie 1 czerwca Słońce wschodzi o 2h21m, za
chodzi o 18h47m, a 30 czerwca wschodzi o 2h18m, zachodzi
o 19h01m. Najwcześniej Słońce wzejdzie w dniu 17 czerw
ca (2h14m), najpóźniej zajdzie w dniu 25 czerwca (19h01m).

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2006____P [°]______ Bn[°] _______L0[°]_____
1 -15,50 -0,69 44,64
3 -14,75 -0,45 18,17
5 -13,97 -0,21 351,70
7 -13,18 0,04 325,23
9 -12,38 0,28 298,76
11 -11,56 0,52 272,29
13 -10,72 0,76 245,82
15 -9,87 1,00 219,34
17 -9,01 1,24 192,87
19 -8,14 1,47 166,40
21 -7,26 1,71 139,92
23 -6,37 1,94 113,45
25 -5,48 2,17 86,98
27 —4,58 2,40 60,50
29 -3,68 2,63 34,03
1 -2,77 2,85 7,56

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
4d08h57m — heliograficzna długość środka tarczy wy
nosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec czerw

ca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: pierwsza kwadra 3d23h06m, pełnia 11d18h03m, 
ostatnia kwadra 18d14h08m oraz nów 25d16h05m. W apo
geum Księżyc znajdzie się 4d01h39m, a w perygeum 
16d16h59m.

Planety i planetoidy
Przez cały czerwiec wieczorem, nisko nad północno- 

-zachodnim horyzontem, można obserwować Merkurego. 
W dniu 12 czerwca, w godzinę po zachodzie Słońca, wznosi 
się on na maksymalną wysokość, równą prawie 7°, świe
cąc wtedy z jasnością 0m. Przez teleskop można wtedy 
obserwować tarczę planety o średnicy 7”, w fazie zbliżonej 
do kwadry. Teleskopy o średnicy przynajmniej 15 cm i po
większeniu 150x, umożliwią w tym okresie obserwacje 
szczegółów na powierzchni Merkurego.

Poprawiają się nieco warunki porannej obserwacji We

nus, która pod koniec miesiąca osiąga na początku świtu 
cywilnego wysokość ponad 7° nad północno-wschodnim 
horyzontem, świecąc nadal z jasnością-4m. Planeta w swo
im ruchu wokół Słońca oddala się od Ziemi, w związku 
z czym średnica jej tarczy w czerwcu maleje od 14” do 12”, 
przy powoli rosnącej fazie.

W czerwcu szybko pogarszają się warunki wieczornej 
widzialności Marsa. W pierwszych dniach czerwca, ok. 1,5 
godziny po zachodzie Słońca, planeta znajduje się na wy
sokości 11° nad północno-zachodnim horyzontem, a już 
23 czerwca znika za horyzontem. Dostrzeżenie Marsa 
w brzasku wieczornej zorzy utrudnia jego mała jasność, 
równa jedynie +1,8m.

Warunki obserwacji Jowisza w porównaniu z majem 
praktycznie się nie zmieniają jednak w związku z oddala
niem się od opozycji okres jego widzialności skraca się 
początkowo do pierwszej połowy nocy, a następnie (od 
połowy miesiąca) do wieczora.

Pogarszają się warunki obserwacji Saturna, którego 
jeszcze na początku czerwca można odnaleźć wieczorem 
na wysokości kilkunastu stopni nad północno-zachodnim 
horyzontem. Planeta z dnia na dzień świeci jednak coraz 
niżej nad horyzontem i już w drugiej połowie miesiąca jej 
obserwacje stają się niemożliwe.

Po koniec miesiąca nad ranem teoretycznie staje się 
możliwa obserwacja Urana i Neptuna, jednak w ich do
strzeżeniu przeszkadzać będzie niskie położenie nad ho
ryzontem i jasne niebo okresu „białych nocy”.

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

W czerwcu możemy obserwować w pobliżu opozycji 
jasną planetoidę:

(1) Ceres, (jasność 8,3m). 10 VI: 22h08,9m, -21°39'; 
20 VI: 22h11,6m, -22°16’; 30 VI: 22h11,9m, -23°06’.

Meteory
W dniach od 11 do 21 czerwca promieniują meteory 

z roju czerwcowych Lirydów (JLY). Rój ten obserwowany 
był w latach 60. i 70. XX w., następnie zaniknął. Ponownie 
obserwowany w 1996 r., nie został jednak dobrze zbada
ny. Niestety, tegorocznym obserwacjom meteorów w okre
sie przewidywanego maksimum w dniu 16 czerwca prze
szkadzał będzie Księżyc przed ostatnią kwadrą, jednak 
można próbować obserwować meteory z tego ciekawego 
roju jeszcze przed jego wschodem. Radiant meteorów leży 
w gwiazdozbiorze Lutni kilka stopni na południe od Wegi
i ma współrzędne: rekt. 18h32m, deki. +35°.

W dniach od 26 czerwca do 2 lipca promieniują mete
ory z roju czerwcowych Bootydów (JBO). Rój ten obser
wowany był w 1916 r., następnie być może w 1921 i 1927 r., 
po czym zaniknął. Dużym zaskoczeniem było ponowne 
pojawienie się czerwcowych Bootydów w 1998 r. i to od 
razu jako aktywnego roju — tzw. zenitalna liczba godzinna 
(ZHR) przez ponad pół doby wynosiła wtedy od 50 do po
nad 100! Macierzysta kometa roju, 7P/Pons-Winnecke 
przechodziła przez peryhelium w styczniu 1996 i ponow
nie w maju 2002. Obecnie orbita komety zbliża się do orbi
ty Ziemi na odległość aż 0,24 j.a., tak więc aktywność 
z 1998 r. musiała być związana ze starszym materiałem 
krążącym po orbicie rezonansowej z Jowiszem (z 1819, 
1869 lub 1825 r.). Tegoroczne maksimum przewidywane 
jest w dniu 27 czerwca ok. godziny 14h UT. Radiant mete
orów leży w gwiazdozbiorze Wolarza i ma w tym dniu współ-
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Rys. 9. Mapa gwiazdozbioru Ryb do obserwacji gwiazdy zmiennej 
R Psc (1h30m38,3s, +2°52’55"). Podane jasności gwiazd porównania 
(pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

rzędne: rekt. 14h56m, deki. +48°. W obserwacjach tych nie
zwykle wolnych meteorów nie będzie przeszkadzał Księ
życ tuż po nowiu.

* *  *

4d Gwiazda zmienna długookresowa R Lep (miryda) (4h59,6m, 
-14°48’) osiąga maksimum jasności (6,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 4/2002],

4d19h Minimalna libracja Księżyca (1,4°) w kierunku krateru Schic- 
kard (zacieniony).

6a Gwiazda zmienna długookresowa R Vir (miryda) (12h38,5m, 
+6°59’) osiąga maksimum jasności (6,9m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2003],

8d13h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 5°.
8d23h48m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mini

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

11d Gwiazda zmienna długookresowa R Psc (miryda) (1h30,7m.
+2°52’) osiąga maksimum jasności (8,2m).

11d Gwiazda zmienna długookresowa RT Cyg (miryda) (19h43,6m, 
+48°47’) osiąga maksimum jasności (7,3m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2002],

11d12h Maksymalna libracja Księżyca (8,2°) w kierunku Sinus Iri
dium (zacieniona).

Rys. 10. Mapa gwiazdozbioru Herkulesa do obserwacji gwiazdy 
zmiennej T Her (18h09m06,2s, +31°01’16”). Podane jasności gwiazd 
porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

12d Gwiazda zmienna długookresowa RS Vir (miryda) (14h27,3m, 
+4°41’) osiąga maksimum jasności (8,1m).

15d21h09m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003], 

15d23h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
16d23h Pluton w opozycji do Słońca.
16d23h03m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini

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

17d17h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 1°.
18d06h Złączenie Marsa z Saturnem w odl. 0,6°.
18d22h Minimalna libracja Księżyca (1,7°) w kierunku Mare Fe- 

cunditatis (zacienione).
19d13h Uran nieruchomy w rektascensji.
20d20h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 

w odległości 24°56’.
21d12h27,n Słońce wstępuje w znak Raka, jego długość ekliptycz- 

na wynosi wtedy 90°. Początek astronomicznego lata.
22d Gwiazda zmienna długookresowa R Crv (miryda) (12h19,6m, 

-19°15’) osiąga maksimum jasności (7,5m).
23d001' Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 5°.
24d21h42m Gwiazda zmienna t/ Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003], 
25d06h Maksymalna libracja Księżyca (8,2°) w kierunku Mare 

Australe (zacienione).
27d18h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 4°.
28d23h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 1 °.

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

Aby otrzymać datę w obowiązującym w maju i czerwcu 
w Polsce „czasie letnim", należy dodać 2 godziny.

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

Współrzędne równikowe podane są dla Epoki 2000.0.

Opracował T. Ściężor

uśmiechnij się!;)
Ostatnio zapanowała dziwna moda na dowcipy o akto- 
rze-karatece Chucku Norrisie. Niektóre z nich „wyja
śniają” pewne problemy astronomiczne. Oto kilka z nich: 
Pyt.: Co znaleziono na Marsie, a czego nie ujawniła 
NASA? Odp.: Wyryty napis na dnie Valles Marineris: 
„Byłem tu —  Chuck Norris”
Pyt.: Dlaczego tak wiele galaktyk ma kształt wiru? 
Odp.: Też byś tak wyglądał po dostaniu od Chucka 
kopniaka z półobrotu...
Pyt.: Dlaczego Wszechświat rozszerza się? Odp.: Bo 
cały czas próbuje uciec Chuckowi!
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poradnik obserwatora

Interesujące obiekty: Pegaz, Perseusz
Obiekt

Rodzaj
obiektu

a
[h : m :s]

ó V
[mag.]

Rozmiary
kątowe

Obserw. wizualne 
D[mm] / pow.

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

PEGAZ
M 15 GK 21:29:58,3 +12:10:03 6,3 18,0' 30-60/10-30x 40-70/300-1000
NGC 7331 G 22:37:05,1 +34:25:13 9,5 11'x4' 70-100/40-80x 80/800-1200
NGC 7814 G 00:03:43,5 +16:08:43 10,8 5,5'x2,3'

170-200/100x 150-200/2000

NGC 7479 G 23:04:56,7 +12:19:20 10,9 4,1'x3,2'
NGC 7457 G 23:00:59,8 +30:08:41 11,0 4,4'x2,5'
NGC 7741 G 23:43:54,3 +26:04:31 11,0 4,5'x2,9'
NGC 7332 G 22:37:24,6 +23:47:53 11,0 4,2’x1,3'
NGC 7619 G 23:20:14,6 +8:12:25 11,1 2,9’x2,6'
NGC 7626 G 23:20:42,6 +8:13:01 11,2 2,5'x2,0'
NGC 7177 G 22:00:41,2 +17:44:14 11,2 3,3'x2,3'
NGC 7448 G 23:00:03,6 +15:58:48 11,4 2,7'x1,3'

200-250/120x 200-250/2000

NGC 7743 G 23:44:21,1 +9:56:02 11,4 2,8'x2,4'
NGC 7742 G 23:44:15,7 +10:46:01 11,6 2,0'x2,0'
NGC 7678 G 23:28:27,8 +22:25:16 11,8 2,3’x1,8’
NGC 7817 G 00:03:58,5 +20:45:02 11,8 3,6'x0,9'
NGC 7454 G 23:01:06,6 +16:23:21 11,8 2,0'x1,6'
NGC 23 G 00:09:53,3 +25:55:26 11,9 2,1'x1,3'
NGC 7625 G 23:20:30,2 +17:13:36 11,9 1,8'* 1,7'
PERSEUSZ
Melotte 20 GO 03:22:00,0 +49:00:00 1,2 185' 30-50/6-10x 30-50/58-200
NGC 1499 M 04:03:14,4 +36:21:33 160'x40' 40-70/58-300
M 34 GO 02:42:05,0 +42:45:42 5,2 25,0'

40-60/8-15x 40-70/135-500NGC 869 GO 02:19:03,7 +57:08:06 5,3 18,0'
Trumpler 2 GO 02:37:18,0 +55:59:00 5,9 20,0'

40-60/10-30x 40-70/300-1000

NGC 884 GO 02:22:32,0 +57:08:39 6,1 18,0'
NGC 1545 GO 04:20:56,2 +50:15:19 6,2 12,0’
NGC 1528 GO 04:15:18,8 +51:12:41 6,4 18,0'
NGC 1444 GO 03:49:22,8 +52:39:44 6,6 4,0'
NGC 1342 GO 03:31:40,1 +37:22:28 6,7 17,0'
NGC 1582 GO 04:31:47,0 +43:46:30 7,0 24,0’

50-70/20-40x 60-80/300-1000
IC 348 GO 03:44:34,1 +32:09:47 7,3 10,0'
NGC 957 GO 02:33:19,0 +57:34:11 7,6 10,0'
NGC 744 GO 01:58:29,9 +55:28:29 7,9 5,0'
NGC 1245 GO 03:14:41,4 +47:14:19 8,4 10,0'

60-90/40-80x 60-80/300-1000NGC 1513 GO 04:09:54,6 +49:31:02 8,4 12,0'
NGC 1023 G 02:40:24,1 +39:03:48 9,5 8,7'x3,3' 70-100/40-80x 80/800-1200
Ruprecht 148 GO 04:46:30,0 +44:44:00 9,5 3,0’

80-120/60-90x 80-100/1500
NGC 1496 GO 04:04:31,8 +52:39:41 9,6 3,0’
Czernik 8 GO 02:33:00,0 +58:44:00 9,7 7,0'
Berkeley 68 GO 04:44:30,0 +42:04:00 9,8 12,0'
Basel 10 GO 02:18:48,0 +58:19:00 9,9 2,0'
M 76 MP 01:42:18,1 +51:34:17 10,1 3,1' 150/80-120x 100-150/2000
Berkeley 11 GO 04:20:36,0 +44:55:00 10,4 i 6,0'

150/60-100x 100-150/1500NGC 1605 GO 04:34:52,2 +45:16:17 10,7 5,0’
NGC 1161 G 03:01:14,1 +44:53:51 11,1 3,1'x2,2'

170-200/100x 150-200/2000NGC 1025 G 02:43:29,9 +37:20:29 11,2 3,0'x2,9'
NGC 1003 G 02:39:16,6 +40:52:22 11,3 5,4'x2,1'
IC 2003 MP 03:56:22,0 +33:52:32 11,4 20,0” 200/100-150x 250/3000-4000
NGC 1169 G 03:03:34,8 +46:23:11 11,6 4,4'x3,0'

200-250/120x 200-250/2000NGC 1174 G 03:05:30,9 +42:50:08 11,7 3,2'x1,2’
NGC 1275 G 03:19:48,1 +41:30:41 11,7 2,6'x1,9'
NGC 1220 GO 03:11:40,6 +53:20:53 11,8 2,0'

200-250/100x 200-250/2000
NGC 1624 GO 04:40:36,4 +50:27:42 11,8 3,0'
NGC 1129 G 02:54:27,3 +41:34:47 11,9 4,0'x3,0' 200-250/120x 200-250/2000
IC 351 MP 03:47:33,0 +35:02:50 11,9 18,0'' 200-250/150x 250/3000-4000

G —  galaktyka, GO —  gromada otwarta, GK —  gromada kulista, M —  mgławica, MP —  mgławica planetarna
Wiesław Skórzyński
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recenzje U-PA

Michał Heller: Granice kosmosu 
i kosmologii. Wyd. Nauk. SCHOLAR, 
256 s., Warszawa 2005.

Ksiądz prof. Michał Heller opubli
kował kolejną książkę będącą 

w pewnym sensie nowym wydaniem, 
a zarazem kontynuacją znanej miłośni
kom astronomii pozycji Ewolucja ko
smosu i kosmologii, drukowanej swego 
czasu w odcinkach na łamach „Uranii” 
i następnie dwukrotnie wydanej przez 
PWN (1983, 1985).

W Przedmowie autor pisze: „Nowy 
tytuł, Granice kosmosu i kosmologii, jest 
ostrzeżeniem, a jednocześnie wyzwa
niem. Ostrzeżeniem, że zbliżamy się do 
obszaru hipotez i domysłów, wyzwa
niem — gdyż wszystkie granice w na
uce są po to, aby je przekraczać”.

W odróżnieniu od poprzednich wy
dań ta nowa pozycja popularnonauko
wa księdza profesora zawiera, oprócz 
aktualizacji treści do obecnego stanu 
wiedzy o Kosmosie, kilka nowych roz
działów, a mianowicie: Kosmologia 
i polityka, w którym autor przedstawia 
tragiczne dzieje kosmologów rosyjskich 
w czasach władzy despoty Stalina, na
stępnie — Czy COBE zobaczył począ
tek świata?, Problemy kosmicznego bu
dżetu (poświęcony głównie ciemnej 
materii i ciemnej energii), Wielka infla
cja i głowa wezyra (zamiast rozdziału 
Standardowy model kosmologiczny), 
ponadto tytułowe Granice kosmosu 
i Granice kosmologii, wreszcie jako 
ostatai rozdział — Mapa Wszechświa

ta. Autor dołączył również do tekstu kil
ka nowych ilustracji i reprodukcji, o wie
le lepszej jakości niż w poprzednich wy
daniach.

Sądzę, iż warto przedstawić tylko te 
wyżej wymienione rozdziały (i mam na
dziej ę, że autor wybaczy mi taką po
wściągliwość).

Jest oczywiste, że w czasach PRL au
tor nie mógł pisać o prześladowaniach 
uczonych rosyjskich w ZSRR, mimo iż 
była to niezmiernie ponura i tragiczna 
historia. W latach 30. XX w., w tym „raju 
krat”, kosmologia została wręcz zaka
zana („wszechświat jest po prostu nie
skończony w czasie i przestrzeni, zaś 
reszta to bzdura idealistyczna...” — taki 
był mniej więcej tenor wypowiedzi so
wieckich marksistów-materialistów), 
a niektórzy uczeni zajmujący się kosmo
logią zwłaszcza relatywistyczną byli po 
prostu likwidowani fizycznie. Net cze- 
loveka — net problemy, jak był zwykł 
mawiać towarzysz Stalin, „genialny 
wódz całej postępowej ludzkości”.

Kolejny z nowych rozdziałów (21) 
przedstawia najnowsze osiągnięcia 
w kosmologii, czyli prezentuje wyniki 
astronautycznej misji satelity COBE, 
który wykrył fluktuacje temperatury pro
mieniowania tła.

W następnym rozdziale (22) autor 
dyskutuje przede wszystkim problem 
ciemnej materii i tzw. ciemnej energii. 
Oszacowanie ich ilości wydaje się 
wskazywać, że średnia gęstość Wszech
świata p ~  p^, tzn. parametr gęstości

Q = plph. ~  1, lecz wciąż jeszcze nie 
wiemy, czy jest on niniejszy czy więk
szy od jedności.

Rozdział 23 traktuje o kłopotach mo
delu standardowego i o teorii wielkiej 
inflacji, której występowanie w bardzo, 
bardzo zamierzchłej przeszłości Wszech
świata zostało przecież potwierdzone 
empirycznie (zob. np. „Urania -  PA”, nr 
5/2002).

Natomiast rozdział 24 omawia kwe
stie związane z granicami i historią Ko
smosu, a rozdział 25 przedstawia grani
ce kosmologii, czyli aktualny stan 
wiedzy o Wszechświecie.

Ostatni rozdział (26) prezentuje mapę 
wczesnego Wszechświata według naj
nowszych danych obserwatorium orbi
talnego WMAP. Otwiera go motto: 
„ Ostatecznym celem jest pełne zrozu
mienie globalnych własności Wszech
świata ”. I takimiż niemal słowami za
myka ksiądz profesor swoją znakomitą 
pozycję poświęconą Kosmosowi i ko
smologii.

Do zasadniczego tekstu książki zo
stała ponadto dołączona Bibliografia do 
poszczególnych rozdziałów oraz Indeks 
nazwisk.

Należyjeszcze nadmienić, iż rozdzia
ły: 21-26 zostały zamieszczone zamiast 
rozdziału 20.— Standardowy model ko
smologiczny — występującego w po
przednich wydaniach (Ewolucja kosmo
su i kosmologii) z lat 1983 i 1985.

T. Zbigniew Dworak
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„Postępów Astronomii” i „Uranii-PA” udziela:

Karolina Wojtkowska 
Centrum Astronomii UMK 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

E-mail: urania@astri.uni.torun.pl 
teiyfax (0-56) 611 30 14 / 611 30 08
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astronomia i muzyka

Kosmos Konrada K.

Może to już efekt starzenia się, 
ale coraz częściej zdarza mi 
się czuć zmęczenie muzyką 
— głośnymi dźwiękami, natarczywymi 

rytmami i melodiami. Mam wtedy ocho
tę uciec w świat ciszy. Ale każdy, kto 
próbował kiedyś uciec od wszelkich 
dźwięków generowanych przez ze
wnętrzne źródła, wie, że osiągnięcie sta
nu totalnej ciszy jest praktycznie nieosią
galne —  zaczynamy słyszeć dźwięki 
wcześniej niezauważalne, pozostające 
poza progiem czułości naszych słucho
wych receptorów: tykanie zegara za 
ścianą, efekty naprężeń w podłodze, 
odgłosy kanalizacji w ścianie, wreszcie 
pulsowanie krwi we własnym ciele... 
No, chyba że ktoś naprawdę ogłuchnie, 
czego oczywiście nikomu nie życzę. Ale 
i w tym wypadku mam wątpliwości. 
Wszak swe najgenialniejsze dzieła 
Beethoven stworzył wtedy, gdy tracił fi
zyczny słuch! A jeśli już odwoływać się 
do zjawisk fizycznych, to obserwatorom 
bolidów znany jest fenomen objawia
jący się słyszeniem dźwięków, których 
nie powinni słyszeć, bo równocześnie 
towarzyszą one obserwacji czegoś, co 
przestrzennie jest oddalone od widza 
dziesiątki kilometrów. Tak więc słysza
ny dźwięk musiałby mieć prędkość 
światła, a nie skromne 330-340 m/s. 
A jednak... Słyszane dźwięki nazywa
ne są elektrofonicznymi a ich wyjaśnie
nie to organiczne drgania wywołane 
bodźcami elektromagnetycznymi towa
rzyszącymi przelotowi bolidu w atmos
ferze, odbierane przez umysł człowieka 
jak prawdziwe dźwięki mechaniczne!

Z kolei znane jest powszechnie „sły
szenie” bardzo niskich dźwięków ca
łym ciałem. Proszę więc zrozumieć 
moje wątpliwości, czy głusi naprawdę 
nic nie słyszą?

Dawno temu, gdy byłem młodym 
chłopakiem i zaczytywałem się w lite
raturze science fiction, często przed za
śnięciem mój umysł udawał się w pod
róże do światów odległych gwiazd. Był 
to w większości czas ciszy i spokoju, 
dający wytchnienie po trudach powsze
dniej krzątaniny i szkolnych stresów. 
Nie miałem jeszcze wtedy zwyczaju 
puszczania sobie z magnetofonu muzy

ki na dobranoc, więc najczęściej jedyną 
muzyką słyszaną przed zaśnięciem były 
dziwne kompozycje wyobraźni.

Ostatnio odniosłem wrażenie, że 
mogłaby z tego powstać właśnie taka 
muzyka, jaką odnalazłem na płycie Kon
rada Kucza „Cosmo”.

Na początku jest odliczanie. Takie 
zwykłe banalne odliczaniejak przed każ
dym startem z kosmodromu. Potem, 
o dziwo, nie ma żadnych huków włączo
nych silników, rozgorączkowanych gło
sów komentatorów itd. Ogarnia nas bło
gi świat dźwięków, w którym zanurzamy 
się z prawdziwą lubością. Przedziwny 
sen na jawie. Z wkładki do płyty dowia
duję się, że to lot na Wenus. Te począt
kowe 7 min i 19 s mijają zbyt szybko. 
Ale oto jesteśmy na orbicie. To chyba 
efekt hibernacji, bo nie wiem, czy jesz
cze nie zasnąłem, czy może już się obu
dziłem. Ze zdziwieniem stwierdzam, że 
to nie orbita Ziemi. Słyszę, jak ktoś z za
łogi prowadzi rozmowę z Ziemią, ale 
je j treść jakby wcale nie docierała do 
świadomości. Moją uwagę przykuwa 
dziwny widok. Pod nami tajemnicze 
czerwone kaniony. Lądujemy. W sferę 
świadomości coraz nachalniej wdziera 
się szokująca myśl: nie jesteśmy tu sami? 
Czyżby w tym fascynującym, ale jakże 
niegościnnym dla naszych delikatnych 
białkowych struktur organicznych świe- 
cie istnieli jacyś Wenusjanie?

Ale oto naszą uwagę przykuwają za
dziwiające zjawiska w górze, na niebie 
(swoją drogą, czy można to nazywać nie
bem, skoro niejest niebieskie?). Czy to... 
tańczące meteory?

Naszą uwagę od fascynującego zja
wiska w górze (a może to coś ja k  znane 
nam zorze polarne?) odciąga sygnał 
z  sondy R-10. Czas na konkretną pra
cę. Powoli zbieramy materiały, które 
pozwolą zrozumieć porządek tego od
miennego świata /Cosmoj.

I  znowu te, jak je  nazwaliśmy, tań
czące meteory. Czas na łączność z bazą. 
Wszystko w porządku. Robota wykona
na. Możemy szykować się do powrotu. 
Długiego powrotu. Ale wiem, że potęż
na magia Kosmosu niedługo zmusi nas 
do nowej podróży. Tyle jeszcze Niezna
nego i Fascynującego przed nami...

Płytę „Cosmo” Konrad Kucz zreali
zował w roku 2000. Kosmiczne akcen
ty odnalazłem także na jego ubiegłorocz
nej płycie „Tracks” z zakamuflowanymi 
niebieską barwą obrazami powierzchni 
Marsa na okładce. Muzycznie to już co 
prawda klasyczne sekwencerowe granie 
znane z nurtu szkoły berlińskiej. Jednak 
to, co dla tego muzyka najbardziej ty
powe, to tzw. ambient —  gatunek mu
zyki elektronicznej cechujący się odej
ściem od linearnie rozwijanej linii 
melodycznej na rzecz luźnej kompozy
cji plam dźwiękowych.

Wszystkim, którzy kiedyś tak jak ja 
przemierzali lub właśnie przemierzają 
w wyobraźni kosmiczne otchłanie nie
znanych światów, polecam fascynujący 
kosmos dźwięków Konrada K.

Jacek Drążkowski

C < M I K

O samym artyście i jego bogatej działalno
ści artystycznej można przeczytać na stro
nach internetowych, m.in.: http://www.requ- 
iem.serpent.pl/konradkucz/nagraniabardzo 
archiwalne.html
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relaks z Uranią Krzyżówka

Rozw iązan iem  k rzy żó w k i z „Uranii- 
-PA” nr 6/2005 jest hasło: „ZJAZD WE 
WROCŁAWIU”.

Nagrody książkowe wylosowali: Wiesław i Pa
weł Kołacz z Myszkowa i Przemysław Błasz
czyk z Piekar Śląskich. Gratulujemy. Nagrody 
wyślemy pocztą. Wszystkich zapraszamy do no
wej zabawy. Do diagramu należy wpisać słowa 
odpowiadające poniższym opisom (wszystkie wy
stępują w bieżącym zeszycie „Uranii” !). Litery 
z wyróżnionych pól utworzą hasło, które jest roz
wiązaniem krzyżówki.

1. Katalog lub teleskop
2. Z nich zbudowane są Ida i Daktyl
3. Prof. Wilhelmina ...
4. Minimum z przełomu XVI i XVII w.
5. Jeden z twórców teorii efektu YORP
6. Koziorożec
7. Słoneczne
8. Mały Książę
9. Jeden z odkrywców pierwszego potrójnego 

układu planetoid
10. Niedawno wrócił na Ziemię
11. Jeden ze współczesnych badaczy naszej 

dziennej gwiazdy
12. Współtwórca warunku równowagi gwiazdy 

neutronowej
13. Nowa misja do badania Słońca
14. Cząstka bez ładunku
15. Księżyc Saturna
16. Laureat Nagrody Nobla z 1974 r.
17. Jeden z twórców słynnego diagramu
18. Zjonizowany gaz
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Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy dwie płyty CD z mu
zyką Konrada Kucza. Na rozwiązania czekamy do końca kwietnia br. Oso
by nie będące prenumeratorami „Uranii-PA” muszą dołączyć do rozwiąza
nia kupon umieszczony w lewym górnym rogu tej strony. Prenumeratorzy 
mogą przesyłać rozwiązania drogą elektroniczną.
Słowa kluczowe w krzyżówce z „Uranii-PA” 6/05: 1. Paczyński, 2. Juno, 3. Belkawe, 
4. Zonn, 5. Cefeidy, 6. Heweliusz, 7. Kratery, 8. Lew, 9. Urzędów, 10. Kosmologia, 
11. Obrączkowe, 12. Słońca, 13. ASAS, 14. William, 15. Spitzera, 16. Taurus.

O t e .  APL & J P t

Ciekawe strony internetowe...
Jednym z tematów „Rozmaitości” w obecnym numerze naszego pisma jest misja 
„New Horizons”. Dobrym i ciągle uzupełnianym źródłem informacji na jej te
mat jest strona http://pluto.jhuapl.edu, gdzie można znaleźć bieżące informacje 
dotyczące sondy. Dla niecierpliwych jest dostępny 40-stronicowy opis misji 
(Mission Guide), gdzie można dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi. 
Z drugiej strony „wędrówka” po licznych menu pozwala na pełniejsze zorien
towanie się w szczegółach. W lipcu roku 2015 próbnik ma dotrzeć w okolice 
Plutona. Podróż na tym się jednak prawdopodobnie nie zakończy. Jeśli zostanie 
zatwierdzone przedłużenie misji, to na lata 2016-2020 jest przewidziane dalsze 
zbieranie danych z obszaru Pasa Kuipera.

Do tych terminów mamy jeszcze trochę czasu, ale już teraz warto zapo
znać się ze stroną Davida C. Jewitta na temat Pasa Kuipera http://www.ifa.ha- 
waii.edu/faculty/jewitt/kb.htm — jest to tym ciekawsze, że na naszych oczach 
zmienia się definicja planety —  David Jewitt odsyła nas w tej sprawie do 
ciekawej dyskusji pojęcia planety (również w perspektywie historycznej) 
przedstawionej przez Daniela Greena http://cfa-www.harvard.edu/cfa/ps/icq/ 
ICQPluto.html.

(rs)
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Poniższe zdjęcie przedstawia złączenia 
Marsa z Księżycem 8 stycznia 2006 r. 
o godz. 19.50 UT, czas naśw. -1 /30  s. 
obiektyw MTO-1000 z konwerterem (F = 
2000 mm), negatyw 200 ASA. aparat Prak- 
tica MTL50. Fot. Marcin Filipek

Zdjęcie Wenus wykonane w Krakowie 7 stycznia 2006 r. o godz. 16:43 CSE. W rogu 
efekt montażu 5 zdjęć Wenus wykonanych pół godziny wcześniej w projekcji okularowej 
teleobiektywu MTO 1000 przy powiększeniu 200 razy. W obu przypadkach użyto apara
tu HP Photosmart 735. Fot. Tomasz Ściężor

“W
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Zdjęcie zaćmienia Słońca w Hiszpanii w październiku 2005 r. to dzieło Tomasza Lewandowskiego. Powstało ze złożenia 2 klatek: jednej 
zawierającej całą sekwencję zaćmienia wykonaną przez folię Baadera i drugiej — zdjęcia z panoramą Toledo, widoczną z miejsca 
obserwacji. Całość została wykonana aparatem Mamiya RB67 (format 6x7) na filmie Fuji Reala 100 z czasami ekspozycji 1/400 przy f/5,6, 
a w maksimum zaćmienia 1/250 przy f/5,6
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