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Woda we Wszechświecie
(Ilustracje do artykułu L.P. Błaszkiewicza prezentowanego na s. 100-107)

Rys. 3. Przekrój jowiszowego księżyca — Europy. Prawdopodob
nie pod lodową skorupą znajduje się gruba warstwa wodna

Rys. 1. Krater na Marsie z zamarzniętą wodą

Rys. 17. Obraz NGC 2071 z pokazanym schematycznie rozkła
dem plamek maserów wodnych. Dopasowanie pokazuje, te są 
one usytuowane w dysku o rozmiarach orbity Neptuna (-30 j.a. 
od centralnej gwiazdy)

Masery wodne 
* „  w dysku 

Rozmiar orbity f protoplanetarnym
Neptuna

Rys. 10. Mapa kwazara 3C403 wykonana interferometrem VLA oraz 
widmo masera H20  wykonane 100-m radioteleskopem w Effels- 
bergu

Rys. 18. Masery H20  w dysku wokół aktywnego jądra galaktyki 
NGC 4258. Model ratującego dysku powstał dzięki dopasowaniu 
emisji uzyskanej interferometrycznie (na dole). Na górze widocz
na jest mapa radiowa NGC 4258 uzyskana interferometrem na 
fali 20 cm (na prawo) oraz obraz w zakresie wizualnym z zazna
czonym układem dysku (na lewo)
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Słońce i Księżyc były autorami przepięknego spektaklu niebieskiego 

w marcu br. Całkowite zaćmienie Słońca mogliśmy przeżywać bądź udając się 
do pasa pełnego cienia przebiegającego przez tereny Afryki i Turcji, bądź 
śledząc przebieg tego zjawiska, zasiadając przed ekranami telewizorów.
Telewizja Polska zafundowała nam relacje „na żywo” i wszyscy mogli 
przekonać się o tym, że rzeczywiście zapada wtedy noc w środku dnia, a Słońce 
ujawnia istnienie własnej „korony”. To właśnie je j zdjęcie zdobi okładkę 
bieżącego zeszytu „ Uranii ”, a kilka innych zdjęć znajdą Państwo w naszej 
„ Galerii

Kilka dni po zaćmieniu Słońca astronomowie w Ameryce Północnej mieli inny, ciekawy spektakl 
—  zakrycie przez Księżyc gwiazd pięknej gromady otwartej —  Plejad. A w maju 2006 r. będziemy 
świadkami przelotu w pobliżu Ziemi fragmentów umierającej komety okresowej 
73P/Schwassmann- Wachmann 3. Kometa, a raczej minikomety, które z niej powstały, będą 
przelatywały w odległości 25 razy większej niż odległość Księżyca od Ziemi. Od 23 łat żadna z komet 
nie zbliżyła się tak bardzo do naszej planety. Nie grozi nam je j zderzenie z Ziemią. Ale przelotowi tej 
komety może towarzyszyć spadek meteorów. Gdy w roku 1846 rozpadała się na części kometa 
3D/Bieła, byliśmy świadkami 3 obfitych deszczów meteorów. Warto więc przygotować się do 
obserwacji tego ciekawego zjawiska. Piszemy o nim na s. 122.

Zeszyt otwiera artykuł Leszka Błaszkiewicza na temat poszukiwania i istnienia wody we 
Wszechświecie. Ten fundamentalny dla naszego życia związek chemiczny istnieje w wielu postaciach. 
Zachęcam do uważnej lektury tego ciekawego artykułu.

Sekrety gwiazd neutronowych odsłania nam Paweł Haensel, ekspert światowej klasy w tej 
dziedzinie astronomii. Kluczowe znaczenie dla poznania struktury gwiazd neutronowych ma 
„równanie stanu” materii, z której są one zbudowane. A materia ta jest dla nas egzotyczna —  to 
nukleony, hiperony, lepiony, bariony, kwarki itp. Bardzo ważnym parametrem wyznaczającym 
strukturę gwiazdy neutronowej jest też je j masa. I  właśnie o tych problemach opowiada artykuł 
prof Haenseła.

Uniwersytet w Zielonej Górze ma swoje obserwatorium astronomiczne. Piszą o nim Szymon 
Kozłowski i Janusz Gil. Wjednym z poprzednich zeszytów pisaliśmy już o obserwacjach tranzytu 
planety pozasłonecznej przed tarczą gwiazdy HD 209458 dokonanych 35 cm teleskopem tego 
obserwatorium.

Nie możemy nie wspomnieć tu o artykule Konrada Rudnickiego o współpracy profesorów 
Piotrowskiego i Zonna z Uniwersytetu Warszawskiego. To niejako dopełnienie wspomnień 
o Profesorze Zonnie z nr 6/05 „ Uranii ” i bardzo dobry przykład wysokiego szacunku Ucznia dla 
swego Mistrza.

W okresie po ukazaniu się poprzedniego zeszytu odbyło się kilka konkursów astronomicznych 
dla młodzieży: jeden to XXII Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne w Grudziądzu 
(od tego roku nosi imię Profesora Roberta Głębokiego), drugi to Regionalny Konkurs Astronomiczny 
w Dąbrowie Górniczej. Piszemy o nich w rubryce „ W kraju ”, natomiast w listach znajdziemy 
jeszcze informację o XIV Turnieju Astronomicznym w Olsztynie!

Wiele też działo się w astronomii —  nowe odkrycia, nowe koncepcje, nowe interpretacje —  

piszemy o tym w „Rozmaitościach”. Jak zwykle radzimy co, gdzie i kiedy obserwować. Za Wójtem 
Gminy Wiśniowa i Prezesem PTMA zapraszamy w połowie łipca na górę Lubomir, aby spotkaniem 
naukowym świętować 70-lecie odkrycia tam komety Lisa i rozpoczęcie, na miejscu dawnej stacji 
astronomicznej, budowy Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze.

Życzę wielu przyjemności z lektury „ Uranii ” i odkrywania tajemnic nieba.

Toruń, w kwietniu 2006 r. { 3 1 B l i ° t e k a! uniwersytecka
V. w TORUNIU J
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czytelnicy piszą.. E l (53
Marne młodzieży uczenie

Gdy zapytać przeciętnego 
ucznia szkoły średniej w Pol
sce: „Dlaczego sztuczne księ
życe krążą wokół Ziemi, a nie 
odlatują od niej gdzieś w Ko
smos" — usłyszy się odpo
wiedź: „Bo Ziemia je przycią
ga!”1

Gdy zapytać przeciętnego 
ucznia szkoły średniej w Pol
sce: „Dlaczego w statkach ko
smicznych krążących wokół 
Ziemi ruchem satelitarnym ist
nieje „nieważkość” — usłyszy 
się odpowiedź: „Bo nie ma 
przyciągania (grawitacji)!” 1

A więc jak?
Niestety, druga odpowiedź 

jest błędna.
Na wysokości kilkuset kilo

metrów nad Ziemią siła grawi
tacji ziemskiej (ciążenia) jest 
tylko o kilka procent mniejsza 
niż na powierzchni Ziemi. Na
zywanie tego brakiem grawita
cji (i podawanie jako przyczy
ny nieważkości) jest niedo
rzecznością. ..

Przed kilku laty próbowa
łem zwrócić uwagę, że w Pol
sce zupełnie nie rozróżnia się 
słów (pojęć): masa, ciężar, 
waga, grawitacja (ciążenie). 
Dla p rzec ię tnego  Polaka 
(ucznia w szkole średniej, 
„eksperta” od kosmonautyki 
(!), to wszystko to samo.

To jednak nie jest to samo.
I nie chodzi tylko o odmienny 
dźwięk słów, ale o ich odmien
ny sens fizyczny. Niestety, ta 
moja próba nic nie dała.

Jeżeli chodzi o zjawisko 
nieważkości, to w polskiej lite
raturze „naukowej” obowiązu
je obecnie nazywanie go „mi- 
krograwitacją”. No cóż, wszak
że Anglosasi mówią „microgra
vity” ...

Tak. Tylko że anglosaskie 
microgravity ma dwa znaczenia 
fizyczne! Z rozróżnianiem tego 
Anglosasi nie mają problemu, 
gdyż zależy to od kontekstu.

Niestety, nie u nas...
„Microgravity”, to „mikrogra- 

witacja”. I już...
Gdy samolot leci z odpo

wiednią prędkością po odpo
wiedniej krzywej zwróconej 
wypukłością ku górze2, to wy
stępuje w nim brak ciężaru, 
(i on sam też zresztą traci cię
żar!). Ale twierdzenie, że jest 
to wywołane przez „mikrogra- 
witację”, jest nonsensem. Na

wysokości kilku (czy kilkuna
stu) kilometrów grawitacja (cią
żenie), jakie oddziaływuje na 
samolot, jest taka sama (prak
tycznie) jak na powierzchni 
Ziemi! (Wyobrażanie sobie, że 
jak samolot leci poziomo, to 
grawitacja na niego działa, 
a jak leci po krzywej, to prze
staje działać, jest po prostu za
bawne...).

No, ale jeżeli nie rozróżnia 
się sensu fizycznego pojęć cią
żenie i ciężar, to o czym mó
wić?

Niestety, nauka nie zna spo
sobu likwidowania grawitacji.

Gdy winda swobodnie spa
da, to wcale nie pojawia się 
w niej „mikrograwitacja”! (A pod 
wpływem czego winda spada, 
czy aby właśnie nie pod wpły
wem grawitacji ziemskiej?).

Gdy zanurzamy się do wody, 
to wcale nie likwidujemy grawi
tacji3 , a tylko ciężar. (Jeżeli gę
stość wody i gęstość ciała są 
takie same).

Przed kilkuset laty pewien 
wybitny Polak powiedział: „Ta
kie będą Rzeczypospolite, ja
kie ich młodzieży uczenie".

Niestety, z tym uczeniem nie 
jest za dobrze...

Obecnie młodzi ludzie czę
sto uczą się naciskania klawi
szy, ale gorzej jest, np., z ucze
niem się fizyki. I nie chodzi (by
najmniej!) o uczenie się formu
łek i wzorów, ale sensu fizycz
nego zjawisk.

Gdy młody człowiek (i star
szy też) siada za kierownicą 
samochodu, to zwykle nie ma 
zielonego pojęcia o zjawiskach 
fizycznych, jakie wywierają 
wpływ na ruch tego pojazdu. 
(W szczególności, że nie moż
na go zatrzymać „na miej
scu”...)

Gdy się zaś zdarzy nie
szczęście, to zwykle zwala się 
winę na „zły” stan drogi. No cóż, 
gdy drogi były budowane przed 
kilkudziesięciu laty, to nie za
planowano ich dla ruchu pojaz
dów o masie 50 Mg — więc nic 
dziwnego, że zostały przez nie 
rozjeżdżone! (Skoro więc dro
gi są złe, to należy jeździć po 
nich z adekwatną prędko
ścią...).

Zakończę zagadką:
„Co silniej przyciąga Księ

życ — Ziemia czy Słońce?”
(Obliczyć można bardzo 

łatwo, ale trudniej (trochę) ze

zrozumieniem natury zjawi
ska).

Andrzej Marks

1. Pytałem o to setki, jeżeli nie ty
siące razy...

2. Zwykle uważa się ją  za para
bolę, choć w obrębie atmosfery jest 
to „raczej" krzywa zbliżona do krzy
wej balistycznej... (A w każdym 
razie „dość skomplikowana”!).

3. Mylenie prawa Archimedesa 
z prawem Newtona (Nb. ruch ob
rotowy też grawitacji nie „wytwa
rza”).

h  h  h

Szanowny Panie Profesorze,
w dniu 3 kwietnia bieżące

go roku w Olsztyńskim Plane
tarium i Obserwatorium Astro
nomicznym odbył się XIV Tur
niej Astronomiczny. Impreza ta 
odbywa się rokrocznie od wie
lu już lat i gromadzi zaintere
sowaną astronomią młodzież 
z całego regionu.

Konwencją Turnieju jes t, że 
startują w nim 3-osobowe dru
żyny reprezentujące szkoły 
średnie, a sam Turniej ma 2 
etapy. Pierwszym jest test, któ
ry rozwiązują wspólnymi siłami 
uczestniczące drużyny. Test 
stanowi 20 zadań i problemów 
do rozwiązania wraz z cztere
ma odpowiedziami — najczę
ściej jednak trzeba albo bardzo 
dobrze znać problem, albo za
danie zwyczajnie rozwiązać, 
aby wskazać odpowiedz prawi
dłową. Etap drugi to rozgrywka 
finałowa pomiędzy trzema naj
lepszymi zespołami.

Pytania w finale są różno
rodne i sprawdzają wiedzę 
astronomiczną związaną za
równo z historiąprzedmiotu, jak

i z najnowszymi wynikami ba
dań.

Całość okraszona jest spo
rymi emocjami —  pytania, 
w przypadku niewiedzy, mogą 
być przejmowane przez konku
rentów, co powoduje, że prowa
dzenie zmienia się i praktycz
nie do końca trudno przewi
dzieć, kto zwycięży.

W tegorocznej edycji wzię
ły udział drużyny z 5 szkół 
(w szczytowych latach w Tur
nieju brało udział ponad 20 dru
żyn), a najlepszą okazała się 
drużyna reprezentująca IV LO 
w Olsztynie (Joanna Drążkow- 
ska, Adam Kasparek i Anna Le
wandowska). Wyniki i zadania 
znajdująsię na stronie Olsztyń
skiego Planetarium (http:// 
www.planetarium.olsztyn.pl).

Warto podkreślić, że orga
nizacją Turnieju Astronomicz
nego od samego początku zaj
muje się Bogusław Kulesza, 
oraz fakt, że OPiOA w tej sa
mej osobie organizuje od 6 już 
lat Turnieje Fizyczne, których 
konwencja jest podobna, a któ
re z racji większej ilości zgła
szanych drużyn mają 2 etapy 
pisemne odległe o miesiąc. 
W organizacji obu Turniejów od 
jakiegoś czasu pomaga niżej 
podpisany.

Pisząc tę krótką relację 
mam nadzieję, że środowiska 
nauczycielskie i nie tylko zaan- 
gażująsię liczniej, bo wszelkie
go rodzaju konkursy propagu
jące wiedzę z zakresu fizyki 
i astronomii są niezwykle po
trzebne, szczególnie teraz, gdy 
przedmioty te tracą w szkołach 
na znaczeniu.

Leszek P. Błaszkiewicz

Bogusław Kulesza, Leszek Błaszkiewicz oraz (tyłem) 3 drużyny pod 
czas finału XIV Turnieju Astronomicznego
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Woda jest jedną z najbardziej niezbędnych substancji dla życia w jego formie, jaką 
znamy na Ziemi. Astronomowie szukają jej z wielkim zaangażowaniem w różnych rejo
nach i obiektach Wszechświata. Prezentowany tu artykuł jest systematycznym przeglą
dem tych wysiłków i dotychczas uzyskanych wyników. Zachęcamy do lektury

108 S ekrety g w iazd  neutronow ych: m aksym alna m asa  
i  rów nanie stanu
Paweł Haensel
Gwiazdy neutronowe to najgęstsze gwiazdy we Wszechświecie. Ich typowa masa prze
kracza masę Słońca, przy promieniu około 10 km. Gęstość materii w ich środku wynosi 
ponad 10'5 g/cm3, a więc jest wielokrotnie większa od gęstości jąder atomowych. Naj
nowsze badania teoretyczne oraz obserwacje pulsarów przybliżają nas powoli do po
znania natury tych obiektów. Autor zdradza nam niektóre sekrety tych niezwykłych 
gwiazd. Polecamy ten artykuł Państwa uwadze

114 O bserw atorium  A stron om iczn e w  Z ielon ej G órze
Szymon Kozłowski, Janusz A. Gil
Astronomowie z Zielonej Góry od 1990 r. mają swoją siedzibę w XIX-wiecznej Wieży 
Braniborskiej. Obecnie uzyskali rangę Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogór
skiego; po kolejnym remoncie wyposażyli wieżę w nowoczesny instrument pod obro
tową kopulą i mają tu swoje obserwatorium astronomiczne. Autorzy przedstawiają hi
storię tej dostrzegalni astronomicznej

116 O  w spółpracy p ro fesorów  P io trow skiego  i  Z onna
Konrad Rudnicki
Autor, Uczeń Profesora Włodzimierza Zonna, porównuje działalność obu Profesorów, 
Twórców Warszawskiego Ośrodka Astronomicznego. Podkreśla, że choć często postać 
Profesora Piotrowskiego jest uważana za wiodącą, to jednak Profesor Zonn „ dawał 
praktyczny przykład, jak pracować naukowo, jak iść drogą samodzielnej myśli, szukać 
nietypowych problemów, aby je  samodzielnie rozwiązywać. "

WtKM W kolorze: Woda we Wszechświecie (okł. II); XXII OMSA (wkł. I); Mgławica Ta
rantula (wkł. II-III); Woda na Enceladusie? (wkł. IV); Galeria Uranii (okł. III)

rozmaitości: Zorza na Marsie (118); Zważone karły (118); Najstarszy błysk 
gamma (118); Rozrywana gromada gwiazd (119); Drugi bliźniak Słońca (119); 
Sól na Marsie (119); Siedliska narodzin gniazd (120); Uciekająca gwiazda 
(121); Dymiąca galaktyka (121); Kometa 73/P Schwassmann-Wachmann 
umiera (122)
w kraju: Marsjańska misja w Ostrowcu Świętokrzyskim (123); XXII Ogólno
polskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne (124); IV  Konferencja Me
teorytowa PTM (126); Regionalny Konkurs Astronomiczny w Dąbrowie Gór
niczej (127); Polski globus Marsa (135)

128 galeria obiektów NGCi NGC 3079
132 astronomia w szkole: Ćwiczenia i zadania z astronomii (dla gimnazjum)
136 kalendarz astronomiczny 2006: Lipiec — sierpień
141 poradnik obserwatora: Interesujące obiekty: Psy Gończe
142 recenzje: Leszek M. Sokołowski, Elementy kosmologii dla nauczycieli...
143 astronomia i muzyka: Muzyka z Internetu
144 relaks z Uranią: Krzyżówka 
144 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE
Obserwatorzy marcowego całkowitego zaćmienia Słońca podkreślają jako jedno 

z największych wrażeń wyjątkowo piękną i doskonale widoczną strukturę korony sło
necznej. Oko radzi sobie doskonale z ogromnym kontrastem jasności wewnętrznych 
i zewnętrznych obszarów korony, oddanie tego samego efektu na fotografii wymaga 
bardziej wyrafinowanych zabiegów. Prezentowane zdjęcie powstało dzięki złożeniu 
33 oddzielnych obrazów, uzyskanych przy czasach ekspozycji od 1/8000 do 1/5 s.

Fot. Koen van Gorp
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Leszek P. Błaszkiewicz Woda
we

Z  punktu widzenia 
ziemskiego, opartego na 
białku życia, woda wydaje 
się jedną
z najniezbędniejszych 
substancji, dlatego z takim 
zaangażowaniem szuka się 
je j śladów we 
Wszechświecie. Obecność 
albo ledwie ślady obecności 
wody obserwuje się 
w Układzie Słonecznym, 
istnieje też sporo 
przypuszczeń odnośnie wody 
w najbliższym sąsiedztwie 
Ziemi Dalej można 
obserwować tylko linie 
widmowe związane 
z molekułą wody, a trzeba 
przyznać uczciwie, że woda 
zadziwia nie tylko badaczy 
tej substancji na Ziemi 
—  linia maserowa wody 
obserwowana 
na częstotliwości 22 GHz 
jest najjaśniejszą linią 
spektralną w całym radiowo 
obserwowanym 
Wszechświecie. Obserwacje 
maserów H20  są 
prowadzone w kierunku 
obszarów powstawania 
gwiazd, otoczek wokół 
wyewoluowanych gwiazd 
oraz dysków wokół 
gigantycznych czarnych 
dziur w centrach odległych 
galaktyk...

Woda jako życiodajna 
substancja chemiczna

Woda, czyli tlenek wodoru (wg 
obecnej nom enklatury IUPAC1 —  
oksydan) to zw iązek  chem iczny
0 wzorze H20 , występujący w warun
kach standardowych (pokojowych) 
w stanie ciekłym. Woda, substancja 
bezbarwna, bezwonna, pozbawiona 
sm aku i kalorii, je s t niezbędna do 
życia wszystkim organizmom na Zie
mi. Bez niej nie przetrwałby żaden 
człowiek, żadne zwierzę, żadna rośli
na. Potrzebuje jej i słoń, i bakteria; nie 
można jej niczym zastąpić. W zakre
sie temperatur spotykanych na Ziemi 
występuje w postaci gazu (para wod
na), cieczy (woda), jak i ciała stałego 
(lód). Woda jest bardzo dobrym roz
puszczalnikiem dla substancji polar
nych. Tysiące różnorodnych substan
cji potrzebnych ludziom, zwierzętom
1 roślinom  m uszą być przenoszone 
w cieczach, takich jak krew czy soki 
roślinne. Woda nadaje się do tego ide
alnie, ponieważ rozpuszcza się w niej 
więcej substancji niż w jakiejkolwiek 
innej cieczy. Bez wody nie można by 
się odżywiać, ponieważ żywe organi
zmy przyswajają tylko pokarm roz
puszczony w wodzie. Niezwykły jest 
proces zam arzania wody. W m iarę 
ochładzania się woda w jezio rach

1 IUPAC ang. International Union o f Pure 
and Applied Chemistry — Międzynarodo
wa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

i morzach staje się cięższa i opada głę
biej, wskutek czego lżejsza i cieplej
sza w oda je s t  w ypychana na p o 
wierzchnię. Kiedy jednak zbliża się 
punkt krzepnięcia, proces ten się od
wraca. Zimniejsza woda staje się lżej
sza i się unosi. Po zamarznięciu pły
wa po powierzchni. Lód działa jak  
izolator i zabezpiecza głębsze warstwy 
wody przed zamarzaniem. Zadziwia
jące jest to, że objętość lodu zwiększa 
się o około 15% w stosunku do obję
tości cieczy, z której powstaje. Więk
szość występującej w przyrodzie wody 
jest „słona” (około 97,38%), tzn. zawie
ra dużo rozpuszczonych soli, głównie 
chlorku sodu. W wodzie rozpuszczo
nych jest też wiele gazów, najwięcej 
dwutlenku węgla. Woda na Ziemi wy
stępuje głównie w oceanach, które 
pokrywają 70,8% powierzchni plane
ty, ale także w rzekach, jeziorach i w 
postaci stałej w lodowcach. Część 
wody znajduje się pod powierzchnią 
ziem i lub w atm osferze. N iektóre 
związki chemiczne zawierają cząstecz
ki wody w swojej budowie (hydraty —  
zawierają tzw. wodę krystalizacyjną). 
Woda występująca w przyrodzie jest 
roztworem soli i gazów. Najwięcej soli 
m ineralnych zawiera woda m orska
i w ody m ineralne; najm niej woda 
z opadów atmosferycznych. Prawie 
całość dostępnej wody słodkiej —  
około 99% uwięziona jest w lodow
cach i czapach lodowych lub głęboko 
pod ziemią. Tylko 1% jest dostępny dla 
ludzi. Cząsteczki wody są nieliniowe,
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W łaściwości fizyczne wody

Temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm 0°C = 273,15 K

Temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm 100°C = 373,15 K

Gęstość w temperaturze 4°C 1 kg/l

Temperatura krytyczna 374°C = 647,15 K

Ciśnienie krytyczne 220,6 atm = 22,35 MPa

a wiązania H -0  są silnie spolaryzowa
ne i stąd woda posiada trwały moment 
dipolowy —  czyli jest silnie polarna. 
Kąt między wiązaniami tlen-wodór 
wynosi ok. 105°.

Woda w Układzie 
Słonecznym

Mars
Planetą, z którą od zawsze wiąza

no największe nadzieje na znalezienie 
życia był i jest w dalszym ciągu Mars. 
W iadomo, że na biegunach M arsa 
w ystępują znaczne ilości wodnego 
lodu. Na biegunie południowym jest 
on często przykryty zmrożonym dwu
tlenk iem  w ęgla (suchym  lodem ). 
Woda znajduje się również pod po
wierzchnią planety.

Dla przykładu, 2 lutego 2005 r. son
da Mars Express sfotografowała lodo
we jezioro na Czerwonej Planecie. 
Zam arznięta w oda je s t uw ięziona 
w niewielkim, nie posiadającym na
zwy kraterze uderzeniowym , który 
znajduje się na równinie Vastatis Bo
realis na północnych szerokościach 
Marsa (rys. 1, okł. II). Współrzędne 
krateru to 70,5° szerokości północnej 
i 103° długości wschodniej. Krater jest 
szeroki na 35 km i głęboki na 2 km 
(licząc od krawędzi). Lodowe jezioro 
utrzymuje się przez cały rok, gdyż 
temperatury i ciśnienie nie pozwalają 
na jego wyparowanie do atmosfery. 
Jezioro nie może być zbudowane z za

mrożonego dwutlenku węgla, albo
wiem o tej porze roku (późne marsjań- 
skie lato) wyparował on już z okolicy.

Istnieje także wiele dowodów na to, 
że w swej przeszłości na Marsie znaj
dowała się woda w postaci płynnej. 
Śladami takiej działalności mogą być 
systemy kanałów świadczących o ero
zji wodnej (rys. 2). (Na temat struktur 
ma Marsie mogących świadczyć o ist
nieniu wody C zytelnik przeczytać 
może w „Uranii-PA” 5/2000). Badania 
składu gruntu marsjańskiego wyka
zują obecność minerałów świadczą
cych o długotrwałej obecności znacz
nych ilości wody. Są to m inerały 
uwodnione, nazwane tak, gdyż mają 
wbudowane cząsteczki wody w swoją 
strukturę krystaliczną. Stanowią one 
swoisty mineralogiczny dowód na jej 
obecność. Odnalezione uwodnione 
minerały należą do dwóch klas: fyllo- 
krzemianów (krzemianów warstwo
wych) oraz uwodnionych siarczanów. 
Fyllokrzemiany, np. glina, powstają 
w wyniku przeobrażenia minerałów 
pochodzenia magmowego pod wpły
wem długiego wystawienia na kontakt

z wodą. Z kolei uwodnione siarczany 
formują się w słonej wodzie.

Księżyce Jowisza i nie tylko
Europa, drugi w kolejności księżyc 

z grupy odkrytych przez Galileusza, 
nosi przydomek planeta lodu.

Ten najmniejszy z czterech wielkich 
księżyców Jowisza jest nieco mniejszy 
od naszego Księżyca. Księżyc Europa 
jest pokryty gładką warstwą lodu do
brze odbijającą światło. W śród ciał 
Układu Słonecznego Europa ma naj
większą zdolność odbijania promieni 
słonecznych.

W niektórych miejscach powierzch
nia Europy przypomina spękane pola 
lodowe w okolicach podbiegunowych 
na Ziemi. Spękania lodowej powierzch
ni świadczą o istnieniu na Europie ak
tywności geologicznej, która powodu
je  pękanie i p rzem ieszczanie płyt 
lodowych. Na powierzchni udało się 
znaleźć tylko trzy kratery. Brak krate
rów uderzeniowych również upewnia 
nas o młodym wieku powierzchni księ
życa (rys. 3, okł. II).

Kolejnym, interesującym z punktu 
widzenia poszukiwania wody księży
cem Jowisza jest Ganimedes. Ciem
noszara powierzchnia Ganimedesa jest 
pokryta kraterami i poprzecinana jaś
niejszymi brązowymi pasmami. Wiel
ki owalny obszar o średnicy około 
2000 km powstał w wyniku uderzenia 
ogromnego meteoroidu. Typowy kra
ter ma jasne centrum, z którego wy- 
biegająjasne smugi. Meteoroidy, spa
dające na powierzchnię Ganimedesa 
pokrytą grubą warstwą lodu, powodują 
trzaskanie lodu i rozrzucanie go we 
wszystkich kierunkach. Na Ganimede- 
sie można obserwować również ciągną
ce się przez setki kilometrów rozpadli
ny i bruzdy. Ich struktura przypomina 
twory lodowcowe na powierzchni Zie
mi. Świadczy to o tym, że Ganimedes 
jest ciągle aktywny geologicznie. Ga
nimedes posiada czapy polarne w po
bliżu biegunów, podobnie jak Mars.

Rys. 2. Sieć struktur marsjańskich bardzo przypominająca sieć wyschniętych kanałów, które 
mogły powstać wskutek działania wody
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Przypuszcza się, że zarówno Europa, 
jak i Ganimedes posiadają pod skorupą 
grubą warstwę wody w postaci lodu, 
a w przypadku Europy być może w po
staci płynnej.

Innym przykładem, tym razem śla
dowej obecności wody jest najwięk
szy księżyc Saturna —  Tytan. Jeszcze 
na długo przed słynnym już lądowa
niem próbnika na powierzchni Tytana 
obserwatorium podczerwone ISO (In
frared Space Observatory) Europej
skiej Agencji Kosmicznej dokonało 
detekcji stwierdzającej obecność mo
lekuł H20  w  atmosferze tego właśnie 
księżyca (rys. 4).

Planety olbrzymie
Woda z całą pew nością stanowi 

składnik atmosfer planet z grupy ol
brzymów. Jakkolwiek na ich masę skła
da się głównie wodór w postaciach: 
gazowej, płynnej i metalicznej, w gór
nych warstwach atmosfer znajdują się 
także inne związki chemiczne, a wśród 
nich woda. Dla przykładu w atmosfe
rze Jow isza, na g łębokości około 
100 km poniżej górnej warstwy chmur 
znajdować się może warstwa złożona 
z kryształów zestalonej wody. Poniżej 
tej warstwy, gdzie ciśnienie rośnie po
wyżej 10 atmosfer, woda może wystę-

Rys. 4. Widma pokazujące linie H20  zareje
strowane podczas obserwacji Tytana — naj
większego księżyca Saturna. Obserwacja 
została opublikowana jeszcze w 1998 r. Li
nie są przedstawione na tle Tytana sfotogra
fowanego w 1981 r. przez Voyagera 2

pować w postaci gazowej w mieszani
nie wspólnie z wodorem, helem, amo
niakiem i metanem.

Saturn, który ma m niejszą masę 
i średnią gęstość, w arstw ę lodow ą 
może zawierać na głębokości 200- 
-300 km pod powierzchnią chmur.

Pozostałe planety olbrzymie także 
mogą zawierać w atmosferach wodę 
w ilościach śladowych (rys. 5 i 6).

Komety
Jądra komet, jak się po ostatnich 

bardzo szczegółow ych  badaniach 
uważa, są zbudowane z mieszaniny 
pyłów i drobnych odłamków skalno-

-lodow ych, będących zam arzniętą  
wodą, dwutlenkiem węgla, amonia
kiem, metanem i innymi, bardziej zło
żonymi substancjami.

Badania spektroskopowe otoczek 
kometamych pokazują wyraźnie ist
nienie wody dzięki rejestracji emisji 
różnych jej izotopów na różnych czę
stotliwościach (rys. 7, 8A i 8B).

Mimo iż wykonane przez zespół 
Deep Space 1 z NASA obrazy komety 
Borrely sugerują, że woda w kometach 
może być ukryta pod ich powierzchnią 
i że jest jej mniej, niż powszechnie się 
sądzi, nadal pogląd o dużej ilości wody 
zawartej w kometach jest żywy wśród 
badaczy.

Obecnie trwają cały czas prace nad 
an a lizą  próbek  w arkocza kom ety 
Wild 2 zebranych przez sondę Star
dust; być może te wyniki rzucą nowe 
światło na problem budowy komet.

Poza Układem Słonecznym
Molekuła H ,0  jest obecna w mate

rii międzygwiazdowej i wokół gwiazd, 
a szczególnym znakiem rozpoznaw
czym mówiącym o jej obecności jest 
opisana w następnej części emisja ma
serowa wody. Jednak nie zawsze są 
warunki potrzebne, aby taka emisja 
zaistniała (patrz ramka oraz następna
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część artykułu). Nie oznacza taki stan 
braku obecności wody ani też braku 
możliwości stwierdzenia jej obecności.

Jeśli dana substancja jest obecna 
w pewnym obszarze i istnieją mecha
nizmy pozwalające na wzbudzanie mo
lekuły do stanów wyższej energii, wte
dy is tn ie ją  też p rze jśc ia  na stany 
o niższej energii, związane ze sponta
niczną emisją kwantów promieniowa
nia. Brak czynnika wzmacniającego 
powoduje, że taki rodzaj promieniowa
nia jest bardzo słaby, jednak możliwy 
do detekcji przy użyciu współczesnych 
narzędzi —  głównie radioteleskopów 
obserwujących zakres mikrofalowy. 
(O rejestracji i badaniach widm w ra
d io astro n o m ii p isa łem  obszern ie  
w „Uranii-PA” 5/2005).

Pierwszym przykładem niech bę
dzie cała seria linii widmowych zwią
zanych z przejściami promienistymi 
pomiędzy poziomami molekuły H20  
zaobserwowana w kierunku gwiazdy 
W Hya (rys. 9).

Oczywiście nie tylko emisja jest 
znakiem rozpoznawczym konkretnej 
molekuły, także absorpcja promienio
wania świadczy ojej obecności. Wspo
minane już satelitarne obserwatorium 
ISO dokonało takiej detekcji w kierun
ku podczerwonego źródła w Orionie, 
zwanego Orion IRc 2, gdzie zarejestro
wano 6 linii absorpcyjnych H20 . Linie 
emisyjne zaobserwowano także dzięki 
teleskopowi ISO. Całość widoczna na 
rys. 10 (okł. II).

Emisja maserowa H20

Poziomy energetyczne, 
pompowanie i emisja 
maserowa

Molekuła H20  może rotować i oscy
lować, powodując przyjmowanie róż
nych wartości energii (rys. 11). Z m ia
n om  s ta n u  e n e rg ii  to w a rz y s z y  
najczęściej (choć nie zawsze) emisja 
lub absorpcja kwantu promieniowania 
o ściśle określonej energii. Poziomy 
energetyczne, choć m ają skompliko
waną strukturę, są w przypadku wody 
dobrze znane i opisane na gruncie me
chaniki kwantowej, a ich w zajem 
ne usytuowanie pokazuje pewną sy
metrię. Jako że atomy wodoru mogą 
przyjmować równoległe lub antyrów- 
noległe spiny jądrowe, przeto pozio
my energetyczne w obu przypadkach

WavelengttAniciots

Rys. 7. Linie spektralne wody zarejestrowane w widmie komety Hale-Bopp

02002  Cl (Ikeya-Zhang): 24 - 28 April 2002

C/2002 Cl (Ikeya-Zhang): 24 - 28 April 2002

Rys. 8A i 8B. Widma izotopów wody uzyskane podczas obserwacji komety Ikeya Zhang
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różnią się nieco, co powoduje podział 
na ortowodę (spiny równoległe) oraz 
parawodę (spiny antyrównoległe). 
Rys. 12 pokazuje poziomy energetycz
ne ortowody, z zaznaczonymi pozio
mami, między którymi przejście o czę
stotliwości 22 GHz jest wymuszane, 
co powoduje powstanie emisji mase
rowej.

W przypadku emisji maserowej 
dojść musi do inwersji obsadzeń, co 
oznacza, że większość molekuł powin
na znajdować się w pewnym szczegól
nym stanie wzbudzonym, zwanym sta
nem metastabilnym. Dla molekuły 
wody wzbudzenie jej jest powodowa
ne prom ieniow aniem  pobliskich  
gwiazd, jednak modele pompowania są 
różne w zależności od warunków. 
W niektórych przypadkach pompowa
nie może następować wskutek zderzeń 
z innymi cząstkami, co prawdopodob
nie realizowane jest w gęstym ośrod
ku dysków wokół protogwiazd.

Aby mogła nastąpić emisja mase
rowa, oprócz pompowania doprowa
dzającego do inwersji obsadzeń jest 
potrzebna także odpowiednia gęstość 
i temperatura ośrodka (gęstość wodo
ru od 106 do 109 cm '3, a temperatura 
powyżej 100K) oraz odpowiednia ki-

W Hya

Wavelength (microns)

Rys. 9. Obrazek przedstawia widmo wykonane w kierunku gwiazdy typu SR W Hya. 
Widać cała serię linii widmowych wody, zarówno para jak i orto

nematyka —  inaczej dopplerowskie 
rozmycie energii emitowanych foto
nów uniemożliwi wymuszanie dal
szych. Takie warunki panują w kilku 
miejscach, przede wszystkim w obsza
rach powstawania gwiazd, a szczegól
nie w dyskach wokół protogwiazd, 
oraz w otoczkach wokół gwiazd póź
nych typów widmowych.
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Rys. 12. Poziomy energetyczne ortowody. Dwie, położone jedna nad drugą, drabiny 
poziomów są związane z wibracjami. Zaznaczono przejścia pomiędzy poziomami ro
tacyjnymi związane z emisja maserową 22 GHz

A - .  V3 m ,A A
Kolejne stany wibracyjne l-^O

A A A
Możliwe formy rotacji H2O

Rys. 11. Widok molekuły H20. U góry poka
zano pierwsze 3 stany wibracyjne, na dole 
zaś możliwe usytuowanie osi rotacji

Masery H20  w otoczkach 
wokółgwiazdowych

W „Uranii-PA” (6/2002) została 
poruszona kwestia otoczek gwiazd 
AGB i emisji maserowych, jakie 
w tych otoczkach powstają. Wysokie 
tempo wypływu materii z gwiazd 
Asymptytycznej Gałęzi Olbrzymów, 
takich jak Miry, zmienne SR (półre- 
gulame) czy gwiazdy OH/IR, a także 
nadolbrzymy (nawet do 10”4 masy sło
necznej na rok), powoduje powstanie 
rozległych otoczek gazowo-pyłowych 
(o rozmiarach do kilku tys. j.a .). 
W okolicach od kilkudziesięciu do kil
kuset j.a. od gwiazdy warunki fizycz
ne a także obfitość molekuły H20  
sprzyjająpowstaniu inwersji obsadzeń 
poziomów energetycznych i może 
dojść do emisji maserowej (rys. 13).

Masery H20  obserwuje się w kie
runku bardzo wielu gwiazd AGB, a ich 
bardzo charakterystyczną cechą jest
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Rys. 13. Przekrój przez otoczkę gwiazdy AGB. Wewnątrz znajduję się obszar emisji 
SiO. Dalej od gwiazdy panują odpowiednie warunki do występowania emisji masero
wej wody, głównie na częstotliwości 22 GHz

Offset from  centre of expansion (m as)

Rys. 14. Obraz poszczególnych plamek maserów wodnych 
wokół gwiazdy VX Sgr. Otwarte i pełne kółka pokazują po
zycje plamek maserowych z lat 1994 i 1999

duża zmienność oraz występujące na
głe pojaśnienia, co świadczy o burz
liw ych  p ro cesach  zach o d zący ch  
w otoczkach oraz o bardzo dużej czu
łości em isji m aserowej H 20  na te 
zmiany. Obserwacje interferometrycz
ne (rys. 14 i 15) ukazują, że struktura 
otoczki nie jest jednorodna. Nierów
nomierny wypływ materii z gwiazdy 
powoduje powstanie małych obłoków 
maserowych, których rozmiary w y
noszą około 1 jednostki astronomicz
nej. Są to spore obszary, jak na poje
dyncze obszary emisji, ale długa droga 
wzmocnienia powoduje właśnie fakt, 
że masery wodne są znacznie jaśniej
sze niż inne typy emisji maserowej po
chodzącej z otoczek gwiazd AGB (ma
sery SiO oraz OH).

Masery H20  w obszarach 
powstawania gwiazd

Jednym z najciekawszych miejsc, 
w którym zachodzi emisja maserowa, 
są obszary form owania się gwiazd 
(rys. 16). Jak się powszechnie sądzi, 
wokół większości protogwiazd for
m ują się roz leg łe  dyski g azo w o - 
-pyłow e. Generalnie obserwuje się 
dwa typy maserów związanych z ob
szarami powstawania gwiazd: pierw
sze tworzą się w dyskach wokół pro
togwiazd (rys. 17, okł. II), a drugie 
w dżetach w ypływ ającej z takiego 
układu m aterii. W każdym  jednak 
przypadku obserwacje interferome-

Rys. 15. Sześć epok obserwacji wod
nych maserów na częstotliwości 
22 GHz w otoczce gwiazdy RT Vir wy
konanych na przestrzeni 3 miesięcy. 
RT Vir to gwiazda o typie pomiędzy 
SRb a Mirą. Każda z plamek masero
wych ma rozmiary rzędu jednostki 
astronomicznej

tryczne sytuują ma
sery H20  blisko pro- 
togwiazdy (od kilku 
do około 100 j.a.).
W wypadku obser
wacji maserów H20  
w obszarach formo
w ania  się  gw iazd  
odgrywają one bar
dzo w ażną ro lę w 
studiow aniu dyna
m iki takich reg io 
nów.

Warto podkreślić, 
że masery w takich 
obszarach  są  n ie 
zwykle jasnymi źró
d łam i p ro m ie n io 
w an ia  w zak resie  
radiowym —  ich ja 
sności osiągają war
tości naw et k ilku
d z iesięc iu  tysięcy  
janskich (patrz pod
pis pod rys. 16).

Megamasery H f i
Mianem megamaserów określa się 

emisję maserową obserwowaną w są
siednich galaktykach. Em isja tych 
maserów jest niezwykle silna, dzięki 
czemu można ją  rejestrować, nawet 
jeśli pochodzi z odległych galaktyk. 
Pierwszymi megamaserami, jakie za
obserwowano, były masery hydroksy
lowe (OH), a wkrótce zaobserwowa

no też emisje H20 . I właśnie masery 
wodne stały się bardzo istotnym czyn
nikiem poznawczym w badaniach nie
których aspektów odległych galaktyk.

Po pierwsze bardzo dokładna astro- 
metria związana z obserwacjami me
gamaserów technikami VLBI pozwa
la na wyznaczenie ruchów własnych 
tychże maserów, a w dalszym toku 
prac, wyznaczenie dokładnych odleg-
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Chennai
Rys. 16. Przykładowe widma maserów H20  22 GHz z obszarów powstawania gwiazd. 
Widać emisję z obszarów W49, Orion KL, W3 (OH) oraz DDG25. Warto zwrócić uwagę, 
że gęstość strumienia wynosi nawet ponad 30 tys. janskich (1 Jy = 10"26 W n r2 Hz-1) co, 
jeśli przyjąć, że typowe radioźródła mająjasność rzędu kilku janskich, a często poni
żej 1 Jy, stanowi o kolosalnej jasności maserów H20

H20  Effelsberg 100m

17500 17800

3C403

W /
S n 5-; (

300000  light yeors

0.2

0.1

J
3.6 cm  VLA Image courtesy  R. Perley

Rys. 19. Mapa kwazara 3C403 wykonana interferometrem VLA oraz widmo masera 
H20  wykonane 100-m radioteleskopem w Effelsbergu

łości. I tak, dla przykładu, w ubiegłym 
roku zostały opublikowane rezultaty 
dotyczące galaktyki w Trójkącie —  
M3 3. Dokładne wyznaczenie położeń 
i maserów H20  oraz obserwacje zmian 
pokazały, że M33 jest odległa od nas 
o 730 ±168 kpc oraz fakt, że porusza 
się względem Drogi Mlecznej z pręd
kością 190 ±59 km/s.

Kolejnym przykładem niech będzie 
emisja maserowa H20  w aktywnych 
jądrach galaktyk. Obserwacje galak
tyki Seyferta —  NGC 4258 —  uwi
doczniły masery, których dokładna ana
liza pozwoliła stworzyć model dysku 
ratującego z prędkością -100  km/s. 
Z rotacji tej można wywnioskować, że 
centrum układu ma masę ~35 min mas 
słonecznych (rys. 18, okł. II). Z kolei 
em isja m aserow a zaobserw ow ana 
w aktywnej galaktyce 3C403 za po
mocą 100-m radioteleskopu w Effels
bergu oraz późniejsze obserw acje 
interferometryczne wykonane interfe
rometrem VLA (rys. 19) pozwoliły oce
nić masę centralnej czarnej dziury na 
około 39 min mas słonecznych.

Kolejne doniesienie o obserwacji 
wody, tym razem w NGC 1052 (elip
tyczna galaktyka zakwalifikowana jako 
Sy2) (rys. 20). W tym przypadku przy
puszcza się jednak, że emisja masero
wa jest stowarzyszona nie z dyskiem, 
ale raczej z dżetem. Oczywiście ilość 
aktywnych galaktyk, w których obser
wuje się emisję maserową jest znacz
nie większa, i ograniczyłem się tylko 
do kilku przykładów.

Masery HfO a nasza wiedza
0 Wszechswiecie

Emisja maserowa, jakkolwiek bar
dzo ciekawa sama w sobie, jest wyko
rzystywana jako swego rodzaju me
dium  w badaniu w ielu m iejsc we 
Wszechświecie.

Po pierw sze ju ż  same w arunki, 
w jakich zachodzi emisja, a także wa
runki doprowadzające do wzbudzenia
1 zaistnienia inwersji obsadzeń, mówią 
nam wiele o ośrodku: jego gęstości, 
temperaturze i innych parametrach. 
Ma to duże znaczenie w badaniu eks
pandujących otoczek wokół gwiazd 
AGB. Plam ki m aserow e zw iązane 
z pojedynczymi emitującymi obłoka
mi mają niewielkie rozmiary, dlatego 
ich obserwacja w czasie jest doskona
łym wyznacznikiem w badaniu kine
matyki zarówno w obszarach formo-
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Rys. 20. Obraz galaktyki eliptycznej NGC 
1052 zakwalifikowanej jako Sy2, wykazują
cej aktywność w jądrze, uzyskany na czę
stotliwości 22 GHz. Jest to przykład dżetu, 
w którym zaobserwowano masery H20. 
U góry mapa emisji continuum, na dole mapa 
konturowa I zaznaczone krzyżykami miejsca 
występowania maserów

Rys. 21. 32-m radioteleskop toruński będzie 
wkrótce obserwował masery wodne

wania się gwiazd, jak i w otoczkach 
gwiazd późnych typów widmowych. 
Z kolei dokładne określenie ruchów 
plamek maserowych jest podstawą do 
niezależnego od innych metod wyzna
czania odległości.

Dr Leszek P. Błaszkiewicz je s t a- 
diunktem w Uniwersytecie War- 
mińsko-Mazurskim w Olsztynie. 
Pracuje dodatkowo w Olsztyńskim 
Planetarium. Jego zainteresowania 
naukowe koncentrują się na radio
wych badaniach maserów kosmicz
nych w obszarach powstawania 
gwiazd

Podstawy emisji maserowej
Czytelnikom, którzy nie mają moż
liwości zapoznania się z wcześniej
szymi tekstami dotyczącymi emisji 
maserowej, chciałbym w dużym 
skrócie temat ten nakreślić.

Złożone z 2 lub więcej atomów 
cząsteczki posiadają wiele stopni 
swobody, czyli wiele możliwości ru
chu. Najbardziej oczywistym jest 
możliwość poruszania się w jednym 
z 3 kierunków w przestrzeni. W za
leżności od budowy cząsteczki po
siadają także osie obrotu, wokół któ
rych mogąrotować. Dodatkowo ato
my w ramach molekuły mogą wy
konywać drobne ruchy względem 
siebie — oscylacje (rys. 11). Jed
nakże ruch obrotowy i oscylacje mo
lekuł nie są dowolne,molekuła może 
ratować i oscylować tylko w ściśle 
wyznaczonych modach.

Zmiany sposobu rotacji czy oscy
lacji związane są ze zmianami ener
gii całej molekuły. Zmiana energii 
wiąże się z kilkoma możliwościami: 
wymianą poprzez zderzenia, zmia
nami wywołanymi reakcjami che
micznymi pomiędzy molekułami 
oraz (najczęściej) absorpcją lub 
emisją kwantu promieniowania — 
fotonu (rys. a i b).

Najczęstszą sytuacją jest taka, 
że wzbudzona w procesie zderze
nia bądź absorpcji do wyższego po
ziomu energetycznego molekuła 
samoistnie po bardzo krótkim cza
sie wraca do poziomu podstawowe
go, reemitując foton. Czasami zda
rza się jednak, że taka wzbudzona 
molekuła znajdzie się na poziomie 
wzbudzonym, który nazywamy me- 
tastabilnym, i może na nim pozo
stawać przez długi okres czasu. 
Stan taki nazywa się odwróceniem 
obsadzenia.

Kwestia czasu trwania molekuły 
w konkretnym stanie wzbudzonym 
jest opisywana poprzez prawdopo
dobieństwo przejścia na niższe po
ziomy. Zazwyczaj prawdopodobień
stwo przejścia jest bardzo wysokie, 
natomiast dla niektórych poziomów

energetycznych to prawdopodo
bieństwo jest niskie. Może ono 
wzrosnąć znacznie, jeśli w pobliżu 
molekuły znajdzie się kwant o ści
śle określonej energii (musi być ona 
dokładnie taka jak różnica energii 
między poziomami: wzbudzonym 
i podstawowym). Wtedy nastąpi 
przeskok i wyemitowany zostanie 
foton (rys. c). Proces taki nazywa
my emisją wymuszoną.

Fakt, że energia fotonu wymu
szającego musi być równa różnicy 
energii między poziomami energe
tycznymi, wzbudzonym i podstawo
wym, wymusza pewne warunki na 
układy (molekuły) biorące udział 
w takim rodzaju emisji. Wszystkie 
biorące udział w emisji maserowej 
molekuły powinny być względem 
siebie nieruchome (to znaczy, że 
powinny poruszać się w sposób 
uporządkowany). Wynika to z fak
tu, iż energia emitowanego fotonu 
jest nieznacznie zmieniona na sku
tek ruchu molekuły zgodnie z za
sadą Dopplera. Taka niewielka zmia
na energii już wystarczy, żeby foton 
nie wymusił emisji następnego.

Warunki, o których mowa, wystę
pują w oddalających się od gwiazd 
otoczkach oraz w dyskach krążą
cych wokół protogwiazd i czarnych 
dziur wewnątrz AGN-ów.
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Sekrety gwiazd 
neutronowych:
maksymalna masa 
i równanie stanu

Gwiazdy neutronowe to 
najgęstsze gwiazdy we 
Wszechświecie. Ich typowa 
masa przekracza masę 
Słońca, przy promieniu około 
dziesięciu kilometrów.
Gęstość w ich środku wynosi 
ponad 10'5 g/cm3, a więc jest 
wielokrotnie większa od 
gęstości jąder atomowych. 
Gwiazdy neutronowe 
obserwujemy jako pułsary 
radiowe, pulsujące 
i wybuchające źródła 
rentgenowskie, i wreszcie 
jako magnetary. Struktura 
gwiazd neutronowych jest 
określona przez równanie 
stanu materii w jej wnętrzu, 
które wyznacza również ich 
maksymalną masę; 
przekroczenie masy 
maksymalnej skazuje 
gwiazdę neutronową 
na zapadnięcie do postaci 
czarnej dziury. Najnowsze 
badania teoretyczne oraz 
obserwacje pulsarów 
przybliżają nas do poznania 
równania stanu i wartości 
masy maksymalnej tych 
fascynujących gwiazd i do 
poznania struktury materii 
przy gęstościach 
przekraczających 1015 g/cm3

1. Wstęp
G w iazdy neutronow e pow sta ją  

w wyniku zapadania grawitacyjnego 
gęstych rdzeni masywnych gwiazd 
(masa gwiazdy na etapie spalania wo
doru przekraczająca ok. 8 mas Słońca 
= 8 M@), które kończą swoją ewolu
cję termojądrową dramatycznym wy
buchem obserwowanym jako superno
wa typu II (SN II); potwierdzeniem 
takiego scenariusza jest pulsar w mgła
wicy Krab. W naszej Galaktyce istnie
je  prawdopodobnie 109 gwiazd neutro
nowych, z których drobny ułamek 
obserwujemy jako pulsary radiowe, 
pulsary rentgenowskie (X), wybucha
jące źródła promieniowania X (berste- 
ry X), magnetary itp. Gwiazdy neutro
nowe zbudowane są z materii o gęstości 
przekraczającej gęstość jądrową, czyli 
gęstość materii w jądrach atomowych 
o dużej liczbie masowej. Gęstość ta 
wynosi p 0 = 2,5><1014 g cm-3. Ponie
waż odległość m iędzy nukleonami 
w gwieździe neutronowej jest mniej
sza niż w „ziemskich” jądrach atomo
wych, na strukturę tych gwiazd istot
nie w pływ ają oddziaływ ania silne 
między nukleonami. Ponieważ gwiaz
dy neutronowe m ają promień 10—  
— 15 km przy masie 1— 2 M @, który 
jest tylko dwa razy większy niż pro
mień czarnej dziury o takiej masie 
(tzw. promień Schwarzschilda, które

go w artość w kilom etrach wynosi 
2,95 km czaso p rzes trzeń
w ich otoczeniu i ich wnętrzu jest sil
nie zakrzywiona. Tym samym gwiaz
dy neutronowe są unikalnymi labora
toriam i kosm icznym i do badania 
zarówno oddziaływań elementarnych 
składników materii, jak i struktury cza
soprzestrzeni w warunkach silnej gra
witacji (przyspieszenie grawitacyjne 
na powierzchni gwiazdy neutronowej 
przekracza 1014 cm s-2).

Kluczowe znaczenie dla struktury 
gwiazd neutronowych ma równanie 
stanu (equation o f  state —  EOS) mate
rii, z której są one zbudowane. EOS 
podaje zależność każdej w ielkości 
termodynamicznej (np. ciśnienia) od 
pozostałych (temperatury i gęstości). 
Ponieważ materia w gwieździe neu
tronowej jest silnie zdegenerowana 
(zależność ciśnienia od temperatury 
można zaniedbać), EOS ma postać za
leżności ciśnienia od gęstości, P= P(p). 
Można je  również zapisać w postaci 
odwrotnej zależności gęstości od ci
śnienia, p  = p(P). To właśnie EOS 
decyduje, jaki promień ma gwiazda 
neutronowa o danej masie. Istnienie 
maksymalnej masy gwiazd neutrono
wych, najgęstszych obiektów gwiaz
dowych we Wszechświecie, jest kon
sekwencją ogólnej teorii względności 
(OTW), która przewiduje, że powyżej
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Rys. 1. Wykresy masa —  gęstość centralna dla różnych 
teoretycznych EOS gęstej materii złożonej z neutronów, 
z domieszką protonów, elektronów i mionów. Symbole przy 
krzywych to skrótowe nazwy modeli EOS. Masa gwiazd 
neutronowych jest wyrażona w masach Słońca M0 nato
miast gęstość centralna gwiazd jest podana w jednostkach 
1015g c n r3- Maksima krzywych M(pc) są zaznaczone 
kropką. Kropkowane części krzywych odpowiadają konfi
guracjom niestabilnym, które zapadająsię do czarnych dziur 
i wobec tego nie istnieją we Wszechświecie. Zakreskowa- 
ny pas poziomy odpowiada zakresowi dokładnie zmierzo
nych mas gwiazd neutronowych (rysunek z monografii 
Neutron Stars 1. Equation of State and Structure, której 
autorami są P. Haensel, A.Y. Potekhin i D.G. Yakovlev, 2006)

pewnej masy M  równania równo
wagi hydrostatycznej nie posiadają 
rozwiązań. Ale zupełnie ogólne roz
ważania prowadzą do wniosku, że je 
dynymi obiektami o masie rzędu M@, 
prom ieniu m niejszym  niż 100 km 
może być tylko gwiazda neutronowa 
lub czarna dziura. Obrazowo rzecz 
ujmując, przy M >  Mmax ciśnienie ma
terii nie jest w stanie pokonać grawi
tacji i tak masywny zwarty obiekt ko
smiczny może istnieć tylko w postaci 
czarnej dziury. Samo istnienie M max 
jest nieuniknioną konsekwencją rów
nań rów n o w ag i h y d ro s ta ty czn e j 
gwiazd w OTW. Górne ograniczenie 
na M istnieje nawet dla absurdalnego 
fizycznie EOS m aterii nieściśliwej 
p (P ) = const., w której prędkość 
dźwięku jest nieskończona! Wartość 
Mmax zależy od EOS materii, z której 
gwiazdy neutronowe są zbudowane. 
Dla prostoty, będziemy pomijać efekt 
rotacji gwiazd neutronowych, który 
dla nawet najszybszych pulsarów mi
lisekundowych zwiększa Mmax zaled
wie o 2— 3% (najszybszy znany pul
sar obraca się 716 razy na sekundę).

Pierwsze obliczenie M  dla fi-max
zycznego modelu gęstej materii wy
konali w 1939 r. amerykański fizyk 
J. R. Oppenheimer (którego pamięta
my jako  „ojca bom by a tom ow ej” 
i szefa am erykańskiego program u 
Manhattan budowy takiej bomby) oraz 
jego doktorant G. M. Volkoff Ponie
waż w latach 30. XX w. wiedza nt. od
działyw ań jądrow ych była bardzo 
ograniczona, użyli oni najprostszego 
modelu EOS, otrzymanego dla ideal
nego gazu Ferm iego  neutronów . 
Otrzymany wynik, Mmax = 0,7 M@, był 
kłopotliwy: takie M max to zaledwie po
łowa maksymalnej masy białych kar
łów, czyli masy Chandrasekhara. Ma
sywne gwiazdy produkowałyby więc 
nie gwiazdy neutronowe, ale białe kar
ły lub czarne dziury! Oppenheimer 
i Volkoff podejrzewali, że aby uniknąć 
paradoksu, należy uwzględnić oddzia
ływ ania jądrow e. Dzisiaj możem y 
pójść znacznie dalej. Otóż pulsar po
dwójny, znajdujący się w układzie po
dwójnym z inną gwiazdą neutronową, 
odkryty przez doktoranta Princeton 
University R.A. H ulse’a, i jego pro
motora J.H. Taylora w 1974r., ma bar
dzo d o k ła d n ie  z m ie rz o n ą  m asę  
1,44 M s . Tym samym Mmax > 1,44 M0 
czyli obserwacje pouczają nas, że siły

jądrowe bardziej niż 
podw ajają wartość 
M max\ O znacza to, 
że o ddzia ływ an ia  
j ą d r o w e  b a rd z o  
„usztywniają” EOS 
gęstej materii, czyli 
znacznie zwiększają 
ciśnienie przy danej 
gęstości.

W latach 1959- 
-1 9 6 0  z w ró co n o  
uw agę na m o ż li
wość występowania 
w rdzeniach gwiazd 
neutronowych hipe
ronów, a w latach 
1970. teoretycy za
proponowali szereg 
m ożliw ych  eg zo 
tycznych faz gęstej 
materii (kondensaty 
hadronów, m ateria 
kwarkowa...), które 
m ogłyby  po jaw ić 
się przy bardzo du
żych gęstościach i 
k tó rych  obecność 
m og łaby  is to tn ie  
wpłynąć na wartość 
M  Z drugiej zaśmax. °  J
strony, warunek mówiący, że „dobra 
teoria” powinna dawać M  większe 
niż najwyższa zmierzona masa gwiaz
dy neutronowej, może posłużyć do 
ograniczenia fantazji teoretyków.

Celem  tego artykułu je s t krótki 
przegląd obecnej wiedzy nt. maksy
malnej masy gwiazd neutronowych 
oraz omówienie m ożliwych konse
kwencji obserwacji dla ustalenia war
tości M  i dla teorii gęstej materii,max °  J
a więc dla jej EOS.

2. Najprostsze EOS: wyłącznie 
nukleony, elektrony i miony

Taki m odel EOS będę nazywać 
„modelem minimalnym”, bo jest on 
oparty na minimalnej liczbie hipotez. 
M in im alny  m odel gęstej m aterii 
uwzględnia tylko nukleony i leptony 
■— elektrony i ujemne mezony fi, czy
li miony, które pojawią się w materii 
wtedy, gdy energia Fermiego elektro
nów przekroczy energię spoczynkową 
mionu. Nukleony i leptony są w rów
nowadze względem oddziaływań sła
bych (rozpad beta neutronu i wychwyt 
elektronu na protonie), co powoduje, 
że m ateria zawiera znacznie więcej

neutronów niż protonów, np. 95% nu
kleonów to neutrony, a tylko 5% to 
protony, co w pełni uzasadnia nazwę 
„gw iazda neutronow a” . E lektrony 
i miony słabo wpływają na EOS; są 
potrzebne, żeby ich ujemny ładunek 
mógł zrównoważyć dodatni ładunek 
protonów. Jądrowe (silne) oddziały
wanie nukleonów ma kapitalne zna
czenie dla EOS, ponieważ odległości 
między nukleonami są mniejsze niż 
zasięg sił jądrowych.

Rozważmy konfiguracje równowa
gi hydrostatycznej gwiazd neutrono
wych zbudowanych z materii o danym 
EOS. Konfiguracje te tworzą rodzinę 
gwiazd, sparametryzowaną przez gę
stość centralną p c. Każdemu p c odpo
wiada masa M  = M (pc). Danemu EOS 
odpowiada specyficzna krzywa M(pc). 
Przykłady takich krzywych pokazane 
są na rys. ł . Widać, że w zbiorze roz
w ażanych EOS m asa m aksym alna 
M max w aha się w granicach 1,5—  
— 2,5 M e .

Rzut oka na rys. 1 pokazuje rów
nież, że dla wybranych EOS gęstość 
centralna przy m aksymalnej masie 
zmienia się od 3x 1015 g cm4  dla naj-
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sztywniejszego EOS do 4,5* 1015 g 
c n r3 dla najmiększego z nich. A więc 
właśnie EOS dla gęstości powyżej 10'5 
g cm '3 (czyli ponad 4p Q) ma zasadni
cze znaczenie dla wartości Mmax.

Rysunek 1 jest raczej pesymistycz
ny, ale jednocześnie celowo nie obra
zuje on wielkiego postępu w teoretycz
nym  ob liczan ia  EOS d la  m aterii 
nukleonowej w ostatnich 15 latach. 
Uwzględnia on bowiem także te EOS, 
które zostały otrzymane po prostu po
przez ekstrapolację teorii używanych 
w „ziemskiej fizyce jądrow ej” (gę
stość p 0) do bardzo dużych gęstości 
w centrum gwiazdy neutronowej (np. 
10p0). Wspomniany już postęp doty
czy zarówno metod obliczeniowych 
(rozwiązywanie problemu wielu czą
stek), jak  i znajomości oddziaływania 
nukleon-nukleon.

Na rys. 2 jest pokazane pięć nowo
czesnych „najlepszych” EOS otrzyma
nych przez teoretyków. Wszystkie one 
były obliczone w latach 1990. Są one 
bardzo podobne poniżej 1015 g cm-3, 
a powyżej 1015 g cm4  różnice między 
nimi są na tyle umiarkowane, że masy 
maksymalne mieszczą się w dość wą
skich granicach 1,9— 2,2 M@. To jest 
właśnie przedział Mmax, który przewi
dują najlepsze realistyczne teorie gę
stej materii składającej się z nukle
onów i leptonów.

3. Nukleony, hiperony 
i leptony

Hiperony i hiperjądra są w warun
kach ziem skich n ietrw ałe. Jednak 
w rdzeniach gwiazd neutronow ych 
energie Fermiego neutronów są tak 
wysokie, że korzystna energetycznie 
staje się ich zamiana na hiperony A. 
Korzystna energetycznie staje się też 
konwersja neutronu i elektronu na hi
peron 2/ z emisją neutrina. Procesy te 
zachodzą oczywiście dzięki oddziały
waniom słabym i prowadzą do zamia
ny szybkich neutronów na wolne, bar
dziej m asywne hiperony. Pom ysły 
takie zostały przedstawione po raz 
pierwszy w latach 1959-1960 przez 
kilku fizyków i astronomów, a auto
rami pionierskich prac byli Kanadyj
czyk A.G.W. Cameron, Amerykanin 
E.E. Salpeter oraz Ormianie V. A. Am
bartsumyan i G.S. Saakyan z ówcze
snego ZSRR. Stabilność hiperonów 
w gęstej materii wynika z blokowania 
ich rozpadów na nukleony przez za
kaz Pauliego dla nukleonów: stany nu
kleonów poniżej energii Fermiego są 
zajęte. Jakościowy efekt zamiany czę
ści nukleonów na hiperony jest oczy
wisty: część energii kinetycznej za
mienia się na energię spoczynkową, co 
prowadzi w konsekwencji do zmniej
szenia ciśnienia przy danej gęstości.

Progowa gęstość 
materii, przy której 
pojawiają się hipe
rony, silnie zależy 
od oddziaływ ania 
n u k leo n -h ip e ro n , 
k tó re  j e s t  znane  
znacznie gorzej niż 
oddziaływanie nu- 
kleon-nukleon. Sto
p ień  zm iękczenia 
EOS (zmniejszenia 
c iśn ien ia  m aterii 
przy danej gęstości) 
przez hiperony za
leży również od od
działyw ania hipe- 
ron-hiperon i tutaj 
n a sz a  n ie w ie d z a  
je s t jeszcze w ięk
sza. Szczerze m ó
w iąc, n a sz a  n ie 
w iedza dotycząca 
oddziaływania nu
kleon-hiperon n ie  
p o z w a la  n a w e t

stwierdzić, czy hiperony istotnie po
jaw iają się w rdzeniach gwiazd neu
tronow ych (tzn. czy odpow iednia 
„gęstość p rogow a”  n iezbędna do 
obecności hiperonów w materii jest 
m niejsza niż m aksym alna gęstość 
gwiazd neutronowych). Jeżeli jednak 
gwiazdy neutronowe posiadają rdze
nie hiperonowe, to efekt zmiękczenia 
EOS prowadzi do obniżenia wartości 
M  o ok. 0,3— 0,5 M „, co w konse-max ’  ’

kwencji prowadziłoby do M max= 1,5—  
— 1,9 M0 .

4. Egzotyczne fazy materii
Jednym z ciekawszych przewidy

wań teorii gęstej materii są przejścia 
fazowe. W 1972 r. kilku fizyków za
sugerowało, że piony (mezony tc i n°), 
które jako cząstki wirtualne pośred
niczą w oddziaływaniu nukleon-nukle
on, mogą przy dostatecznie dużej gę
stości utworzyć w materii prawdziwy 
kondensat bozonowy. Zjawisko zosta
ło przew idziane niezależnie przez 
Rosjanina A.B. Migdała i Ameryka
nów R.F. Sawyera i D.J. Scalapino. 
Kondensat pionów miał się pojawić 
powyżej pewnej gęstości progowej 
dzięki silnie przyciągającemu oddzia
ływ aniu  pionów  z m aterią  nukle- 
onową. Kilkanaście lat później Ame
rykanie D.B. Kaplan i A.E. Nelson 
zaproponowali możliwość kondensa
cji kaonów (mezony K~) w dostatecz
nie gęstej materii. Kondensacja pionów 
i kaonów zmiękcza EOS i w konse
kwencji obniża wartość M  Nie wie-J max.
my jednak, czy zjawiska takiej kon
densacji rzeczywiście zachodzą przy 
dostatecznie dużej gęstości, w każdym 
razie ani kondensacji pionów, ani kon
densacji kaonów nie odkryto w ziem
skiej fizyce jądrowej. Nawet jeżeli któ
reś z tych przejść fazowych zachodzi 
powyżej pewnej gęstości progowej, 
nie wiemy, czy gęstość taka może być 
realizow ana we w nętrzach gwiazd 
neutronowych.

Na zakończenie wspomnijmy o in
nej „egzotycznej” możliwości. Struk
tura kwarkowa barionów powoduje, że 
przy dostatecznie dużej gęstości pla
zma barionów zamieni się w plazmę 
kwarkową; wykazali to przekonująco 
w 1975 r., opierając się na sformuło
wanej nieco wcześniej teorii silnych 
oddziaływań, czyli Chromodynamice 
K w antow ej, A nglicy  J.C . C ollins 
i M.J. Perry. Niestety, nie wiemy, czy

P 14

Rys. 2. Obliczone w latach 1990. „realistyczne” równania 
stanu (EOS) materii gwiazdy neutronowej złożonej z neu
tronów, protonów, elektronów i mionów w równowadze beta. 
Na osiach: gęstość materii w jednostkach 1014 g/cm 3 oraz 
logarytm dziesiętny ciśnienia mierzonego w jednostkach 
c.g.s. (rysunek z monografii Neutron Stars 1. Equation of 
State and Structure, Haensel, Potekhin & Yakovlev 2006)
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Rys. 3. Zestawienie wyników pomiarów mas gwiazd neutronowych w układach po
dwójnych. Wartości oczekiwane są oznaczone dużymi kropkami. Zakres niepewności 
wyników pomiarów jest oznaczony poziomymi odcinkami zakończonymi położoną li
terą T. W przypadkach, gdy po lewej stronie odcinek zakończony jest strzałką ozna
cza, że wyznaczono tylko ograniczenie górne na masę gwiazdy neutronowej. Warto
ści mas są wyznaczone na poziomie ufności 95% (rysunek z monografii Neutron Stars 
1. Equation of State and Structure, której autorami są P. Haensel, A.Y. Potekhin i D.G. 
Yakovlev, 2006)

gęstości w centrum gwiazd neutrono
wych są dostatecznie duże, aby takie 
przejście fazowe mogło zajść. Wiemy 
natomiast, że jeżeli takie przejście fa
zowe zachodzi, to zmiękcza ono EOS, 
a w konsekwencji prowadzi do zmniej
szenia Mmax.

Na zakończenie wspomnę pewną 
bardzo śmiałą hipotezę stanowiącą, że 
„prawdziwy stan podstawowy mate
rii” (a więc stan o minimalnej energii) 
osiągany jest przez stan związanej sa
moistnie materii kwarkowej. Jest to 
plazma kwarków o trzech „zapachach” 
(u, d, s), a ponieważ zawiera ona po
dobną liczbę kwarków s (dziwnych) 
co kwarków u czy d, więc nazywana 
jest często materią dziwną. Materia 
taka mogłaby tworzyć tzw. gwiazdy 
kwarkowe, zwane również gwiazda
mi dziwnymi. Historia tej hipotezy, 
własności materii dziwnej oraz gwiazd 
dziwnych i historia ich poszukiwań we 
Wszechświecie są omówione w arty
kule autora „Polowanie na gwiazdy 
dziwne” („Świat Nauki”, nr 3 (163), 
marzec 2005, s. 38-47). Osobliwością 
gwiazd dziwnych jest między innymi 
„nietypowa” zależność promienia 
gwiazdy od jej masy. Zależność ta jest 
zupełnie inna niż dla gwiazd neutro
nowych. Poza tym ich wnętrze wypeł
nione jest plazmą kwarkową sięgającą 
aż do powierzchni, na której gęstość 
materii kwarkowej wynosi kilka p 0 
Natomiast przewidywana wartość 
M  tych gwiazd jest podobna do 
wartości otrzymywanych dla gwiazd 
neutronowych i wynosi 1,5—2,3 M@. 
Ponieważ jednak do tej pory nie ma 
przekonujących dowodów na to, że 
gwiazdy dziwne rzeczywiście istnieją, 
nie będziemy ich dalej rozważać.

5. Masy gwiazd neutronowych 
w układach podwójnych

Wyznaczanie mas gwiazd w ukła
dach podwójnych na podstawie zmie
rzonych parametrów orbit tych gwiazd 
(okres orbitalny, amplituda zmian 
prędkości na orbicie, nachylenie płasz
czyzny orbit w ustalonym układzie 
współrzędnych itd.) to klasyczny pro
blem mechaniki, oczywiście pod wa
runkiem, że obie gwiazdy można trak
tować jako masy punktowe i wszystkie 
siły poza grawitacją można pominąć. 
Taką właśnie metodą starano się wy
znaczyć masy gwiazd neutronowych 
w ciasnych układach podwójnych, ob

serwowanych jako źródła promienio
wania rentgenowskiego. Obecnie 
zmierzono masy 10 gwiazd neutrono
wych tego typu, zebrane są one w gór
nym prostokącie „X-ray binaries” (po
dwójne układy rentgenowskie) na 
rys. 3.

Zaznaczono tam wartości oczeki
wane oraz granice błędu na poziomie 
ufności 95%. Niepewność jest bardzo 
duża, co w dużej mierze wynika z fak
tu, że traktowanie gwiazdy-towarzy- 
sza jako punktu materialnego nie jest 
zbyt dobrym przybliżeniem. Gwiazda- 
-towarzysz ulega zmiennej deforma
cji pod wpływem sił przypływowych 
wywołanych polem grawitacyjnym 
gwiazdy neutronowej. Prowadzi to do 
frustrującej sytuacji, zobrazowanej na 
rys. 4. Przeprowadzane od 30 lat po
miary masy gwiazdy neutronowej w

rentgenowskim układzie podwójnym 
Vela X-l oscylują wokół 2 M0 , ale 
dokładność tego wyniku od 25 lat nie 
polepsza się. Nie można też mieć na
dziei, że sytuacja poprawi się w przy
szłości, ponieważ ciasne układy rent
genowskie są zbyt dalekie od ideału 
teoretyka. Tak więc w przypadku 
gwiazd neutronowych w podwójnych 
układach rentgenowskich możemy 
powiedzieć tylko tyle, że 4U 1700-37, 
Vela X-l oraz Cyg X-2 to kandydaci 
na masywne gwiazdy neutronowe, 
o masach znacznie większych niż 
1,4 M0 . W przypadku Vela X-l praw
dopodobna jest masa ok. 2 M0 zaś dla 
4U 1700-37 —  zdecydowanie ponad 
2 M@. Spodziewamy się, że gwiazdy 
neutronowe w ciasnych rentgenow
skich układach podwójnych mogą 
mieć spore masy. Nasze oczekiwania
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wynikająz długotrwałej akrecji („ścią
gania”) materii z gwiazdy-towarzysza. 
W przypadku, gdy tow arzyszem  
gwiazdy neutronowej jest gwiazda 
o masie zdecydowanie mniejszej niż 
masa Słońca, akrecja mogła trwać mi
liardy lat. Jeżeli chodzi o 4U 1700-37, 
nie jest to ani pulsar rentgenowski, ani 
berster X, a więc niewykluczone, że 
jest to czarna dziura, a nie gwiazda 
neutronowa. Dopiero wykrycie pro
m ieniow ania z pow ierzchni tego 
obiektu pozwoli z pewnością ustalić, 
że jest to gwiazda neutronowa.

Idealny układ podwójny do zmierze
nia masy gwiazdy neutronowej to pul
sar radiowy związany grawitacyjnie 
z drugą gwiazdą neutronową, w którym 
zakrzywienie czasoprzestrzeni jest 
istotne dla dynamiki układu oraz w któ
rym zakrzywienie to uwidacznia się 
w modulacji periodyczności sygnałów 
pulsara radiowego. Zmierzone masy 
gwiazd neutronowych podane są na 
rys. 3 w dolnym prostokącie „Double 
neutron-star binaries” (układy po
dwójne gwiazd neutronowych). Pulsar 
pełni rolę superdokładnego „zegara” 
poruszającego po orbicie w zakrzy
wionej czasoprzestrzeni. Pierwszy taki 
układ został odkryty w 1974 r. przez 
Hulse’a i Taylora. Rozmiary układu 
nie przekraczają miliona km, zaś okres 
orbitalny to 7h 45 min. Wprawdzie 
pulsar jest bardzo słabym źródłem ra
diowym, ale stabilność zegara pulsa- 
rowego pozwoliła na szybki wzrost 
precyzji pomiaru szeregu parametrów 
relatyw istycznych. W ten sposób 
otrzymano w ramach ogólnej teorii 
względności (OTW) układ nielinio
wych równań, zawierających dwie nie
wiadome — masy gwiazd neutrono
wych —  pulsara, MpSR, i towarzysza, 

Układ ten jest „nadokreślony” 
— równań jest więcej niż niewiado
mych, co dodatkowo testuje OTW. 
Procedura wyznaczania MpsR i Mcom 
jest zbieżna w czasie (rys. 5). Po 15 
latach masy wyznaczone były z do
kładnością lepszą niż 1%!

Obecnie masy te są wyznaczone 
z dokładością lepszą od promila i wy
noszą MpsR = (1,4408 ±0,0006) M0 , 
Mcom? = (1,3 873±0,0006) M0 (poziom 
ufności 95%). W sumie w układach 
pulsar — gwiazda neutronowa zmie
rzono już masy 10 gwiazd neutrono
wych, które mieszczą się w dość wąs
kim przedziale (1,25— 1,44) M0 . Ten
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Rys. 5. Chluba radioastronomii XX w.: historia 30 lat pomiarów mas gwiazd neu
tronowych w układzie podwójnym z pulsarem PSR B1913+16 (rysunek z mono
grafii Neutron Stars 1. Equation o f State and Structure, której autorami są P. Haensel, 
A.Y. Potekhin i D.G. Yakovlev, 2006). Po 30 latach pomiarów masy obu gwiazd neu
tronowych są znane z dokładnością lepszą od jednej tysięcznej masy Słońca (czyli 
jednego promila)
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Tabela 1. Masywne pulsary radiowe w układach podwójnych z białymi karłami (BK). 
Wartości mas pulsarów i białych karłów wyznaczono na poziomie ufności 95%.

Pulsar okres orbitalny 
(dni)

masa pulsara 
(M J

masa BK 
(Mm)

odnośnik

J0621+1002 8,32 1 7 + 0,6 
1 >1 - 0,6 0 ,9 7 *$ Splaver i inni (2002)

J0751+1807 0,26 9  1 +0,4 
‘ - 0,5 0,19!°$ Nice i in. (2004, 2005)

J1855+09 12,33 1 6 +0-2 1 * - 0,2 0.27!°$ Splaver (2004)

wąski zakres mas wynika prawdopo
dobnie z bardzo specyficznego scena
riusza, w którym powstają ciasne ukła
dy dwóch gwiazd neutronowych. 
Dokładne wyznaczanie mas na pod
stawie pomiaru czasu nadchodzenia 
im pulsów radiowych z pulsarów 
z uwzględnieniem efektów zakrzywie
nia czasoprzestrzeni w otoczeniu pul- 
sara to chluba radioastronomii XX w. 
Niestety, otrzymane masy, a w szcze
gólności największa z nich 1,44 M@, 
nie są zbyt pożyteczne, jeżeli chodzi
o wyznaczenie M  dla gwiazd neu
tronowych.

Przełom dotyczący wyznaczenia 
Mmax może być natomiast związany 
z odkryciem w ostatnich latach wielu 
pulsarów w układach podwójnych 
z białymi karłami. Nawet w przypad
ku ciasnych układów tego typu, gdy 
okres orbitalny to kilka dni lub godzin, 
przybliżenie masy punktowej dla bia
łego karła jest znakomite (promień 
białego karła to mniej niż jedna ty
sięczna odległości od gwiazdy neutro
nowej). Jednocześnie układy są na tyle 
zwarte, że jest możliwe obliczenie 
efektów relatywistycznych w chrono- 
metrażu pulsara. Dodatkowe zalety 
takich układów to bardzo długi czas 
ich życia w okresie poprzedzającym 
utworzenie białego karła (miliardy 
lat), kiedy to gwiazda neutronowa 
mogła zaakreować z towarzysza nawet 
kilka dziesiątych M@, stając się w ten 
sposób szybko rotującym pulsarem 
milisekundowym o wielkiej stabilno
ści okresu rotacji. Wynika to z tego, 
że pole magnetyczne przy powierzch
ni tych pulsarów ma natężenie ok. ty
siąc razy mniejsze niż w „zwykłych” 
pulsarach radiowych i „hamowanie 
magnetyczne” ruchu obrotowego jest
o wiele rzędów wielkości mniej efek
tywne. Tak więc spodziewamy się, że 
w niektórych układach gwiazda neu- 
tronowa-biały karzeł są obecne ma
sywne gwiazdy neutronowe, które 
jako pulsary są superdokładnymi ze
garami kosmicznymi. Na rys. 3 w pro
stokącie „Pulsar -  white dwarf bina
ries” (układy podwójne pulsar-biały 
karzeł) zostały zestawione pomiary 
mas gwiazd neutronowych w takich 
układach. Zmierzono masy 9 gwiazd 
neutronowych. W trzech przypadkach 
zmierzona wartość oczekiwana MpsR 
jest zdecydowanie większa od 1,4 M@. 
Parametry tych najbardziej z naszego

punktu widzenia interesujących ukła
dów gwiazda neutronowa —  biały 
karzeł są zebrane w tabeli 1. Zaska
kuje duża dokładność pomiaru masy 
białego karła. Wynika to stąd, że jest 
ona obliczana dzięki tzw. opóźnieniu 
Shapiro (Shapiro delay), polegające
mu na specyficznym opóźnieniu pul
su w sytuacji, gdy promieniowanie 
radiowe pulsara przechodzi blisko bia
łego karła.

Ponieważ układy GN-BK z tabeli 
1 to dwa punkty materialne, z których 
jeden (GN) jest superdokładnym ze
garem, dokładność pomiaru będzie 
systematycznie rosła. Te niezwykle 
obiecujące pomiary M?SR są prowa
dzone za pomocą unikalnego radiote
leskopu w Arecibo (patrz rys. 6; poza 
tym http://w w w .naic.edu/public/ 
the_telescope.htm).

Na końcu wspomnijmy o pomia-

Rys. 6. Zdjęcie radioteleskopu w Arecibo 
(Porto Rico). Czasza radioteleskopu ma śred
nicę 305 m. Do jej konstrukcji wykorzystano 
naturalne zagłębienie terenowe. Dzięki 
ogromnej powierzchni zbierającej radiotele
skop pozwala na bardzo dokładne obserwa
cje bardzo słabych pulsarów milisekundo
wych. Wiecej informacji: http://www.naic.edu/ 
public/the_telescope.htm

rach mas dwóch pulsarów w układach 
podwójnych ze „zwykłymi gwiazda
mi” (na rys. 3 drugi od góry prostokąt 
zatytułowany „Pulsar-nondegenerate 
star binaries”). W tym przypadku MpSR 
można wyznaczyć, stosując klasyczną 
metodę opartą na dokładnej newto
nowskiej analizie krzywej blasku 
gwiazdy-towarzysza. Współautorem

wyznaczenia masy PSR J0045-7319 
jest Janusz Kałużny z CAMK PAN. 
Niestety, przybliżenie punktu mate
rialnego dla towarzysza jest w obu 
przypadkach dalekie od doskonałości, 
stąd nie można mieć nadziei na polep
szenie w przyszłości dokładności wy
znaczenia MpSR.

7. Podsumowanie
Obecny stan teorii gęstej materii nie 

pozwala na dokładne obliczenie war
tości Mmax. Jeżeli wnętrze gwiazdy 
neutronowej składa się z nukleonów
i leptonów i nie zawiera hiperonów ani 
żadnej egzotycznej fazy materii, naj
lepsze rachunki dają Mmm = 1,9— 
—2,2 M@ Możliwość obecności hipe
ronów oraz egzotycznych faz materii 
rozszerza zakres przewidywań teore
tycznych do 1,5—2,2 M@. Stąd kapi
talne znaczenie znalezienia masyw
nych gwiazd neutronowych, które 
mogą zawęzić (od dołu) przedział do
puszczalnych wartości M  x. W świet
le wyników otrzymanych w ostatnich 
latach wydaje się, że największe szan
se na obserwacyjne określenie Mmm 
daje analiza ciasnych (relatywistycz
nych) układów pulsar-biały karzeł. 
Najnowsze pomiary wskazują na ist
nienie pulsara o masie M  ~  2,1 M„r  max 7 (y,
a dokładność pomiaru jego masy bę
dzie z latami rosła. Wartość 2,1 M@ 
wskazywałaby, że EOS gęstej materii 
jest bardzo sztywne, a gwiazdy neu
tronowe składają się z nukleonów
i leptonów i nie zawierają ani hipero
nów, ani egzotycznych faz materii 
(albo zawierają ich znikomo mało).

Profesor Paweł Haensel pracuje 
w Centrum Astronomicznym im. 
Mikołaja Kopernika PAN w War
szawie. Jego specjalnością na
ukową jest mikrofizyka gęstej ma
terii oraz fizyka i astrofizyka gwiazd 
neutronowych
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Szymon Kozłowski 
Janusz A. Gil

Nowa 3-m kopuła wieńcząca Wieżę Brani- 
borską w Zielonej Górze

i umieszczony pod nią teleskop

Obserwatorium 
Astronomiczne 
w Zielonej Górze
Trochę historii

W połowie XIX w., około 3,5 km od 
dzisiejszego centrum Zielonej Góry, na 
naturalnym wzniesieniu górującym nad 
miastem pnie się tylko dzikie wino. Nie 
ma tam jeszcze ulic i latami miejskich. 
Tym oto terenem zainteresowało się Sto
warzyszenie Miłośników Rozwoju Zie
lonej Góry. Po wykupieniu gruntów od 
właścicieli Stowarzyszenie postanowi
ło wybudować tam restaurację-winiar- 
nię z wieżą widokową. Po opracowaniu 
projektu w 1859 r. rozpoczęły się prace 
budowlane. Obiekt został otwarty 10 
marca 1860 r.

W celu uatrakcyjnienia funkcji obiek
tu, syn Fryderyka Foerstera (jeden z kup
ców zielonogórskich i założyciel Stowa
rzyszenia), prof, dr Wilhelm Foerster, 
dyrektor berlińskiego obserwatorium 
astronomicznego, zaproponował Stowa
rzyszeniu organizowanie pokazów skle
pienia niebieskiego za pomocą nowoczes
nego sprzętu optycznego. Miejsce do tego 
rodzaju pokazów było idealne. Organi
zacją i wyposażeniem pierwszego w Zie
lonej Górze obserwatorium astronomicz
nego zajęło się kierowane przez prof. 
Foerstera berlińskie obserwatorium astro
nomiczne. Najprawdopodobniej zielono
górskie obserwatorium zostało ufundo
wane dla upamiętnienia upadku słynnego 
meteorytu w Wilkanowie 19 lat wcześniej 
(22 marca 1841 r. 2 km na zachód od 
dzisiejszej granicy miasta w Wilkanowie 
spadł około kilogramowej wielkości me
teoryt kamienny —  chondryt zwyczajny 
H4; nazwa oficjalna meteorytu: Griine- 
berg, Wilkanówko). Obserwacje sklepie
nia niebieskiego nad Zieloną Górą roz
poczęły się w październiku 1887 r.

W latach 20. i 30. XX w. wieża wróci
ła do swojej pierwotnej funkcji i wkrót
ce stała się popularną „knajpą”, jakich 
wiele było w mieście. Z chwilą wybuchu 
wojny obiekt został przejęty przez służ
by wojskowe na punkt obserwacyjny 
obrony przeciwlotniczej. Następnie po
jawiła sie nazwa „Wieża Braniborska”. 
Losy tego obiektu w nowszych czasach 
są dość dobrze znane. Różnie z nimi by
wało. I gastronomia, i biura, i pustostan. 
Zmieniło się także otoczenie.

W lipcu 1989 r., z inicjatywy doc. Ja
nusza Gila, ówczesnego kierownika Za
kładu Astrofizyki Instytutu Fizyki Wy
ższej Szkoły Pedagogicznej (WSP), 
powołano Z ielonogórskie Centrum 
Astronomii (ZCA). Na przyszłą siedzi
bę wybrano zrujnowaną i opuszczoną 
Wieżę Braniborską, przekazaną na ten 
cel przez władze Zielonej Góry. Remont 
i adaptacja trwały rok. Wieża Branibor
ska rozpoczęła swoją astronomiczną 
działalność w czerwcu 1990 r.

Obecny kształt Instytutu Astronomii 
Uniwersytetu Zielonogórskiego został 
nadany w roku 2000, kiedy powołano 
Instytut Astronomii na wydziale Mate
matyki, Fizyki i Techniki WSP. Jedno
cześnie rozwiązano ZCA. Do zielono
górskiego zespołu dołączyli wtedy dr 
hab. Piotr Amsterdamski, prof. Roman 
Juszkiewicz i dr hab. Włodzimierz Kluź- 
niak z Warszawy oraz prof. Andrzej 
Maciejewski z Torunia. Po powstaniu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut 
Astronomii wszedł w skład Wydziału 
Nauk Ścisłych. W roku 2004 powołano 
nowy Wydział Fizyki i Astronomii, 
w skład którego wchodzą Instytuty Fi
zyki i Astronomii. Obecnie w Instytu-
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cie Astronomii jest zatrudnionych czte
rech profesorów, trzech doktorów habi
litowanych, czterech doktorów oraz 
trzech asystentów. Instytut Astronomii 
ma uprawnienia do prowadzenia kierun
ku magisterskiego astronomia o specjal
ności astrofizyka komputerowa. Od roku 
2005 Wydział Fizyki i Astronomii ma 
uprawnienia do nadawania stopnia dok
tora nauk fizycznych w zakresie astro
nomii.

Obserwatorium dzisiaj
Pomysł wybudowania obserwato

rium astronomicznego z prawdziwego 
zdarzenia krążył w głowach zielonogór
skich astronomów już od wczesnych lat 
90. XX w. W 2000 r. jeden z ówczesnych 
studentów astrofizyki komputerowej, 
Szymon Kozłowski, porozumiał się 
z dyrektorem Instytutu Astronomii, prof, 
dr hab. Januszem Gilem w sprawie 
ewentualnej przebudowy obserwato
rium astronomicznego. Mając w per
spektywie utworzenie studiów magister
skich na kierunku astronom ii oraz 
niewystarczające możliwości sprzętu 
astronomicznego zamontowanego na 
tarasie widokowym Wieży Branibor- 
skiej, obaj panowie zaczęli myśleć
o tym, jak sfinansować przedsięwzięcie 
oraz jak owo obserwatorium miałoby 
wyglądać. Sprawy finansowe nie bez 
problemów udało się rozwiązać, a tym
czasem powstawał projekt architekto
niczny i „astronomiczny” obserwato
rium. Prof. Janusz Gil, były stypendysta 
Fundacji Alexandra von Humboldta, za
apelował do tejże fundacji o dofinanso
wanie rozbudowy zielonogórskiego ob
serwatorium astronomicznego. W 2003 r. 
otrzymaliśmy 20 000 euro na zakup 
sprzętu. Teleskop odebraliśmy 1 kwiet
nia 2004 r., a oficjalne przekazanie sprzę
tu odbyło się 3 czerwca 2004 r. przez 
Konsula Generalnego Niemieckiej Re
publiki Federalnej dra Petera Ohra. Od 
sierpnia do listopada 2005 r. Wieża Bra- 
niborska została gruntownie wyremon
towana i przebudowana oraz przekształ
cona w nowoczesne obserwatorium 
astronomiczne. Szczyt wieży pełni po
dwójną funkcję: pod 3-m kopułą (firmy 
Uniwersał) znajduje się pomieszczenie 
obserwatorium, natomiast na zewnątrz 
zachowała się część tarasu widokowe
go, z którego można podziwiać panora
mę miasta (także przez lunetę).

Obecnie obserwatorium jest wyposa
żone w teleskop MEADE LX200GPS

o średnicy lustra 35 cm oraz detektor 
CCD SBIG ST-8XE wraz z filtrami 
UBVRI i LRGB. Obserwatorium jest 
całkowicie skomputeryzowane oraz wy
posażone w dodatkowe kamery video. 
Sterowanie teleskopem oraz prowadze
nie obserwacji nie wymaga teraz obec
ności w pomieszczeniu teleskopu. Do
datkowe kamery dają podgląd tego, co 
dzieje się pod kopułą. W obserwatorium 
mamy dwa dedykowane komputery do 
obsługi teleskopu, detektora i filtrów 
oraz do analizy zdjęć. W niedługim cza
sie obserwatorium wzbogaci się o do
datkowy komputer —  archiwum zdjęć
0 pojemności 1 TB. Nad bazą danych
1 archiwum czuwa nasz student (czwar
tego roku na kierunku astronomia) To
masz Joachimiak. Nasze obserwacje 
będą udostępnione w Internecie poprzez 
stronę archiwum.

Plany, projekty obserwacyjne 
i opiekunowie obserwatorium

Wymieniony powyżej sprzęt umoż
liwia obserw acje w ielu ciekawych 
obiektów i zjawisk na nieboskłonie. Per
sonel obserwatorium ma w planach ob
serwacje m.in. tranzytów planet poza- 
słonecznych, poszukiw anie gwiazd 
supernow ych, obserw acje gw iazd 
zmiennych oraz realizację wielu innych 
projektów. W najbliższej przyszłości 
nawiążemy współpracę z krajowymi
i zagranicznymi obserwatoriami astro
nomicznymi w celu wspólnych obser
wacji zjawisk astronomicznych. Jeste
śmy także zainteresowani współpracą 
szczególnie ze studentami starszych lat 
na kierunku astronomii, którzy będą 
mogli doskonalić swoje umiejętności 
obserwacyjne w naszym obserwatorium 
oraz prowadzić własne badania. Część 
z nich będzie mogła podjąć pracę oraz 
dalszą naukę na prowadzonych przez 
nas studiach doktoranckich.

W fazie rozruchu obserwatorium uda
ło nam się wykonać wiele wartościowych 
obserwacji, w tym obserwacje dwóch 
tranzytów planety pozasłonecznej HD 
209458 (artykuł Fotometria milimagni- 
tudowa tranzytów planet w „Uranii-PA” 
3/2005). Obserwowaliśmy także super
nową SN2005cs w galaktyce M 51 — 
zaraz po jej odkryciu, Plejady w filtrach 
UBVRI (można z tych obserwacji wy
znaczyć typy gwiazd oraz odległość do 
nich), ruch księżyców Jowisza oraz wy
konaliśmy wiele kolorowych zdjęć zna
nych obiektów ciemnego nieba. Więcej

informacji o obserwatorium wraz z ob
serwacjami i z galerią zdjęć można zna
leźć na naszej stronie internetowej: http:/ 
/astro, ia.uz.zgora.pl/~observ/

Oficjalną opiekę nad obserwatorium 
sprawują obecnie profesorowie Janusz 
Gil i George Melikidze. Obsługa obser
watorium jest w rękach mgra inż. Krzysz
tofa Maciesiaka i mgra Szymona Ko
złow skiego oraz studentów  M arka 
Marcinkowskiego i Andrzeja Szarego. 
Ten ostatni obsługuje także jedną z kil
kunastu polskich stacji bolidowych (http:/ 
/pfii.pkim.org/). Zielonogórska stacja 
bolidowa, składająca się z trzech kamer 
video, monitoruje ponad połowę pogod
nego, nocnego nieba. W skład obsługi 
obserwatorium wchodzą także aktywni 
członkowie Zielonogórskiego Oddziału 
PTMA, w tym licealista —  laureat kilku 
konkursów astrofotograficznych —  Bar
tosz Szymański. Kontakt e-mailowy z na
mi to: observ@astro.ia.uz.zgora.pl lub 
poprzez indywidualne adresy e-mailowe, 
kontakty GG lub Skype, które to dostęp
ne są na stronie internetowej obserwato
rium.

Otwarcie obserwatorium
25 listopada 2005 r. podczas kolej

nej edycji Kepleriady —  serii wykładów 
popularnonaukowych poświęconych 
astronomii— odbyło się oficjalne otwar
cie Obserwatorium Astronomicznego 
w Zielonej Górze. Około godziny 16:00, 
na szczycie wieży, w pomieszczeniu te
leskopu przecięto wstęgę. Następnie ze
brani goście mieli możliwość wysłucha
nia trzech wykładów: Duża nauka  
małym teleskopem —  dr Maciej Konac- 
ki (CAMK w Toruniu), Kepler i tajem
nica Gwiazdy Betlejemskiej —  dr Jaro
sław W łodarczyk (Instytut Historii 
Nauki PAN w Warszawie) oraz Odkry
cie planety z  trzema słońcami — dr Ma
ciej Konacki (CAMK w Toruniu).

Podziękowania
Dziękujemy Archiwum Państwowe

mu w Starym Kisielinie koło Zielonej 
Góry za udostępnienie nam materiałów 
archiwalnych dotyczących Wieży Bra- 
niborskiej.

Mgr Szymon Kozłowski jest obec
nie doktorantem h> Obserwatorium 
Jodrell Bank w Anglii;
Prof, dr liab. Janusz A. Gil jest dy
rektorem Instytutu Astronom ii 
Uniwersytetu Zielonogórskiego
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Konrad Rudnicki O współpracy
profesorów
Piotrowskiego
i Zonna.

Stefan Piotrowski (1910-1995)

"JH V o mojego artykułu o Włodzi- 
t  M nierzu Zonnie ogłoszonym 

J L ^ w  „Uranii-PA” 6/2005 (s.254) 
odnoszą się aż trzy inne notatki i pu
blikacje, których nie mogę pozostawić 
bez omówienia. Pierwsza z nich to od- 
redakcyjny komentarz na końcu mego 
artykułu, gdzie je s t pow iedziane
0 dwóch wybitnych warszawskich 
astronomach, co następuje: „ W War
szawie prof. Zonn i prof. Piotrowski 
stanowili dwie niezwykłe osobowości, 
z których pierwszy porywał studentów 
swym sposobem bycia i swymi wykła
dami, w których okazywał uroki astro
nomii, a drugi zapewniał studentom 
solidną wiedzą matematyczno-fizyczną
1 doprowadzał ich do pierwszych linii 
frontu współczesnych badań nauko
wych. Obaj stworzyli warszawską 
szkołę astronomii”. O ile w pełni się 
zgadzam z drugim zdaniem, o tyle 
pierwsze sugerujące, że to tylko prof. 
Piotrowski zapewniał solidną wiedzę, 
wznawia błędną opinię o znaczeniu 
Zonna jako przede wszystkim anima
tora warszawskiej astronomii. Powie
dzieć o Zonnie na Zjeździe PTA we 
Wrocławiu i napisać o tym do „Ura
nii” zgodziłem się właśnie dlatego, 
aby tę szerzoną, a błędną opinię prze
łamać. Owo odredakcyjne posłowie 
burzy prawdę historyczną, wprowadza

na powrót niesprawiedliwą legendę. 
To właśnie profesor Piotrowski po la
tach znakomitej młodzieńczej pracy 
naukowej w Krakowie i za granicą stał 
się potem w Warszawie przede wszyst
kim organizatorem, animatorem, Zonn 
zaś, który prawie do śmierci trwał na 
pierwszej linii nauki, dawał solidną 
wiedzę matematyczno-astronomiczną
i doprowadzał do pierwszych linii 
frontu współczesnych badań nauko
wych. Z niego można było brać przy
kład jak pracować naukowo, gdzie 
szukać ciekawych tematów, jak je 
opracowywać. Przed napisaniem tego 
pomyślałem, że może się mylę, może 
taki pogląd wynika z mojego osobi
stego szacunku i uczniowskiego przy
wiązania do Zonna. Bo jak ocenić, co 
jest wartościową pracą naukową?

Aby poddać moje przekonania 
obiektywnemu sprawdzianowi, sięgną
łem do wydawnictwa Astronomischer 
Jahresbericht IAstronomical Abstracts 
z lat działalności obu profesorów. Nie 
można mieć wątpliwości, że to wydaw
nictwo kwalifikowało publikacje we
dług określonych kryteriów — jako 
naukowe do omówienia — nie kieru
jąc się sentymentami. Wziąłem stam
tąd dane o ilości opublikowanych prac 
z lat 1947-1976. Obok podaję tabelkę, 
w której zgrupowałem ilości nauko-

Wtodzimierz Zonn (1905-1975)
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Lata 1947 1952 1957 1962 1967 1972
1951 1956 1961 1966 1971 1976

Stefan Piotrowski 7 15 11 5 6 8

Włodzimierz Zonn 6 18 32 24 20 14

wych publikacji w interwałach pięcio
letnich.

U obu profesorów widać młodzień
czy wzrost aktywności, jej maksimum 
i potem zwolnienie działalności. U pro
fesora Piotrowskiego to zwolnienie 
daje się wyraźnie zauważyć od chwili, 
gdy objął poważne obowiązki organi
zacyjne. Niech nikt nie powie, że usi
łuję pomniejszać jego rolę. Był pełen 
zapału naukowego. Mianowano go pro
fesorem, zanim się zdążył habilitować. 
Obiecywał wtedy, że tę habilitację jed
nak przeprowadzi. Gdy jednak został 
członkiem Akademii Nauk, po prostu 
habilitować już mu się nie wypadało. 
Poniekąd afiszował się z tym. Były to 
czasy, gdy o dobrą herbatę było trud
no. Na swoich zebraniach naukowych 
częstował uczestników dwoma rodza
jami herbat. Ta, uważana wówczas za 
lepszą, była tylko dla habilitowanych. 
Sam pił zwykłą, podkreślając: „Nie 
mam habilitacji”. Spora liczba człon
ków Polskiej Akademii Nauk wów
czas jej nie miała. Większość z nich 
wykorzystywała posiadaną godność 
dla własnych korzyści. Piotrowski — 
zawsze dla dobra warszawskiej astro
nomii. W przeciwieństwie do Zonna 
był człowiekiem świetnie się czującym 
wśród międzyludzkich układów i ukła- 
dzików i wiedział, jak je wykorzysty
wać dla swojego zakładu, dla swoich 
uczniów, a przede wszystkim dla do
bra nauki. Od uczniów wymagał za
wsze solidnej, uczciwej, naukowej pra
cy. Również wtedy, gdy osobiście na 
nią już czasu nie miał, potrafił kiero
wać pracami innych tak, że stawały się 
znane w świecie. Sam natomiast nie do
pisywał swojego nazwiska do prac wy
konanych przez innych. Być jego 
uczniem, to znaczyło mieć zapewnioną 
drogę rozwoju naukowego. Mając od
powiednie stosunki, umiał dla młodych 
ludzi znajdować odpowiednie stanowi
ska. Podkreślam określenie „odpowied
nie”. Dła naukowo słabszych znajdo
wał etaty w instytucjach na ich miarę, 
gdzie byli pożyteczni i nie powodowa
li naukowej obstrukcji. O ile wiem, tyl
ko raz zdarzyła mu się pod tym wzglę

dem pomyłka: na uniwersyteckim eta
cie docenta umieścił świeżo habilito
wanego, któiy ten etat po prostu swoją 
osobą zablokował i do emerytury żad
nej naukowej pracy nie ogłosił.

Nauka potrzebuje administratorów 
mających opanowane zarówno praw
dziwą wiedzę, jak i umiejętność admi
nistracji. Stefan Piotrowski umiał takim 
być. I to jest jego wielką zasługą i nie 
potrzeba mu przypisywać zasług nie 
posiadanych. Miał spore własne wyni
ki badawcze, zanim osiadł w Warsza
wie, miał ich pewną liczbę i potem. 
Jego głównymi osiągnięciami w nauce 
są jednak przede wszystkim wspaniałe 
zdobycze naukowe jego uczniów, a dziś 
również uczniów jego uczniów, od któ
rych wymagał zdyscyplinowanej pra
cy i którym umiał mościć wygodną dro
gę rozwoju.

Zonn natomiast dawał praktyczny 
przykład, jak pracować naukowo, jak 
iść drogą samodzielnej myśli, szukać 
nietypowych problemów, aby je samo
dzielnie rozwiązywać. Pisałem po
przednio, które z nich uważam za naj
ważniejsze i tu nie będę tego powtarzał. 
Warto też wspomnieć, że monografia 
Zonna „Astronomia gwiazdowa”, któ
rej pozwolił mi być współautorem, jest 
jedną z niewielu polskich książek astro
nomicznych, jakie się ukazały w trzech 
krajach i w trzech językach— polskim, 
rosyjskim i angielskim. Widocznie oce
niono zawarte w niej niestandardowe 
wartości.

* * *

Gdy chciałem to napisane wysłać już 
do „Uranii”, ukazał się w niej list pani 
Lidii Zonn, który też wymaga mego 
komentarza. Pani Lidia, zgadzając się 
ze mną w większości spraw wiążących 
się z jej ojcem, stanowczo przeczy, aby 
był on wolnomularzem.

Pani Lidio, ma Pani rację, że fakt, iż 
w otoczeniu Pani Ojca mogłem poznać 
wybitnych działaczy wolnomularskich, 
nie jest dowodem, że sam był jednym 
z nich. Jednak przekonanie, że tak było, 
nie jest moją hipotezą opartą na tym 
fakcie, ale wiadomością uzyskaną z do

brego źródła. Profesor Zonn nie był je
dynym ojcem i mężem, o którym naj
bliżsi nie wiedzieli, że należy do wol
nomularstwa. W krajach, gdzie władze 
i tłum nie lubią wolnomularzy, takie 
sytuacje zdarzają się dość często.

*  *  *

I znów już miałem wysłać napisane 
do redakcji, gdy w marcu wyszła książ
ka Hurwica Uczeni też ludzie*, gdzie 
jest rozdział o Włodzimierzu Zonnie, 
a w nim sporo nie tylko tych samych 
wiadomości, co u mnie, ale nawet po
danych tymi samymi sformułowania
mi. Może kto pomyśli, że się chcę po
skarżyć na plagiat? Wprost przeciwnie. 
Chcę właśnie przestrzec tych, co po
równawszy teksty, podjęliby takie po
dejrzenia. Tu nie ma plagiatu i to 
w żadną stronę. Po prostu ongiś prze
kazałem profesorowi Hurwicowi pew
ne wiadomości o Zonnie, wiedząc tyl
ko tyle, że będzie miał na ten temat 
odczyt w Akademii Nauk. Mój odczyt 
na zjazd we Wrocławiu nie był wtedy 
jeszcze planowany. A i później nie wie
dzieliśmy nawzajem o sobie, że będzie
my publikować nasze wypowiedzi. 
W rezultacie obaj posłużyliśmy się czę
ściowo tymi samymi materiałami i — 
co śmieszniejsze —  zachowując je 
w tej samej, źródłowej formie. Wyszło 
więc trochę podobnie jak z tymi bliź
niakami, którzy napisali identyczne 
dwa wypracowania na temat „Mój ko
tek”, a pani od polskiego tłumaczyli, 
że przecież pisali o tym samym kotku. 
To wyjaśnienie uważam tu za koniecz
ne, bo może po naszej śmierci komuś 
się zachce napisać o nas i jeszcze sobie 
pomyśli o którymś coś brzydkiego.

A wszystkich zachęcam do przeczy
tania tego, co profesor Hurwic napisał 
o Zonnie i jakie ładne fotografie tam 
umieścił.

Chyba się już nic innego nie pojawi 
w sprawie mego artykułu i mogę to 
wreszcie wysłać do Redakcji.

’ Józef Hurwic Uczeni też ludzie -  Sylwetki 
polskich uczonych, Polska Akademia Umie
jętności, Komisja Historii Nauki, Monogra
fie 8, Kraków —  2006, 180 stron.

Profesor Konrad Rudnicki je s t  
emerytowanym profesorem Uni
wersytetu Jagiellońskiego, specja
listą w dziedzinie astronomii gwiaz
dowej i kosmologii
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Schemat ewolucji gwiazdy kończącej życie jako czarna dziura. 
Rys. Nicolle Rager Fuller/NSF

Zorza na Marsie
Zorze polarne nie sąjedynie ozdobą Zie
mi. Występują również na Jowiszu, Sa
turnie, Uranie i Neptunie. Statek ko
smiczny Mars Explorer Europejskiej 
Agencji Kosmicznej dostarczył dowodów 
na istnienie zórz polarnych także na 
Marsie.

Mars nie posiada ani wewnętrznego 
pola magnetycznego, ani pola dipolowe
go, które mogło być przyczyną powsta
nia zorzy. Niektóre jednak regiony pla
nety wykazują dość znaczną aktywność 
magnetyczną którą uważa się za pozo
stałość po dawnym, planetarnym polu 
magnetycznym. Już w 2004 r. sonda 
zarejestrowała smugi światła w okoli
cach tych magnetycznych obszarów 
Marsa.

Struktury zorzowe powstają w wyni
ku ruchu przyspieszonych, naładowa
nych cząstek w atmosferze, które joni
zując otoczenie powodują emisję świat
ła. Niestety nie jest jeszcze znany do
kładny skład górnych warstw atmosfery 
Marsa. Dopiero wyniki badań nad tym 
problemem pozwolą określić, jakie pier- 
wastki ulegają wzbudzaniu i jakimi kolo
rami świeci marsjańskie, nocne niebo.

(kw)

Artystyczna wizja zorzy na Marsie
Rys. M. Holmstróm

Zważone karły
Amerykańskim naukowcom udało się 
wyznaczyć podstawowe parametry brą
zowych karłów krążących wokół wspól
nego środka masy w układzie podwój
nym. Orbita układu jest nachylona do 
nas kantem, dzięki czemu można było 
zaobserwować periodyczne przejścia 
jednego karła przed tarczą drugiego, 
powodujące zmiany w widmach ich jas
ności. Jest to pierwszy tego typu układ 
wśród dotychczas odkrytych układów 
zaćmieniowych.

Brązowe karły to obiekty, których po
czątkowe masy są zbyt małe, aby w ich 
jądrach rozpoczęło się spalanie wodo

ru w hel i aby po
wstały z nich pełno
wartościowe gwiaz
dy. Dopiero masa 
rzędu 80 mas Jowi
sza pozwoliłaby na 
zainicjowanie reak
cji termojądrowych 
we wnętrzu takiego 
obiektu.

Z odpowiednich 
cech struktur w wid
mach promieniowa
nia za re jestrow a
nych podczas za
ćmień karłów odczy
tano masy, rozmiary 
i temperatury obu ciał. Pierwsze z nich 
ma masę około 55 a drugie 35 razy 
większą od masy Jowisza. Układ znaj
duje się w Obłoku Oriona, w którym 
wiek większości gwiazd nie przekracza 
10 min lat, jest zatem stosunkowo mło
dy. Jak na swoje masy nowo odkryte 
brązowe karły są dość duże — ich roz
miary są zbliżone do słonecznych. 
Dane z obserwacji i obliczenia teore
tyczne wskazują że temperatura ma- 
sywniejszego obiektu (2650 K) jest niż
sza od temperatury jego towarzysza 
(2790 K). Nie jest to zgodne z modela
mi ewolucyjnymi karłów z założeniem, 
że są one mniej więcej jednakowo sta
re. Mamy więc do czynienia albo z kar
łami o różnym wieku i pochodzeniu, któ
re w jakiś sposób spotkały się ze sobą 
albo z modelami, które wymagają re
wizji i korekty.

(kw)

Artystyczna wizja odkrytego układu zaćmie
niowego brązowych karłów

Najstarszy błysk gamma
Zaledwie kilkaset milionów lat po Wiel
kim Wybuchu pewna gwiazda wypaliła 
całe swoje paliwo jądrowe, uległa po
tężnej eksplozji i zamieniła się w czar
ną dziurę, emitując przy tym bardzo sil

ne promieniowanie. Światło z tego wy
buchu w postaci błysku gamma dotarło 
do Ziemi dopiero we wrześniu zeszłe
go roku. Błysk GRB050904 jest najdal
szym wybuchem kiedykolwiek zanoto
wanym.

W szechświat liczy sobie około 
13,7 mld lat. Zaobserwowany przez na
ukowców z amerykańskiego universyte- 
tu Penn State wybuch miał miejsce nie 
później niż 1 mld lat od narodzin 
Wszechświata, jest zatem znakomitym 
materiałem do badań jego młodości.

Gwiazda, która błysk wyprodukowa
ła, była bardzo młoda i zarazem masyw
na. Takie gwiazdy mogły się znacznie 
różnić od tych, które się dziś obserwuje. 
Były o wiele cięższe i większe oraz o wie
le gwałtowniej zachodziły w nich reak
cje jądrowe spalania wodoru i helu.

Błyski gamma trwają zazwyczaj ok. 
10 s, choć ich poświatę można jeszcze 
obserwować przez kilka kolejnych dni. 
Wybuch z 2005 r. trwał ponad 500 s(!), 
a w danych wyraźnie widać pojaśnienia 
wtórne, co może dowodzić niejednorod
nemu tworzeniu się czarnej dziury.

W obserwacjach bliższych, więc za
razem młodszych błysków gamma 
rzadko widać wybuchy wtórne. Być 
może powodem tego są różnice w po
wstawaniu czarnych dziur we wczes
nym Wszechświecie i w epoce później
szej.

Do tej pory odkryto tylko jeden obiekt, 
który leży dalej od czarnej dziury odpo
wiedzialnej za wysłanie wrześniowego 
błysku gamma. Jest to kwazar — super
ciężka, o masie wielu miliardów gwiazd, 
czarna dziura.

Odkrycia dokonano instrumentami na 
satelicie Swift, wystrzelonym w listopa
dzie 2004 r., stworzonym właśnie do wy
krywania słabych błysków gamma 
z obrzeży naszego Uniwersum.

(kw)
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Rozrywana gromada gwiazd
Słońce znajduje się w gigantycznym sys
temie ogromnego skupiska gwiazd, 
w przeważającej liczbie niedostrzegal
nych nieuzbrojonym okiem. Część z tych 
odległych gwiazd ujawnia się w postaci 
szerokiej, niejednorodnej smugi przez 
całe niebo, znanej jako Droga Mleczna 
— będącej w rzeczywistości ogromnym 
dyskiem naszej Galaktyki. Gwiazdy poza 
tym dyskiem sąjeszcze słabsze. Wokół 
tego systemu, pod wpływem jego gra
witacji, krąży wiele gromad gwiazdo
wych, niekiedy bardzo masywnych, tzw. 
gromad kulistych zawierających dziesiąt
ki albo nawet setki tysięcy gwiazd. Sce
nariusze rozwoju Galaktyki przewidują 
głównie na podstawie rozważań teore
tycznych, że populacja gwiazd w Galak
tyce jest ustawicznie zasilana m.in. po
przez tzw. przypływowe rozmywanie 
(rozrywanie) gromad. Siły grawitacji, któ
re kierują ruchami obiektów, silnie zale
żą od odległości (bardzo szybko maleją 
z odległością). Powoduje to wyraźne 
zróżnicowanie ich działania nawet na tak 
nieznacznych odległościach, jak rozmia
ry gromad gwiazdowych, powodując po
wstawanie sił rozciągających — rozry
wających te obiekty — poprzez stop
niową ucieczkę ich członów pokonują
cych siły wiązania gromady. Podobny 
mechanizm działa również w przypad
ku oddziaływania Księżyca (i Słońca) na 
przeciwległe punkty naszego globu, po
wodując spiętrzanie wód w tych miej
scach i będąc jedną z głównych przy
czyn występowania na Ziemi przypły
wów mórz i oceanów. Te rozrywające siły 
zależą zarówno od wielkości grawitacji, 
w polu której znajduje się obiekt (gro
mada), jak i rozmiarów i masy samej gro
mady utrzymującej ją  razem. Niestety, 
zjawisko rozpływania się gromady za
chodzi na słabym, ale niezwykle gęstym 
gwiazdowym tle i jest skrajnie trudne do 
zaobserwowania.

Grupa astronomów z Kalifornijskiego 
Instytutu Technologii (CALTECH) skon
centrowała badania tego zjawiska na 
jednej z gromad kulistych NGC5466 za
wierającej przeszło 50000 gwiazd, któ
rej orbita wokół centrum Galaktyki (cen
trum sił) daje szansę zaobserwowania 
tego mechanizmu. Autorzy projektu 
przebadali 9 min gwiazd z otoczenia tej 
gromady, poszukując wśród nich takich, 
których barwy, jasności i ruchy mogłyby 
wskazywać na ich pochodzenie z wy
mienionej gromady. Przeprowadzona 
analiza pokazała, że część badanych 
gwiazd rzeczywiście wykazuje podo

bieństwo fizycznej wspólnoty z gromadą 
i, zgodnie z oczekiwaniami, rozłożona 
jest przed i za gromadą w odniesieniu 
do centrum Galaktyki, wzdłuż przypusz
czalnej orbity gromady. Zaskakujący był 
dla badaczy fakt niezwykłych rozmiarów 
tego zjawiska. Przebadana dotychczas 
próbka pokazała bowiem, że „struga” 
gwiazd pochodzących prawdopodobnie 
z omawianej gromady rozprzestrzenia 
się w rzucie na niebo na połowie niebo
skłonu. A jak stwierdzają sami autorzy, 
prawdopodobnie nie obejmuje to całej 
istniejącej strugi. Jej dalszy przebieg 
będzie intensywnie badany. Badanie 
struktury, rozmiaru i własności fizycznych 
i kinematycznych tej „strugi” (czy jak 
chcą autorzy — „rzeki”) gwiazd powin
ny pozwolić odpowiedzieć również na 
inne intrygujące pytanie o występowa
niu w Galaktyce dodatkowej, tzw. ciem
nej materii istotnie przyczyniającej się do 
grawitacji całego systemu i na określe
nie jej ilości. Tak intensywny wyrzut pyłu 
poza galaktyki, jak obserwowany w przy
padku M82, może stanowić istotny ele
ment do zrozumienia składu materii mię- 
dzygalaktycznej a także do interpretacji 
obserwacji dalekich obiektów, na których 
linii widzenia taka materia się znajduje.

A. Strobel

Drugi bliźniak Słońca
Najprostszą metodą na znalezienie ży
cia we Wszechświecie wydaje się wy
selekcjonowanie gwiazd, które swoimi 
fizycznymi parametrami najbardziej 
przypominają nasze Słońce. Monitoring 
danych spektra- i fotometrycznych takich 
gwiazd pozwoli odkryć ewentualne pla
nety, na których może istnieć życie.

Za pomocą teleskopu hawajskiego 
Keck I astronomowie z Australijskiego 
Uniwersytetu Narodowego odkryli, a na
stępnie zidentyfikowali jedną z pobliskich 
gwiazd jako bardzo podobną do Słońca 
pod względem wieku, rozmiaru, tempe
ratury i składu chemicznego. Gwiazda 
oznaczona HD 98618 znajduje się 
w konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy 
w odległości około 126 lat świetlnych 
i jest na tyle jasna, że można ją  dojrzeć 
przez lornetkę. Jest ona dopiero drugą 
tego typu, prawie identyczną jak Słoń
ce; pierwsza z nich 18 Scorpii została 
odkryta dekadę temu.

Choć masa bliźniaka jest o około 2% 
większa od naszej gwiazdy i jest od niej 
o około 10% młodsza, to powstał on 
wręcz w takim samym środowisku che
micznym. Bardzo podobny proces ewo
lucyjny może oznaczać powstanie wo

kół niego planet podobnych do tych z 
Naszego Systemu. Techniki wykrywania 
planet wokół innych gwiazd sąjuż na tyle 
zaawansowane, że ich odkrycie lub za
przeczenie ich istnieniu w okolicy HD 
98618 jest tylko kwestią czasu.

(kw)

Fot. SOHO

Sól na Marsie
Już kilka razy podczas swej wędrówki 
po powierzchni Marsa samobieżny ro
bot Spirit natrafił na niezwykle jasnąsub- 
stancję. Ostatnio niespodziewanie ze
tknął się z wysypiskiem tej tajemniczej 
materii, gdy podążał ku miejscu swoje
go zimowego snu na Wzgórzu McCo- 
ola. Fizyczne jak i chemiczne analizy 
przeprowadzone za pomocą instrumen
tów zainstalowanych na łaziku określiły 
tę substancję, dobrze widoczną na po
niższym zdjęciu, jako sole o wysokiej za
wartości żelazonośnych siarczanów. 
Wiodąca hipoteza zakłada, że owa sól 
jest zapisem obecności wody na po
wierzchni Marsa — wody, która odparo
wując pozostawiła skupiska soli w ana
logiczny sposób, jak dzieje się w wielu 
miejscach na wybrzeżach ziemskich 
mórz i oceanów.

W

Fot. Mars Exploration Rover Mission, Cornell, 
JPL, NASA
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Mapa rozkładu molekularnych chmur izotopu tlenku węgla 13CO w obszarach Pierścienia 
Galaktycznego naszej Galaktyki uzyskana w programie GRS realizowanym przez astrono
mów amerykańskich z Bostonu i niemieckich z Kolonii. Na dole najbardziej masywny obszar 
Pierścienia Galaktyki, prawdopodobnie najbardziej masywna struktura grawitacyjna w na
szej Drodze Mlecznej

Pełne zrozumienie procesu i mecha
nizmów formacji wymaga m.in. pozna
nia i zbadania szczegółowej budowy ta
kiej chmury. Grupa astronomów z Uni
wersytetu w Bostonie (USA), Kolonii 
w Niemczech i Uniwersytetu w Massa
chusetts (USA) podjęła 8-letni program 
ustalenia szczegółowych map (obrazów) 
ogromnych chmur gazu molekularnego 
w Galaktyce, tzw. Galactic Ring Survey 
(GRS). Dla tego celu skoncentrowano 
się na prześledzeniu rozkładu molekuły 
13CO, używając dużego radioteleskopu 
Uniwersytetu Massachusetts, który po
zwala na odbiór emisji radiowej w czę
stości bliskiej 100 GHz, w której promie
niuje ta molekuła — prawie 1000 razy 
wyższej aniżeli radiowe pasmo FM. 
Emisja molekuł 13CO pozwala na głęb
sze wnikanie w obszar badanej chmury, 
aniżeli było to możliwe w tradycyjnych 
badaniach rozkładu molekuły 12CO, dla 
której chmury są bardziej nieprzezroczy
ste. Wartość badań rozkładu przestrzen

nego molekuły 13CO, znacznie dokład
niejszych niż jakichkolwiek wykonanych 
dotychczas, leży, w opinii autorów ba
dań, głównie w możliwości odtworzenia 
rozkładu gazu w chmurze w miejscach, 
w których aktualnie powstają gwiazdy. 
Dostarczyć to może istotnego klucza do 
zrozumienia samego mechanizmu ich 

formacji. Dodatkową ko
rzyścią jest ustalenie 
przestrzennego rozkładu 
takich chmur w Galakty
ce, który to rozkład okre
śla jej strukturę spiralną. 
Jak stwierdził jeden z ba
daczy, właśnie dlatego, że 
znajdujemy się wewnątrz 
Drogi Mlecznej, mniej 
wiemy o jej strukturze 
(obrazie zewnętrznym) 
niż o bardzo odległych 
galaktykach. Jednak pod
jęte badania, mimo iż wią
że się z nimi tak wiele 
oczekiwań, są niezwykle 
żmudne i trudne — szcze
gółowe struktury chmur 
molekularnych są bo
wiem dla astronomów 
wielką niewiadomą i ich 
badanie dostarczy za

pewne wielu nowych i nieoczekiwanych 
faktów.

Analiza uzyskanych dotychczas obra
zów już dostarczyła ciekawych wyników, 
a jednym z pierwszych jest prawdopodob
na identyfikacja w niektórych chmurach 
ciemnych, zimnych molekularnych globul, 
będących najwcześniejszymi stadiami 
rozwoju gwiazd. Ponieważ nie zostały 
one jeszcze ogrzane przez zanurzone 
w ich wnętrzu dopiero powstające gwiaz
dy, są nadal dużo zimniejsze i spokojniej
sze. Sukcesywne badanie takich globul 
powinno dostarczyć ważnych informacji 
na temat powstawania gwiazd, gdyż ba
dając te globule, badamy najwcześniej
sze fazy życia gwiazd. Innym ciekawym 
i ważnym wynikiem było stwierdzenie, że 
badane chmury molekularne mają po
dobnie niejednorodną strukturę, niezależ
nie od ich rozmiarów, masy i aktywności 
gwiazdotwórczej, czyli prezentują podob
ny wzorzec formacji gwiazd. To podobień
stwo zdaniem badaczy sugeruje, że 
wszystkie chmury formują gwiazdy o róż
nych masach, ale w przybliżeniu w tej 
samej proporcji. Wniosek ten byłby 
ogromnie ważny dla zrozumienia obser
wowanego rozkładu przestrzennego 
gwiazd w Galaktyce.

Andrzej Strobel

Rozkład chmur 13CO w rejonie intensywnego powstawania 
gwiazd W51. Obszar ten znajduje się w odległości 15 tys, lat 
św. od Ziemi, a rozciąga się na przestrzeni 260 lat św. Mate
riał zaangażowany w tworzenie się gwiazd ma masę prze
szło 100 tys. mas Słońca. Dziesiątki tysięcy lat są potrzebne 
dla utworzenia jednej nowej gwiazdy

Siedliska narodzin gwiazd
Zgodnie z teoriami powstawania gwiazd, 
rodzą się one w gigantycznych chmu
rach molekularnych. W podobnej sce
nerii, przeszło 5 mld lat temu, powstało 
także nasze Słońce.

120 U R A N IA  -  Po s t ę p y  A s t r o n o m i i 3/2006



XXII OMSA, Grudziądz 16-18 marca 2006 r.

Prof. Andrzej Woszczyk otwiera Seminarium i przedstawia wspo
mnienie o wieloletnim Jurorze Grudziądzkich Seminariów, prof. 
Tadeuszu Jarzębowskim

Referat na temat swych obserwacji 2-m teleskopem na Hawajach 
przedstawia Łukasz Góralski z Grudziądza

Pierwszy referat na Seminarium o meteorytach kamiennych przed- Nagrodę (teleskop widoczny na poprzednim zdjęciu) i gratulacje 
stawia Mateusz Szyszka z Poznania, późniejszy laureat II miejsca Jury odbiera laureat I miejsca, Piotr Płaszczyk z Częstochowy

Fot. Gerard Szukay
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Mgławica Tarantula
w sieci

kosmicznego pająka
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Mgławica Tarantula to jedna z pereł południowego nieba, fragment sąsiadującej z Drogą Mleczną 
galaktyki —  Wielkiego Obłoku Magellana. Charakterystycznym kształtom zawdzięcza swą 
popularną nazwę, nosi też oznaczenia NGC 2070 oraz 30 Doradus. Miano jednego z najwięk
szych pająków nosi najzupełniej zasłużenie, gdyż w rzeczywistości jej rozmiary sięgają 1000 
l.św. To największy obszar powstawania gwiazd w galaktykach Grupy Lokalnej i największa 
mgławica emisyjna na niebie. Jak potwierdzają prezentowane obrazy uzyskane teleskopem 
VLT, jej struktura jest niesłychanie złożcna. Centralne położenie zajmuje gromada jasnych, 
masywnych i gorących gwiazd (oznaczqia  R136 —  po lewej u góry), licząca sobie zaledwie 
2-3 min lat. Odnajdziemy w niej ponad 2 00 masywnych gwiazd, wśród nich obiekty o masie 
przekraczającej 50 mas Słońca. Po pra\4ej u góry kolejne skupisko jasnych gwiazd —  Hodge 
301, o wieku około 20 min lat. W tym przypadku najmasywniejsze gwiazdy zdążyły już zakoń
czyć ewolucję jako supernowe, rozrzucając w otaczającą je  przestrzeń sporą część materii. 
Zaś co najmniej trzy czerwone nadolbrzymy czekają na swoją kolej.

Podczas gdy niektóre z gwiazd kończą swój żywot w  sieci olbrzymiego pająka, inne wciąż 
się tam rodzą. W  kłębowiskach i zakamarkach tej gwiezdnej kolebki powstają słońca przeróż
nej wielkości. Możemy śledzić zadziwiający proces kosmicznego recyklingu (po lewej na dole), 
w którym fale uderzeniowe materii oraz promieniowania dokonują kompresji kolejnych obło
ków gazu i pyłu, powołując do istnienia następne pokolenia gwiazd. Po prawej stronie na dole 
widzimy w postaci czerwonej bańki otocżenie gwiazdy o masie 20-krotnie większej od nasze
go Słońca, 6-krotnie gorętszej, o promieniu 10-krotnie większym oraz promieniującej 130 tys. 
razy silniej od naszej Dziennej Gwiazdy.

Wszystkie obrazy uzyskano w latach 2002-2003 przy użyciu trzech wąskopasmowych 
filtrów oraz przy łącznym czasie ekspozycji nieco przekraczającym 3 min. Fot. ESO (kr)
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Woda na Enceladusie?

Bazując na danych zarejstrowanych przez instrumenty sondy Cas
sini, uczeni są przekonani, że zbiorniki ciektej wody znajdują się 
zaledwie kilkadziesiąt metrów poniżej powierzchni małego (500 km 
średnicy), ale aktywnego księżyca Saturna — Enceladusa. Nowe, 
ekscytujące wyniki koncentrują się wokół gejzerów i pióropuszy wy
zyskujących z powierzchni księżyca. Pióropusze są związane z dłu
gimi, tygrysimi pręgami widocznymi na zdjęciu w obszarze bieguna 
południowego. Szczegółowe modele wskazują na pochodzenie pió

ropuszy z położonych blisko powierzchni „kieszeni" napełnionych 
ciekłą wodą o temperaturze 0°C, podczas gdy powierzchnia Ence
ladusa ma temperaturę -200“C (73 K). Jak ważny to krok w poszu
kiwaniach wody niezbędnej dla zapoczątkowania życia poza Zie
mią, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Położone tak blisko 
powierzchni zbiorniki byłyby bardziej dostępne niż np. wodny oce
an wykryty we wnętrzu jowiszowego księżyca Europa.

Fot. Cassini Imaging Team, SSI, JPL, ESA, NASA
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Uciekająca gwiazda
W ramach programu Przeglądu Nieba, 
wykonanego w Południowym Europej
skim Obserwatorium (ESO) w Chile, bry- 
tyjsko-niemiecka grupa astronomów 
odkryła gwiazdę, określoną symbolem 
HE 04357-5439, o zaskakująco zagad
kowych własnościach.

Po pierwsze, uzyskane widmo tej 
gwiazdy sugeruje, że jest ona bardzo 
masywna (około 8 razy masywniejsza 
niż Słońce), o zbliżonym do Słońca skła
dzie chemicznym, a przy tym bardzo 
młoda — o wieku zaledwie 30 min lat. 
Tymczasem znajduje się na peryferiach 
Galaktyki, w odległości około 200 000 
lat świetlnych od Słońca, w gwiazdozbio
rze Ryby-Miecza, w obszarze, w którym 
występują z reguły obiekty bardzo stare 
i o znacznie mniejszej zawartości cięż
kich pierwiastków niż w Słońcu.

Po drugie, gwiazda ta porusza się 
w przestrzeni z ogromna prędkością, 
723 km/s, co odpowiada 2,6 min km/h. 
Tak ogromna prędkość praktycznie 
uwalnia ją  od grawitacyjnego przyciąga
nia Drogi Mlecznej i pozwoliła znacznie 
oddalić się od miejsca swego powsta
nia. Wspomniany, zbyt młody wiek nie 
pozwala jednak umieścić jej pochodze
nia w obszarach zawierających tego typu 
obiekty. Odkrywcy próbują wyjaśnić tak 
dużą prędkość gwiazdy rozważanym od 
lat 80. mechanizmem, w którym układ 
podwójny gwiazd przebiegający w po
bliżu masywnej czarnej dziury ulega pod 
jej wpływem rozbiciu, przy czym jeden 
ze składników zostaje pochłonięty przez 
czarną dziurę, a drugi jest wyrzucany 
z ogromną prędkością poza układ. 
W przypadku gwiazdy HE0437-5439 
masa czarnej dziury musiałaby być rzę
du miliona mas słonecznych. Wprawdzie 
czarna dziura o takiej masie znajduje się 
najprawdopodobniej w centrum naszej 
Drogi Mlecznej, ale oceniony wiek gwiaz
dy nie pozwoliłby jej przebyć odległości 
od centrum Galaktyki do obecnego miej
sca pobytu.

Argumentem, który mógłby przema
wiać za pochodzeniem HE0437-5439 
z Galaktyki (jej centrum), byłoby przy
jęcie, że obserwowana gwiazda nale
ży do klasy tzw. „niebieskich marude
rów" (blue stragglers) — obiektów, któ
re mogły powstać w wyniku zespolenia 
się (zlania) dwóch gwiazd. W takim 
przypadku wiek HE 04357-5439 byłby 
znacznie (nawet sześciokrotnie) dłuż
szy niż oceniany i można byłoby ją  „cof
nąć” do miejsca jej urodzenia nawet 
w pobliżu centrum Drogi Mlecznej, do

obszaru, którego własności nie byłyby 
sprzeczne z jej cechami.

Pozostaje jeszcze możliwość wyjaś
nienia tak dużej prędkości, także z od
wołaniem się do czarnej dziury, jednak 
ulokowanej nie w centrum Galaktyki, ale 
w tzw. Wielkim Obłoku Magellana 
(WOM), najbliższej galaktyce. Takie wy
jaśnienie wydaje się prawdopodobne, 
gdyż obserwowana gwiazda znajduje się 
na niebie relatywnie blisko WOM i na
wet dalej od centrum Galaktyki niż Ob
łok Magellana.

Podane wyjaśnienia nie wyczerpują 
zapewne wszystkich możliwych. Ilość 
pytań, jakie stawia to intrygujące odkry
cie, jest jednak tak duża, że wymaga dal
szych obserwacji celem bardziej precy
zyjnego ustalenia zarówno jej własno
ści fizyczno-chemicznych, jak i położe
nia i prędkości przestrzennej.

Andrzej Strobel

Dymiąca galaktyka
Galaktyka M82, położona w gwiazdo
zbiorze Wielkiego Psa, w odległości 
12 min lat świetlnych, nazywana też od 
jej kształtu „Cygarem”, znana była od 
dawna jako miejsce intensywnej forma
cji gwiazd. Przemawiała za tym zarów
no jej niejednorodna, „zaburzona” obser
wowana struktura wewnętrzna, jak 
i stwierdzony intensywny wypływ gazu 
w postaci dwóch stożków, w kierunkach 
przeciwległych od galaktyki, prostopadle 
do jej wydłużonego obrazu i skierowa
nych wierzchołkami do centrum. Taki fakt 
sugerował, że intensywny proces two
rzenia nowych gwiazd zachodzi głównie 
w obszarze central
nym. Powstawanie 
nowych gwiazd 
w zaawansowanej 
wiekowo galaktyce 
tłumaczono oddzia
ływaniem na nią jej 
bezpośredniej to
warzyszki — galak
tyki M81.

Ostatnio do tych 
faktów dołączono 
nowe, zdumiewają
ce odkrycie. Grupa 
badaczy wykorzy
stująca Kosmiczny 
Teleskop Spitzera, 
przeznaczony do ob
serwacji promienio
wania w podczerwie
ni, odkryła, że całą 
galaktykę otacza ob
szerna chmura pyłu

„świecącego” w podczerwieni i rozcią
gająca się na odległość około 20 tys. lat 
świetlnych po obu stronach galaktyki. 
Zdumiewający był nie tylko niespotyka
ny dotychczas wokół innych galaktyk 
rozmiar tej chmury, ale także jej niere
gularny kształt, znacznie odbiegający od 
spodziewanego, podobnego do gazu, 
stożkowego wypływu. Interpretując to 
zjawisko, dr Charles Engelbracht z Uni
wersytetu w Tucson (Arizona) stwierdził, 
że „może ono wskazywać na generalne 
dymienie całej galaktyki wskutek usta
wicznego wyrzutu pyłu z gwiazd z całe
go jej obszaru (...), chociaż nie rozumie
my w pełni przyczyn tego zjawiska”. Zdu
miewające są przy tym własności tego 
pyłu, który pod wieloma względami przy
pomina spaliny samochodowe lub dym 
z popularnego grilla i składa się zapew
ne z tzw. PAH-ów — wielopierścienio
wych węglowodorów aromatycznych. 
Dym ten powstający w gwiazdach jest 
prawdopodobnie wyrzucany w prze
strzeń w wyniku wydmuchiwania go 
przez wiatry gwiazdowe i promieniowa
nie gwiazd.

Rozciągła i nieregularna chmura pyłu 
wokół M82 wyróżnia ją  znacznie od na
szej Drogi Mlecznej, w której pył jest roz
łożony regularnie w płaszczyźnie wą
skiego, szybko ratującego dysku. Tak 
intensywny wyrzut pyłu poza galaktyki, 
jaki obserwujemy w przypadku M82 
może stanowić istotny element do zro
zumienia składu materii międzygalak- 
tycznej, a także do interpretacji obser
wacji dalekich obiektów, na których linii 
widzenia taki materiał się znajduje.

Andrzej Strobel

M82 sfotografowana przez teleskop kosmiczny Hubble'a
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Nodes (2006) Nodes (2022)

X (ou, eel.) X (ou , eel.)

Rezultaty obliczeń teoretycznych dr. P. Wiegerta z Kanady możliwego scenariusza rozpadu komety 73P/SW. Powyższe wykresy 
obrazują wielkość i położenie chmury pyłu powstałego na skutek rozpadu komety 73P/SW spowodowanego stresem termicznym 
w stosunku do orbity Ziemi w latach 2006 i 2022

Kometa 73P/Schwassmann- 
-Wachmann umiera

W roku 1995 kometa 73P/Schwas- 
smann-Wachmann 3 bez żadnych wi
docznych powodów rozpadła się na co 
najmniej 3 odrębne minikomety. Znajdo
wała się wtedy w odległości ok. 250 min 
km od Ziemi. Teraz, w maju 2006 r., ko
meta będzie przebiegała tylko ok. 10 min 
km od Ziemi (25 razy dalej niż Księżyc), 
a więc astronomowie będą mieli dużo 
lepsze warunki obserwacji. Bliżej Ziemi 
przechodziła w 1983 r. kometa IRAS-Ira- 
ki-Alcock, która zbliżyła się wtedy do nas 
na odległość 5 min km. Planowane są 
obserwacje za pomocą teleskopu ko
smicznego Hubble’a. Wielki radiotele
skop Arecibo w Puerto Rico będzie pró
bował ją sięgnąć wiązką radarową aby 
wyznaczyć jej (ich?) kształt i spin (ob
rót). Miłośnicy astronomii na całym świe- 
cie będą mogli łatwo dostrzec te miniko
mety, gdy będą przechodziły przez 
gw iazdozbiory Łabędzia i Pegaza

w dniach od 12 do 14 maja br. Choć ko
mety te znajdą się bardzo blisko Ziemi, 
ich blask będzie stosunkowo niewielki, 
ok. 3-4 wielkości gwiazdowej. Na obser
wacje trzeba więc będzie wybierać miej
sca nieskażone światłem latarń ulicz
nych lub innym oświetleniem. Ale lornet
ka znakomicie ułatwi śledzenie ewolucji 
ich kształtu i drogi wśród gwiazd.

Liczba fragmentów, na które rozpad
ła się kometa 73P/S-W, stale się zmie
nia. W czasie rozpadu w 1995 r. astro
nomowie wyróżniali 3 minikomety: A, B 
i C. Teraz (w marcu 2006 r.) mówią o 
ośmiu fragmentach: dwa większe B i C 
oraz mniejsze fragmenty nazwane G, H, 
J, L, M i N. Wydaje się więc, że kolejne 
fragmenty rozpadają się dalej i tworzą 
kolejne generacje minikomet. Niektórzy 
już donoszą (2 kwietnia 2006 r.), że śle
dzą przeszło 20 fragmentów tej komety. 
W tej sytuacji trudno określić, „jak długi 
będzie sznur pereł”, gdy kometa osią
gnie peryhelium, mówi znany badacz 
komet i obiektów przechodzących w po
bliżu Ziemi, Don Yeomans z JPL.

Oczywiście, można się spodziewać 
deszczu meteorów, gdy ta rodzina ko
met osiągnie perigeum. Chmura pyłu po
wstała z rozpadu w 1995 r. może po 11 
latach być tak duża, że w okresie naj
większego zbliżenia do Ziemi stanie się 
źródłem licznych spadków meteorów. 
Przewidywania sąjednak trudne, bo nie 
znamy przyczyny rozpadu komety w ro
ku 1995. Jeśli przyczyną rozpadu był 
stres termiczny podobny do tego, jaki 
zachodzi, gdy kostka zimnego lodu 
wpadnie do gorącej zupy (bo przecież 
po długiej drodze w zimnych przestrze
niach peryferiów Układu Słonecznego,

wychłodzona kometa w miarę zbliżania 
się do Słońca jest silnie przez nie ogrze
wana), to wtedy ekspansja chmury pyłu 
powstałej w czasie rozpadu byłaby po
wolna i nie byłoby zjawiska deszczu 
meteorów w czasie największego zbli
żenia komety 73P/SW do Ziemi. Tak 
twierdzi dr Paul Wiegert, badacz komet 
z Uniwersytetu Zachodniego Ontario 
w Kanadzie. Gdyby natomiast przyczyną 
rozpadu było zderzenie z jakimś małym 
ciałem międzyplanetarnym, to wybita 
w takiej katastrofie materia rozprzestrze
niałaby się znacznie szybciej i już w maju 
br. bylibyśmy świadkami pięknego zja
wiska licznych gwiazd spadających 
związanych z rozpadem tej komety.

Takie zjawisko nastąpiło w czasie 
„umierania” komety 3D/Bieli w XIX w. 
Najpierw, w 1846 r., obserwowano roz
pad tej komety na dwie części, później 
w 1872 r. kometa rozsypała się całkowi
cie na wiele części. W rezultacie o jej 
istnieniu świadczyły trzy intensywne 
(3000 do 15 000 meteorów na godzinę) 
deszcze meteorów w latach 1872,1885 
i 1892.1 tak zakończyło się jej życie.

Według rachunków Wiegerta i jego 
współpracowników, przy założeniu stre
su termicznego jako przyczyny rozpadu 
komety 73P/SW, powstała chmura pyłu 
jest za mała, aby spowodować zauwa
żalny wzrost ilości spadających mete
orów w 2006 r., natomiast można się 
spodziewać nowego roju meteorów 
związanego z rozpadem tej komety 
w czasie jej ponownego powrotu w są
siedztwo Ziemi w 2022 r.

Pozostaje więc czuwać i pilnie obser
wować majowe niebo.

(,aw)

Zdjęcie komety 73P/SW tuż po rozpadzie 
jej jądra na 3 części w 1995 r.

Fot. Jim V. Scotti
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Marsjańska misja w Ostrowcu Świętokrzyskim
10 lutego 2006 r. Ostrowiec Świętokrzy
ski przeżywał niecodzienne wydarzenie 
astronomiczno-kulturalne. Było nim 
wyczekiwane z niecierpliwością przez 
lokalnych miłośników astronomii otwar
cie wystawy fotograficznej zatytułowa
nej „Mars: Mission Possible”, której or
ganizatorem i pomysłodawcąjest Sekcja 
ds. Prasy i Kultuiy Konsulatu General
nego USA w Krakowie. Ekspozycja, 
która w Ostrowcu Świętokrzyskim go
ściła w dniach 10.02.— 10.04 br., zosta
ła wystawiona w ostrowieckim Muzeum 
Historyczno-Archeologicznym. Wcześ
niej można było ją  oglądać w Krakowie, 
a także w Olsztynie. Znakomitą więk
szość zdjęć zaczerpnięto z najnowszej 
marsjańskiej misji badawczej NASA, tj. 
Mars Exploration Rover. Wystawę uroz
maiciły jednak także fotografie wyko
nane przez krążące wokół Marsa orbi- 
tery, a także zdjęcia pochodzące z misji 
Mars Pathfinder.

Wystawę uroczyście otworzył dyrek
tor muzeum, pan Wojciech Kotasiak 
w towarzystwie gościa honorowego, 
pani Hilary Renner pełniącej funkcję za
stępcy attache ds. kultury ambasady Sta
nów Zjednoczonych w Warszawie. 
W obecności Prezydenta Miasta, pana 
Jana Szostaka, dyr. Kotasiak podkreślił 
zaangażowanie i poświęcenie, jakie to
warzyszyło bezpośredniemu organiza
torowi, panu Markowi Wójcickiemu,

a także niewątpliwy sukces organizacyj
ny, jaki należy przypisać Organizatorom, 
którzy pozyskali marsjańską wystawę 
właśnie dla Ostrowca. Pani Renner 
przedstawiła pokrótce historię misji 
MER, która jest wciąż misją czynną, 
a także zaprezentowała krótki zarys za
mierzeń NASA w dziedzinie podboju 
Marsa na najbliższe lata, nie wyłącza
jąc planów misji załogowej wykorzystu
jącej część technologii programu księ
życowego Apollo.

Po części oficjalnej wszystkich zgro
madzonych gości zaproszono do sali 
ekspozycyjnej, gdzie wystawiono ponad 
20 zdjęć pochodzących z początkowej 
fazy misji łazików Spirit i Opportunity, 
czyli z okresu styczeń-kwiecień 2004 r. 
Prezentowały one to, co najciekawsze 
w misji bliźniaczych pojazdów. Od 
zdjęć Spirita opuszczającego gniazdo lą- 
downika, poprzez te prezentujące zagad
kowe struktury skalne napotkane przez 
łazik Opportunity w kraterze Enduran
ce, aż do mikroskopowych ujęć marsjań- 
skich skał, uzyskanych dzięki działalno
ści przyrządu Rock Abrasion Tool, czy 
pięknych panoram marsjańskiego świa
ta, wykonanych przez oba pojazdy. Po 
wyczerpującym omówieniu wszystkich 
fotografii przez pana M. Wójcickiego 
uczestnicy wernisażu zostali zaprosze
ni do sąsiedniej sali, gdzie odbył się po
kaz filmu NASA obrazującego przebieg

Plakat reklamujący wystawę w hallu Muzeum 
History czno-Archeologicznego

misji Mars Exploration Rover od startu 
z Ziemi aż po lądowanie na powierzch
ni Czerwonej Planety i wykonywanie 
pierwszych zdjęć i badań. Oglądając 
emocje zespołu dowodzącego misją 
w Laboratorium Napędów Odrzuto
wych w Pasadenie, mogliśmy przeżyć 
raz jeszcze chwile chwały obydwu łazi
ków, jak i podziwiać rewelacyjne efek
ty pierwszych badań. Ostatnim punktem 
programu było spotkanie uczestników 
wernisażu przy herbacie, zorganizowa
ne dzięki hojności am basady USA 
w Warszawie.

Grzegorz Kubicki

PKiM zaprasza do Ostrowika
wszystkich miłośników astronomii, zainteresowanych obser
wacjami meteorów, do udziału w XVII Obozie Obserwacyj
nym Pracowni Komet i Meteorów (PKiM), który odbędzie 
się w dniach 17.07—03.08 br. w Stacji Obserwacyjnej Ob
serwatorium Astronomicznego UW w Ostrowiku pod War
szawą. Obóz jest organizowany głównie dla początkujących 
obserwatorów (wystarczy znajomość gwiazdozbiorów).

W czasie obozu będziemy obserwować wizualnie i tele
skopowo aktywne w tym czasie roje: alpha-Cygnidy, omi- 
kron-Draconidy, Aquarydy, Capricomidy i wczesne Perse
idy. W czasie obozu do Waszej dyspozycji będą m.in. 3 re- 
fraktory Celestron 102/500 mm, zachęcamy jednak do za
brania ze sobą lornetek ze statywami. Obóz będzie także 
doskonałą okazją do nauczenia się obsługi stacji fotogra
ficznych i video, które wchodzą w skład sieci Polish Fireball 
Network (www.pfn.pkim.org). Będzie także możliwość, aby 
nauczyć się analizowania danych obserwacyjnych.

Obserwacje innych obiektów będziemy prowadzić 20-cm 
reffaktorem Grubb. Będziemy także mieli okazję zapoznać

się z działaniem profesjonalnego 60-cm teleskopu systemu 
Cassegraina.

Obóz jest bezpłatny; wyżywienie i dojazd we własnym 
zakresie. Zakwaterowanie w budynkach mieszkalnych Sta
cji. Do naszej dyspozycji będą dwie w pełni wyposażone 
kuchnie; niedaleko Stacji jest sklep spożywczy. Zapewnia
my poradniki do obserwacji, mapki, raporty i inne materiały.

Wakacje w Ostrowiku to także gra w piłkę siatkową ko
szykową i nożną wycieczki do lasu na grzyby i jagody oraz 
bardzo dobra atmosfera, (zobacz: www.pkim.org w dzia
łach Obozy i Seminaria oraz www.republika.pl/kwima/za- 
piski.html, gdzie spisane są tzw. Zapiski Ostrowickie).

Na wasze (tylko indywidualne!) zgłoszenia czekamy do 
30 czerwca. Ilość miejsc jest ograniczona. W pierwszej kolej
ności będą przyjmowane osoby, które wykonają obserwaq'e 
przed obozem i zadeklarują udział w catym obozie.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować e-ma- 
ilowo na adres pkim@pkim.org lub rpoleski@astrouw.edu.pl 
albo pocztą tradycyjną na adres: Pracownia Komet i Mete
orów, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu War
szawskiego, Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa
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XXII Ogólnopolskie Młodzieżowe 
Seminarium Astronomiczne 

im. prof. Roberta Głębockiego

Jak co roku od 32 już lat, w okolicach wiosennej równo- 

nocy, w Grudziądzu odbywa się seminarium astrono- 

miczno-astronautyczne, które już od 22 lat ma charak

ter ogólnopolski, stąd jego pełna nazwa —  XXII Ogólnopol

skie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne, w skrócie 

OMSA. Od tego roku Seminarium zyskało patrona w postaci 

śp. Prof. Roberta Głębockiego —  wielkiego entuzjasty tej 

wspaniałej imprezy, związanego z nią od samego początku. 

Jego zaangażowanie niech zilustruje fakt, że nawet pełniąc 

funkcję ministra edukacji pojawił się w Grudziądzu, by wspie

rać uczestników i organizatorów. (Wspomnienia o prof. R. Głę

bockim znajdują się w numerze 3/2005 „Uranii-PA”).

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Ogólnopolskie Mło

dzieżowe Seminarium Astronomiczne jest zwieńczeniem i fi

nałem poprzedzonym seminariami organizowanymi na szcze

blach wojewódzkich. W  tej edycji młodzież nadesłała 375 

referatów, z których do wygłoszenia na finałach wojewódz

kich wytypowano 102. Komisje jurorów w każdym ze zgło

szonych województw wytypowały po 2 referaty na finał do 

Grudziądza i dodatkowo jeden z uczestników w nagrodę mógł 

uczestniczyć w X X II OMSA, w charakterze słuchacza —  

kibica.

Liczba nadesłanych prac w różnych województwach była 

różna i wahała się od ponad stu do ledwie kilku. Organizato

rzy seminariów wojewódzkich mieli więc czasami trudne 

zadanie i trzeba wyrazić uznanie wszystkim za ich pracę i za

angażowanie, szczególnie, że czasy nie sprzyjają naukom 

ścisłym i często jedyną zapłatą jest satysfakcja.

Trzeba też wyrazić ubolewanie, że w dwóch wojewódz

twach —  małopolskim oraz podkarpackim nie znalazł się nikt 

chętny do podjęcia się organizacji tej mającej wielką tradycję 

imprezy. W dwóch kolejnych województwach —  lubuskim 

i zachodniopomorskim seminaria z różnych przyczyn nie od

były się. Miejmy nadzieję, że w następnych edycjach będzie 

inaczej i w Grudziądzu znajdą się reprezentanci wszystkich 

województw.

Jak zawsze podkreślić wypada nieustanny, od początków 

imprezy, wkład i zapał pani Małgorzaty Śróbki-Kubiak, któ

rej tym razem w organizacji, z racji choroby, nie mógł poma

gać Kazimierz Schilling z Olsztyna. Pojawił się za to Bartosz 

Dąbrowski, młody astronom i od niedawna pracownik Pla

netarium i Obserwatorium w Grudziądzu, który dzielił trudy 

organizacji imprezy. Oczywiście, jak każdego roku w organi

zacji i koordynacji pomagało Olsztyńskie Planetarium i Ob

serwatorium Astronomiczne, tym razem w osobie pani Ewy 

Janaszak.

W roku bieżącym, podobnie jak w poprzednich (i oby była 

to tradycja), nie zawiedli sponsorzy, którzy ufundowali na

grody. Nagrodę główną stanowił teleskop o średnicy zwier

ciadła 150 mm ufundowany przez Polskie Towarzystwo Astro

nomiczne. Wśród darczyńców znaleźli się także: Olsztyńskie 

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Marszałek woj. 

warmińsko-mazurskiego, Prezydent Miasta Grudziądza, Ku- 

jawsko-Pomorski, Dolnośląski, Świętokrzyski i Warmińsko- 

-Mazurski Kurator Oświaty, Spółdzielnia Mieszkaniowa 

w Grudziądzu, Starostwa Powiatowe w Grudziądzu i Kwi

dzynie oraz sponsorzy piywatni. Myślę, że nikt z laureatów 

nie był rozczarowany nagrodami, a upominki otrzymali wszy

scy uczestnicy XXII OMSA!

Seminarium rozpoczęło się we czwartek, 16 marca, 

a otwarcia dokonał przewodniczący jurorów, prezes Polskie

go Towarzystwa Astronomicznego, profesor dr hab. Andrzej 

Woszczyk. W ciepłych słowach powitał uczestników, na 

których składało się 25 referujących, kibice oraz liczne gro

no opiekunów i nauczycieli i entuzjastów imprezy. Prof. 

Woszczyk w kilku zdaniach wspomniał wieloletniego juro

ra i dobrą duszę OMSA, prof. Tadeusza Jarzębowskiego, 

który odszedł od nas, a jeszcze rok wcześniej uczestniczył 

w pracach jury XXI OMSA. Jego pamięć uczczono minutą 

ciszy. (Wspomnienia o prof. T. Jarzębowskim znajdują się 

w numerze 1/2006 „Uranii-PA”).

Zaszczytu wykładu inauguracyjnego tym razem dostąpił 

dr Maciej Konacki, wielokrotny uczestnik i laureat OMSA. 

Opowiedział o metodach odkrywania planet. Warto dodać, 

że przewodniczący dał Maciejowi Konackiemu tylko 15 min 

do dyspozycji, a więc dokładnie tyle, ile mają inni uczestni

cy. Dr Konacki zmieścił się w czasie znakomicie.

Po tym wystąpieniu rozpoczęła się zasadnicza część, w któ

rej w 3 sesjach wysłuchano 25 referatów. W gremium juro

rów, oprócz przewodniczącego, prof. Andrzeja Woszczyka 

oraz niżej podpisanego, znaleźli się także: dr Maria Pańków, 

mgr Ewa Janaszak, dr Henryk Brancewicz, dr Adam Micha

lec oraz dr Krzysztof Rochowicz. Jurorzy reprezentowali 

Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Towarzystwo 

Astronautyczne, Polskie Towarzystwo Miłośników Astrono

mii oraz Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astrono

miczne. W  trakcie Seminarium dr Krzysztof Rochowicz wy

głosił dodatkowo krótki odczyt dotyczący zagrożeń 

czyhających na Ziemię ze strony drobnych ciał Układu Sło

necznego.

W piątek, przed obiadem, została zakończona część za

sadnicza, a jurorzy przed przystąpieniem do obrad zebrali się 

na spotkaniu z nauczycielami i opiekunami. Prezentowano 

opinię, że Seminarium jest niezwykle ważną imprezą z punk

tu widzenia wychowania i nauczania, aczkolwiek niedoce

nianą w kręgach władz oświatowych. Opowiedziano się za 

poczynieniem wszelkich możliwych starań, by nadać Semi

narium rangę olimpiady.
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W czasie obrad jury uczestnicy i opiekunowie brali udział 
w seansie pod kopułą planetarium, gdzie wysłuchali pod 
gwiazdami muzyki Vangelisa.

Jurorzy mieli za zadanie wyłonienie najlepszych refera
tów, co nie było łatwym zadaniem z racji bardzo wyrównane
go poziomu większości uczestników. Po wysłuchaniu refera
tów dotyczących meteorytów, obserwacji bolidów, budowy 
przyrządów astronomicznych —  tych współczesnych i tych 
dawnych, referatów dotyczących ciał Układu Słonecznego 
oraz ich eksploracji, a także tych przedstawiających rubieże 
Wszechświata zarówno teoretycznie, jak i od strony prak
tycznych obserwacji (między innymi wykorzystujących ob
serwacje teleskopami z programu Foulkes Telescope Project), 
jurorzy, z których każdy miał do dyspozycji przy ocenie mak
symalnie 10 punktów, zdecydowali następująco:

I miejsce Piotr Płaszczyk z Częstochowy za referat: 
„ Gwiazdy zmienne i ich amatorskie obserwacje" (70 punk
tów)

II miejsce Mateusz Szyszka z Poznania za referat: „Mete
oryty kamienne w aspekcie petrologicznym i Móssbauerow- 
skim" (63)

III miejsce Łukasz Sęk z Krakowa za referat: „Co jest na 
zewnątrz? Otoczenie galaktyk spiralnych ”(62)

IV miejsce Piotr Strzelewicz ze Żnina za referat: „Histo
ryczny przegląd instrumentów astronomicznych ” (61)

V miejsce Paweł Łukasik z Kraśnika za referat: „Nowe 
Horyzonty: rzut światła na światy zewnętrzne ” (60)

VI miejsce Piotr Rymaszewski z Ostródy za referat: „ Czar
ne d ziw y” (58)

VII miejsce Ariel Mucha z Krakowa za referat: „Metoda 
mikrosoczewkowania grawitacyjnego ” (55)

VIII miejsce Roman Rodzewicz z Węgorzewa za referat: 
„Kosmologia kwantowa” (54)

IX miejsce Monika Kodrycka z Bydgoszczy za referat: 
„Misja New Horizons, odkrywanie krańców Układu Słonecz
nego ” (53)

X miejsce Dawid Schneider z Ostrowa Wielkopolskiego 
za referat: „Mój teleskop” (52)

Uważny Czytelnik zauważył zapewne, że podane w na
wiasach za tytułem referatu liczby to punktacja przyznana 
przez jurorów. Pierwszy raz w historii OMSA zdarzyło się, 
by laureat pierwszego miejsca uzyskał maksymalną liczbę

Dr Maciej Konacki rozpoczyna swój wykład nt. poszukiwania planet 
obiegających inne słońca. Fot. Gerard Szukay

punktów! O ile Piotr Płaszczyk, który w swym referacie bar
dzo ładnie opowiedział o różnych typach gwiazd zmiennych, 
umiejętnie wplatając w to swój imponujący materiał obser
wacyjny, wyprzedził następnego w kolejności miejsc uczest
nika o 7 punktów, o tyle różnice na następnych pozycjach 
wynosiły zaledwie 1-3 punkty.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów 
miało miejsce w sobotę, a oprócz uczestników, organizato
rów i jurorów uczestniczyli w nim także wiceprezydent mia
sta Grudziądza pan Sławomir Szymański, dyrektor Zespołu 
Szkół Technicznych (gospodarza Seminarium) pani Mirosła
wa Wojtaszewska, starszy wizytator Kujawsko-Pomorskie
go Kuratorium Oświaty pan Czesław Stawikowski oraz wi- 
cestarosta powiatu grudziądzkiego pan Marek Ostrowski.

W krótkich słowach przewodniczący jury podsumował 
przebieg seminarium, a po wystąpieniach wymienionych 
wyżej gości, z których każde bez wyjątku chwaliło ideę 
Seminarium, przystąpiono do wręczania dyplomów i na
gród. Oprócz hojnie obdarowanych laureatów, wypunkto
wanych już w tym tekście, każdy z pozostałych uczestni
ków, co już  nadm ieniałem , oprócz dyplomu otrzymał 
drobne upominki.

Ogólny aplauz i kuluarowe komentarze uczestników upew
niły, że wybór jury był jak najbardziej trafny i piękny tele
skop trafił w godne ręce. Laureat I miejsca, Piotr Płaszczyk, 
poproszony przeze mnie o kilka słów komentarza odnośnie 
swoich wrażeń napisał:

Do Grudziądza pojechaliśmy grupą czteroosobową jako  
reprezentacja woj. śląskiego, pod opieką pani Urszuli Jerusz- 
ko. Cieszę się, że mogłem wziąć udział w OMSA i wysłuchać 
wykładu dra Macieja Konackiego nt. poszukiwania planet 
obiegających inne słońca oraz wykładu nt. zagrożeń dla Zie
mi ze strony ciał Układu Słonecznego wygłoszonego przez 
dra Krzysztofa Rochowicza, i wysłuchać referatów uczestni
ków seminarium astronomicznego, dzięki którym mogłem 
dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o astronomii. Miło 
poznać inne osoby, które są miłośnikami astronomii, a także 
osoby studiujące astronomię, które przyjechały na OMSA, 
m.in. Piotra Wirkusa.

Samo przygotowanie referatu powiększyło moją wiedzę 
o astronomii, a wyróżnienie i otrzymana nagroda, o jakiej 
marzy pewnie każdy miłośnik astronomii, zmobilizowały mnie 
do dalszej pracy i obserwacji astronomicznych, a w szczegól
ności obserwacji gwiazd zmiennych.

Grudziądz, mimo przedwiosennej pory, nie przywitał ani 
nie pożegnał uczestników wiosenną aurą, jednak niepowta
rzalna i ciepła atmosfera podczas imprezy skutecznie zrekom
pensowała chłód na dworze.

Wstępne ustalenia pozwalają przypuszczać, że następne, 
XXIII Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astrono
miczne im. Prof. Roberta Głębockiego odbędzie się w dniach 
22-24 marca 2007 r., oczywiście w Grudziądzu. Wypada mieć 
nadzieję, że w każdym z województw znajdą się osoby, które 
zechcą podjąć się trudów organizacji seminariów i przede 
wszystkim znajdą się młodzi pasjonaci astronomii i astronau
tyki, którzy przygotują swoje referaty.

Leszek P. Błaszkiewicz
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IV Konferencja Meteorytowa PTM
Warszawa-Wyszków, 7-9 kwietnia 2006

Polskie Towarzystwo Meteorytowe istnieje dopiero 
4 lata, a liczba jego członków wzrosła już przeszło 
4-krotnie i wynosi obecnie ponad 80 osób. Co dwa 

lata (nieparzyste) w Olsztynie odbywają się Seminaria Me
teorytowe, a w lata parzyste, już w innych miejscowościach, 
odbywają się Konferencje Meteorytowe. Po takim wstępie 
dziwić może przygodnych Czytelników numer tegorocznej 
konferencji. Należy się tu więc wyjaśnienie, iż tradycja spo
tkań meteorytowych jest znacznie starsza i sięga roku 1979, 
kiedy to we Fromborku miało miejsce I Seminarium Me- 
teorowo-Meteorytowe pod przewodnictwem pani Honora
ty Korpikiewicz.

IV Konferencja Meteorytowa rozpoczęła się w piątek 
7 kwietnia spotkaniem uczestników na Wydziale Biologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Po omówieniu spraw orga
nizacyjnych przez kol. Janusza Kosińskiego, pełniącego obo
wiązki gospodarza, oficjalnie otworzył Konferencję prze
w odniczący kom itetu organizacyjnego prof. Andrzej 
Manecki. Zgromadzeni na wydziałowej auli słuchacze na 
początek wysłuchali referatu dr Anny Karczemskiej o za
stosowaniu spektroskopii ramanowskiej w badaniu minera
łów pozaziemskich w wybranych meteorytach. Następnie 
astronom, dr Jadwiga Biała przybliżyła słuchaczom temat 
dysków protoplanetamych. Po przerwie na obiad prof. An
drzej Muszyński przedstawił nowe okazy meteorytu Mora- 
sko znalezione przez Krzysztofa Sochę podczas zaplano
wanego na dwa lata system atycznego przeszukiwania 
rezerwatu, a prof. Hieronim Humik przypomniał historię 
45 lat badań powierzchni Marsa poprzez wysyłane tam ko
lejne misje.

W programie pierwszego dnia znalazła się jeszcze wizy
ta w Muzeum Wydziału Geologii UW, gdzie znajduje się 
niemała kolekcja kamieni z nieba. Po wystawie oprowadzał 
osobiście kustosz i kierownik muzeum dr Marek Stępisie-

wicz, pokazując również okazy zwykle niedostępne zwie
dzającym. Zainteresowanie wzbudziły zwłaszcza liczne 
okazy meteorytu Pułtusk.

Po wycieczce do muzeum specjalny autokar przewiózł 
wszystkich do Ośrodka Szkoleniowo-Noclegowego ZDZ 
w Wyszkowie, gdzie jeszcze tego dnia odbyło się spotka
nie kolekcjonerów meteorytów dostępne także dla publicz
ności.

Program drugiego dnia konferencji, już w Wyszkowie, 
zawierał 2 kolejne sesje naukowe. Prof. Wojciech Stan- 
kowski omówił geologiczne implikacje upadku materii po
zaziemskiej, następnie prof. Łukasz Karwowski przedsta
wił nowy polski meteoryt Święcany znaleziony w żwirze 
wysypanym na drogę w okolicach Jasła, a Janusz Kosiń
ski omówił, niestety bezowocne, poszukiwania meteory
tu, który według relacji świadków spadł przed rokiem 1930 
w miejscowości Gaj koło Wyszkowa. Po krótkiej przerwie 
na kawę Agnieszka Gurdziel przedstawiła wyniki wstęp
nych badań dotyczących problemu wietrzenia meteorytu 
Pułtusk, a następnie Agnieszka Jastrzębska omówiła zmia
ny zachodzące w materii meteorytowej na skutek zderzeń. 
Zbigniew Tymiński zapoznał zebranych z aktualnym sta
nem poszukiwań meteorytów w ramach Meteorytowej 
Grupy Poszukiwawczej PTM. Na zakończenie tej części 
spotkania pojawił się referat niespodzianka, czyli relacja 
z wyprawy do Omanu. Można było nie tylko zobaczyć i do
tknąć przywiezione stamtąd meteoryty znalezione na pu
styni, ale także je  zakupić.

Po południu odbyła się sesja terenowa: wyjazd do Pułtu
ska, gdzie zwiedzano m.in. Muzeum Regionalne posiadają
ce w swych zbiorach okazy meteorytu Pułtusk (słynny deszcz 
meteorytów z 1868 r.) oraz przejazd przez obszar tegoż spad
ku i spacer po polu nad Narwią w samym środku elipsy roz
rzutu z nadzieją że wśród licznych ziemskich kamieni znaj

dzie się jakiś zapomniany przybysz z kosmosu.
Wieczorem miało jeszcze miejsce nieoficjalne spo

tkanie PTM przy uroczystej kolacji.
Ostatni, trzeci dzień Konferencji przeznaczony był 

na Walne Zebranie członków Towarzystwa, podczas 
którego omówiono dotychczasowe dokonania, przed
stawiono plany pracy Towarzystwa na nowy okres 
i wybrano nowy zarząd. Prezesem PTM został wybra
ny ponownie prof. Łukasz Karwowski.

Chyba wszyscy uczestnicy Konferencji rozjeżdża
li się do domów syci pozytywnych wrażeń i niecier
pliwie wyczekujący następnego spotkania w Olszty
nie. Chwalono zwłaszcza bardzo dobrą organizację 
Konferencji, co było zasługą Janusza Kosińskiego, 
który nie tylko wszystko dobrze zaplanował, ale był 
na miejscu od pierwszych do ostatnich godzin stara
jąc się spełniać wszelkie życzenia uczestników.

Jacek Drążkowski, Andi-zej S. PilskiPamiątkowe zdjęcie uczestników Konferencji. Fot. Jarosław Bandurowski
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Regionalny Konkurs Astronomiczny 
w Dąbrowie Górniczej

Tegoroczny Regionalny Konkurs Astronomiczny 
w Dąbrowie Górniczej został zorganizowany przez 
nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 im. Związku Orła 
Białego, Dąbrowskie Koło Miłośników Astronomii i Ob

serwatorium im. S. Brzostkiewicza w Dąbrowie Górniczej 
dla uczniów klas I-III gimnazjum szkół z rejonu Delegatu
ry Kuratorium Oświaty w Sosnowcu. Celem konkursu była 
popularyzacja astronomii, integrowanie uczniów Dąbro
wy Górniczej interesujących się astronomią oraz nabycie 
umiejętności sięgania do różnych źródeł informacji. Kon
kurs koordynowali: Zofia Duszyńska, Dariusz W. Nelle, 
Alicja Biegańska i Ewelina Opatowicz. Zgłoszenia do 
udziału w konkursie należało przesyłać do dnia 13 stycz
nia 2006 r., a sam finał konkursu odbył się w dniu 10 mar
ca 2006 r.

Konkurs obejmował 3 kategorie:
—  Turniej Wiedzy Astronomicznej. Zakres wiedzy: 

budowa Wszechświata, Układ Słoneczny, charakterysty
ka ciał niebieskich, ruchy Ziemi i ich następstw

—  Konkurs na grafikę komputerową o tematyce astro
nomicznej

—  Konkurs na opowiadanie o tematyce fantastycznej
Motto: Gwiazd szukam, przewodniczek łodzi
Tematy prac do wyboru:
1. Twoje refleksje i przemyślenia na temat, czego lu

dzie od wieków szukają w gwiazdach —  rozprawka.
2. To była niezapom niana wizyta! —  opowiadanie 

o „wizycie przyjaźni” w szkole znajdującej się na innej 
planecie.

3. W czasie podroży międzyplanetarnej spędziłem(łam) 
kilka dni na planecie Małego Księcia —  kartki z pamięt
nika.

4. SOS dla Ziemi! —  list kosmitów do Ziemian.

Turniej wiedzy astronomicznej wygrał Mariusz Rajczyk 
z Gimnazjum nr 1, którym opiekowała się Pani Jolanta 
Bartocha.

Konkurs na grafikę komputerową wygrała Dominika 
Szymańska z Zespołu Szkół Plastycznych —  opiekun Pani 
Ewa Brzostkiewicz.

Konkurs literacki wygrała Gabriela Urbańska z Gimna
zjum nr 7, którą opiekowała się Pani Dorota Szatan.

Organizatorzy przygotowali ciekawe nagrody dla lau
reatów, dyplomy dla wszystkich uczestników, podzięko
wania dla opiekunów przygotowujących uczniów do kon
kursów oraz podziękowania dla szkół. Nagrodę główną 
w postaci lunety astronomicznej ufundował Zakład Opty
ki Instrumentalnej UNIWERSAŁ. Wręczenie nagród mia
ło uroczysty charakter, gościem honorowym był Prezydent 
Miasta Dąbrowy Górniczej Pan Jerzy Talkowski. Po wrę
czeniu nagród uczestnicy konkursu wraz z opiekunami oraz 
zaproszeni goście udali się do obserwatorium, gdzie odbył

się pokaz Słońca oraz zwiedzenie stałej ekspozycji poświe
conej sylwetce Stanisława R. Brzostkiewicza.

Na podstawie informacji Dariusza W. Nelle notatkę spo
rządziła Redakcja

Prezydent Dąbrowy Górniczej mgr Jerzy Talkowski wręcza nagrodę 
Dominice Szymańskiej, laureatce I miejsca w konkursie grafiki kom
puterowej

Pani mgr Alicja Biegańska, vicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 wręcza 
główną nagrodę (teleskop) zwycięzcy konkursu Mariuszowi Rataj
czakowi

Praca Dominiki Szymańskiej z Zespołu Szkól Plastycznych, która 
najbardziej się podobała Jurorom
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NGC 3079
a (J2000) 
<5 (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

10h, 02,0m 
+55" 41’
Wielka Niedźwiedzica 
Galaktyka spiralna Sb-ll 
10,8 
11,5

7,6’x1,7’
-15  Mpc 
+1116 km/s

Galaktyka ta od kilkunastu lat szczególnie przyciąga uwagę 
astronomów. Pozwolę sobie na nieco szerszy jej opis w ra
mach niniejszego cyklu, gdyż jest to niezwykle intrygujący 
obiekt. William Herschel odkrył ją  w 1790 r. i skatalogował 
jako H V.47. W katalogu NGC mamy taki jej opis: „bardzo 
jasna, duża, mocno wydłużona”. Galaktyka prezentuje się 
okazale jedynie w dużych teleskopach amatorskich, gdyż 
poza samymi centralnymi obszarami ma stosunkowo małą 
jasność powierzchniową. Można ją  zobaczyć przez 12-cm 
teleskop przy ciemnym niebie jako słabą wąską smużkę 
światła. W większym telekopie o średnicy co najmniej 30 cm 
można dostrzec pewne niejednorodności jasności po
wierzchniowej oraz duże wydłużenie galaktyki — patrz ry
sunki obok wykonane odpowiednio przez 25-cm i 46-cm te
leskop.

Jest to jedna z najbliższych galaktyk aktywnych, której 
obszary centralne, dokładniej jądro, zostało sklasyfikowane 
jako LINER (ang. Low Ionisation Narrow Emission Line Re

gion), czyli obszar o niskim stopniu jonizacji, gdzie powstają 
wąskie linie emisyjne. Jądro jest również klasyfikowane jako 
jądro typu Seyfert 2 (czyli jest to AGN — Active Galactic 
Nuclei). Jest to galaktyka spiralna o małym wybrzuszeniu 
centralnym i szerokich, dobrze rozwiniętych, lecz nieco nie
regularnych ramionach. Widziana jest z boku, krawędzią 
pod kątem około 85°. Aktywność galaktyki przejawia się 
zarówno w poprzez procesy zachodzące w jądrze, które 
pośrednio obserwujemy w zakresie rentgenowskim i radio
wym, procesy gwiazdotwórcze, które obserwujemy pośred
nio w zakresie optycznym, ultrafioletu i przede wszystkim 
podczerwieni, jak również skomplikowane procesy oddzia
ływania materii wyrzucanej z jądra galaktyki z materią jej 
samej i jej bliskim otoczeniem, obserwowane jako zmiany 
intensywności strumienia energii, jaka dociera do nas od 
niej w pewnych zakresach widma elekromagnetycznego. 
Galaktyka zawiera dużo pyłu, o czym świadczy nadwyżka 
promieniowania w dalekiej podczerwieni, w porównaniu z po
dobnymi galaktykami spiralnymi.

Obserwacje radiowe przeprowadzone pod koniec lat 80. 
ubiegłego wieku wykazały obecność dwóch płatów promie
niowania o rozmiarach kilku kpc, ułożonych symetrycznie 
po obu stronach galaktyki wzdłuż jej osi symetrii. VLBI dzię
ki swej potężnej rozdzielczości pozwolił stwierdzić, że płaty 
mają skomplikowaną strukturę i zdają się pochodzić ze zwar
tego jądra. Ponadto odkryto mniejszych rozmiarów pętlę 
emisji Ha, również ułożoną wzdłuż tej samej osi, co zinter
pretowano jako gigantyczny wypływ zjonizowanej materii 
z centrum galaktyki, mający rozmiary rzędu 1 kpc i kształt 
ogromnego, nieregularnego bąbla. Jest on doskonale wi
doczny na zdjęciu wykonanym przez teleskop Hubble’a.

Zaproponowano dwie hipotezy próbujące wytłumaczyć, jak 
i gdzie powstał ten bąbel: pierwsza, że wyprodukowało go 
aktywne jądro (AGN) i druga, że jest skutkiem silnej i gwał
townej aktywności gwiazdotwórczej, która miała niedawno 
miejsce (lub może jeszcze ma) w centrum galaktyki. Przy 
takim gwałtownym powstawaniu gwiazd często formują się 
bardzo masywne grupy gwiazd, które w krótkim czasie koń-
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czą swoją ewolucję wybuchem supernowej. Właśnie ener
gia wydzielona podczas tysięcy takich wybuchów mających 
miejsce w stosunkowo krótkim czasie i w niewielkiej prze
strzeni miałaby dostarczyć energii niezbędnej do wyrzutu 
materii. Materia ta pochodziłaby głównie z gęstego wiatru 
gwiazdowego bardzo gorących gwiazd, która poprzez od
działywanie z falami uderzeniowymi tworzonymi przez su
pernowe byłaby odpowiednio napędzana. Mamy więc tu do 
czynienia z czymś, co można by nazwać superwiatrem —  i 
tak też to zjawisko jest nazywane przez astronomów. Mode
le pokazują że jeśli przyjąć takie wyjaśnienie, to wzmoże
nie aktywności gwiazdotwórczej nastąpiło około milion lat 
temu i trwa do dzisiaj. Co więcej, analiza naziemnych ob
serwacji radiowych i rentgenowskich wykonanych przez 
obserwatorium kosmiczne Chandra pokazuje, że takich epi
zodów powinno być wcześniej jeszcze kilka i pojawiają się 
one co około 10 min lat. Warto tu dodać, że materia powią
zana z emisją Ha jest rozpędzona do prędkości aż 1700 
km/s (liczonej względem jądra galaktyki) i jest to więcej niż 
prędkość ucieczki z tej galaktyki!

Jest rzeczą ciekawą i dziwną że włóknom emisji Ha wy
chodzącym z centrum galaktyki towarzyszą ściśle z nią po
wiązane włókna emisji w zakresie rentgenowskim obserwo
wane przez Chandra, co więcej rozciągające się potem jesz
cze dalej na odległość rzędu 1 kpc. Wyjaśnienie zapropo
nowane przez astronomów jest następujące: gorący super- 
wiatr (podgrzany poprzez fale Alfvena i kolizje fal uderze
niowych do temperatury 10 min K) owinął się wokół frag
mentu chmury chłodnego, neutralnego wodoru otaczające
go galaktykę, tworząc potężny bąbel (widzimy to jako włók
na w zakresie rentgenowskim); następnie oddziaływał on 
na ściany tego bąbla, wyrywając z niego długie kolumny 
materii, która następnie była rozgrzana do temperatury oko
ło 10 tys. K i zjonizowana (tę z kolei widzimy jako emisje 
Ha). Powstają pytania: czemu superwiatr ma właśnie po
stać takich nieregularnych i oddalonych od siebie włókien 
oraz czemu zakrzywił się, tworząc wokół chłodnej materii 
coś w rodzaju jamy? Jak na razie nie ma na te pytania wy
czerpujących odpowiedzi.

Środek galaktyki otacza dysk molekularny o masie około 
5 mld mas Słońca i promieniu około 600 pc. Wokół samego 
jądra NGC 3079 ma znajdować się szybko rotujący dysk 
materii o średnicy około 100 pc. Na podstawie prędkości 
rotacji wewnętrznych części dysku oszacowano masę jądra 
na około 5 min mas Słońca. Dysk ten zawiera niezwykle 
silne masery wodne (czyli ukierunkowane i koherentne źró
dło mikrofal przypominające charakterem swej emisji laser), 
które mają największą jasność spośród znanych do tej pory 
maserów H20 . Z uwagi na swąjasność zwane są megama- 
serami, a są to w istocie struktury w obrębie najbardziej 
wewnętrznej części tego dysku, która ma rozmiary rzędu 
kilku parseków. Masery tego typu znaleziono również we 
wnętrzach innych „prototypowych” galaktyk, takich jak NGC 
1068 i 4258. Obserwacje VLBA (zespół dziesięciu 25-m 
anten rozsianych na terenie Stanów Zjednoczonych) mase
rów wykazały, że po jednej stronie jądra grupują się masery 
zbliżające się do nas a po drugiej oddalające się. Interpretu
je się to jako emisję maserową pochodzącą z wielu miejsc 
wąskiego, szybko ratującego, keplerowskiego dysku. Keple- 
rowska rotacja jakiegoś układu ciał znaczy, że obraca się on 
tak, jakby prawie cała masa układu była skupiona w jego 
środku —  w zwartym, masywnym obiekcie —  tak, jak ma to 
miejsce np. w naszym Układzie Słonecznym, gdzie ruchem

galeria obiektów NGC

planet „zarządza” Słońce znajdujące się bardzo blisko środ
ka układu. Prędkość takiej rotacji spada z pierwiastkiem 
odległości od centralnego obiektu, co jest niejako jej obser
wacyjnym wyznacznikiem. Obserwacje maserów w NGC 
3079 przez VLBA również wykazały obecność ratującego 
wokół jądra dysku, ale ratuje on niekeplerowsko i w bardzo 
„niezorganizowany” sposób. Jest najprawdopodobniej gru
by, złożony z wielu osobnych fragmentów. Możliwe, że taka 
struktura dysku ma bezpośredni związek z potężnym wy
pływem materii, o którym była już wcześniej mowa. Jeśli 
tak, to źródłem tego wypływu byłoby jądro galaktyki, czyli, 
jak się obecnie przypuszcza, czama dziura o masie przy
najmniej miliona Słońc. Materia pochodząca z masywnego 
dysku molekularnego miałaby stanowić paliwo zasilające 
aktywność jądra. Z nieznanych nam dzisiaj powodów część 
materii opadającej na czarną dziurę zostałaby wyrzucona 
wzdłuż osi symetrii dysku z ogromną prędkością przy czym 
wyrzut nie miałby charakteru wąskiej, skolimowanej strugi,

tak jak to się obserwuje w przypadku innych aktywnych ją 
der galaktyk (np. M 87), lecz duży kąt rozwarcia w formie 
wielu szerokich strug.

Czy to jedyne wyjaśnienia gwałtownego wyrzutu materii, 
jakiego doświadczyła NGC 3079 w swej niedalekiej prze
szłości? Wyjaśnienia te bazują w istocie na konserwatyw
nym paradygmacie przyjętym obecnie przez większość 
astronomów. Można go w skrócie streścić w dwóch pod
punktach: 1) ruchy materii w obrębie galaktyki, a także poza 
n ią  są w zdecydowanej mierze generowane przez suma
ryczne pole grawitacyjne obiektów w niej zawartych (czyli 
zależą od mas grawitacyjnych), 2) aktywność silnych, zwar
tych źródeł w zakresie wysokich energii, tj. zakresie promie
niowania X i y oraz, do pewnego stopnia, w zakresie radio
wym pochodzi od uwalniania grawitacyjnej energii poten
cjalnej materii opadającej na te obiekty, które, rzecz oczywi
sta, muszą być bardzo małe. Znamy obecnie już wiele wy
jątków od tych dwóch generalnych „reguł”, np. na ruchy zjo- 
nizowanej materii w  obłokach Hll decydujący wpływ mają 
wiatry gwiazdowe i galaktyczne pole magnetyczne, nato
miast energia silnych źródeł rentgenowskich może pocho
dzić z „przestrajania” skrajnie silnych pól magnetycznych —  
magnetary. Jednak generalnie przyjmuje się, że materia, 
patrząc na nią makroskopowo w skali kosmicznej, jest nie
mal idealnie elektrycznie obojętna, w związku z czym od
działywania elektryczne i, do pewnego stopnia, magnetycz
ne traktuje się tak, jakby miały marginalne znaczenie, szcze
gólnie jeśli rozpatrujemy globalną dynamikę wielkich obiek
tów, takich jak galaktyki czy gromady galaktyk. Jest to za
stanawiające, gdyż większość znanej materii (nie piszę tu 
o tzw. ciemnej materii, gdyż jej istnienie jest postulowane 
jako efekt zastosowania tego paradygmatu do ruchu galak
tyk) występuje w formie plazmy, czyli materii zjonizowanej. 
W plazmie mamy do czynienia z uporządkowanymi prze-
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pływami ładunków — silnymi prądami — oraz z silnymi po
lami magnetycznymi. Prekursor uwzględniania oddziaływań 
magnetycznych w zjawiskach astronomicznych Hannes 
Alfven podkreślał w swych pracach, że mogły (lub mogą 
mieć) decydujący wpływ na kształtowanie układów plane
tarnych, formowanie się gwiazd, kształt galaktyk czy oddzia
ływania pomiędzy galaktykami. Skoro większość zwykłej 
materii we Wszechświecie to plazma, więc Wszechświat ma 
tak naprawdę elektryczną naturę i powinny rządzić w nim 
prawa elektrodynamiki i magnetohydrodynamiki.

Zgodnie z tą  dzisiaj wciąż kontrowersyjną wizją obser
wowane w NGC 3079 ogromne włókna zjonizowanej mate
rii są w rzeczywistości kanałami, którymi biegną potężne 
prądy galaktyczne, zwane prądami Birkelanda, będącymi 
wyładowaniami w plazmie. Prądy te zakrzywiają się w polu 
magnetycznym galaktyki i dosięgają jej płaszczyzny w miej
scach, które obserwujemy jako obszary wzmożonej aktyw
ności gwiazdotwórczej — obszary Hll. Elektrycznej aktyw
ności jądra miałby towarzyszyć wyrzut małych, zwartych 
obiektów obserwowanych przez nas jako kwazary. Cóż, taka 
wizja funkcjonowania galaktyki aktywnej (oczywiście przed
stawiona tutaj w wielkim skrócie), wydaje się co najmniej 
dyskusyjna. Lecz trzeba pamiętać, że tylko tam, gdzie ma 
miejsce rzetelna dyskusja nowych poglądów, pozbawiona 
uprzedzeń czy z góry założonych dogmatów, może mieć 
miejsce istotny postęp, przełom w naszym rozumieniu świa
ta. Może się to wydać przypadkiem, lecz rzeczywiście w po
bliżu NGC 3079 zaobserwowano nadwyżkę liczby kwaza- 
rów. W obrębie około 15' łuku od środka galaktyki ich gę
stość powierzchniowa liczona na sferze niebieskiej jest około 
100 razy większa niż średnio na niebie. Wyjaśnienie tego 
faktu efektem selekcji obserwacyjnej lub mikrosoczewkowa-

niem kwazarów leżących w tle na obiektach halo NGC 3079 
jest raczej mało prawdopodobne. Co prawda jeden z nich to 
słynny kwazar podwójny 0957+561 A, B, który jest w istocie 
podwójnym obrazem tego samego kwazara o przesunięciu 
ku czerwieni równym z = 1,41. Soczewkę grawitacyjnąw tym 
przypadku stanowi galaktyka należąca do gromady galak
tyk mającej przesunięcie ku czerwieni równe z = 0,36. Jed
nak obecność tej gromady nie tłumaczy nadwyżki kwaza
rów w sąsiedztwie NGC 3079. Czyżby więc te obiekty, któ
rych poczerwienienie wynosi średnio około 1, mają jakiś 
związek z tą galaktyką? Jeśli tak, to jaki, jeżeli zgodnie z po
wszechnie obecnie akceptowaną teorią kosmologicznego 
poczerwienienia kwazarów powinny się one znajdować ty
siące razy dalej od niej?

Na zakończenie dodam, że w 2001 r. zaobserwowano 
w NGC 3079 pojawienie się gwiazdy supernowej oznaczo
nej 2001 ci, która, jak się już możemy domyśleć, nie była 
typowa i przez pewien czas trwały dyskusje nad jej naturą. 
W momencie odkrycia miała jasność 19 mag., w maksimum 
jasności osiągnęła 16,6 mag. Przez pewien czas uważana 
była za supernową typu II, a potem za zmienną typu t] Cari- 
nae z uwagi na nietypową krzywą blasku i małą (jak na su
pernową) jasność absolutną: -12,7 mag. Jednak obserwacje 
spektroskopowe potwierdziły, że jest to supernowa typu I, 
z tym że w zakresie widzialnym jej jasność została zmniej
szona aż o 5 mag. w wyniku silnej wewnętrznej ekstynkcji.

Dariusz Graczyk

Dodatkowe interesujące informacje na temat NGC 3079 
Czytelnik znajdzie na stronach internetowych: 

http://www.vlba.nrao.edu/imgmonth/NGC3079/ 
http://www.kopernik.org/images/archive/n3079.htm
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Zobacz również nowe forum miłośników astronomii - www.astromaniak.pl

SKY PUBLISHING

N iniejszy cennik jest jedynie niewielkim  fragm entem  oferty. Spraw dź w szystkie nasze produkty na www.astrokrak.pl

SO LIG O R
Digital • Photo • Optic • Video

ASTROKRAK
TELESKOPY I AKCESORIA

Jesteśmy producentem wysokiej klasy 
teleskopów i akcesoriów astronomicznych. 
Wykonujemy teleskopy o aperturze od 250 
do 600mm. Zbudowaliśmy największy 
amatorski teleskop w Polsce! Ponadto 
oferujemy usługi projektowe, naprawcze 
i regulacyjne w zakresie optyki i mechaniki 
a także wykonujemy sprzęt na indywidualne 
zamówienie klienta.

WYCIĄGI OKULAROWE
(Do refraktora, Newtona 

lub Cassegraina)
Obrotowy 1,25”........... 115.00
Przesuwny 1,25"........... 195.00
Przesuwny 2”.................275.00

ZŁĄCZKI I REDUKCJE
M42/Canon EOS........... 49.00
M42/Nikon...................... 49.00
M42/T2.............................45.00 fefjg S
l,25”/M42........................35.00
2’7M42.............................. 45.00 . H . ' ,  ♦
M42/web kamera..........45.00 ^
L-adapter mały............... 20.00 ^
L-adapter duży............... 25.00

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

ń nr A RE*
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 315.00
Szerokokątne (67°/5,7-25mm)...od 299.00 
Szerokokątne (8277,5-18mm)...od 499.00
Barlow 2x/1,25...................................... 105.00
Barlow l,6x/2".......................................350.00
Plóssl podświetlany ( I Omm/1,25")..525.00

t
W  FILTRY

ALP 1,25”........................ 225.00

ALP 2”............................... 415.00
ND 13 1,25” (szary).......45.00

■ ■ ■ Y  ND 13 2” (szary).........105.00
Kolorowe 7 szt. 1,25” ...285.00

NASADKI KĄTOWE Kolorowe 7 szt. 2” ........ 475.00
45° 1,2571,25".......................................105.00

Prowadząca 90° 27T2 z podgl.........625.00

oon

KSIĄŻKI I ATLASY
Night Sky Observer's Guide tom I il 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

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

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

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).................6 150.00
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
I05AT (I05mm)............ 4150.00
I05PE (I05mm)............. 4950.00
I25AT (I25mm)............ 5450.00

_________________ I25PE ( 125mm)............. 6250.00

Gafa ^

'w  , . . . . ,

SERIA LIGHTBRIDGE f
(Teleskopy trussowe na montażu Dobsona)

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

OKULARY Z SERII 5000
Plóssl (6075,5-40mm)....od 499.00
SWA (68716-40mm)......od 899.00
UWA (8274,7-30mm)..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

C O RC NAD O
TELESKOPY I FILTRY SŁONECZNE

LUMIC0N
OKULARY

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

OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA
Plóssl (4-40mm/1,25”) ....................od 95.00
RKE (26-40mm/2”)........................ od 195.00
Barlow 2x/l,25” .......... ............................95.00
Barlow 2x12” .............. ...........................250.00

Sky-watcher
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

PODŚWIETLANE
(Z krzyżem nitek)

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

FILTRY MGŁAWICOWE NASADKI KĄTOWE
Deep Sky 1,25” ........... 375.00 Enhanced 1,25”.............. 365.00
Deep Sky 2” ..................730.00 Enhanced 2”....................695.00
UHC 1,25".................... 375.00 LumiBrite 1,25" 98%....550.00
UHC 2"......................... 730.00 LumiBrite 2" 98%...........875.00
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
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Ćwiczenia i zadania z astronomii
(w kursie fizyki i astronomii w liceum)

Jakkolwiek licea już od kilku lat realizują program no
wego przedmiotu fizyka i astronomia, zarówno w pod
ręcznikach, jak i w zbiorach zadań treści astronomiczne

są często pomijane lub przynajmniej traktowane bardzo mar
ginesowo. Sporo różnych zadań przedstawiłem we wcześniej
szych artykułach. Były tam niejako ilustracją omawianych 
treści. Dziś chcę zwrócić uwagę na najprostsze nawet obser
wacje dokonywane gołym okiem. Wielokrotnie przekonałem 
się, że wzbudzają one duże zainteresowanie uczniów. A wzbu
dzenie zainteresowania to podstawowy warunek powodze
nia w nauczaniu.

1. Czy orientujesz się na niebie? Czy potrafisz odszukać 
niektóre gwiazdozbiory? Jeśli nie, proponuję zacząć obser
wacje. Zaczniemy od Wielkiego Wozu, który jest częścią 
gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy (rys. 1). Gwiazdozbiór 
łatw o znajdziem y na północnej stronie nieba. Prosta 
wyznaczona przez dwie tylne gwiazdy Wozu wskazuje Gwiaz
dę Polarną (w odległości 5 odcinków równych odległości 
między tymi gwiazdami).

sze gwiazdy tego gwiazdozbioru (rys. 2) tworzą charaktery
styczny kształt litery W (lub M). Odnajdziemy go po przeciw
nej stronie Gwiazdy Polarnej (względem Wielkiego Wozu).

4. Od Kasjopei łatwo przejdziemy do gwiazdozbioru An
dromedy (rys. 3). Trzecia z najjaśniejszych gwiazd tego gwiaz
dozbioru jest jednocześnie jedną z gwiazdozbioru Pegaza. 
Tworzy on rozległy, wyraźny czworokąt.

Kasopeja .

Pegaz /  
Andromeda * /

Rys. 3

A łk o r
f "*■— _ i  M iza r

do G w iazdy 
I P o la rn e j

A \
Rys. 1

2. Wielką Niedźwiedzicę, w zależności od pory nocy, 
możemy zobaczyć taką jak na rysunku bądź stojącą na gło
wie lub leżącą „do góiy nogami”. Wyjaśnij, czym to jest spo-

5. Gwiazdozbiór Andromedy nie jest zbyt ciekawy, ale 
warto go odnaleźć, bowiem w nim możemy w sprzyjających 
warunkach (noc bezksiężycowa, czyste niebo, z dala od świateł 
miejskich) dostrzec najdalszy obiekt widoczny gołym okiem. 
Jest to Wielka Galaktyka Andromedy (M31) odległa od nas 
o ponad 2 min lat świetlnych (rys. 3). Zobaczymy, co praw
da, tylko jej najjaśniejszą część zwaną jądrem. Jest to jedno
cześnie jedyna galaktyka widoczna gołym okiem z północ
nej półkuli Ziemi (z półkuli południowej są widoczne dwie 
znacznie bliższe galaktyki karłowate: Wielki i Mały Obłok 
Magellana).

6. Nietrudno (szczególnie jesienią) odnaleźć gwiazdozbiór 
Łabędzia i znajdującą się w pobliżu bardzo jasną Wegę 
w gwiazdozbiorze Lutni (rys. 4). Najjaśniejsza gwiazda Łabę
dzia, Deneb, Wega i Altair w Orle tworzą rozległy trójkąt 
zwany Trójkątem Letnim.
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Obóz Szkoleniowo-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-maii sciezor@vistula.wis.pk.edu.pl) lub do 
dra Sławomira Stachniewicza (tel. kom. 0504 836 142, e-mail 
Slawomir.Stachniewicz@ifj.edu.pl).

olbrzymia chmura gazu oświetlonego przez jasne gwiazdy 
znajdujące się w jej wnętrzu.

Betel- ■ .-V" *
■ \

W Kegqhis ♦
\  * .. \  / ' 

j ♦ # 

V >  .  •
i ÓM42 

*  ■ . - m
; Rigel

*  Saph

Rys. 5

8. Jeśli odnalazłeś Oriona, łatwo zidentyfikujesz Sześcio- 
kąt Zimowy utworzony przez bardzo jasne gwiazdy: Rigel 
w Orionie, Syriusza w Wielkim Psie, Procjona w Małym Psie, 
Polluksa w Bliźniętach, Capellę w Woźnicy i Aldebarana 
w Byku (rys. 6). W pobliżu Aldebarana odnajdujemy bardzo 
dobrze widoczną gromadę gwiazd —  Plejady. Warto zwrócic 
uwagę na różnicę barw Rigela (temperatura powierzchniowa 
ok. 12 000 K) i Betelgezy (temperatura ok. 3 000 K). Syriusz 
jest najjaśniejszą gwiazdą północnego nieba.

9. Czy widziałeś już na niebie którąś z planet? Jeśli nie, 
spróbuj odnaleźć przynajmniej jedną z aktualnie widocznych. 
Informacje o tym, które planety są aktualnie widoczne i w któ
rym miejscu na tle gwiazd znajdziesz m. in. w miesięczniku

Wiedza i Życie. Możesz też wykorzystać komputerową mapę 
nieba, np. Home planet (www.fourmilab.ch/homeplanet/ho- 
meplanet.html)

Wartościowe są również bardzo proste obliczenia i pro
blemy znakomicie ułatwiające uczniom poprawną interpre
tację „astronomicznych” wielkości. I nie tylko.
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■ 1 i > % e l

• SyriuM
‘ ' •  ♦
f
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10. Odległość Ziemia —  Słońce wynosi ok. 150 min km. 
Ile czasu potrzebuje światło na przebycie tej drogi? Wyobraź 
sobie, że lecisz do Słońca szybkim samolotem z prędkością 
1200 km/godz. Ile czasu będzie trwała podróż?
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11. Każdy metr kwadratowy powierzchni Ziemi ustawio
ny prostopadle do kierunku promieni słonecznych otrzymuje 
od Słońca w każdej sekundzie 1,36 kJ energii. Opierając się 
na tej informacji, oblicz moc promieniowania Słońca. Naj
większa Polska elektrownia, Bełchatów, pracuje z mocą 4 440 
MW, dostarczając krajowi ok. 20% zużywanej energii elek- 
trycznej. Ile takich elektrowni produkowałoby tyle energii co 
Słońce?

12. To zdjęcie (rys. 7) zostało wykonane nieruchomym 
aparatem z bardzo długim czasem naświetlania. Gdzie (na 
jaką gwiazdę) był skierowany obiektyw aparatu? Oszacuj, 
ile czasu trwało naświetlanie zdjęcia.

13. Z obserwacji Hubble’a wynika, że wszystkie galakty
ki oddalają się od nas z prędkościami proporcjonalnymi do 
ich odległości. Czy wynika stąd, że znajdujemy się w środku 
Wszechświata?

n

i ii
^ys. 8

14. Nie jesteś pewien, czy w poprzednim ćwiczeniu udzie
liłeś poprawnej odpowiedzi? Aby się upewnić, wykonaj do
świadczenie. Potrzebna będzie gumka bieliźniarska (ok. 1 m) 
i przymiar krawiecki (lub inny). Do gumki przypnij (co 10 cm) 
spinacze biurowe (rys. 8). Nazwijmy środkowy spinacz DM 
(Galaktyka Drogi Mlecznej). Kolejne na prawo G |; G2, G3 
.. .Spinacze po lewej odpowiednio G ,, G 2 .. .Rozciągnij nie
co gumę. Nie zmieniając rozciągnięcia gumy, przyłóż taśmę 
mierniczą tak, aby kreska oznaczona jako 50 cm znalazła się 
naprzeciwko DM (tu być może przyda się pomoc kolegi (ko
leżanki)). Zobacz, jak oddaliły się od DM pozostałe galakty
ki. Teraz przenieś błyskawicznie do innej galaktyki, np. G2. 
Wystarczy w tym celu przesunąć taśmę mierniczą tak, aby 
kreska oznaczająca 50 cm znalazła się naprzeciwko G2. Zo-

W dniach 14-17 lipca 2006 r. w związku z 70-leciem 
odkrycia komety Lisa oraz rozpoczęciem budowy Ob
serwatorium Astronomicznego na Lubomirze we wsi 
Węglówka odbędzie się konferencja astronomiczna

STACJA ASTRONOMICZNA NA LUBOMIRZE 
w 70-lecie odkrycia komety Lisa

Wszystkich czytelników „Uranii-PA", astronomów 
zawodowych, członków PTA, PTMA, jak również sym
patyków zapraszamy do uczestnictwa w konferencji 
oraz do wygłoszenia referatów.

Zgłoszenia uczestnictwa (oraz zgłoszenia refera
tów) należy kierować do Zarządu Głównego PTMA 
w Krakowie (31-055 Kraków ul. Miodowa 13/35, tel. 
012-422-38-92 lub ptma@vistula.wis.pk.edu.pH 

Koszt uczestnictwa w konferencji 150 zł od osoby 
(dla zgłaszających się po 31 maja br. 180 zł). Wpiso
we prosimy przekazywać również do 31 maja na ad
res PTMA lub na jego konto w BPH O/Kraków 

nr 27 1060 0076 0000 4023 4001 0561 
W ramach tej opłaty uczestnicy otrzymają mate

riały konferencyjne, noclegi, wyżywienie oraz trans
port na trasie Krakow—Węglówka—Kraków.

Zapraszamy do uczestnictwa

Julian Murzyn Henryk Brancewicz
Wójt Gminy Wiśniowa Prezes PTMA

bacz, jak oddaliły się od niej pozostałe galaktyki. Możesz 
oczywiście powtórzyć doświadczenie dla innego rozciągnię
cia gumy.

15. W wielu miastach spotkać można zegary słoneczne 
(rys. 9). Czy czas, jaki wskazuje zegar słoneczny i czas, jaki 
odczytujesz z twojego zegarka, są tym samym czasem? Uza
sadnij swoje zdanie.

Juliusz Domański

Zegar słoneczny w Toruniu

Rys. 9
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w kraju

Do obserwacji Czerwonej Planety przydaje się globus 
Marsa —  warto jeszcze przed spojrzeniem w okular 
wiedzieć, na jakie lądy właśnie patrzymy. Niestety, 

takie cacko można kupić tylko wysyłkowo przez Internet za 
około sto dolarów. Bogumił Bubniak z Lipinek k. Biecza (nie
daleko Gorlic), miłośnik astronomii zajmujący się zawodo
wo kowalstwem artystycznym, postanowił sam zrobić taki 
globus.

—  Jak wpadłeś na pomysł, żeby zrobić globus Marsa? 
Pomysł zrodził się po przeczytaniu książki Arthura C. Clar-

ke’a „Śniegi Olimpu”. Zafascynował mnie Mars i zapragną
łem mieć globus tej planety. Na początku chciałem kupić, ale 
okazało się, że w naszym kraju jest ciężko go zdobyć, więc 
postanowiłem zrobić sobie sam.

—  Skąd wziąłeś części? Jakie narzędzia są potrzebne do 
budowy takiego globusa?

—  Minęło prawie pół roku, zanim zabrałem się do pracy. 
Przez ten okres poszukiwałem dokładnych map planety i pla
nowałem, co, jak i z czego będzie wykonane. Najpierw wy
konałem drewniany stojak (uchwyt) —  mam dostęp do nie
wielkiego warsztatu stolarskiego, zatem mogłem wykonać go 
samodzielnie. Kulę o średnicy 68 cm także wykonałem sam. 
Powstała ze sklejenia płatów styropianu o grubości 10 cm. 
Łuk stojaka posłużył jako wzór do wycięcia kuli. Następnie 
całość została wzmocniona siatką wyszpachlowana i na ko
niec pomalowana odpowiednim gruntem w celu ujednolice
nia i utwardzenia szpachli.

—  Jak nanosiłeś na globus siatkę i kontury marsjańskich 
lądów?

— Najbardziej żmudną pracą było nanoszenie siatki. Kreś
lenie jej rozpocząłem od wyznaczenia równika z punktami 
co 5°. Łącząc nitką bieguny z kolejnymi punktami na równi
ku, rysowałem południki, natomiast mocując do łuku stojaka 
ołówek i kręcąc kulą nanosiłem równoleżniki, oczywiście 
także co 5°. A szkicowanie konturów jest tym, na co czeka
łem —  Dolina Marinerów! Ależ ona jest piękna...

—  Globus jest ciągle ulepszany?
Pozostało mi jeszcze nanieść trochę więcej konturów, za-

OZMA 2006
Tegoroczny X Ogólnopolski Zlot Miłośników Astrono
mii odbędzie się na terenie stacji obserwacyjnej Pa- 
łucko-Pomorskiego Stowarzyszenia Astronomiczno- 
Ekologicznego w Niedźwiadach w dniach 3-6 sierp
nia 2006 r. Choćby z tego względu, że zlot ten będzie 
jubileuszowy (10.) organizatorzy zapewniają szereg 
atrakcji. Szczegóły w następnym numerze „Uranii-PA" 
oraz na stronie www.ozma.astronomia.pl na począt
ku maja. Serdecznie zapraszamy!

Zdzisław Szatkowski 
sekretarz PPSAE

Bogumił Bubniak i jego polski globus Marsa

Olympus Mons nakreślony według danych z NASA

kreślić koła podbiegunowe oraz zwrotniki Raka i Kozioroż
ca. No i wreszcie to, co najtrudniejsze —  pokrycie kiedyś 
całości kolorem. Myślę, że użyję do tego po prostu plakató- 
wek i na samym końcu planuję całość czymś zaimpregno
wać.

—  Czy łatwo jest zrobić taki globus?
—  Każdy etap, zarówno wykonanie stojaka, kuli, kreśle

nie siatki, jak i konturów nie jest łatwy. No, nie mówiąc już 
o kolorowaniu, na temat którego będę mógł coś powiedzieć 
dopiero za jakiś czas. Jedno jest pewne! Żeby zrobić sobie 
samemu taki globus, należy być cierpliwym i nienerwowym 
(w chwilach, gdy coś nie wychodzi) i mieć trochę wolnego 
czasu.

—  Czy myślałeś o tym, żeby zrobić jeszcze inne globusy, 
np. Księżyca albo Wenus?

—  Jeszcze nie wiem. Ewentualnie jeżeli będę „cierpiał” 
kiedyś na brak zajęcia. Chociaż —  Wenus? Hm, kto wie?

Na razie pozostaje nam czekać i podziwiać dotychczaso
we osiągnięcia na stronie internetowej: http://www.astrobo- 
di.of.pl/

Z Bogumiłem Bubniakiem rozmawiał Karol Pankowski
Zdjęcia wykonał Wiktor Bubniak

Polski globus Marsa
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Lipiec
Słońce

W lipcu deklinacja Słońca z dnia na dzień maleje, 
w związku z czym dni są coraz krótsze. Dnia 4 lipca Ziemia 
znajdzie się w najdalszym od Słońca punkcie swojej orbity 
— w aphelium.

W Warszawie 1 lipca Słońce wschodzi o 2h19m, zacho
dzi o 19h00m, a 31 lipca wschodzi o 2h55m, zachodzi o 18h29m. 
W lipcu Słońce wstępuje w znak Lwa.

Dane dia obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2006 P[°] B„[°] Ln n
VII 1 -2,77 2,85 7,56

3 -1,86 3,07 341,09
5 -0,95 3,29 314,61
7 -0,05 3,50 288,14
9 0,86 3,71 261,67
11 1,76 3,91 235,20
13 2,65 4,11 208,74
15 3,54 4,31 182,27
17 4,43 4,50 155,80
19 5,30 4,69 129,34
21 6,17 4,87 102,88
23 7,03 5,05 76,42
25 7,88 5,22 49,96
27 8,71 5,38 23,50
29 9,54 5,54 357,05

VII 31 10,35 5,69 330,59

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
1d13h42m i 28d18h39m — heliograficzna długość środ
ka tarczy wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec miesią

ca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu na
stępująca: pierwsza kwadra 3d16h37m, pełnia 11d03h02m, 
ostatnia kwadra 17d19h13m i nów 25d04h31m. W apogeum 
Księżyc znajdzie się 1 lipca o 20h13m, w perygeum 13 lipca 
o 17h31m i ponownie w apogeum 29 lipca o 13h04m.

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

niewidoczny.
Nad ranem, nisko nad północno-wschodnim horyzontem, 

można odnaleźć Wenus świecącą z jasnością-4m. W ciągu 
całego miesiąca wysokość planety nad horyzontem, mie
rzona na początku świtu cywilnego, tj. ok. godzinę przed 
wschodem Słońca, wzrośnie zaledwie z 8° do 10°. Przez 
teleskopy można zobaczyć tarczę Wenus, o średnicy ok. 
11”, w fazie zbliżającej się do pełni.

Na początku lipca, wieczorem, ok. godzinę po zacho
dzie Słońca, można próbować odnaleźć Marsa, świecące
go z jasnością +1,8m zaledwie 9° nad zachodnim horyzon
tem. W ciągu miesiąca wysokość planety nad horyzontem 
maleje i, przy tak małej jasności, pod koniec lipca jego ob-

A [°]
Rys. 1. Merkury, Wenus i Saturn nad wschodnim horyzontem 
(w Warszawie) w lipcu i sierpniu 2006 na początku świtu cy
wilnego (około godzinę przed wschodem Słońca)

serwacja staje się niemożliwa. Średnica tarczy planety wy
nosi zaledwie 4", co praktycznie uniemożliwia teleskopowe 
obserwacje jakichkolwiek szczegółów powierzchniowych.

Także wieczorem zobaczymy Jowisza, świecącego co
raz niżej nad południowo-zachodnim horyzontem z jasno
ścią -2,2m. W ciągu miesiąca wysokość planety nad hory
zontem, mierzona w godzinę po zachodzie Słońca, zmniej
sza się od 22° do 15°.

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

Uran i Neptun zbliżają się do opozycji i są widoczne 
całą noc 25° od siebie w gwiazdozbiorach odpowiednio 
Wodnika i Koziorożca.

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

W lipcu możemy obserwować w pobliżu opozycji jasne 
planetoidy:
(1) Ceres, (jasność 7,8m). 10 VII: 22h09,9m, -24°07’; 20 VII: 
22h05,5'11, -25° 15’; 30 VII: 21h59,1m, -26°26’.
(6) Hebe, (jasność 8,0m). 10 VII: 21h14,6"\ -9° 15’; 20 VII: 
21h09,6m, -10°47’; 30 VII: 21h02,4m, -12°43’.
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(15) Eunomia, (jasność 8,3m). 10 VII: 20h50,6m, 
-1 4 °4 6 ’; 20 VII: 20h41,8m, -1 4 °2 5 ’; 30 VII: 
20h31,8m, -14°08 ’.

Meteory
W drugiej połowie lipca można obserwo

wać meteory z kompleksu Akwarydów/Kapri- 
kornidów: Piscis Austrinidy (PAU) (22h44m, 
-30°), południowe delta Akwarydy (SDA) 
(22h36m, -1 6 °) i alfa Kaprikornidy (CAP) 
(20h28m, -10°). Roje te skladająsię ze słabych, 
stosunkowo wolnych meteorów, chociaż w 
skład CAP wchodzą też niekiedy bardzo ja
sne i powolne (a więc efektowne) bolidy. Połu
dniowe delta Akwarydy sąjednym z najaktyw
niejszych rojów nieba południowego, aktyw
ność dwóch pozostałych jest niska. Maksimum 
aktywności rojów przypada 28 lipca (PAU i 
SDA) i 30 lipca (CAP), toteż w ich obserwa
cjach nie będzie przeszkadzał Księżyc po no
wiu. wrześniu 2006 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

*  *  *

1d21h56m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 
Cyg osiąga minimum jasności. Jasność gwiaz
dy spada od 5,9m do 6,4m [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2005],

1d23h Minimalna libracja Księżyca (1,2°) w kierun
ku krateru Schickard (zacieniony).

1d23h32m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2003],

4 W  W swoim ruchu po orbicie wokółsłonecznej 
Ziemia znajduje się najdalej od Słońca, w aphe- 
lium, w odl. 1,016672 j.a.

5d23h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 5°.

6d19h Jowisz nieruchomy w rektascensji.

8d16h Maksymalna libracja Księżyca (8,8°) w kie
runku Sinus Iridium (zacieniona).

13d07h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3°.

14d23h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 1°.

15d Gwiazda zmienna długookresowa U Her (mi- 
ryda) (16h25,8m, +18°54’) osiąga maksimum 
jasności (7,5m) [mapka zamieszczona w „Ura
nii-PA" 2/2004],

15d03h Minimalna libracja Księżyca (2,0°) w kie
runku Mare Humboldtianum (zacienione).

18d07h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.

19d20h12m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 3/2003],

21d Gwiazda zmienna długookresowa RS Lib 
(15h24,3m, -22°55’) osiąga maksimum jasno
ści (7,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 
1/2004],

22d03h Maksymalna libracja Księżyca (8,6°) w kie
runku Mare Australe (zacienione).

22d23h Złączenie Wenus z Księżycem w odi. 5°.

22d23h21m Słońce wstępuje w znak Lwa, jego dłu
gość ekliptyczna wynosi wtedy 120°.

niu i wrześniu 2006 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

sierpniu 2006 (zaznaczone gwiazdy do 9m)
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24d 13h Złączenie Merkurego z Księżycem w od
ległości 9°.

26d01h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 
2 ° .

27d18" Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 
0 ,1°.

28d17h Merkury nieruchomy w rektascensji.

29d06h Minimalna libracja Księżyca (0,9°) w kie
runku krateru Schickard (zacieniony).

29d23h49m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) 
osiąga maksimum jasności (3,6m) [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 3/2003],

30d Gwiazda zmienna długookresowa SS Vir 
(miryda) (12h25,3m, +0°46’) osiąga maksi
mum jasności (6,8m).

31d Gwiazda zmienna długookresowa V Peg 
(22h01,0m, +6°07') osiąga maksimum ja
sności (8,7m) [mapka zamieszczona 
w „Uranii-PA" 4/2005],

Koziorożca w lipcu i sierpniu 2006 (zaznaczone gwiazdy do 9m)

42 Międzynarodowy 
Młodzieżowy 

Obóz Astronomiczny 
— IAYC 2006

Co roku w jakimś miejscu w Europie odbywa się Mię
dzynarodowy Młodzieżowy Obóz Astronomiczny 
— IAYC (International Astronomical Youth Camp).
Siedemdziesiąt osób w wieku 16-24 lat, pochodzą
cych z całego świata spędza razem trzy tygodnie 
dzieląc się swoją wiedzą i porozumiewając się w ję
zyku angielskim. Wszyscy oni interesują się astrono
mią.

IAYC różni się od innych obozów astronomicznych 
pod dwoma względami: tym, że jest to obóz między
narodowy, oraz tym, że każdy z uczestników pracuje 
nad własnym projektem badawczym. IAYC nie jest 
kursem astronomicznym, uczestnicy sami odkrywają 
fakty, a nie są ich uczeni. Różnią się oni między sobą 
tłem kulturowym, a wszyscy razem tworzą niepowta
rzalną atmosferę obozu. Organizatorzy obozu też kie
dyś byli jego uczestnikami. Teraz są członkami IWA 
e.V. — organizacji, która planuje wszystko związane 
z IAYC już przeszło trzy dekady.

W tym roku obóz będzie odbywał się po raz 42. 
IAYC 2006 odbędzie się w małej miejscowości Tre- 
mesek, w Czechach. Obóz rozpocznie się 15 lipca 
2006, a zakończy 5 sierpnia 2006 r.

Jeżeli lubisz przedmioty ścisłe, a w szczególności 
astronomię, chcesz pracować nad własnym projek
tem pod opieką lidera i nie masz problemu z porozu
miewaniem się w języku angielskim, zapraszamy do 
odwiedzenia naszej strony www.iayc.org i oczy
wiście uczestnictwa w obozie.

Anna Lesiewicz

Rys. 7. Mapa gwiazdozbioru Herkulesa do obserwacji gwiazdy zmien
nej S Her (16h51m53,9s, +14°56'31”). Podane jasności gwiazd po
równania (pole widzenia wynosi 6°, północ u góry)

Rys. 8. Mapa gwiazdozbioru Łabędzia do obserwacji gwiazdy zmien
nej R Cyg (19h36m49,4s, +50°12’00"). Podane jasności gwiazd po
równania (pole widzenia wynosi 2°, północ u góry)
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Sierpień
Słońce

W sierpniu deklinacja Słońca nadal maleje, w związku 
z czym dni są coraz krótsze. W  Warszawie 1 sierpnia Słoń
ce wschodzi o 2h56m, zachodzi o 18h27m, a 31 sierpnia wscho
dzi o 3h45m, zachodzi o 17h26m. W sierpniu Słońce wstępuje 
w znak Panny.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2006 P n B „ n LoH
VIII 1 10,75 5,77 317,37

3 11,54 5,91 290,92
5 12,31 6,05 264,47
7 13,07 6,18 238,02
9 13,81 6,30 211,58

11 14,54 6,42 185,13
13 15,24 6,53 158,69
15 15,94 6,63 132,25
17 16,61 6,72 105,82
19 17,26 6,81 79,38
21 17,90 6,89 52,95
23 18,51 6,96 26,52
25 19,11 7,03 0,10
27 19,68 7,08 333,67
29 20,23 7,13 307,25

VIII 31 20,76 7,17 280,83

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

B0, L0 —  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

25d00h11m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w drugiej połowie 

sierpnia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w  tym miesią
cu następująca: pierwsza kwadra 2d08h46m, pełnia 9d10h54m, 
ostatnia kwadra 16d01h51m, nów23d19h10m i ponownie pierw
sza kwadra 31d22h56m. W perygeum Księżyc znajdzie się 
10d18h29m a w apogeum 26d01h21m.

Planety i planetoidy
Przez prawie cały sierpień, nad ranem, nisko nad pół

nocno-wschodnim horyzontem można obserwować Merku
rego, którego jasność w ciągu miesiąca rośnie od +1,3m do 
—1,5m. Maksymalną wysokość nad horyzontem, wynoszącą 
na początku świtu cywilnego (tj. ok. godzinę przed wscho
dem Słońca) prawie 8°, planeta osiągnie w dniu 11 sierpnia. 
Przez teleskop, przy powiększeniu przynajmniej 100*, moż
na będzie wtedy zobaczyć tarczę Merkurego o średnicy 7" 
w fazie zbliżonej do kwadry. Przez teleskopy o średnicy 
obiektywu (zwierciadła) równej przynajmniej 10 cm i przy 
powiększeniu powyżej 150* można próbować dostrzec 
szczegóły powierzchniowe planety, w czym pomóc może 
użycie żółtego lub pomarańczowego filtru.

W porównaniu z lipcem, pogarszają się nieco warunki 
porannej widzialności Wenus i pod koniec miesiąca, na po

czątku świtu cywilnego, można ją  znaleźć na wysokości już 
tylko 7° nad wschodnim horyzontem.

Mars znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest nie
widoczny.

Z dnia na dzień pogarszają się warunki wieczornej widzial
ności Jowisza i pod koniec sierpnia, w godzinę po zachodzie 
Słońca, będzie go można próbować odnaleźć na wysokości 
już tylko 10° nad południowo-zachodnim horyzontem.

Pod koniec sierpnia nad porannym, wschodnim horyzon
tem pojawi się Saturn, którego wysokość z dnia na dzień będzie 
rosła i pod koniec miesiąca, na początku świtu cywilnego, znaj
dziemy go już na wysokości 11°, świecącego z jasnością 0,7m.

W sierpniu panują bardzo dobre warunki obserwacji Ura- 
na (5,7m) i Neptuna (7,8m) w związku z ich zbliżaniem się do 
opozycji. Do dostrzeżenia tarcz obu planet (o średnicach od
powiednio 3,7” i 2,3”) niezbędny jest teleskop o średnicy przy
najmniej 10 cm i powiększeniu 100*.

Wieczorem można obserwować Plutona, jednakże jasność 
planety wynosi jedynie 13,9m i do jej zaobserwowania niezbęd
ny jest teleskop o średnicy zwierciadła przynajmniej 15 cm.

W sierpniu w pobliżu opozycji znajdują się jasne planetoidy: 
(1) Ceres, (jasność 7,6m). 9 VIII: 21h51,1m, -27°33’; 19 VIII: 

21h42,3m, -28°29’; 29 VIII: 21h33,8m, -29°09’.
(6) Hebe, (jasność 7,9m). 9 VIII: 20h54,0m, -14°54’; 19 VIII: 

20h45,7m, -1 7°07’; 29 VIII: 20h39,0m, -19°12’.
(15) Eunomia, Qasność 8,5m). 9 VIII: 20h21,5m, -13°54 ’; 

19 VIII: 20h12,3m, -13°42'; 29 VIII: 20h05,2m, -13°30 \

Meteory
Od 17 lipca do 24 sierpnia promieniują słynne Perseidy 

(PER), rój związany z kometą 109P/Swift-Tuttle, o najbar
dziej regularnej corocznej aktywności. Model struktury stru
mienia przewiduje w tym roku wystąpienie głównego maksi
mum w nocy 12/13 sierpnia w godzinach 23:00— 1:30. W 
tym okresie radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Per- 
seusza i ma współrzędne: rekt. 3h09m, deki. +59°. Obserwa
cje Perseidów w tym roku praktycznie uniemożliwi znajdują
cy się w pełni Księżyc.

W sierpniu nadal można obserwować meteory z komplek
su Akwarydów/Kaprikomidów. Są to przede wszystkim Połu
dniowe iota-Akwarydy (SIA) i Północne iota-Akwarydy 
(NIA). SIA promieniują w okresie od 25 lipca do 15 sierpnia 
(maksimum 4 sierpnia) z radiantu o współrzędnych rekt. 22h16m, 
deki. -15°, natomiast NIA promieniują w okresie od 11 do 31 
sierpnia (maksimum 20 sierpnia) z radiantu o współrzędnych 
rekt. 21h48m, deki. -6°. Tak jak opisane wcześniej roje kom
pleksu, także i te mało aktywne roje składają się ze słabych, 
stosunkowo wolnych meteorów. W porannych obserwacjach 
SIA nie będzie przeszkadzał Księżyc po pierwszej kwadrze, 
a w obserwacjach NIA Księżyc zbliżający się do nowiu.

W okresie od 3 do 25 sierpnia możemy także obserwować 
meteory z roju kappa-Cygnidów (KCG). Maksimum aktyw
ności roju przypada 18 sierpnia, gdy współrzędne radiantu 
wynoszą: rekt. 19h04m, deki. +59°. Także i ten rój składa się ze 
słabych, bardzo wolnych meteorów, lecz jego obserwacjom nie 
będzie przeszkadzał zbliżający się do nowiu Księżyc.

* *  *

2d07h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 5°.
2d22h14m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga minimum 

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

4d20h Zakrycie gwiazdy r  Sco (2,8m) przez ciemny brzeg Księży
ca po pierwszej kwadrze, widoczne w całej Polsce (Szczecin
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kalendarz astronomiczny 2006 If ^ U S t(|  ̂IT̂ X3' ^ H

20h25m — Krosno 20h43m).
5d07h Maksymalna libracja Księżyca (9,7°) w kierunku Sinus Iri

dium (zacieniona).
6d23h08m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum ja

sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003], 
7d00h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 

w odległości 19°.
7d12h Saturn w koniunkcji ze Słońcem.
7d23h00m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga minimum 

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

8d Gwiazda zmienna długookresowa S Her (16h51,9m, +14°57’) 
osiąga maksimum jasności (7,6m).

9d13h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
10d06h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 2°.
10d22h Neptun w opozycji do Słońca.
11 d08h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 0,7°.
11d10h Minimalna libracja Księżyca (1,6°) w kierunku Mare Hum- 

boldtianum (zacienione).
13d Gwiazda zmienna długookresowa % Cyg (miryda) (19h50,5m, 

+32°55') osiąga maksimum jasności (5,2m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2002],

13d21h51m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003], 

14d22h33m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2001],

18d17h Maksymalna libracja Księżyca (9,6°) w kierunku Mare 
Australe (zacienione).

19d Gwiazda zmienna długookresowa W Cet (miryda) (0h02,1m, 
-14°41') osiąga maksimum jasności (7,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 4/2002],

21d00h Złączenie Merkurego z Saturnem w odl. 0,5°.

22d03h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
22d17h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
22d22h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 0,7°.
23d06h25m Słońce wstępuje w znak Panny, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wtedy 150°.
25d Gwiazda zmienna długookresowa R Cas (miryda) (23h58,4m, 

+51°24’) osiąga maksimum jasności (7,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 6/2002],

25d12h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 1°.
25d17h Minimalna libracja Księżyca (0,4°) w kierunku krateru Schic- 

kard (zacieniony).
27d00h Złączenie Wenus z Saturnem w odl. 0,07°.
30d Gwiazda zmienna długookresowa R Cyg (miryda) (19h36,8m, 

+50°12’) osiąga maksimum jasności (7,5m).
30d Gwiazda zmienna długookresowa V Cas (miryda) (23h11,6m, 

+59°42’) osiąga maksimum jasności (7,9m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 4/2004],

30d00h14m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003], 

31d Gwiazda zmienna długookresowa V Mon (miryda) (6h22,7m, 
-2°11’) osiąga maksimum jasności (7,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 5/2003],

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

Aby otrzymać datę w obowiązującym w lipcu i sierpniu 
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
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Rys. 9. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w lipcu 
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
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Rys. 10. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w sierp
niu 2006 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Callisto). Prze
rwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w cieniu pla
nety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy planety), 
wschód na lewo
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poradnik obserwatora

Interesujące obiekty: Psy Gończe

Obiekt
Rodzaj
obiektu

a
[h : m :s]

<5 V
[mag.]

Rozmiary
kątowe

Obserw. wizualne 
D[mm] / pow.

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

M3 GK 13:42:12,0 +28:23:00 6,3 18' 40-60/8-15x 40-70/135-500

M 51 G 13:29:52,6 +47:11:44 8,1 11,2'x6,9'

M 94 G 12:50:53,1 +41:07:17 8,1 11,2’x9,r

M 106 G 12:18:57,8 +47:18:25 8,3 18,6'*7,2'
60-80/30-60x 60-80/600-1000

M 63 G 13:15:49,0 +42:01:59 8,5 12,6'x7,2'

NGC 4631 G 12:42:07,6 +32:32:30 9,0 15’x3,3'

NGC 4449 G 12:28:11,3 +44:05:42 9,4 5,1'x3,7'

NGC 4490 G 12:30:36,1 +41:38:34 9,5 5,9'x3,1'

NGC 5195 G 13:29:59,2 +47:16:03 9,6 5,4'x4,3'
70-100/40-80x 80/800-1200

NGC 4214 G 12:15:38,8 +36:19:39 9,6 7,9'x6,3’

NGC 5005 G 13:10:56,1 +37:03:31 9,8 5,4’x2,7'

NGC 4244 G 12:17:29,9 +37:48:28 10,0 16,6'x 1,9'

NGC 5033 G 13:13:28,0 +36:35:36 10,0 10'x5,6’

NGC 4395 G 12:25:48,8 +33:32:48 10,0 13,2'xH'
120-150/80x 100/800-1200

NGC 4656 G 12:43:58,1 +32:10:11 10,1 15,3'x2,4'

NGC 4151 G 12:10:32,3 +39:24:24 10,3 6,3'x4,5'

NGC 5371 G 13:55:40,0 +40:27:44 10,5 4,4'x3,6' 150/80-100x 150/1500-2000

NGC 4618 G 12:41:33,0 +41:09:04 10,6 4,4'x3,8'

NGC 4111 G 12:07:02,9 +43:04:00 10,8 4,6'x1,0'

NGC 4143 G 12:09:36,2 +42:32:04 10,8 2,3’x1,4’

NGC 4145 G 12:10:01,7 +39:52:58 10,8 5,9'x4,3'

NGC 4242 G 12:17:30,0 +45:37:09 10,9 5,0’x3,8'
170-200/100x 150-200/2000

NGC 5353 G 13:53:26,7 +40:16:59 11,1 2,8'x1,5'

IC 4182 G 13:05:49,3 +37:36:23 11,1 4,8'x4,1'

NGC 4220 G 12:16:11,8 +47:52:59 11,3 3,9'x1,4'

NGC 4217 G 12:05:50,6 +47:05:24 11,3 5,2'x1,5'

NGC 4346 G 12:23:27,9 +46:59:38 11,3 3,3'x1,3'

NGC 5377 G 13:56:16,7 +47:14:08 11,3 4,6'x2,7'

NGC 4138 G 12:09:29,7 +43:41:08 11,3 2,6'x1,7'

NGC 4460 G 12:28:45,5 +44:51:52 11,4 4,4'x1,4’

NGC 5383 G 13:57:04,9 +41:50:46 11,5 3,5'x3,1'

NGC 4914 G 13:00:42,9 +37:18:53 11,5 3,6'x2,2'

NGC 5273 G 13:42:06,0 +35:39:00 11,5 2,8'x2,5' 200-250/120x 200-250/2000

NGC 4800 G 12:54:37,8 +46:31:53 11,6 1,8'x1,4'

NGC 5350 G 13:53:21,5 +40:21:50 11,6 3,2'x2,6'

NGC 5112 G 13:21:56,6 +38:44:07 11,6 3,9’x2,9'

NGC 5198 G 13:30:11,4 +46:40:15 11,7 2,1'x1,9'

NGC 5297 G 13:46:23,4 +43:52:21 11,7 5,6'x 1,3'

NGC 4485 G 12:30:31,3 +41:42:03 11,7 2,4'x1,7'

NGC 5395 G 13:58:37,9 +37:25:31 11,7 3,1'x1,7'

NGC 5444 G 14:03:24,1 +35:07:57 11,7 2,7'x2t3’

G — galaktyka, GK —  gromada kulista

Wiesław Skórzyński
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recenzje U-PA

Leszek M. Sokołowski: ELEMENTY 
K O SM O L O G II dla  n au czyc ie li, 
studentów i dociekliwych uczniów. 
Wyd. ZamKor, s. 280, Kraków 2005.

Skoro dr hab. Leszek Sokołowski, pra
cownik naukowy W ydziału Fizyki, 
Astronomii i Informatyki Stosowanej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako
wie, zaznacza w tytule, że Elementy Ko
smologii... są między innymi dla „do
ciekliwych uczniów”, to w takim razie 
są również dla dociekliwych miłośni
ków astronomii. Potwierdza to zresztą 
powoływanie się autora na podręcznik 
Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych 
(autorzy: Maria Fiałkowska, Krzysztof 
Fiałkowski, Barbara Sagnowska) oraz 
na pozycję ks. prof. Michała Hellera 
Ewolucja Kosmosu i kosmologii (zob. 
np. „Urania-PA” nr 2/2006).

Prezentowana tu książka rozwiewa 
przede wszystkim wiele mitów, którymi 
obrosła szczególna i ogólna teoria względ
ności (STW i OTW) oraz kosmologia —  
nie tylko wśród niektórych miłośników 
astronomii (że nie wspomnę już o nawie
dzonych „poprawiaczach” fizyki współ
czesnej).

Im dalej w las, tym więcej drzew, czyli 
staje się gęściej i w lesie, i we wczesnym 
Wszechświecie... Jednak żarty na bok, 
bowiem sprawy zaczynają być poważne 
pod różnymi względami, również języko
wymi, o czym będzie na samym końcu tych 
pobieżnych z konieczności uwag.

Zaczęło się od... paradoksu Olbersa: 
dlaczego nocne niebo jest ciemne? Nie 
potrafiła tego wyjaśnić fizyka Newtona 
(prowadziła właśnie do paradoksu!). Spór 
trwał parę stuleci, wzmożony dodatkowo 
paradoksem grawitacyjnym Seeligera 
i sprawą tzw. „śmierci cieplnej” Wszech
świata, czyli kwestią jego cech termody
namicznych. Tym właśnie wielusetwieko- 
wym (bo być może nawet od czasów 
starożytnych filozofów greckich...) zma
ganiom z „oporną materią” Kosmosu jest 
poświęcona prezentowana tu pozycja.

Po szerokim wprowadzeniu Czytelni
ków we współczesną problematykę ko
smologiczną —  łącznie z wyjaśnieniem 
pojęcia Wszechświata oraz roli fizyki i geo
metrii w kształtowaniu kosmologii —  au
tor przechodzi do wyłożenia założeń tej 
dziedziny nauki —  teoretycznych i empi
rycznych.

Szczególną i szczegółową uwagę au
tor poświęca słynnym modelom Fried- 
manna oraz nie mniej słynnemu prawu 
Hubble’a, jak również osobliwości po
czątkowej i ewolucji Kosmosu. Jak się 
wydaje, modele Friedmanna najpewniej 
zdają sprawę z kształtu i ewolucji Wszech
świata, wbrew temu, co początkowo są
dził o nich sam Einstein. Kształt i ewolu
cję Kosmosu opisuje oczywiście tzw. stała 
k  określająca charakter krzywizny czaso
przestrzeni. Może ona przyjmować trzy 
wartości: jeśli & =+l,to  Wszechświat jest 
zamknięty (stanowi go czterowymiarowa 
sfera); jeśli k=  0, to Wszechświat jest pła
ski (euklidesowy); natomiast jeśli k = — 1, 
to Wszechświat jest otwarty (czasoprze
strzeń jest zakrzywiona i nieskończona). 
Dodajmy jeszcze, iż w drugim i trzecim 
przypadku nasz Wszechświat będzie się 
rozszerzał zawsze! Ponadto autor przed
stawia kwestię odległości w kosmologii, 
tak często nurtującą niektórych miłośni
ków astronomii. W trakcie opisu ewolu
cji Kosmosu jest szeroko uwzględnione 
również rozmieszczenie galaktyk we 
Wszechświecie, bogato ilustrowane głę
bokimi przeglądami nieba (obrazującymi 
m. in. tzw. Wielkie Mury, Supergromady, 
Grupę Lokalną —  należy do niej Droga 
Mleczna, a dokładniej nasza Galaktyka).

Istotny parametr naszego Wszechświata 
stanowi jego średnia gęstość r  : najogól
niej biorąc jeśli r .  <  r^, to Wszechświat 
jest otwarty; jeśli rv > r^, to Wszechświat 
jest zamknięty. Obecnie przyjmuje się, że 
r .  ~  rp  Sprawa jest jednak bardziej zawi
ła, o czym Czytelnik może się przekonać 
podczas lektury.

Sporo miejsca autor poświęcił też pro
mieniowaniu tła— drugiemu, po „uciecz
ce galaktyk”, dowodowi na ekspansję 
(ewolucję) Wszechświata. Obecnie nato
miast trwają intensywne poszukiwania 
neutrinowego promieniowania tła, co oka
zało się niełatwym zadaniem wobec ist
nienia trzech rodzajów neutrin, niemal bez- 
masowych i prawie nie oddziałujących 
z materią.

Dwa następne rozdziały, bardzo ob
szerne, przedstawiają: dzieje wczesnego 
Wszechświata (od opisu pierwotnej pla
zmy fizycznej, problemu grawitacji kwan
towej, Ery Plancka, ery kolejno wyłania
jących się „cząstek elementarnych”, po erę 
radiacyjną i rekombinacji atomów, głów
nie wodoru), a także problem pochodze

nia pierwiastków w obserwowanym Ko
smosie (rozpowszechnienie pierwiastków, 
pierwotna nukleosynteza, reakcje termo- 
nukleame i cykle przemian, eksplozje no
wych i supernowych —  czyli powstawa
nie pierwiastków w gwiazdach). Zamyka 
ten rozdział porównanie teorii pierwotnej 
nukleosyntezy z danymi empirycznymi, 
które ją  potwierdzają.

Ostatni rozdział— Poza modelem stan
dardowym (autor ma na myśli zarówno 
standardowy model kosmologiczny, jak 
i standardowy model cząstek elementar
nych) —  przedstawia egzotyczne hipote
zy dotyczące pochodzenia i ewolucji 
Wszechświata (lub jej braku... ), w tym 
zasadę antropiczną i problem inflacji. O ile 
ta ostatnia została niedawno zweryfikowa
na empirycznie, to zasada antropiczna 
(zwłaszcza silna albo „ostateczna”) jest 
w gruncie rzeczy niefalsyfikowalna, dla
tego większość uczonych (oraz filozofów 
i teologów) odrzuca jąjako „drogę do zro
zumienia Wszechświata”.

Podsumowuje tę pozycję „powrót do 
początku”, czyli do paradoksu Olbersa, 
który zainicjował ciąg pytań i wątpliwo
ści odnośnie natury obserwowanego 
Wszechświata, aż te kwestie wyłoniły 
z siebie kosmologię współczesną. Zasad
niczy tekst kończy zdanie: Ciemność noc
nego nieba świadczy o tym, że Wszech
świat miał początek i jego  wiek je s t 
skończony.

Do tekstu podstawowego książki są 
dołączone Aneksy (12) przybliżające pew
ne problemy matematyczne oraz fizycz
ne, kolorowe fotografie obiektów pozaga- 
laktycznych, mapy rozkładu temperatury 
promieniowania tła (w tzw. barwach 
umownych), wybrana literatura przedmio
tu i Skorowidz.

Wracając do Aneksów —  sądzę, iż to 
w nich należało umieścić większość wy
prowadzeń, ponieważ tekst zasadniczy tak 
jest nimi przeładowany, że nawet „docie
kliwy uczeń” nie poradzi sobie z nimi. 
Inna sprawa to fatalna, wręcz niechlujna 
edycja, wręcz nie uznająca obowiązują
cej w polskim interpunkcji! Prowadzi to 
niekiedy do niezamierzonego efektu nie- 
zrozumiałości tekstu —  co właściwie au
tor miał na myśli? A szkoda, bowiem au
tor włożył wiele trudu w zaznajomienie 
nas z wielką przygodą intelektualną ludz
kości.

T. Zbigniew Dworak
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astronomia i muzyka

Muzyka z Internetu

Każdy miłośnik astronomii ma
jący możliwość korzystania 
z  Internetu docenia to źródło 

informacji, jak  i wspaniałych zdjąć 
obiektów astronomicznych. Na na
stępnej stronie kolega Roman Schrei- 
ber podaje świetny przykład adresu 
internetowego, pod którym można po
słuchać różnych dźwięków o kosmicz
nym pochodzeniu. Jest to również bo
gate źródło muzyki, która może być 
obiektem naszego zainteresowania.

Aby nie zatonąć w tym potężnym in- 
fooceanie, ograniczę się tu do jednej 
tylko witryny: Strefy Wirtualnej Pol
ski (http://strefa.wp.pl), gdzie można 
znaleźć ponad 70 tys. plików dźwię
kowych w formacie mp3. Można je  
stamtąd nie tylko odsłuchać, ale legal
nie i za darmo pobrać na dysk twardy 
komputera czy do innych urządzeń od
twarzających muzykę.

W Strefie każdy twórca muzyki może 
założyć swoje konto i umieszczać w nim 
swoje dzieła, przyporządkowując je  do 
jednego z istniejących działów gatun
ków muzycznych. Mnie interesuje dział 
„Elektroniczna”, a w szczególności pod
działy , Ambient” i „El-Muzyka”.

Przed laty sam umieściłem tam kil
ka utworów skomponowanych przez 
kolegę, Andrzeja Matusewicza, jako tło 
muzyczne do pewnej międzynarodowej 
meteorytowej imprezy zorganizowanej 
na zamku w Lidzbarku Warmińskim,

gdzie mieszkam. Muzyka sama w so
bie okazała się na tyle interesująca, że 
namówiliśmy autora do wydania jej 
w postaci kasety  m agnetofonow ej 
(technologia nagrywania własnych płyt 
CDR dopiero raczkowała). Gdy skrom
ny nakład uległ wyczerpaniu, Andrzej 
zgodził się na zamieszczenie swoich 
kompozycji w Sieci. Są tam do dziś 
(http://andrzejmatusewicz.mp3.wp.pl).

Bardziej nastrojow ą muzykę ko
smiczną pasującą do kontemplacji roz
gwieżdżonego nieba, znajdziemy na 
stronie Adama Certamen Bownika. To 
bardzo płodny artysta (89 opublikowa
nych utworów!) mający skłonność do 
tworzenia dłuższych form m uzycz
nych i często sięgający do tematyki 
astronomicznej, co widać po tytułach 
zamieszczonych w Strefie albumów 
(Ekliptyka, Vega, S  Andromedae, Pho- 
bos, Olympus Mons). Muzyką Bow
nika zainteresowała się ostatnio nie
miecka wytwórnia „Syngate” i wydała 
już 2 albumy z jego muzyką. Najnow
szy album nosi tytuł Mars Global In
spiration  i jak  łatwo się dom yślić, 
został zainspirowany trwającymi ba
daniami powierzchni Czerwonej Pla
nety. Niestety, szanse na zaistnienie za
wartych tam kompozycji w Sieci są 
raczej nikłe (no, chyba że wytwórnia 
nie będzie nimi zainteresowana, cze
go oczywiście życzyć Adamowi nie 
wypada).

Od jakiegoś czasu, przynajmniej li- 
czebnościowo, internetowe dokonania 
Bownika zostały zdystansowane przez 
innego twórcę, Krzysztofa Duszkiewi- 
cza, tw orzącego  głów nie m uzykę 
w nurcie ambient i wcale nie łatwiejszą 
w odbiorze. Może mało tu odniesień 
do astronomii, ale muzyka naprawdę 
ciekawa.

Od jakiegoś czasu moim faworytem 
jest jednak Mr Smok (Adam Borkow
ski), czyli 1/4 zespołu Endorphine 
(http://www.smok.mp3.wp.pl). Jego 
muzyka działa na mnie wybitnie tera
peutycznie i bardzojestem ciekaw, jak 
zabrzmi na żywo pod kopułą planeta
rium (mam nadzieję usłyszeć w tym 
roku w Olsztynie łub Fromborku).

Połowy w morzu dźwięków za po
mocą Sieci mogą trwać długo. Obo
wiązkowo muszę tu jeszcze wymienić 
Piotra Lenarta, akustyka z lubelskie
go radia, który przez kilka lat prowa
dził tam własne audycje „Elmania” , 
prezentujące szerokie spektrum muzy
ki elektronicznej. Obecnie sam two
rzy i publikuje swoje dzieła. Podczas 
ubiegłorocznego koncertu na dzie
dzińcu olsztyńskiego zamku zachwy
cił mnie czystością wypracowanego 
brzm ienia. Poniew aż jego  m uzyka 
z roku na rok staje się coraz bardziej 
dojrzalsza, warto będzie poświęcić mu 
więcej uwagi.

Jacek Drążkowski

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANU-PA
Prenumerata na rok 2006 (6 zeszytów) kosztuje 54 zł (zagraniczna 70 zł). 
Cena pojedynczego zeszytu 10 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

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

Nr 44 116022020000000055305241

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

Karolina Wojtkowska 
Centrum Astronomii UMK 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
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tel/fax (0-56) 611 30 14/611 30 08
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relaks z Uranią

Rozw iązaniem  krzyżów ki z „Uranii- 
-PA” nr 1/2006 były w założeniu nazwy 
i  księżyców Urana: „KORDELIA, JU

LIA, ROZALINDAI ARIEL”. Pomimo słusznych 
uwag p. Piotra Brycha (zamieściliśmy je w dziale 
listów w „Uranii-PA” 2/2006) dotarło do redakcji 
10 rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami. 
Nagrody książkowe wylosowali: Grzegorz Gó
recki z Mikołowa i Piotr Wirkus z Lęborka. Gra
tulujemy. Nagrody wyślemy pocztą. Dodatkową 
nagrodę otrzymuje Piotr Brych z Warszawy za 

J  analityczne potraktowanie naszej zabawy. 
Zapraszamy do nowej krzyżówki, gdzie tradycyj
nie do diagramu należy wpisać słowa odpowiada
jące poniższym opisom. Litery z wyróżnionych 
pól utworzą hasło, które jest rozwiązaniem krzy
żówki.

1. Np. wodne
2. Białe lub brązowe
3. Planeta lodu
4. Nazwisko twórcy polskiego globusa Marsa
5. Cząstka
6. Jedna z jasnych gwiazd zimowego nieba
7. Promień ...
8. Inaczej Gruneberg
9. Masa ...
10. Krzemiany o budowie warstwowej
11. Wieża w Zielonej Górze
12. Substancje z wbudowaną wodą
13. Najjaśniejsza gwiazda na niebie
14. Chronodynamika ...
15. Tak nazywana jest mgławica M82

Krzyżówka

Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy dwie książki o te
matyce astronomicznej. Na rozwiązania czekamy do końca czerwca 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.

Nazwy księżyców, które tworzyły hasto „System Urana” w diagramie w „Uranii-PA” 1/06: 
CRESSIDA, TYTANIA, DESDEMONA, PORTIA, OFELIA, UMBRIEL, PUK, OBERON, MI
RANDA, BELINDA, BIANKA (pisownia wg Słownika szkolnego. Astronomia, WSiP 1994)

Ciekawe strony internetowe...

W dzisiejszej notce proponuję krótką wycieczkę w świat fal radiowych po
wstających w Układzie Słonecznym. Można je nie tylko zarejestrować, ale po 
odpowiednim przetworzeniu (trochę tak, jak w zwykłym odbiorniku radio
wym) również usłyszeć.

Pod adresem http://www-pw.physics.uiowa.edu/space-audio/ znajdziemy 
próbki sygnałów pochodzących od najróżniejszych obiektów z magnetosfe- 
rycznym otoczeniem Ziemi włącznie. Wszystkie obserwacje łączy fakt wy
korzystania dla ich przeprowadzenia urządzeń zbudowanych przez grupę prof. 
Donalda Gumetta z University of Iowa. Uczestniczy ona do dziś w większo
ści misji związanych z obserwacjami fal radiowych i plazmowych w naszym 
układzie planetarnym (ostatnie dane pochodząz misji magnetosferycznej CLU
STER oraz z sondy CASSINI krążącej obecnie wokół Saturna). Dostępne na 
stronie próbki dotyczą naturalnych emisji radiowych Ziemi, takich jak Kilo
metrowe Promieniowanie Radiowe Ziemi (AKR), czy ich odpowiednika dla 
Saturna, emisji rejestrowanych w okolicach Ganimedesa, Callisto, Europy, 
ale też produkowanych w koronie słonecznej, jak i na krańcach heliosfery. 
Można nawet posłuchać, jak brzmią elektromagnetyczne sygnatury wyłado
wań atmosferycznych Saturna, lub co „słychać” w trakcie przechodzenia przez 
pierścienie planety.

(rs)
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Zaćmienie Słońca 
29 marca 2006 r.
Nasz Przyjaciel z Grecji, Anthony Ayiomamitis, już parę godzin po 
zaćmieniu, przysłał nam kilka zdjęć z tego niezwykłego spektaklu 
Natury. Wraz z ok. 3 tys. gości z całego świata przeżywał i foto
grafował zaćmienie na maleńkiej (9 km kw.) greckiej wyspie Ka- 
stelorizo we wschodniej części archipelagu Wysp Egejskich. Liczba 
gości 15 razy przewyższała liczbę mieszkańców. Ale przepiękna 
pogoda pozwoliła cieszyć się spektaklem, obserwować perły Bai- 
ly'ego (zdjęcie u góry), koronę wraz z licznymi protuberancjami 
u jej podstawy (zdjęcie w środku) oraz niezwykłą zmianę kolory
styki nieba (której niestety zdjęcia nie potrafią uchwycić).

Przytaczamy też zdjęcia nadesłane nam przez Tomasza Ścię- 
żora z Krakowa. Nasz Kolega obserwował w Turcji, w miejscowo
ści Side. Wszystkie zdjęcia wykonał aparatem Practica LTL na 
film ie FUJI Superia 200 ASA, obiektywem 135 mm z dołączonym 
konwerterem 2« (wypadkowa ogniskowa 270 mm). Poniżej, pier
ścień z diamentem z końcowego stadium fazy częściowej. Pre
zentowane niżej zdjęcie korony słonecznej to efekt złożenia 9 zdjęć 
fazy całkowitej wykonanych w zakresie ekspozycji od 1/500 do 
10 s. Dodatkowo został zwiększony kontrast m etodą „nieostrej 
maski” . Jako ciekawostkę zamieszczamy to zdjęcie usytuowane 
na tle korony sfotografowanej przez satelitę SOHO. U dołu se
kwencja przebiegu zaćmienia: zdjęcia faz częściowych wykona
no, poczynając od 9:30 UT co 10 min, zdjęcie fazy całkowitej wy
konano o 10:57 UT
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