wrzesień— październik

■ Astronomia teraelektronowoltowych fotonów
gamma w erze obserwatorium HESS
■ 160. rocznica odkrycia Neptuna i Trytona
■ Misja Stardust, czyli kometa w laboratorium

Astronomia
teraelektronowoltowych
fotonów gamma...
(patrz tekst M.Ostrowskiego s.196)
Rys. 5. Mapa HESS-a wysokoenergetycznej emisji gamma pozostałości
po wybuchu supernowej RX J1713.7-3946. Dla porównania nałożono na
nią kontury mapy rentgenowskiej tego samego obiektu. Zgodność obu map
pokazuje uzyskane przez HESS-a, a niedostępne wcześniej możliwości ob
razowania w zakresie astronomii gamma

Rys. 6. Przelot pulsara PSR B1259-63 w pobliżu jego
gorącego towarzysza SS 2883, przez niesferyczny,
„dyskowy” obszar wiatru gwiazdowego i silne pole pro
mieniowania. Kolorowe paski wzdłuż orbity pulsara ob
razują obserwowaną w kolejnych nocach intensywność
promieniowania gamma z tego układu podwójnego po
wyżej 380 GeV

PSR J1G17-50!

{9-1702

Rys. 7. Częściowy przegląd płaszczyzny
Galaktyki w promieniowaniu gamma po
zwolił na znalezienie wielu niezidentyfiko
wanych obiektów pokazanych obok na ko
lejnych panelach. W prawym dolnym rogu
pokazano wiązkę obserwatorium HESS
(tak byłoby widać obiekt punktowy), co
wskazuje na rozciągłą naturę przedstawio
nych tu niezidentyfikowanych źródeł. Na
mapach zaznaczono środki emisji odkry
tych obiektów oraz rozmaite znane obiekty
w pobliżu danego obiektu niezidentyfikowa
nego (po szczegóły trzeba się zwrócić do
oryginalnej publikacji naukowej)
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
fot. A. DaukszaA

W tym numerze pragniemy przybliżyć Państwu nową dziedzinę badań
astrofizycznych, związanych z obserwacjami niezwykle energetycznych fotonów
gamma produkowanych we wnętrzach gwiazd. Są to energie niekiedy dziesiątki
milionów razy większe, niż energie fotonów optycznych docierających do nas
z powierzchni gwiazd. Obserwacje tego promieniowania są możliwe
z powierzchni Ziemi, a najnowszy budowany międzynarodowym wysiłkiem
w Namibii teleskop nosi kryptonim HESS. Oznacza to, że właśnie wkraczamy
w okres badań niezwykłych zjawisk związanych z wysokoenergetycznymi
procesami nietermicznymi we Wszechświecie. O tych problemach pisze jeden
z uczestników tych badań, prof Michał Ostrowski z Krakowa.
Ciekawe wyniki badań pyłu kometarnego w Układzie Słonecznym przy pomocy statku
kosmicznego Stardust przedstawia znany badacz komet i planetoid dr Krzysztof Ziołkowski
z Warszawy. Sonda kosmiczna przeszła przez otoczkę pyłową komety 81 P/Wild 2 i dostarczyła
na Ziemię próbki pyłu tej komety oraz wykonała kilkadziesiąt doskonalej jakości zdjęć je j jądra.
Oprócz więc badań czysto astronomicznych mogliśmy materię komety poznawać za pomocą badań
laboratoryjnych.
We wrześniu 2006 r. mija 160. rocznica odkrycia Neptuna i jego największego satelity Trytona.
Ciekawą historię odkrycia tej planety i je j księżyców kreśli dla nas p ro f Tadeusz Z. Dworak
z Krakowa.
Nie zmieściliśmy w ostatnich numerach „ Uranii ” wszystkich otrzymanych opowieści
o wyprawach na marcowe, całkowite zaćmienie Słońca. Przytaczamy więc w tym numerze opisy
wyprawy zorganizowanej przez Kolegów z Krakowa oraz rezultaty wyprawy kol. Jerzego Speila
z Wałbrzycha, dzięki któremu poprawiamy błąd, jaki zakradł się do tekstu kol. Andrzeja Trepki. Piotr
Brych analizuje natomiast możliwości wzajemnych zakryć planet w naszym Układzie Słonecznym.
W Rozmaitościach będziecie mogli Państwo znaleźć szereg opisów najnowszych odkryć
astronomicznych, a w wiadomościach z Kraju raport o bieszczadzkich warsztatach naukowych
poświęconych badaniom pól elektromagnetycznych bardzo niskich częstości (ELF), połączonych
z otwarciem nowej stacji obserwacyjnej „Hyłaty ”.
Nauczycielom polecamy wywiad jaki Koledzy z portalu Astronomia.pl przeprowadzili z dr. hab.
Lechem Monkiewiczem na temat nowych możliwości nauczania fizyki, astronomii i informatyki.
Portalowi dziękujemy za zgodę na publikowanie tego ciekawego wywiadu w Uranii-PA.
Z przykrością donosimy o nagłej śmierci długoletniego członka obu polskich Towarzystw
Astronomicznych i autora wielu artykułów w „ Uranii” i w „Postępach Astronomii”, kol. dra inż.
Andrzeja Marksa i, piórem Jego Córki Moniki, przedstawiamy Jego sylwetkę w In memoriam.
Jak zwykle radzimy, za sprawą opracowań kolegów Tomasza Sciężora, Wiesława
Skórzyńskiego i Darka Graczyka co, ja k i kiedy obserwować na jesiennym niebie. Kolega
Zbigniew Dworak nie poleca lektury książki Wiktora Stoczkowskiego Ludzie, bogowie i przybysze
z kosmosu, a Jacek Drążkowski w felietonie muzycznym Bilet na Marsa prezentuje projekt
muzyczny inspirowany przyszłymi lotami ludzi na czerwoną planetę. Jak zwykle nie zabrakło
krzyżówki i wskazania ciekawych stron internetowych.
Życzę Państwu przyjemnej lektury i pięknego jesiennego nieba

Toruń, w sierpniu 2006 r.

5 /2 0 0 6

UR A N IA

- POSTĘPY ASTRO N O M II

193

00105

czytelnicy piszą,
Szanowny Panie Redaktorze,
Z zainteresowaniem prze
czytałem artykuł Andrzeja Trepki „Zaćmienie zaćmieniu nie
równe” („Urania-PA”, nr 4/2006,
s.169), gdyż sam obserwowa
łem dwa całkowite zaćmienia
Słońca: tegoroczne i w1999r.
Mimo że p. A. Trepka jest nie
wątpliwie doświadczonym ob
serwatorem nieba, nie ustrzegł
się — jak uważam — kilku istot
nych błędów. Najpierw pisze,
że korona słoneczna....w po
bliżu maksimum (cyklu sło
necznego) bywa wydłużona,
przy minimum zaś falująco ko
lista . . Tymczasem jest wręcz
odwrotnie, podkreśla się to
w każdym podręczniku astro
nomii, a ponadto wystarczy
przeanalizować zdjęcia korony
słonecznej wykonane w czasie
kilku zaćmień. Pan Trepka pi
sze dalej o koronie słonecznej
.... 11 sierpnia 1999 r. w pobli
żu minimum plam słonecznych
była «prawidłowo» kolista ...”.
Faktycznie, korona była wtedy
niemal kolista; sam to widzia
łem, a sprawdzić można na
wielu wykonanych wtedy zdję
ciach, jednakże nie było wtedy
.... minimum plam słonecznych
...”, bowiem aktywność sło

neczna była wysoka i zbliżała
się do kolejnego maksimum.
Świadczyły też o tym liczne pro
tuberancje widoczne poza kra
wędzią zaćmionego wówczas
Słońca. Dalej p. Trepka pisze
„... 29 marca 2006 r. zaskoczył
mnie zupełny brak korony sło
necznej ...”. Nieprawda! Koro
na słoneczna była; piękna
i efektowna, nie tak rozległa
jak w 1999 r., ale wydłużona
w płaszczyźnie równikowej, jak
bywa to w okresie niskiej ak
tywności słonecznej. Widać to
na zdjęciach zamieszczonych
w tym samym numerze „Uranii-PA”. W okolicach biegunów
słonecznych była faktycznie
m izerna, ale „po bokach” ,
w um iarkowanych szeroko
ściach heliograficznych ster
czały wydłużone „rogi”. W za
łączeniu przesyłam dwa wyko
nane przeze mnie w Side (Tur
cja) zdjęcia potwierdzające te
obserwacje. Uważam, że moje
uwagi warto zamieścić w „Uranii-PA”, gdyż mylne informacje
na temat korony słonecznej
mogą zamącić w głowach po
czątkujących obserwatorów.
Z poważaniem,
Jerzy Speil
Wałbrzych

Tu może być reklama Twojej Firmy!
Nasz cennik je st następujący:
cała strona kolorowa:
1000,00 zł
cała strona czarno-biała: 400,00 zł
Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych:
1/2 s.:
300,00 zł
1/4 s.:
200,00 zł
1/8 s.:
100,00 zł — ten rozm iar traktujemy jako
najmniejszy „moduł".
Podobnie jest ze stroną kolorową.
Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze lamy!

* * *

Korona słoneczna zaćmienia 29 marca br. w Turcji. Fot. Jerzy Speil
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Szanowna Redakcjo,
Na drugiej stronie okładki
ostatniego zeszytu „Uranii” zo
baczyłem zdjęcie kamiennego
kręgu tworzącego zegar sło
neczny w Milanówku. Pamię
tam, że już kiedyś wcześniej
było publikowane na łamach
Waszego Pisma zdjęcie po
dobnego obiektu z Lidzbarka
Warmińskiego. Ostatnio mia
łem okazję być w Lidzbarku
i o s o b iś c ie p o ro z m a w ia ć
z twórcą tych „neomegalitycznych” konstrukcji. Okazało się,
że nie jest mu znany krąg utwo
rzony w Warszawie w parku
przy B ibliotece Narodowej
(utworzony pierwotnie w roku
1999 na Polach Mokotowskich,
ale ze względu na liczne akty
wandalizmu został przeniesio
ny w nowe, bezpieczniejsze
miejsce, niestety, już nie tak
atrakcyjne wizualnie). Pomy
ślałem, że może to zaintereso
wać również innych czytelni
ków „Uranii", w związku z czym
pozwalam sobie załączyć kilka
zdjęć tego obiektu. Tworzy go

U R A N I A - Po stęp y A s t r o n o m ii

12 w miarę równomiernie roz
łożonych na obwodzie koła gła
zów o dość znacznych rozmia
rach (te w Lidzbarku i Milanów
ku są jednak mniejsze!), a w
centrum znajduje się okazały
kamień pełniący rolę „osi świa
ta”. Autorami owego kręgu są
pracownicy Instytutu Archeolo
gii Uniwersytetu Warszawskie
go (stworzyli go w ramach ak
cji „Archeologia żywa”). Co
prawda, krąg ów nie rości pre
tensji do pełnienia funkcji zega
ra, ale jego wygląd sam narzu
ca takie skojarzenia.
Serdecznie pozdrawiam
Andrzej Pilipiuk
Kraków

Sprostowanie:
W poprzednim zeszy
cie „Uranii-PA” na ss.
176 i 181 w podpisach
pod zdjęciami zmieni
liśmy imię pani Gabrieli
S o w y na W e ro n ik a .
Autorkę i Czytelników
s e rd e c z n ie p rz e p ra 
szamy.
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Michał Ostrowski

Dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu
wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstałe
z połączenia się „Uranii” — dotychczasowe
go miesięcznika PTMA, ukazującego się od
1922 r. i „Postępów Astronomii” — dotych
czasowego kwartalnika PTA. wychodzącego od
1953 r. Patronat: Polskie Towarzystwo Astro
nomiczne i Polskie Towarzystwo Miłośników
Astronomii. Zachowana zostaje dotychczaso
wa numeracja „Uranii”. Pismo jest częściowo
finansowane przez KBN.
Nakład: 1500 egz.

Obserwowane przez nas promieniowanie gwiazd pochodzi z ich powierzchni, a energia
jego fotonów jest mierzona w megaelektronowoltach. Źródłem tej energii są reakcjeją
drowe zachodzące w bardzo wysokiej temperaturze we wnętrzach gwiazd, gdzie produko
wane sąfotony gamma o energiach dziesiątki milionów razy większych. Cząstki ojeszcze
większej energii produkowane są w wielu nietermicznych „akceleratorach kosmicznych ”,
takich jak pozostałości po wybuchu gwiazd supernowych, dżety w otoczeniu czarnych
dziur czy aktywnejądra galaktyk itp. Nowe technologie pozwalają na Ziemi odbierać to
promieniowanie. A to oznacza, że wkraczamy obecnie w okres badań niezwykłych zjawisk
związanych z wysokoenergetycznymi procesami nietermicznymi we Wszechświecie
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Redaktor Naczelny:
Andrzej Woszczyk, CA UMK Toruń

Sonda kosmiczna Stardust przeleciała przez otoczkę pyłową komety 81P/Wild2, zebra
ła pyły kometarne, sfotografowała wielokrotniejądro tej komety i powróciła na Ziemię.
Usiłowała też pobrać próbki materii międzygwiazdowej przepływającej przez Układ
Słoneczny. Teraz zebrana materia jest przedmiotem badań laboratoryjnych. Do tych
badań zaproszeni są też miłośnicy astronomii wyposażeni w dobry komputer
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Korekta:
Bożena Wyrzykowska
Adres Redakcji:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Centrum Astronomii
ul. Gagarina 11
87-100 TORUŃ
teł. (0-56)611 30 52
fax. (0-56) 621 93 81
Poczta elektroniczna (E-mail address):
aw@astri.uni.torun.p!

We wrześniu minie 160. rocznica odkrycia Neptuna, a kilkanaście dni późniejjego naj
większego satelity, Trytona. Ciekawa była historia tych odkryć. Przez zlekceważenie
wyników rachunków młodszego kolegi i niestaranne obserwacje Anglicy z Greenwich
i Cambridge stracili szansę odkrycia tej planety, która ostatecznie została odkryta dzię
ki rachunkom Josepha Leverriera z Paryża i obserwacjom jego rówieśnika Johanna
Gotfrieda Gallego z Berlina w dniu 23 września 1846r. Świat naukowy uznał Francuza
Leverriera za odkrywcę planety, ale 10 października tego samego roku Anglik, miłośnik
astronomii William Lassell, odkryłjej pierwszego satelitę nazwanego później Trytonem

■■■

Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Zarząd Główny - Sekretariat
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa
tel. (0-22) 841 00 41 wewn. 146
E-mail: hania@camk.edu.pl
WWW: www.pta.edu.pl
Polskie Tow arzystwo Miłośników Astronomii
Zarząd Główny
ul. Miodowa 13 m.35, 31-055 Kraków
tel. (0-12) 422 38 92
E-mail: ptma@oa.uj.edu.pl
WWW: oa.uj.edu.pl/~ptma
Numer zamknięto w sierpniu roku 2006
* Materiałów nie zamówionych Redakcja
nie zwraca, a wykorzystując zastrzega so
bie prawo do ich redagowania i skracania
* Przedruk materiałów i zdjęć tylko za zgo
dą Redakcji. * Opinie i poglądy formuło
wane przez Redakcję i Autorów nie repre
zentują oficjalnego stanowiska obu patro
nujących nam Towarzystw *
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W kolorze: Astronomia teraelektronowoltowych fotonów gam m a... (okł. II); Gale
ria Uranii (okł. III, wkł. I, IV); Podczerwony obraz M42 (okł. IV)

rozmaitości: Problem obfitości litu rozwiązany! (202); Dwanaście planet

Układu Słonecznego? (202); Ile ma stała Hubble''a? (203); Planety bez... gwiaz
dy (203); Wzajemne zakrycia planet Układu Słonecznego (214); Zmienne pole
magnetyczne Ziemi (216); Krater na Antarktydzie (216); Jeziora na Tytanie
(217); Pozostałości supernowych (217)

Druk:
Zakład Poligraftczno-Wydawniczy
POZKAL, Inowrocław

Prenum erata w roku 2006 kosztuje 54 zł.
Można również zamawiać pojedyncze zeszyty
w cenie 10 zł.

160. rocznica odkrycia Neptuna i Trytona
T. Zbigniew Dworak

Adres WWW:
http://urania.pta.edu.pl
http://urania.camk.edu.pl

Dystrybucja:
Karolina Wojtkowska, CA UMK.
ul. Gagarina 11, 87-100 TORUŃ
tęl. (0-56)611 30 14
E-mail: urania@astri.uni.toran.pl

Misja Stardust, czyli materia komety w ziemskim
laboratorium
K rzysztof Ziołkowski
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NA OKŁADCE
Zdjęcie Neptuna uzyskane 25 sierpnia 1989 r. przez sondę kosmiczną Voyager 2 pod
czas największego zbliżenia do planety. Wtedy Neptun był najbardziej odległą od Słońca
planetą Układu Słonecznego, a Voyager 2 do dzisiaj jest jedynym statkiem kosmicznym,
który odwiedził Neptuna i rodzinę jego satelitów. Ze względu na swą bardzo eliptyczną
orbitę, aż do 1999 r. Pluton znajdował się bliżej Słońca niż Neptun. Planeta ta, podobnie
ja k Uran zbudowana głównie z ciekłej wody, metanu i amoniaku, jest otoczona gęstą
atmosferą złożoną z wodoru i helu. Posiada liczne grono satelitów oraz pierścienie. Jej
największy satelita Tryton ma bardzo urozmaiconą rzeźbę powierzchni i prawdopodob
nie dużą aktywność wulkaniczną.
U R A N IA -
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Reakcjom jądrowym
zachodzącym w centrach
gwiazd towarzyszy emisja
fotonów gamma o energiach
niekiedy dziesiątki milionów
razy większych niż energie
optycznych fotonów
docierających do nas
Z powierzchni tych gwiazd,
W skali energetycznej mówimy
tu o energiach sięgających
dziesiątek
megaelektronowoltów
(1 M eV = 106 eV). Analogiczne
wysokoenergetyczne fotony
powstają przy rozpadach
promieniotwórczych niektórych
izotopów promieniotwórczych
na Ziemi', unosząc część
uwolnionej energii wiązania
początkowego jądra. Różnice
energii wiązania
zaangażowanych w te reakcje
jąder wynoszą zwykle niewielki
procent ich energii
spoczynkowej, odpowiadający
właśnie wspomnianym wyżej
skalom M eV czy dziesiątek
MeV. W tytule artykułu
mówimy
o teraelektronowoltowych (TeV)
fotonach, czyli tych niosących
milion (!) razy większe energie
od fotonów gamma
Z promieniotwórczości
naturalnej. Oznacza to,
Że wkraczamy w odkrywany
obecnie do badania zakres
niezwykłych zjawisk związanych
z wysokoenergetycznymi
procesami nietermicznymi
we Wszechświecie
196

teraelektronowoltowych fotonów
gamma w dobie
obserwatorium

HESS
1. P rocesy p rzyspieszan ia
cząstek prom ien io w a n ia
kosm iczn ego a gen eracja
w ysokoen ergetyczn ych
fo to n ó w g a m m a
Aby wytworzyć foton niosący ener
gię 1 TeV (równoważną zamianie na
energię masy spoczynkowej 1000 ato
mów wodoru!), są potrzebne cząstki
0 energiach jeszcze większych. „Pro
dukcja” takich cząstek nie jest łatwa
1tylko w szczególnych obiektach, wy
dajnych kosmicznych akceleratorach
mogą być one wytwarzane.
Jak przyspieszyć proton lub tym
bardziej 2000 razy lżejszy od niego
elektron do energii 1000 razy większej
niż energia spoczynkowa protonu?
Współczesna astrofizyka zna kilka pro
cesów, które mogą wykonać takie zada
nie. Za najbardziej efektywny z nich jest
uznawany tzw. proces akceleracji Fer
miego na jm ncie fali uderzeniowej. Ba
dania teoretyczne pokazały, że może on
wytwarzać cząstki w bardzo szerokim
zakresie energii, z widmem energetycz
nych o (w przybliżeniu) charakterze
potęgowym. W ysokoenergetyczne
cząstki o takich nietermicznych rozkła
dach nazywamy ze względów historycz
nych promieniowaniem kosmicznym,
U R A N IA
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choć te „promienie” to cząstki, a nie fo
tony. Największych szans na ich wytwa
rzanie należy się spodziewać w obiek
tach z potężnymi falami uderzeniowymi
— w pozostałościach po wybuchach
gwiazd supernowych, w otoczeniu szyb
ko ratujących gwiazd neutronowych
(„pulsarów”) wiejących silnie relatywi
stycznymi wiatrami namagnesowanej
plazmy czy w relatywistycznych wypły
wach („dżetach”) z okolic czarnych
dziur w skalach gwiazdowych (zjawi
sko mikrokwazara) albo galaktycznych
(obiekty związane z aktywnymi jądra
mi galaktyk, takie jak kwazary czy ra
dioźródła pozagalaktyczne).Wiemy, że
wszystkie te obiekty przyspieszają cząst
ki promieniowania kosmicznego, nie do
końca się jednak orientujemy, jak efek
tywnie to robią i do jak wysokich ener
gii. Same naładowane relatywistyczne
cząstki z analizowanego źródła (przy
najmniej te o energiach znacznie poni
żej skali 1019eV) często do nas w ogóle
nie docierają bo przeszkadza im w tym
międzygwiazdowe lub międzygalaktyczne pole magnetyczne, a te, którym
udaje się osiągnąć okolice Ziemi, mie
szają się całkowicie, błądząc w galak
tycznym polu magnetycznym. Zatem
pomiary promieniowania kosmicznego
docierającego w pobliże naszej planety
5/Q006

dają nam tylko rozm ytą inform ację
o wymieszanych widmach i wydajnościach różnych źródeł takiego promie
niowania.
Szansę na bezpośrednie rozpoznanie
obiektów, które produkują wysokoener
getyczne cząstki, daje nam obserwacja
cząstek neutralnych— fotonów łub neu
trin — przelatujących bez przeszkód
przez pole magnetyczne, wypełniające
(na ile potrafimy to zmierzyć) całą prze
strzeń kosmiczną. Prowadzonymi już
badaniami strumieni fotonów gamma
zajmujemy się w tym artykule, ale nale
ży pamiętać, że rozwijane obecnie ob
serwacje „teleskopami neutrinowymi”
wkrótce staną się ważnym uzupełnie
niem w astronomii wysokich energii. Jak
powstają takie wysokoenergetyczne fo
tony lub neutrina? Jeśli mamy obiekt
astronomiczny — powiedzmy dla sku
pienia uwagi, że to jest fala uderzenio
wa w pozostałości po wybuchu gwiaz
dy supernowej — który przyspiesza do
wysokich energii jądra atomowe (w tym
oczywiście protony, jądra wodoru) oraz
elektrony, to cząstki te będą promienio
wać, zderzając się z otaczającym ośrod
kiem lub promieniować, oddziaływując
z otaczającymi polami elektromagne
tycznymi. Procesy takie zachodzą w sa
mym obiekcie lub w jego pobliżu, gdy
cząstki napotkają gęstą materię do zde
rzeń, silne pola magnetyczne czy pola
promieniowania.

Promieniowanie elektronów:
synchrotronowe i w odwrotnym
efekcie Comptona
Obserwacje promieniowania synchro
tronowego, które wskazują jednoznacz
nie na obecność wysokoenergetycznych
(relatywistycznych) elektronów, nie roz
strzygają konkretnie, ilejestw nich ener
gii, bo takie samo promieniowanie może
być wytworzone przy mniejszej ilości
relatywistycznych elektronów i silniej
szym polu magnetycznym lub większej
ilości elektronów i m niejszym polu.
Często ocenia się gęstość elektronów,
przyjmując, że jest w nich tyle samo
energii co w polu magnetycznym (tzw.
,nałożenie ekwipartycji”), ale ocena taka
jest niepewna. W dodatku przy ocenia
nych parametrach ośrodka w, powiedz
my, pozostałości po supernowej łatwo
obserwowane synchrotronowe promie
niowanie radiowe jest wytwarzane przez
elektrony o względnie niskich energiach
rzędu gigaelektronowolta (GeV). Jeśli
5/2006

Najlepsi kandydaci - młode,
świecące synchrotronowo w X
pozostałości po supernowych

Cas A

30 arcmin

O

H.E.S.S. PSF

motiiwa emisja w zakresie TeV

Rys. 1. Młode pozostałości po supernowych świecące synchrotronowo w zakresie
rentgenowskim muszą zawierać elektrony (a zatem i protony) z energiami wielu TeV.
S ą to więc obiecujące obiekty dla obserwacji astronomii gamma najwyższych energii.
Na rysunku przedstawiono kilka takich obiektów w skali ich rozmiarów na niebie. Kół
ko w lewym dolnym rogu pokazuje w tej samej skali kątową zdolność rozdzielczą
obserwatorium H ESS

interesuje nas akceleracja do w spo
mnianych wyżej energii rzędu dziesią
tek czy nawet setek TeV, to musimy
zw ykle analizow ać prom ieniow anie
synchrotronowe w zakresach powyżej
optycznego, najlepiej w rentgenow 
skim lub, jak w mgławicy Krab (patrz
ramka s.199), nawet dolnych zakresach
gamma. Niekiedy trudno odróżnić je od
zwykłego świecenia gorącej plazmy, ale
jeśli to potrafimy zrobić, od razu wska
zuje nam to na obiekty podejrzane o ak
celerację elektronów (a zatem i proto
nów) do bardzo wysokich energii. Dla
przykładu na rys. 1 pokazano świecące
synchrotronowo w zakresie X cztery po
zostałości po supernowych. Obiekty na
rysunku są pokazane w skali rozmiarów
kątowych na niebie i wszystkie są po
tencjalnymi obiektami do obserwacji
także w zakresie najwyższych energii.
Wynika to z faktu, że te świecące syn
chrotronowo relatywistyczne elektrony
muszą się zderzać z fotonami w otacza
jącym ośrodku i przekazywać im dużą
część własnej energii. Procesy takie na
zywają się procesami odwrotnego roz
praszania Comptona, a odbite fotony
tła mikrofalowego czy podczerwone
go prom ieniow ania galaktyki albo
światła gwiazd mogą po odbiciu stawać
się fotonami o dużych energiach się
gających niekiedy skali TeV. Cieka
wym procesem, efektywnym na przy
kład w „gorących plamach” radioźródeł
pozagalaktycznych, jest rozpraszanie
komptonowskie przez elektrony foto
nów synchrotronowych wyprodukowa
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nych wcześniej przez te same elektro
ny. Proces ten oznaczany jest często an
glojęzycznym skrótem jako proces SSC
{synchrotron selfcompton). Warto za
uważyć, że ilość energii promieniowa
na z danego obiektu w odwrotnym pro
cesie Comptona zależy jedynie od widm
(„ilości w danym zakresie energii”) elek
tronów i rozpraszanych fotonów, a NIE
zależy od pola magnetycznego. Zatem
pom iar ilości fotonów kom ptonow skich, o ile znamy gęstość rozprasza
nych fotonów, pozwala na wyznacze
nie gęstości elektronów. W powiązaniu
z obserwowanym prom ieniowaniem
synchrotronowym tych samych elektro
nów pozwala to z kolei zmierzyć pole
magnetyczne w danym obiekcie. Ta
metoda pomiaru pola magnetycznego
jest dla bardzo wielu obiektów astrofi
zycznych jedyną możliwą do zastoso
wania.

Promieniowanie gamma
relatywistycznych protonów
W omawianym przypadku pozosta
łości po supernowej fala uderzeniowa
zasadniczo w taki sam sposób przyspie
sza protony i inne jądra atomowe jak
elektrony. Jednak ze względu na dużą
masę spoczynkowąjąder ich promienio
wanie synchrotronowe jest w normal
nych warunkach zbyt słabe do rejestra
cji i jedyną informację o ich obecności
możemy uzyskać z rejestracji efektów
ich zderzeń z jądrami atomów otaczają
cego ośrodka. W zaprezentowanych
schematycznie poniżej zderzeniach wy197

sokoenergetycznych jąder między sobą,
w tym w najbardziej elementarnych zde
rzeniach proton-proton (lub krótko
„pp”), powstają krótko żyjące piony, 71°,
które nieomal natychmiast rozpadają się,
wytwarzając fotony gamma:

p +p-*p +p+n°
-*y+ y
Pow stające fotony gamma mogą
przejąć znaczącą część energii orygi
nalnego protonu promieniowania ko
smicznego. Aby ten mechanizm dzia
ła ł efek ty w n ie, oprócz protonów
promieniowania kosmicznego musimy
mieć stosunkowo gęsty gaz międzygwiazdowy, z którego atomami (do
kładniej jądrami tych atomów) wyso
koenergetyczne protony m ogą się
zderzać. Dodajmy, że samych cząstek
prom ieniow ania kosm icznego je s t
o wiele za mało, aby wzajemne zderze
nia odegrały tu jakąś rolę.

2. „Czerenkowowskie”
teleskopy gamma
„Nisko- i średnioenergetyczne” pro
mieniowanie gamma, docierając do Zie
mi, zderza się z atomami w górnej war
stwie atmosfery, tworząc cząstki wtórne,
które z kolei zderzając się z następnymi
atomami dzielą swą energię na coraz
większą liczbę cząstek. W rezultacie
prawie cała energia początkowego fo
tonu zostaje szybko zaabsorbowana,
a do powierzchni Ziemi docierają jedy

5 usec

j

Kształt obrazu
odróżnienie czystek PK
Orientacja obrazu
kierunek pęku

Rys. 2. Technika rejestracji fotonu gamma przez teleskop dzięki świeceniu kaskady
cząstek wtórnych. Kaskada rozpoczynająca się na wysokości około 10 km nad po
wierzchnią Ziemi generuje „naleśnik" niebieskiego promieniowania Czerenkowa, któ
ry lecąc zgodnie z kierunkiem początkowego fotonu, pada na ziemię w kole o promie
niu około 100 m. Jeśli w tym miejscu stoi teleskop, to może w swoim ognisku zareje
strować krótki błysk, jak przykładowo przedstawiono w prawym górnym rogu. Z ilości
zarejestrowanych fotonów obserwator może ocenić energię początkowego fotonu gam
ma, z kształtu obrazu odróżnić kaskady wywoływane przez zakłócające obserwacje
cząstki promieniowania kosmicznego (PK), a z orientacji obrazu można wyznaczyć
kierunek, z którego przyleciał foton gamma

nie niekiedy produkowane przy tym
miony („ciężkie elektrony”) nie dające
pewnej możliwości stwierdzenia, jaka
cząstka je wytworzyła. Dlatego astrono
mia promieniowania gamma przy takich
energiach — od MeV do GeV — wy
maga wysyłania detektorów na pokła

znaczenie stereoskopii

kierunek do źródła jest
na osi obrazu kaskady
zwykle trzeba obser
wacji wielu kaskad
dla jego dokładnego
wyznaczenia
Rys. 3. Jeśli kaskada wywołana przez foton gamma jest obserwowana stereoskopowo przez kilka teleskopów, to wszystkie jej parametry, a zatem i parametry oryginalne
go fotonu, są wyznaczane znacznie dokładniej. Na rysunku pokazano, jak obraz ka
skady wyglądałby po dodaniu obserwacji z 3 teleskopów Czerenkowa
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N atężenie
energia w pęku
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dzie obserwatoriów kosmicznych. Naj
bardziej znanym z nich było Obserwa
torium Comptona (Compton Gamma
Ray Observatory), które kilka lat temu
zakończyło aktywne „życie”, a w przy
szłym roku zostanie wysłane kolejne ob
serwatorium GLAST. Znakomite in
strumenty niesione przez kosmiczne
obserwatoria promieniowania gamma
nie mogą jednak wykonywać obserwa
cji nieba w zakresie energii znacznie
przekraczającym kilkadziesiąt GeV.
Wynika to zarówno z trudności umiesz
czenia na orbicie detektora mogącego
mierzyć energię w tak wysokim zakre
sie, ale przede wszystkim z faktu, że na
powierzchnię detektora, porównywalną
rozmiarem z rozłożonym numerem
„Uranii”, z obserwowanego silnego ko
smicznego źródła gamma padałby jeden
foton w okresie wielu dni lub nawet
miesięcy. Naprawdę mała ilość, gdy się
chce coś zmierzyć.
Sytuacja zmienia się radykalnie na
lepsze, gdy zmieniamy technikę obser
wacji na rejestrację kaskad atmosferycz
nych wywoływanych przez wysoko
energetyczne fotony gamma. Wtedy
jeden teleskop w obserwatorium takim
jak HESS wykorzystuje detektor atmo
sferyczny o rozmiarze ~1 km2, odpo5/200Ó

wiednio zwiększając ilość rejestrowa
nych fotonów. Ten problem z możliwą
do rejestracji ilością fotonów dobrze ilu
struje zamieszczone tutaj (ramka) wid
mo mgławicy Krab, gdzie satelitarne
w yniki obserw acji znakom itym in 
strum entem EG RET m ają znacznie
większe błędy niż precyzyjne pom ia
ry naziemne instrumentem HEGRA,
poprzednikiem HESS-a.
Praca naziemnego, tzw. „czerenkowskiego” obserwatorium gamma polega
na rejestracji kaskad cząstek wtórnych
wytwarzanych w górnych warstwach
atmosfery ziemskiej przez wpadające
z Kosmosu fotony gamma (rys. 2 i 3).
Wytwarzane i lecące w kaskadzie elek
trony i pozytrony poruszają się w atmo
sferze szybciej niż leci w niej światło,
emitując przy tym promieniowanie od
kryte oryginalnie przez rosyjskiego fi
zyka P aw ła C zerenkow a (n o b listy
z 1958 r.). W przypadku omawianych tu
taj kaskad świecenie Czerenkowa przy
padające na zakres niebieski i bliskiego
ultrafioletu może być obserw ow ane
„normalnymi” teleskopami optycznymi
jako rozmyte na niebie błyski światła.
Ze względu na rozmytą naturę tych bły
sków jakość optyczna stosowanego te
leskopu może być stosunkowo niska,
natomiast ponieważ ilość fotonów do
cierających do Ziemi jest niewielka, sto
sowane zwierciadła muszą mieć wielką
pow ierzch n ię, a system odbiorczy
w ognisku teleskopu musi być niezwy
kle wydajny. Te wymagania spowodo
wały, że teleskopy czerenkowowskie bu
dow ane są zw ykle z m ozaikow ym i
zwierciadłami, a odbiornikiem jest ba
teria fotopowielaczy o wysokiej wydaj
ności kwantowej. Cechy te zilustrowa
ne są na zdjęciach obserwatorium HESS
w Namibii (rys. 4), gdzie ze względów
oszczędnościowych zastosowano nawet
mozaikę zwierciadeł o kształtach koło
wych.
Skrót nazwy europejskiego obserwa
torium HESS pochodzi od pierwszych
czterech wyrazów jego pełnej angiel
skiej nazwy High Energy Stereoscopic
System o f Imaging Atmospheric Cherenkov Telescopes (czyli Wysokoenerge
tyczny system obrazujących atmosfe
rycznych teleskopów C zerenkow a).
Nawiązuje on też z rozmysłem do na
zwiska odkrywcy promieniowania ko
smicznego, Wiktora Hessa, bo obserwa
cje źródeł promieniowania gamma to
równocześnie badanie źródeł promienio5 /2 0 0 6

Obserwowany zakres widma elektromagnetycznego
Obserwacje astronomiczne obejmują bardzo szeroki zakres widma elek
tromagnetycznego: rejestrujemy promieniowanie z Kosmosu w zakresie
częstości v od okołolO8 Hz do 1029 Hz lub odpowiadającym mu zakresie
energii E od około 10~7 eV do 1014 eV (dokładny związek pomiędzy tymi
wielkościami to hv = E, gdzie stała Plancka h = 4 10-15 eV s). Pełen za
kres obejmuje 21 rzędów wielkości, przy czym zakres astrofizyki wyso
kich energii obejmuje, licząc rzędami wielkości, połowę tego zakresu, a za
kres astrofizyki promieniowania gamma to górna 1/3 całego zakresu.
Przykładowe zakresy obserwacyjne:
FOTONY (charakterystyczne skale)
Częstotliwość
109 Hz
1011 Hz
1014 Hz
1015 Hz
1016 Hz
1018 Hz
1021 Hz
1024 Hz
1027 Hz

Energia

Nazwa zakresu

10-6 eV
10-4 eV
0,1 eV
1 eV
10 eV
103 eV
106 eV
109 eV
1012 eV

radiowy
daleka podczerwień
bliska podczerwień
optyczny
ultrafiolet
rentgenowski
miękki gamma
gamma
gamma wysokich energii
1 keV - 100 TeV
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Mgławica Krab jest pięknym przykładem obiektu astronomicznego obser
wowanego w całym wspomnianym wyżej zakresie widma.
Punkty obserwacyjne zaznaczone różnymi symbolami prezentują dane
obserwacyjne mgławicy Krab, a linie ciągłe to teoretyczne krzywe modelowe
(„SYN” — składowa synchrotronowa promieniowania, „IC" — składowa ge
nerowana w odwrotnym efekcie Comptona) wyjaśniające obserwowane pro
mieniowanie. W zakresie wysokich energii podano nazwy nie działających
już instrumentów, którymi uzyskano prezentowane wyniki (COMPTEL
i EGRET z satelitarnego obserwatorium Compton oraz naziemne obserwa
torium HEGRA). U dołu rysunku zaznaczono zakresy obserwacyjne obejmo
wane przez 3 obserwatoria promieniowania gamma, w pracy których biorą
udział astrofizycy z Polski — orbitalne obserwatorium INTEGRAL i naziemne
obserwatoria HESS i MAGIC.
Obecnie rejestrujemy na Ziemi kosmiczne cząstki promieniowania kosmicz
nego o energiach przekraczających 1020 eV (to nieco niewyobrażalna dla
cząstki elementarnej energia kilkudziesięciu dżuli!). Ponieważ takie cząstki,
zderzając się w przestrzeni kosmicznej z otaczającym je ośrodkiem, produ
kują fotony o równie wielkich energiach, więc można się spodziewać, że gór
ny zakres energii obserwowanych fotonów przesunie się w niedalekiej przy
szłości w górę o dalsze 6 rzędów wielkości. Na razie jednak technika odróż
niania fotonów od jąder promieniowania kosmicznego jest w tym zakresie
energii niewystarczająca dla prowadzenia takich obserwacji, choć sytuacja
może się zmienić już w najbliższych latach dzięki postępom obserwacji de
tektorem AUGER (patrz „Urania” 3/2003).

U RAN IA

- POSTĘPY ASTRONOMII

199

wania kosmicznego. HESS to w tej
chwili najznakomitszy instrument obser
wacyjny w zakresie astronomii gamma
najwyższych energii, a od momentu
swego otwarcia w pełnej konfiguracji 4
teleskopów w 2004 r. dokonał serii zna
komitych odkryć, z których kilka oma
wiamy niżej. Dodajmy, że jego usytu
owanie w Namibii, na południowej
półkuli, pozwala na obserwacje niezwy
kle ciekawych dla astronomii gamma
centralnych obszarów naszej Galakty
ki. Obserwatorium HESS zostało zbu
dowane przez zespół europejskich grup
badawczych, głównie z Niemiec i Fran
cji, a w chwili obecnej została dołączo
na do tej współpracy także grupa astro
fizyków z kilku polskich instytucji
naukowych: Centrum Astronomicznego
im. Mikołaja Kopernika PAN, Uniwer
sytetu Jagiellońskiego i Instytutu Fizy
ki Jądrowej PAN w Krakowie. W chwi
li pisania tego artykułu status polskiego
zespołu w HESS-ie był jeszcze tymcza
sowy, ze względu na niewyjaśnioną
sprawę naszego udziału w prowadzonej
obecnie rozbudowie obserwatorium.

3. Wszechświat widziany
w wysokoenergetycznym
promieniowaniu gamma
— pierwsze wyniki
obserwatorium HESS
W ciągu nieco ponad dwóch lat dzia
łania obserwatorium HESS przyniosło
niezwykłą jak na swoją dziedzinę ob
serwacyjną liczbę odkryć. W tym cza
sie nieomal potroiła się liczba znanych
źródeł gamma na niebie, pozwalając na
rozwinięcie pasjonujących niekiedy ba
dań teoretycznych i często stawiając
trudne pytania astrofizyczne.

Pozostałości po supernowych
Jednym z głównych zadań HESS-a
było sprawdzenie, czy w źródłach ko
smicznych podejrzewanych o efektyw
ne przyspieszanie cząstek promieniowa
nia kosmicznego mogą one uzyskiwać
rzeczywiście tak wysokie energie, aby
emitować TeV-owe promieniowanie

Rys. 4. Obserwatorium HESS w Namibii. Na
górnym panelu pokazano widok obserwato
rium, a na dolnych widok en face pojedyn
czego 13 m teleskopu z mozaikową po
wierzchnią złożoną z mniejszych sferycznych
luster oraz widok odbiornika w ognisku tele
skopu, który składa się z 960 fotopowielaczy

gamma. Zatem wśród pierw szych
obiektów, na które zostały skierowane
teleskopy HESS-a, znalazły się wspo
mniane wcześniej pozostałości po wy
buchach gwiazd supernowych. W wy
niku obserwacji rozległego obiektu
nieba południowego o nazwie RX
J 1713.'7-3946 uzyskano po raz pierwszy
szczegółową mapę gamma obiektu ko
smicznego, na rys. 5 porównaną z od
powiednim obrazem rentgenowskim.
Zarejestrowanych fotonów gamma
było tak dużo, że można porównać wid
mo promieniowania w różnych kawał
kach tej mapy, wykazując, że jest wszę
dzie prawie identyczne. Dyskusja, jaki
mechanizm produkuje rejestrowane fo
tony: czy rozpraszanie komptonowskie
fotonów przez relatywistyczne elektro
ny, czy zderzenia wysokoenergetycz-

Parametry obserwacyjne HESS-a
Zakres energii rejestrowanych fotonów y
Dokładność pomiaru energii

-1 5 %

Dokładność wyznaczenia kierunku fotonu y

3' — 6'

Pole widzenia
C zułość

200

100 GeV — 10 TeV

5°
~10~13 erg/(cm 2 s)
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nych protonów, nie przyniosła dotąd
jednoznacznej odpowiedzi, ale są do
syć istotne argumenty za modelem an
gażującym protony.
Jedną z głównych klas źródeł ko
sm icznych obserw ow anych przez
HESS-a w zakresie gamma są pulsary
i związane z nimi relatywistyczne wia
try pulsarowe. Jednym z najciekaw
szych przypadków w tej klasie jest 48-milisekundowy pulsar PSR B 1259-63,
który obiega po wydłużonej eliptycz
nej orbicie masywną gorącą gwiazdę
typu Be (rys. 6). Mamy tu do czynie
nia z dosyć ekstremalną sytuacją gdy
„przebija się” on na swej orbicie przez
dyskowy obszar w iatru z gorącej
gwiazdy, a w sąsiedztwie periastronu
napotyka niezwykle silne pole promie
niowania gwiazdy Be. Nierównomier
na, o dziwnych maksimach i minimach
w obserwowanym okresie intensyw
ność emisji gamma z tego układu cze
ka na wyjaśnienie, stając się ciekawym
problemem astrofizyki.
Obserwacje HESS-a szeregu takich
jak wyżej i podobnych obiektów wska
zują bezpośrednio miejsca, w których
muszą działać procesy przyspieszają5/2006

ce cząstki promieniowania kosmiczne
go. Czy te obiekty — pozostałości po
supernowych i pulsary — są zatem
głównymi źródłami promieniowania
kosmicznego w Galaktyce? W oparciu
o tak fragmentaryczne obserwacje,
w dodatku nie do końca wyjaśnione
teoretycznie, trudno by było wyciągać
tak ogólne wnioski. Dlatego aby ogól
nie sprawdzić, jakie źródła galaktycz
ne świecą w zakresie promieniowania
gamma (a zatem może przyspieszają
cząstki), wykonano przegląd pasa nie
ba wzdłuż płaszczyzny Galaktyki. Taki
pierwszy przegląd obszaru nieba w pro
mieniowaniu gamma był możliwy dzię
ki dużemu, 5° polu widzenia HESS-a.
Wyniki, jak zwykle, gdy zaczynamy
nowy sposób obserwacji, okazały się
niezwykle interesujące. Odkryto wiele
nowych obiektów, w tym także pierw
szy mikrokwazar widziany w promie
niowaniu gamma, a ponadto całą serię
źródeł, których nie potrafimy w więk
szości dotąd zidentyfikować (rys. 7).
To, że nie widać tych źródeł na niższych
energiach w promieniowaniu X lub
miękkim gamma, oznaczać może, że
mają one istotnie różną naturę od zna
nych nam dotąd obiektów galaktycz
nych. Badania trwają, pewnie niedłu
go rąbek tajemnicy zostanie uchylony.
Szalenie ciekawe wyniki uzyskał też
HESS w zakresie badań obiektów poza
naszą Galaktyką. Oprócz znanych

Strony internetowe
głównych naziemnych obserwatoriów gamma
HESS — http://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS/HESS.html
MAGIC — http://wwwmagic.mppmu.mpg.de/index.en.html
VERITAS — http://veritas.sao.arizona.edu/index.html
CANGAROO — http://icrhp9.icrr.u-tokyo.ac.jp/

wcześniej kilku blazarów jasno świe
cących w promieniowaniu gamma, od
kryto kilka dalszych obiektów tego
typu, niekiedy bardzo odległych.
Szczególnie ważne okazały się pomia
ry takich blazarów ze znacznymi prze
sunięciami ku czerwieni. Najdalszy
z nich, oznaczony sym bolem 1ES
110 1-232, ma przesunięcie ku czerwie
ni z = 0,186 i zgodnie z przeważający
mi dotąd opiniami nie powinien w ża
den sposób być z Ziemi widoczny
w TeV-owym promieniowaniu gamma.
Wynika to z faktu, że wysokoenerge
tyczne fotony gamma, lecąc w prze
strzeni miedzy galaktycznej, „zderzając
się” z fotonami tła podczerwonego,
zamieniają się na pary elektron-pozytron i w ten sposób promieniowanie
wysokoenergetyczne jest pochłaniane.
Jakie jest widmo ważnego w tym pro
cesie tła podczerwonego, wiedziano
dotąd jedynie z modeli teoretycznych
(bardzo się zresztą od siebie różnią
cych, gdy opracowywali je różni auto
rzy), bo lokalne świecenia — światło

Year
Rys. 8. Porównanie wzrostu w czasie liczby odkrytych źródeł promieniowania rentge
nowskiego („X-ray"; głównie pomiary satelitarne), gamma niskich i średnich energii
(„y-ray”; pomiary satelitarne) oraz źródeł promieniowania gamma najwyższych energii
(„VHE”; pomiary z naziemnych obserwatoriów czerenkowowskich). Należy zwrócić
uwagę na logarytmiczną skalę liczby źródeł. Widoczne skoki na zaprezentowanych
krzywych są związane każdorazowo z uruchomieniem nowego — satelitarnego lub
naziemnego — obserwatorium w danej dziedzinie widma
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zodiakalne i składowa galaktyczna —
nie pozwalały na bezpośrednie pomia
ry tego tła. Obserwacje emisji gamma
ze wspomnianego wyżej blazara wy
kazały, że poziom międzygalaktycznego tła promieniowania w podczerwie
ni musi być bardzo niski, wykluczając
większość jego modeli proponowanych
wcześniej w literaturze astronomicznej.
Inne ciekawe pomiary pozagalaktyczne są związane z obserwacjami
znanej już wcześniej jako źródło gam
ma radiogalaktyki M87. Mierzony do
kładnie strum ień gamma wykazał
zmienność zarówno w skali lat, jak i kil
ku dni, stawiając pytanie, co jest źró
dłem tej emisji. Wyniki te były podstawą
do bardzo ciekawej pracy naszego ko
legi z Krakowa, Łukasza Stawarza, któ
ry przyjmując, że stały strumień z kiloparsekowego dżetu tej galaktyki musi
być mniejszy od tego, który się zmie
nia, wyznaczył dolną granicę na war
tość pola magnetycznego w dżecie. Sto
sował do tego dyskutowaną wyżej
metodę porównywania emisji synchro
tronowej i odwrotnego efektu Comptona relatywistycznych elektronów
dżetu. Uzyskana wartość okazuje się
być bardzo bliska ekwipartycji, sytu
acji, gdy w polu magnetycznym mamy
tyle samo energii, co w relatywistycz
nych elektronach promieniowania ko
smicznego.
Nie ma tu miejsca na omówienie
wszystkich wyników astronomii gam
ma najwyższych energii, ale wspo
mnijmy, że bardzo ciekawe wyniki
uzyskano także na temat emisji gam
ma z samego centrum naszej Galak
tyki — być może z obecnej tam cen
tralnej czarnej dziury, a także z szeregu
plerionów (pozostałości po superno
wych napędzanych ratującym w środ
ku pulsarem) i aktywnych jąder galak
tyk. Można dodać, że HESS dokonał
też szeregu obserwacji „negatyw 
nych”, wykluczając emisję z niektó
rych obiektów (supernowa SN 1006,
galaktyka NGC 253) uznawanych
wcześniej za źródła gamma.
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4. Teraźniejszość i przyszłość
naziemnej astronomii gamma
Obserwatorium HESS nie jest jedy
ne — patrz ramka s.201. Niedawno roz
poczęło obserwacje europejskie obser
watorium nieba północnego MAGIC,
obecnie rozbudowywane o kolejny te
leskop. Wkrótce zacznie działać obser
watorium VERITAS w USA, a już dzia
ła kolejna wersja wcześniej istniejącego
CANGAROO w Australii. Równocześ
nie prowadzi się prace przy rozbudo
wie obserwatorium HESS do jego dru
giej fazy, umożliwiającej przesunięcie
zakresu pom iarowego do niższych
energii, może nawet sięgając pojedyn
czych dziesiątek GeV. Kilka ostatnich
lat i wyniki nowych obserwatoriów po
kazują, że astronomia gamma najwyż
szych energii stała się pełnowarto
ściową, ważną dziedziną astronomii
obserwacyjnej. Z tego względu rozpo

częto obecnie prace projektowe przy
planach budowy nowego, wielkiego
obserwatorium w tym zakresie widma.
Głównie europejska współpraca, anga
żująca m.in. obecne zespoły HESS-a
i MAGIC-a, myśli o budowie prawdzi
wego, wielkiego, otwartego obserwa
torium gamma, którego czułość była
by - 1 0 razy wyższa od dotychczas
działających, a dostęp do wykonywa
nia obserwacji mieliby wszyscy astro
nomowie na podstawie konkursu propozali. W projekcie tym — Cherenkow
Telescope Array (CTA, Sieć Telesko
pów Czerenkowa) — biorą też udział
astrofizycy polscy. Rys. 8 pokazuje dy
namikę rozwoju kolejnych zakresów
astrofizyki wysokich energii mierzoną
ilością odkrytych w danej dziedzinie
widma źródeł we Wszechświecie. Mo
żemy się spodziewać, że astronomia
gamma najwyższych energii zachowa
się w najbliższych latach podobnie jak

jej niżej energetyczni „towarzysze”
w niedalekiej przeszłości. Skok w i
doczny na końcu odpowiadającej jej
krzywej to odkrycia nowych obiektów
w ciągu pierwszych dwóch lat działa
nia HESS-a.

iż procesy dyfuzyjne nie są stałe i zale
żą od okresu ewolucyjnego gwiazd. Tak
więc teoretyczne przewidywania astro
nomów okazały się prawdziwe. W wyni
ku odkrycia tego efektu, obfitości mie
rzonego litu w starych gwiazdach nale
ży skorygować do wartości zgodnych
z kosmologicznymi przewidywaniami.
Więcej o odkryciu dokonanym przez
astronomów ze Szwecji, Danii, Francji
i Rosji można przeczytać w czasopiśmie
„Naturę”.
Piotr Wąż

micznej, która ma m.in. ostatecznie zde
finiować pojęcie planety. Problem z tym,
co jest planetą a co nie jest, stawał się
coraz bardziej dotkliwy w miarę odkrywa
nia co rusz nowych satelitów wokół od
ległych gwiazd a także nowych ciał transplutonowych. Jest wielkie prawdopodo
bieństwo przeforsowania propozycji na
zywania planetą obiektu, który spełnia
dwa proste warunki: po pierwsze, obiekt
krąży wokół gwiazdy i sam nie jest gwiaz
dą. Po drugie, obiekt ma wystarczająco
silne pole grawitacyjne, by uformować się
w kształt kulisty. Piękno tkwi w prostocie.
Jeśli taka definicja przejdzie pomyślnie
głosowanie, w poczet planet Układu Sło
necznego przyjdzie nam zaliczyć nie tyl
ko duży obiekt transplutonowy 2003UB313
(zwany potocznie Kseną), ale i najwięk
szą spośród planetek obiegających Słoń
ce między orbitą Marsa i Jowisza, czyli
Ceres (tym sposobem zostałaby załata-

Podziękowania
W obecnej pracy wykorzystano ry
sunki uzyskane od kolegów, z publika
cji i ze stron internetowych H.E.S.S. Col
laboration, za co bardzo dziękujemy.

Profesor Michał Ostrowski jest kie
rownikiem Zakładu Astrofizyki Wy
sokich E nergii Obserwatorium
Astronomicznego Uniwersytetu Ja
giellońskiego. Od szeregu lat aktyw
nie uczestniczy w międzynarodowych
program ach badań w dziedzinie
astrofizyki wysokich energii

rozmaitości
Problem obfitości litu
rozwiązany!
Lit jest jednym z niewielu pierwiastków,
które powstały w czasie Wielkiego Wy
buchu. Astronomowie wiedzą, jak okreś
lić ilość zwyczajnej materii we Wszech
świecie, a co za tym idzie, potrafią okreś
lić ilość litu we wczesnym okresie istnie
nia Wszechświata. Astronomowie potra
fią również stwierdzić, ile litu jest w sta
rych gwiazdach o niskiej zawartości me
tali. Takie gwiazdy powstawały z materii
podobnej do pierwotnej, czyli podobnej
do materii wczesnego Wszechświata.
Do tej pory ilość litu produkowana
w Wielkim Wybuchu była dwa-trzy razy
większa niż ta, którą zmierzono w gwiaz
dach. Rozwiązanie tej kłopotliwej kosmologiczno-gwiazdowej zagadki podaje
grupa kierowana przez szwedzkiego
astronoma A.J. Koma.
Wiadomo, iż procesy dyfuzyjne zmie
niają względną obfitość pierwiastków
w gwiazdach pewnych typów. Zgodnie
z prawem grawitacji cięższe pierwiastki
jakby toną w gwiazdach, przez co stają
się niewidoczne na przestrzeni miliardów
lat. Astronomowie założyli, iż efekt dy
fuzji jest bardziej wyrazisty w gwiazdach
starych o niskiej zawartości metali.
Do sprawdzenia swojej koncepcji
użyli spektrografu FLAMES na VLT.
Materiałem obserwacyjnym stały się
gwiazdy o niskiej zawartości metali
w różnej fazie ewolucji z gromady kuli
stej NGC 6397. Obserwacje pokazały,
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Dwanaście planet
Układu Słonecznego?
Możliwe, że w czasie, gdy ten zeszyt
„Uranii" będzie drukowany, nasz Układ
Słoneczny zwiększy liczbę swoich planet
z dziewięciu do... dwunastu! Od 14 sierp
nia w Pradze obraduje XXVI Kongres Ge
neralny Międzynarodowej Unii Astrono
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rozmaitości

na
dziura
w regule
Titiusa-Bodego). Status planety ma uzyskać tak
że... Charon, czyli układ Pluton-Charon
byłby w takim przypadku traktowany jako
planeta podwójna.

W
Ile ma stała Hubble’a?
R entgenow skie Obserw atorium
Chandra Amerykańskiej Agencji Ko
smicznej NASA dostarczyło danych,
dzięki którym wyznaczono wartość sta
łej Hubble’a — współczynnika określa
jącego stopień rozszerzania się Wszech
świata.
Według Chandry, które dokonało nie
zależnych pomiarów i stosując nową
metodę, stała Hubble'a wynosi 77 km/s/
Mpc (3,26 min Iś /Mpc) z uwzględnie
niem 15% błędu. Taka wartość oznacza,
że wiek Wszechświata wynosi od 12 do
14 mld lat.
Informacja o stałej Hubble’a jest nie
zbędna do precyzyjnego określenia roz
miaru i wieku Wszechświata oraz osza
cowania ilości zawartej w nim materii.
Stałą H określa się ze stosunku prędko
ści ucieczki obiektów astronomicznych
do ich odległości od obserwatora. Stan
dardowe metody wyznaczania dystan
su do odległych obiektów opierają się na
pomiarach zmian jasności gwiazd pul
sujących — cefeid oraz supernowych.
Błąd wyznaczenia stałej tymi metodami
wynosi około 10%.
Nowa metoda wyznaczenia odległo
ści wykorzystuje rentgenowskie dane
z Chandry oraz obserwacje radiowe,
które stały się podstawą do oszacowa
nia odległości do 38 gromad galaktyk
leżących od 1,4 do 9,3 mld lat świetl
5/2006

nych od Ziemi. Astronomowie wykorzy
stali zjawisko Sunjajewa-Zeldowicza,
w którym fotony reagują z elektronami
gorącego gazu ogarniającego groma
dę galaktyk. W wyniku takich reakcji
fotony uzyskują energię, zniekształca
jąc sygnał pochodzący z tego regionu
od mirofalowego promieniowania tła.
Wielkość tego zniekształcenia zależy
od temperatury i gęstości elektronów
oraz od fizycznych rozmiarów groma
dy galaktyk. Mapy radiowe ukazujące
deformacje w promieniowaniu tła oraz
dane w promieniach X dotyczące fi
zycznych parametrów gorącego gazu
pozwoliły okreś-lić rozmiar gromady,
a proste zasady geometrii wyznaczyć
jej odległość od obserwatora.
Universe Today/
Karolina Wojtkowska

lacji Wężownika. W jego skład wchodzą
dwa obiekty: jeden o masie 7-krotnie
większej od Jowisza i drugi — dwa razy
masywniejszy.
W ciągu ostatnich 5 lat astronomo
wie zdołali zidentyfikować kilkadziesiąt
takich ciał niebieskich, ale żadne z nich
nie jest obiektem podwójnym. Planemo
to w zasadzie brązowy karzeł, którego
masa nie przekracza 75 mas Jowisza,
zbyt mały, aby w jego wnętrzu mogły
rozpocząć się reakcje termonuklearne.
Odkrycie rzuca nowe światło na do
tychczas obowiązujące teorie o po
wstawaniu planet z dysku i gazu ota
czającego wirującą, nowo narodzoną
gwiazdę.
Para ma około 1 min lat, krąży do
koła wspólnego środka masy, a odleg
łość dzieląca oba składniki jest sześć
razy większa od dystansu dzielącego
Słońce od Plutona.
ESO/Karolina Wojtkowska

Planety bez... gwiazdy
W ostatnich latach dokonano wielu
interesujących odkryć planet znajdują
cych się poza na
szym Systemem
Słonecznym. Układ
odkryty za pomocą
teleskopów ESO
jest niezwykły z po
wodu braku w nim
... gwiazdy central
nej.
Podwójne planem o (o b ie k t o
m a sie p la n e ty )
Oph1622 znajduje
się w odległości
400 lat świetlnych
od Ziemi w konste

Obraz pary Oph 1622 uzyskany w zakresie
bliskiej podczerwieni za pomocą teleskopów
ISAAC i VLT

Artystyczna wizja układu Oph1622
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Misja
Stardust\
czyli
materia komety
w ziemskim laboratorium
] p V o Ziemi dociera sporo materii

m łkosmicznej, ale tylko niewielką
- J L ^ j e j część udaje się znaleźć w po
staci meteorytów. Ich laboratoryjne ba
dania są dziś znaczącym uzupełnieniem
dociekań astronomicznych. W przypad
ku wielu znalezisk potrafimy wiary
godnie orzec, że analizowany obiekt
pochodzi np. z Marsa czy z Księżyca,
a źródłem innego jest jakaś planetoida.
Nie napotkano jednak dotychczas me
teorytu, o którym można by powie
dzieć, że jest okruchem jądra komety.
Może się to wydawać dziwne, skoro
znaczna część obserwowanych mete
orów należy do rojów, będących jak
wiadomo efektem przechodzenia Zie
mi przez strum ienie meteoroidów,
utworzone przez materię komet rozpro
szoną wzdłuż ich orbit. Niemal sensacją
było więc pomyślne zakończenie misji
kosmicznej Stardust, dzięki której
w ziemskich laboratoriach znalazły sie
próbki materii pochodzącej z komety
Wilda 2.
Kometę 81 P/Wilda 2 pierwszy zoba
czył szwajcarski astronom Paul Wild
w stacji obserwacyjnej Zimmerwald In
stytutu Astronomicznego w Bemie. Do
strzegł ją jako rozmytą plamkę o jasno
ści około 14 mag. na zdjęciach nieba
eksponowanych 6 i 8 stycznia 1978 r.
za pomocą 40 cm kamery Schmidta.
Orbitę nowej komety obliczył amery
kański badacz ruchów komet B.G. Marsden i pokazał, że obiega ona Słońce
w okresie nieco ponad 6 lat w płaszczyź
UR AN IA
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nie niemal pokrywającej się z płasz
czyzną ruchu Ziemi. Informacja o od
kryciu Wilda ukazała sie w Cyrkularzu
Międzynarodowej Unii Astronomicznej
datowanym 26 stycznia 1978 r. Anali
zując, jak kometa poruszała się wokół
Słońca, zanim została odkryta, japoński
astronom S. Nakano stwierdził rok póź
niej, że w 1974 r. przeleciała ona koło
Jowisza, którego oddziaływanie grawi
tacyjne tak zmieniło jej ruch, że mogła
zostać z Ziemi zaobserwowana. Jej po
nowne odkrycie w następnym pojawie
niu nastąpiło w 1983 r. i od tego czasu
praktycznie jest już stale śledzona. Po
zwoliło to stosunkowo dobrze poznać jej
orbitę. Obliczono w szczególności, że
wielkie zbliżenie do Jowisza, które
umożliwiło jej odkiycie, miało miejsce
9 września 1974 r., a minimalna odleg
łość, w jakiej kometa minęła wtedy naj
większą planetę, wyniosła zaledwie
0,0061 j .a., czyli około 900 tys. km. Spo
wodowało to zmniejszenie odległości
peryhelium komety z 4,95 do 1,49 j.a.
i skrócenie okresu jej obiegu wokół
Słońca z 43,17 do 6,17 roku.
Warto dodać, że wkrótce po odkry
ciu, 5 sierpnia 1978 r., kometa Wilda 2
przeleciała w odległości zaledwie
0,07 j.a. od Marsa, ale ze względu na
znacznie mniejszą masę tej planety nie
miało to już tak dużego wpływu na or
bitę komety, jak zbliżenie do Jowisza kil
ka lat wcześniej. Kometa Wilda 2 może
też zbliżać się do Ziemi, np. 5 kwietnia
2010 r. przeleci koło naszej planety
5/2006

w odległości 0,67 j.a. i pewnie łatwo bę
dzie można ją wtedy zobaczyć. Obec
nie porusza się po orbicie położonej
w płaszczyźnie nachylonej do płasz
czyzny ruchu Ziemi wokół Słońca pod
kątem 3,2°, mającej mimośród 0,5 i roz
miary określone odległościami peryhelium i aphelium wynoszącymi odpo
wiednio 1,6 i 5,3 j.a.
Wybór komety Wilda 2 jako celu mi
sji Stardust został podyktowany głów
nie dwoma czynnikami. Po pierwsze,
możliwością je j osiągnięcia przez son
dę kosmiczną po optymalnej energetycz
nie trajektorii przy planowanej dacie
startu z Ziemi. Po drugie, zbadanie ko
mety, która dopiero od niedawna krąży
blisko Słońca, wydawało się szczegól
nie interesujące, ponieważ jest zapew
ne zbudowana z materii, na którą pro
mieniowanie słoneczne miało znacznie
mniejszy wpływ niż w przypadku obiek
tów, które bliżej i częściej przelatywały
koło Słońca. „Świeżość” komety Wilda
2 potwierdziły ostatnio badania je j dy
namicznej ewolucji w okresie minio
nych 8 tys. lat przeprowadzone przez
Małgorzatę Królikowską i Sławomirę
Szutowicz z Centrum Badań Kosmicz
nych PAN. Można więc domniemywać,
że kometa 81 P/Wild 2 kryje w sobie
dużo więcej wiadomości o pierwotnej
materii Układu Słonecznego niż inne ko
mety krótkookresowe.
Wystrzelenie z Ziemi sondy Stardust,
w ramach czwartej misji amerykańskie
go programu Discovery, nastąpiło 7 lu
tego 1999 r. za pomocą rakiety Delta II
(model 7426). Głównym je j celem było
przechwycenie i dostarczenie na Ziemię
materii z głowy komety Wilda 2 oraz
cząstek pyłu międzygwiazdowego pe

Obraz jądra komety 81 P/Wild 2 uzyskany przez złożenie dwóch zdjęć, jednego o bardzo
krótkim czasie ekspozycji, pokazującego szczegóły topografii powierzchni jądra, i drugiego,
o dłuższym czasie naświetnenia, pokazujące otoczkę jądra i liczne strugi pyłu i gazu uwal
niane przez jądro. Oba zdjęcia zostały uzyskane przy pomocy kamery nawigacyjnej w dniu 2
stycznia 2004 r. Jądro tej komety ma ok. 5 km średnicy

netrującego Układ Słoneczny (obecność
pyłu międzygwiazdowego w Układzie
Słonecznym została odkiyta za pomocą
sondy kosmicznej Ulysses w 1993 r.).
Sonda ma kształt prostopadłościanu
o rozmiarach 1,6 x 0,66 x 0,66 m z roz
pościerającymi się po obu jego stronach
płatami baterii słonecznych (zapewnia
jącymi wszystkim urządzeniom sondy
energię elektryczną o mocy od 170 do
800 W, w zależności od odległości od
Słońca). W momencie startu masa son
dy wynosiła 385 kg, przy czym 46 kg

Kapsuła sondy Stardust, która wylądowała na pustyni Utah (USA) w dniu 15 stycznia 2006 r.,
sprowadzając na Ziemię próbki materii kometarnej i międzygwiazdowej
5 /2 0 0 6
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przypadało na kapsułę przeznaczoną do
lądowania na Ziemi, a 85 kg na paliwo
konieczne do pracy 16 silniczków umoż
liw iaj ących manewrowanie sondą.
Łączność z Ziemią zapewniała sondzie
główna antena o średnicy 0,6 m i dwie
anteny pomocnicze.
Zasadniczym elementem wyposaże
nia naukowego sondy Stardust było
urządzenie do pobierania i magazyno
wania mikrometrowej wielkości cząstek
pyłu głowy komety i materii między
gwiazdowej. Składało się ono ze specjal
nych paneli (o rozmiarach rakiety teni
sowej), wysuwanych z korpusu sondy
w odpowiednim czasie i kierunku, z któ
rego spodziewano się uderzeń pyłków.
Wypełniała je niezwykła substancja
zwana aerożelem. Jest to najlżejszy
materiał, jaki zdołano dotychczas wy
tworzyć (charakteryzujący się gęstością
zaledwie 0,02 g/cm3), mający mikroporowatą strukturę złożoną z niemal
czystego dwutlenku krzemu. Aerożel
je st materiałem wyjątkowo twardym
i sztywnym, który ma bardzo małe prze
wodnictwo cieplne oraz jest niepalny,
nietoksyczny i przezroczysty. Jego wy
jątkowość sprawia, że znajduje bardzo
dużo zastosowań praktycznych, np. jako
izolacja termiczna w samolotach. Osza-
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cowano, że do przechwycenia cząstek
pyłu kometamego wystarczy warstwa
aerożełu o grubości 3 cm, a cząstek
materii międzygwiazdowej tylko 1 cm.
Po wykonaniu zadania płytki aerożelu
były szczelnie zamknięte w pojemni
ku, który po umieszczeniu w kapsule
lądującej oczekiwał sprowadzenia na
Ziemią. Sonda Stardust była ponadto
wyposażona w optyczną kamerę nawi
gacyjną oraz czujniki i analizatory czą
stek pyłu.
Po trwającym prawie dwa lata pierw
szym okrążeniu Słońca sonda Stardust
powróciła w pobliże Ziemi i 15 stycz
nia 2001 r. przeleciała w odległości 6008
km od jej powierzchni, aby wykorzy
stać oddziaływanie grawitacyjne plane
ty do takiej zmiany trajektorii, która
umożliwi osiągnięcie komety Wilda 2.
Poruszając się teraz po orbicie okołosłonecznej, położonej w płaszczyźnie
nachylonej do płaszczyzny ekliptyki pod
kątem 3,6° i charakteryzującej się odle
głością aphelium 2,7 j.a., sonda znalaz
ła się 2 listopada 2002 r. w pobliżu planetoidy (5535) Annefrank, którą minęła
z prędkością 7 km/s w minimalnej od
ległości 3078 km. Wprawdzie zasadni
czym celem wykonanych wtedy obser
wacji i pomiarów było przetestowanie
oprogramowania zapewniającego auto
m atyczne funkcjonow anie urządzeń
sondy podczas jej przelotu koło głów

nego obiektu badań, niemniej jednak
uzyskane dane umożliwiły znacznie lep
sze niż dotychczas poznanie jeszcze jed
nej planetoidy.
Mala planeta 1942 EM, odkryta 23
marca 1942 r. w Heidelbergu przez nie
mieckiego astronoma Karla W. Reinmutha (1892-1979), który zasłynął odkry
ciem prawie 400 planetoid, otrzymała
numer katalogowy 5535 oraz nazwę
Annefrank dla uczczenia Anny Frank
(1929-1945), żydowskiej dziewczynki
zamordowanej w obozie koncentracyj
nym w Bergen-Belsen po kilkuletnim
ukrywaniu się w Amsterdamie, autorki
niezwykłego Dziennika opublikowane
go po raz pierwszy w 1947 r. Annefrank
należy do pasa głów nego planetoid
i okrąża Słońce w okresie 3,3 roku po
praw ie kołow ej orb icie położonej
w płaszczyźnie nachylonej do płaszczy
zny ekliptyki pod kątem 4,2°. Oprócz
stosunkowo dobrej znajomości jej ruchu
wiadomo było, że jest planetoidą typu
widmowego S, co oznacza, że na jej
powierzchni dominują minerały krze
mianowe z domieszkami metali. Obiek
ty tego typu stanowią około 17% całej
populacji planetoid pasa głównego i gru
pują się przede wszystkim w jego we
wnętrznej, bliższej Słońca części. Z po
kładu sondy Stardust w ciągu 27 min
wykonano kilkadziesiąt zdjęć A nne
frank, zaczynając od odległości prawie

Areożelowa siatka, która została umieszczona na sondzie Stardust, miała za zadanie zbie
ranie cząsteczek pyłu, gdy sonda przechodziła zarówno przez ogon komety Wild 2, jak i w prze
strzeni międzyplanetarnej
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11,5 tys. km. Jak należało się spodzie
wać, ma ona nieregularny kształt, a jej
rozmiary oceniono na 6,6 x 5,0 x 3,4 km.
D ostrzeżone różnice w jasności po
wierzchni w ydają się wskazywać na
obecność paru kilkusetmetrowych struk
tur będących zapewne kraterami uderze
niowymi. Albedo powierzchni, które
oszacowano na 0,24, okazało się typo
wym dla tego rodzaju obiektów.
Sonda Stardust osiągnęła główny cel
swej misji na początku 2004 roku: 2
stycznia o godzinie 19:21 UT dogoniła
kometę Wilda 2 i przeleciała w odległo
ści 236 km od jej jądra z prędkością
względem niego 6,1 km/s; miało to miej
sce w odległości 1,8 j.a. od Słońca i 2,6
j.a. od Ziemi. Warto dodać, że był to
najwolniejszy przelot sondy kosmicznej
koło komety ze wszystkich dotychcza
sowych. Przypomnijmy, że sonda ICE
minęła kometę Giacobiniego-Zinnera
z prędkością 21 km/s, spotkanie sond
Vega i Giotto z kometą Halleya nastąpi
ło ze względną prędkością aż około 70
km/s, a sondy Giotto z kometą Grigga-Skjellerupa— 14 km/s, natomiast wza
jem na prędkość przelotu sondy Deep
Space 1 koło komety Borrellego wyno
siła 16 km/s.
Oprócz łapania cząstek materii obło
ku gazowo-pyłowego otaczającego ją 
dro komety Wilda 2 (które zaczęło się
10 dni przed największym zbliżeniem)
z pokładu sondy Stardust wykonano 72
doskonałej jakości zdjęcia ukazujące
szczegóły na powierzchni jądra o roz
miarach nawet do 20 m. W przeciwień
stwie do wydłużonych kształtów do
tychczas sfotografowanych jąder komet
Halleya i Borrellego, jądro komety Wil
da 2 okazało się bardziej kuliste i ma
rozmiary 5,5 x 4,0 x 3,3 km. Wydaje się
to sugerować, że nie jest ono fragmen
tem jakiegoś większego obiektu, który
się kiedyś rozpadł, ale zawierającym ma
teriały lotne małym ciałem, które zna
lazło się blisko Słońca i rozpoczyna
okres stopniowej degradacji. Ten wnio
sek potwierdza też widoczne na zdję
ciach bogactwo struktur powierzchnio
wych, będących jakby zapisem zapewne
długiej już jego ewolucji w zewnętrz
nych rejonach Układu Słonecznego.
Obfitość i różnorodność zaobserwo
wanych tworów na powierzchni jądra
komety W ilda 2 wydaje się ponadto
wskazywać na dominację jakichś sił
spójności konsolidujących jego bryłę,
nad siłami grawitacji, które mogłyby
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utrzymywać w obecnym kształcie zbio
rowisko niewielkich cząstek materii.
O tym, że niektóre jądra komet mogą
być takimi samograwitacyjnymi zlepka
mi pierwotnej materii dysku protoplanetamego, świadczy m.in. kometa Shoemaker-Levy 9, która przelatując koło
Jowisza w 1992 r. rozpadła się pod wpły
wem pochodzących od niego sił pływo
wych, a fragmenty tego rozpadu zbom
bardowały dwa lata później największą
planetę. Obserwacje tego zderzenia
komety z planetą były niezwykłym i pa
miętnym wydarzeniem astronomicz
nym 1994 r., które znacząco wzboga
ciło wiedzę o kometach i o Jowiszu.
Struktury koliste na powierzchni ją
dra komety Wilda 2 wydają się mieć
pochodzenie uderzeniowe. Są to na
ogół niewielkie zagłębienia (o średni
cach nie większych niż 2 km) dające
się wyraźnie podzielić na dwa rodzaje:
niecki podobne do małych kraterów
księżycowych oraz depresje o płaskich
dnach i niemal prostopadłych do nich
ścianach uskokowych. Te różnice pró
buje się tłumaczyć odmienną spójno
ścią materii różnych obszarów po
wierzchni. Ponadto zaobserwowano
mające nieregularne kształty depresje
oraz wzniesienia o płaskich szczytach
ograniczonych uskokami, czyli tzw.
ostańce. Sądzi się, że są one pozostało
ściami po wcześniejszej aktywności
sublimacyjnej jądra komety. To przy
puszczenie potwierdzają dostrzeżone
korelacje tych form ukształtowania po
wierzchni z prawdopodobnymi miej
scami obecnego wypływu strumieni
materii, które udało się zlokalizować.
Ocenia się, że niemal 20% po
wierzchni jądra było aktywne w czasie
zbliżenia sondy Stardust do komety
Wilda 2. Za pomocą instrumentu mo
nitorującego obecność i intensywność
strumieni pyłu w pobliżu jądra stwier
dzono, że prawie 80% uderzeń cząstek
pyłu nastąpiło w okresie od 620 do 720
s po największym zbliżeniu, co odpo
wiada odległości od jądra od 3810 do
4420 km. Oszacowano także, że aerożelowa pułapka powinna była prze
chwycić 2800 ± 500 cząstek pyłu
o średnicach co najmniej 15 mikrome
trów i masach rzędu 6 xl0 7 kg.
Po trzecim okrążeniu Słońca sonda
Stardust znowu znalazła się w pobliżu
Ziemi i 15 stycznia 2006 r. zasobnik
z pyłem kometamym został zrzucony na
Ziemię. Jego lądowanie na spadochro
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nie miało miejsce na pustyni Utah w Sta
nach Zjednoczonych. Towarzyszył mu
wielki niepokój o powodzenie całej ope
racji, bowiem było to dokładne powtó
rzenie nieudanego niestety zakończenia
misji Genesis w dniu 8 września 2004 r.
Wtedy podczas sprowadzania na Ziemię
kontenera, zawierającego pobrane wcze
śniej w przestrzeni międzyplanetarnej
cząstki wiatru słonecznego, nie otworzył
się spadochron i kapsuła runęła na Zie
mię z prędkością 311 km/h, co oczywi
ście doprowadziło do jej uszkodzenia
(część zawartości udało się jednak ura
tować). W przypadku misji Stardust,
w której zastosowano takie same proce
dury i rozwiązania techniczne, lądowa
nie kapsuły w pełni się powiodło i wkrót
ce w ziemskich laboratoriach rozpoczęły
się bezprecedensowe badania materii
komety.
Pierwsze oględziny sprowadzonych
na Ziemię płytek aerożelu wzbudziły en
tuzjazm badaczy: dostrzeżono nadspo
dziewanie dużo śladów uderzeń i za
gnieżdżonych pyłków; większość jest
mniejsza niż 50 mikrometrów, ale roz
miary około 45 cząstek pozwalają na
zobaczenie ich nawet gołym okiem. Już
początkowe analizy składu niektórych
z dotychczas wydobytych cząstek pyłu
kometamego doprowadziły do zaskaku
jących wniosków. Okazało się bowiem,
że zawierają one minerały (m.in. oliwin, spinel, anortyt, piroksen), które
mogły powstać jedynie w bardzo wy
sokich temperaturach, przewyższają
cych 1000°C. Jeśli więc przyjąć, że kry
stalizowały w pobliżu powstającego
Słońca, to w jaki sposób znalazły się
w komecie, która przecież musiała
utworzyć się w znacznie chłodniejszych,
oddalonych od Słońca rejonach Układu
Słonecznego? A może reprezentują one
m aterię pochodzącą spoza naszego
Układu? Te fundamentalne pytania, ja
kie przyniosła misja Stardust, wydają się
ożywiać dawny i trochę już chyba za
pomniany problem pochodzenia komet,
któiy kilkadziesiąt lat temu należał do
najważniejszych zagadnień astronomii
kometamej. Przypomnijmy, że wnikli
we analizy ruchów komet wydawały się
wskazywać, że przynajmniej niektóre
z obserwowanych obiektów mogą być
pochodzenia międzygwiazdowego.
Dwukrotnie podczas misji Stardust,
od 22 lutego do 1 maja 2000 r. i od 5
sierpnia do 9 grudnia 2002 r., gdy sonda
poruszała się mniej więcej równolegle
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Do badań pyłków używano m.in. działka po
wietrznego, którym „wstrzeliwano" cząstecz
ki do aerożelu. Zostawiane w tej substancji
ślady świadczą o wielkości i energii niesio
nej przez cząsteczki

do kierunku strumienia cząstek pyłu
międzygwiazdowego, trwały próby po
brania również i tej materii. Dotychcza
sowe wiadomości o przepływie materii
międzygwiazdowej przez Układ Sło
neczny pozwoliły ocenić, że w wyniku
przeprowadzonego eksperymentu być
może uda się złapać kilkadziesiąt jej
cząstek. Ze względu na ich mikrosko
powe rozmiary znalezienie w aerożelu,
a potem badanie nielicznych pyłków
materii międzygwiazdowej jest znacz
nie trudniejsze niż bardzo wielu więk
szych pyłków materii kometamej. Kie
rownictwo misji postanowiło zwrócić
sie z prośbą o pomoc w ich poszukiwa
niu do amatorów, ogłaszając projekt
Stardust@Home, do którego może przy
stąpić każdy posiadacz dobrego kompu
tera. Wyposażony przez organizatorów
akcji w specjalny program zwany wir
tualnym mikroskopem może stać się
odkrywcą cząstki pyłu międzygwiazdo
wego, złapanej przez sondę kosmiczną
Stardust. Szczegółowe informacje na ten
temat można znaleźć na stronie interne
towej : http://stardustathome.ssl.berkeley.edu

Doktor K rzysztof Ziołkowski był
przez wiele lat redaktorem naczelnym
„Uranii". Obecnie jest sekretarzem
naukowym Centrum Badań Ko
smicznych PAN w Warszawie. Jego
badania naukowe dotyczą dynamiki
małych cial Układu Słonecznego
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T. Zbigniew Dworak

160.rocznica
odktyciai

Neptuna
i Trytona
160 lat temu, 23 września
1846 r., Johann Gotfried
Galie z Obserwatorium
Berlińskiego odkrył
dzięki
efemerydzie przesianej mu
przez Urbaina J. J. Leverriera
z Paryża
ósmą, nieznaną
dotąd planetę Układu
Słonecznego, którą następnie
nazwano Neptunem. Podobne
obliczenia wykonał tez John
Couch Adams w Anglii,
jednak z powodu niechęci
dyrektora Greenwich
George'a Biddella A iry’ego
i opieszałości wielebnego
Jamesa Challisa nie został on
współodkrywcą nowej planety.
W niespełna trzy tygodnie po
odkryciu Neptuna, w dniu
10 października 1846 r.,
angielski miłośnik astronomii
William Lassell dostrzegł jego
największy księżyc, nazwany
potem Trytonem
—

—
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^"^eśćd ziesiąt lat po odkryciu Urana (zob. Osobliwy Układ Urana,
„Urania — Postępy Astronomii”
nr 1/2006) problemem perturbacji w je
go ruchu orbitalnym zainteresował się
właśnie młody student astronomii John
Couch Adams, wysuwając początkowo
na własny użytek przypuszczenie, że
nieregulamości tego ruchu można z po
wodzeniem wyjaśnić oddziaływaniem
grawitacyjnym jeszcze dalszej, niezna
nej planety. Podobną możliwość roz
ważali nieco wcześniej: wielebny
T. J. Hussey w Anglii (1834 r.), astro
nom duński Peter A. Hansen (1834 r.),
francuski Louis Wartman (1836 r.),
Friedrich Wilhelm Fleming w Niem
czech (1840 r.), a także Johan Madler
w 1841 r. — jednak Adams nic o tych
przypuszczeniach nie wiedział. Nie
miały one zresztą dalszego ciągu w hi
storii pasjonującego odkrycia nowej,
odległej planety. Miała natomiast na
Adamsa wpływ sugestia Mary Sommerville o pozauranowej planecie, po
chodząca z 1836 r.
W roku 1843 Adams— już jako wy
kładowca college’u — podjął się opra
cowania swojego domniemania o ist
nieniu pozauranowej planety, czyli
przewidzenia jej położenia na sferze nie
bieskiej w określonym czasie (efemery
dy), co pozwoliłoby na obserwacyjną
U R A N I A - Po stęp y A st r o n o m ii

weryfikację hipotezy. Założył on na po
czątek, że planeta jest mniej więcej wiel
kości Urana (pod względem masy i roz
miarów), obiega Słońce w płaszczyźnie
orbity Urana i w odległości około 39 j.a.
wynikającej z reguły Titiusa-Bodego.
O pewne dane do obliczeń Adams po
prosił księdza profesora Jamesa Challi
sa, który zwrócił się w tej sprawie do
astronoma królewskiego sir George’a
Biddella Airy’ego. Ten dostarczył da
nych, co więcej — sam był bardzo zain
teresowany problemem nieregulamości
ruchu Urana, widział w tym jednak moż
liwość podważenia prawa Newtona.
Planowaną pracę polegającą na wy
soce skomplikowanych i żmudnych ra
chunkach Adams ukończył we wrześ
niu 1845 r. Podał w niej przewidywaną
pozycję planety pozauranowej na 1 paź
dziernika tegoż roku. Pracę wręczył dy
rektorowi Obserwatorium w Cambrid
ge, Jamesowi Challisowi, ten jednak
zamiast podjąć obserwacje, napisał je
dynie list polecający do Airy’ego, któ
ry był wtedy dyrektorem Obserwato
rium w Greenwich. Jak się potem
okazało, pozycja nieznanej planety zo
stała wyznaczona przez Adamsa z błę
dem 2° i Challis mógł się stać jej współ
odkrywcą.
Dalej nastąpiło coś dziwnego — ist
na „komedia omyłek”, w ostatecznym
5/Q006

rezultacie gorzka dla Anglików i Adam
sa. Trzykrotnie Adams był u dyrektora
Obserwatorium w Greenwich i nie zdo
łał się z nim zobaczyć. Za trzecim ra
zem zostawił sir Airy’emu swoją pracę,
lecz odszedł obrażony, że astronom kró
lewski go nie przyjął. Tymczasem Airy
w ogóle o tej wizycie nie został powia
domiony i sądził, iż praca została po pro
stu przysłana. Przeczytał ją i widocznie
nie bardzo zrozumiał — zresztą głów
nie interesowało go, czy równania New
tona są poprawne dla tak wielkich odle
głości od Słońca (ponad 5,5 mld km).
Napisał w tej sprawie list do Adamsa,
na który ten nie odpowiedział, mając
uwagi Airy’ego za nieistotne.
Stało się więc tak, że Airy odniósł
się sceptycznie do w yników pracy
Adamsa i nie wierząc w możliwość
określenia pozycji planety dotąd nie
znanej (na podstawie rachunku pertur
bacji), odłożył opracowanie Adamsa do
szuflady. Z drugiej jednak strony trud
no zrozumieć, dlaczego Adams sam nie
opublikował swoich wyników — były
one jedynie znane w ąskiem u gronu
astronomów z Greenwich i Cambridge.
W jednym ze swych znacznie później
szych listów Adams tłumaczył to tym,
że chciał, aby odkrycie nowej planety
nastąpiło w Anglii.
Koincydencja nadzwyczajnych wy
darzeń na tym się jeszcze nie zakoń
czyła, a właściwie — dopiero zaczęła,
ponieważ w tym samym 1845 r. dyrek
tor Obserwatorium Paryskiego, Domi

nique Arago zainteresował problemem
perturbacji w ruchu Urana wybitnego,
młodego m atematyka Urbaina Jeana
Josepha Leverriera. Ten przystąpił do
obliczeń, których efektem były trzy publikacje. Druga i trzecia zostały ogło
szone w 1846 r. Kiedy Airy przeczytał
drugą pracę Leverriera, zrozumiał, że
ma przed sobą rozwiązanie problemu
bardzo podobne do rozwiązania Adam
sa, różniące się jedynie w szczegółach
(Leverrier przyjął na przykład, że nie
znana planeta porusza się w płaszczyź
nie ekliptyki). Airy napisał do Lever
riera, prosząc o w yjaśnienie znowu
pewnych mało istotnych rzeczy, ale —
co jest zupełnie niezrozumiałe i zdu
miewające — nic nie wspomniał o po
dobnych obliczeniach A dam sa, nie
podjął się też ich opublikowania.
Dalej rozpoczął się przedziwny, przez
nikogo nie zaplanowany wyścig z cza
sem m iędzy A nglią a Francja, zaś
w ostatniej fazie wzięły w nim udział
również Niemcy.
Airy, chociaż nadal zachow yw ał
milczenie w sprawie obliczeń przepro
wadzonych przez Adamsa, polecił jed
nak Challisowi poszukiwanie nowej
planety. Ten rozpoczął obserwacje 29
lipca 1846 r., lecz prowadził je raczej
opieszale. Tymczasem 31 sierpnia tego
sam ego roku L everrier przedstaw ił
trzecią pracę, podając w niej położenie
pozauranowej planety i stwierdzając
ponadto, że powinna ona być widocz
na w postaci wyraźnej tarczki. 2 wrześ-

Fot. 1. Neptun i Tryton w ognisku teleskopu kosmicznego Huble'a
5 /2 0 0 6
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Do dziś zachowała się w jednej
z bibliotek w Cambridge w Anglii
notatka, jaka sporządził dla sie
bie młody, zaledw ie 2 2-letni
Adams:
Postanowiłem (...) przystąpić,
ja k tylko można najszybciej po
ukończeniu studiów, do badań
nad nieregularnościami w ruchu
Urana, które do dziś są niewy
jaśnione. Celem moim będzie
stwierdzenie, czy nie są one wy
wołane działaniem nie odkrytej
jeszcze planety znajdującej się
poza Uranem, a także wyzna
czenie przybliżonych elementów
orbity tej planety, co może dopro
wadzić do je j „odkrycia". (Zob.
też T. Z. Dworak, J. M. Kreiner:
Odległe planety w Układzie Sło
necznym . Wyd. Nauk. PWN,
Warszawa — Kraków 2000).

nia 1846 r. Adams przesłał astronomo
wi królewskiemu nowe obliczenia, co
przecież wcale nie zdopingowało Challisa do staranniejszych obserwacji.
We Francji praca Leverriera spotkała
się z uznaniem wybitnych astronomów.
Sądzili oni jednak, że mogą to być tyl
ko bardzo interesujące rozważania teo
retyczne i także nie przejawili zapału
do podjęcia obserwacji. Jak gdyby to
przew idując, L ev errier zw raca się
z propozycją obserwacji nie do dyrek
torów wielkich obserwatoriów astrono
micznych, lecz do równego mu wie
kiem astronoma berlińskiego Johanna
Gotfrieda Gallego. W swoim liście wy
słanym 18 września 1846 r. Leverrier
inform ował, iż nowa planeta winna
mieć jasność około 7m, a jej opozycja
(przeciwstawienie ze Słońcem) nastą
piła 19 sierpnia 1846 r. Rozmiary ką
towe tej nieznanej planety Leverrier
oceniał na 3” do 4”, więc poszukiwany
obiekt powinien się wyraźnie wyróż
niać wśród gwiazd.
Galie otrzym ał list Leverriera 23
września i poprosił swojego dyrektora,
profesora Johanna F. Enckego, o zgo
dę na podjęcie obserwacji. Encke, cho
ciaż wątpił w sukces, udzielił jednak
zgody. Tego samego w ieczoru Galie
rozpoczął obserwacje za pomocą 23 cm
refraktora Obserwatorium Berlińskie
go. W tych obserwacjach pomagał mu
młody student Heinrich L. D ’Arrest.
Zwrócił on też uwagę, że w Obserwa
torium Berlińskim są mapy z nowego
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atlasu nieba opracowanego przez Kar
la Bremikera, a wśród nich — mapa
zawierająca okolicę obliczonej przez
Leverriera pozycji nieznanej planety.
Tych map jeszcze nie wysłano do Fran
cji i Anglii.
Galie znajdujący się przy teleskopie
podawał położenie gwiazd będących
w polu widzenia okularu, zaś d’Arrest
sprawdzał je na mapie. Po kilku kwa
dransach, niemal dokładnie o północy
23/24 września 1846 r. Galie wymienił
kolejną „gwiazdkę” około 8m i d’Ar
rest stwierdził, że nie ma jej na mapie.
Obiekt ten znajdował się w gwiazdo
zbiorze Koziorożca, w miejscu o współ
rzędnych:

a = 328° 19’16”, ó =-13°24’08”
i był odległy o zaledwie 52’ od miejsca
wskazanego przez Leverriera. Niezbyt
duże powiększenie zastosowane przez
Gallego nie pozwoliło na dostrzeżenie
tarczki obserwowanego obiektu. W na
stępną noc „gwiazdka” nieznacznie
zmieniła położenie na sferze niebie
skiej, a dzięki okularowi o krótkiej
ogniskowej można było dostrzec nie
wielką ale wyraźna tarczkę. Nowa pla
neta została odkryta.
Natomiast w Anglii Challis, nic jesz
cze nie wiedząc o wydarzeniach na kon
tynencie, prowadził bez zapału swoje
poszukiwania. Później okazało się, że
aż czterokrotnie obserwował nieznaną
planetę — w tym 4 i 12 sierpnia oraz
29 września (i nawet stwierdził, że ob
serwowany obiekt wyróżnia się...
tarczką) — mógł zatem zostać nieza
leżnym współodkrywcą. Ale 1 paź
dziernika owego roku otrzymał wiado
mość, że nowa planeta została odkryta
tydzień wcześniej.

Fot. 2. Obraz Neptuna uzyskany 25 sierpnia 1989 r. w czasie największego zbliżenia sondy
Voyager 2 do tej planety. Widoczna jest Wielka Ciemna Plama i chmury w wysokich war
stwach atmosfery planety

Nieufność Airy’ego do rozważań teo
retycznych Adamsa, niechęć Challisa do
rzetelnego prowadzenia poszukiwań
sprawiła, że palma pierwszeństwa przy
padła Leverrierowi. Oczywiście jako
pierwszy planetę pozauranową dostrzegł
Galie. Lecz świat naukowy zgodnie
przyznał, że było to zasługa matematy
ka francuskiego. Galie był tylko współodkrywcą co zresztą w niczym nie prze
szkodziło Berlinowi również święcić
tryumf.
Mechanika niebieska — wykorzy
stująca prawo powszechnego ciążenia

Tabela 1
Podstawowe dane o Neptunie
Wielka półoś orbity

4 498 316 400 km

Okres obiegu

164 lata 289 dób

Średnica równikowa

49 268 km

Masa

17,15 masy Ziemi

Średnia gęstość

1 638 kg/m3

Okres rotacji

16,11 godziny

Nachylenie osi rotacji

60°2,5’

Mimośród orbity

0,00859

Nachylenie orbity do ekliptyki

1°46’09"

Prędkość ucieczki

25 km/s
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sformułowane przez Newtona — od
niosła ogromny sukces. Teoretyczne
wywody Leverriera potwierdziły jej
skuteczność. Podczas gdy świat nauko
wy był pod wrażeniem jednego z naj
wspanialszych dokonań astronomii teo
retycznej, wydarzenia w Anglii zaczęły
przybierać groteskowy charakter. Pod
jęto próbę rehabilitacji Adamsa, za któ
rym ujął się sir John Herschel. Miano
wicie 3 października 1846 r. został
opublikowany list Herschela w czaso
piśmie „Atheneum”, w którym stwier
dził, że wcześniej od Leverriera podob
ne obliczenia wykonał Adams, lecz
tylko fatalny zbieg okoliczności spo
wodował, iż ogół naukowy nie dowie
dział się o niej. Herschel napisał list
w wyważonej formie, nie kwestiono
wał bynajmniej prawa Leverriera do
pierwszeństwa. Ale burza jednak się
rozpętała. Nagle, nie wiadomo po co,
Challis napisał 5 października list do
Arago, że 29 września obserwował
nową planetę, lecz ani słowem nie
wspomniał o Adamsie! A 14 paździer
nika list do Leverriera napisał Airy —
ten wspomniał co prawda o pracy
Adamsa, lecz dość lekceważąco, na
zakończenie zaś umył po prostu ręce
w tej całej przykrej sprawie.
5 /' 200ó

We Francji zawrzało. Był to wiek
nacjonalizmów, nic tedy dziwnego, że
niektóre gazety francuskie, nie orien
tujące się w dodatku w zawiłościach
naukowych i formalnych, przypuści
ły niewybredne ataki na astronomów
angielskich.
Niemiła sytuacja, jaka wytworzyła
się w świecie naukowym pod koniec
1846 r., rzutowała również na kwestie
nadania nazwy nowo odkrytej plane
cie. Początkowo Leverrier twierdził, iż
pragnął ja nazwać Neptunem. Potem
„uległ” opinii publicznej i zgodził się,
żeby planetę nazwać „Leverrierem”,
a jednocześnie planecie Uran miano
przywrócić nazwę „Herschel”. Miał to
być zapewne gest pojednania pod ad
resem astronomów angielskich. Jednak
ostatecznie zwyciężyło jednolite stano
wisko astronom ów angielskich, nie
mieckich i rosyjskich — zaakceptowa
no pierwszą z proponowanych nazw:
Neptun, która dobrze pasowała do tra
dycji nadawania imion z panteonu grec
kiego oraz rzymskiego.
W dwa miesiące po odkryciu plane
ty, kiedy opadły też emocje, zajęto się
problemem określania elementów orbi
ty Neptuna. Szukano także wcześniej
szych przypadkowych spostrzeżeń tej
planety. Odnaleziono zapisy astronoma
francuskiego Josepha J. de Lalande’a z 8
i 10 maja 1795 r., w których odnotował
położenie obiektu m ogącego być ze
względu na pozycję i jasność Neptunem.

Zresztą Lalande wy
znaczone przez sie
bie w ciągu dwóch
nocy pozycje owego
o b ie k tu o p a trz y ł
znakiem zapytania,
ponieważ wydawały
mu się (i całkiem
słusznie!) nie c a ł
k ie m z g o d n e ze
sobą. O bserw ow ał
N ep tu n a ró w n ież
J. R u s s e ll H i n d
w dniu 25 paździer
nika 1845 r. (!), lecz
w ziął go za je d n ą
z gwiazd. A zupełnie
niedaw no okazało
się, że już w latach Fot. 4. Fragment powierzchni Trytona z charaktrystycznym krzy
1612-13 G alileusz żem. Rzeźba terenu została ukształtowana prawdopodobnie po
obserwując Jowisza zastygnięciu wcześniej stopionych lodów
i jego księżyce, dostrzegł „przy okazji ” wód do sporów, istotnych jednak wy
Neptuna jako słabą gwiazdkę.
łącznie w sferze pozanaukowej.
W połowie XIX w. pojawił się rów
Kolejne odkrycie związane z tą pla
nież polski akcent związany z odkryciem netą zostało dokonane już 10 paździer
Neptuna, a głównie z określeniem ele nika 1846 r. Znakomity angielski obser
mentów jego orbity. Otóż w latach 1850- wator i miłośnik astronomii William
-52 astronom polski Marcin Kowalski Lassell dostrzegł wtedy krążący wokół
opracował teorię ruchu Neptuna jako Neptuna największy jego księżyc, na
rozprawę doktorską, dzięki której otrzy zwany potem Trytonem (o jasności
mał katedrę astronomii na Uniwersyte 13,6m). A po kilku dniach, używając
cie Kazańskim. Z tego powodu, w źró 25-cm teleskopu, zauważył on wokół
dłach zachodnich, je g o sukces je st Neptuna pierścień podobny do pierście
przypisyw any... Rosji (zwłaszcza że nia Saturna. Podczas następnych pięciu
Polski nie było wtedy na mapie Euro nocy utwierdził się w przekonaniu, że
py) — i oto mielibyśmy następny po- nowo odkryta planeta jest otoczona pier
ścieniem. Widzieli go również inni ob
serwatorzy. Odkrycie potwierdził też
James Challis oraz jego asystent Mor
gan w styczniu 1847 r. Nieco wcześniej,
bo w grudniu 1846 r., J. Russell Hind
ob serw ujący N eptuna w L ondynie
stwierdził, że przez używany przez nie
go mniejszy 18 cm teleskop nie widział
wprawdzie pierścienia opisanego przez
Lassella, ale istnienie takiego tworu
uważał za wielce prawdopodobne, po
nieważ obraz planety w teleskopie był
wyraźnie wydłużony. W ciągu kolejnych
miesięcy 1847 r. i w latach następnych
nikt z obserwatorów Neptuna, łącznie
z samym Lassellem, nie mógł już doj
rzeć pierścienia. Obecnie, kiedy wiado
mo nareszcie, że pierścienie wokół Nep
tuna istn ieją, przy jd zie ponow nie
zinterpretować dawne obserwacje i spró
bować je uzgodnić z nowymi albo wy
jaśnić, dlaczego po 1847 r. pierścienie
nie były dostępne dla obserwacji tele
Fot. 3. Jasna południowa pókula Trytona — zdjęcie uzyskane przez Voyagera 2, w 4 godz.
skopowych.
po zdjęciu Neptuna na fot. 2 z odległości 40 tys. km od satelity
5/2006

U R A N I A - POSTĘPY ASTRONOMII

211

Od momentu odkrycia Neptun nie
wykonał jeszcze pełnego obiegu wokół
Słońca. Stanie się to za niespełna 5 lat,
w roku 2011 i wtedy można będzie wy
znaczyć definitywną orbitę tej planety.
P o d su m u jm y te ra z w iad o m o ści
o Neptunie posiadane do czasu osiąg
nięcia je g o okolic w 1989 r. przez
sondę kosmiczną Voyager 2 po j ej dwu
nastoletniej, owocnej misji astronautycznej.
Podstaw ow e dane o geom etrycz
nych i fizycznych parametrach Neptu
na zamieszczamy w tabeli 1.
Średnica kątowa Neptuna obserwo
wanego podczas jego przeciwstawie
nia, czyli najmniejszej odległości od
Ziemi, wynosi zaledwie 2,6” (Leverrier
oceniał ją na ponad 3”, a więc zupełnie
prawidłowo).
Dość szybki ruch wirowy, a ściślej
— duża prędkość liniowa punktu na
równiku planety — jak również nie
wielka gęstość stawiająNeptuna w rzę
dzie planet-olbrzym ów , do których

należą również: Jowisz, Saturn i Uran.
Wnętrze Neptuna zawiera prawdo
podobnie jądro krzemianowe o średni
cy blisko 16 000 km otoczone warstwą
tzw. gorącego lodu o grubości około
8 000 km. Powyżej rozpościera się war
stwa ciekłego wodoru cząsteczkowego
(H2). Neptuna otacza gęsta, rozległa
atmosfera złożona głównie z wodoru
H2 (85%), helu He (13%) i metanu CH4
(2%), a także śladowych ilości amonia
ku n h 3.
W dniu 25 sierpnia 1989 r. automa
tyczna sonda kosm iczna Voyager 2
osiągnęła układ Neptuna odległy nie
mal o 4,5 mld km od Ziemi; należy
podkreślić, iż to Neptun był w latach
1979-1999 najdalszą planetą! Obecnie
uważa się go za ostatnią planetę Ukła
du Słonecznego wobec zaliczenia Plu
tona do obiektów Pasa Kuipera.
Przekazane przez Voyagera 2 dane
o układzie Neptuna oraz zobrazowania
ciał tego układu — samej planety, jej
księżyców i... pierścieni — okazały się

równie rewelacyjne, jak w przypadku
układu Urana.
Neptun to prawdziwie błękitna pla
neta, otoczona dynamiczną i o znacznej
grubości atm osferą w której również
występuje pasmowy układ obłoków —
co prawda nie aż tak malowniczy, jak
w przypadku Jowisza. Lecz, podobnie
jak w potężnej atmosferze Jowisza, na
Neptunie istnieje ogromne zawirowa
nie nazwane W ielką Ciem ną Plam ą
(o rozmiarach zbliżonych do średnicy
Ziemi). Znajduje się ona w sferze tro
pikalnej planety na szerokości około
-22°. Zaobserwowano ponadto małą,
ciemną plamę na szerokości około -54°
z białymi obłokami pośrodku. Podob
ne chmury towarzyszą również Wiel
kiej Ciemnej Plamie, zaś pomiędzy nią
a małą plamą cyrkuluje biały obłok re
gularnego kształtu. W górnych w ar
stwach atmosfery zauważono cirrusy
z zamrożonego metanu „zalegające” na
wysokości od 50 do 100 km nad za
sadniczą powłoką chmur. W atmosfe-

T a b e 1a 2
Podstawowe dane o księżycach i pierścieniach Neptuna

Nazwa

Galie

Wielka
półoś orbity
(km)

Okres
obiegu
(doby)

Mimośród

Nachylenie

e

i

41 000— 43 000

0,25?

Naiada

48 230

0,294

0,0004

Thalassa

50 080

0,311

(15)

Despina

52 530

0,335

Le Verrier

53 200

0,335?

Lassell/Arago

53 200— 57 500

Średnica
(szer. pierścienia)
(km)

4,746°

66

0,0002

0,209

82

0,0002

0,064

150

0,062

176

(30)

(4000?)

Galathea

61 950

0,429

0,0000

Adams

62 930

0,42?

Larissa

73 550

0,555

0,0014

0,205

210><180

Protheus

117 640

1,122

0,0005

0,026

440x415x400

Tryton

354 800

5,877

0,0000

156,834

2707

(50?)

Nereida

5 513 400

360,14

0,7512

7,232

340

2002 N1

15 728 000

1879,71

0,5711

134,101

48

2002 N2

19 345 000

2914,07

0,2931

45,511

48

2002 N3

23 571 000

3167,87

0,4237

34,741

48

2003 N1

46 695 000

9115,91

0,4499

137,391

28

2002 N4

48 387 000

9373,99

0,4945

132,585

60

Uwaga: Kursywą podano nazwy pierścieni; księżyc Larissa jest najprawdopodobniej tożsamy z satelitą 1981 N 1
sygnalizowanym jeszcze w 1981 r. przez Arnolda Reitsemę podczas interpretacji obserwacji zakrycia gwiazdy 52
Oph przez Neptuna.
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rze Neptuna wieją niezwykle silne wia
try, które osiągają prędkość 1000 km/
godz., a nawet więcej, przy czym —
jak to wynika z ruchu obłoków meta
nowych — masy atmosferyczne prze
mieszczają się na znaczne odległości
i z reguły w kierunku przeciwnym do
ruchu obrotowego planety, tworząc po
tężne zawirowania. Nie do końca jesz
cze zostało poznane źródło dodatkowej
wewnętrznej energii wzbudzającej at
mosferę tej planety. Słońce bowiem —
z tak ogromnej odległości — wygląda
jak niezwykle jasno świecący punkt
i mogący nagrzać atmosferę Neptuna
do zaledwie 73 K (-200°C). Jest to sta
nowczo za mało, żeby pobudzać masę
atmosferyczną tej planety do tak inten
sywnych ruchów. Musi zatem istnieć
wewnętrzne źródło energii — podob
nie jak w przypadku Jowisza czy Sa
turna. Dodajmy jeszcze, iż na Neptu
nie w ystępują podobne pory roku
i strefy klimatyczne jak na Ziemi, po
nieważ jego oś rotacji jest nachylona
do płaszczyzny orbity planety pod ką
tem ok. 60°. Jednak każda pora roku
trwa na Neptunie ok. 41 lat ziemskich.
Stwierdzono, iż również Neptun ma
własne pole magnetyczne, chociaż
słabsze niż pole Urana czy nawet Zie
mi. Bieguny magnetyczne są odległe

Fot. 5. Nereida i Proteus — księżyce Neptu
na odkryte przez Voyagera 2
5/Q006

Fot. 6. Pierścienie wokół Neptuna. Planeta została specjalnie przesłonięta, aby jej blask nie
„oślepiał” obserwatora i aby w ten sposób można lepiej widzieć słabo świecące pierścienie
planety

0 około 50° od biegunów planetograficznych, przy czym oś pola magne
tycznego jest przesunięta względem
środka planety. Podobną asymetrię od
notowano także na Uranie.
Największe jednak wrażenie wywo
łało chyba odkrycie pierścieni, sześciu
minisatelitów, a także zobrazowanie
powierzchni Trytona.
Uaktualnione dane o księżycach
1 pierścieniach Neptuna zawiera za
mieszczona w ramce tabela 2; w tym
również o odkrytych już w XXI w. pię
ciu peryferyjnych minisatelitach, któ
re, być może, zostały przechwycone
przez planetę z Pasa Kuipera. Nato
miast szczegółowy opis tych ciał (ich
parametry geometryczne i fizyczne),
morfologię ich powierzchni, a także
widoki nieba z powierzchni satelitów
zawiera artykuł Księżyce układu dale
kiego Neptuna („Urania - Postępy
Astronomii” nr 3/2004).
Co zobaczyłby astronauta, gdyby
mógł się znaleźć się na Neptunie
(a przynajmniej w górnych warstwach
jego atmosfery)?: dwa jasne pierście
nie okalające niebo, pięć bladych księ
życów (o średnicach kątowych tarcz od
kilku do kilkunastu minut łuku), wscho
dzących na zachodzie, zachodzących
na wschodzie, szybko zmieniających
fazy i jasność oraz często zaćmiewa
nych. Ponadto na niebie Neptuna bę
dzie można zobaczyć równie bladego
satelitę (Proteusa) o rozmiarach zaled
wie 7’ (mniej niż 1/4 średnicy kątowej
U R A N I A - postępy Astronom ii

naszego Księżyca), wschodzącego i za
chodzącego normalnie — wreszcie ma
jestatycznego i barwnego Trytona oraz
punktową Nereidę.
Chociaż dla ewentualnego obserwa
tora na Neptunie Tryton wschodzi na
wschodzie, a zachodzi na zachodzie, to
jednak na tle gwiazd przemieszcza się
nie wstecz (z zachodu na wschód —
jak nasz Księżyc), lecz wprost, ponie
waż ruch orbitalny Trytona jest wstecz
ny. Widoczna z Neptuna tarcza Tryto
na ma rozm iary kątow e ja k nasz
Księżyc (29’) i może w pełni osiągnąć
jasność obserwowaną około minus
siódmej wielkości gwiazdowej, a zatem
znacznie więcej niż Wenus w maksi
mum jasności na ziemskim niebie.
Z układu Neptuna uda się niekiedy
dostrzec Urana jako gwiazdkę poranną
bądź wieczorną piątej zaledwie wiel
kości, a także — lecz bardzo rzadko —
Plutona, który może być dla hipotetycz
nego obserwatora znajdującego się
w układzie Neptuna planetą górną i nie
kiedy dolną, chociaż ze względu na
znaczne nachylenie orbity Plutona do
orbity Neptuna to pojęcie nie zawsze
ma sens.

T. Zbigniew Dworak jest profesorem
w Zakładzie Kształtowania i Ochro
ny Środowiska w AGH w Krakowie.
Zajmuje się ponadto środowiskami
planet i ich księżyców, gwiazdami
zaćmieniowymi i historią astronomii
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Wzajemne zakrycia planet
Układu Słonecznego
27 sierpnia 2006 r. nastąpiło zbliżenie
Wenus do Saturna na odległość 0°,07,
czyli 4'. Odległość ta była kilkanaście
razy większa niż średnica tarcz tych pla
net. Zatem do wzajemnego zakrycia nie
doszło. Można sobie zadać pytanie: jak
często występują i kiedy ostatnio wystą
piły, a kiedy nastąpią w najbliższym cza
sie prawdziwe wzajemne zakrycia pla
net?
Gdyby planety krążyły wokół Słońca
po orbitach leżących w tej samej płasz
czyźnie co orbita Ziemi, to dla obserwa
tora ziemskiego ich ruch po niebie od
bywałby się wyłącznie po linii prostej —
ekliptyce i co kilka dni następowałoby
wzajemne zakrywanie się poszczegól
nych planet. W rzeczywistości sytuacja
jest bardziej skomplikowana — nachy
lenie płaszczyzn orbit planet w stosun
ku do płaszczyzny orbity Ziemi wynosi
od 0°,8 dla Urana do 7°,0 dla Merkure
go i 17°,1 dla także z wielu innych wzglę
dów oryginalnego Plutona. Efektem tego
jest fakt, że poszczególne planety mo
żemy znaleźć na niebie nawet kilkana
ście stopni od ekliptyki. Rozrzucenie ru
chu planet po pasie wokółekliptycznym,
kilka tysięcy razy szerszym od widomych
średnic ich tarcz powoduje, że wzajem
ne zakrycia są wydarzeniem niezwykle
rzadkim.
Licząc efemerydy planet, otrzymuje
my ich pozycje na dany moment, a nich
możemy określić wzajemną odległość
planet (konkretnie — środków ich tarcz)
oraz kątowe rozmiary ich tarcz. O wza
jemnym zakryciu się planet możemy
mówić wówczas, gdy odległość kątowa
środków tarcz planet jest mniejsza od
sumy ich kątowych promieni. Promień
tarczy planety zależy od jej rzeczywistej
średnicy i odległości od obserwatora.
W tabeli 1 są uwidocznione zakresy wi
domych promieni tarcz planet widzia
nych z Ziemi (promienie biegunowe, tyl
ko w przypadku Urana promień równi
kowy).
Z tabeli widać, że np. wzajemne za
krycie Wenus i Jowisza może nastąpić
tylko wtedy, gdy odległość pomiędzy
środkami tarcz tych planet na firmamen
cie będzie mniejsza niż 32,7+23,5 =
56”,2. Jest to warunek konieczny, ale nie
dostateczny do wystąpienia takiego zja
wiska. Na pewno zakrycie nastąpi, gdy
odległość środków tarcz będzie mniej
sza od sumy minimalnych widomych
promieni, tj. kiedy będzie mniejsza od
4,8+14,3 = 19”,1. Jeżeli odległość bę
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dzie z pomiędzy 19”,1 a 56",2 to, czy za
krycie wystąpi, zależeć będzie od aktual
nej odległości planet od Ziemi, co pocią
ga za sobą rozmiar kątowy ich tarcz.
Wzajemne zakrycia planet posiadają
cechę charakterystyczną dla wszystkich
zakryć w obrębie Układu Słonecznego
— występowanie pasów widoczności.
Zakrycie jest widoczne tylko w pewnym
obszarze, który może pokryć fragment
powierzchni Ziemi tak, że dla jednego
obserwatora (znajdującego się w pasie
widoczności) zakrycie następuje, a dla
innego (poza pasem) — nie. Wyliczanie
obszarów objętych pasem widoczności
jest dość skomplikowane, ale można
sprawę uprościć poprzez wyliczenie
pozycji planet dla teoretycznego obser
watora geocentrycznego i uwzględnie
nie możliwego w danej chwili zakresu
zmiany tego położenia dla obserwato
rów topocentrycznych wywołanego paralaksą. Paralaksa powoduje, że obser
wator na powierzchni Ziemi widzi obra
zy tarcz planet przesunięte względem
pozycji wyliczonych dla obserwatora
geocentrycznego o pewien kąt nigdy nie
większy od ujętych w poniższej tabeli 2.
Pam iętać należy, że paralaksa
przesuwa zarówno obraz planety zakry

wającej, jak i zakrywanej, ale w nierów
nym stopniu (zależnym od odległości po
szczególnych planet od obserwatora).
Nie musi dochodzić do samego wza
jemnego zakrycia tarcz planet, aby zja
wisko było efektowne. Już samo zbliże
nie się planet na odległość mniejszą od
1° powoduje, że można zaobserwować
tarcze obu planet jednocześnie w polu
widzenia teleskopu, a gdy odległość
spadnie poniżej 1', oba obiekty zupełnie
zleją się w jeden punkt dla obserwatora
oglądającego zjawisko nieuzbrojonym
okiem.
Jak często dochodzi do silnych zbli
żeń planet i w zajem nych zakryć?
W ostatnim czasie, w latach 2000-2006,
7 razy wystąpiła sytuacja, w której dwie
planety znajdowały się w odległości ką
towej mniejszej niż 0°,1. W trzech z nich
brał udział Merkury (z Wenus, Marsem
i Uranem). W pięciu brała udział Wenus
(z Merkurym, Jowiszem, Saturnem i dwa
razy z Uranem). Nie powinno dziwić czę
ste występowanie Merkurego i Wenus
w takich zbliżeniach, ponieważ planety
te szybko poruszają się po firmamencie
i częściej mogą zbliżyć się np. do Jowi
sza czy Saturna niż te dwie ostatnie, po
wolne planety do siebie. Z drugiej stro-

Tabela 1
Planeta

Minimalny kątowy
promień tarczy

Maksymalny kątowy
promień tarczy

Merkury

2",3

6”,5

Wenus

4,”8

32”,7

Mars

1",7

12”,8

Jowisz

14”,3

23”,5

Saturn

6”,7

9”,4

Uran

1“,7

2“,1

Neptun

r,o

r,1

Pluton

0“,03

0“,06

Tabela 2
Planeta

Maksymalne przesunięcie tarczy planety
dla obserwatora na powierzchni Ziemi
względem wyliczonej pozycji geocentrycznej

Merkury

17,0"

Wenus

34,5

Mars

24,1

Jowisz

2,2

Saturn

1,1
0,5

Uran
Neptun

0,3

Pluton

0,3
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Tabela 3
Planety

Mars i Uran
Mars i Pluton
Wenus i Neptun
Wenus i Neptun
Merkury i Mars
Wenus i Uran
Merkury i Saturn
Merkury i Neptun
Merkury i Neptun

Moment zbliżenia

Maksymalne zbliżenie

Data

geocen.

topocen.

39,1”
43,9
25,2
42,8
15,7
30,9
18,7
40,6
48,2

35,8”
38,4
16,8
37,0
11,7
26,2
11,9
33,9
40,9

22 III
23 III
27 IV
15 II
23 VIII
11 VII
15 IX
5V
4 VI

Czas TDT

2013
2020
2022
2023
2032
2035
2037
2039
2050

ny fakt, że to właśnie planety wewnętrz
ne (przebywające blisko Słońca) biorą
udział w takich zbliżeniach, informuje
nas, że zazwyczaj takie zbliżenie jest
trudne do zaobserwowania, szczególnie
gdy myślimy o obserwacjach nocnych.
Do największego zbliżenia w tamtym
okresie doszło pomiędzy Wenus a Jo
wiszem. W dniu 17 maja 2000 r. o go
dzinie 10:31 odległość pomiędzy środ
kami tarcz dla obserwatora geocentrycznego wynosiła 41 ”,8 przy sumie wido
mych promieni 20”,3 (odstęp pomiędzy
krawędziami tarcz wyniósł 21’’,5).W tym
czasie Wenus była oddalona od Ziemi
o 1,72 AU. Umożliwiło to widome zbli
żenie tych dwóch planet o dalsze 3,7”
dla obserwatora korzystnie ulokowane
go (Wenus przechodziła na północ od
Jowisza i obserwowanie ich z okolic bie
guna północnego wskutek paralaksy
zbliżało jeszcze te dwie planety). Tak
więc do samego zakrycia dla obserwa

18:18
5:16
19:13
12:27
4:25
18:14
21:32
9:36
6:39

tora ziemskiego nie doszło, jednak bio
rąc pod uwagę fakt, że całe zdarzenie
miało miejsce niecałe 7° od tarczy sło
necznej i tak obserwacja tego zjawiska
z Ziemi była praktycznie niemożliwa.
Podczas tych 7 zbliżeń w latach
2000-2006 odległość kątowa planet od
Słońca w momencie zbliżenia była od
7° do 37°. Tak więc warunki do obser
wacji były za każdym razem słabe. Po
nadto momenty największego zbliżenia
wypadały częściej w godzinach okołopołudniowych. Gdy planety uczestniczą
ce w zbliżeniu można było oglądać na
wieczornym lub porannym niebie, odleg
łość pomiędzy nimi była już znacznie
większa niż w momencie maksymalne
go zbliżenia.
W latach 2007-2050 wystąpi 35 zbli
żeń planet na odległość mniejszą od
0°,1. Merkurego w takich sytuacjach bę
dziemy mogli zaobserwować 13 razy,
Wenus — 15 razy, Marsa — 11 razy, Jo

Suma
Odległość
widomych
kątowa
promieni tarcz od Słońca
3,5”
6°
3,1
68
9,6
43
6,9
28
4,6
13
6,6
8
10,2
15
3,7
13
4,0
17

wisza i Saturna — 4 razy, Urana — 9
razy, Neptuna — 12 razy i Plutona — 2
razy. Najczęściej będą się „łączyły w pa
ry” Wenus z Neptunem (6 razy) i Merku
ry z Marsem (5 razy). Wśród nich 9 zbli
żeń będzie charakteryzowało się wza
jemną odległością środków tarcz planet
mniejszą od 1' (60”):
Jak widać (tab. 3), w żadnym przy
padku suma widomych promieni zbliża
jących się planet nie będzie większa od
wzajemnej odległości środków tarcz tych
planet w momencie maksymalnego zbli
żenia, czyli tarcze planety się nie zetkną.
Różnica tych dwóch wartości jest rów
na minimalnej wzajemnej odległości kra
wędzi tarcz obu planet. Największe zbli
żenie krawędzi tarcz nastąpi 15 wrześ
nia 2037 i wyniesie zaledwie 1”,7 dla
optymalnie położonego obserwatora topocentrycznego.
Choć w latach 2007-2050 nie wystą
pi ani jedno wzajemne zakrycie tarcz

Tabela 4
Planety

Moment zbliżenia

Maksymalne zbliżenie

Data

geocen.

topocen.

Czas TDT

Suma
Odległość
widomych
kątowa
promieni tarcz od Słońca

Jowisz i Neptun 1

19 IX 1702

14:07

2,4"

0,5”

24,4”

165°

Merkury i U ran2

14 VII 1708

13:03

6,0

0,0

5,0

25

Merkury i Jowisz

4 X 1708

12:41

11,4

6,5

16,7

1

Wenus i Saturn

29 VIII 1771

19:38

9,2

4,8

12,4

14

Merkury i Uran

21 VII 1793

5:38

0,6

0,0

4,8

24

9 XII 1808

20:34

16,9

9,7

9,9

20

Wenus i Jowisz

3 I 1818

21:52

12,2

8,2

20,0

16

Wenus i Jowisz

22 XI 2065

12:46

14,2

10,3

19,4

8

Merkury i Neptun

15 VII 2067

11:56

9,9

18

11 VIII 2079

1:31

4,5

11

Merkury i Jowisz

27 X 2088

13:43

1,2
18,9

1,9
0,0

4,2

Merkury i Mars

13,9

16,8

5

Merkury i Jowisz

7 IV 2094

10:49

6,8

1,7

18,0

2

Merkury i Saturn

1 Neptun został odkryty w 1846 r., w 1702 r. nie był jeszcze znany.
2 Uran został odkryty w 1781 r., w 1708 r. nie był jeszcze znany.
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planet, jednak będziemy w 2038 r. świad
kami ciekawego zjawiska, kiedy to Jo
wisz i Uran przez wiele dni będą podró
żowały po niebie w niewielkiej odległo
ści kątowej. 3 lutego 2038 ich wzajem
na odległość spadnie poniżej 1°, 18 lu
tego będąjuż tylko 0°,1 od siebie. O go
dzinie 18 w dniu 19 lutego ich wzajem
na odległość osiągnie minimum — 203”.
Następnie powoli będzie rosła do wiel
kości 27' w dniu 11 marca i znowu znacz
nie spadać aż do 76” wieczorem 30
marca, a 16 kwietnia wzajemna odle
głość przekroczy 1°. Tak więc przez 72
dni dwie planety będą nieprzerwanie
zbliżone do siebie o mniej niż 1°. W tym
czasie ich odległość kątowa od Słońca
będzie spadała od 158° do 84°, a ich de
klinacja będzie się utrzymywała w okoli
cach +22°, zatem warunki do obserwacji
powinny być bardzo sprzyjające.
Kiedy zatem wystąpi (lub ostatnio
wystąpiło) rzeczywiste zakrycie wzajem
ne planet? Analizując ruchy planet na
przestrzeni 4 wieków (lata 1701 —
-2100), możemy stwierdzić zaistnienie
12 takich przypadków. Ciekawe jest, że
wiatach 1819-2064 nie było i nie bę
dzie żadnego zakrycia. Ponadto spośród
tych 12 zakryć tylko jedno (z 1702 r.)
mogło być obserwowane w warunkach
nocnych (gdyż odległość planet od Słoń
ca wynosiła wtedy 165° a nie mniej niż
26° jak w pozostałych przypadkach), ale
dotyczyło ono Neptuna — planety, któ
ra nie była jeszcze wówczas znana.
Zestawienie to przynosi nam smutną
prawdę, że nie będzie dane żyjącym dzi
siaj osobom obserwowanie nocnego złą
czenia się planet, gdyż najbliższe wyda
rzy się dopiero 2 XII 2223 r., kiedy to Mars
przejdzie przed tarczą Jowisza. Pozostaje
nam podziwianie jedynie silnych zbliżeń.
I tu druga zła informacja: chociaż prze
ciętnie dochodzi do jednego zbliżenia
rocznie przy uwzględnieniu warunku wza
jemnej odległości mniejszej od 0°,1, to
akurat w latach 2007-2012 nie wystąpi
żadne z takich zbliżeń, a dopiero lata
2016-2024 dadzą wysyp takich zjawisk
(14 razy w ciągu 9 lat).
Piotr Brych

Zmienne pole magnetyczne
Ziemi
O tym, że ziemskie pole magnetyczne
ulega powolnym zmianom, wiemy już od
połowy XIX w. Badania paleomagnetycz
ne wskazują na zmiany biegunowości
pola magnetycznego, zachodzące w cią
gu ostatnich 160 min lat w odstępach
czasu od dziesiątek tysięcy do dziesię
ciu milionów lat. Sam proces przeorien
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towania biegunów zachodzi dość szyb
ko — potrzeba na to prawdopodobnie
kilku tysięcy lat. Ostatnie takie zjawisko
wystąpiło około 780 tys. lat temu. Odpo
wiedzialne za nie jest ziemskie dynamo
magnetyczne, jednak szczegóły proce
su są niejasne. Ostatnie wyniki grupy fi
zyków włoskich (Vinzenzo Carbone ze
współpracownikami — arXiv:physics/
0603086) z marca tego roku wskazują
na statystyczne grupowanie momentów
przeorientowywania ziemskiego pola
magnetycznego — proces posiada ro
dzaj „pamięci” i kolejne przełączania bie
gunów nie są całkowicie od siebie nie
zależne. O ile wcześniej sądzono, że do
opisania zmian biegunowości wystarczy
statystyka Poissona (ta sama, która do
brze opisuje np. rozpad promieniotwór
czy), to dokładna analiza dostępnych
baz danych zawierających wyniki badań
paleom agnetycznych wskazuje na
znacznie lepszy opis pomiarów za po
średnictwem tzw. procesu Levy’ego,
w którym mamy do czynienia z długozasięgowymi korelacjami w czasie. Pro
cesy Levy’ego są wykorzystywane m.in.
do analizy trzęsień ziemi czy danych fi
nansowych. Na dzień dzisiejszy nie po
siadamy jednak wiedzy, która pozwoli
łaby na przewidzenie momentu kolejne
go przełączenia biegunów magnetycz
nych. Dwa miesiące później (w maju br.)
ukazała się praca Davida Gubbinsa
i współpracowników („Science”, 312 ,
900) dotycząca zmian pola magnetycz
nego Ziemi w „mikroskali”, jeżeli patrzeć
na przedziały czasu, o których mówili
śmy wcześniej. Dotyczy ona analizy
danych nawigacyjnych (chodzi o kierunki
pola magnetycznego Ziemi wydedukowane ze wskazań ówcześnie używa
nych kompasów) zawartych w zapisach
starych dzienników okrętowych z lat
1590-1840. Tak uzyskane dane posłu
żyły do odtworzenia natężenia pola ma
gnetycznego w tym czasie (nie prowa
dzono wtedy systematycznych obserwa
cji magnetometrycznych). Wynik okazał
się dość nieoczekiwany. Dotychczas
sądzono, że obserwowane od mniej wię
cej drugiej połowy XIX w. zmniejszanie
się ziemskiego pola magnetycznego
(o około 0,5% na dekadę lub 15 nT na
rok) jest zjawiskiem stabilnym. Wyniki
Gubbinsa i kolegów pokazująjednak, że
w okresie przez nich analizowanym pole
malało znacznie wolniej — o około 2 nT
na rok. Załamanie nastąpiło około roku
1860. Od tego czasu natężenie pola
maleje znacznie szybciej. Zanalizowa
ny okres obserwacji jest znacznie krót
szy od okresu kilku tysięcy lat, potrzeb
U R A N IA
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nego na przełącznie biegunów magne
tycznych i dotyczących go wyników ra
czej nie należy ekstrapolować w przy
szłość. Z drugiej strony widać, jak wiele
jeszcze brakuje do zrozumienia zjawisk
dziejących się dosłownie pod naszymi
stopami.
(rs)

Krater na Antarktydzie
Uczeni zajmujący się astronomią plane
tarną odkryli krater uderzeniowy pocho
dzący od upadku meteorytu większego
niż ten, który przyczynił się do wyginię
cia dinozaurów 65 min lat temu.
Krater znajduje się pod ponadpółtorakilometrową warstwą antarktycznego
lodu na terenie Ziem i W illesa we
wschodniej części kontynentu. Ciało,
które go wydrążyło, musiało upaść na
Ziemię blisko 250 min lat temu i mieć
około 48 km średnicy. Położenie i roz
miar krateru (jego średnica wynosi
482 km) sugerują że uderzenie mogło
spowodować pęknięcie superkontynentu Gondwany, powstanie rowu tektonicz
nego i oderwanie się Australii.
Nowo odkryty krater jest ponad dwa
razy większy od Chicxulub znajdujące
go się na półwyspie Jukatan w Amery
ce Południowej. To właśnie tutaj uderzył
w powierzchnię Ziemi obiekt o średnicy
około 10 km, co spowodowało wyginię
cie dinozaurów. Na Księżycu znajduje
się co najmniej 20 kraterów uderzenio
wych o rozmiarach zbliżonych do tego
na Antarktydzie.
Odkrycia dokonał satelita GRACE
Am erykańskiej Agencji Kosmicznej
NASA przy użyciu instrumentów rejestru
jących niewielkie zmiany wartości przy
spieszenia grawitacyjnego pod lodową
skorupą Antarktydy. Naukowcy odkryli
ponad 300-m wybrzuszenie w skorupie
ziemskiej zbudowane z materiału płasz
czowego. Tego typu struktury powstają
gdy duże obiekty zderzą się z powierzch
niami planet.
Odkrycie wymaga ostatecznego po
twierdzenia, a ma nim być zdobycie
próbki materiału skalnego z krateru.
OSU Research/Karolina Wojtkowska
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Wiesławowi Skórzyńskiemu udato się (po raz pierwszy w życiu)
sfotografować obłoki srebrzyste. Niżej prezentujemy dwa obrazy,
które zrobił około 30 km na północ od Torunia 16 lipca tego roku,
aparatem Nikon D50 z obiektywem Nikkor 70-300/4-5.6 D ED.
Czas ekspozycji wynosił 5 s, a czułość 400ASA

Postępy A s t r o n o m ii
Fot. Nicolas Outters

Prezentowany tu obraz Drogi Mlecznej pochodzi z sesji wyjazdowej Mariusza Świętnickiego pod ciemne niebo na górę Kamionka (Podkarpacie). Zdjęcie zostało wykonane 3 lipca
br. w godz. 0:12-00:24 CWE aparatem Nikon D70s z obiektywem Nikkor 18-70/3,5-4,5
DX.Czas ekspozycji 3*120 s, a czułość 1600 ASA

rozmaitości
Jeziora na Tytanie
Sonda Cassini zarejestrowała obrazy
będące dowodem na istnienie ciekłych
jezior na największym satelicie Saturna
— Tytanie. Uczeni już od jakiegoś cza
su podejrzewali występowanie tam je
zior ciekłego metanu i etanu.
Obrazy radarowe uzyskane przez
sondę Cassini ujawniły występowanie na
Tytanie wielu miejsc prawdopodobnie
wypełnionych ciekłym węglowodorem.
Ciemne plamy przypominające ziemskie
jeziora najczęściej występują na dużych
szerokościach satelity, w okolicy jego
północnego bieguna. Na zdjęciach wy
raźnie widać ciemne plamy, od których
odchodzą kanały — charakterystyczne
twory prawdopodobnie wydrążone przez
ciecz. Niektóre jeziora i łączące je ka
nały są zupełnie czarne; jest to wynik
braku sygnału radiowego z tych miejsc,
a to oznacza, że są one bardzo gładkie
i płaskie. Widoczne są także brzegi skar
py otaczające jeziora — być może ma
teriał stopniowo odsłaniany podczas
parowania cieczy.
Jeśli odkrycie zostanie potwierdzone,
Tytan będzie drugim (po Ziemi) ciałem
Układu Słonecznego, na którym stwier
dzono obecność jezior.
Na górnym obrazie widać obszar
o rozmiarze 420x150 km ze środkiem
0 współrzędnych 80°N i 92°W. Centrum
dolnego obrazu ma współrzędne 78°N
118°W i obejmuje obszar o rozmiarze
475x150 km. Najmniejszy szczegół na
zdjęciach ma 500 m średnicy.
Misja Cassini-Huygensjest projektem
łączonym NASA, ESA i Włoskiej Agen
cji Kosmicznej.
NASA / Karolina Wojtkowska

Pozostałości
po
supernowych

1

W Wielkim Obłoku
Magellana znajdują
się, przedstawione
na fotografii, pozosta
łości po wybuchach
czterech superno
SNR 0509-68.7
wych. Obrazy uzy
skane za pom ocą
satelity rentgenow 
skiego Chandra
przedstawiają eks
pandujący, rozgrzany
do wielu m ilionów
stopni gaz. Przybliżo
ny wiek tych pozosta
łości to 600 lat (gór
na, lewa), 1500 lat
Pozostałości po supernowych w Wielkim Obłoku Magellana.
(górna, prawa),
Źródło: http://chandra.harvard.edu/photo/2006/4snr/
10000 lat (dolna, pra
wa) i 13000 lat (dolna, lewa). Widma smicznej. Szybko wirująca gwiazda neu
pochodzące z satelity dostarczają wielu tronowa wyrzuca namagnesowany stru
cennych informacji i danych dotyczących mień wysokoenergetycznych cząstek —
fizyki eksplozji gwiazd. Z przedstawio na zdjęciu widoczny w postaci wydłużo
nych na zdjęciu trzy najmłodsze pozo nych, jasnych, biało-niebieskich plamek
stałości ujawniają koncentrację pier w centrum.
wiastków charakterystycznych dla wy
Chandra X-Ray Observatory/
buchów typu la. Do takiej eksplozji do
Karolina Wojtkowska
chodzi, gdy materia opadająca z gwiazdy-towarzysza na białego karła powo
duje zachwianie jego stanu równowagi.
na rozkładówce
Pozostałość SN 0453-68.5 (dolna, lewa)
Znane kształty
powstała jako efekt wybuchu typu II.
Wydarzenie to ma miejsce, gdy zapas
w niezwykłych
paliwa jądrowego ulega wyczerpaniu,
barwach
gwiezdne jądro zapada się i tworzy
Obraz znanych mgławic Ameryki
gwiazdę neutronową a zewntęrzne war
Północnej (NGC 7000) i Pelikana
stwy rozpraszają się w przestrzeni kozostał uzyskany przez francuskie
go miłośnika astronomii Nicolasa
Outters w niezwykłych, „fałszy
wych” barwach. Zwykle mgławice
te są fotografowane w świetle wi
dzialnym i dominuje w nich kolor
czerwony, którego źródłem jest
zjonizowany wodór. Tutaj autor
użył kamery CCD czułej w ultra
fiolecie i filtrów wycinających pro
mieniowanie zjonizowanego tle
nu OIII i zjonizowanej siarki Sil.
Obszary jasne to świecenie fron
tów jonizacyjnych tych pierwiast
ków, a obszary ciemne to głównie
pył. Zdjęcie zostało wykonane
w jego obserwatorium w Alpach
Francuskich (wys.1060 m n.p.m.)
w dniach od 24 czerwca do 1 lipca br., całkowity czas ekspozycji
wyniósł 18 godz. 40 min

Powierzchnia Tytana. Źródło: http://salurn.jpl.nasa.gov
5/2006
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z kraju i ze świata

Obserwacja całkowitego zaćmienia Słońca
w Turcji 29 marca 2006 r.
egnając się z uczestnikami wy
prawy na zaćmienie Słońca na
IWęgry w 1999 r., umawialiśmy
się na wyjazd do Turcji w siedem lat
później. Czas ten minął szybciej, niż
można się było spodziewać...
Dwa autokary, wiozące członków
naszej ekipy, wyruszyły z Krakowa
mroźnym, sobotnim rankiem 25 mar
ca. Naszym celem była letniskowa
miejscowość Side na Riwierze Turec
kiej, znajdująca się dokładnie w środku
pasa całkowitego zaćmienia, co dawało
perspektywę spektaklu trwającego aż
prawie cztery minuty. Łącznie w obu
autokarach jechało po 39 osób, pocho
dzących z całej Polski — m.in. z Kra
kowa, Poznania czy Gdańska. Nasza
grupa składała się z 47 panów i 31 pań,
przy czym najmłodszy uczestnik wypra
wy liczył sobie zaledwie sześć wiosen,
natomiast najstarszy obserwator za kil
ka miesięcy miał skończyć 85 lat!
Już od kilku dni „z zapartym tchem”
śledziłem zmieniającą się co kilka go
dzin prognozę pogody dla interesujące
go nas obszaru, na szczęście z dnia na
dzień coraz lepszą. Wyglądało na to, że
właśnie środa 29 marca będzie dniem
o najlepszej pogodzie— niepokoił mnie
jedynie klin niżowy, który biorąc począ
tek od „polskich” niżów północnych,
miał od północnego wschodu zbliżyć się
do miejsca naszej obserwacji. Północne
niże nie dawały ponadto praktycznie
żadnych szans na ładną pogodę w Stam
bule w poniedziałek 27 marca, a poczy
nając od czwartku 30 marca towarzy
szyć nam miały deszcze, nawet ulewne.
Cóż, wyglądało na to, że mamy duże
szanse zobaczenia zaćmienia, natomiast
nie najlepsze były perspektywy tury
stycznej części naszej wyprawy. Niepo
koiły też informacje o powodziach
w Serbii, Bułgarii i północnej Turcji.
Na szczęście okazało się, że pogoda
w ciągu całej wyprawy, a w szczegól
ności podczas zaćmienia, była bez za
rzutu. Po poniedziałkowym zwiedzaniu
„po drodze” Stambułu, we wtorek 28
marca byliśmy na miejscu, w Side, mia
steczku stanowiącym niezwykłe połą

Ż
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czenie ruin starożytnej stolicy Pamfilii i
współczesnego letniska.
Już rano w dniu zaćmienia widać
było, że żadne chmury nie powinny nam
przeszkodzić w jego obserwacji. Ow
szem, widoczne były nieliczne, rzadkie
chmury pierzaste typu cirrus, jednak
w miarę upływu czasu i wznoszenia się
Słońca coraz wyżej nad horyzontem,
chmury te zanikały.
Główna grupa naszych obserwato
rów wyruszyła, pod moim kierunkiem,
na upatrzoną wcześniej skarpę nadmorskąo godz. 11:00. Po drodze stwier
dziliśmy, że główna ulica Side jest peł
na ludzi zmierzających w kierunku
cypla, przeważały tureckie wycieczki
szkolne, które jednak kierowały się
głównie do starożytnego amfiteatru,
gdzie pokaz zaćmienia przygotowywa
ła już od poprzedniego dnia ekipa
NASA. Pomimo naszych obaw okazało
się, że wydmy, ruiny i plaża „pomieści
ły” bez problemu wszystkich chętnych.
W południe wszyscy byli już gotowi na
swoich stanowiskach. Warto wspo
mnieć, że opodal naszej grupy jeden
z amerykańskich miłośników astrono
mii miał skierowany na Słońce teleskop
Coronado, co pozwoliło nam jeszcze
przed zaćmieniem zapoznać się z roz
mieszczeniem protuberancji na brzegu
tarczy Słońca.
Zaćmienie częściowe rozpoczęło się
planowo o 12:38 (podaję czas w urzę
dowym czasie tureckim, czyli letnim
czasie wschodnioeuropejskim). Już przy
fazie 0,5 dało się odczuć wyraźne ochło
dzenie oraz osłabienie oświetlenia pla
ży poniżej. Ochłodzenie to „odczuła”
także atmosfera, gdyż na niebie zaczęły
się ponownie kondensować nieliczne,
rzadkie chmury pierzaste — widać jed
nak było, że nie stanowią one żadnego
zagrożenia dla obserwacji fazy całkowi
tej. Jak się później okazało, chmury te
stanowiły niezwykłą oprawę zaćmione
go Słońca w fazie całkowitej.
Od godz. 13:40 czekaliśmy już na
widok nadciągającego cienia — nie za
uważyliśmy go jednak, a zdarzenia, jak
to zwykle w czasie całkowitego zaćmie
U R A N I A - Postępy Astro no m ii

nia Słońca, zaczęły biec coraz szybciej.
Morze i plaża szybko zmieniały barwę
na popielatozielonkawą, temperatura
spadała. Wąski sierp Słońca szybko za
mienił się w bardzo jasny punkt, który
powoli „przygasał” — widzieliśmy zna
ny z poprzednich zaćmień tzw. „pier
ścień z diamentem”. Ustawiwszy apa
rat fotograficzny na Słońce, już po
zdjęciu filtra słonecznego, wykonywa
łem „na ślepo” zdjęcie po zdjęciu, w tym
samym czasie obserwując je wizualnie.
W porównaniu z zaćmieniem w 1999 r.,
zjawisko „pierścienia.. wydawało się
trwać znacznie dłużej. Ostatecznie jed
nak „diament” zniknął i po obu stronach
czarnej tarczy zasłaniającego Słońce
Księżyca „wysunęły się palce” korony
słonecznej. Była godzina 13:55. Warto
nadmienić, że pomimo oczekiwania na
nie, nie zauważyłem ani pereł Baily’ego,
tak wyraźnych siedem lat temu, ani chromosfery. Wyglądem samej korony, cho
ciaż wiedziałem, że Słońce jest obecnie
w pobliżu minimum swojej aktywności,
byłem nieco zawiedziony. Zamiast ja
snej, kołowo symetrycznej, z długimi,
radialnymi pasmami koronalnymi, jaką
pamiętałem sprzed siedmiu lat, zobaczy
łem strukturę o wyraźnej symetrii osio
wej względem osi magnetycznej Słoń
ca, świecącą z niewątpliwie mniejszą
jasnością powierzchniową. Jedynie cien
ka warstwa korony, znajdująca się naj
bliżej tarczy Księżyca, była na tyle ja
sna, że niektórzy porównywali wygląd
zaćmionego Słońca do zaćmienia ob
rączkowego. Niezapomniany był jednak
widok przez lornetkę pasm koronalnych,
których układ pozwalał niejako wprost
zobaczyć strukturę dipolowego pola ma
gnetycznego Słońca! Przy północnym
brzegu tarczy były widoczne także dwie
niewielkie protuberacje, znane nam
wcześniej z obserwacji przez teleskop
Coronado.
Temperatura w czasie trwania fazy
całkowitej spadła o ok. 10°C. Na szczę
ście, liczba ani gęstość chmur pierza
stych na niebie już się nie powiększała.
Początkowo zaćmione Słońce widocz
ne było za jednym z pasm tych chmur
5/2006
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(co jednak nie przeszkadzało w obser
wacjach), jednak po ok. dwóch minu
tach pasmo to przesunęło się, co pozwo
liło podziwiać zaćmienie na całkowicie
bezchmurnym niebie. Niebo było wy
raźnie ciemniejsze, niż w czasie zaćmie
nia w 1999 r., nie było jednak zupełnie
czarne, można je porównać w zenicie
do nieba w czasie trwania „zmierzchu
żeglarskiego”. Oczywiście bez proble
mu widoczna była świecąca nad za
chodnim horyzontem Wenus, a w po
łowie odległości między nią i Słońcem
wszyscy dostrzegli znacznie jednak
słabszego Merkurego. Wokół, nad ho
ryzontem , widoczny był charaktery
styczny „pas świtu”.
Niektórzy z obserwatorów, wykonu
jący zdjęcia zjawiska, „spanikowali”.
W okolicy widać było ludzi „walczą
cych” ze sprzętem, zamiast obserwo
wać niepowtarzalne zjawisko. Także
i mnie udzieliła się na moment „pani
ka”, gdy po skończeniu filmu myśla
łem, że zepsuł mi się aparat! Gdy zo
rientowałem się, że nic się nie stało,
zrezygnowałem z wymiany aparatu na
drugi, rezerwowy, aby przez ostatnią
minutę spokojnie podziwiać zaćmienie.
Być może nastawienie, że przecież tym
razem faza całkowita trwa „aż” prawie
cztery minuty, sprawiło, że jej koniec
był dla mnie dużym zaskoczeniem. Po
łudniowa część „obrączki” korony sta

wała się coraz jaś
niejsza, aby wkrót
ce z a m ie n ić się
w „diam ent” . Po
dziwialiśmy drugi
„p ierścień z d ia 
mentem”. Po chwi
li z powrotem zro
biło się ja sn o —
faza całkowita za
ćmienia się skoń
czyła. Po założeniu
na rezerwowy apa
Amfiteatr w Efezie. Fot. Tomasz Ściężor
rat filtru słoneczne
go kontynuowałem dokumentowanie
Chociaż wydaje się to nieprawdopo
faz częściowych zaćmienia.
dobne, nasza wyprawa była całkowicie
T e m p e ra tu ra o to c z e n ia szybko udana zarówno pod względem obserwa
wzrosła, „zaćmieniowe” chmury pie cyjnym, jak i turystycznym. Przez cały
rz a ste ró w n ie szybko zan ik ły bez czas jej trwania nie mieliśmy żadnych
większych problemów, także pogoda nas
śladu.
Większość obserwatorów, wymienia „rozpieszczała”, pozwalając zapomnieć
jąc swoje wrażenia z fazy całkowitej za o kończącej się właśnie w Polsce zimie.
ćmienia, pozostała nadal na swoich sta „Plonem” wyprawy jest kilka tysięcy
nowiskach aż do końca fazy częściowej zdjęć, zarówno samego zaćmienia, jak
też oglądanych zabytków.
o godz. 15:13.
Zachęceni sukcesem wyprawy, jej
O godz. 16:30, spokojni po wypeł
uczestnicy
„rozmarzyli się” co do ana
nieniu głównego, naukowego progra
logicznych
wyjazdów
w przyszłości. Za
mu naszej wyprawy, wyruszyliśmy w
ćmienie
Słońca
w
syberyjskim
Nowo
dalszą podróż, która obejmowała zwie
sybirsku
w
2008
r.
czy
też
w
chińskim
dzanie w kolejnych dniach takich atrak
cji turystycznych Turcji, jak wapienne Wuhan w 2009 r.? A może dopiero
„wodospady” Pamukkale, ruiny Hiera- w 2026 r. w Hiszpanii i w 2027 w Egip
polis, dom Matki Bożej w Meryema- cie? Zobaczymy, czas pokaże...
Tomasz Ściężor
na, ruiny Efezu, Pergamonu i Troi.

Fot. Tomasz Ściężor
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In memoriam

Andrzej Marks, 1932-2006
r inż. astronomii, badacz, pisarz,
wykładowca, wynalazca, nie
strudzony popularyzator nauki
wśród młodzieży i dorosłych.
Andrzej Marks urodził się w Warsza
wie 18 grudnia 1932 r. W latach 1941—
-1944 uczęszczał do Tajnej Podstawo
wej Szkoły Polskiej w Warszawie. W ro
ku 1950 ukończył szkołę średnią
w Warszawie, a w latach 1950-1956
studiował astronomię geodezyjną na
Politechnice Warszawskiej. Doktorat
uzyskał w 1968 r. za zbadanie działania
wynalezionego przez siebie i opatento
wanego mikrometru do pomiarów astronomiczno-geodezyjnych.
Po ukończeniu studiów, przez 2 lata
był asystentem w Obserwatorium Astro
nomicznym Politechniki Warszawskiej,
a następnie od roku 1958 zajmował się
wyłącznie pracą twórczą w dziedzinie
astronomii i kosmonautyki. W trakcie
swojej różnorodnej działalności starał
się upowszechniać wiedzę z zakresu
kosmonautyki i astronomii, w szczegól
ności pasjonował się lotami załogowy
mi na Księżyc. Opracował także wła
sny wariant takiej podróży.
W okresie 1959-1999 napisał 32
książki, wiele z nich o charakterze uni
kalnym i pionierskim, np. pierwszą na
świecie książkę o lądowaniu ludzi na
Księżycu Droga do Księżyca. Łączny
nakład wydanych książek to 700 tys.
egzemplarzy.
Poczynając od 1956 r., napisał kilka
tysięcy artykułów, m.in. dla „Skrzydla
tej Polski”, pism branżowych i popular
nonaukowych, takich jak „Urania” czy
„Postępy Astronomii”. Starał się w nich
przedstawić w sposób przystępny dla
czytelnika tematy z dziedziny astrono
mii, zachęcał młodych ludzi do zdoby
wania wiedzy i rozwijał zainteresowa
nia osób w każdym wieku, zawsze
bazując na badaniach naukowych i stro
niąc od sensacji, nie mających nic wspól
nego z rzetelną wiedzą.
Od 1951 r. na terenie całego kraju
wygłaszał różnego rodzaju wykłady
i prelekcje, brał udział w spotkaniach au
torskich, ceniąc sobie niezwykle bezpo
średni kontakt z czytelnikiem czy słu
chaczem. Były to wydarzenia takiej
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miary, jak wygłoszony w październiku
1951 r. w gmachu Obserwatorium Astro
nomicznego UW wykład „Podróże Mię
dzyplanetarne”, jeden z pierwszych
w ogóle na ten temat w naszym kraju,
ale również pogadanki w grupie 1011-latków, których niezmiennie, nieza
leżnie od epoki, pasjonuje zdobywanie
Kosmosu. Nie stronił również od takich
wyzwań, jak wykłady w ramach tera
pii zajęciowej dla pacjentów zakładu
dla chorych umysłowo w Tworkach,
które cieszyły się niesłabnącym zain
teresowaniem.
Poczynając od 1954 r., bardzo inten
sywnie współpracował z Redakcją
Oświatową Polskiego Radia, m.in.

w 1954 r. relacjonował na żywo całko
wite zaćmienie Słońca na Suwalszczyźnie, w 1969 r. uczestniczył jako ekspert
naukowy w relacji na żywo załogowych
wypraw na Księżyc. W skromniejszym
zakresie współpracował także z tele
wizją, m.in. był autorem pierwszej au
dycji astronomicznej w Telewizji Pol
skiej nt. Komety Arenda Rolanda 1957
r. Od 1958 r. współpracował z Wytwór
nią Filmów Oświatowych. Był autorem
scenariusza wystawy amerykańskiej
o załogowej wyprawie na Księżyc
w Muzeum Techniki w Warszawie
w 1969 r.
Od 1949 r. był członkiem Polskiego
Towarzystwa Miłośników Astronomii,
systematycznie organizował publiczne
prelekcje i pokazy nieba przez telesko
py. Od 1954 r. należał do Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej, w którym prowa
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dził niezwykle ożywioną działalność
oświatową na terenie całego kraju. Od
1954 r. należał do Polskiego Towarzy
stwa Astronomicznego oraz był członkiem-założycielem Polskiego Towarzy
stwa Astronautycznego. Od 1960 r.
należał do Sekcji Naukowej, a następ
nie Literackiej ZAIKS, od 1984 r. do
Stowarzyszenia Autorów Dzieł Nauko
wych. Od 1989 r. był członkiem Komi
sji Astronautyki Polskiej Akademii
Nauk. Jego pasja naukowa znalazła
wyraz także w skonstruowaniu własne
go obserwatorium astronomicznego,
0 którym wzmianka ukazała się w „Sky
and Telescope”. Wykonał w nim ok.
10 000 naukowych obserwacji gwiazd
zmiennych i na ich podstawie opubli
kował kilkanaście drobnych przyczyn
ków naukowych.
W grudniu 1997 r. po osiągnięciu
wieku 65 lat i po 47 latach pracy zawo
dowej przeszedł na emeryturę.
Prowadzona przez Niego działalność
naukowa i intelektualna została kilka
krotnie nagrodzona w latach 1983-2000
odznaczeniami państwowymi.
Prywatnie był wielbicielem literatury,
nie tylko naukowej, cenił sobie różnorod
ne gatunki uznanych autorów, od klasyki
kryminału do historii z okresu II Wojny
Światowej. Był posiadaczem pokaźne
go zbioru książek, który stale powięk
szał o nowe pozycje. Cenił sobie muzy
kę klasyczną w dobrym wykonaniu,
bardzo lubił obcowanie z przyrodą,
szczególnie tatrzańską. Stałymi człon
kami rodziny były koty, które uważał za
jedne z najwspanialszych zwierząt.
Był Człowiekiem niezwykle odpo
wiedzialnym i rzetelnym, wychował
samotnie dwoje dzieci po śmierci Żony.
Zawsze uważał, iż wykształcenie jest nie
tylko przepustką do lepszego życia, ale
przede wszystkim daje satysfakcję
1wzbogaca człowieka, który mogąc po
dzielić się wiedzą z innymi, pozostawia
po sobie trwały ślad.
Pozostanie w pamięci także jako ser
deczny przyjaciel wielu z nas, skromny,
uczciwy jako Uczony a także jako Oj
ciec, który konsekwentnie wpajał zasa
dy „bycia przyzwoitym człowiekiem”,
niezależnie od okoliczności.
Zmarł nagle 29 maja 2006 r. w wie
ku 74 lat.
Monika Marks
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z kraju i ze świata

Jedenaste Warsztaty Bieszczadzkie poświęcone
badaniom pól elektromagnetycznych ELF na Ziemi
(pogoda kosmiczna, magnetosfera, zjawiska elektryczne w atmosferze)
aukowe warsztaty dyskusyjne
— zgodnie j uż z wieloletnią tra
dycją w okresie najkrótszych
nocy — odbyły się w Dwemiczku na
Rusinowej Polanie w dniach 15-17
czerwca 2006 r. W tym spotkaniu aktyw
nie uczestniczyło 15 osób z następujących
ośrodków naukowych: CAMK-u i CBK
z W arszawy, U niw ersytetu M ikoła
ja Kopernika z Torunia, Filii Politech
niki Warszawskiej z Płocka, Akademii
Górniczo-Hutniczej i Obserwatorium
Astronomicznego UJ.
Dzięki wspaniałej gościnności wie
lopokoleniowej Rodziny Państwa Rusi
nów do dyspozycji mieliśmy, jak zwy
kle, obszerny i niezw ykle wygodny
pensjonat oraz doskonałe wyżywienie
w budynku Gawry, z możliwością wy
świetlania w nim filmów.
Tegoroczne XI Warsztaty poprzedzi
ło, w dniu 13 czerwca, uroczyste otwar
cie stacji „Hylaty” w Zatwamicy, która
jest przeznaczona do pomiarów — ciąg
łych w czasie — naturalnego pola EM
ELF Ziemi.
Uroczystości te przypadały dokład
nie w 14. rocznicę pierwszych pomia
rów pól EM ELF, wykonanych przez
nasz Zespół w Bieszczadach. Oficjalne
otwarcie stacji na zboczu doliny potoku
Hylatego, przy obecności licznie zapro
szonych Gości, zapoczątkowała uroczy
sta sesja naukowa w Dwemiczku, w cza
sie której wystąpili: A. Kułak — Pola
elektromagnetyczne ELF na Ziemi i in
nych planetach, Z. Nieckarz — „ B ie s z 
czadzkie” badania aktywności burzowej
na Ziemi i J. Kubisz — Aparatura od
biorcza stacji „Hylaty”.
Po powrocie do Dwemiczka, wieczo
rem, M. Ostrowski wygłosił bogato ilu
strowany referat popularnonaukowy: Na
kraniec Wszechświata i z powrotem.
Uroczystości uświetnili swą obecno
ścią m.in.: VicedyrektorCBK Pani prof.
B. P opielaw sk a, P rezes PTA prof.
A. Woszczyk, Prezes PTMA dr H. Brancewicz, JM Rektora UJ reprezentowała
Pani Dyrektor OA UJ dr hab. K.Otmianowska-Mazur, prof. J. Trepińska z In
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W. W ojciechowski — przedstawiciel
BPN, mgr inż. M. Bajda —- nadleśniczy
z Lutowisk i leśniczy R. Kotzian, który
zawiaduje leśnictwem Jawornik, gdzie
pracuje stacja „Hylaty”. Szczegółowy
opis i liczne zdjęcia z tej uroczystości,
można znaleźć w Internecie pod adre
sem : w w w .bieszczady.pl/N aukow cy_badaja_bieszczadzkie_ELFy/
Ogółem w czasie trwania XI Warsz
tatów wysłuchaliśmy 13 krótszych lub
dłuższych wykładów, z tym że o niekoń
czących się dyskusjach do późnych,
a jak że jasnych nocy, szerzej tu nie
wspomnę.
Oto wykładowcy i tytuły zaprezen
towanych wystąpień:
Andrzej Kułak — Fale w rezonato
rach — cz. I, II i III
Piotr Koperski — Sprzężenie: ma
gnetosfera — jonosfera — cz. I i II
Janusz M łynarczyk — Propagacja
jonosferyczna fal HF na Ziemi
Janusz Młynarczyk — Analiza propagacyjna kanału HF (obserwacje cha
rakterystyk tego kanału)
Stanisław Zięba — Okresow ości
w rezonansach Schumanna
Zenon Nieckarz — Mapy aktywno
ści burzowej na Ziemi, na podstawie
obserwacji rezonansu Schumanna
Janusz Ziolkowski — Finansowanie

badań naukowych
Henryk Brancewicz — Miłośniczy
ruch astronomiczny w Polsce na tle Eu
ropy
M ichał Ostrowski — Astronomia
gamma najwyższych energii — ekspe
ryment HESS
Andrzej Kułak — Przyszłość badań
EM ELF w Polsce.
Warto może zauważyć, iż dla naszych
dyskusji naukowych transmisje z Mi
strzostw Świata w Piłce Nożnej nie sta
nowiły żadnej konkurencji.
Natomiast w sobotę 17 czerwca po
jawiło się inne naturalne zagrożenie. W
godzinach południowych (~12—14.30)
przeszła nad Zatwamicą i okolicami, nie
notowana od kilkunastu lat, a doskona
le w idoczna i słyszalna przez nas
z Dwemiczka, ponaddwugodzinna ol
brzymia burza, połączona z gradem,
oberwaniem chmury i potężnymi wyła
dowaniami. Spowodowała ona m.in.
automatyczne wyłączenie się zapisów
stacji nad Hylatym. Był to prawdziwy
chrzest „bojowy” naszej stacji, ale o tym
przekonaliśmy się dopiero później.
Czas przeznaczony na spotkanie, zda
niem uczestników, zbyt szybko dobiegł
końca, zatem zgodnie doszliśm y do
wniosku: do zobaczenia i usłyszenia za
rok, w dniach 21-24 czerwca 2007.
Adam Michalec

Uczestnicy uroczystości otwarcia stacji „Hylaty”- Fot. Jerzy Kubisz
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astronomia w szkole

Nowe możliwości dla nauczycieli fizyki,
astronomii i informatyki — projekt EU-HOU
„Są ludzie, który twierdzą, że przyszłość świata zależy od
nauczycieli i ja do nich należę” — mówi dr hab. Lech Mankiewicz, polski koordynator projektu Hands-On Universe,
Europe. Dzięki temu programowi nauczyciele z całej Europy
mogą poznawać nowe możliwości w nauczaniu astronomii,
fizyki, informatyki i matematyki.
Dostępnymi do niedawna jeszcze tylko dla najlepszych
naukowców olbrzymimi zdalnymi teleskopami i radiotele
skopami dzisiaj obserwować niebo mogą również uczniowie.
A to wszystko, by rozbudzić w młodych ludziach zaintereso
wanie nauką i pokazać im, jak korzystać z najnowszych tech
nologii oraz nauczyć ich pracy w zespole i zarządzania pro
jektami.
Na polskiej stronie projektu EU-HOU (http://www.pl.euhou.net) nauczyciele mogą znaleźć również porady, jak wy
korzystując mniejsze instrumenty obserwacyjne i popularne
kamerki internetowe stworzyć swojej małe szkole obserwa
torium astronomiczne.
W internetowym serwisie projektu EU-HOU zostały za
mieszczone również materiały, które mogą okazać się pomoc
ne w przeprowadzeniu lekcji, takie jak przykłady ćwiczeń
i warsztatów czy darmowe oprogramowanie SalsaJ służące
do obróbki i analizowania uzyskanych danych obserwacyj
nych, dostępne w polskiej wersji językowej.
Projekt Hands-On Universe, Europe jest współfinansowany
ze środków programu Socrates-Minerva Unii Europejskiej.
6 czerwca 2006 r. o godzinie 19:00 na AstroCzacie polski
koordynator projektu EU-HOU, dr hab. Lech Mankiewicz
opowiedział o wszystkich możliwościach ciekawego naucza
nia przedmiotów ścisłych, jakie daje nauczycielom projekt
EU-HOU. Czat został zorganizowany przez Polski Portal
Astronomiczny Astronomia.pl oraz Polski Portal Edukacyj
ny Interklasa, we współpracy z British Council Polska. Spo
tkanie prowadzili Radosław Ziomber i Jan Pomiemy.
Niżej prezentujemy pełny zapis rozmowy.
Lech_Mankiewicz: Witam wszystkich serdecznie, nazy
wam się Lech Mankiewicz i jestem koordynatorem projektu
EU-HOU w Polsce. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie
Państwa pytania.
jan_pomierny: Jak można zostać uczestnikiem progra
mu?
Lech_Mankiewicz: Trzeba skontaktować się ze m ną przez
e-mail albo przez Skype’a. Adres e-mailowy to euhoupl@euhou.net, Skype — łech mankiewicz
jan_pomierny: Które europejskie kraje uczestniczą w
projekcie?
Lech_Mankiewicz: Polska, Szwecja, Francja, Hiszpania,
Portugalia, Włochy, Grecja i Wielka Brytania. Zapraszam na
stronę www.pl.euhou.net
aolO: Czy istnieje szansa, że podręczniki do astronomii
będą publikowane w Internecie, tak by można się było z nich
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uczyć i ew. zdawać jakieś egzaminy? Czy przewiduje się taką
formę działań popularyzatorskich?
LechM ankiewicz: Nie w programie EUHOU
spin: Czy takie internetowe eksperymenty rzeczywiście
są interesujące...? tzn. czy są już jakieś pozytywne efekty?
Lech_Mankiewicz: Ściśle mówiąc to nie są eksperymen
ty internetowe... Praktyka pokazuje, że uczniów bardzo inte
resują np. obserwacje prowadzone przez teleskopy sterowa
ne przez Internet.
Teleskop stoi na innym kontynencie, to działa na wy
obraźnię. ..
jan_pomierny: Czym różni się lekcja fizyki przygotowa
na na podstawie materiałów z programu EU-HOU od trady
cyjnej lekcji?
Lech_Mankiewicz: Weźmy lekcję o efekcie Dopplera.
Nauczyciel uczestniczący w programie może wykorzystać
w czasie lekcji sterowany przez Internet radioteleskop i rze
czywiście pokazać przesunięcie linii widmowych. Trwa to
10 min.
Jeden z teleskopów sterowanych przez Internet można
zaprogramować jak robota. To znakomicie ilustruje możli
wości nowoczesnych technologii i Internetu.
saturn: Jak można praktycznie wykorzystać dane uzyskane
przez teleskopy podczas lekcji w szkole?
LechM ankiewicz: Np. w rozszerzonym programie fizy
ki liceum jest zagadnienie diagramu H-R. Uczniowie mogą
sami zrobić taki diagram, korzystając z własnych obserwacji
i przygotowanych przez nas wyjaśnień.
jan_pomierny: Czy są jakieś warunki, które trzeba speł
nić, by przystąpić do programu EU-HOU?
Lech_Mankiewicz: Do programu EU-HOU mogą przy
stępować nauczyciele. To jest jedyny warunek.
saturn: Czy w ramach EU-HOU istnieje jakaś współpra
ca międzynarodowa?
LechM ankiewicz: Współpracujemy z partnerami z kra
jów biorących udział w projekcie, a w Polsce dodatkowo z Bri
tish Council, która to instytucja pomogła nam bardzo udo
stępnić teleskop Faulkes’a polskim szkołom.
jan_pomierny: Jak przydzielany jest czas na zdalnych
instumentach obserwacyjnych?
Lech_M ankiewicz: Zajrzyjcie na stronę www.pl.euhou.net -> narzędzia ->teleskopy optyczne->ironwood north
observatory. Znajdziecie tam tabelki z rozkładem obserwacji
dla 8 szkół w Polsce i 1 w Portugalii.
saturn: Czy w projekcie mogą uczestniczyć tylko szkoły,
czy także osoby indywidualne?
LechM ankiewicz: W projekcie mogą uczestniczyć tyl
ko nauczyciele prowadzący zajęcia w szkołach, planetariach
albo opiekujący się kółkami zainteresowań,
saturn: Jak wygląda szkolenie?
L ech M an k iew icz: Szkolimy najczęściej wirtualnie.
Trzeba zapoznać się z materiałami umieszczonymi na na-

- P o s t ę p y A s t r o n o m ii

5/2006

astronomia w szkole
szej stronie, a resztę spraw staramy się załatwić przez Skype’a. W zasadzie, żeby przystąpić do projektu, trzeba uży
wać Skype’a :-)
saturn: Ile szkół w chwili obecnej bierze udział w pro
jekcie?
Lech_Mankiewicz: Mamy w tej chwili zarejestrowanych
20 szkół pilotażowych. Czekamy na następne. Udział w pro
jekcie jest bezpłatny.
jan_pomierny: Czy dane z obserwacji są gromadzone i po
tem analizowane?
LechM ankiewicz: W zasadzie nie traktujemy obserwa
cji jako źródła danych do badań naukowych, tylko jako kan
wę do rozwijania zainteresowań i kluczowych umiejętności
wśród młodzieży. Kto tego nie widział, nie wie, ile spraw
niezwiązanych na pierwszy rzut oka z astronomią jest zwią
zanych z obsługą teleskopów internetowych bądź budową
szkolnego obserwatorium.
tkacik: Jakie są plany rozwoju projektu HOU?
Lech_Mankiewicz: Plany rozwoju projektu HOU: będzie
my występować o kolejny grant edukacyjny przede wszyst
kim związany z kształceniem nauczycieli. Oprócz tego bę
dziemy prowadzili normalną działalność w oparciu o istniejące
zasoby i portal internetowy projektu.
jan_pomierny: Z jakiego oprogramownia mogą korzy
stać nauczyciele i uczniowie przy analizowaniu wyników
obserwacji?
Lech_Mankiewicz: W projekcie mamy własne oprogra
mowanie SALSA J. Umożliwia prostą analizę obserwacji i ob
sługę webkamerki przystosowanej do długich czasów ekspo
zycji.
saturn: Jakie umiejętności, poza rozszerzaniem wiedzy
astronomicznej, można rozwijać, używając zdalnie sterowa
nych teleskopów?
Lech_Mankiewicz: Planowanie, praca w zespole, umie
jętności informatyczne...
saturn: Czy używanie teleskopów jest skomplikowane?
Lech_Mankiewicz: Używanie zdalnie sterowanych tele
skopów nie jest skomplikowane, trzeba tylko wiedzieć, jak to
robić. Można się tego nauczyć na symulatorze. Wszyscy nasi
nauczyciele na początku się bali i wszyscy doskonale sobie
radzą.
Wyobraźmy sobie, że trzeba przygotować sesję na tele
skopie stojącym w Arizonie. Trzeba zaplanować listę obiek
tów do obserwacji. W tym celu trzeba użyć odpowiedniego
oprogramowania, dopasować czasy ekspozycji, sporo się trze
ba nagłowić.
spin: Ale czy w ogóle jest możliwość zaangażowania grup
szkolnych w rzeczywiste badania? Moim zdaniem to byłoby
bardziej interesujące dla młodzieży, że mogą coś zrobić po
żytecznego, jakiś mały wkładzik do czegoś nowego dać. Jak
Pan uważa?
Lech_Mankiewicz: Moim zdaniem angażowanie uczniów
w badania naukowe nie ma sensu i jest w jakimś sensie robie
niem im krzywdy. Praca naukowca jest trudna i trzeba mieć
do niej bardzo silny charakter. Natomiast uczniowie powinni
mieć szansę sami wypróbować i ocenić swoje możliwości
i zobaczyć, jaki piękny jest Wszechświat. Wolę raczej mówić
5/2006
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o kształtowaniu tzw. kluczowych umiejętności. To, co pro
ponujemy, to są takie małe etiudy, których realizacja wyma
ga z jednej strony właśnie tych kluczowych umiejętności,
z drugiej strony dostarcza satysfakcji. A poza tym, to wszyst
ko dzieje się naprawdę.
jan_pomierny: Dlaczego popularyzowanie astronomii jest
tak bardzo istotne Pana zdaniem?
Lech_Mankiewicz: Astronomia świetnie się nadaje do
rozwijania kluczowych umiejętności, działa na wyobraźnię,
prostych obserwacji można dokonywać za pomocą niedro
giego sprzętu.
skowtom: Sam jestem nauczycielem w jednej ze szkół
pilotażowych. Uważam, że taki projekt to bardzo fajna i cie
kawa sprawa, która może pomóc w nauczaniu fizyki.
Właśnie dzisiaj na kole fizycznym robiliśmy z uczniami
doświadczenie ze spadkiem swobodnym z zastosowaniem
webkamerki.
saturn: Czy używając tych teleskopów, udało się doko
nać jakiegoś ciekawego odkrycia?
Lech_Mankiewicz: O odkryciach: nie zdarzyło się jesz
cze, żeby nauczyciel, który pierwszy raz zobaczył na własne
oczy księżyce Jowisza albo pierścienie Saturna, nie był tym
zachwycony.
Nie gra roli, że Galileusz już to widział... :-)
saturn: Jakie warunki powinna posiadać szkoła, aby móc
w pełni skorzystać z udziału w projekcie? Jakie są wymogi,
jeżeli chodzi o sprzęt komputerowy?
Lech_Mankiewicz: Szkoła powinna mieć pracownię kom
puterową, do której ma dostęp nauczyciel fizyki. To się zda
rza bardzo rzadko. Jednym z naszych sporych sukcesów jest
dostarczenie argumentów za tym, żeby w danej szkole na
uczyciel fizyki miał klucz od pracowni komputerowej...
Poza tym nauczyciel powinien być zainteresowany, chcieć
się rozwijać, mieć ciekawość świata i odwagę, żeby spróbo
wać czegoś nowego.
jan_pomierny: Czy obecna sytuacja w polskiej edukacji
sprzyja uczeniu astronomii i jeśli nie (tak chyba jest niestety),
co zrobić, by to zmienić?
Lech_Mankiewicz: Każdy ma własne zdanie na temat
sytuacji w edukacji. Gdyby mi to przeszkadzało, to bym się
tym nie zajmował.
jan_pomierny: Czy uczniowie z różnych krajów uczest
niczących w projekcie wymieniają się między sobą danymi,
radami i uwagami? Czy spotkają się w rzeczywistości czy
tylko internetowo?
Lech_Mankiewicz: Uczniowie na razie spotykają się tyl
ko w Internecie. Natomiast nauczyciele spotykają się na tzw.
warsztatach. Chcemy zorganizować europejską sieć szkół
uczestniczących w projekcie, tak, żeby doświadczeniami
mogli wymieniać się nie tylko nauczyciele, ale żeby i ucznio
wie mogli się poznać i odwiedzać. Warsztaty to są dwudnio
we spotkania na żywo. Jedno było w Toruniu, jedno w Pro
wansji, we wrześniu będzie w Neapolu. Do Neapolu wyjeżdża
6 polskich nauczycieli.
saturn: Czy praca koordynatora EU-HOU jest bardzo
wymagająca? Czy daje ona Panu satysfakcję?
LechM ankiewicz: Nie skarżę się ;-)

- POSTĘPY A STRO N O M II

223

astronomia w szkole
jan_pomierny: Czym zajmuje się Pan w swojej pracy na
ukowej?
Lech_Mankiewicz: Buduję i wykorzystuję teleskopy-roboty. Zapraszam na stronę grb.fuw.edu.pl/pi. Ale mieliśmy
rozmawiać o EU-HOU.
jan_pomierny: Jak wielu ludzi pracuje przy projekcie
w Polsce i w całej Europie?
Lech_Mankiewicz: Jest 8 koordynatorów, 1 specjalista
od software’u, ale to tylko czubek góry lodowej. W każdym
kraju jest kilka osób zaangażowanych w projekt. W Polsce
razem ze m ną pracuje ok. 5 osob. Ochotniczo :-)
saturn: Czy projekt ten jest skierowany wyłącznie do na
uczycieli fizyki, czy także do innych?
Lech_Mankiewicz: Mamy pomysł, żeby rozszerzyć pro
jekt na biologię, pod hasłem «hands on life» i n a ... nauki
0 Ziemi «hands on earth». Być może te projekty wystartują
pod koniec roku. Natomiast nasze narzędzia można wyko
rzystywać np. na lekcji biologii. Zapraszam na stronę, gdzie
są piękne przykłady rejestrujących kiełkowanie roślin filmów,
nakręconych przez nauczycieli.
tkacik: Gdzie znajdują się zdalnie sterowane teleskopy
internetowe, z których korzystają uczestnicy HOU?
Lech_Mankiewicz: Teleskopy internetowe, z których
korzystamy, znajdują się w Arizonie, na Hawajach, w Chile
1w Australii.
jan_pomierny: Jakie umiejętności rozwijająjeszcze, we
dług Pana, uczniowie w projekcie?
Lech_Mankiewicz: Powiedzmy, że budują w szkole ob
serwatorium astronomiczne. Muszą uruchomić oprogramo
wanie, złożyć zestaw składajacy się z obiektywu, złączki,
kamerki, statywu. Dokręcić wszystkie śrubki, odpalić opro
gramowanie, ustawić ostrość. To wszystko niby są drobiazgi,
ale doświadczenie uczy, że uczniowie się w tym często gubią.

Mgławica Orzeł (M16) — przykład zdjęcia uzyskanego zdalnie stero
wanym teleskopem LCOGT na Hawajach przez uczniów LO im. Czac
kiego w Warszawie w czasie Pikniku Naukowego w Warszawie.
Fot. http://www.pl.eu-hou.net
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Strona internetowa zdalnie sterowanego teleskopu udostępnionego
w ramach projektu EU-HOU, usytuowanego w Arizonie (USA)

Natomiast jak już złożą układ i zadziała, i zrobią zdjęcie Księ
życa, to mają naprawdę wielką satysfakcję i chcą próbować
dalej.
aolO: Czy nauczyciel może być ze szkoły społecznej lub
prywatnej?
Lech_Mankiewicz: Nie czynimy żadnej różnicy pomię
dzy szkołami państwowymi i niepaństwowymi. Szukamy
nauczycieli, Nauczycieli, NAUCZYCIELI...
tkacik: Jak polscy uczestnicy programu wypadają na tle
innych krajów? Czy są aktywni?
Lech_Mankiewicz: Polscy nauczyciele, którzy współpra
cują z nami, są bardzo aktywni i wypadają bardzo dobrze na
tle kolegów z zagranicy. Wystarczy zobaczyć, ile materiałów
zostało zaproponowanych przez polskich nauczycieli. Moż
na zobaczyć na stronie.
jan_pomierny: Jaki jest przedział wiekowy i czy w ogóle
ograniczenia istnieją?
Lech_Mankiewicz: Nie ma żadnych ograniczeń.
jan_pomierny: Co jest najbardziej spektakularną częścią
projektu według Pana?
Lech_Mankiewicz: Wszystkie mi się podobają :-) Naj
bardziej może nasza polska specjalność, czyli webkamerkowa astronomia, jestem bardzo dumny z oprogramowania
SALSA J i z jego części umożliwiającej obsługę webkamerki, którą stworzyliśmy w Polsce.
Bardzo dobra jest grecka propozycja, interaktywna lek
cja do nauki spektroskopii. Ciekawa jest podobna propozy
cja włoska. Teleskopy i radioteleskopy internetowe też są
bardzo fajne.
jan_pomierny: Gdzie można znaleźć zdjęcia wykonane
przez uczniów?
Lech_Mankiewicz: Namawiamy szkoły uczestniczące
w projekcie, żeby publikowały na swoich stronach interneto
wych galerie swoich obserwacji. Linki są na naszej stronie
www.pl.euhou.net — Na stronie głównej można pobrać dane
z obserwacji w czasie przedwczorajszego Pikniku Naukowe
go w Warszawie. Są to obserwacje w 3 filtrach, pliki fits.
jan_pomierny: A kwestia polityczna — czy dla Pana ist
nieje czy nie? Projekt EU-HOU jest przecież w pewnym sen
sie przekraczaniem granic.
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astronomia w szkole
Lech_Mankiewicz: Współpraca międzynarodowa w ra
mach projektu to wspaniała rzecz. Chcemy rozszerzyć pro
jekt o kolejne kraje: Słowację, Węgry, Czechy, Rosję. Danię,
Finlandię... To jest bardzo ciekawe przeżycie, obserwować
jak nauczycielka z Polski siedzi przy kolacji z nauczycielem
z Hiszpanii i dyskutuje o nauczaniu fizyki... Jeśli Państwo
nie są nauczycielami, ale chcieliby wziąć udział w projekcie,
idźcie do swoich nauczycieli i poproście, żeby się skontakto
wali z nami.
saturn: Ile czasu potrzeba, aby móc dokonać jakiejś cie
kawej obserwacji? Ile czasu minimum należy przeznaczyć
na jedną sesję?
Lech_Mankiewicz: N a teleskopie na Hawajach sesja trwa
30 min. W Arizonie 3 godz. W czasie roku szkolnego polskie
szkoły zużywały średnio 10 godzin czasu obserwacyjnego
na sterowanych przez Internet teleskopach tygodniowo.
kuba_n: Czy uczniowie szkół zaangażowanych w pro
jekt zajmują się nim w wolnym czasie, czy w trakcie zajęć
szkolnych?
Lech_Mankiewicz: Teleskopy internetowe nadają się do
wykorzystania bezpośrednio na lekcji. Interaktywne „e-lekcje” z definicji również. Własne obserwacje można prowa
dzić tylko w nocy, z oczywistych względów.
saturn: W jakich godzinach można robić obserwacje?
Lech_Mankiewicz: Teleskopy są tak położone, że kiedy
u nas uczniowie idą do szkoły, nad teleskopami jest noc.
jan_pomierny: A jak wygląda współpraca z mediami —
czy media chcą pomagać w popularyzowaniu astronomii?
Lech_Mankiewicz: Z mediami jest taki kłopot, że typo
wy dziennikarz nie bardzo rozumie, że można prowadzić
obserwacje z własnego laptopa na teleskopie położonym na
innym kontynencie. A jak się czegoś nie rozumie, to trudno
o tym dobrze napisać.
jan_pomierny: A czy nie warto więc również uczyć astro
nomii dziennikarzy? Mogą przecież wiele zrobić w dziedzi
nie popularyzacji.
Lech_Mankiewicz: Próbowałem uczyć dziennikarzy —
zero sukcesu.
saturn: Jaką widzi Pan przyszłość dla projektów tego typu?
Lech_Mankiewicz: Myślę, że takie projekty bedą się bar
dzo mocno rozwijać. W przygotowaniu jest projekt sieci 30
teleskopów sterowanych przez Internet, przeznaczonych
wyłącznie do celów edukacyjnych. Jest bardzo ważne, żeby
śmy mieli wykształconą kadrę nauczycieli, którzy będą umieli
z nich korzystać.
tkacik: Kto finansuje projekt HOU? Czy Polska pokrywa
jakieś koszty?
Lech_Mankiewicz: Projekt HOU finansuje praktycznie
Unia Europejska. Czyli także Polska. Za pieniądze projektu
kupiliśmy np. 160 kamerek internetowych Philipsa i adapto
waliśmy je do długich czasów ekspozycji,
zaza: A do kiedy będzie trwał ten projekt?
Lech_Mankiewicz: Nasz grant kończy się w październi
ku, ale projekt będzie trwał.
tkacik: Ile kosztuje webkamerka, którą można wykorzy
stać do obserwacji?
Lech Mankiewicz: Jeżeli ktoś ma w szkole obserwato
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rium astronomiczne, tzn. teleskop, to kamerkę może dostać
z projektu. Ale program do sterowania webkamerką pobrać
może każdy.
szymon_123456: A czy istnieje możliwość indywidual
nego korzystania z projektu?
Lech_Mankiewicz: Nie, z projektu mogą korzystać tylko
szkoły. Robimy to w czasie wolnym i chcemy, żeby Polska
młodzież odnosiła z naszej działalności jak największe ko
rzyści. A więc szkoły, a nie indywidualni użytkownicy.
jan_pomierny: A jak jeszcze, Pana zdaniem, można po
pularyzować astronomię?
Lech_Mankiewicz: Jest na pewno 100 sposobów na po
pularyzację astronomii czy w ogóle wiedzy o otaczaj acej nas
przyrodzie.
rziomber: Czy nauczyciele często wykorzystują ten pro
jekt, jako „dokument”, by uzyskać np. tytuł nauczyciela dy
plomowanego?
Lech_Mankiewicz: Nauczyciele proszą mnie czasem o za
świadczenie o udziale w projekcie i myślę, że jakoś te za
świadczenia wykorzystują. Ale wszyscy nasi nauczyciele są
aktywnymi uczestnikami i z każdym jestem w kontakcie.
rziomber: Dziękuję serdecznie Panu za udział w spotka
niu, życzymy powodzenia w dalszym rozwoju projektu.
Lech_Mankiewicz: Dziękuję bardzo i do usłyszenia przy
następnej okazji. Dziękuję British Council i portalowi Astronomia.pl za umożliwienie mi wzięcia udziału w czacie. Dzię
kuję bardzo za udział w rozmowie. Zapraszam na stronę
www.pl.euhou.net, na której pojawiać się będą nowości.
jan_pomierny: Dziękujemy: Monika, Beata, Jan :-)

SALSA-Onsala ("Such A Lovely Small Antenna") jest radiotelesko
pem o średnicy 2,3 metra, skonstruowanym w szwedzkim obserwa
torium Onsala Space Observatory w celu wprowadzenia uczniów,
studentów i nauczycieli w zagadnienia radioastronomii. Radiotele
skop może być sterowany przez Internet, a więc jest dostępny dla
szkół w całej Europie, w tym także Polsce. Czuły odbiornik umożli
wia szybką detekcję linii o długości fali 21 cm emitowanej przez ato
mowy wodór, dzięki czemu można zbadać wielkoskalowy rozkład
wodoru w naszej Galaktyce. Źródło: http://www.pl.eu-hou.net
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galeria obiektów NGC

NGC 3607
a (J2000)

11h, 16,9m

ó (J2000)

+18° 03’

Gwiazdozbiór
Typ
Jasność fotograficzna
Jasność wizualna
Jasność absolutna Mv
Rozmiar
Odległość
Prędkość radialna

Lew
Galaktyka soczewkowa S0
10.9
9.9
-

21,6

4,1' x 3,6’
~20 Mpc
+960 km/s

Jest to galaktyka soczewkowa i została odkryta przez Willia
ma Herschela w 1784 roku i oznaczona jako H II.50. Opis
w katalogu Dreyera jest następujący: „bardzo jasna, duża, za
okrąglona, znacznie jaśniejąca ku środkowi, druga z trzech”.
To ostatnie stwierdzenie jest ważne, gdyż ma ona na sferze
niebieskiej i przestrzeni dwie bliskie, ale wyraźnie słabsze
sąsiadki, to jest NGC 3605 i 3608. NGC 3608 znajduje się na
północ od niej w odległości około 5’ kątowych, tworząc ładny
duet ju ż w stosunkowo niewielkim 15-cm teleskopie.
NGC 3607 można dostrzec z kolei już przez 8-cm teleskop.
W 20-cm teleskopie jest jasnym owalem z gwiazdopodobnym jądrem. W większym teleskopie zewnętrzne części ga
laktyki uwidaczniają się jako słaba otoczka, co powoduje, że
wyglądem przypomina nie rozdzieloną na gwiazdy gromadę
kulistą (z jedną jasną gwiazdą— w środku). NGC 3605 leży
w odległości zaledwie 21 minut łuku od NGC 3607 w kierunku

Zdjęcie centralnej części grupy galaktyk wokół NGC 3607 (poniżej
środka) wykonane 5-m teleskopem na Mount Palomar. Północ jest
u góry. Powyżej NGC 3607 znajduje się jej „siostra” NGC 3608,
a w prawym dolnym rogu NGC 3605
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NGC 3607 wraz z satelitarną galaktyką NGC 3605 zarejestrowaną
przez Sloan Digital Sky Survey. Pole widzenia około 10'x15'

południowo-zachodnim, lecz jest słaba (13 mag.) i trudno ją
dostrzec w teleskopie mniejszym niż 20-cm.
NGC 3607 jest zaliczana do galaktyk eliptycznych i znaj
duje się, co wywnioskowano z obserwacji w zakresie rent
genowskim wykonanym przez satelitę CHANDRA, w środ
ku grupy jedenastu galaktyk (z czego osiem znalazło się już
w katalogu Dreyera), będąc jej najjaśniejszą i największą
galaktyką. Jest też umieszczana na liście dwustu najjaśniej
szych galaktyk nieba. Jej średnica jest około 1,5 raza więk
sza od średnicy Drogi Mlecznej, co jak na galaktykę elip
tyczną nie jest imponujące. Oddziaływania pływowe pomię
dzy nią a jej bliską dużą sąsiadką NGC 3608 są prawdopo
dobnie odpowiedzialne za pewne rozdęcie otoczki, co pro
wadzi do tego, że niektórzy astronomowie klasyfikująjąjako
galaktykę soczewkową typu S0. Wokół centrum galaktyki
znajduje się dość masywny pierścień pyłowy o promieniu
około 1 kpc. To, iż taki pierścień istnieje, mimo że galaktyka
jest wypełniona bardzo gorącym gazem o temperaturze
znacznie ponad 10 tys. K (na to zdaje się wskazywać silna
emisja w zakresie rentgenowskim), jest zagadkowe, cho
ciaż astronomowie zaproponowali mechanizm, w którym pył
jest osłaniany przez gęste obłoki molekularne. Pył ten po
chodzi prawdopodobnie z towarzyszki NGC 3608 i, jak na to
wskazują obserwacje, można zauważyć wzmożenie aktyw
ności gwiazdotwórczej w obrębie obszaru ograniczonego
pierścieniem.
Niewielka emisja radiowa z jądra została zarejestrowana
przez sieć teleskopów VLA a samo jądro można zaklasyfiko
wać jako słaby LINER, co oznacza, że wewnątrz tej galaktyki
może znajdować się masywny, zwarty obiekt interpretowany
obecnie jako czarna dziura. Na jego obecność może również
wskazywać duża prędkość rotacji gwiazd w centralnych czę
ściach galaktyki. Dodam, że analiza zawartości pierwiastków
w tej galaktyce (wykonana dzięki obserwacjom rentgenow
skim) wskazuje na dość typowy obecnie skład chemiczny, ale
za to niezwykle zaawansowany wiek galaktyki szacowany na
15 mld lat. Możliwe, że początkowy skład chemiczny tej ga
laktyki był nieco odmienny od standardowego, modelowego
składu przyjmowanego w analizie.
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galeria obiektów NGC

NGC 3628
a (J2000)

11h 20,3m

d (J2000)

+13° 35’

Gwiazdozbiór
Typ
Jasność fotograficzna
Jasność wizualna

Lew
Galaktyka spiralna Sbpec
10,4
9,6

Jasność absolutna Mv
Rozmiar
Odległość
Prędkość radialna

15’x3,6
-1 0 Mpc
+840 km/s

Galaktyka ta wraz z leżącymi pół stopnia na południe M65
i M66 tworzy na niebie piękny układ galaktyk zwany Trypletem we Lwie (Arp 317) — patrz zdjęcie obok. Ma ona wyraź
nie mniejszą jasność powierzchniową od swoich dwóch są
siadek i być może dlatego została przeoczona przez Charlesa Messiera, gdy w 1780 r. zanotował położenie dwóch
nowych obiektów mgławicowych oznaczonych później jako
M65 i M66. Odkrycia NGC 3628 dokonuje William Herschel,
8 kwietnia 1784 r., katalogując ją jako H V.8. Jej opis w kata
logu Dreyera zawiera: „dość jasna, bardzo duża, silnie wy
dłużona”.
Przy niewielkich powiększeniach (20-50 razy) można
w polu widzenia lunetki lub małego teleskopu zauważyć
wszystkie trzy galaktyki. W zasadzie wystarcza do tego te
leskop o średnicy 10-cm, choć trzeba pamiętać, że w ma
łym instrumencie NGC 3628 jest słabsza i bardziej rozmyta
w porównaniu z sąsiadkami. W jej dostrzeżeniu pomaga
użycie nieco większych powiększeń. Około 12-15 cm tele
skop powinien wyraźnie ukazać wydłużenie tej galaktyki oraz
brak pojaśnienia w środku. Galaktyka jest ustawiona do nas
prawie dokładnie krawędzią stąd pasmo pyłowe częściowo
zasłania jaśniejsze obszary centralne. Dopiero większe in
strumenty (ponad 20 cm) przy ciemnym niebie ukazują zna
czące pojaśnienie środkowej części galaktyki oraz pasmo
pyłowe, które wyraźnie przecina ją wzdłuż prawie na pół,
a na krawędziach rozmywa się w obrębie lekkiej poświaty.
W dużym instrumencie (40 cm lub więcej) galaktyka ta nale
ży do najefektowniejszych galaktyk spiralnych widzianych
krawędzią ze względu na duże rozmiary i stosunkowe bo
gactwo szczegółów, jakie można w niej dostrzec.
Galaktyka ta wraz z dwiema swoimi jaśniejszymi sąsiad
kami znajdują się blisko siebie w przestrzeni i prawdopodob
nie tworzą małą grupę galaktyk (wraz z NGC 3593, IC 677
i IC 2787) określaną jako grupa M65/M66. Grupa ta znajduje
się 10° na zachód od większej i masywniejszej grupy galak
tyk związanej z galaktyką M96 i nazywanej Leo I. Możliwe, że
obie te grupy są jakoś ze sobą powiązane. NGC 3628 jest
zaliczana do galaktyk osobliwych ze względu na obserwowa
ne w niej niesymetryczne struktury powstałe prawdopodob
nie w wyniku oddziaływania z pobliskimi galaktykami. Możli
we jednak, że są one przejawem wewnętrznej aktywności
galaktyki, a ona sama nie jest związana grawitacyjnie z są
siadkami, bowiem w kierunku wschodnim (a więc nie w kie
runku M 65 i M 66) rozciąga się na około 100 kpc od środka
galaktyki słaby, wydłużony wypływ materii widoczny w zakre
sie optycznym oraz jako emisja w linii wodoru Ha. Co praw
da, w tej samej linii emisyjnej zarejestrowano most pomiędzy
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nią i M 66. Wypływ obserwowany jest również w zakresie
dalekiej podczerwieni, co wskazuje na niską zawartość pyłu
w stosunku do gazu w materii go tworzącej. Obserwacje cen
tralnych obszarów NGC 3628 na falach radiowych (obszary
H I), jak również w zakresie promieniowania rentgenowskie
go wskazują że galaktyka ta jest podobna do galaktyk takich
jak NGC 253 czy też M 82. Również w jej przypadku materia
wypływa z centralnych regionów w formie silnego wiatru,
a szczegóły tego procesu są ukryte za gęstym pasem pyło
wym. Standardowo takie procesy dynamiczne zachodzące
w obrębie wnętrza galaktyki interpretuje się jako przejaw sil
nych procesów gwiazdotwórczych, a wypływ materii jest na
pędzany promieniowaniem licznie powstających młodych, ma-

M65 i M66 (u dołu) wraz z NGC 3628

Zdjęcie NGC 3628 wykonane 50-cm telekopem w systemie Ritchey-Cretien. 3 ekspozycje 20-minutowe RGB
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galeria obiektów NGC
sywnych gwiazd. Obserwacje na falach radiowych o często
tliwości 1,4 GHz (obszary H I) pokazują, że w centralnej czę
ści (o promieniu około 150 pc wokół jądra) znajdują się liczne
obszary emisji radiowej, które prawdopodobnie w większości
są pozostałościami po supernowych, a kilka można utożsa
miać z aktywnością samego jądra galaktyki — zaliczanego
do słabych AGN-ów. Na te emisje są nałożone dwie rozległe
struktury absorpcyjne, które interpretuje się jako obecność
pierścienia materii krążącej wokół centrum galaktyki i wypły
wu materii z tego obszaru. Masa tego centralnego obszaru
obejmowanego przez pierścień (założenie: krążącego w spo
sób keplerowski!) wynosi około 1 mld mas Słońca. Samo ją
dro jest silnym źródłem rentgenowskim, co ciekawe, w nie
wielkiej odległości od niego znajduje się drugie podobne źró
dło.
NGC 3628, podobnie do wielu innych bliskich galaktyk
aktywnych, posiada w swoim sąsiedztwie sporo kwazarów
lub obiektów do nich podobnych (aktywnych galaktyk). Na
przykład: wzdłuż włókna emisji rentgenowskiej wychodzą
cej z jądra galaktyki w kierunku M 66 znajdują się dwa jasne
kwazary o różnych przesunięciach ku czerwieni w widmie,
przy czym jeden z nich znajduje się dokładnie na zakończe
niu tego włókna oraz wiele słabych obiektów, w których wid
mach można dostrzec linie emisyjne charakterystyczne dla
aktywnych jąder galaktyk lub kwazarów. Soczewkowanie gra
witacyjne nie dostarcza wyjaśnienia tej sytuacji: w zasadzie
sprawa, czy owo dziwne sąsiedztwo jest pozorne i zachodzi
tylko na sferze niebieskiej czy też jest prawdziwe i faktycz
nie zachodzi w przestrzeni, do tej pory nie uzyskała rozstrzy
gającego wyjaśnienia.

Rysunek NGC 3628 wykonany za
pomocą 25-cm teleskopu przy po
większeniu 120« bez filtru

Rysunek NGC 3628 wykonany za pomocą 48-cm teleskopu przy
powiększeniu 154«

NGC 3941
a (J2000)
<5 (J2000)
Gwiazdozbiór
Typ

11h 52,9m
+36° 59’
Wielka Niedźwiedzica
Galaktyka soczewkowa SBO

Jasność fotograficzna

11.3

Jasność wizualna

10.3

Jasność absolutna Mv
Rozmiar

3,8’x2,5’

Odległość

-1 5 Mpc

Prędkość radialna

+928 km/s

Jest to galaktyka o bardzo słabo zaznaczonej strukturze spi
ralnej prawdopodobnie posiadająca poprzeczkę w obrębie
zgrubienia centralnego. Odkrył ją w 1787 r. William Herschel
i opatrzył numerem H 1.173. Dreyer podaje taki jej opis: „bar
dzo jasna, dość duża, zaokrąglona, nagle jaśniejąca ku środ
kowi”. Ze względu na dużą jasność powierzchniową można
ją zobaczyć już przez teleskop o średnicy 10-cm jako małą
plamkę światła. W większych instrumentach nie widać wiele
więcej — jest to jasny, mały owal z gwiazdopodobnym ją
drem, którego wielka oś jest dwa razy dłuższa od małej osi.
Niewiele wiemy o tej galaktyce. Jest typową galaktyką so
czewkową mającą bardzo rozległe, owalne zgrubienie cen
tralne oraz szczątki ramion spiralnych ledwie widocznych w ze
wnętrznych częściach dysku. Ponadto istnieją jeszcze mniej
sze wewnętrzne ramiona, o których istnieniu można przeko
nać się dopiero po wyrafinowanej analizie zdjęć w podczer
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wieni. Gwiazdy w dysku krążą wokół jego środka z dużymi
prędkościami, przy czym asymetria pomiędzy mierzonymi
prędkościami w różnych częściach dysku jest powodowana
przez poprzeczkę. Dysk jest prawdopodobnie kołowy i na
chylony do kierunku widzenia pod kątem około 50°. Neutral
ny wodór (HI) jest rozmieszczony w galaktyce w postaci dwóch
pierścieniowych struktur o promieniach 5 kpc i 12,5 kpc. Ga
laktyka ta wygląda na izolowaną w przestrzeni: nie ma w jej
pobliżu żadnej grupy galaktyk.
Dariusz Graczyk

NGC 3941 zarejestrowana przez Sloan Digital Sky Survey. Pole wi
dzenia około 8'x12'
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BRESSER ©
Absolutna nowość na rynku!!!
SERIA MESSIER - now e ceny!!!
(Teleskopy na montażu paralaktycznym
z najbogatszym wyposażeniem dodatkowym)

Refraktor R-90...........................999.00
Refraktor R -I02...................... 1899.00
Refraktor R -I2 7 L ................... 2699.00
Refraktor R-I27S.................... 2899.00
Refraktor R -I52...................... 3499.00
N ewton N -I3 0 ........................ 1099.00
N ewton N -150........................ 1699.00
N ewton N-203........................ 2 199.00

^o r= *io iM

M EADE
NOWOŚĆ!!! SERIA LX 200R GPS

(Teleskopy Ritchey-Chrótiena na montażu widłowym
z pełną automatyką naprowadzania GO-TO)
8 " (2 0 3 m m )................................................14685.00
10" (2 5 4 m m )..............................................19599.00
12" (3 0 5 m m )..............................................26025.00
14" (3 5 6 m m )..............................................36485.00
16" (4 0 6m m )..............................................70775.00
S E R IA L D X -7 5
(Teleskopy na montażu paralaktycznym
z systemem GO-TO)
5 " ( 127mm re fra k to r)................................5 150.00
6 " ( 152mm re fra k to r)................................ 6 150.00
6 " ( 152mm S c h m id t-N e w to n )................ 5250.00
8 " (203m m S c h m id t-N e w to n )................ 6150.00
8 " (2 0 3m m S chm idt-C assegrain)............8390.00
10 " (2 5 4m m S c h m id t-N e w to n )..............7490.00

SERIA SKYVIEW PRO

S E R IA ETX
(Teleskopy Maksutowa na montażu
widłowym z systemem GO-TO)
90A T (9 0 m m )................. 3125.00

(Teleskopy na montażu paralaktycznym SkyView Pro
z opcjonalnym napędem lub Intelliscope)

Refraktor 80mm ED APO........od 3475.00
Refraktor lOOmm EDAPO......od 5750.00
Refraktor 120mm.....................od 3350.00
Maksutow I27m m.................... od 3350.00
Maksutow 150mm.................... od 4650.00
N ewton 203mm.......................od 3650.00

iiM

L c /
: f p
y

________

SOLIGOR
Digital • Photo • Optic • Video

90PE (9 0 m m ).................. 3895.00
I0 5 A T (I0 5 m m ) ............4150.00
105PE ( 105m m ).............4950.00
125A T ( 125m m )............5450.00
125PE ( 125m m )............. 6250.00

CORONADO

U*
SERIA LIGHTBRIDGE
(Teleskopy kratownicowe na montażu Dobsona)

N ewton 203mm..................... od 1699.00
N ewton 254mm..................... od 2350.00
N ewton 305mm..................... od 3899.00

A k c e s o r ia M E A D E
OKULARY Z SERII 5 0 0 0
Plóssl (60°/5,5-40mm)....od 499.00
SWA ( 6 8 7 16-40mm).....od 899.00
U W A (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
R eduktor/korektor C C D f/3,3.....799.00

LUMICON

TELESKOPY I FILTRY SŁONECZNE H a

OKULARY
PODŚWIETLANE

Już od 2825.00
LORNETKI
ASFERYCZNE
NIQHT VISION
7x50...................485.00
10x50................ 495.00

(Z krzyżem nitek)

12,5mm ortoskop....... 585.00
25mm Kellner.............. 275.00

SERIA MT - now e ceny!!!
OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA
Plóssl (4-40mm/1,25” ) ................. od 95.00
RKE (26-40mm/2” ) ..................... od 195.00
Barlow 2x/ 1,25"................................. 95.00
Barlow 2x12"............ ....................... 250.00

(Teleskopy Newtona
na montażu paralaktycznym)

MT-910 I I4m m ............999.00
MT-750 I52m m.........1450.00
MT-800 200mm.........1999.00

Sky-Watcher
TELESKOPY - n ajniższe ceny!!!
N ewton I I4mm EQ2...................... 595.00
N ewton 130mm EQ2...................... 695.00
N ewton 150mm EQ3-2................ 1235.00
Maksutow 102mm EQ2................ 1295.00
Maksutow 127mm EQ3-2............ 2450.00

a n r a rej
OKULARY i SOCZEWKI BARLOWA
Plóssl (6-40mm/1,25” ) ............... od 105.00
O rtoskop. (6 -12,5mm/1,25")....od 250.00
Erfla (30-52mm/2” ) ..................... od 3 15.00
Szerokokątne (6775,7-25mm)...od 299.00
Szerokokątne (8277,5-18mm)...od 499.00
Barlow 2 x /1,25................................. 105.00
Barlow l,6 x/2 "................................. 350.00
Plóssl podświetlany ( 10mm/1,25")..525.00

NASADKI KĄTOWE
45“ 1,2571,25"................................. 105.00
90° 1,2571,25"................................. 125.00
45" M42x 1/1,25"...............................125.00
90° M42x 1/1,25"...............................145.00
90° 272" 98%.................................... 395.00
Prowadząca 90° 2'7T2 z podgl....... 625.00

KSIĄŻKI I ATLASY
Night Sky Observer's Guide tom I i l l .....135.00
Uranometria tom I i II................................179.00
Pocket Sky Atlas........................................... 89.00
Sky Atlas 2000.0 wersja deluxe................ 179.00
Atlas o f the M oon...................................... 135.00

NASADKI KĄTOWE
Enhanced 1,25"............ 365.00
Enhanced 2 ".................695.00
LumiBrite 1,25" 98%....550.00
-u m ib rite 2z " 98%.........
LumiBrite
.........u/s.w
875.00

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

OPROGRAMOWANIE
RedShift5...................... 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
SkyTools 2 CD............. 425.00

SKY PUBLISHING
WYCIĄGI OKULAROWE

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

ASTROKRAK
TELESKOPY I AKCESORIA
Jesteśmy p ro d u c e n te m w y s o k ie j klasy
teleskopów i akcesoriów astronomicznych.
W ykonujemy teleskopy o aperturze od 250
do 600m m . Z b u d o w a liś m y najw iększy
am atorski telesko p w Polsce! Ponadto
oferujem y usługi p roje ktow e, naprawcze
i regulacyjne w zakresie optyki i mechaniki
a także wykonujemy sprzęt na indywidualne
zamówienie klienta.

N in iejszy cen n ik jest jedynie nie w ielkim fra g m e n te m oferty.

5 /2 0 0 6

FILTRY MGŁAWICOWE
Deep Sky 1,25"..........375.00
Deep Sky 2 "............... 730.00
UH C 1,25"................. 375.00
UH C 2 "......................730.00
OIII 1,25"................... 375.00
OIII 2 "......................... 730.00
H-Beta 1,25"............. 375.00
H-Beta 2 "................... 730.00
Com et 1,25".............. 375.00
Com et 2 "................... 730.00

ąf o
ZŁĄCZKI I REDUKCJE
M42/Canon EOS..........49.00
M 42/Nikon................... 49.00
M42/T2......................... 45.00
1,25"/M42.....................35.00
27M 42.......................... 45.00
M42/web kamera.........45.00
L-adapter mały............. 20.00
L-adapter duży............. 25.00

(Do refraktora, Newtona
lub Cassegraina)

O bro tow y 1,25"..........115.00
Przesuwny 1,25"..........195.00
Przesuwny 2 ".............. 275.00

If!

S p ra w d ź w szystkie nasze p ro d u k ty na w w w .a s t r o k r a k .p l
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Listopad
S łoń ce
Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wscho
du i zachodu Słońca w Warszawie. Dnia 1 listopada Słoń
ce wschodzi o 5h31m, zachodzi o 15tl07m, a 30 listopada
wschodzi o 6h21m, zachodzi o 14h28m. W dniu 8 listopada
planeta Merkury przejdzie na tle tarczy Słońca, jednak zja
wisko to nie będzie widoczne w Polsce.
Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Ml

_
_
_yi.

4,40
4,20
3,99
3,77
3,55
3,33
3,10
2,87
2,64
2,40
2,15
1,91
1,66
1,41
1,16
0,91

182,64
156,26
129,89
103,52
77,15
50,78
24,42
358,05
331,68
305,32
278,96
252,60
226,24
199,88
173,52
147,16

Data 2006 ___FTL _
_
_
XI

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
XI 29
XII 1

24,53
24,18
23,81
23,40
22,96
22,49
21,99
21,45
20,89
20,30
19,68
19,03
18,35
17,65
16,92
16,17

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
14d20h27m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°.

Rys. 1. Merkury, Mars i Jowisz nad południowo-wschodnim
horyzontem (w Warszawie) na początku świtu cywilnego w li
stopadzie i grudniu 2006 (około godzinę przed wschodem
Słońca)

struktur w jej atmosferze oraz układu pierścieni, w szcze
gólności „Przerwy Cassiniego” (do jej zobaczenia wystar
czający jest teleskop o średnicy 10 cm przy powiększeniu
100x).
W pierwszej połowie nocy, w gwiazdozbiorze Wodnika,
można obserwować Urana jako „gwiazdę” o jasności 5,8m.
Wieczorem, na wysokości 20° nad południowym horyzon
tem, w gwiazdozbiorze Koziorożca, można natomiast ob
serwować Neptuna jako „gwiazdę” o jasności 7,9m.
Pluton znajduje się na niebie zbyt blisko Słońca i jest
niewidoczny.
W listopadzie w pobliżu opozycji znajduje się jasna planetoida:
(7) Iris, (jasność 6,8m): 7 XI: 3h16,4m, +24°33’; 17 XI:
3h07,8m, +23°12'; 27 XI: 3h00,3m, +21°44’.

K siężyc

M eteory

Bezksiężycowe noce będziemy mieli w drugiej połowie
listopada, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym mie
siącu następująca: pełnia 5d12h58m, ostatnia kwadra
12d17h45m, nów 20d22h18m i pierwsza kwadra 28d06h29m.
W perygeum Księżyc znajdzie się 3 listopada o 23h52m,
a w apogeum 15 listopada o 23h20m.

Od 14 do 21 listopada promieniują meteory z roju Le
onidów (LEO), związanego z kometą 55P/Tempel-Tuttle.
Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma współ
rzędne: rekt. 10h08m, deki. +22°. Główne maksimum ak
tywności przypada w tym roku 17 listopada o 20:50 UT,
natomiast maksimum wtórne 19 listopada o 4:48 UT. Od
kilku lat aktywność roju była podwyższona (aż do wystą
pienia „deszczów”) w związku z powrotem macierzystej
komety w 1998 r. Pomimo zakończenia się tego okresu, w
roku bieżącym nadal można spodziewać się zwiększonej
aktywności (chociaż już bez „deszczów”). W obserwacjach
nie będzie przeszkadzał zbliżający się do nowiu Księżyc.

Planety i planetoidy
Pod koniec listopada nad ranem, nisko nad południowo-wschodnim horyzontem, będzie można zaobserwować
Merkurego. W dniu 24 listopada, na początku świtu cywil
nego, tzn. ok. godzinę przed wschodem Słońca, można go
będzie odnaleźć na wysokości 10° nad horyzontem, świe
cącego z jasnością -0 ,4 m. Przez teleskop zobaczymy tar
czę planety o średnicy 7” w fazie zbliżonej do kwadry. Już
teleskop o średnicy obiektywu 10 cm, przy powiększeniu
100x, umożliwi dostrzeżenie szczegółów powierzchniowych
planety, w czym może pomóc użycie żółtego filtru.
Wenus, Mars i Jowisz znajdują się na niebie w pobli
żu Słońca i są niewidoczne.
W drugiej połowie nocy, w gwiazdozbiorze Lwa, widocz
ny jest Saturn świecący z jasnością 0,7m. Duża wysokość
planety nad horyzontem ułatwia teleskopowe obserwacje
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Od 15 do 25 listopada promieniują meteory z roju affaMonocerotydów (AMO). Radiant meteorów leży w gwiaz
dozbiorze Jednorożca i ma współrzędne: rekt. 7h48m, deki.
+01°. Maksimum aktywności przypada 21 listopada o 21:05
UT. Jest to rój o małej aktywności, jednak często sprawia
niespodzianki. W 1995 r. przez pięć minut ZHR (zenitalna
liczba godzinna) wynosiła dla niego aż ok. 420, a cały roz
błysk trwał 30 min. Analiza analogicznych zjawisk pozwala
przypuszczać, że w ystępują one okresowo co 10 lat.
W 2005 r. nie zaobserwowano znacząco wyższej aktyw-
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ności roju, toteż być może kolejnego rozbłysku AMO moż
na spodziewać się w roku bieżącym. Obserwacjom tego
bardzo ciekawego roju także nie będzie przeszkadzał Księ
życ w nowiu.

1d08h Złączenie Merkurego z Jowiszem w odl. 3°.
1d09h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 1°.
3d00h Minimalna libracja Księżyca (1,8°) w kierunku krateru Schickard (zacieniony)
3d20h Zakrycie gwiazdy t- Psc (4,3m) przez ciemny brzeg Księży
ca przed pełnią widoczne w zachodniej i północnej Polsce
(Szczecin 20h04m— Łódź 20h20m). Wzdłuż linii, przechodzą
cej 27 km na wschód od Opola, 27 km na wschód od Łodzi
i 27 km na zachód od Warszawy, zakrycie widoczne jako brze
gowe.
4d Gwiazda zmienna długookresowa T Aqr (miryda) (20h49,9m,
-5°09’) osiąga maksimum jasności (7,7m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2003].
5d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
5d02h24m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m.
7d18h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 1°.
7d18h31m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003],
8d Gwiazda zmienna długookresowa R Aur (miryda) (5h17,3m,
+53°35') osiąga maksimum jasności (7,7m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2005],
8d Przejście Merkurego (tranzyt) na tle tarczy Słońca. Początek
zjawiska, o 19h12m, widoczny na Oceanie Spokojnym, w obu
Amerykach oraz na Antarktydzie. Koniec zjawiska o 0h10m
(już 9 listopada) widoczny na Oceanie Spokojnym, we wschod
niej Azji, w całej Australii oraz na Antarktydzie.
8d19h21m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,4m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2005],
8d21h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
9d06h Maksymalna libracja Księżyca (9,6°) w kierunku Mare Australe (zacienione)
11d14h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 0,6°.
11d19h50m 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],
13d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
13d01h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 1°.
13d03h18mGwiazda zmienna d Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka zamieszczo
na w „Uranii-PA" 1/2003],
15d20h Złączenie Wenus z Jowiszem w odl. 0,4°.
16d05h Minimalna libracja Księżyca (1,3°) w kie
runku Mare Humboldtianum (zacienione)
17d19h Merkury nieruchomy w rektascensji.
17d19h04mGwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,9mdo 6,7m.
19d05h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl.
7°.
19d20h25mGwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,9mdo 6,7m.
20d Gwiazda zmienna długookresowa T Cep (mi
ryda) (21h09,6m, +68°29') osiąga maksimum ja
sności (6,0m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA"
4/2003],

Rys. 2. Trasa planetoidy (7) Iris na tle gwiazd gwiazdozbiorów Barana i Byka w listo
padzie i grudniu 2006 (zaznaczone gwiazdy do 10m)
5/2006
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20a02" Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.
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2odn h Uran nieruchomy w rektascensji.
20d23h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 6°.
21d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
21d07h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 6°.
21d21h46m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
22d00h Jowisz w koniunkcji ze Słońcem.
22d11h03m Słońce wstępuje w znak Strzelca, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 240°.
23d03h Maksymalna libracja Księżyca (8,3°) w kierunku Sinus Iri
dium (zacieniona).
23d20h53m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003],
Momenty kontaktów:

23d23h07m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.

(współrzędne geocentryczne)

25d Gwiazda zmienna długookresowa T Hya (miryda) (8h55,6m,
-9°08’) osiąga maksimum jasności (7,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 6/2005],

0

5
10
m inuty łuku

15

I = 19:12:04 UT
II = 19:13:57 UT
Max = 21:41:04 UT
III = 00:08:16 UT
IV = 00:10:08 UT

F Eipenuk, NASA/GSFC ■2005 Apr
http: ^uneaith gsfc.nasa.gov eclipse transit/transit html

25d13h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca
równej 20°.
26d00h28m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
27d00h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3°.

Cały tranzyt
w idoczny

27d19h49mGwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8"’ do 6,6m.
28d01h49m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
28d19h13mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 3/2003],

Rys. 5. Przejście Merkurego (tranzyt) na tle tarczy Słońca 8
listopada 2006 [wg F. Espenak, NASA/GSFC]

29d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
29d00h44m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1"’ do 3,4m
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2001],
29d18h57m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003],
30d03hMinimalna libracja Księżyca (2,1 °) w kierunku krateru Schickard (zacieniony)
30d03h10m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.

Rys. 6. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w listopadzie 2006 (III - Tethys, IV - Dione, V - Rhea, VI Tytan, VIII - lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa
(tarczy planety), wschód na prawo
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Grudzień
Słońce
Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce zmierza
w kierunku punktu przesilenia zimowego: 22 grudnia osią
ga najniższy punkt ekliptyki pod równikiem niebieskim
i wstępując w znak Koziorożca rozpoczyna astronomiczną
zimę. Dni są nadal coraz krótsze. W Warszawie 1 grudnia
Słońce wschodzi o 6h22m, zachodzi o 14h27m, 22 grudnia
wschodzi o 6h43m, zachodzi o 14h25m, a 31 grudnia wscho
dzi o 6h45m, ale zachodzi o 14h32m.
Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2006
XII

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
XII 31
2007 I 2

P [°]
16,17
15,39
14,59
13,76
12,92
12,06
11,18
10,28
9,37
8,45
7,51
6,57
5,61
4,65
3,69
2,72
1,75

B„n
0,91
0,65
0,40
0,14
-0,11
-0,3 7
-0,63
-0,88
-1,14
-1,3 9
-1,64
-1,89
-2,1 4
-2,38
-2,62
-2,86
-3,10

LnH
147,16
120,80
94,44
68,09
41,73
15,38
349,03
322,68
296,33
269,98
243,63
217,29
190,94
164,60
138,26
111,91
85,57

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy:
12d04h01m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°.

horyzontem, wznosi się Mars, osiągając jednak pod ko
niec miesiąca, na początku świtu cywilnego, wysokość je
dynie 5°, co przy jasności tylko +1,5m czyni jego dostrze
żenie na rozjaśnionym niebie praktycznie niemożliwym.
Również nad ranem, coraz wyżej nad południowowschodnim horyzontem, możemy obserwować Jowisza,
świecącego w gwiazdozbiorze Wagi, jako „gwiazdę” o ja
sności prawie - 2 m. Planeta szybko wznosi się coraz wyżej
i pod koniec grudnia, na godzinę przed wschodem Słońca,
znajdziemy ją już na wysokości ponad 10° nad horyzon
tem.
Nadal w drugiej połowie nocy w gwiazdozbiorze Lwa
możemy obserwować Saturna o jasności 0,5m. Planeta
zbliża się do lutowej opozycji, dzięki czemu przez teleskop
zobaczymy jej tarczę o średnicy aż 20”. W tym samym cza
sie układ pierścieni Saturna osiągnie rozpiętość 45” przy
dużym nachyleniu ich płaszczyzny do Ziemi, co ułatwi
znacznie dostrzeżenie tzw. „Przerwy Cassiniego” nawet
przez teleskopy amatorskie. Taki sam teleskop umożliwi
zobaczenie księżyców Saturna: Tethys (10 ,1m), Diony
(10,2m), Rhei (9,6m), Tytana (8,2m) i lapetusa (od 10,1m
w maksymalnej elongacji zachodniej do 12,1m w maksy
malnej elongacji wschodniej).
Urana można obserwować wieczorem w gwiazdozbio
rze Wodnika, na praktycznie stałej wysokości ok. 28° nad
południowo-zachodnim horyzontem.
Warunki widzialności Neptuna w ciągu miesiąca szyb
ko się pogarszają i pod koniec grudnia jego obserwacja
stanie się praktycznie niemożliwa.
Pluton nadal znajduje się na niebie w pobliżu Słońca
i jest niewidoczny.
W grudniu w pobliżu opozycji nadal znajduje się jasna
planetoida:
(7) Iris, (jasność 7,5"): 7 XII: 2h55,3m, +20°21’; 17 XII:
2h53,8m, +19°15'; 27 XII: 2h56,1m, +18°29’, 6 12007: 3h01,9"\
+18°05’.

Meteory
Od 12 grudnia do 23 stycznia promieniują meteory ze
słabo zbadanego roju Coma Berenicidów (COM). Radiant
meteorów leży w gwiazdozbiorze Warkocza i ma współ
rzędne: rekt. 11 h40m, deki. +25°. Maksimum aktywności

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w drugiej połowie
grudnia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesią
cu n a stę pu jąca : pełnia 5d0 0 h25m, o sta tn ia kw adra
12d14h32m, nów 20d14h01m i pierwsza kwadra 27d14h48m.
W perygeum Księżyc znajdzie się 2d00h09m, w apogeum
13d18h55m i ponownie w perygeum 28d02h16m.

Planety i planetoidy
Na początku miesiąca nad ranem, coraz niżej nad po
łudniowo-wschodnim horyzontem, można jeszcze obser
wować Merkurego, który 1 grudnia, na początku świtu cy
wilnego, wzniesie się na wysokość prawie 9°, świecąc z ja
snością -0 ,6 m.
Pod koniec miesiąca wieczorem, tuż nad południowo-zachodnim horyzontem, pojawi się Wenus, jednak w go
dzinę po zachodzie Słońca znajdzie się ona na wysokości
zaledwie 3° i jej obserwacja będzie bardzo trudna, pomi
mo jasności równej - 4 m.
Nad ranem, coraz wyżej nad południowo-wschodnim
5/Q006

A [°]
Rys. 8. Wenus nad południowo-zachodnim horyzontem (w
Warszawie) pod koniec zmierzchu cywilnego w grudniu 2006
(około godzinę po zachodzie Słońca)
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COM przypada w tym roku 20 grudnia. Strumień jest w izu
alnie słaby, jednak bardzo interesujący i w ym agający ob
serwacji, zwłaszcza w celu wyznaczenia dokładnego m o
mentu maksimum. Tegorocznym obserwacjom meteorów
nie będzie przeszkadzał Księżyc w nowiu.
Od 7 do 17 grudnia prom ieniują meteory z roju Geminidów (GEM) związanego z planetoidą (prawdopodobnie
„w ygasłą” kometą) (3200) Phaeton. Radiant Gem inidów
leży w gwiazdozbiorze Bliźniąt i w momencie maksimum
aktywności w dniu 14 grudnia o 10:45 UT ma współrzędne
rekt. 7h28m, deki.+33°. W obserwacjach tych meteorów tak
że nie będzie przeszkadzał zbliżający się do nowiu Księ
życ.
Od 17 do 26 grudnia prom ieniują meteory z roju Ursydów (URS). Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Małej
N iedźwiedzicy i ma współrzędne: rekt. 14h28m, deki. +76°.
Maksimum aktywności URS przypada 22 grudnia o godzi
nie 19 UT. Strumień je st bardzo słabo zbadany i wymaga
obserwacji, w 1945 r. i 1986 r. wystąpiły silne wzrosty ak
tywności. Tegorocznym obserw acjom m eteorów również
nie będzie przeszkadzał Księżyc tuż po nowiu.

1d17h30m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,4m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2005],
1d21h32m 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].
2d21h01m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m.
4d03hZakrycie gromady otwartej Plejady (3,0m) przez ciemny brzeg
Księżyca przed pełnią widoczne w całej Polsce (Gdańsk 3h49m
— Krosno 3h54m).
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Rys. 9. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego Gemi
nidów (GEM) w okresie od 5 do 20 grudnia 2006 i Monocerotydów (MON) od 30 listopada do 15 grudnia 2006

11d Gwiazda zmienna długookresowa R Sgr (miryda) (19h16,7m,
-19°18’) osiąga maksimum jasności (7,3m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 3/2005].
11d16h Złączenie Marsa z Jowiszem w odl. 0,8°.
12d23h25mGwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m.
13d10h Minimalna libracja Księżyca (1,5°) w kierunku Mare Humboidtianum (zacienione).
15d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
17d Gwiazda zmienna długookresowa R Gem (miryda) (7h07,4m,
+22°42’) osiąga maksimum jasności (7,1m) [mapka zamiesz
czona w „ Uranii-PA” 5/2005],

6d18h Saturn nieruchomy w rektascensji.

18d Gwiazda zmienna długookresowa RT Cyg (miryda) (19h43,6m,
+48°47’) osiąga maksimum jasności (7,3m).

6d19h Maksymalna libracja Księżyca (8,6°) w kierunku Mare Austraie (zacienione).

18d00h37mGwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m.

7d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.

18d15h Pluton w koniunkcji ze Słońcem.

8d00h Złączenie Wenus z Plutonem w odl. 8°.

18d20h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 6°.

9d Gwiazda zmienna długookresowa R LMi (miryda) (9h45,6m,
+34°31’) osiąga maksimum jasności (7,1m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 5/2005],

19d01h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.

9d02h Odkrycie gwiazdy y Cne (4,7m) przy ciemnym brzegu Księ
życa przed ostatnią kwadrą widoczne w całej Polsce (Szcze
cin 9h08m— Krosno 9h24m).
10d07h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 1°.
10d12h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 0,2°.
10d17h Złączenie Merkurego z Jowiszem w odl. 0,1°.

19d19h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 5°.
20d00h Maksymalna libracja Księżyca (8,2°) w kierunku Sinus Iri
dium (oświetlona).
21d Gwiazda zmienna długookresowa R Peg (miryda) (23h06,6m,
+10°32’) osiąga maksimum jasności (7,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 5/2004],
21d19h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 4°.
21d23h15m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/? Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2001],
22d00h23mSłońce wstępuje w znak Koziorożca, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 270°; rozpoczyna się zima astrono
miczna.
22d18h02m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
23d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
23d01h49mGwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m.

Rys. 10. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego Coma
Berenicydów (COM) w okresie od 15 grudnia 2006 do 15 stycz
nia 2007
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24d04h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3°.
24d19h23m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
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24d20h04m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4"
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2001],
25d12h Złączenie Merkurego z Plutonem w odl. 8°.
25d23h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 0,3°.
26d19h Minimalna libracja Księżyca (1,2°) w kierunku Mare Orien
tate (zacienione).
26d20h44mGwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
28d03h01mGwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m.
28d22h05mGwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
30d23h26mGwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m.
31d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
UWAGA: M omenty w szystkich zjaw isk podane są
w czasie uniwersalnym UT (Greenwich).
Aby otrzymać datę w obowiązującym w listopadzie
i grudniu w Polsce „czasie zimowym”, należy dodać 1 go
dzinę.
Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla
współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia podano
momenty największego zbliżenia obiektów na niebie. Po
dane są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Pol
sce.
Współrzędne równikowe podane są dla Epoki 2000.0.
Opracował T. Ściężor
Sprostowanie: w poprzednim zeszycie „Uranii" jest błąd na
s. 188. Podpis pod mapką częściowego zaćmienia Księ
życa, które będzie 7 września, a nie, ja k tam wydrukowa
no, 7 października.

uśmiechnij się!;)

Rys. 13. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w grudniu 2006 (III - Tethys, IV - Dione, V - Rhea, VI Tytan, VIII - lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa
(tarczy planety), wschód na prawo

5/2006

U R A N IA

Z pamiętnika miłośnika astronomii:
[...] Do tego zaćmienia Księżyca przygotowałem się bar
dzo dobrze. Teleskop wystawiony kilka godzin wcześniej
na balkon był dobrze wychłodzony, film w aparacie zało
żony tak, by zmieściło się na nim jak najwięcej klatek.
Żeby jeszcze tylko pogoda była łaskawsza, bo począt
kowi zaćmienia towarzyszyło prawie pełne zachmurze
nie. Prognozy mówiły jednak wyraźnie o przejaśnieniach,
więc cierpliwie czekałem na dziury w chmurach. I fak
tycznie, po północy było ich coraz więcej, a na krótko
przez fazą całkowitego zaćmienia niebo było już prawie
całkiem czyste. Rozpocząłem intensywne fotografowa
nie. Oczyma wyobraźni już widziałem owoce tej praco
witej nocy: serię wspaniałych zdjęć! Przy pięćdziesiątym
którymś pstryknięciu coś mnie tknęło... To przecież nie
możliwe, by tyle zdjęć pomieścić na jednym filmie... Oka
zało się, iż zbyt oszczędnie założony film w ogóle nie
zaczepił o ząbki mechanizmu prowadzącego...
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poradnik obserwatora

Interesujące obiekty: Rufa
a

Rodzaj
obiektu

[ h : m :s ]

Collinder 173

GO

08:04:00,0

-46:00:00

0,6

370'

Collinder 135

GO

07:17:00,0

-36:50:00

50'

NGC 2451

GO

07:45:24,0

-37:58:00

2,1
2,8

M 47

GO

07:36:35,0

-14:28:47

4,4

25'

NGC 2477

GO

07:52:09,7

-38:32:00

5,8

20'

M 46

GO

07:41:46,8

-14:48:36

20'

M 93

GO

07:44:29,2

-23:51:11

6,1
6,2

Bochum 15

GO

07:40:06,0

-33:33:00

6,3

3'

40-60/30-60x

50-80/1000

NGC 2546

GO

08:12:24,0

-37:37:00

6,3

70'

40-60/8-20x

40-70/85-200

NGC 2539

GO

08:10:36,9

-12:49:14

6,5

15'

NGC 2520

GO

08:04:58,1

-28:08:46

6,5

10'

NGC 2423

GO

07:37:06,7

-13:52:17

6,7

12'

NGC 2439
Bochum 5

GO

07:40:45,4

-31:41:33

6,9

40-60/30-60x

50-70/500-1000

GO

07:30:54,0

-17:04:00

7,0

9'
ir

NGC 2571

GO

08:18:56,3

-29:44:57

7,0

r

Melotte 71

GO

07:37:30,0

-12:04:00

7,1

9’

NGC 2467
Ruprecht 44

GO
GO

07:52:26,0

-26:26:12
-28:35:00

7,1
7,2

15'

07:59:00,0

NGC 2482

GO

07:55:10,3

-24:15:17

7,3

10'

50-70/40-60x

60-80/500-1000

NGC 2396

GO

07:28:00,0

7,4

50-80/40-60x

60-80/1000

60-90/60-80x

60-80/1500

80-100/40-60x

100-120/1500

Obiekt

<
5

V
[mag.]

Rozmiary
kątowe

50'

30/8-10«

30-50/50-135

30-50/8-20x

30-50/85-300

30-50/10-30x

40-70/135-500

5'

NGC 2567

GO

08:18:32,0

7,4

10'
11’

NGC 2579

GO

08:20:52,7

-36:12:58

7,5

19'

NGC 2483

GO

07:55:39,0

-27:53:42

7,6

9'

NGC 2533

GO

08:07:00,0

-29:52:00

7,6

6'

Ruprecht 55

GO

08:12:18,0

-32:36:00

7,8

17'

Collinder 185

GO

08:22:30,0

-36:10:00

7,8

9'

Melotte 66

GO

07:26:18,0

-47:44:00

7,8

10'

NGC 2414

GO

07:33:12,8

-15:27:14

7,9

6'

Trumpler 7

GO

07:27:18,0

-24:02:00

7,9

5'

NGC 2489

GO

-30:03:51

NGC 2409

GO

07:56:15,9
07:31:36,7

7,9
8,0

2,5'

NGC 2421

GO

07:36:11,8

-20:36:44

8,3

8'

NGC 2453
Ruprecht 32

GO

07:47:34,1

-27:11:41

4'

GO

07:45:00,0

-25:31:00

8,3
8,4

Trumpler 9

GO

07:55:18,0

-25:56:00

8,7

6'

Ruprecht 59

GO

08:19:06,0

-34:27:00

9,0

5'

Ruprecht 46

GO

08:02:06,0

-19:28:00

NGC 2587

GO

08:23:24,0

-29:30:31

9,1
9,2

10'

NGC 2509
Haffner 18

GO

08:00:47,8

-19:03:02

9,3

GO

07:53:18,0

-25:54:00

9,3

NGC 2298

GK

06:48:59,2

-36:00:17

NGC 2440

MP

07:41:55,4

-18:12:29

9,3
9,4

Haffner 15

GO

07:45:18,0

-32:47:00

Ruprecht 34

GO

07:45:54,0

5'

6'

2’
12'
1'
6,8'
74"x42''
3,5'

-20:23:00

9,4
9,5

-17:42:28

9,6

11'

80-100/100x

100-120/2000

80-100/60-80x
100/80-100x

100-120/1500
100-120/2000

80-100/60-80x

100-120/1500

4'

NGC 2479

GO

07:55:06,0

Ruprecht 36

GO

07:48:30,0

-26:18:00

9,6

4'

Ruprecht 49

GO

08:03:06,0

-26:47:00

9,6

2,5'

Collinder 187

GO

08:24:12,0

-29:09:00

9,6

7'

Ruprecht 47

GO

08:02,18,0

-31:06:00

9,6

5'

NGC 2580

GO

08:21:28,0

-30:18:00

9,7

8'

Bochum 6

GO

07:32:00,0

-19:26:00

9,9

10’
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Obserw. fotograficzne
D[mm] /F[mm]

10'

-11:43:00
-30:38:24

-17:11:23

Obserw. wizualne
D[mm] / pow.
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Haffner 16

GO

07:50:18,0

-25:27:00

10,0

1,1'

NGC 2432

GO

07:40:53,8

-19:05:09

10,2

T

NGC 2455

GO

07:48:58,6

-21:17:52

10,2

15'

Czernik 29

GO

07:28:18,0

-15:24:00

10,3

8’

Haffner 21

GO

08:01:12,0

-27:10:00

10,3

1,1'

Pismis 1

GO

08:17:48,0

-37:05:00

10,7

4,6'

NGC 2568

GO

08:18:18,1

-37:06:19

10,7

3'

NGC 2438

MP

07:41:50,6

-14:44:05

10,8

73"x68"

NGC 2559

G

08:17:06,1

-27:27:25

10,9

6,0'x3,0’

NGC 2566

G

08:18:45,5

-25:30:02

11,0

3,1'x2,0'

Haffner 20

GO

07:56:18,0

-30:24:00

11,0

1,8'

Haffner 10

GO

07:28:36,0

-15:23:00

11,5

1,6'

IC 2311

G

08:18:45,9

-25:22:12

11,5

1,3’x1,3'

NGC 2525

G

08:05:38,0

-11:25:39

11,6

2,9'x2,0'

NGC 2427

G

07:36:27,9

-47:38:09

11,6

6,5’x3,0'

NGC 2310

G

06:53:53,8

-40:51:49

11,7

5,0’x1,2'

11,8

0,8'x0,6'

NGC 2517

G

08:02:47,0

-12:19:02

NGC 2588

GO

08:23:09,5

-32:58:30

11,8

2'

ESO 311-G012

G

07:47:36,0

-41:27:00

11,8

3,5'x0,4'

NGC 2328

G

07:02:36,1

-42:04:05

11,8

1,6'x1,4'

IC 2367

G

08:24:10,0

-18:46:33

11,9

3,3'x2,7'

150/100-120x

120-170/2000

150/60-100x

100-150/1500

150/100-120x

120-170/2000

170-200/100x

150-200/2000

200/80-120x

150-170/2000

170-200/100x

150-200/2000

200-250/120x

200-250/2000

G — galaktyka, GO — gromada otwarta, GK — gromada kulista, MP — mgławica planetarna
Wiesław Skórzyński

VIII Konferencja
Sekcji Obserwatorów Komet PTMA
„Struktura i ewolucja komet i innych drobnych ciał Układu Słonecznego" 13-15 X 2006
w jubileusz 80-lecia prof, dr, hab. Konrada Rudnickiego
oraz w 70 rocznicę odkrycia komety C/1936 01 przez Władysława Lisa
Informujemy, że w dniach 13-15 października br. w Ob
serwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskie
go w Krakowie „Fort Skała” (OAUJ), ul. Orla 171, odbę
dzie się VIII Konferencja Sekcji Obserwatorów Komet
PTMA.
Członkowie SOK (z opłaconą składką PTMA i SOK)
mogą brać udział w konferencji w ramach składki, inne
osoby po uiszczeniu opłaty konferencyjnej, wynoszącej
dla członków PTMA 15 zł, dla pozostałych 30 zł.
Istnieje możliwość noclegów w hotelu „Fort 39” w od
ległości ok. 1,5 km od OAUJ w cenie 20 zł/noc od osoby
(ewentualnie należy doliczyć jednorazową opłatę w wy
sokości 3 zł za pościel).
Przewidywany porządek konferencji:
13 październik (piątek)
• przyjazd uczestników
• odczyt inauguracyjny
• otwarcie sesji zdjęciowej
14 październik (sobota)
• odczyty zaproszonych prelegentów (krajowych i za
granicznych)
• dyskusja nad problemami obserwacji komet
• kolacja przy ognisku
• obserwacje nieba
15 październik (niedziela)
• odczyty referatów zgłoszonych

• omówienie stanu bieżącego i przyszłości SOK
Osoby pragnące w ramach konferencji wygłosić referat I
są proszone o dostarczenie jego pisemnej wersji do koń
ca września br. Sam tekst nie powinien przekraczać 1/4 j
arkusza autorskiego, to jest 10 000 znaków (w pliku czy
sto tekstowym jest to równowartość ilości bajtów) lub około
6 stron maszynopisu znormalizowanego (30 linii po 60
znaków). Zapewniamy dobrąjakość grafiki wykresów i ry
sunków, jeśli zostaną przesłane w postaci wektorowej i
(pliki postscriptowe PS i EPS) albo na papierze w możli- i
wie dużym formacie (najlepiej A4, lecz nie większym).
Wszystkie prezentowane referaty zostaną następnie
opublikowane w Biuletynie Naukowym SOK PTMA „Komeciarz" (ISSN 1644-1303).
Pytania natury technicznej najlepiej kierować do re
daktora technicznego Biuletynu na jego adres elektroniczny qmq@vistula.wis.pk.edu.pl lub na adres SOK PTMA.

i

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z rezerwacją i
miejsca noclegowego prosimy przesyłać na adres:
Sekcja Obserwatorów Komet PTMA
ul. Miodowa 13/35
31-055 Kraków
oraz e-mail: SOK@vistula.wis.pk.edu.pl
Na zgłoszenia oczekujemy do 30 września 2006.
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recenzje U-PA
Wiktor Stoczkowski: Ludzie, bogowie
i przybysze z kosmosu. Przełożył Robert
Wiśniewski. Państwowy Instytut Wy
dawniczy, seria ± 00, ,3iblioteka Myśli
Współczesnej”, 480 s., Warszawa 2005.
Książka, która ukazała się nakładem
PIW, jest swego rodzaju ewenementem.
Uczony polski Wiktor Stoczkowski, pra
cujący wiele lat we Francji, opubliko
wał powyższą pozycję jako Des hommes, des dieux et des extraterrestries.
Ethnolologie d ’une croyance modeme.
Trudu „karkołomnego i niewdzięczne
go” przekładu „na język ojczysty auto
ra” podjął się Robert Wiśniewski. No,
przynajmniej w danym przypadku książ
ka powinna być dobrze autoryzowana...
Jak łatwo się przekonać, przedstawia
ne dzieło dotyczy przybyszów z Kosmo
su pojawiających się na... nie, nie na
Ziemi, lecz na łamach różnego rodzaju
literatury. Większość z niej odrzuca swo
imi bredniami normalnego czytelnika—
Autora recenzji odrzucała również. Jed
nak podczas dalszych kontaktów z zale
wem literatury ezoterycznej poświęconej
kosmitom Stoczkowski zachwiał się
przecież w swoich poglądach: uznał, iż
jest jej tyle, że coś musi w tym być. Nie
stety, mam czelność się z tym nie zgo
dzić — ilość nie zawsze przechodzi
w jakość, zaś głupstwa nawet wielokrot
nie i uporczywie powtarzane nie stają
się przez to objawieniem. Dzieje się
wręcz odwrotnie: „Gdy rozum śpi,
budzą się upiory”. Można się natomiast
zgodzić z Autorem, który uważa, iż spo
tkanie z kosmitami, chociażby na łamach
wątpliwej jakości literatury, stanowi cie
kawy eksperyment etnologiczny.
Kolejne rozdziały książki to po pro
stu... „danikeniada”. Nie należy prze
cież uważać tych pomysłów hotelarza
za teorię — są to co najwyżej hipotezy,
a oprócz tego przytaczane na ich korzyść
„dowody” są nader wątpliwe. Dotyczy
to m. in. figur na Płaskowyżu Nazca
(które okazały się odzwierciedleniem
obiektów na niebie — gwiazdozbiorów)
i rzekomego kosmonauty na płaskorzeź
bie na płycie sarkofagu z Palenque. Lecz
od kiedy to kosmici sterują boso i nie
stosują komputerów (lub analogicznych
nośników informatycznych), które na
Ziemi i w rakietach używane są po
wszechnie już od dawna (wprawdzie
238

jeszcze nie w latach, kiedy Daniken pisał
Wspomnienia z przyszłości). Jednak już
nieco dalej Autor jakby zmienia optykę
widzenia „radosnej” twórczości hotela
rza, pisząc o „danikenii” jako... o jed
nej z największych epidemii kulturowych
X X wieku.
Co więcej, wyjaśniło się, że Erich
Daniken był epigonem, a może nawet
plagiatorem, w każdym razie — naśla
dowcą niejakiego Roberta Charroux,
słusznie nazwanego „awanturnikiem
myśli”, który pierwszy był twórcą owe
go szczególnego wirusa.
I rzeczywiście — w toku dalszego
wywodu Autor wyraźnie wskazuje na
francuskie pochodzenie mitu o kosmi
tach, jak również zaczyna w swoim ro
zumowaniu ograniczać się niemal wy
łącznie do etnologii, socjologii, a nawet
psychologii w traktowaniu tych opowie
ści o Obcych. Czyni to jednak z pewną
rezerwą uważając, za Mirceą Eliadem,
że zwrot ku zjawiskom paranormalnym
i pozaziemskim był reakcją na „ponury
egzystencjalizm” (również wymyślony
przez Francuza Jeana Paula Sartre’a).
Jest jeszcze gorzej, bowiem —
wbrew temu, co się powszechnie zwy
kło uważać — ani Charroux, ani Dani
ken nie odwołują się bynajmniej do
„mitologii biblijnej” (a sąjej wręcz wro
dzy!), ani też nie uważająUFO za obiek
ty kosmitów.
Dalej Autor zastanawia się, czy przy
byszów z Kosmosu szukać wśród
gwiazd (jak tego domagałaby się nauka),
czy na łamach twórczości science fic 
tion. Szczegółowo jednak rozważa tyl
ko ten drugi człon alternatywy, chociaż
tak do końca nie jest przekonany, że
kosmici z SF są prekursorami Obcych
z upiornych wizji Charroux i Danikena.
Niemniej jednak często przytacza
ucieszne mistyfikacje, w które uwierzyli
ci ostatni w swej „pomroczności jasnej”.
Dużo miejsca Autor poświęca także
psychologicznym oraz filozoficznym
aspektom „wiary w Obcych”, przywo
łując w tym kontekście, między inny
mi, twórczość ks. Teilharda de Chardina — teologa, filozofa i przyrodnika.
Nie zabrakło nawet informacji o Bławatskiej, spirytyzmie, okultyzmie, Lamaserii i Towarzystwie Teozoficznym
— właściwie nie wiadomo po co, bo to
dotyczy raczej „przybyszów z zaświa
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tów”, a nie przybyszów z Kosmosu. Być
może, dla większego kolorytu nader już
osobliwych poszukiwań etnograficz
nych...
Autor wspomina również o Atlanty
dzie, Lemurii i innych zaginionych kon
tynentach, po czym rozważa związki
okultyzmu i... współczesnej sciencefic
tion. No, rzeczywiście, istnieją takie po
wiązania, lecz obecnie zwykliśmy je ra
czej odnosić do fantasy niż do SF.
Zaczyna się odnosić wrażenie, że w gło
wie Autora „zapanował kompletny cha
os” — zbyt dużo ludzkich mitów, wie
rzeń, przekonań, poglądów usiłuje
wtłoczyć w zajmującą przecież i dener
wującą skądinąd problematykę ewentu
alnego istnienia kosmitów, niezmiernie
daleko odchodząc od kosmologii, astro
nomii, astrofizyki i astronautyki. Cho
ciaż. .. Niejako już bliżej końca, w roz
dziale pt. Rzeczywistość zrodzona zfikcji
porusza dojmującą od prawie sześćdzie
sięciu lat kwestię tzw. latających tale
rzy, czyli UFO, mających być według ka
nonicznej legendy mitomanów statkami
kosmicznymi Obcych odpowiedzialnych
ponadto za „bliskie spotkania trzeciego
stopnia”. Dostało się przy okazji naukow
com radzieckim, którzy — według Au
tora — byli prekursorami paranauki za
chodniej oraz że uczeni radzieccy
ignorowali granice zdrowego rozsądku
[...]. Przy okazj i Stoczkowski podał mało
znany fakt, że Ciołkowski obracał się
w kręgach ezoterycznych Kaługi.
W przedostatnim rozdziale Autor
odwołuje się również do psychiatrówpsychoanalityków: Carla Gustava Jun
ga, Alfreda Adlera i Sigmunda Freuda.
Tego ostatniego nie bardzo wiadomo, po
co przywołuje, ponieważ jego metoda
psychoanalityczna skompromitowała się
ostatecznie.
Zamyka książkę rozdział Racjonalno
ści. Niemniej jednak uważam, że w całej
pozycji panuje „wielkie materii pomie
szanie”, jakby Stoczkowski nie do koń
ca wiedział, za czym się właściwie ma
opowiedzieć: za racjonalnym wyjaśnie
niem problemu przybyszów z Kosmo
su czy też za fascynującym paradoksem
wiary w rozmaite zjawiska paranormal
ne — od hipotetycznych astronautów
starożytnych, przez „zjawy z zaświa
tów”, po fenomen SF i UFO.
T. Zbigniew Dworak
5/Q006

astronomia i muzyka

Polski (muzyczny) bilet na Marsa
godnie z zapowiedzią z po skie żaglowce”, która zauroczyła mnie
przedniego numeru chciałbym już przy pierwszym słuchaniu i do tej pory
tu przedstawić ciekawy projekt nie mogę się od niej uwolnić. Po niej trzy
muzyczny zrealizowany przez uczest
niezłe utwory nieznanych mi wcześniej
ników forum internetowego „Studio autorów utrzymane w stylu ambient
Nagrań” (www.studio-nagran.pl).
i wreszcie ta ostatnia, długa kompozycja,
Proszą wyobrazić sobie grupę ludzi, leniwie rozwijająca się w niepokojące seznających się w większości tylko z roz kwencerowe pulsacje inspirowane doko
mów poprzez Internet, pracujących nad naniami Thomasa Fangera.
wspólnym przedsięwzięciem, którego
C
E
S
finalnym produktem ma być w miarę
V
jednolite tematycznie wydawnictwo pły
towe zatytułowane „Ticket to Mars” (jest
to część większego projektu Contempo
Ticket to Mars
rary Electronic Soundscapes).
Jednolite tematycznie nie oznacza
wcale jednolitości stylistycznej. Wszak
►
każdy z uczestników projektu tworzy
swoją muzykę, nie patrząc na innych
wykonawców. Dzięki temu mamy tu
wspaniały przegląd twórczości na polu
współczesnej muzyki elektronicznej po
wstającej na krajowym gruncie. Zebra
Oczywiście to tylko mój subiektyw
nego materiału wystarczyło na 3 krążki
CD: 20 utworów, dwudziestu wykonaw ny odbiór preferuje ostatni z trzech
ców a na koniec specjalny bonus w po krążków CD, ponieważ komuś innemu
staci prawie 25-minutowej suity zatytu właśnie ten trzeci może wydać się naj
łowanej pytająco „Going to Mars?”.
nudniejszy, a ciekawsze i bardziej róż
Nie ukrywam, iż moim faworytemjest norodne będą 2 pierwsze. A dzieje się
właśnie ten ostatni krążek i to nie tylko na nich istotnie sporo. „Misję na Marsa”
z powodu tej rozbudowanej (pięcioczę- rozpoczyna Jarek Degórski inspirowany
ściowej) suity. Płyta zaczyna się nastro ostatnim lotem promu „Columbia”, wpla
jowym preludium (Human Error, „Mars tając w muzykę teksty „zarejstrowane”
(Prelude 2 Rain”), po którym następuje na pokładzie statku kosmicznego do
kompozycja Krzysztofa Homa „Marsjań- mniemanej misji. Dobry nastrój słucha

Z

o n tem po rary

l e c t r o n ic

o u n d sca pes

o lu m e i

m

cza psuje komunikat o... awarii statku.
Na ukojenie nerwów po nim słyszymy
wyraziste, łatwo rozpoznawalne brzmie
nia Piotra Lenarta (łagodne, ale niemo
notonne!). Kolejny utwór (Kaj Foster,
,,Na podbój Marsa”) nieodparcie kojarzy
mi się z elektronicznymi eksperymenta
mi Czesława Niemena z lat 70. Skoja
rzenia, ale z innymi twórcami elektroni
ki z lat 70. mam także podczas słuchania
14-minutowej kompozycji Adama Certamen Bownika („Valles Marineris”) i nie
ukrywam, że miłe to wspomnienia. Da
lej trochę J.M.Jarre'a w sosie Remote Spa
ces z damskim wokalem. Pierwszy krą
żek kończy „kolorowa” muzyka („Błękit,
Czerń, Czerwień”) Marcina Siwca.
Drugi krążek z kolekcji „Ticket to
Mars” zawiera aż 9 kompozycji, m.in.
wspominanych już na łamach „Uranii”
Konrada Kucza, Odysseya i Polarisa. Są
tu także utwory wykonawców znanych
mi z olsztyńskich Elektronicznych Pej
zaży (Andymian, Endorphine i miłe za
skoczenie z tego roku — Vanderson).
Miłośnikom kultowego zespołu Kraftwerk zapewne przypadną do gustu utwo
ry wykonawców Geiger Box i Olo.
Całość uzyskała piękną oprawę i...
jest do zdobycia (5 egz.!) po rozwiąza
niu krzyżówki z następnej strony.
Jacek Drążkowski
Strona internetowa projektu:
http://forum.tangerinedream.pl/ces/
(do pobrania muzyka w formacie mp3!)

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2006 (6 zeszytów) kosztuje 54 zł (zagraniczna 70 zł).
Cena pojedynczego zeszytu 10 zł. W płaty prosimy kierować na konto:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Bank Millennium S.A. o/Toruń
Nr 44 116022020000000055305241
W szelkich informacji o prenumeracie i zakupie numerów archiwalnych
„Postępów Astronomii” i „Uranii-PA” udziela:
Karolina Wojtkowska
Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
E-mail: urania@ astri.uni.torun.pl
tel/fax (0-56) 611 30 14 / 611 30 08
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Krzyżówka

relaks z Uranią

i in;) on h oak imnosvy
U t u u I h -PA C/HDUS

i---------------

o z w ią z a n ie m k rz y ż ó w k i z „U ranii-PA” nr 3/2006 jest hasło: „SŁONECZ
NA KORONA”.
Nagrody w postaci książek o tematyce astrono
micznej wylosowali: Jan Pietrukowicz z Gorzo
wa Wielkopolskiego i Anna Kaczmarczyk z Czę
stochow y. G ratulujem y. N ag ro d y w yślem y
pocztą. Wszystkich zapraszamy do nowej zaba
wy. Do diagramu należy wpisać słowa odpowia
dające poniższym opisom (wszystkie występują
w bieżącym zeszycie „Uranii” !). Litery z wyróżJ nionych pól utworzą hasło, które jest rozwiąza
niem krzyżówki.

R

1. Układ 3 elementów
2. Najlżejszy materiał, jaki zdołano wytworzyć
3. Zjawisko gwałtownego wybuchu gwiazdy
4. Anglik, student astronomii uczestniczący w od
kryciu Neptuna
5. Nazwa planetki 1942EM
6. Nazwisko szwajcarskiego astronoma, który
pierwszy zobaczył kometę 81P
7. Miejscowość na Riwierze Tureckiej
8. Japoński astronom, który stwierdził, że w 1974 r.
Kometa Wilda2 przeleciała koło Jowisza
9. Poprawka konieczna do uwzględnienia przy
opisie bardzo szybko poruszających się obiektów
10. Inaczej okultacje
11. Warkocz z nieludzkiej głowy
12. Misja nieudanie zakończona 8 IX 2004 r.
13. Będzie miał swoje minimum 1 grudnia
14. Sytuacja, gdy w polu magnetycznym mamy
tyle samo energii, co w relatywistycznych elektro
nach promieniowania kosmicznego
15. Autor „Marsjańskich żaglowców”
16. Proponowana kiedyś nazwa Neptuna
17. Z angielskiego „bilet"
18. Stacja pracująca w leśnictwie Jawornik

Jak słusznie zwrócili
Czytelnicy uwagę,
w poprzednim zeszycie
błędnie podany był termin
nadsyłania odpowiedzi:
koniec czerwca zamiast
sierpnia br.
Bardzo przepraszamy.

Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy aż pięć kompletów
płyt CD „Ticket to Mars” (sponsorowanych przez uczestników forum „Stodio Nagrań”, patrz s. 239). Na rozwiązania czekamy do końca październi
ka br. Osoby nie będące prenumeratorami „Uranii-PA” muszą dołączyć do
rozwiązania kupon umieszczony w lewym górnym rogu tej strony. Prenu
meratorzy mogą przesyłać rozwiązania drogą elektroniczną.
Słowa kluczowe w krzyżówce z „Uranii-PA" 3/06:1. Masery, 2. Karty, 3. Europa, 4. Bubniak,
5. Molekuła, 6. Procjon, 7. Schwarzschilda, 8. Wilkanówko, 9. Chandrasekhara, 10. Fyllokrzemiany, 11. Braniborska, 12. Hydraty, 13. Kanopus, 14. Kwantowa, 15. Cygaro.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ciekawe strony internetowe...
Dziś proponuję odwiedzić stronę przygotowaną z m yślą raczej
o dzieciach i młodzieży niż dorosłych (chociaż i oni znajdą tu coś
ciekawego). Pod adresem http://hubblesite.org/go/blackholes/ auto
Black Hole
a Black Hole
encyclopedia
rzy (Roeland P. van der Marel, David Schaller i Gijs Verdoes Kleijn)
proponują interakcyjne spotkanie z czarnymi dziurami. Prowadząc
„obserwacje” nieba w różnych zakresach widma, można „znaleźć”
obiekty związane z czarnymi dziurami, aby w kolejnym kroku udać
się do najbliższych czarnych dziur — tzn. w okolice Cygnusa X -1 lub
supermasywnej czarnej dziury w jądrze galaktyki M31 w Androme
I S -i
i
dzie (mijając po drodze inne, ciekawe obiekty astronomiczne). Na
• H
u
tW •».~J
c~
«
.----- Ł. «
miejscu jest możliwe dokładniejsze „zbadanie” czarnej dziury m.in.
poprzez umieszczenie statku kosmicznego na stabilnej orbicie — z możliwością obserwacji nieba, którego obraz jest
zdeformowany przez silne pole grawitacyjne. Można wysłać zegar w kierunku czarnej dziury, a nawet samemu udać się
w jej kierunku, obserwując, co siły przypływowe robią z nieszczęsnym obserwatorem. Możliwe są też działania po
średnie: „kreacja” czarnej dziury w ramach ewolucji masywnych gwiazd czy pomiar masy czarnej dziury stanowiącej
część ciasnego układu podwójnego. Wszystko to jest opatrzone niezbędnymi objaśnieniami. Dla osób pragnących
dowiedzieć się więcej, dostępne są (na miejscu lub poprzez odsyłacze do dalszych adresów internetowych) informacje
na bardziej zaawansowanym poziomie, (rs)
Gravity s Relentless Pull
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Dariusz Dorosz przestał nam ostatnio 4 zdjęcia komety 73P Schwassmanna-Wachmanna
3, która, ja k wiemy, uległa rozpadowi. Prezentowane niżej zdjęcia ukazują fragm enty C
(noc 29/30 kwietnia br., eksp. 5 min) i B (noc 10/11 maja br., eksp. 4 min). Aparat Praktica
L z obiektywem 2,8/135 mm, prowadzenie ręczne na montażu Celestrona 114/900

cvBranii

Marcin Chwała ze Strzegomia rozpoczął sw oją przy
godę z astrofotografią (i fotografią w ogóle) stosun
kowo niedawno, a z przesłanych do redakcji kilku
z d ję ć w y b ra liś m y dw a, p rze d s ta w ia ją c e n a szą
dzienną gwiazdę.
Pierwsze przedstawia Słońce za chmurami (zdję
cie wykonane w Strzegomiu).
Na drugim widzim y zachód Słońca nad Bałtykiem
w Sarbinowie.
Oba zdjęcia były w ykonane aparatem cyfrowym
Kodak DX7590 z ustawieniam i ekspozycji dobra
nymi autom atycznie

12/07/2005
fot Marcin Chwała
12 lipiec 2005, godz. 21:20
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Podczerwony
obraz wielkiej
mgławicy Oriona (M42)
został uzyskany przez teleskop
kosmiczny Spitzera w celu
poszukiwania rodzących się
w niej planet. Astronomowie
podejrzewają, że w tej mgławicy
wokół ponad 2300 gwiazd
istnieją dyski pyłowe, w których
tworzą się planety. Od dawna
wiadomo, że M42 jest najbliższą
nam wylęgarnią młodych gwiazd
— doliczono się ich ok. 1000 i to
one, masywne i gorące,
oświetlają i wzbudzają
świecenie ogromnej chmury
gazu i pyłu, w której są
zanurzone, tworząc w ten
sposób przepiękną mgławicę
Fot. Thomas Megeath
(Univ. Toledo) i in.,
JPL, Caltech, NASA

