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■ 15 lat projektu OGLE
■ Osobliwy Pluton — z Układem Słonecznym w tle
■ Wszystkie księżyce duże i małe

. .

■ Wcżesne obsllwacje rozbłysków słonecznych

Mgławica Pelikan, inaczej 1C 5070, znajduje się w gwiazdozbiorze Łabędzia w odległości 2 tys. lat św. od nas, na
wschodnich „obrzeżach” innej znanej mgławicy emisyjnej tego gwiazdozbioru — Ameryki Północnej (NGC 7000).
Obie te mgławice stanowią wielki i złożony kompleks pyłu i gazu, w którym tworzą się nowe generacje gwiazd.
Ciemna chmura pyłowa w lewej, górnej części obrazu pomaga nam dostrzec głowę i dziób, podczas gdy
jasny obszar zjonizowanego gazu, dominujący na tym zdjęciu, rysuje dla nas szyję i skrzydła tego kosmicznego
ptaszyska.
Obraz ten powstał z czarno-białych zdjęć wykonanych znanym wielkim teleskopem Schmidta na Mt Palomar
(teraz noszącym imię Samuel Oschin Telescope). Na tle mgławicy wyróżniają się dwie jasne gwiazdy — leżą one
w odległości ok. 30 lat św. od mgławicy.
Fot. Digitized Sky Survey, Charles Shahar
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m & i.
iS jo c
U progu 2007 roku pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności. Aby ten nowy okres kalendarzowy sprzyjał Państwa
oczekiwaniom, dostarczał ja k najwięcej pozytywnych wrażeń i rozwiązania
palących problemów. Abyście mieli czas, by spojrzeć na rozgwieżdżone niebo
i zastanowić się chwilę nad naszym miejscem na Ziemi i we Wszechświecie.

|§ j| t

' V-X

Ten pierwszy zeszyt 2007 roku otwiera artykuł Michała Szymańskiego
Bflipjj, ^ f fp l
na temat programu badawczego OGLE od 15 ju ż łat poszukującego „ciemnej Ę .p , W m
m aterii” we Wszechświecie. Program ten opiera się na ideach i pracach
profesora Bohdana Paczyńskiego, a realizowany je st przez astronomów
warszawskich w Chile i Warszawie. Oceniany je st jako jeden z najbardziej udanych programów
badawczych, który wyniósł polską astronomię na szczyty astronomii światowej. Autor je st jednym
z jego realizatorów. Polecam ten artykuł Państwa uwadze.
Pluton stał się bohaterem drugiej połowy ubiegłego roku, a to za sprawą decyzji
Międzynarodowej Unii Astronomicznej, która zdegradowała go z kategorii „planeta ” do kategorii
„planeta karłowata Tym sposobem nasz Układ Słoneczny nie ma ju ż 9, a tylko 8 planet.
0 naturze tego ciała niebieskiego i powodach, które legły u podstaw takiej decyzji M U A, pisze
w interesującym artykule Magda Sroczyńska-Kożuchowska, członkini naszego zespołu
redakcyjnego. A o księżycach dużych i mafych w Układzie Słonecznym pisze Andrzej Karoń, młody
miłośnik astronomii i grafik komputerowy z Olkusza. Ciekawe je st porównanie tych ciał wokół
różnych planet i planetoid. A czy zdawaliście sobie Państwo sprawę z liczby tych obiektów?
W zupełnie inny świat, świat rozbłysków słonecznych i początków radioastronomii wprowadza
nas artykuł Radosława Reka. Autor przytacza szereg zaskakujących obserwacji i zdarzeń oraz
kolejne etapy ich identyfikacji. Niektóre rozbłyski sprawiły wiele kłopotów systemom radarowym
tuż przed i podczas II wojny światowej.
W „Astronomii w Szkole”przybliżamy Państwu kolekcjonerów meteorytów z Arkansas (USA),
którzy z pasją zaangażowali się w edukację młodzieży i popularyzację astronomii. Astronomia je st
„ iskierką ciekawości ”, którą wykorzystują, aby wciągać uczniów do poznawania współczesnej
nauki przez praktyczne działania. Od historii „zwykłego kamienia z K osm osu”przechodzą do
poznawania ciał Układu Słonecznego, gwiazd, galaktyk... Poznają ruchy planet, rozpoznają
konfiguracje i zjawiska na niebie itp. — wszystko w grupach przyjaciół, uczniów, rodzin...
Wykonują obserwacje i przedstawiają z nich raporty. Warto ich naśladować.
Z wydarzeń w polskim życiu astronomicznym piszemy o międzynarodowej konferencji
Europejskiej Sieci Interferometrii Wielkobazowej, która odbyła się w Toruniu, o kolejnej
konferencji obserwatorów komet PTMA w Krakowie, spotkaniu obserwatorów Słońca i o otwarciu
1 „chrzcie” Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Mówimy o „chrzcie”,
ponieważ temu Obserwatorium zostało nadane imię opolanina z urodzenia, profesora Teodora
Kałuży, prekursora Wielkiej Teorii Wszystkiego.
W „Rozmaitościach” donosimy o najnowszych odkryciach. Jak zwykle publikujemy
kalendarzyk astronomiczny, przypominając o zjawiskach na niebie, które warto, a nawet trzeba
obserwować. Proponujemy ciekawe obiekty do bliższego poznania.
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W „Recenzjach” piórem Tadeusza Zbigniewa Dworaka omawiamy najnowszą książkę naszego
Kolegi, wieloletniego redaktora „U ranii” Krzysztofa Ziółkowskiego „Zdziwienia. Wszechświat
łudzi o długich oczach ”. Polecamy Państwu lekturę tej książki.
Zeszyt zamykają felieton muzyczny, krzyżówka i rekomendacje ciekawych stron internetowych.
Serdecznie zapraszam Państwa do lektuiy.
Toruń, w grudniu 2006 r.
'
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,

(5-3

czytelnicy piszą.
Szanowna Redakcjo,
Bardzo mnie ucieszył artykuł
w nr 6 „Uranii-Postępów Astro
nomii” z bieżącego roku o doc.
Macieju Bielickim i dr. Janie Ga
domskim. O tych Panach wiele
słyszałem od mojej Mamy, któ
ra studiowała fizykę na Uniwer
sytecie Warszawskim w począt
ku lat 1950. i uczęszczała na
wykłady i pokazy nieba do Ob
serwatorium Astronomicznego
w Alejach Ujazdowskich w War
szawie. Była wykładami tych
Panów zauroczona, a ja nigdzie
nie mogłem znaleźć bliższej in
formacji o Nich. Teraz już wiem
i dziękuję Panu Redaktorowi
profesorowi Woszczykowi za
tak piękne przedstawienie ich
sylwetek. Mam jednak jeszcze
prośbę. Podobno istniało kiedyś
Obserwatorium Astronomiczne
„Na Dobrej Wodzie", gdzieś nie
daleko Piotrkowa. Czy to obser
watorium nadal istnieje i gdzie
się ono znajduje czy też znaj
dowało?
Z podziękowaniem za piękną
i mądrą „Uranię” łączę niskie
ukłony i pozdrowienia.
Janusz Głowacki
Piotrków Trybunalski

Szanowny Panie,
Dziękujem y za miłe słowa
0 „ Uranii-PA" i cieszymy się, że
mogliśmy dostarczyć potrzeb
nej Panu informacji o doc. Bie
lickim i dr. Gadomskim. Obser
watorium na Dobrej Wodzie ist
niało w istocie nieopodal Piotr
kowa, w Sulejowie. Zostało za
łożone na po sesji Antoniego
Wójcika na przedmieściu Sule
jo w a zw anym D obrą Wodą.
Założyli je bracia Wójcikowie
1Konrad Rudnicki. Istniało w la
tach 1943-1945. Pomimo kon
spiracyjnych warunków, orga
nizowało zebrania naukowodyskusyjne, pokazy nieba, wy
pożyczało sprzęt obserwacyjny
oraz publikacje popularnonau
kowe. W ięcej o tym Obserwa
torium pisał prof. Konrad Rud
nicki w „Uranii” z 1968 r., R. 39,
n r 12, s. 357-360 (Red.)

Szanowna Redakcjo,
Na początku zeszłego tygo
dnia dotarła do mnie paczka
w której znajdował się „Wielki
atlas nieba” autorstwa Pana
Piotra Brycha, jako narada za

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

Zapraszamy na nasze łamy!
rozwiązanie krzyżówki z nume
ru 4/2006. Bardzo mile byłem
zaskoczony i bardzo mnie to
ucieszyło. Jest to dla mnie fan
tastyczna nagroda mieć w po
siadaniu tak doskonały atlas,
o jakim zawsze marzyłem.
Jeszcze raz dziękuję za wylo
sowanie mojej osoby. Jestem
już po lekturze numeru 5/2006,
który był bardzo ciekawy,
zresztąjak i wszystkie poprzed
nie numery. Dzisiaj dotarł do
mnie kolejny — 6/2006 i zara
zem ostatni numer w tym roku.

Smiatek Leszek
W odzisław Śląski
Red.: Dziękujemy za miłe sło
wa i prostujemy — wylosowa
nie kogokolwiek nie je s t naszą
zasługą ale po prostu... trafem
losu.

Redakcja prosi o kontakt pana
Przemysława Błaszczyka.

OGŁOSZENIE

XXX III ZJAZD

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Miłośników
Astronomii planuje wznowić od 2007 r. wydawanie
biuletynu naukowego PTMA „The Astronomical Re
ports” („Sprawozdania Astronomiczne”), ukazujące
go się w latach 1975-1981. Celem biuletynu ma być
umożliwienie publikacji wyników własnych obserwa
cji bądź ich opracowań, głównie przez młodych pol
skich naukowców, w szczególności magistrantów,
doktorantów i doktorów astronomii, astrofizyki i nauk
pokrewnych, jak również przez astronomów amato
rów. Planowane jest przesyłanie biuletynu do wszyst
kich ośrodków astronomicznych w Polsce oraz wy
branych ośrodków zagranicznych. Podstawowymi
językami biuletynu będą języki polski (streszczenia
w jęz. angielskim) i angielski, jednak dopuszcza się
możliwość opublikowania pracy napisanej również
w innym języku, po wcześniejszym uzgodnieniu z Re
dakcją.
W związku z powyższym prosimy o nadsyłanie ma
teriałów do pierwszego numeru biuletynu za pośred
nictwem poczty elektronicznej na adres: AstrRep@vistula.wis.pk.edu.pl (pod tym adresem można również
zasięgnąć informacji na temat formatu przesyłanych
materiałów).
Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z za
interesowaniem młodych adeptów astronomii.

Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
Zarząd Główny PTA zwołuje XXX III Zjazd Polskiego
Towarzystwa Astronomicznego w Kielcach w dniach
17-21 września 2007 r.
Uroczyste otwarcie zjazdu odbędzie się we wtorek
18 września o godzinie 11. Wykład inauguracyjny
wygłosi ks. prof. Michał Heller.
Sesje naukowe będą poświęcone:
I Wielkoskalowej strukturze Wszechświata
II Astrofizyce wysokich energii
III Astrobiologii
IV Sesja zostanie zdefiniowana później!
Odbędzie się też sesja plakatowa.
Walne Zebranie PTA odbędzie się w środę 19 wrześ
nia 2007 po południu.
Wycieczka zjazdowa odbędzie się 21 września 2007 r.
Na zjeździe zostaną wręczone:
Dyplom(y) członka honorowego
Nagroda Młodych PTA
Medal im. profesora Zonna.
Prosimy o przedstawianie kandydatów do powyż
szych wyróżnień.

Z a rz ą d G łów ny PTM A
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Z dużym zaciekawieniem przy
stąpię do jego lektury.
Pozdrawiam
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Prezes
prof, dr hab. Andrzej Woszczyk
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Michał Szymański

(PL ISSN 0032-5414/ 0042-07-94)
D w um iesięcznik pośw ięcony upow szechnianiu
w iedzy astronom icznej. C zasopism o pow stałe
z połączenia się „Uranii" — dotychczasow e
go m iesięcznika PTM A , ukazującego się od
1922 r. i „Postępów A stronom ii” — dotych
czasow ego kw artalnika PTA, w ychodzącego od
1953 r. Patronat: Polskie Tow arzystw o A stro
nom iczne i Polskie Tow arzystw o M iłośników
A stronom ii. Zachow ana zostaje dotychczaso
w a num eracja „U ranii” . Pism o je s t częściow o
finansow ane przez K.BN.

Projekt OGLE działa na zasadzie wykorzystania zjawiska mikrosoczewkowania grawita
cyjnego do poszukiwania „ ciemnej materii ” w e Wszechświecie. Ciemna materia to mate
ria, która nie ujawnia się wprost, taka ja k np. male i słabo świecące brązowe karty czy
planety wokół różnych gwiazd. Teorię opracował profesor Bohdan Paczyński w 1986 r.,
a praktyczną realizacją Jego pomysłu zajęli się astronomowie warszawscy, którzy zbudo
wali specjalny teleskop i kamery CCD iju ż od prawie 15 lat starają się znaleźć brakującą
masę we Wszechświecie. Mają na tym polu wiele sukcesów

10

—

z Układem Słonecznym w tle

Pluton przestał być planetą - został zdegradowany do kategorii planety karłowatej. Taką
decyzję podjęto na Kongresie Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pradze. Trzeba
dodać, w głosowaniu demokratycznym, choć niejednomyśłnym. Dlaczego nastąpiła de
tronizacja planety, do której wystartuje niebawem sonda kosmiczna New Horizons? O na
turze tego ciała pisze w bieżącym numerze Pani Magda. Wyjaśnia też argumenty, które
skłoniły astronomów do podjęcia tak radykalnej decyzji

R edaktor Naczelny:
A ndrzej W oszczyk, CA UMK. Toruń

15

Wszystkie księżyce duże i male
Andrzej Karoń

O pracow anie graficzne
i skład kom puterowy:
Jacek D rążkowski

W ostatnich latach nastąpił lawinowy wzrost liczby satelitów planet i planetek. Odkry
wane są coraz mniejsze i coraz bardziej zaskakujące swą naturą księżyce. Wokół Jowi
sza krążą dzisiaj 63 ciała skaliste i lodowate, wokół Saturna 56 takich d a l itd. W sum ie
znane są 162 satelity planet i 198 księżyców planetoid. Czy to ju ż koniec odkryć tej
kategorii obiektów? Czy one mają coś wspólnego ze sobą? Zachęcam do lektury tego
ciekawego artykułu

Korekta:
B ożena W yrzykow ska
A dres Redakcji:
U niw ersytet M ikołaja Kopernika
C entrum A stronom ii
ul. G agarina 1)
87-100 TORUŃ
tel. (0-56) 611 30 52
fax. (0-56) 621 93 81
Poczta elektroniczna (E-m ail address):
aw @ astri.uni.torun.pl
urania@ astri.uni.torun.pl

22

Wczesne obserwacje rozbłysków słonecznych
Radosław Rek
W burzliwych latach II wojny światowej trudności interpretacji nasłuchu radarowego
były nieregularnie zakłócane jakim iś nieoczekiwanymi wzmocnieniami odbieranego sy
gnału. Nie wszyscy od razu zrozumieli, że przyczyną tych zaburzeń było Słońce, a ściślej
rozbłyski słoneczne. Ale te obserwacje legły u podstaw radioastronomii słonecznej

A dres W W W :
http://urania.pta.edu.pl
http://urania.cam k.edu.pl

W kolorze:

M gław ica Pelikan (o.II); Góry na Tytanie (w.I); Teleskop warszawski

w Chile(w. 1 III); Galeria Uranii (w. IV, o. III); M asyw ne gw iazdy w Pism is 24 (o.IV )

25

Druk:
Zakład Poligraficzno-W ydaw niczy
PÓ ZK A L, Inowrocław

26

Dystrybucja:
K arolina W ojtkow ska, CA UMK,
ul. G agarina U , 87-100 TORUŃ
teł. (0 -5 6 )6 1 1 30 14
E-mail: urania@ astri.uni.torun.pl
P ren u m e ra ta w ro k u 2 0 0 7 k o s z tu je 54 zł.
M ożna rów nież zam aw iać pojedyncze zeszyty
w cenie 10 zł.
Polskie T ow arzystw o A stronom iczne
Zarząd G łów ny - Sekretariat
ul. B artycka 18, 00-716 W arszawa
tel. (0-22) 841 00 41 w ewn. 146
E-mail: hania@ cam k.edu.pl
W WW : w w w .pla.edu.pl
Polskie Towarzystwo M iłośników Astronomii
Zarząd Główny
ul. M iodow a 13 m.35, 31-055 Kraków
tel. (0 -1 2 )4 2 2 38 92
E-m ail: ptm a@ oa.uj.edu.pl
WWW : oa.uj.edu.pl/~ptm a
N um er zam knięto w grudniu roku 2006
* M ateriałów nie zam ów ionych R edakcja
nie zw raca, a w ykorzystu jąc zastrzega so 
bie praw o do ich redagow ania i skracania
* Przedruk m ateriałów i zdjęć tylko za zg o 
dą R edakcji. * O pinie i poglądy form u ło
w ane przez R edakcję i A utorów nie repre
zen tują oficjalnego stanow iska obu patro
nujących nam Tow arzystw *

1 /2 0 0 7

Osobliwy Pluton

Magdalena Kożuchowska

N akład: 1 5 0 0 eg z.

Zespól R edakcyjny:
M arek G ołębiew ski, CA UM K Toruń
M agdalena K ożuchow ska, CAMK. W arszawa
K rzysztof Rochow icz, O PiO A O lsztyn
Rom an Schreiber, CBK. PAN

15 lat projektu OGLE
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rozmaitości: Życiodajny meteoryt, Aniony w Kosmosie, Ekstremalne wiro
wanie (25); Czy tojest ślad wody na Marsie? (38)
w kraju i ze świata: Sympozjum Europejskiej Sieci Interferometrii Wielkobazowej EVN w Toruniu (26); Otwaivie i „chrzest ” Obserwatorium Astrono
micznego Uniwersytetu Opolskiego (27); VIII Konferencja Sekcji Obserwato
rów Komet PTMA (30); XXXIV Ogólnopolski Zjazd Obserwatorów Słońca (31)
astronomia iv szkole: Nie! To NIE jest tylko kamień!
galeria obiektów NGC: NGC 3607, NGC 4088, NGC 4111
kalendarz astronomiczny 2007: Luty — marzec
poradnik obserwatora: Interesujące obiekty: Skorpion
recenzje: Krzysztof Ziołkowski „Zdziwienia. Wszechświat ludzi o długich
oczach. ”
astronomia i muzyka: W objęciach pierwszego dźwięku
relaks z Uranią: Krzyżówka meteorytowa
ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE
Niezwykły obiekt V838 Mon. Pojawił się nagle, gdy w 2002 r. zewnętrzne warstwy V838
Mon powiększyły się ogromnie, a gwiazda ta stała się najjaśniejszą gwiazdą w Naszej Ga
laktyce, a następnie szybko straciła swój blask. To, co zobaczyliśmy, to nie były oddalające
się warstwy gwiazdy, a otaczająca ją materia, jakby echem odbijająca jej błysk. Światło
gwiazdy dociera do coraz bardziej odległych warstw materii wokółgwiazdowej i stopniowo
pokazuje nam jej strukturę. Obiekt ten ma średnicę ok. 6 łat św. i znajduje się w odległości
ok. 20 tys. lat iw. od nas, na peryferiach Drogi Mlecznej. Przyczyny jego wybuchu ciągle
nie są znane. (Patrz też: „ Urania-PA " 3/2003 i 3/2004)
Prezentowane zdjęcie zostało uzyskane 9 września 2006 r. przy pomocy szerokokątnej
karnety ACS teleskopu kosmicznego Hubble'a.
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M ichał Szymański

Za kilka miesięcy minie
15 lat od uruchomienia
projektu OGLE
największego
przedsięwzięcia
obserwacyjnego w polskiej
astronomii na przelotnie X X
i X XI w. Warto pokrótce
przypomnieć historię tego
projektu i jego
najważniejsze osiągnięcia,
uznane w środowisku
astronomicznym na całym
świecie i stanowiące dzisiaj
jedną z wizytówek polskiej
nauki
—

4

15 lat
projektu
OGLE
krót OGLE pochodzi od pełnej
a n g ielsk iej nazw y pro jek tu :
„Optical Gravitational Lensing
Experiment”, którą można by przetłu
maczyć jako „Projekt Optycznych Ob
serwacji Soczewkowania Grawitacyj
neg o ” . Słow o „o gle” po angielsku
zn aczy także „ze rk a ć” , „puszczać
oko” , co w sposób nieco żartobliwy
oddaje istotę projektu. Taki dobór na
zw y program u badaw czego, aby jej
skrót przyciągał uw agę swoim po
bocznym znaczeniem, jest powszech
nie praktykowany w astronomii i in
nych naukach doświadczalnych.
Soczewkowanie grawitacyjne jest
wynikiem ugięcia światła przechodzą
cego w pobliżu obiektów masywnych.
Stanowi konsekwencję ogólnej teorii
względności. Przy odpowiednim usy
tuowaniu źródła i zakrzywiającej tor
promieni masy („soczewki”) obserwa
tor może zarejestrować pojawienie się
dw óch lub w ięcej obrazów źródła
o różnej jasności. Pierwsze soczewki
graw itacyjne odkryto w latach 70.
XX w. — były to wielokrotne obrazy
kwazarów rozszczepione przez masyw
ne galaktyki lub grom ady galaktyk.
Zjaw isko to m a także sw oją w ersję
w m ałej sk ali, k ied y źródłem je s t
gw iazda w naszej G alaktyce a so
czewką inna gwiazda, brązowy karzeł

S
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lub obiekt planetarny — nazywamy je
wtedy mikrosoczewkowaniem. W tej
skali niemożliwe jest rozdzielenie ob
razów wielokrotnych, a jedynym obserwowalnym efektem jest wzmocnienie
jasności źródła, które ze względu na
wzajemny ruch obiektów w Galaktyce
powoduje zmianę jego blasku o charak
terystycznym, symetrycznym kształcie.
Mikrosoczewkowanie przewidział już
sam Einstein, ale uznał je za ciekawost
kę pozbawioną praktycznego znacze
nia.
Dopiero w 1986 r. prof. Bohdan Pa
czyński, polski astronom pracujący na
amerykańskim uniwersytecie w Prince
ton, pow rócił do zapom nianego na
dziesięciolecia mikrosoczewkowania
grawitacyjnego, proponując jego zasto
sowanie do poszukiwania ciemnej ma
terii m ogącej stanow ić „brakującą
masę” w naszej Galaktyce. Od dawna
wiadomo bowiem z obserwacji mate
rii świecącej w naszej i w innych ga
laktykach, że jest jej zdecydowanie za
mało, aby wyjaśnić własności dyna
miczne tych układów znane z nieza
leżnych pomiarów. Paczyński przed
staw ił teoretyczny kształt krzyw ej
zmian blasku odpowiadającej mikrosoczewkowaniu oraz obliczył częstość
jego występowania przy założeniu, że
określoną część ciemnej materii stano172007

w ią potencjalne soczewki: małom aKonieczność moni
sywne, słabo świecące gwiazdy, brązo torowania wielu milio
we karły czy nawet bardziej egzotycz nów gwiazd wymusiła
ne obiekty, takie jak swobodne planety wybór obiektów obser
czy małe czarne dziury. Obserwacyjne wacji. W grę wchodzi
wykrycie mikrosoczewkowania i jego ły ty lk o g ę ste p o la
statystyczna analiza mogły — przynaj gwiazdowe, takie jak
mniej potencjalnie — określić ilość obszary w pobliżu cen
ciemnej materii ukrytej w takich so trum Galaktyki czy też
czewkach.
w najbliższych sąsied
M iędzy teorią a praktycznym jej n ich g alaktykach —
zastosow aniem rysow ała się jednak O błokach Magellana.
przepaść. Prawdopodobieństwo wykry Z e s p ó ł O G L E , ze
cia m ikrosoczew kow ania obliczone względu na ograniczo
przez Paczyńskiego je s t niezw ykle ny dostęp do teleskopu,
małe — nawet patrząc w najbardziej skoncentrow ał się na
wydajnym pod tym względem kierun badaniu centrum Galak
ku centrum Galaktyki mamy szansę za tyki, w obszarze stosun
obserwować jedną wzmocnioną wsku kowo niewielkiej eks
tek soczewkowania gwiazdę na milion. tynkcji zwanym Oknem
Było jasne, że odkrycie choćby kilku Baadego. Wybraliśmy
zjawisk tego typu będzie wymagać sta kilkanaście pól ob ej
łego dostępu do wybranego teleskopu mujących 1,25 stopnia
przez wiele m iesięcy czy naw et lat, kwadratowego, w któ
efek ty w n eg o śled zen ia m ilio n ó w rych udało się wyzna
gw iazd, w ydajnej fo to m etrii tych czyć i monitorować ja
gwiazd i sprawnej jej analizy. Wyma sność 2 m in gw iazd.
gania instrumentalne (czas teleskopo O pracow aliśm y, spe
wy, nowoczesna kamera CCD) i o b li cjalnie na użytek p ro 
c z e n io w e w y d a w a ły s ię n ie do j e k t u , p a k i e t p r o 
spełnienia. Mimo to na początku lat 90. g ra m ó w do a n a liz y
HJD - 2450000
trzy zespoły badawcze przyjęły wyzwa fotometrii gwiazd i ar
Soczewka OGLE-2003-BLG-235 składa się z gwiazdy
nie i rozpoczęły pracę. Wśród nich był chiwizacji danych. Za
o masie 0,36 masy Słońca i planety 1,5 raza cięższej
także zespół OGLE, kierowany przez projektowaliśmy bazy
od Jowisza na orbicie o promieniu 3 j.a. System znaj
prof. A ndrzeja U dalskiego, złożony danych pozwalające na
duje się w odległości ok. 5 kpc od Ziemi. Odkrycie było
możliwe dzięki wspólnej analizie danych zespołów
z astronomów Obserwatorium Astro efektywne zapamięty
OGLE i MOA. Rye. A i B oraz wstawki przedstawiają
nomicznego Uniwersytetu W arszaw w anie i korzy stan ie
fragmenty krzywej blasku w różnych skalach
skiego, w tym również autora tego ar z uzyskanych wyników.
tykułu. W skład grupy OGLE wchodzili P o jed y n czy obrazek
także prof. Paczyński z Uniwersytetu nieba miał objętość 8MB, w ciągu se spół MACHO doniósł o swoim odkry
Princeton oraz dr Mario Mateo z Car zonu zbieraliśmy 20 GB danych, wyni ciu pierwszego zjawiska w kierunku
negie Institution o f W ashington — ki redukcji i bazy danych zwiększały tę Wielkiego Obłoku Magellana. Odkry
prywatnej amerykańskiej instytucji na objętość dwukrotnie. Z dzisiejszej per cie soczewki zaanonsowali także Fran
ukowej będącej właścicielem obserwa spektywy te liczby nie wydają się duże, cuzi, ale po jakimś czasie okazało się,
torium Las Campanas położonego na ale w 1992 r. pojemność dysków czy że ich obiekt był „zwykłą” gwiazdą
skraju pustyni Atacama w Chile. Dzię taśm, a także moce obliczeniowe kom zmienną. Od tamtej chwili odkryto kil
ki tej m iędzynarodow ej w spółpracy puterów stanowiły maleńki ułamek tego, ka tysięcy zjawisk mirosoczewkowazespół OGLE otrzymał szczodry przy co dzisiaj wydaje się standardem. W cią nia, w iększość z nich w projekcie
dział czasu na 1-metrowym teleskopie gu czterech sezonów pierwszej fazy pro- OGLE, który jako jedyny z tych trzech
Swope w Las Campanas — prawie 70 jektu, zwanej OGLE-I, wykonaliśmy w dalszym ciągu pracuje, będąc dziś
nocy w pierwszym sezonie obserwacji. prawie 10000 obrazów nieba, uzysku niemal monopolistą w wykrywaniu zja
13 kwietnia 1992 r. z kamery CCD te jąc kilkaset milionów indywidualnych wisk tego typu (kilkaset każdego roku).
leskopu Swope, wyposażonej w detek pomiarów.
Mikrosoczewkowanie grawitacyjne —
tor o wielkości 2048x2048 pikseli, od
Oczekiwanie na pierwszą mikroso- teoretyczna „ciekawostka” Einsteina—
czytaliśm y pierw szy obrazek nieba. czewkę trwało 15 miesięcy. Pod koniec stało się jeszcze jednym narzędziem
Mniej więcej w tym samym czasie roz drugiego sezonu obserwacji, we wrześ w astronomii.
poczęły obserwacje pozostałe dwie gru niu 1993 r. zespół OGLE odkrył pierw
Analiza zjaw isk m ikrosoczew ko
py poszukujące soczewek: amerykań- sze zjawisko mikrosoczewkowania gra w ania odkrytych w fazie O G LE-I
sko-australijski zespół MACHO oraz w ita c y jn e g o w k ieru n k u centrum przyniosła ciekawe wyniki. Udało się
francuski EROS.
Galaktyki. Niemal równocześnie ze oszacować ilość ciemnej materii wy1/2007
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stępującej w formie potencjalnych so
czewek. Okazało się, że w kierunku
centrum Galaktyki jest jej nieco wię
cej niż oczekiw ano. Sugerow ało to
nowe spojrzenie na budowę Galakty
ki. Przeprowadzone przez nas szczegó
łowe badania populacji gwiazdowych
po przeciwnych stronach centrum po
twierdziły istnienie poprzeczki. Z ko
lei w yniki obserw acji zespołu M A 
CHO w kierunku Obłoków M agellana
w ykazały m niejszą niż oczekiw ano
gęstość ciemnej materii (w formie po
tencjalnych soczewek) w halo galak
tycznym. W 1994 r. odkryliśmy pierw
szy przypadek mikrosoczewkowania
przez obiekt podwójny. Krzywa zmian
blasku ma w tym przypadku zupełnie
inny kształt, także jednak bardzo cha
rakterystyczny. A naliza takich po
dw ójnych soczew ek daje niezwykle
ciekawe możliwości — w tym także
odkryw anie układów planetarnych.
Wrócimy do tego w dalszej części ar
tykułu. Ten sam rok 1994 przyniósł
jeszcze jedno ważne w ydarzenie —
uruchomiliśmy system wczesnego, nie
mal w czasie rzeczywistym, wykrywa
nia zjawisk mikrosoczewkowania. Na
zwaliśm y ten system EW S, od ang.
Early Warning System. W największym
skrócie polega on na bieżącej analizie
zmian blasku setek tysięcy gwiazd, któ

re w poprzednich sezonach obserwa
cyjnych były „stałe”. Jeśli taka gwiaz
da zaczyna nagle jaśnieć, zostaje wy
kryta jako kandydatka na soczewkę. Od
czasu uruchomienia systemu EWS po
wstało kilka wyspecjalizowanych pro
jektów obserwacyjnych (PLANET, microFUN i in.), które dysponując siecią
teleskopów na całej Ziemi, obserwują
zaanonsowane przez OGLE zjawiska
z maksymalnym natężeniem. W wielu
przypadkach od gęstości i kompletno
ści pokrycia krzywej zmian blasku za
leży możliwość wyznaczenia istotnych
param etrów soczew ki czy odkrycie
krótkotrw ałej odchyłki sugerującej
obecność planety.
W projekcie m asow ej fotom etrii
gwiazd, takim jak OGLE, powstaje nie
jako przy okazji ogromna baza danych
— nawet kilkaset pomiarów jasności
każdej z wielu milionów obserwowa
nych gwiazd. N iezależnie od poszu
kiw ania i analizy zjaw isk m ikroso
czewkowania grawitacyjnego dane te
stanowią przebogaty materiał do badań
astrofizyki gwiazdowej w każdej nie
mal jej dziedzinie związanej z promie
niowanie widzialnym i bliską podczer
w ienią (OGLE prowadzi obserwacje
głównie w barwie I, a ponadto również
w V i B). Wiele takich pobocznych pro
jektów wykonaliśmy sami, odkrywając

m.in. dziesiątki tysięcy gwiazd zmien
nych różnych typów. Od samego nie
mal początku udostępnialiśmy również
nasze dane w Internecie, wychodząc
z założenia, że materiał obserwacyjny
je s t tak bogaty, że starczy go dla
wszystkich chętnych. N a stronach in
ternetowych projektu (http://ogle.astrouw .edu.pl) m ożna znaleźć katalogi
gwiazd zmiennych i ich gromad, mapy
fotometryczne pól w centrum i w dys
ku Galaktyki oraz w Obłokach M a
gellana. Pow stało ju ż kilkaset prac
autorów niezwiązanych z naszym ze
społem, opartych w części lub w cało
ści na danych OGLE.
Wróćmy jednak do historii. W cią
gu czterech lat fazy OGLE-I wykazali
śmy istnienie zjawisk mikrosoczewko
wania grawitacyjnego, udowodniliśmy
również nasze możliwości efektywne
go zbierania, archiwizowania i analizy
obserwacji. Brakowało nam jednak sta
łego, całorocznego dostępu do telesko
pu umieszczonego w dobrym klimacie
astronomicznym, na południowej pół
kuli, umożliwiającego obserwacje cen
trum Galaktyki i Obłoków Magellana.
Sprzyjające warunki zew nętrzne —
pow stanie K om itetu Badań N auko
wych i związana z tym głęboka re
form a system u finansow ania nauki
w Polsce oraz życzliw ość naszych

Budynki teleskopu warszawskiego w Obserwatorium Las Campanas. Na pierwszym planie „domek obserwatora”, z którego steruje się
teleskopem, odbiera i redukuje dane z kamery CCD . Fot. Igor Soszyński
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amerykańskich gospodarzy w obserwa
torium Las Campanas i uznanie sukce
su pierwszej fazy projektu — skłoniły
nas do podjęcia starań o budowę wła
snego teleskopu w Chile. Grant KBN
oraz dodatkowe fundusze od Fundacji
na rzecz N auki Polskiej i Fundacji
Astronomii Polskiej umożliwiły reali
zac ję tego zam ierzen ia. Z n aczące
wsparcie otrzymaliśmy od władz Car
negie, które udostępniły nam nieod
płatnie miejsce na teleskop w obser
w atorium Las Cam panas. Teleskop
o średnicy 1,3 metra, w systemie Ritchey-Chretien, został zamówiony i wy
konany w amerykańskiej firmie DFM.
Kamerę CCD, wyposażoną w detektor
2048x2048 pikseli własnoręcznie za
projektował i wykonał prof. Udalski,
który wspólnie z prof. Marcinem Ku
biakiem, dyrektorem Obserwatorium
Astronomicznego UW, prowadził też
całe przedsięwzięcie od strony organi
zacyjnej. Regularne obserwacje tele
skopu warszawskiego w LCO ruszyły
w styczniu 1997 r. R ozpoczęliśm y
w ten sposób drugą fazę projektu —
OGLE-II.
Obserwacje w drugiej fazie projek
tu były prowadzone w trybie skanują
cym (ang. driftscan) kamery CCD. Te
leskop w czasie ekspozycji poruszał się
powoli w deklinacji, w tempie dokład
nie odpowiadającym prędkości odczy
tu detektora CCD. Pozwoliło to uzy
skiwać obrazy czterokrotnie większe od
nominalnej wielkości detektora przy
jednoczesnej redukcji czasu odczytu.
W połączeniu z całorocznym dostępem
do teleskopu (z wyjątkiem 10% czasu
zw yczajow o oddaw anego astro n o 
m om ch ilijsk im ) p o z w o liło to na
znaczne zwiększenie strum ienia da
nych (1,2 GB/noc), obserw ow anego
obszaru nieba (27 stopni kw adrato
w y ch ) i lic z b y o b ie k tó w (p o n a d
40 min). Lista obiektów powiększyła
się o Obłoki Magellana.
Obsługa własnego teleskopu dedy
kowanego do projektu wymagała oczy
wiście zwiększonego wysiłku organi
zacyjnego oraz stworzenia na miejscu
w Chile odpowiedniej bazy obliczenio
wej, umożliwiającej wykonywanie re
dukcji fotometrycznych niezwłocznie
po zakończeniu obserw acji. Zespół
OGLE-II składał się z pracowników,
magistrantów i doktorantów Obserwa
torium . Ściśle w spółpracow aliśm y
z prof. Paczyńskim.
1/2007

W ykrywanie zja
w isk m ikrosoczew k o w a n ia g r a w i t a 
c y jn e g o p o z o sta ło
ważnym celem dru
giej fazy projektu.
Jednocześnie jednak
w iększą w agę przy
znaliśm y o b serw a
cjom gwiazd, analizie
ich zmienności, w y
k ry w a n iu i k a ta lo 
g o w a n iu n o w y c h
o biektów . W ielkie
znaczenie miały ob
serwacje obu O bło
ków Magellana, któ
re stanow ią bardzo
szczególne laborato
ria astrofizyczne. Mi
lio n y d a ją cy c h się
sto su n k o w o łatw o
ro z d z ie lić g w iazd
położonych w jedna
kowej niemal odleg
łości od Ziemi i po
siadających bardzo
zbliżony (w każdym
Teleskop warszawski w Obserwatorium Las Campanas w Chile.
O b ło k u z o so b n a ) Średnica lustra 1,3 m. Pojemnik u dołu zawiera chłodzoną ciek
skład chemiczny po- łym azotem mozaikową kamerę CCD o rozmiarze 8192x8192
z w a la ją prow adzić pikseli. Fot. Krzysztof Ulaczyk
szczegółowe badania nad poszczegól odległości, nie można go wciąż jesz
nymi typami tych obiektów. Bardzo in cze uznać za ostatecznie potwierdzo
teresujące były badania tzw. świec ny. Z pewnością będziemy z wielkim
standardowych, używanych do kalibra zainteresowaniem oczekiwać na wyni
cji odległości we Wszechświecie, ta ki obserwacji planowanych misji astrok ich ja k cefeidy. A naliza jasn o ści metrycznych, następców Hipparcosa
i okresów cefeid w W ielkim Obłoku (GAIA, JW ST), które będą w stanie
Magellana, których liczbę obserwacje zmierzyć bezpośrednio odległość do
OGLE zwiększyły o rząd wielkości, po cefeid w naszej Galaktyce i ostatecz
zwoliła na dokładniejsze wyznaczenie nie skalibrować skalę odległości we
zależności okres-jasność oraz okres-ja- Wszechświecie. Bez względu jednak na
sność-kolor, stanowiących podstawę położenie punktu zerowego tej skali, jej
wyznaczania odległości do dalej poło nachylenie wyznaczone przez zespół
żonych galaktyk i ich gromad. Bada OGLE jest obecnie powszechnie akcep
nia OGLE innego typu świec standar towane.
dowych, gwiazd tzw. „red clump” —
Ważnym rezultatem fazy OGLE-II
zagęszczenia w czerwonej części dia było też stworzenie i udostępnienie w In
gramu HR doprowadziły, poprzez na ternecie „map fotometrycznych” cen
wiązanie do gwiazd tego typu obser trum Galaktyki i Obłoków Magellana.
wowanych w naszej Galaktyce przez Te „mapy” to w istocie katalogi ogólne
satelitę Hipparcos, do wyznaczenia ab gwiazd zawierające ich współrzędne
solutnej odległości do Obłoków Magel oraz średnie jasności i kolory w filtrach
lana. Wartość uzyskana przez zespół V i I (centrum Galaktyki, 30 min obiek
OGLE jest o ok. 10% mniejsza od do tów), a w Obłokach Magellana (7 min
tychczas przyjmowanej. Wynik ten obiektów w LMC i 2 min w SMC) tak
wywołał spore poruszenie w środowi że w filtrze B. Katalogi stanowią cen
sku astronomicznym i choć zdają się ne źródło informacji o tych obszarach
go potwierdzać badania innych obiek nieba i są intensywnie wykorzystywa
tów mogących służyć jako wskaźniki ne przez astronomów na całym świeU r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII
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cie. Przykładem różno
OGLE uLENS #1: BW7 I 117281
rodności projektów po
bocznych realizowanych
p rz e z z e sp ó ł O G LE
może być także katalog
ruchów własnych 5 min
gwiazd w centrum G a
laktyki.
„Kto się nie rozwija,
ten zostaje w tyle”. Aby
pozostać w św iatow ej
c z o łó w c e p ro je k tó w
m a s o w e j f o to m e tr ii
gw iazd o w ej, m u sie li
śmy myśleć o kolejnym
zw iększeniu zdolności
J.D. hel. - 2448000
obserwacyjnych OGLE.
Krzywa zmian blasku odkrytej przez zespół OGLE pierwszej w historii mikrosoczewki grawitacyjnej
Ponieważ teleskop w ar
w kierunku centrum Galaktyki. Gwiazda-źródło pojaśniała 2,7 razy w maksimum zjawiska, 15 czerwca
2003 r. Soczewkę odkryto dopiero 29 września. Obecnie zespół OGLE wykrywa zjawiska mikrososzaw ski m a duże pole
czewkowania zazwyczaj jeszcze przed maksimum
w id z e n ia (n o m in a ln a
śred n ica 1,5 stopnia),
zdecydowaliśmy się na zmianę kamery korzystując zresztą do testów dane pro laktyki (200 tys.) i w Obłokach Magel
CCD. N o w ą k am erę, w y p o sa ż o n ą jektu OGLE, stworzyli pakiet oprogra lana (68 tys.).
w m ozaikę 8 detektorów o wielkości m ow ania do odejm ow ania obrazów
Nowym, ważnym celem projektu
2048x4096 pikseli zaprojektował i zbu (DIA). Metoda wykorzystuje obraz re w jego trzeciej fazie stały się poszuki
dował prof. Udalski. Pojedynczy obraz ferencyjny danego pola gwiazdowego, wania planet pozasłonecznych, odkry
nieba z tej kamery składa się z 64 min złożony z kilku-, kilkunastu wybranych wanych dotychczas niemal wyłącznie
punktów i ma objętość 128 MB. Przy obrazów tego pola o wysokiej jakości. metodami spektroskopowymi. Zastoso
rozmiarze piksela odpowiadającym na Jest on następnie odejmowany od ko wanie masowej fotometrii do badań
niebie 0,26 sekundy łuku kamera po lejnych obrazów otrzymywanych z ka w tym zakresie przyniosło zespołowi
krywa jednorazowo kwadrat o boku 35 mery CCD. Powstający w ten sposób OGLE spektakularny sukces. Zastoso
minut łuku. Pierwsze obserwacje wy obraz różnicow y zawiera wyłącznie waliśmy metodę tranzytów — poszu
konano w czerwcu 2001 r. W ten spo sygnał od obiektów zm ieniających kiwania mikroskopijnych i krótkotrwa
sób rozpoczęliśmy trzecią fazę projek sw o ją ja sn o ść . A lgorytm L uptona łych, okresowych spadków jasności
tu, k tó ra trw a do d z isia j. K ażdej i Alarda został przez nas zaadaptowa gwiazd wskutek zakrywania części ich
pogodnej nocy uzyskujem y praw ie ny i udoskonalony na potrzeby projek tarcz przez orb itu jące w okół nich
100 obrazów nieba o łącznej objęto tu OGLE, a następnie przetestowany obiekty o „planetarnych” rozmiarach.
ści 10 GB.
na danych OGLE-II. Próby potwier Idea jest niezwykle prosta i odpowiada
F otom etria gw iazd w O G L E -III dziły przydatność metody odejmowa dokładnie obserw ow anym z Ziem i
jest wykonyw ana innym niż poprzed nia obrazów do wykonywania fotome tranzytom Wenus i Merkurego na tle
nio sposobem. W końcu lat 90. Ro trii w gęstych polach gwiazdowych, tarczy Słońca. Praktyczne jej zastoso
bert Lupton i Christophe Alard, wy w których metoda ta daje wyniki do wanie do odległych gwiazd stanowi
kładniejsze od s to s o  jednak nie lada wyzwanie. Spadek ja 
w a n e j p r z e z n a s sności gwiazdy podobnej do Słońca
OCLE 2006 BLG 094
w cześniej fotom etrii spowodowany przejściem planety jo 
profilowej. Od począt wiszowej wynosi około 1 procenta i je 
ku fazy OGLE-III sto go wykrycie wymaga niezwykłej pre
sujem y m etodę DIA cyzji fo to m etry czn ej i efektyw nej
w procesie au to m a analizy danych. Przed rozpoczęciem
tycznej redukcji da przez zespół OGLE pierwszej kampa
nych. R ów nież dane nii tranzytowej w 2001 r. znany był za
z poprzednich faz pro ledw ie je d e n o b iek t tran zy tu jący ,
jek tu zostały sukce HD209458, jednak w tym przypadku
syw nie przered u k o - obecność planety w układzie była już
w ane tą m etodą, co znana wcześniej z badań spektrosko
zao w o co w ało m .in. powych. Rezultaty poszukiwań okaza
3750
3800
3850
3900
3950
H.JD - 2450000
p o w staniem k a ta lo  ły się bardzo obiecujące. Wykryliśmy
Charakterystyczna krzywa zjawiska mikrosoczewkowagów obiektów wyka ponad 40 gwiazd posiadających słabo
nia grawitacyjnego na przykładzie jednej z soczewek
zujących zm ienność świecących towarzyszy. Trzeba podkre
odkrytych przez zespół OGLE w 2006 r.
w polach centrum Ga ślić, że m etoda tranzytów pozw ala
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określić jedynie rozmiar obiektu prze
chodzącego przed tarczą gwiazdy, nie
daje natomiast żadnych informacji o je 
go masie. Skądinąd wiadomo, że po
dobne rozmiary mają duże planety, brą
zowe karły oraz najmniejsze gwiazdy.
Dlatego określenie charakteru towarzy
szącego gwieździe obiektu wymaga ba
dań spektroskopowych wykonywanych
przez zespoły badawcze wyspecjalizo
wane w spektroskopowych poszukiwa
niach planet. Badania obiektów z listy
tranzytów OGLE są jednak znacznie
łatwiejsze — wiadomo już gdzie szu
kać, ponadto znajomość dokładnej efe
merydy układu pozwala znacząco zre
dukować liczbę punktów na krzywej
prędkości radialnych koniecznych do
oszacowania masy. Dotychczas prze
prowadziliśmy 6 kampanii poszukiwa
nia tranzytów. Dane z czterech z nich
zostały już zanalizowane i opublikowa
ne. Wciąż jeszcze niekompletne bada
nia spektroskopowe wykonywane na
najbardziej obiecujących z prawie dwu
stu wykrytych przez nas obiektów po
twierdziły planetarny charakter pięciu
z nich. Dwa z naszych obiektów oka
zały się najmniejszymi znanymi do
tychczas gwiazdami, o promieniu zbli
żonym do promienia Jowisza i masie
0,085 masy Słońca — bliskiej, teore
tycznej dolnej granicy masy zwykłej
gwiazdy.
Podobnie jak w poprzednich fazach
projektu, w drugim roku OGLE-III uru
chom iliśm y system EW S. Każdego
roku wykrywamy ponad 500 zjawisk
mikrosoczewkowania grawitacyjnego.
W spółpraca z grupami „follow -up”,
k tó re o b se rw u ją zn a le z io n e przez
OGLE soczewki, pozwoliła na doko
nanie kolejnego przełomu w badaniach
pozasłonecznych układów planetar
nych — odkrycie planety za pomocą
analizy mikrosoczewkowania. Układ
gw iazda-planeta m oże stanowić dla
obserwatora na Ziemi specyficzną so
czewkę podwójną. Sygnał pochodzący
od p la n e ty je s t k ró tk o trw a ły , ale
w sprzyjających warunkach może być
dość silny. Dlatego niezwykle ważne
jest intensywne monitorowanie zjawisk
m ikrosoczew kow ania. Temu celowi
służy uruchomiony w 2003 r. system
EEWS (Early-Early Warning System)
wykrywający w ciągu kilku minut od
zakończenia ekspozycji odchyłki od
standardowej, pojedynczej krzywej mikrosoczewkowej. Badane są w ten spo
1/2007

OGLE-TR-122 P=7.26867 (days)

Tranzyt OGLE-TR-122 — układ podwójny z najlżejszą znaną gwiazdą (0,09 masy
Słońca). Rycina przedstawia krzywą zmian blasku stażowaną z okresem 7,27 dnia,
podwójny okres (u góry) oraz 10 godzin wokół centrum zakrycia (u dołu po lewej).
U dołu po prawej fragment obrazu nieba z układem tranzytującym zaznaczonym
krzyżem

sób wszystkie aktualnie trwające zja
wiska wykryte wcześniej przez system
EWS. W przypadku istotnego odstęp
stwa od zwykłego przebiegu zjawiska,
sugerującego obecność drugiego obiek
tu w układzie soczewki, zwiększa się
częstotliwość obserwacji danego pola,
a do wszystkich grup współpracujących
wysyła się pocztą elektroniczną infor
mację o nietypowym zjawisku. Wyko
rzystanie systemu EEWS i międzyzespołowa współpraca przy obserwacjach
szczególnie interesujących mikrosoczewek podwójnych doprowadziły do
odkrycia tą metodą czterech układów
planetarnych, rekordowych zarówno
pod względem odległości od Słońca
(kilka tysięcy lat świetlnych), jak i masy
— najlżejsza odkryta w ten sposób pla
neta ma masę zaledwie 5,5 raza większą
od masy Ziemi, druga w kolejności —
13. To, że stosunkowo szybko udało
się wykryć takie lekkie planety, zdaje
się potwierdzać przewidywania teorii
pow staw ania układów planetarnych
o powszechnym występowaniu takich
obiektów. Warto zauważyć, że mikrosoczewkowanie grawitacyjne, jako je 
dyna stosowana obecnie metoda, daje
możliwość wykrywania planet o ma
łych masach (nawet takich ja k Z ie
mia), krążących po orbitach o promie
niu rzędu jednostki astronom icznej
w o k ó ł n a w e t b a rd z o o d le g ły c h
gw iazd.
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

W ciągu 15 lat swojego działania
projekt OGLE wypracował sobie nie
kwestionowaną pozycję lidera obser
wacji mikrosoczewkowania grawita
cyjnego. Znajduje się także w czołówce
projektów masowej fotometrii gwiazd.
K atalogi gw iazd zm iennych OGLE
wielokrotnie zwiększyły liczbę zna
nych zmiennych poszczególnych ty
pów, w tym cefeid i gwiazd zaćmienio
wych. Utrzymanie tak wysokiej pozycji
także w przyszłości wymagać będzie
niewątpliwie nowych inwestycji apa
raturowych, które pozwolą sprostać po
wstającej powoli konkurencji projek
tów d y sp o n u jąc y ch p o d o b n ie ja k
O G LE w łasnym i teleskopam i (np.
MOA w Nowej Zelandii). Naturalnym
kierunkiem rozwoju projektu byłaby
budowa kamery CCD trzeciej genera
cji, która pozwoliłaby wykorzystać całe
pole w idzenia naszego teleskopu.
Mamy nadzieję, że uda się zdobyć po
trzebne na ten cel fundusze i że faza
OGLE-IV przyniesie polskiej nauce
równie wiele powodów do dumy co
poprzednie trzy etapy projektu.

Dr hab. M ichał Szym ański je s t
uczestnikiem badań program u
OGLE od początku jego istnienia.
Jego rola w programie to głównie
logistyka programu i analiza odkry
tych zjawisk mikrosoczewkowania
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Magdalena Kożuchowska

Osobliwy
Pluton
z Układem
Słonecznym w tłe
—

Pod koniec sierpnia 2006,
gdy kończył się dla prasy
sezon ogórkowy
astronomowie dostarczyli
dziennikarzom wspaniałego
tematu: Pluton przestał być
planetą (patrz „ Urania-PA ”
6/2006 s. 255). Sensacyjne
doniesienie napłynęło
z Pragi, gdzie obradowało
XXVI Zgromadzenie
Ogólne Międzynarodowej
Unii Astronomicznej.
Natychmiast pojawiły się
pytania: dlaczego taka
degradacja? I czemu teraz,
gdy w styczniu 2006 NASA
wysiała sondę New
Horizons do... najdalszej
PLANETY (gdzie ma
dotrzeć koło 2015)?
Jakim prawem, skoro
zadecydowano o sprawie
w wyniku głosowania,
w którym wzięło udział
mniej niż 5 % światowej
liczby astronomów?
—
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oszukajmy spokojnie odpowie
dzi na te, a także na inne „plutońskie” wątpliwości.
Czy wywołana decyzją o „detroni
zacji” histeria mediów („trzeba będzie
zmieniać podręczniki szkolne”), roz
pacz Amerykanów (Pluton to jedyna
planeta Układu Słonecznego odkryta
w U SA ) i ap ele tra d y c jo n a listó w
(„wprowadza się chaos w nasze rozu
mienie Kosmosu”) m ają jakąkolwiek
rację bytu? Skąd tyle emocji? Czy my
na pewno wiemy, co to planeta i czy
ktokolw iek cokolw iek chce „zabie
rać”?
Ale po kolei.

P

Planety w historii
W starożytności wszystkie (oprócz
kom et) jasne obiekty na sklepieniu
niebieskim , które wędrowały wśród
gwiazd, nazywano planetami. Były to
Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Sa
turn, ale tak ż e ...S ło ń c e i K siężyc.
Skreślenie dwu ostatnich obiektów
z planetarnego spisu zaw dzięczam y
K opernikow i. W k o p ernikow skim
Układzie Słonecznym wokół Słońca
krążyło 6 planet, w tym Ziemia. „Wy
kreślanie” i „dodaw anie” planet do
Układu ma więc swoją kilkusetletnią
historię.
W roku 1781 William Herschel od
krył wśród gwiazd, zupełnie przypad
kow o, n ieznaną w cześniej planetę,
którą nazwał Uran. Znaliśmy już, jako
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

*

ludzkość, 7 planet w Układzie Sło
necznym . Z praw a K eplera m ożna
było wyliczyć, że Uran znajduje się
około dwa razy dalej od Słońca niż
Saturn. Ale pod koniec XVIII w. zna
no już także prawa Newtona i szybko
okazało się, że nowo odkryta planeta,
0 znanej odległości, nie porusza się
dokładnie tak, jak z tych praw by wy
nikało. To zaś sugerowało, że może
istnieć planeta dodatkow a, jeszcze
bardziej niż Uran odległa od Słońca,
1 to ona zaburza ruchy poprzedniej.
Znając odchylenia położeń Urana na
niebie od m iejsca przew idywanego,
można było pokusić się o wyznacze
nie położenia ósmej planety.
Zrobiło to niezależnie dwu uczo
nych (John Couch Adams oraz Urbain Jean Joseph Le Verrier).
Gdy obserwator Johann Galie, 23
września 1846, odnalazł ósm ą plane
tę (później nazwaną Neptunem), znaj
dowała się ona w odległości... 55 mi
nut łuku od pozycji wskazanej przez
Le Verriera i 1,5 stopnia od pozycji
wskazanej przez Adamsa (tzn. nieomal
dokładnie na „swoim miejscu”). Było
to wspaniałe potwierdzenie poprawno
ści teorii Newtona i sukces rodzącej
się mechaniki nieba. Wkrótce jednak
znów okazało się, że nowo odkryta
planeta nie tłumaczy wszystkich nie
jasności w ruchach Urana.
' Artykuł jest uaktualnieniem materiału, któ
ry ukazał się w DELCIE nr 8 z roku 2002.
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R ozpoczęto zatem poszukiw ania
dalszej, dziewiątej tym razem, plane
ty. Zajmowali się tym głównie Percival Lowell i W illiam H. Pickering.
Przez wiele lat obliczali domniemane
położenia nowej planety na niebie,
bezskutecznie szukali, potem korygo
wali rachunki, a le ... ciągle nie dawa
ło się nic interesującego odnaleźć.
Czas upływał, przeglądano — bez re
zultatów — niebo w „podejrzanych”
okolicach. E ntuzjazm słabł! A L o
w ell.. . nie poddawał się. Wraz z żoną
K on stan cją ufundow ał O bserw ato
rium we Flagstaff (Arizona). Tam ba
dania prow adzono najintensyw niej,
a L o w ell z a rz ą d z ił w te sta m e n c ie
(zmarł w 1916 r.) kontynuację poszu
kiwań dziewiątej planety.

Wiek XX
Wobec fiaska kilkudziesięcioletnich
starań obserwacyjnych w 1929 r. rodzi
na Low ella dostarczyła do Flagstaff
nowy, 13-calowy refraktor do dalszych
badań. Zawodowi astronomowie z tego
O bserw ato riu m , znudzeni żm u d n ą
i bezowocną pracą nad poszukiwaniem
kolejnej planety, wynajęli do niej, mło
dego wówczas, miłośnika astronomii
Clyde’a Tombaugh (wcześniej pracu
jącego po prostu na rodzinnej farmie
w Kansas).
I — o zgrozo — 18 lutego 1930 r.,
w odległości 6 stopni od pozycji w y
liczonej 15 lat wcześniej przez LowelMożna sądzić, że w Obserwato
rium Flagstaff fetowano sukces.
Niestety, zawiść jest uczuciem
bardzo silnym! Gdy w 75 roczni
cę urodzin Percivala Lowella, 13
marca 1930 r., ogłoszono odkry
cie, nie podano, kto personalnie
go dokonał. „W Obserwatorium
Flagstaff odkryto dziewiątą pla
netę w miejscu przewidzianym
przez Percivala Lowella” — tak
mniej więcej brzmiał komunikat
wysłany do Biura Telegramów
Międzynarodowej Unii Astrono
micznej. Potem zaczęły się kło
poty z nazwą. Wdowa po Percivalu Lowellu do tego stopnia po
czuła się „właścicielką” planety,
że proponowała, by planetę na
zwać... Konstancja. Na szczę
ście odkrywca przekonał ją, że
w słowie „Pluton" dwie pierwsze
lite ry to... m onogram je j śp.
męża. No i tak już zostało!
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la, świeżo zatrudniony amator odkry
wa to, czego zawodowcy poszukiwali
od wielu lat!
Odkrycie Urana było przypadkiem,
Neptuna — sukcesem mechaniki nie
ba, a Plutona — wynikiem inteligen
cji i pracowitości Clyde’a Tombaugha.
Bo przecież... sześć stopni na nie
bie to ... dwanaście tarcz Księżyca. Jak
się udało odnaleźć obiekt tak daleko
od „podejrzanego miejsca”?
To b yła chyba pierw sza oznaka
tego, że Pluton nie słucha dotychcza
sowych planetarnych reguł.
Ale — ja k by nie było — Układ
Planetarny po roku 1930 „składał się”
z 9 planet!

Clyde był bardzo pracowity i bar
dzo sprytny. Wymyślił urządze
nie zwane komparatorem (ang.
blink com parator). Pozwalało
ono obserwować naprzemiennie
dwie klisze tego samego rejonu
nieba, naświetlone w dwu róż
nych momentach. Obiekty „sta
łe” widać wtedy nieustannie, ale
takie, których wcześniej nie było
(bo np. planeta weszła w pole
widzenia teleskopu), migają, raz
je widać, a raz nie. Dziś całą tę
pracę wykonują za ludzi kompu
tery (przy technice CCD jest to
standard!).

„Intronizacja” Plutona

i odkrywanie jego oblicza
Wyznaczenie orbity nowej planety
bardzo szybko ujawniło wiele jej nie
typowych własności (patrz tabela 1):
— po pierwsze orbita Plutona jest
b ard zo e k scen try czn a, w y dłużona
(aphelium to około 50 j.a., peryhelium
tylko 30 j.a.)
— po drugie — znacznie nachy
lona do płaszczyzny ekliptyki (prawie
18 stopni)
— po trzecie rzuty orbit Plutona
i N eptuna na płaszczyznę ekliptyki
przecinają się; czasami Pluton bywa
bliżej Słońca niż Neptun.
Tymczasem wszystkie znane wcze
śniej planety krążyły po orbitach pra
wie kołowych, bardzo blisko płaszczy
zny ekliptyki i było nie do pomyślenia,
by planeta nr n (od Słońca) choćby
przez chwilę znalazła się dalej niż pla
neta nr n+\.
Mimo to Pluton dołączył do Układu
Słonecznego jako „najbardziej oddalo
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

na od Słońca planeta”. Tylko nie było
w iadom o, ja k duża i ja k m asywna.
Pierwsze „przymiarki” w XIX w. robio
no dla masy rzędu 10 mas Ziemi. W ro
ku 1915 Lowell przewidywał (i z a ło 
ż y ł w s w o ic h o b lic z e n ia c h , na
podstawie znaczących perturbacji w ru
chach Urana i Neptuna), że dziewiąta
planeta jest 6,6 razy cięższa od naszej
Ziemi. Jednak odkryty Pluton świecił
znacznie słabiej niż oczekiwano — stąd
spodziewano się, że będzie też lżejszy.
Ciągle jednak mówiło się o kilku ma
sach Ziemi. W 1955 r. Pluton „ważył”
już tylko 0,8 masy Ziemi, w 1968 —
zaledw ie 0,18. N a początku lat 70.
XX w. okazało się (z badań w podczer
wieni), że Pluton znów kilkakrotnie
„schudł” (masę szacowano wtedy z ja 
sności obiektu, nie w iedząc, że po
wierzchnia jest pokryta doskonale od
bijającym św iatło m etanem , zatem
ponownie uzyskano wynik zawyżony.
Dziś wiadomo, że masa Plutona to za
ledwie 0,03 masy Ziemi).
Podobnie trudno było z szacowa
niem rozmiarów Plutona.
Pierwsze były autorstw a Gerarda
Kuipera, który w 1950 r. za pomocą
200-calow ego teleskopu na M ount
Palom ar (wówczas największego na
świecie) porównywał rozmiary tarcz
ki Plutona z „tarczkami” rozmaitych
ciał niebieskich i doszedł do wniosku,
że Pluton ma średnicę kątową około
0,23 sekundy łuku, co odpowiadało
liniowo mniej więcej połowie średni
cy Ziemi (6114 km).
Biorąc pod uwagę fakt, że atmosfe
ryczne „rozmycie” obrazu (ang. seeing)
to efekt rzędu 1 sekundy łuku — sam
autor ostrożnie podchodził do swego
wyniku.
W 1965 oczekiwano zakrycia gwiaz
dy przez Plutona i chociaż tego zjawi
ska nie było widać — udało się z całą
pewnością stwierdzić, że Pluton musi
mieć średnicę nie większą niż 5790 km.
Szacowana wówczas masa Plutona i je
go rozmiar pozwalały na wyliczenie
średniej gęstości obiektu. I tu niespo
dzianka — wynik zbliżony był do...
gęstości ołowiu!!! D ziw na planeta!
Rozmiar jej próbowano więc znaleźć
innymi metodami (np. z interferome
trii plamkowej). Podobnie — weryfi
kując obliczenia orbitalne — korygo
wano domniemaną masę planety.
Pluton stale „chudł” i „kurczył się” .
W dodatku dziwnie — z okresem 6,4
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dnia — zmieniał sw ą jasność. Zało
żono więc obrót niejednorodnie świe
cącej planety, ale okazało się, ż e ...
szybko zmienia się całkowita jasność
absolutna obiektu, a ponadto amplitu
da zmian jasności!
Oj, rozrabiał ten Pluton!
W 1976 r. zbadano na Ziemi lody
metanu, po czym wykryto (w podczer
w ieni, spektrograficznie) obecność
zm arzłego m etanu na pow ierzchni
Plutona. Już wtedy spodziewano się,
że może on sublimować pod wpływem
ciepła od Słońca i tworzyć cieniuteńką
atmosferę (ciśnienie milion razy niż
sze niż na Ziemi). W 1978 r. James W.
Christy zauw ażył, że obraz Plutona
systematycznie, na wszystkich zdję
ciach, wyglądał jak bałwanek, a nie
kółko. Bałwanek „wystawał” na kli
szy raz na północ, raz na południe. Co
w ięcej, „w y b rzu szen ie” regularnie
przemieszczało się z okresem ponad
6 dni (wcześniej, jak pamiętamy, ten
okres zm ian uważano w yłącznie za
okres obrotu planety wokół osi). Szyb
ko okazało się, że Pluton po prostu ma
obiegający planetę księżyc (który na
zwano Charonem).
Warto dodać, że Christy odkrył
Charona w Obserwatorium Na
val w Arizonie, niecałe 7 km od
miejsca, gdzie Clyde Tombaugh
odkrył Plutona! I że odkrycia do
konano za pomocą średnich in
strumentów NAZIEMNYCH —
starczyło mieć wyobraźnię!

Zmierzony okres obiegu księżyca
wokół planety pozwolił dokładnie wy
znaczyć masę Plutona (z Charonem) —
okazało się, że znów ... schudł. Żarto
wano wówczas, że w latach 80. XX w.
Pluton... zniknie zupełnie!
Oczywistym się stało, że obiekt tak
mały i lekki nie może być odpowie
dzialny za odchylenia położeń dwu
dużych planet: Urana i Neptuna. (Ta
brutalna prawda uruchomiła rzecz ja 
sna poszukiwaczy dziesiątej planety,
ale to ju ż inna historia!). W układzie
planeta-księżyc m ogą się oczywiście
zdarzać zaćmienia, ale nie m uszą być
widoczne dla obserwatora na Ziemi.
Jednak, ja k się okazało, los sprzyjał
astronomom (wbrew prawu Murphiego). Zdarzające się co 125 lat zaćmie
nia układu Pluton-C haron miały się
zacząć tuż po odkryciu samego Cha
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Tabela 1
Peryhelium/aphelium Nachylenie
do ekliptyki
0-a.J
[stopnie]

Mimośród

Merkury

0,31 — 0,47

7

0,2056

Wenus

0,72 — 0,73

3,4

0,0068

Ziemia

0 ,9 8 — 1,02

0

0,0167

Mars

1,38 — 1,67

1,9

0,0934

Jowisz

4,95 — 5,46

1,3

0,0483

Saturn

9,01 — 10,04

2,5

0,0560

Uran

18,31 — 20,07

0,8

0,0461

Neptun

29,76 — 30,36

1,8

0,0097

Pluton

29,73 — 49,33

17,1

0,2482

rona, w latach 1985-1990. Czy moż
na było marzyć o szczęśliwszym zbie
gu okoliczności? Trzeba się było do
obserwacji przygotować i faktycznie
gorący okres kilku lat wykorzystano
znakomicie. A gdy już zaczynały się
zaćmienia, szczęście sprzyjało astro
nomom podwójnie. Pluton był tak bli
sko Ziemi, że znalazł się w zasięgu
fotometrii średnich teleskopów wypo
sażonych w detektory CCD (po pro
stu w latach 1979-1999 to Neptun,
a nie Pluton, był najbardziej oddaloną
od Słońca planetą! Poruszał się wtedy
akurat w pobliżu swego peryhelium,
które minął 5 września 1989).
A naliza uzyskanych podczas za
ćmień krzywych blasku pozwoliła na
dokładne wyznaczenie promieni i Plu
tona, i Charona. I znów okazało się,
że P luton (i C haron) są zn aczn ie2
mniejsze niż sądzono wcześniej (patrz
tab. 2).
Zaćmienia to ciągle nie koniec m i
łych niespodzianek ze strony Plutona.
W 1988 r. została odkryta (bezpośred
nio) atmosfera Plutona! Stało się to,
gdy astronom ow ie znów czekali na
zakrycie gwiazdy przez planetę. Za
miast jednak gwałtownego „zniknię
cia” gwiazdy blask jej wygasał stop
niowo. Ginął najpierw w atmosferze
plutońskiej, a po czasie zakrycia —
podobnie, stopniowo gwiazda się „wy
łaniała”.
Dziś ju ż w iadom o, że atm osfera
Plutona jest tworem sezonowym —
2 Pluton jest mniejszy od 7 księżyców: na
szego ziemskiego, czterech galileuszowych
satelitów Jowisza, Tytana — Saturna i Try
tona — Neptuna.
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pojawia się latem (plutońskim), a po
tem zamarza. A kiedy na Plutonie jest
lato?
Przypadkow o Słońce przekracza
równik Plutona praktycznie w peryhe
lium (odwołując się do ziemskich sko
jarzeń — wtedy także przypada wio
senna równonoc dla półkuli północnej).
Zaczyna się okres lata dla tej półkuli!
Za ponad 100 lat, w aphelium Plutona
(w roku 2113), znów będzie równonoc,
tyle że jesienna, nastanie zima (dla pół
nocnej półkuli), a cała atmosfera będzie
zamarznięta.
Te śm ieszne pory roku tłum aczą
opisywane wcześniej zmiany jasności
Plutona.
Jak wiadomo, oś obrotu planety za
chowuje w przestrzeni swój kierunek.
Na eliptycznej orbicie w 1954 r. Plu
ton był ustawiony tak, że promienie sło
neczne padały nieomal prostopadle na
jego biegun północny (Słońce było tam
blisko zenitu). W 1973 było w zenicie
na plutońskim równiku.
Zatem w 1954 r. widzieliśmy Plu
tona od strony bieguna, a w 1973 usta
w ił się do nas nieom al rów nikiem .
Dlaczego jego średnia jasność w tym
czasie malała? (Bo wiadomo, że Plu
ton faktycznie ciemniał przez ostatnie
30 lat!).
Po prostu w pobliżu peryhelium
(Słońce na równiku w zenicie) meta
nowe śniegi w okolicach równikowych
przemieniają się w atmosferę i odkry
wa się ciemna, bogata w węglowodory
powierzchnia globu. Atmosfera, choć
cienka, ma ponadto decydujący wpływ
na „klimat” Plutona. Stały cykl sublimacji metanu po stronie nasłonecznio1/2007

Tabela 2
Parametry układu Pluton-Charon

Promień
Masa

Pluton

Charon

1136 km

591 km

1,27x1022 kg

1,9x1021 kg

Średnia gęstość ciał
Albedo

2,032 g/cm3
0,618

0,372

Nachylenie osi obrotu
do płaszczyzny orbity

90,7 stopni

Okres obiegu(gwiazdowy)

6,387 dnia

nej i jego zestalanie się po nocnej „wy
gładzają” tem peratury na całej p o 
wierzchni Plutona.

Finał
Reasumując, okres obiegu Plutona
wokół Słońca wynosi około 250 lat.
Od momentu odkrycia — 1930 r. —
upłynęło tylko trochę ponad ćwierć
plutońskiego roku, ale ju ż w tym cza
sie dostarczył on bardzo wielu niespo
dzianek i do końca XX w. nie dawał
spocząć astronomom. Bo w latach 90.
zaczął... tracić planetarną tożsamość!
Od 1992 r. odkrywano na niebie (bar
dzo wydajną techniką CCD, „wyrosłą”
z m etody C lyde’a Tombaugh) coraz
więcej obiektów na podobnych do plu
tonowej orbitach i o podobnych roz
miarach. Pod koniec roku 2001 znano
ich ju ż około 400, w 2006 — 800.
W końcu 2003 znaleziono p rzynaj
mniej jeden, który okazał się od Plu
to n a... w iększy (patrz U RA N IA 5/
2005, s. 216).
Co jeszcze wiadomo o Plutonie?
Z jego gęstości (2 g/cm3, podob
nej do gęstości dużych satelitów
dużych p lanet jo w iszo w ych )
można wnosić, że około 75%
jego masy stanowią skały, zatem
obserw ow any metan stanowi
drobny ułamek całej masy. Uzy
skany przez HST obraz pokazu
je beżowatą, niejednorodną po
wierzchnię zmarzniętego meta
nu (http://antwrp.gsfc.nasa.gov/
apod/ap010319.html) — obsza
ry optycznie ciemniejsze są cie
plejsze (a temperatura T na Plu
tonie spełnia warunek 38K < T <
63 K). W maju 2005 r. teleskop
HST odkrył dwa kolejne księży
ce Plutona — nadano im imiona
Hydra i Nyks.

1/2007

Czymże zatem jest Pluton? Dzisiaj,
czy to się podoba czy nie, sprawa zo
stała rozwiązana „formalnie”.
24 sierpnia 2006 r., podczas XXVI
Zgromadzenia Ogólnego Międzynaro
dowej Unii Astronomicznej w Pradze,
sformułowano definicję słowa „plane
ta”, po czym przyjęto ją głosami 424
astronomów, którzy zostali w Pradze
do końca obrad. Definicja ta jest na
stępująca:

„bycia planetą”. Czym „zawinił”? Ma
wokół siebie bardzo wiele obiektów po
dobnych, nie wchłonął ich siłą swej grawitacji.
Pluton będzie się teraz nazywał pla
netą karłowatą, obiektem 134340 Plu
ton, podobnym do 136199 Eris (czyli
do 2003 UB313, nazywanym też pier
wotnie Xena — pierwszym z odkry
tych obiektów Pasa Kuipera większym
od Plutona). A jaka jest przyjęta defi
nicja planety karłowatej?
Planeta karłowata to takie ciało nie
bieskie, które znajduje się na orbicie
okołosłonecznej i ma w ystarczającą
masę, aby własnągrawitacjąuformować
kształt odpowiadający równowadze hy
drostatycznej (czyli kulisty), ALE nie
wyczyściło przestrzeni w pobliżu swo
jej orbity oraz nie jest satelitą.
Do tej pory za planety karłowate
uznano bezspornie trzy obiekty — Ce
res, Eris i właśnie Plutona (patrz kolo
rowa rozkładówka w URANII 6/2006).
Oprócz planet i planet karłowatych
pozostałe obiekty (oprócz księżyców)

Układ Pluton-Charon. Fot. HST

Planeta jest takim ciałem niebie
skim, które znajduje się na orbicie okołosłonecznej i posiada wystarczająco
dużą masę, by własną grawitacją nie
tylko uformować kształt odpowiadają
cy równowadze hydrostatycznej (czyli
kulisty), ale też jest zdolne zgarnąć ma
terię z przestrzeni w pobliżu swojej or
bity (czyli dominuje dynamicznie; sto
sunek m asy planety do sum y mas
pozostałych obiektów w jego orbitalnej
strefie jest rzędu 100).
Tym sam ym najw yższy astrono
miczny autorytet niejako „zdetronizo
wał” Plutona. Po prostu nie spełnia on
w szystkich wym aganych w arunków
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

na orbitach okołosłonecznych będą
wspólnie nazywane „małymi ciałami
Układu Słonecznego”.
Wracając do Plutona, zabawne jest,
że został dwukrotnie „oskarżony” przez
brać astronomiczną: raz o to, że perturbuje ruchy Urana i Neptuna, a drugi raz
o to, że nie wymiata grawitacyjnie ze
swych okolic innych, podobnych ciał.
Oskarżenie pierwsze, fałszywe, dało
mu tytuł planety, a drugie, prawdziwe,
mu ten tytuł zabrało. Tylko... czy to jest
aż tak ważne?
Zmarły w 1997 r. Clyde Tombaugh
wcale się nie martwił tym, że pod ko
niec jego życia okazało się, iż nie od-
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w XX — do czasu pierwszych sond ko
smicznych — 45, potem długo znaliśmy
ich 61, a do 25 listopada 2006 roku
w Układzie Słonecznym ta liczba zwięk
szyła się do 270 księżyców, w tym 162
planetarnych (3 księżyce Plutona już
wypadły z tej liczby) (patrz http://en.wiUkład Słoneczny jako tło dla
kipedia.org/wiki/Timeline_of_discovePlutona
ry o f Solar_System_planets_and theWydaje się, że warto przejąć punkt ir_natural_satelites). A potem? Zaczęto
widzenia Clyde’a Thombaugh — rze je lawinowo odkrywać wokół odległych
czy zaskakujące, zmienne są zawsze planet, na orbitach wcale nie okołorówciekaw e. P rzyciągają uw agę, a my nikowych ( j a k się spodziewano) —
możemy je coraz lepiej poznawać.
i dziś, aby podać ich dokładną liczbę
Od 1543 r. coś, co uważamy za na wybranego dnia, trzeba zajrzeć na stro
sze środowisko naturalne — Układ Sło nę http://en.wikipedia.org/wiki/Natuneczny — nieustannie w naszych oczach ralsatelite.
Planeta z pierścieniem — to daw
„ew oluuje” : było 7 planet, potem 6,
w 1781 znów 7, w 1846 — 8, w 1930 niej był tylko Saturn. Dziś wiemy, że
— 9. Obecnie znów 8. Liczba znanych wszystkie planety olbrzymie mają swo
księżyców zmieniała się ogromnie — je układy pierścieni okołoplanetamych.
Galileusz znał Księżyc ziemski i 4 jo 
Sam początek XIX w. wprowadził do
wiszowe, do końca XVII w. znano ich inw entarza niebieskiego planetoidy
już 10, w XVIII — 14, w XIX — 22, (1801 — Ceres, dziś zwana planetą kar
łowatą, 1802 — Pal
las, 1804 — Juno,
1807 — Westa). Mię
dzy orbitami Marsa
a Jowisza „usytuował
się” główny pas tych
obiektów. W wieku
XX odkryto pas po
dobny, ale odleglej
szy, rozpościerający
się za orbitą Neptuna
— Pas Kuipera. Pas
główny to planetoidy
skaliste, Pas Kuipera
— lodowe. Jeszcze
dalej, w odległości
prawie roku św ietl
nego, mamy Obłok
Oorta (patrz U RA 
Charon widziany z różnych stron
NIA nr 1/1998, s. 4).
krył planety, a tylko jeden z kilkuset
drobnych obiektów na skraju Układu
Słonecznego. Cieszył się do końca dni
swoich, że „jego” Pluton stale znajduje
się w centrum zainteresowania astrono
mów!

4

Mapa pokazująca zmiany jasności (zdolno
ści odbijania światła) powierzchni Plutona
skierowanej do Charona. Została ona uzy
skana na podstawie danych zebranych w Ob
serwatorium McDonalda w Teksasie w cza
sie częściowego zaćmienia Plutona przez
Charona

Teraz wprowadzono pojęcie „planety
karłowate” . ..
Jaki więc jest, jeśli jest, „m orał” ?
Po prostu zwycięża prawda. Czasem
powoli. Nie należy się martwić o pod
ręczniki — wszyscy powinniśmy zro
zumieć, że cokolwiek jest w nich napi
sane, to odzwierciedla tylko, bardzo
szkicowo, nie PRZYRODĘ — ale na
sze dzisiejsze jej pojmowanie. Astro
nomia, może bardziej niż inne dziedzi
ny nauki, uczy pokory!

Dr Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska była wieloletnim pracowni
kiem CAMK-u. Zawodowo zajmowa
ła się fizyką kosmiczną, w szczegól
ności wiatrem słonecznym. Zawsze
dużą wagę przywiązywała do popu
laryzacji astronomii i czyni to dalej.
Jej działalność w tej dziedzinie zosta
ła nagrodzona przez PTA medalem
im. prof. Zonna

Errata
W spisie treści do numeru 5/2004 „Uranii - Postępów Astro
nomii" zestaw obserwacji zaczerpnięty z publikacji Ludwiga
Schlammingera mylnie nazwałem katalogiem Hermana Fritza. W rzeczywistości opisał on jedynie 36 zórz z okresu Mini
mum Maundera, z tego 18 zaobserwowanych przed rokiem
1700.
Podstawą dla publikacji Ludwiga Schlammingera był arty
kuł Wilfrieda Schródera z roku 1979 z katalogiem stu dwuna
stu obserwacji; brak w tym jednak szczegółowego opisu, z któ
rego z oryginalnych katalogów poszczególne obserwacje zo
stały zaczerpnięte.
Opis taki zawarty jest w publikacji: L. Krivsky i K. Pejml
„Solar activity, aurorae and climate in Central Europe in the
last 1000 years. TRAVAUX GŚOPHYSIOUES XXXIII (1985).
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Autor przeprasza za zaistniałą rozbieżność.
Zarówno obserwacje skatalogowane przez H. Fritza, jak
i autorów czeskich potwierdzają istnienie w czasie Minimum
Maundera cyklu o długotrwałości 22 lat. Uwzględnienie efek
tu równonocy odkrytego przez de Mairana w pierwszej poło
wie XVIII w. ponownie ustanawia cykl jedenastoletni. Cykliczność taka jest również widoczna w danych radiowęglowych
z obszaru geograficznie bliskiego Polsce, bo z zachodniej
Ukrainy o niezwykle dużej nadobfitości tego izotopu (prawie
dwukrotnie większej niż w drzewach z terenu Ameryki Pół
nocnej) czego przyczyna powinna być znana botanikom, a na
pewno jest znana badaczom mierzącym obfitość tego izoto
pu w słojach drzew.
Radosław Rek
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Wszystkie
księżyce
duże i małe...
Księżyce Jowisza
W 1610 r. Galileusz, spojrzawszy na
Jowisza przez wykonaną przez siebie
lunetę, ujrzał 4 jego księżyce: lo, Eu
ropę, Ganimedesa i Kallisto. Oto pierw
sze księżyce innej planety! Jego odkry
cie było kolejnym dowodem słuszności
teorii heliocentrycznej Kopernika —
księżyce te obiegajądużo większego od
nich Jow isza tak sam o ja k planety
(w tym Ziemia) obiegają dużo większe
od nich Słońce!
Na odkrycie kolejnego księżyca Jo
wisza trzeba było czekać a ż ... 282 lata.
Je st nim A m alth ea o d k ry ta przez
E. E. Barnarda w 1892 r. Jednocześnie
jest to też ostatni, wówczas już 21, księ
życ odkryty metodą wizualną.
W XX w. pojawiły się nowe meto
dy obserwacji. Najpierw zaczęto korzy
stać z fotografii. Dzięki tej metodzie
udało się odkryć pierwsze odległe księ
życe Jowisza: Himalię, Elarę, Pasiphae,
Sinope, Lysitheę, Carme, Ananke, Ledę
i S/1975 J ł (który wówczas „zaginął”
na 25 lat). Natomiast pod koniec ub.
wieku zaczęto też wykorzystywać son
dy kosmiczne i o wiele czulsze od fo
tografii detektory CCD. Na efekty nie
trzeba było długo czekać. N a przeło
m ie X X -X X I w. zaczęto odkryw ać
nowe księżyce na nieosiągalną wcze
śniej skalę!
I tak w 2000 r. astronomowie z Ha
wajów: S. S. Sheppard (obecnie pracu
je w Waszyngtonie), D. C. Jewitt wraz
ze wspólnikami odkryli 11 księżyców!
Wśród nich znalazł się też „zaginiony”
1/2007

księżyc Themisto (czyli S/1975 J ł =
S/2000 Jl), który odkrył 25 lat wcze
śniej C. Kowal. Również w 2001 r. licz
ba księżyców Jowisza wzrosła o ko
lejną jedenastkę! W kolejnym roku
udało się wprawdzie odkryć jeszcze
tylko jeden, za to rok 2003 okazał się
najbardziej „urodzajnym” w księżyce
tej planety. Po odkryciu aż 23 (!) kolej
nych księżyców, Jowisz okazał się być
planetą o największej znanej dotąd ich
liczbie — 63.

Od niepamiętnych czasów,
aż do pierwszej dekady
XVII w., ludzie znali tylko
jeden księżyc — Księżyc
Ziemi.
Dziś ju ż są znane
(w połowie października 2006)
co najmniej 162 księżyce
planet i 108 księżyców
planetoid (ang. moonlets).
Co ciekawe, okazuje się,
że odlegle księżyce planet
i księżyce planetoid mają
ze sobą więcej wspólnego
niż do tej pory się
wydawało!
Ale na początek trochę
historii . ..

System Jowisza: u góry — orbity księżyców
galileuszowych; na dole — w tej samej skali
orbity 55 księżyców „nieregularnych".
Warto zwrócić uwagę na nachylenia orbit
zewnętrznych księżyców — będzie o tym
mowa w dalszej części artykułu.
Niniejszy schemat oraz dalsze, dla pozosta
łych planet, dotyczą obserwacji ich systemów
z Ziemi w czasie opozycji

Podsumowując, do systemu Jowisza
zalicza się dziś 8 „regularnych” i 55
„nieregularnych” księżyców.
Wspomnę, że orbity księżyców „re
gularnych” charakteryzują się zwykle
niewielkimi odległościami od planety,
zerowym lub minimalnym nachyleniem
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII
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do równików macierzystych planet, or
bitami kołowymi lub prawie kołowymi
(„e” od 0,00 do 0,06). Natomiast orbity
księżyców „nieregularnych” charaktery
zują się zwykle dużymi odległościami
od planety, znacznymi nachyleniami
(np. ruch wsteczny) i silną eliptycznością orbity („e” od 0,11 do 0,75!).
Odkrycia księżyców innych Gazo
wych Olbrzym ów przebiegały nieco
odmiennymi drogami. Różna jest też
proporcja między ilością „regularnych”
i „nieregularnych” księżyców Saturna,
Urana i Neptuna.

Księżyce Saturna
Pierwsze księżyce Saturna, w licz
bie ośmiu, odkryto wizualnie w latach
1655-1848, a są to: Tytan, Iapetus,
Rhea, Tethys, Dione, Enceladus, Mimas
i Hyperion. W 1898 r. odkryto na foto
grafii pierwszy „nieregularny” księżyc
Saturna, Phoebe, który jako jedyny tego
typu obiekt został z bliska zbadany
przez sondę Cassini w 2004 r. W XX w.
odkryto jeszcze dwa bliskie księżyce
Saturna metodą fotograficzną (Janus
i E pim etheus) oraz dzięki sondom
Voyager 1 i 2, kolejnych siedem bli
skich księżyców. W latach 2004-2005,
sonda Cassini odkryła dodatkowo czte
ry bliskie, niewielkie księżyce (sondy
m ogą odkrywać tylko bliskie księży
ce, gdyż „nieregularne” z reguły świecą
tak słabo, że nie są widoczne wizual
nie nawet z powierzchni macierzystych
planet!).
Na przełomie XX i XXI w. zaczęto
„lawinowo” odkrywać kolejne odległe
„ n ie re g u la rn e ” k się ż y c e Satu rn a.
W 2000 roku astronomowie: B. Gladman, J. J. Kavelaars, M. Holman z ko
legami odkryli 12 takich księżyców!
W 2003 odkryto 1 księżyc — Narvi.
Rok później, zespół z udziałem D. C.
Jewitta, S. S. Shepparda, odkrył 13 ko
lejnych księżyców Saturna, a niedaw
no, w 2006 r. doniósł o odkryciu kolej
nych 8! Saturn ma dziś 56 znanych

księżyców, czyli niewiele mniej niż
Jowisz, w tym: 21 „regularnych” oraz
35 „nieregularnych”.

Księżyce Urana
Uran jest pierwszą planetą odkrytą
w czasach nowożytnych. O dkryw cą
Urana, a kilka lat później pierwszych
dwóch jego księżyców — Titanii i Obe
rona — jest W. Herschel. Kolejne dwa
księżyce (Ariel i Umbriel) odkrył (tak
że wizualnie) w połowie XIX w. W. Lassell. Niecałe sto lat później, już metodą
fotograficzną została odkryta Miranda
(przez G. Kuipera). Prawdziwy „wysyp”
blisk ich księżyców U rana nastąpił
w 1986 r., po przelocie sondy Voyager 2.
Wówczas odkryto 10 takich księżyców,
a 17 lat później udało się ostatecznie po
twierdzić dzięki teleskopowi kosmicz
nemu Hubble’a istnienie jedenastego —
Perdity. W 2003 r., teleskop ten odkrył
jeszcze dwa bliskie księżyce planety
(Mab i Cupid).

Odległe księżyce Urana...

Natomiast dzięki naziemnym obser
wacjom w latach 1997-2003 astrono
mowie odkryli w sumie 9 „nieregular
nych” księżyców Urana, czyli dwa razy
mniej niż „regularnych”. Wszystkie
jego bliskie księżyce poruszają się ru
chem prostym po praktycznie kołowych
orbitach, nachylonych pod najwyżej kil
kustopniowym kątem względem rów
nika planety.
Orbity odległych księżyców Urana
diam etralnie różnią się od bliskich:
m ają znacznie oddalone, eliptyczne

Wszystkie księżyce Urana mają
już nadane przez IAU „imiona”
pochodzące głównie od bohate
rów sztuk Szekspira; na nadanie
nazw czeka jeszcze piętnaście
księżyców Jowisza, dwadzieścia
jeden Saturna oraz cztery księ
życe Neptuna.
System Saturna — stan na 2006 rok
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tory i poruszają się pod dużym nachy
leniem do równika planety. Z wyjąt
kiem ostatniego z odkrytych, 27 księ
życa tej planety (Margaret) poruszają
się ruchem wstecznym!

Księżyce Neptuna
Neptuna jest najdalszą planetą i dla
tego został odkryty dopiero w 1846 r.
W tym samym roku odkryto pierwszy
jego księżyc: Trytona.To niezwykły
obiekt, gdyż jest jedynym bliskim swej
planety dużym księżycem poruszają
cym się ruchem wstecznym! Pochodze
nie takiej orientacji wciąż jest zagadką.
Kolejny księżyc tej planety też okazał
się niezwykły. Jest to oczywiście Nereida, która charakteryzuje się najwięk
szym mimośrodem swej orbity wśród
księżyców — e = 0,75. Warto wiedzieć,
że do niedawna sądzono, iż księżyc
Urana Margaret ma bardziej eliptyczną
orbitę od Nereidy (e = 0,78), po uści
śleniu danych okazała się jednak mniej
eliptyczna (e = 0,66).
W 1989 r., sonda Voyager 2 odkryła
6 najbliższych księżyców N eptuna.
Wśród nich bardzo interesującym oka
zał się Proteusz, który, jak na dość spory
obiekt (436x416x402 km), ma dość
nieregularny, kanciasty kształt.
N atom iast w latach 2 0 0 2 -2003,
astronom ow ie odkryli teleskopam i
jeszcze 5 odległych księżyców Neptu
na! Część z nich porusza się ruchem
prostym, a część wstecznym po bardzo
rozległych orbitach! Psamathe i S/2002
N4 są pod tym względem zupełnymi
rekordzistami, bo rozmiary ich orbit
można z powodzeniem porównać z or
bitą... Merkurego! Te niezwykłe księ
życe poruszają się w średniej odległo
ści od planety ok. 50 min km , ale
ponieważ mają dość eliptyczne orbity,
więc m ogą zbliżać się do Neptuna na
odległość 25 min km, a oddalać nawet
aż o ponad 72 min km. Dla porówna
nia rozm iary orbit najodleglejszych
księżyców Jowisza, Saturna i Urana,
nie sięgają zwykle więcej niż 29-36
min km.
Istnienie tak rozległych orbit księ
życów Neptuna jest możliwe tylko dla
tego, że Neptun wśród Gazowych Ol
brzymów posiada naj rozleglej szą sferę
Hilla. Nazwa jej pochodzi od nazwi
ska George’a Williama Hilla. Co cie
kawe, już wcześniej zajmował się wła
ściwościami tej sfery sam Pierre Simon
de Laplace. Najkrócej mówiąc: sfera
1/2007

Hilla to taki obszar, w którym grawita
cja planety jest na tyle silna, że księżyc
krążący wokół niej nie jest (teoretycz
nie) zdolny do wejścia na orbitę wokółsłoneczną. Promień tej sfery zależy
od średniej odległości, w jakiej znaj
duje się dana planeta, czyli jej półosi
wielkiej (a) oraz różnicy masy tej pla
nety i Słońca (ju). Dla Ziemi promień
wynosi 0,01 AU, czyli jest około czte
ry razy w iększy niż prom ień orbity
Księżyca, dla Jowisza wynosi 0,36 AU,
dla Saturna 0,44 AU, dla Urana 0,47
AU, a dla Neptuna aż 0,78 AU! Intere
sującą ciekawostką jest to, że najdal
sze znane księżyce Gazowych Olbrzy
mów nie o ddalają się na odległość
większą niż ok. 70% sfer Hilla macie
rzystych planet.

„Nieregularne” księżyce Neptuna. O rozpię
tości ich orbit świadczy chociażby to, że ta
ledwo widoczna „linia” wewnątrz jest orbitą
Nereidy — która oddala się od Neptuna na
odległość ok. 10 min km!

Choć obecnie Neptun ma na razie
znanych tylko 13 księżyców, z których
6 jest „regularnych” a 7 „nieregular
nych” (wśród nich Tryton i Nereida!),
to system Neptuna jest pod wieloma
względami bardzo wyjątkowy i kto wie,
co przyniosą odkrycia kolejnych jego
księżyców w przyszłości?!
Opis chronologii odkryć księżyców
planet byłby oczywiście niepełny, gdy
by zabrakło w nim dwóch maleńkich

księżyców Marsa! Deimos i Phobos (bo
w takiej kolejności zostały odkryte),
odkrył w 1877 r. Asaph Hall — dyrek
tor U.S. N aval O bservatory w Wa
szyngtonie. N atom iast w spółczesne
próby poszukiwania kolejnych księży
ców Marsa jak dotąd spełzły na niczym,
w każdym razie w iadom o przynaj
mniej, że z pewnością nie ma on innych
księżyców o granicznej jasności mR =
23,5m, co odpowiada średnicy zaledwie
180 m przy albedo 7%. [1]

Jak planety
polują na księżyce...
Przedstawione powyżej informacje
świadczą o odmiennym pochodzeniu
bliskich i odległych księżyców. Księ
życe „ re g u la rn e ” ufo rm o w ały się
z pewnością wraz z macierzystymi pla
netami z dysków otaczających ówcze
sne protoplanety. Świadczy o tym cho
ciażby to, że poruszają się ruchem
prostym, odzwierciedlającym ruch ob
rotowy wokół osi większości planet
oraz ruchy obiegow e planet wokół
Słońca! Natomiast dynamika księży
ców „nieregularnych” sugeruje, że zo
stały one przechwycone przez planety
z zewnątrz. Mechanizm przechwyty
wania nie jest do końca znany. Powstało
szereg teorii, wśród których przytoczę
tutaj trzy: hamowanie aerodynamicz
ne (Capture by Gas Drag), wychwyt
przez ściąganie (Pull-down Capture)
oraz oddziaływania trzyciałowe (Cap
ture Through Collisional or Collisionless Interactions). [2]
Bliższe Słońcu Gazowe Olbrzymy,
Jowisz i Saturn mogły przy formowa
niu przez krótki czas, gdy się tworzyły,
przechodzić przez fazę silnego „rozdę
cia” swych gazowych atmosfer. Jeżeli
przez tę atmosferę przeleciał planetozymal, mógł zostać aerodynamicznie

Według danych S.S. Shepparda: http://www.dtin.ciw.edu/sheppartl/

wyhamowany i stać się „nieregular
nym” księżycem. Natomiast planetozym ale poruszające się nieco dalej
mogły zostać złapane w „okowy” sil
niejszego niż wcześniej przyciągania
grawitacyjnego, pochodzącego od ro
snącej m asy protoplanety (tzw. w y
chwyt przez ściąganie).
Okazuje się jednak, że te dwa me
chanizmy nie są w stanie wytłumaczyć
pochodzenia wszystkich „nieregular
nych” księżyców. Proces akrecji Gazo
wych Olbrzymów trwał stosunkowo
krótko, zaś dalsze planety, Uran i N ep
tun nie przechodziły w ogóle przez fazę
rozdęcia swych gazowych atmosfer,
gdyż tworzyły się w chłodniejszej, ze
wnętrznej części dysku protoplanetarnego.
Alternatywny mechanizm oddziały
wania trzyciałowego jest o tyle cieka
wy, że może on działać również wtedy,
gdy masy i rozmiary planet już się usta
bilizowały, a więc jest możliwy nawet
współcześnie. Był on jednak najefek
tywniejszy tuż po powstaniu planet,
kiedy znajdowała się w ich otoczeniu
większa niż współcześnie liczba obiek
tów do schwytania.
Działa on następująco: dwa planetozymale poruszają się stosunkowo bli
sko planety i (w pierwotnej wersji tej
teorii stworzonej w 1971 roku przez
Bepi Colombo i Freda Franklina) się
zderzają, czego efektem jest utrata czę
ści energii jednego ciała i jego przej
ście z orbity heliocentrycznej na planetocentryczną. Teoria ta nie cieszyła
się wielkim uznaniem w świecie astro
nomów właśnie ze względu na koniecz
ność zderzenia się planetozymali, co
jest mało prawdopodobne. Jednak po
jej modyfikacji w maju 2006 r. przez
Craiga Agnora i Douga Hamiltona oka
zało się, że do zderzenia wcale nie musi

Według danych JPL SSD: http://ssd.ipl.nasa.gov/

Porównanie rozmiarów orbit (w %) od promienia sfer Hilla planet dla apocentrów (Q) orbit ich księżyców
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dochodzić. Wystarczy, że do planety
zbliży się podwójna planetoida: para ta
zostanie „rozerwana”; jeden z jej skład
ników stanie się „nieregularnym” księ
życem, a drugi ucieknie znów do prze
strzeni międzyplanetarnej.
Odkrycie ju ż ponad setki podwój
nych planetoid, w tym także wielu po
dwójnych planetoid krążących poza
orbitąNeptuna (TNO’s) potwierdza, że
to one m ogły swego czasu a nawet
obecnie zasilać planety w ich „niere
gularne” księżyce... Choć współcze
śnie takiego wychwytu nie zaobserwo
wano, to udało się zaobserwować tzw.
tymczasowe satelity Jowisza. Są to ko
mety, które na pew ien czas zostały
przez niego wychwycone.
Przykładem tego typu komet były
w przeszłości P/Gehrels 3, P/Oterma
i P/Helin-Roman-Crockett, zaś poten
cjalnymi kandydatami na tymczasowe
satelity Jowisza m ogą być w przyszło
ści P /S m irn o v a-C h ern y k h , i znów
z powrotem P/Gehrels 3 oraz P/HelinRoman-Crockett [3]. Oczywiście naj
słynniejszą z tego typu komet była

D/Shoemaker-Levy 9, która w lipcu
1992 r. została rozerwana przez siły pły
wowe Jowisza (jeszcze przed odkry
ciem), a jej fragmenty spadły na plane
tę podczas jej kolejnego powrotu dwa
lata później.
Wracając jednak do księżyców, to
dokładniejsze badanie ich może dać
wiele odpowiedzi chociażby na pyta
nia o genezę Układu Słonecznego. Już
samo porównanie ich wielkości daje
wiele do myślenia. Największych księ
ż y có w p la n e t, o śre d n ic y p o n ad
1000 km, jest zaledwie 15, czyli 9%
ogólnej ich liczby (Uwaga: na tej li
ście nie m a ju ż Charona!). Niewiele
większa jest liczba księżyców średnich
rozmiarów do 100 km. Natomiast aż
ok. 70% stanowią maleńkie księżyce:
1/3 z tychże jest mniejsza niż 100 km,
a aż 2/3 tej liczby ma średnicę mniejszą
niż 10 km.
O tym, jak wielka jest dysproporcja
między największymi i najmniejszymi
księżycami świadczy następujące po
rów nanie: najw iększym księżycem
w Układzie Słonecznym jest Ganime-

des o średnicy 5262 km i mający masę
~1,5x 1023 kg (tj. 1/40 masy Ziemi).
Najmniejszymi znanymi dotąd księży
cami są także księżyce Jowisza: S/2003
J9 i S/2003 J 12 — ich szacowana śred
n ica w ynosi ty lko 1 km , a m asa
~1,5X10 12 kg! Tak więc różnica śred
nic księżyców jest rzędu 5000, a mas
aż 100 mld razy!
A czy m ogą istnieć jeszcze mniej
sze księżyce? Z pewnością tak, ale na
ich odkrycie niestety musimy poczekać.
Jedyne, co może ograniczać możliwą
od dołu średnicę księżyca, je st tzw.
efekt Poyntinga-R obertsona (P -R ),
tyle że efekt ten dotyczy ciał o średni
cy nie większej niż... kilka cm. [3]

Jak astronomowie
polują na księżyce...
Współczesne możliwości detekcji
maleńkich księżyców są ograniczone.
Pierwsze księżyce, odkryte w X V IIXVIII w., możemy łatwo obserwować
amatorskim — kilku-, kilkunastocen
tymetrowym sprzętem. Natomiast do
odkrycia w spółczesnych księżyców

Prostokąty przedstawiają rozpiętości orbit księżyców. Jaśniejsze z nich odpowiadają rozpiętości perycentrów (q) względem macierzystych
planet, ciemniejsze to rozpiętości apocentrów (Q). Dane źródłowe pochodzą ze strony S.S. Shepparda: http://www.dtm.ciw.edu/sheppard/
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Porównanie średnic księżyców (wykresy sporządzono w skali logarytmicznej). U góry: dystrybucja księżyców planet — księżyce posortowa
ne według ich średniej odległości; u dołu: średnice księżyców posortowane od największych do najmniejszych

jeszcze niedawno wystarczały 2-metrow e teleskopy (np. UH na H aw a
jach), potem ju ż konieczne były 4-metrowe (np. CFHT — Hawaje, Blanco
— Chile), a obecnie coraz bardziej
konieczne są 8-metrowe kolosy, takie
jak np. Subaru na Hawajach, Melipal
w Chile. Konieczność użycia tak w iel
kich teleskopów wynika z nikłej jasno
ści w izualnej m aleńkich księżyców
(dochodząca do nawet +26m). Im dal
sza planeta, tym trudniej dostrzec jej
mniejsze księżyce — szacuje się, że
n ajm n iejszy d o strzeg aln y obecnie
księżyc Saturna m a średnicę 3 km,
Urana 10 km, a N eptuna aż 28 km!
Należy też pamiętać, że te największe
teleskopy, na co dzień (albo raczej
noc) są wykorzystywane do niezliczo
nej ilości projektów astronomicznych,
dzięki nim można bowiem „zajrzeć”
także w najdalsze rejony Wszechświa
ta — daleko poza Układ Słoneczny!
Grupka astronomów zajmująca się od
kryw aniem i badaniem księżyców
musi czekać nieraz bardzo długo, nim
dostanie przynajmniej jed n ą noc ob
serwacyjną. Taką rzadką okazję w y
korzystują więc do maksimum, czego
efektem jest to, że współcześnie od
krywa się naraz wiele księżyców, a po
tem przez wiele miesięcy bywa „po
sucha” .
1/2007

Rezonans Kozai
O dkrycie wielu „nieregularnych”
księżyców w ostatnich latach dało nam
pełniejszy obraz Układu Słonecznego.
Jeszcze jakiś czas tem u sądzono, że
większość księżyców porusza się ru
chem prostym, a te, które poruszają się
ruchem wstecznym, uznawano za swo
iste „dziwolągi”. Obecnie okazuje się,
że tak naprawdę jest nawet nieco wię
cej księżyców poruszających się ru
chem wstecznym.
Co ciekawe, nie znamy także księ
życów m ających n ach y len ia orbit
w zględem równików planet większe
niż 57° (ruch prosty), a mniejsze niż
131°. Okazuje się, że za tę „lukę” jest
o d pow iedzialny opisany w 1962 r.
przez Y oshihide K ozai m echanizm
nazwany jego nazwiskiem. Otóż je 
żeli orbita „nieregularnego” księży
ca będzie m iała nachylenie większe
niż 39° a m niejsze niż 141° (czyli
część „n iereg u larn y ch ” księżyców
jest pod wpływem rezonansu Kozai),
to w wyniku perturbacji w układzie
Słońce-planeta jeg o orbita staje się
coraz bardziej elip tyczna. K onse
kw encją tego może być ostatecznie
zderzenie takiego księżyca z m acie
rzystą planetą lub wyrzucenie poza
sferę Hilla.
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

O tym, jak silny jest mechanizm,
może świadczyć to, że według nume
rycznych symulacji, gdyby nasz Księ
życ Ziemi poruszał się po orbicie po
larnej (czyli pod kątem 90°, a nie 5°),
to jego orbita stałaby się tak silnie elip
tyczna, że w ciągu zaledwie 8 lat zde
rzyłby się z Z iem ią a dokładniej jego
fragmenty rozerwane przez siły pły
wowe. [4]

A księżyce planetoid?
Na koniec jeszcze wspomnę o księ
życach planetoid. Więcej o nich warto
przeczytać w [5]. Księżyce planetoid
są odkrywane stosunkowo od niedaw
na. Pierwszym takim obiektem był od
kryty na początku 1994 r. księżyc planetoidy bliskiej Ziemi, czyli NEA —
1994 AWj. Niewiele później ogłoszo
no odkrycie pierwszego księżyca planetoidy z głównego pasa (243) Ida.
Natomiast pierwszym znanym podwój
nym, a dokładniej poczwórnym TNO
okazał się być (134340) Pluton wraz
z Charonem, Nix i Hydrą. Ale ponie
waż do niedawna był on sztucznie za
liczany do planet, więc pierwszym po
dwójnym TNO może również być 1998
W W 31, którego m oonletek odkryto
w 2001 r.
Wkrótce potem ruszyła lawina od
kryć i obecnie znamy 104 planetoidy
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Porównanie nachyleń orbit księżyców. Na schemacie zaznaczono położenia księżyców w ich średnich odległościach. Szare obszary reprezen
tują te miejsca, gdzie nie znaleziono księżyców o takich nachyleniach. Liniami kreskowymi zaznaczono kąty będące granicą rezonansu Kozai

ze 108 księżycami. Tych księżyców jest
nieco więcej niż macierzystych plane
to id , bo znane są trzy p lan eto id y
z większą ich liczbą: (87) Sylvia z Pasa
Głównego oraz (136108) 2003 EL6|
(T N O ) m a ją po dw a k sięży ce, no
i oczywiście w spom niany wcześniej
Pluton ma ich trzy!
Na dodatek liczba ich rośnie dosłow
nie z dnia na dzień! Jeszcze pod koniec
września, gdy przesyłałem konspekt re
feratu Panu Tomaszowi Ściężorowi, pi
sałem o 106 tego typu księżycach,
a wkrótce z odstępem kilkudniowym
zostały odkryte kolejne dwa!
A oto jak wygląda ich statystyka:
29 NEA (planetoidy bliskie Ziemi
lub przecinające jej orbitę)
5 MC (Mars Crossers — planeto
idy przecinające orbitę Marsa)
38 MB (planetoidy z Pasa Głów
nego)
2 Trojan (Trojańczycy Jowisza*)
30 TNO’s
Jeśli chodzi o macierzyste planeto
idy, to w większości przypadków ich
parametry są stosunkowo dobrze zna
* Ciekawostka: tymi podwójnymi planetoidami jest (617) Patroclus to „szpieg” Gre
ków w grupie Trojańczyków (L5) oraz (624)
Hektor — „szpieg” Trojańczyków w grupie
Greków (L4). Niedawno S. S. Sheppard, et
al. ogłosili odkrycie pierwszych 5 planetoid
trojańskich Neptuna, może któraś z nich też
okaże się podwójna?
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ne. Przykładem m ogą być ich orbity.
Podw ójną planetoidą o najkrótszym
okresie obiegu, w ynoszącą niewiele
więcej niż pół roku jest (66391) 1999
KW4 — NEA z grupy Amora. Nato
m iast najodleglejszą obecnie znaną
podwójną planetoidą jest (65489) 2003
FX ps o okresie obiegu ponad 1000 lat!
Co ciekawe, planetoida ta zbliża się do
Słońca na odległość tylko 18 AU, a od
dala aż na 187 AU!
Gorzej niestety wypada sprawa znajomości nawet podstawowych danych
księżyców planetoid. Znane są wielko
ści orbit zaledwie 82 dwóch z nich, ale
to wystarczy, żeby zauważyć ciekawe
zależności. Otóż odległości między
składnikami NEA wahają się od 0,3 km
(prawie kontaktowy!) do 7 km. Odleg
łości m iędzy składnikam i planetoid
z Głównego Pasa też są niewielkie —
wahają się od 20 km do 3400 km. Naj
w iększa rozpiętość w ystępuje za to
u TNO’s: wynosi ona od 400 km do
130000 km!
O dkrycie podw ójności planetoid
rzuca nowe światło na obraz Układu
Słonecznego. Być m oże podw ójne
TNO’s rozwiążą zagadkę Trytona, któ
ry jest być może złapanym składnikiem
dawnej podwójnej planetoidy?!
Czekajmy więc na kolejne odkry
cia — dzięki nim coraz lepiej pozna
jem y Układ Słoneczny — nasze naj
bliższe sąsiedztwo...
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII
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Porównanie odległości w skali logarytmicznej składników planetoid posiadających księżyce (zwane z angielskiego moonletkami). Macierzy
ste planetoidy uszeregowano według wzrastającej średniej odległości ich od Słońca

L iteratura:

(1 ] Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, A survey fo r outer
satellites o f Mars: limits to complete

n ess, The A stronom ical Journal,
128:2542-2546, 2004 November.
|2| Scott S. Sheppard, Outer irre
gular satellites o f the planets and the

Strony WWW, które warto odwiedzić:
Strony Głównych Odkrywców:
S.S. Sheppard: http://www.dtm.ciw.edu/sheppard/
D.C. Jewitt:
http://www.ifa.hawaii.edu/faculty/jewitt/HomeSite/Home.html
M. Holman: http://cfa-www.harvard.edu/~mholman/
B. Gladman: http://www.obs-nice.fr/gladman/
J.J. Kavelaars: http://salish.dao.nrc.ca/~kavelaar/
Strony Ważniejszych Obserwatoriów:
Mauna Kea (Hawaje):
http://www.ifa.hawaii.edu/mko/about_maunakea.htm
Cerro Tololo Chile): http://www.ctio.noao.edu/ctio.html
Palomar (USA): http://www.astro.caltech.edu/observatories/palomar/
Przykładowe Strony o księżycach:
JPL Solar System Dynamics: http://ssd.jpl.nasa.gov/
Strony Philipa J. Stooke’a (księżyce o nieregularnym kształcie):
http://publish.uwo.ca/~pjstooke/plancart.htm
http://www.ssc.uwo.ca/geography/spacemap/contents.htm
Cassini-Huygens: http://saturn.jpl.nasa.gov/home/index.cfm
The Nine (Eight) Planets: http://www.nineplanets.org/
Solar System Exploration: http://sse.jpl.nasa.gov/index.cfm
Views of the Solar System:
http://www.solarviews.com/eng/homepage.htm
Monde des Monats: http://www.monde.de/index3.html
Księżyce Układu Słonecznego: http://ksiezyce.republika.pl
Księżyce Planetoid: http://moonlets.republika.pl
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ir relationship with asteroids, comets
and Kuiper Belt objects, Asteroids,
Comets, Meteors Proceedings IAU
Symposium No. 229, 2005.
|3] David C. Jewitt, Scott S. Shep
pard, Carolyn Porco, Jupiter’s Outer
Satellites and Trojans, Invited review
for JUPITER, edited by Fran Bagenal,
Cambridge University Press, Cambridge.
|4| http://www.orbitsimulator.com/
gravity/articles/kozai.html
[5] Agnieszka Kryszczyńska, To
warzyskie planetoidy, Urania-Postępy
Astronomii 2/2006.
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Niniejszy artykuł został napisany na
podstawie mojego referatu podczas
VIII Konferencji Sekcji Obserwatorów
Komet PTMA „Struktura i ewolucja
komet i innych drobnych ciał Układu
Słonecznego
Chciałbym podziękować Panu Prof.
Michałowi Ostrowskiemu za uwagi
i poprawki do niniejszego tekstu.
Andrzej Karoń je s t miłośnikiem
astronomii, a z zawodu grajikiem
komputerowym. Należy do olkuskie
go Koła Miłośników Astronomii
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Wczesne
obserwacje
rozbłysków
słonecznych
am es Stanley H ey w książce
„The Radio Universe” [5] opi
sał swoje spostrzeżenie z lutego
roku 1942, kiedy to emisje radiowe za
kłóciły funkcjonowanie angielskiego
systemu radarowego. Autor wskazał
Słońce jako przyczynę tego stanu rze
czy dla fal o długościach 8 i 4 m.
1 marca o godzinie 7.27 czasu GMT
obłok plazmy słonecznej dotarł do Zie
mi, co wiadomo z opisu F.J.M. Strattona zamieszczonego w Nature w roku
1946 [18], powodując burzę magne
tyczną. Z tej samej publikacji wiado
mo również, że 28 lutego o godzinie
12.00 czasu Greenwich został zareje
strowany tzw. Short Radio Fadeout,
który trwał aż do godziny 20.00, co
um ożliw iło identyfikację rozbłysku
optycznego będącego przyczyną bu
rzy. 1 marca został również odkryty
efekt Forbusha zarejestrowany w Godh a v n , C h e lte n h a m , C h ristc h u rc h
i w Londynie, w trakcie burzy magne
tycznej, której początek — zgodnie
z aktualną w iedzą — nastąpił z opóź
nieniem w ynikającym ze struktury
słonecznego pola magnetycznego (20
do 70 godz.).
Zwiększona i niesłabnąca emisja na
obserwowanej długości fali pojawiła
się popołudniem 26 lutego, nie zaob
serwowano jej jednak ponownie po 28
lutym, nie obserwowano również nocą.
Emisję zarejestrowano w Hull, Bristo

J
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lu, Southampton i Yarmouth. Wg pu
blikacji Jamesa Heya [3] operatorzy
radarów ustalili kierunek źródła pro
mieniowania i obserwowali jego ruch
dobowy. Miało się ono znajdować sta
le w pobliżu Słońca.
N a podstawie intensywności świe
cenia katodow ego (takiego ja k we
współczesnym ekranie telewizyjnym)
oszacow ano, że moc dochodzącego
promieniowania była sto tysięcy razy
większa od tej, jakiej można oczekiwać
od ciała doskonale czarnego o tempe
raturze 6000 K. Tak wyliczony poziom
krótkotrwałych emisji był jednak za
wysoki — 10-krotnie przekraczał war
tość dla najbardziej energetycznego ze
współcześnie zaobserwowanych i za
nalizowanych rozbłysków.
Czy odkrycie radiopromieniowania
słonecznego (rozbłysków radiowych)
mogło być jedynie przypomniane w ro
ku 1942?
W roku 1932 Karl Jansky (Bell Te
lephone Labs) badał przestrzenny roz
kład najczęstszych radiowych zakłóceń
burzowych, które mogłyby mieć wpływ
na dalekozasiegową łączność radiową.
Stwierdził zmienność dobową.
W spółcześnie wiadomo, że Słoń
ce spokojne jest jaśniejsze od G alak
tyki na częstotliw ościach pow yżej
100 MHz (długość fałi 3 m) i przyćmie
wa Galaktykę na wszystkich zakresach
w czasie rozbłysków. Z tego względu
1/2007

Jansky Słońca nie dostrzegł. Obserwo
wał on w zakresie 20,5 MHz (14,6 m)
i zauważył jedynie centrum Galaktyki.
Mógłby zauważyć krótkotrwałe rozbły
ski radiowe ze względu na przenoszoną
przez nie energię, ale ich nie opisał i nie
przypisał Słońcu, chociażby ze wzglę
du na kierunek ruchu na sferze niebie
skiej stwierdzony przy kolejnych ob
serwacjach. Nie obserwował również
zakłóceń powstających w jonosferze,
gdyż częstotliwość ta przekracza naj
większe wartości częstotliwości pla
zmowych dla jonosfery. Galaktykę za
obserwował wtedy, gdy znajdowała się
„o godzinę” od dziennej gwiazdy [6],
Słońce obserwowane w „pobliskiej”
długości fali 9 m ma widomą średnicę
około 20°, a na tej długości fali, którą
posłużył się Karl Jansky, jest prawdo
podobnie jeszcze większe. Gdyby było
bardzo duże, obserwujący mógłby je po
prostu przeoczyć.
Rok 1937 to czas maksimum aktyw
ności słonecznej. W ówczas powstała
tzw. służba słoneczna ciągłej obserwa
cji powierzchni Słońca w zakresie linii
H a umożliwiającej identyfikację roz
błysków optycznych. W roku 1939
Grotę Reber zbudował radioteleskop
i już 7 maja zarejestrował emisję ra
diow ą obszaru Drogi M lecznej. Nie
opisał radioprom ieniow ania Słońca,
obserwując na fali o długości 1,9 m.
O wcześniejszych swoich obserwacjach
w zakresie 9 i 33 cm Reber napisał je
dynie, że Słońca również nie zaobser
wował [8]. Natomiast nie wiadomo, kie
dy te miałyby być przeprowadzone.
James Hey wymienił rok 1937, ale wów
czas radioteleskop Rebera był chyba
jeszcze w trakcie budowy.
Grotę Reber w publikacji zamiesz
czonej w Proceedings o f I.R.E. w lu
tym 1940 r. stwierdził, że: „Testy ze
Słońcem przeprowadzane są raczej za
wsze w niekorzystnych warunkach, ale
jeśli promieniowanie z tego ciała (nie
bieskiego) pojawia się to ma natężenie
mniejsze niż 4x 10~24 W/ cm2/kHz przy
częstotliwości 160 M Hz”. Wszystkie
wyniki pomiarów [ 10] jas-ności Galak
tyki, które zamieścił w tym samym pi
śmie w roku 1942, są o rząd niższe.
Z aobserw ow ana najpóźniej w paź
dzierniku 1939 r. galaktyka w Andro
medzie [9] jest nawet 50-krotnie mniej
jasna od Słońca. Przy takiej czułości
radioteleskopu Słońce pow inno być
dostrzegalne.
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W publikacji, k tóra ukazała się
w The Astrophysical Journal (1940)
[9], zamieścił wynik dwudziestu obser
wacji natężenia radiowego Galaktyki
dla różnych długości galaktycznych.
Pomiary dla tego samego miejsca w
Galaktyce wykonane w odstępie jed
nodniowym różnią się nawet dwukrot
nie, żaden z nich nie osiągnął jednak
w artości 10-24 W /cm 2/kHz. Ponadto
Grotę Reber, uśredniając wyniki obser
wacji w paśmie częstotliwości, syste
matycznie zaniżał wartość zaobserwo
w anego stru m ien ia , w sp ó łrzęd n e
równikowe potraktował jako galaktycz
ne, zaś sam wykres sporządził w spo
sób, jakby obserwacje przeprowadza
ne były na szerokości geograficznej
Hawajów. W rzeczywistości obserwo
wał z Wheaton w stanie Illinois (kilka
naście kilom etrów od laboratorium
Fermiego) w dniach, gdy Słońce nie
zasłaniało Galaktyki.
The Astrophysical Journal kolejną
publikację Rebera zam ieścił w roku
1944. Zawiera ona wynik obserwacji
z końca 1943 r. — radiową mapę Ga
la k ty k i, której ją d ro je s t w ła śn ie
przesłaniane przez Słońce. Wśród trwa
jących sekundy wzmocnień promienio
w an ia pow odow anych przez p rz e 
jeżdżające samochody zarejestrowano
również zjawiska bardziej długotrwa
le. Ich źródłem jest wyłącznie Słońce.
R eber nie zaobserwował tym razem
galaktyki w Andromedzie, tłumacząc to
zasięgiem radioteleskopu, w którym
wymienił wyposażenie [13]. Natężenie
emisji ze Słońca dla tej samej długości
fali jest w przybliżeniu tego rzędu co
centrum Galaktyki. [11].
W roku 1945 ukazała się publikacja
G.Soutwortha (USA) [17], który uży
wając radaru mikrofalowego zaobser
wował w połowie roku 1942 emisje
Słońca spokojnego na falach centyme
trowych (3 i 10 cm). Natężenie promie
niowania na fali 10,7 cm jest używane
współcześnie jako wygodna miara ak
tyw ności słonecznej od czasu, gdy
stwierdzono, że wyraźniej od innych
odtwarza zmiany liczby Wolfa. Kolejną
była publikacja Jamesa Heya (1946)
w Nature.
W roku 1955 również w Nature uka
zały się dwa artykuły Rebera. Fine struc
ture o f so la r radio transients [15]
zawiera dyskusję kilku obserwacji prze
prowadzanych od roku 1953 na Hawa
jach. Reber opisał w nim emisje prze
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

kraczające poziom tła, najczęściej poja
wiające się w pobliżu częstotliwości
156-160 MHz (1,9 m). Czas trwania
fluktuacji w zależności od stanu aktyw
ności Słońca był różny i wahał się od 2
do 6 s. To mogły być rozbłyski.
W drugiej publikacji Reber zamie
ścił wyniki obserwacji na częstotliwo
ściach poniżej 100 MHz (na których
Słońce jest zawsze ciemniejsze od Galaktyki).[ 14] Zinterpretował swe obser
wacje dla 20, 30 i 50 MHz jako obser
wacje jonosfery, podczas gdy wiadomo,
że są to częstotliwości większe od cha
rakterystycznych częstotliwości pla
zmy jonosferycznej. Zauważył fluktu
acje trwające od 2 do 30 min w okresie
równonocy jesiennej, co współcześnie
wiąże się z nachyleniem osi rotacji
Słońca. Taka aktywność pojawia się
w trakcie cyklu corocznie w pobliżu je 
siennego zrównania dnia z nocą lub na
wiosnę, gdy jest to cykl sąsiedni, czę
sto nie towarzysząc rozbłyskom.
Źródłem rozbłysków radiowych są
znane od 1859 r. rozbłyski słoneczne
(ale np. Stephen Gray [16] obserwował
rozbłysk 27 XII 1705 r., a podobne zja
wisko zaobserwowano bez użycia przy
rządów optycznych już w roku 1638).
Zjawisko jest związane z uwalnianiem
energii pól m agnetycznych na po
wierzchni Słońca, zmianą struktury li
nii sił pola magnetycznego i kształto
waniem się obłoku plazmowego, który
następnie wędruje poprzez Układ Sło
neczny, ogarniając swymi rozmiarami
(w sprzyjających przypadkach) ziemską
magnetosferę.
O tw arciu linii słonecznego pola
m agnetycznego to w arzyszą em isje
prędkich, poruszających się z prędko
ściami relatywistycznymi elektronów
promieniujących w zakresie radiowym,
tzw. rozbłyski radiowe III rodzaju. Te
obserwuje się dosyć często również
wtedy, gdy nie powstaje obłok plazmo
wy. Przy przemieszczaniu się obłoku
plazmowego poprzez atmosferę sło
neczną są możliwe emisje rozbłysków
radiowych II rodzaju, tworzących się
przed i za obłokiem jako efekt powsta
jących fal uderzeniowych. Takie radioe m isje o b se rw u je się w zw ią zk u
z mniej więcej co drugim rozbłyskiem.
Charakteryzują się dryfem częstotliwo
ści: początkowo są to fale decymetro
we, a przy opuszczaniu przez obłok sło
necznej korony — metrowe. Pomiar
szybkości zmian częstotliwości pozwa-
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la na szacowanie prędkości obłoku pla
zmowego, ta sięga (w pobliżu Ziemi)
1800 km/s, ale zdarza się, że wynosi
jedynie 400 km/s, nieznacznie przekra
czając prędkość wiatru słonecznego.
Źródłem promieniowania radiowe
go jest również wnętrze obłoku plazmo
wego — w co dwudziestym obserwo
wane są rozbłyski IV rodzaju. Co drugie
przejście przez słoneczny południk cen
tralny (CMP) dużej grupy plam, czę
sto dostrzegalnych bez użycia przyrzą
dów o p o w iększeniu kątow ym (jak
zauważył H.W.Newton w roku 1958),
było źródłem zwiększonego poziomu
emisji utrzymującego się przez kilka
dni. Emisje takie dla fali o długości
4,1 m sięgały naw et 1300 su (czyli
10~22 W/m2). [4] Taką długotrwałą emi
sję stwierdzili operatorzy radarów w ro
ku 1942. Współcześnie nazywane jest
to burzą szumową i od zjawiska roz
błysku różni się długotrwałością. Gru
pa plam, która wówczas przechodziła
przez słoneczny południk w końcu lu
tego, mogła być obserwowana bez uży
cia przyrządów o powiększeniu kąto
wym. Również w roku 1932 pojawiły
się trzy duże, dobrze widoczne grupy
plam [1]. Ostatnią z serii, grudniową
obserwację przeprowadził Karl Jansky
dwa dni przed tym, gdy jedna z grup
plam znalazła się na wschodnim brze
gu tarczy Słońca, w związku z tym nie
mógł zaobserwować burzy szumowej.
Angielski system radarowy istnieją
cy od 1935 r. um ożliwiał dokonanie
podobnego [7] spostrzeżenia wcześniej,
szczególnie w latach szczytu aktywno
ści, czyli w roku 1937 lub np. w dniach
31 sierpnia — 1 września 1939 r., gdy
słoneczny południk przekraczała gru
pa plam o jeszcze większej powierzch
ni. Nic o tym jednak nie wiadomo, tak
jak nie wiadomo, by którykolwiek z ist
niejących wówczas angielskich rada

rów wykorzystywał wymienione przez
Jamesa Hey długości fali (nawet takie
jak w oryginalnych publikacjach w Na
ture tzn. 4 i 6 lub 5 m [12]). Pierwszy
radar funkcjonował na częstotliwości
podobnej do wykorzystywanej przez
Karla Jansky’ego. W 1936 r. na wyspie
H elgoland zainstalow ano pierw szy
z niem ieckich radarów, rejestrujący
promieniowanie o długości fali 2,4 m,
a zatem podobnej do tej, na jakiej emi
sje radiowe zaobserwował James Hey.
Emisja Słońca spokojnego jest do
dziś obserwowana w obserwatorium
w Piw nicach na częstotliw ości 127
MHz (podobieństwo częstotliwości ra
diostacji pokładowej muzealnego już
Mig 21 bis jest chyba przypadkowe).
Jest to jednocześnie częstotliwość naj
bardziej zbliżona do tej, na jakiej ob
serwował Grotę Reber, czyli 160 MHz.
Funkcjonował tam również radiospektrograf dla zakresu długości fal od 4 do
30 m, którym obserwowano Słońce.
Przy pom ocy dużego interferometru
obserwowano trwające kilka tygodni
zaćmienie przez Słońce pozostałości po
supernowej Taurus A na częstotliwości
32 MHz. Nie ma natomiast żadnych
opublikowanych dowodów obserwacji
przeprowadzonych na długości fali ta
kiej, jak ą wybrał Karl Jansky.
Na częstotliwościach zbliżonych do
tej, na jakiej obserwował Karl Jansky,
przypadkowo dzienne emisje słonecz
ne z rozbłysków zaobserwowali w la
tach 1936-1937 radioamatorzy. Edward
Appleton, który zbierał raporty o po
dobnych wydarzeniach, już wtedy wie
dział, że są to emisje ze słonecznych
obszarów aktywnych. Poprawnie osza
cow ał rząd tem peratury źródła tych
emisji na około 60 min stopni Kelwi
na, a tak gorące ich źródło mogłoby
być jedynie na Słońcu. Wymienił rów
nież nazwisko obserwatora — D.W.

Heightman, który w roku 1936 zauwa
żył emisje na częstotliwościach z za
kresu 10-40 MHz. [2]
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Góry na Tytanie
Podczerwona kamera na pokładzie sondy
kosmicznej Cassini „przebiła się” przez
grubą i mglistą atmosferę największego
satelity Saturna, Tytana, i uzyskała w paź
dzierniku 2006 r. obraz najwyższych gór na
tym księżycu. Rozciągają się na przestrze
ni ok. 150 km i mają wysokość ok. 1,5 km.
Podobne są do gór Sierra Newada na za
chodnich terenach Stanów Zjednoczonych
na Ziemi.
Na krawędziach gór tytanowych do
strzec można jasny depozyt — przypusz
cza się, że to jest śnieg metanowy lub inny
materiał organiczny. Lodowe góry Tytana
powstały prawdopodobnie tak samo jak
śródoceaniczne grzbiety na Ziemi z mate
riału wytryskującego ze szczelin powsta
jących w miejscach rozrywania się po
wierzchniowych płyt tektonicznych.
Fot. Zespół VIMS, Uniwersytet Arizoński,
ESA, NASA

Teleskop warszawski i Krzyż Południa

Kopula teleskopu warszawskiego na tle nocnego nieba. Widoczne charakterystyczne układy gwiazd Krzyża Południa
oraz (niżej) Alfy i Bety Centaura. W głębi teleskop Swope. Fot. Igor Soszyński
1/Q007
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Rejestracja obrotowego ruchu rozgwieżdżonego
nieba wokół bieguna to tzw. jazda obowiązkowa
wastrofotografii. Prezentowane zdjęcie to efekt
25 min naświetlania filmu Fuji 200 przez obiektyw
Vivitar 2,5/28 mm. Fot. Dariusz Dorosz

Bardzo dobre jakościowo zdjęcie Księżyca to dzieło Pawła Turka
wykonane 30 października podczas obozu astronomicznego Kudłacze 2006 (teleskop Synta 200/1000 mm z korektorem komy Baadera MPCC, montaż Taka ha shi EM200, Canon 300D modyfikowany,
ISO 800 ASA, t = 1/640 s)

Zachód Jowisza i nadchodząca burza 21 sierpnia 2006 r. ok. godz. 21:40 w Żabikowie. Fot. Dariusz
Dorosz (eksp. 1 min, obiektyw Vivita r 2,5/28 mm, film Fuji 200)
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Meteoryt Tagish Lake

Życiodajny meteoryt?
W 2000 r. w taflę skutego lodem kanadyjskiego jeziora Ta
gish wpadły szczątki bolidu, w składzie którego naukowcy
doszukali się związków organicznych.
Odkryte globule są podobne do tych, które występowały
w meteorytach znalezionych kilka lat temu, lecz tym razem
naukowcy są pewni ich nieziemskiego pochodzenia. Mete
oryt kanadyjski został zebrany zaledwie po tygodniu od upad
ku, więc nie zdążył jeszcze ulec lokalnym, organicznym za
nieczyszczeniom. Poza tym niezwykły skład izotopowy
związków chemicznych występujących w odkrytych globu
lach dowodzi, że musiały one powstać w bardzo niskich tem
peraturach, bliskich zeru bezwzględnemu. Tak zimno mog
ło być w pierwotnym obłoku molekularnym, z którego po
wstał nasz Układ Słoneczny.
Meteoryt Tagish Lake należy do bardzo rzadkich i deli
katnych chondrytów węglistych. Podczas przejścia przez at
mosferę ziemską rozpadają się one niemal w pył, rozsiewa
jąc niesiony w swym składzie materiał organiczny na bar
dzo rozległe obszary. Czy ziemskie życie wzięło swój po
czątek z tych meteorytowych związków organicznych?
Karolina Wojtkowska

Aniony w Kosmosie
Wszystkie dotychczas odkryte cząsteczki występujące
w przestrzeni kosmicznej to molekuły obojętne lub kationy.
Dopiero niedawno udało się odkryć jedną z bardzo rzadko
występujących w tym środowisku cząsteczkę o znaku ujem
nym — C6H-.
Rzadkość występowania anionów w Kosmosie jest spo
wodowana tym, że ultrafioletowe światło pochodzenia gwiaz

Obserwatorium w Green Bank
1/2007

dowego wybija wszelkie wolne elektrony w cząsteczkach.
Anion C6H- jest łańcuszkiem sześciu atomów węgla z dołą
czonym na jednym jego końcu atomem wodoru oraz jed
nym wolnym elektronem. Być może duży rozmiar tej czą
steczki (znacznie większy niż większość kosmicznych czą
steczek) sprawia, że jest ona bardziej stabilna w nieprzy
jaznym, międzygwiazdowym środowisku.
Informacja o budowie chemicznej materii przestrzeni ko
smicznej jest kluczem do wyjaśnienia ewolucji związków od
postaci najprostszej do takiej, jaka stałaby się podstawą or
ganicznego życia.
Nowa molekuła została wykryta na podstawie danych
radiowych. W celu dokładnego określenia częstości radio
wych, w jakich należało obserwować niebo, odkrycie zosta
ło poprzedzone wieloma eksperymentami laboratoryjnymi.
W „polowaniu” na C6H- użyto teleskopu Roberta C. Byrda
w Green Bank. Molekułę znaleziono w dwóch odrębnych
obszarach. Pierwszy z nich to gazowa otoczka wyewolu
owanego czerwonego olbrzyma IRC+10216 w gwiazdozbio
rze Lwa, drugi to zimny obłok molekularny TMC-1 w Byku.
Karolina Wojtkowska

Artystyczna wizja czarnych dziur

Ekstremalne wirowanie
Astronomowie amerykańscy odkryli czarną dziurę wirującą
z prędkością 950 obrotów na sekundę. Taka wartość mieści
się między 82% a 100% wartości maksymalnej wynikającej
z ogólnej teorii względności Einsteina.
Nowy obiekt o nazwie GRS 1915+105 jest najmasywniejszy spośród dwudziestu czarnych dziur, których masę
udało się wyznaczyć. Wszystkie one przebywają w rentge
nowskich układach podwójnych, w których czarna dziura
i gwiazda normalna, np. typu słonecznego krążą dookoła
wspólnego środka masy. W układach takich gaz pochodzą
cy od gwiazdy jest przechwytywany przez dziurę w proce
sie akrecji. Im gaz znajduje się bliżej dziury, tym bardziej się
rozgrzewa i zaczyna emitować promieniowanie w rentge
nowskim zakresie widmowym. Analiza takiego widma po
zwala określić prędkość rotacji obiektu. Technika ta jest opar
ta na podstawowych założeniach teorii względności. Gaz
opadający na czarną dziurę świeci jedynie do pewnej od
niej odległości określanej mianem horyzontu zdarzeń. W od
ległości mniejszej od horyzontu gaz opada zbyt szybko, aby
mogła nastąpić emisja promieniowania. Owa krytyczna od
ległość od centrum czarnej dziury zależy od prędkości jej
rotacji: im mniejsza jest ta odległość, tym potężniejszy sy
gnał rejestrowany w rentgenowskim zakresie widma. Kom
binacja temperatury tego promieniowania z jego jasnością
daje informację o położeniu horyzontu zdarzeń oraz o pręd
kości rotacji obiektu.
Karolina Wojtkowska

U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

25

z kraju i ze świata

Sympozjum Europejskiej Sieci Interferometrii
Wielkobazowej EVN w Toruniu
zym jest Europejska Sieć In względnie tanie, szybkie, niezawodne, 1915+105 jest układem podwójnym zło
terferometrii Wielkobazowej a przede wszystkim bardzo pojemne, żonym z gwiazdy typu K-M i czarnej
{European VLBI Network, wyparły one całkowicie taśmy magne dziury o masie 14x 104 mas Słońca i ce
EVN), najprościej sprawdzić na... tyczne, które „królowały” w VLBI od chuje go duża zmienność w dziedzinie
www.evlbi.org, skąd można się dowie samego zarania tej techniki, tj. od 40 rentgenowskiej i radiowej. „Rozbłyski”
dzieć, że jest to unikalny instrument lat. Tym, co stanowi jednak o wyjątko tego obiektu skutkują wyrzutami mate
współczesnej astronomii, odznaczają wej wartości EVN, jest możliwość pro rii poprzez strugi na odległości rzędu
cy się wielką rozdzielczością kątową, wadzenia w niej na coraz szerszą skalę 10 000 j.a. W większej skali ich radio
a przy tym wysoką czułością wynika obserwacji w czasie rzeczywistym, we obrazy są uzyskiwane np. siecią
jącą z dużych rozmiarów europejskich a więc tak, że sygnały z radiotelesko VLA, gdzie obrazy można uzyskiwać
radioteleskopów.
pów rozrzuconych po całym kontynen niemalże natychmiast po obserwacji. To,
Co dwa lata społeczność astrono cie docierają do korelatora po łączach że e-EVN też produkuje wyniki prawie
mów korzystających z niej spotyka się światłowodowych, a nie, że są do nie natychmiastowo, pozwala na uzupełnia
na sympozjach naukowych, gdzie pre go przywożone na nośnikach magne nie obrazów z dużego pola widzenia
zentowane są najnowsze wyniki badań tycznych, jak to ma miejsce w klasycz i małej rozdzielczości (VLA) z obrazem
prowadzonych w oparciu o dane uzy nej VLBI.
w małym polu widzenia, a więc obej
skane z obserwacji przy użyciu EVN.
Ostatnie — już ósme — takie sympo
zjum odbyło się w Toruniu w dniach od
26 do 29 września 2006 r., a jego orga
nizatorem było Centrum Astronomii
UMK. W Sympozjum uczestniczyło
110 osób z całej Europy, a ściślej Eura
zji, jako że do EVN należą również ra
dioteleskopy w Chinach. Ponadto lo
kalne sieci interferometrii działające na
zasadzie VLB1 działają także w Japo
nii i Korei, co skutkowało tym, że go
ściliśmy także sporą grupę uczestników
z tych krajów.
g | ■ ^ . | ii
* Y f 'v V p "
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Na 8. Sympozjum EVN przedsta
wiono 62 referaty i 24 plakaty. Obej
mowały one szerokie spektrum badań
2 6 - 2 9 S e p t e m b e r 2 0 0 6 TO R U Ń - PO LA N D
m.in. takich obiektów, jak: aktywne
galaktyki, soczewki grawitacyjne, megamasery i masery gwiazdowe. Szero
Przekształcenie EVN w e-EVN ma mującym sam mikrokwazar, i bardzo du
ko dyskutowano też kwestie technicz wielorakie znaczenie. Od strony czy żej rozdzielczości (e-EVN).
ne. W tej m aterii EVN dysponuje sto praktycznej oznacza to dwie nieba
Więcej na temat konkretnych wyni
najlepszymi rozwiązaniami, nadążając gatelne korzyści: zwiększenie nieza ków naukowych prezentowanych na 8.
w pełni za aktualnym stanem techniki wodności przy jednoczesnej obniżce Sympozjum EVN można przeczytać na
VLB1 czy wręcz ustanawiając standar kosztów; przesyłka kurierska zawiera stronie internetowej: www.astro.uni.tody w tym względzie. Głównym celem, jąca ok. 100 kg taśm magnetycznych run.pl/evn2006. Są tam między inny
do którego się zmierza, jest obserwo do tanich nie należała. Od strony me mi dostępne streszczenia referatów
wanie w coraz szerszym paśmie czę rytorycznej zaś oznacza to przede i plakatów oraz pliki z prezentacjami.
stotliwości, co z kolei skutkuje jeszcze wszystkim uczynienie z EVN instru Zgodnie z duchem czasu — skoro EVN
wyższą czułością instrumentu. A ponie mentu dającego wynik naukowy nie stała się e-EVN — publikacja pełnych
waż szerokość pasma wynika z tempa omalże natychmiast po wykonaniu ob tekstów referatów (Proceedings) też
próbkowania, a następnie tempa reje serwacji. Dobrym tego przykładem przyjmie formę elektroniczną i będą
stracji danych, zapisu obserwacji do może być zaprezentowana na Sympo one dostępne z początkiem 2007 r. na
konuje się dziś na pakietach dyskowych zjum obserwacja mikrokwazara GRS serwerze e-wydawnictwa Proceedings
o typowej pojemności 3,2 TB (terabaj 1915+105 dokonana 21 kw ietnia o f Science: http://pos.sissa.it.
ta). Dzięki temu, że dyski są obecnie 2006 r. przy użyciu e-EYN. GRS
Andrzej Marecki
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Otwarcie i „chrzest” Obserwatorium Astronomicznego
Uniwersytetu Opolskiego
rzed pięciu laty U niw ersytet
Opolski otrzyma! w darze od
Fundacji von Humboldta tele
skop M eade LX-200 wraz ze skrom
nym wyposażeniem. (Pisaliśmy o tym
w „U ranii •— Postępy A stronom ii”
w numerze 4/2001, s. 172-173.) Przez
większość czasu, jaki odtąd upłynął, te
leskop był używany jako narzędzie prze
nośne, bez stałego, profesjonalnego osadowienia. M iejsce jego docelowego
usytuowania — Obserwatorium Astro
nomiczne Uniwersytetu Opolskiego —
ciągle nie było gotowe wskutek braku
uczelnianych środków finansowych.
Pod koniec tej pięcioletniej drogi moż
na było wreszcie zakończyć prace dzię
ki drugiemu wspaniałomyślnemu dar
czyńcy Uniwersytetu Opolskiego —
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, która
sfinansowała zarówno budowę całej in
frastruktury technicznej Obserwatorium,
jak i zakup umeblowania (w większości
wykonanego „na miarę”) do przyległej
sali seminaryjno-dydaktycznej i po
mieszczenia operatora.
Obserwatorium Astronomiczne UO
powstało na szczycie (na XII i XIII pię
trze) DS-u „Niechcic”, niemal w cen
trum cam p u su u n iw e rsy te c k ie g o ,
w otoczeniu dość uciążliwych świateł
miejskich. Architektura tego budynku
jest wysmakowana, a sama budowla
jest jedną z piękniejszych w Opolu. Ten
niewątpliwy atut budynku był jednak
także poważnym problemem dla pro
jektantów obserwatorium astronomicz
nego, które docelowo miało ten budy
nek zwieńczyć. W szczególności nie
wchodziło tu w rachubę standardowe
rozwiązanie — ustawienie na szczycie
budynku rutynowej, rozsuwanej i ob
rotowej kopuły. Funkcjonalnie takie
właśnie rozwiązanie byłoby najbardziej
uzasadnione, ale nie miało aprobaty
głównego architekta miasta. Przyjęto
więc rozwiązanie rozsuwanego dachu,
uformowanego przy tym na podobień
stwo wycinka paraboloidalnego walca.
Jest to rozwiązanie chyba oryginalne,
bardzo estetyczne, choć stwarzające
pewne problemy w działaniu.

P
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Wielkie chwile w lokalnym środowi
sku akademickim i przysłowiowe „pięć
minut” w skali kraju nadeszły dla Obser
w atorium pod koniec października
2006 r. W dniu 27 października tego roku
odbyło się uroczyste otwarcie Obserwa
torium Astronomicznego Uniwersytetu
Opolskiego oraz nadanie mu imienia zna
komitości światowej nauki, opolanina
z urodzenia — Teodora Kałuży. Uniwer
sytet Opolski miał zaszczyt gościć czo
łówkę przedstawicielstwa polskiej astro
nom ii i astrofizyki — profesorów :
Andrzeja Woszczyka— Prezesa Polskie
go Towarzystwa Astronomicznego, Ka
zimierza Stępnia, w dwóch rolach— jako
Przewodniczącego Komitetu Astronomii
PAN i Wiceprzewodniczącego Rady Fun
dacji na rzecz Nauki Polskiej (sponsora,
jak w spomnieliśmy, Obserwatorium
w końcowej fazie jego budowy), Józefa
Smaka, członka rzeczywistego PAN
i Wiceprzewodniczącego Prezydium Ko
misji ds. Stopni Naukowych i Tytułu
Naukowego, Jerzego Kreinera— budow
niczego i dyrektora obserwatorium astro
nomicznego na Suhorze pod Krakowem
oraz Michała Tomczaka i Andrzeja Pigulskiego— dyrektorów Instytutu (i Ob
serwatorium) Astronomicznego UWr.
Kierownictwo Uniwersytetu Opolskiego

reprezentowała Pani Profesor Krystyna
Czaja, Prorektor ds. Nauki i Polityki Fi
nansowej ; obecny był także Profesor Ma
rek Masnyk, Prorektor ds. Kształcenia
i Studentów.
Uroczystościom towarzyszyła sesja
naukowa pt. „Theodor Kaluza (Teodor
Kałuża) — opolanin z urodzenia, pre
kursor Wielkiej Teorii Wszystkiego”.
Przewodniczył jej Prof. Józef Musielok, Dyrektor macierzystego Instytutu
Fizyki, któremu Obserwatorium pod
lega. W im ieniu R ektora UO sesję
otworzyła Pani Prorektor, Prof. Czaja,
potem zaproszeni goście byli uprzejmi
powiedzieć od siebie po kilka okolicz
nościowych zdań. Odczytano też cie
płe listy, które nadeszły od Profesora
Antoniego Opolskiego, niegdyś pra
cownika i rektora tej Uczelni, i od Pro
fesora Bohdana Paczyńskiego z Uni
wersytetu Princeton w USA. Wszystkie
w ypow iedzi były ponadzasłużenie
życzliwe. Wręcz godzi się nazwać je
la u d a cją na cześć O bserw atorium
Astronomicznego UO, jego pomysło
dawców i budowniczych. Są one naj
bardziej zasłużone przez tych, których
w czasie uroczystości nie udało się wy
starczająco wyeksponować: przez pro
jek ta n ta całej budow li „N iechcic” ,

Okolicznościowe przemówienie na sesji wygłasza Prof. Andrzej Woszczyk, Prezes PTA
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a głównie zwieńczającego go obserwa
torium — Mgra inż. arch. Jarosława
Gawrysia i wspaniałomyślnych konsul
tantów naukowych projektu, przede
wszystkim nieżyjącego już, niestety,
Profesora Tadeusza Jarzębowskiego.
Tą drogą składamy Im niskie ukłony
podziękowania.
Kolejne wystąpienia miały następu
jących prelegentów i tytuły:
— Prof. Jerzy Kreiner (AP Kraków):
„O roli ‘małych’ teleskopów w astro
nomii”;
— Prof. Bolesław Grabowski (UO
Opole): „Świat trój-, cztero-, ... czy
dziesięciowymiarowy? Od czterowymiarowej przestrzeni Kałuży-Kleina
(K-K Theory) ku GUTE (Grand Uni
fied Theory o f Everything)',
— Mgr Marcin Szpanko: „Pierwsze testy
Obserwatorium Astronomicznego UO”.
Zarówno w wystąpieniu Pani Rek
tor, jak i w referacie piszącego te sło
wa (BG), przybliżona została słucha
czom postać uczonego, którego imię
już wkrótce potem nadano Obserwato
rium Astronomicznemu UO. Referat
naszkicował też znaczenie osiągnięć
badawczych Teodora Kałuży na szer
szym tle współczesnej mu i dzisiejszej
nauki.
Powtórzmy w encyklopedycznym
skrócie:

Theodor Franz Eduard Kaluza (Teo
dor Kałuża) urodził się 9 listopada 1885
w Opolu, zmarł 19 stycznia 1954 r.
w Getyndze — matematyk i fizyk, wy
bitny naukowiec, wprowadził do fizy
ki piąty wymiar. Sam Einstein był pod
dużym wrażeniem jego osiągnięć.
Ojciec Theodora urodził się w Ra
ciborzu, jednak sam Theodor, zgodnie
z zapisami w księgach metrykalnych
w opolskim kościele katedralnym
(Podwyższenia Krzyża Św.), w którym
został ochrzczony, urodził się w Opo
lu, wówczas niem ieckim Oppeln.
Mieszkał w domu przy ulicy Strzel
ców Bytomskich, na wyspie Pasiece,
niedaleko dzisiejszego wicekonsulatu
niemieckiego. W wieku trzech lat wy
jech a ł z rodzicam i do K rólew ca
(Kónigsberga), gdzie ukończył studia
i obronił doktorat oraz habilitację z po
granicza matematyki i fizyki. Po ha
bilitacji przez 20 lat pracował tu na sta
nowisku Privatdozenta. W 1929 r.
został profesorem na Uniwersytecie
w Kilonii, a w 1935 osiągnął tytuł pro
fesora zwyczajnego na Uniwersytecie
w Getyndze. Prowadził badania nad
grawitacją i falami elektromagnetycz
nymi w pięciowymiarowej przestrze
ni. Był poliglotą, znał 16 języków,
z których najchętniej korzystał z arab
skiego. Z częścią swojej rodziny ko

W chwilę po oficjalnym otwarciu i nadaniu imienia Obserwatorium Astronomicznemu U O
przez Panią Rektor, Prof. Krystynę Czaję. Pani Rektor w towarzystwie projektanta Obserwa
torium, mgr. inż. arch. Jarosława Gawrysia (po prawej) i współautora niniejszego tekstu (BG)
— głównych sprawców uroczystości — pod otwartą „kopułą” Obserwatorium
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munikował się po polsku. Zmarł na
dwa miesiące przed osiągnięciem wie
ku emerytalnego.
Kim był — Polakiem? Niemcem?
Czechem? Ślązakiem? M orawiani
nem? [Jego przodkowie od 300 lat za
mieszkiwali pod Raciborzem, u wylo
tu tzw. Bramy Morawskiej, nieopodal
dawnego szlaku bursztynowego.] Nie
znajdziemy na to pytanie odpowiedzi.
Chyba wszystkim po trosze. Czuł się
jednak Niemcem i w czasie pierwszej
wojny światowej służył, jako żołnierz
frontowy, w niemieckiej armii. Jako
uczony —- był obywatelem świata,
a Opole ma szczególny honor szczycić
się tym, że jest miejscem jego urodze
nia. Wrocławska fizyka ma swego pa
trona w osobie wrocławianina z urodze
nia — noblisty Maxa Borna; fizyka
opolska najpewniej podobnie zwiąże
się z nazwiskiem Teodora Kałuży.
Z książki — swoistej wizji światów
— pt. ,JilPERPRZESTRZEŃ — Na
ukowa podróż przez wszechświaty
równoległe, pętle czasowe i dziesiąty
wymiar”, autorstwa Michio Kaku, pro
fesora w City University of New York,
światowej sławy w dziedzinie fizyki
teoretycznej: „W krótkim artykule, li
czącym tylko kilka stron, mało znany
matematyk z Królewca, Theodor Ka
luza, zaproponował [w 1919 roku] roz
wiązanie jednego z największych pro
blemów stulecia. W kilku linijkach
Kaluza jednoczył teorię grawitacji Ein
steina z teorią światła Maxwella, osa
dzając teorię pola nie w czterech (jak
to było dotąd), lecz w pięciu wymia
rach. Potem wykazał, że pięciowymiarowe równania zawierają w sobie wcześniejszą czterowym iarow ą Ogólną
Teorię Względności Einsteina i pewien
dodatek. [...] Einsteinem wstrząsnął
fakt, że tym dodatkiem była dokładnie
teoria światła Maxwella. Nieznany
uczony jednym pociągnięciem pióra za
proponował połączenie dwóch naj
większych teorii pola znanych nauce,
scalając je w piątym wymiarze. [...]
Światło pojawiało się jako zakrzywie
nie w geometrii wyższych wymiarów”.
W 1926 r. szwedzki m atematyk,
Oskar Klein, połączył teorię Kałuży
z jeszcze jednym światem — z mecha
niką kwantową. W tamtym czasie od
działywania jądrowe nie były jeszcze
1/2007
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znane, a więc teoria Kałuży-Kleina (K-K
Theory) tłumaczyła w zasadzie wszyst
ko, co w tamtym czasie było do wytłu
m aczenia, w łącznie z odm iennością
mas i ładunków protonu i elektronu.
W m iędzyczasie jednak odkryto od
działywania jądrowe oraz nowe cząst
ki elementarne, których teoria Kałuży-Kleina nie przewidywała — i teoria ta
została zapomniana na półwiecze. Nie
udało się rozwikłać tego problemu tak
że Einsteinowi.
Renesans K -K Theory nastąpił w la
tach 70. ub.w., gdy inne drogi osiągnię
cia tzw. unifikacji fizyki zawiodły. Dziś
szeroka klasa teorii obejmujących gra
witację, dodatkowe wymiary i tzw. supersymetrię, noszą zamiennie nazwy
Teorii Strun, Teorii Supergrawitacji lub
Teorii W szystkiego. Są one w spół
czesną (dziesięcio- lub jedenastowymiarową) wersją teorii Kałuży-Kleina.
Na tej drodze dąży się w granicy do superteorii fizycznej (ciągle pozostającej
w sferze marzeń fizyków) — do GUTE
(Grand Unified Theory o f Everything),
która być może w jednym obrazie zdo
ła przedstawić naturę wszystkich sił,
m as i ład u n k ó w , ja k ie w y stę p u ją
w przyrodzie. Wspomnijmy przy oka
zji, że dzisiejszy stan wiedzy w fizyce,
astrofizyce i kosmologii nie przeczy ist
nieniu dodatkowych wymiarów prze
strzeni, a sama K -K Theory wydaje się
podsuwać znakomite tłumaczenie od
krytego w ostatnich dekadach, niezro
zumiałego „dziwu natury” — ciemnej
materii, dominującej we Wszechświecie, a niewidocznej w żadnym zakresie
promieniowania.
W ieczorem Pani Rektor, Profesor
Krystyna Czaja, dokonała oficjalnego
otwarcia Obserwatorium Astronomicz
nego i nadania mu imienia Profesora
Teodora Kałuży. Obserwatorium zosta
ło tym samym oficjalnie oddane w służ
bę Uniwersytetowi, miastu i regiono
wi. Ma ono szansę stać się magnesem,
przyciągającym ambitną, uzdolnioną
młodzież do studiowania na kierunkach
ścisłych — jednak przy pewnym (eta
tow ym ) w sp arciu ze strony w ładz
uczelni.
Podstawowym przyrządem obser
wacyjnym placówki jest (podobnie jak
było 5 lat temu) teleskop Schmidt-Cassegrain LX-200 firmy Meade o średni
1/2007

Prof. Smak i prof. W oszczyk z autorami tego tekstu (obaj autorzy — po lewej) w Obserwato
rium. W głębi — modele przyrządów kopernikańskich, pamiątki po obchodach rocznicowych
sprzed ponad trzydziestu lat

cy zwierciadła 30 cm i ogniskowej 3 m.
Odbiornikami światła są dwie chłodzo
ne termoelektrycznie kamery CCD —
stosunkowo wielkoformatowa matryca
FLI IMG-6303E oraz mała SB1G ST7E, wraz z zestawem fotometrycznych
filtrów UBVRI. Przy współpracy z te
leskopem Meade LX-200 kamera FLI
pozwala na uzyskanie pola widzenia
33'x21' (w przypadku kamery SB1G —
tylko 8'x5'). Z kam erą SB1G ST-7E
m o że w sp ó łp raco w ać sp e k tro g ra f
SBIG SGS; taki układ daje możliwość
rejestrowania widm jasnych obiektów.
W szystkie dane pomiarowe, zebrane
przez kamery CCD, są transmitowane
on-line do pom ieszczenia operatora
(pokoju-sterowni) lub do Internetu.
Do celów dydaktycznych i popula
ryzatorskich wykorzystywane sąm.in.:
teleskop Celestron NexStar 8i o śred
nicy lustra 20 cm oraz teleskop słonecz
ny firmy Coronado, umożliwiający ob
serw acje Słońca w linii w idm ow ej
H-alfa.
Głównym programem obserwacyj
nym jest monitorowanie nieba w celu
poszukiwania gwiazd zmiennych w sto
sunkowo szerokich polach widzenia,
z wykorzystaniem zarówno teleskopu
typu Schmidt-Cassegrain, jak i refraktora apochromatycznego o ogniskowej
600 mm. Obserwatorium ma połącze
nie światłowodowe z uniwersyteckim
serwerem obliczeniow ym Clusterix,
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który w tych dniach przechodzi fazę
wstępnego rozruchu. Z chwilą pełnego
uruchomienia Clusterixa możliwa bę
dzie bieżąca redukcja danych obserwa
cyjnych i publikowanie ich w Interne
cie. Dodatkowe algorytmy będą służyły
monitorowaniu małych ciał układu sło
necznego oraz poszukiwaniu komet,
asteroid (zwłaszcza potencjalnie koli
zyjnych z Ziemią) i gwiazd superno
wych. Drugi program badawczy obser
w atorium przew iduje szczegółow e
obserwacje fotometryczne jaśniejszych
gwiazd zmiennych krótkookresowych,
na przykład gwiazd typu W Ursa Majo ris. Jedynym utrudnieniem , jak ie
może przeszkadzać prowadzeniu tak
zaprojektowanych obserwacji, jest brak
dobrej pogody fotometrycznej.
O bserw atorium otw arte je st na
współpracę z innymi ośrodkami astro
nomicznymi w Polsce i za granicą —
w ramach własnych lub wspólnych pro
gramów badawczych.
Bolesław Grabowski,
Marcin Szpanko
Kontakt z nami:
e-mail: bgrab@uni.opole.pl
Strona WWW B. Grabowskiego:
http://draco.uni.opole.pl/~ bgrab/
bgrab/bgOl.htm
Strona KAiFT:
http://draco.uni.opole.pl/~bgrab/
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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
egoroczna konferencja w cało wej Unii Astronomicznej w sprawie Plu rozpadu jąder kometamych oraz jego
ści odbywała się w Obserwato tona” wygłosił dr Krzysztof Ziołkowski adekwatność do opisu obserwowanego
rium Astronomicznym Uniwer (Centrum Badań Kosmicznych PAN, w roku bieżącym przez wielu miłośni
sytetu Jagiellońskiego „Fort Skała” Warszawa). Prelegent przedstawił histo ków astronomii rozpadu komety 73P/
w Krakowie. Rozpoczęła się w piątek rię poglądów na temat Plutona, poczy Schwassmann-Wachmann 3.
13 października o godzinie 16 przywi nając od momentu jego odkrycia. Poka
Po części oficjalnej uczestnicy kon
taniem przybyłych gości przez Prze zane zostało, jak zmieniała się wizja ferencji zwiedzili obserwatorium, a na
w odniczącego Sekcji, dr. Tom asza Układu Słonecznego w ciągu XX w. stępnie spotkali się przy grillu. Nieste
Ściężora. D zień ten pośw ięcono na i jak obraz ten wygląda obecnie. Prele ty, pochm urne niebo uniem ożliwiło
przedstawienie planu konferencji, omó gent zwróci! uwagę na znaczenie badań przeprowadzenie jakichkolwiek obser
wienie bieżących problem ów Sekcji komet i planetoid dla zrozumienia po wacji.
W niedzielę, w trzecim i zarazem
oraz na zakwaterowanie uczestników w wstania i ewolucji Układu Słonecznego.
hotelu, mieszczącym się w sąsiednim
Wszystkie referaty wywołały oży ostatnim dniu Konferencji, jej uczest
nicy mogli wysłuchać referatów zgło
„Forcie Olszanica”.
wioną dyskusję zgromadzonych.
Po wysłuchaniu opisanych prelekcji szo n y ch p rzez czło n k ó w PTM A .
Część prelekcyjna konferencji rozpo
Obrady rozpoczęto o godzinie 10 refera
częła się w sobotę 16 października o go ogłoszono trzygodzinną przerwę.
tem dr. Marka Kubali (Poli
dzinie 10:00. Wszystkich ze
technika Krakowska, Kra
bran y ch p rzy w itał P rezes
ków) pt. „Kometa Wilka —
PTMA, dr Henryk Brancekometa niezwykła?”. Prele
wicz, przedstawiając postać
gent przedstawił kometę D/
obecnego na sali Jubilata, ob
1937 Dl (Wilk), opierając się
chodzącego niedawno 80 uro
głównie na badanym przez
dziny opiekuna naukowego
siebie, zachowanym do dzisiaj
Sekcji Obserwatorów Komet
dzienniku obserw acyjnym
PTMA, prof. dr. hab. Konrada
dr. Antoniego Wilka, jednego
Rudnickiego. Po otrzymaniu
z najwybitniejszych polskich
pamiątkowego albumu, prof.
badaczy komet, odkrywcy
Rudnicki podziękował za pa
mięć wszystkim zebranym.
omawianej komety.
Jako drugi prelegent wy
Sobota była dniem refera
Prezes PTMA, dr Henryk Brancewicz (po lewej) i prof, dr hab. Kon
stąpił dr Tomasz Ściężor (Po
tów wygłaszanych przez za
rad Rudnicki (po prawej) w drugim dniu Konferencji. Fot. T. Ściężor
proszonych gości. Jako pierw
litechnika Krakowska, Kra
szy wygłoszony został referat dr. Pawła
Po przerwie wysłuchaliśmy referatu ków) z referatem pt. „Czy amatorskie
Kankiewicza (Instytut Fizyki Akademii dr. Ireneusza Włodarczyka (Planetarium obserwacje komet mogą mieć znacze
Świętokrzyskiej, Kielce) pt. „Obserwa Śląskie, Chorzów) pt. „Czy w najbliż nie naukowe?”. Prelegent zwrócił uwa
cje CCD komet i planetoid w Obserwa szym czasie grozi nam zderzenie z aste- gę na znaczenie obserwacji prowadzo
torium A stronom icznym A kadem ii roidą?”. Prelegent przedstawił problem nych przez astronom ów am atorów ,
Świętokrzyskiej”. Prelegent przedstawił ciał zbliżających się do Ziemi, ze szcze jednocześnie precyzując bliżej to poję
prowadzone przez siebie obserwacje gólnym uwzględnieniem możliwości cie. Kolejno zostały opisane poszczegól
astrometryczne wybranych komet i pla ich zderzeń z naszą planetą. Omówio ne parametry obserwacyjne komet oraz
netoid oraz wskazał na ich znaczenie dla ny został zwłaszcza przypadek plane- ich znaczenie dla poznania fizyki pro
poznania orbit tych ciał niebieskich. W toidy Apophis, która może zderzyć się cesów zachodzących na tych ciałach nie
bieskich a także dla oceny warunków
dyskusji po referacie zwrócono uwagę z Ziemią w 2029 bądź 2036 r.
na niedocenianie pomiarów astromeJako ostatni w tym dniu referat pt. obserwacyjnych w miejscu obserwacji.
Jako ostatni prelegent wystąpił An
trycznych w obecnej astronomii polskiej „Rozpad komety 73P/Schwassmannoraz na konieczność rozwoju tego typu Wachmann 3 a model Sekaniny rozpa drzej Karoń (PTMA, Kraków) z refera
działalności.
du komet” wygłosił dr Marek Kubala tem „Wszystkie księżyce duże i m ałe...”.
Kolejny referat pt. „Obraz Układu (Politechnika Krakowska, Kraków). Prelegent, w niezwykle atrakcyjny spo
Słonecznego po decyzji Międzynarodo Przedstawiony został model Sekaniny sób, przy użyciu środków multimedial-
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w kraju
nych przedstawił obecny stan wiedzy na
temat księżyców planet Układu Słonecz
nego.
Konferencja zakończyła się o godzinie
14. Odpowiednią oprawę zapewniała jej
niewątpliwie „astronomiczna” atmosfera
Obserwatorium Astronomicznego UJ, za
którego udostępnienie dla potrzeb Kon

ferencji jej organizatorzy składają Dy
rekcji Obserwatorium gorące podzięko
wania. Była to jednocześnie ostatnia kon
ferencja w dawnej formule. W związku
z zacieraniem się granic między kometa
mi, planetoidami i innymi małymi ciała
mi Układu Słonecznego, kolejna, IX
Konferencja, nie będzie już się ograni

czała jedynie do komet i planetoid, lecz
obejmie całokształt zagadnień związa
nych z Układem Słonecznym. Konferen
cja, tym razem pod hasłem ,fizy k a ciał
U kładu Słonecznego” odbędzie się
w dniach 12-14 października 2007 r. Za
praszamy na nią już teraz!
Tomasz Sciężor

XXXIV Ogólnopolski Zjazd Obserwatorów Słońca
i 25 lat Towarzystwa Obserwatorów Słońca
d niach 12-13 sierp n ia
2006 r. odbył się XXXIV
Ogólnopolski Zjazd Obser
watorów Słońca, połączony z obchoda
mi 25-lecia istnienia Towarzystwa Ob
serwatorów Słońca, w którym wzięło
udział 36 osób. Zjazd składał się z 2 czę
ści: I — Naukowa Sesja Astronomiczna
odbyła się 12 VIII w Dąbrowie Górni
czej w Dąbrowskim Kole Miłośników
Astronomii im. Stanisława Brzostkiewicza przy Zespole Szkół Nr 1. II —
Walne Zebranie Członków TOS 13 VIII
w Żarkach Letnisku.
TOS powstało z przeistoczenia Sek
cji Obserw acji Słońca PTM A przez
W acława Szym ańskiego 30 sierpnia
1981 r., a prawnie zarejestrowano ty
dzień później. Pomimo śmierci założy
ciela w 1991 r., TOS im. Wacława Szy
mańskiego nadal prężnie działa m. in.
wydając miesięczne Komunikaty o sta
nie aktywności Słońca. Praktycznie co
roku są organizowane kolejne Zjazdy,
połączone z sesją na
ukową. I OZOS odbył
się 7 IV 1956 r. we Wro
cławiu.
XXXIV OZOS rozpoczął Dariusz W. Nelle w sali seminaryjnej
D ąb ro w sk ieg o K oła
M iłośników A strono
mii, ktorego jest opieku
nem . P io tr U rbański
opowiedział historię po
wstania i 25-lecia ist
nienia TOS, zwracając
uwagę, że jest to także
55-lecie zorganizowa
nych systematycznych
miłośniczych obserwa
cji plam słonecznych
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w Polsce zapoczątkowanych przez śp.
dr. Jana Mergentalera. Włodzimierz Starościak opowiedział o organizowaniach
dawnych OZOS-ów, a Piotr Urbański
wręczył zasłużonym osobom pamiąt
kow e dyplom y z okazji jubileuszu
TOS. Po tym miłym akcencie Dariusz
W. N elle opowiedział o reaktywacji
SOS po powstaniu TOS i o historii
DKMA. Dr hab. Longin Gładyszewski
wygłosił wykład „Radiowe obserwacje
Słońca na UMCS w Lublinie”. Dr Ma
ria Pańków wspominała o Wacławie
Szymańskim i omówiła też możliwość
obserwacji nieba dla szkół przez Inter
net. Na tym zakończyła się część Zjaz
du. Dalszy czas uczestnicy wykorzystali
na wzajemne rozmowy i obejrzenie eks
pozycji poświęconej St. R. Brzostkiewiczowi oraz obserwatorium z 0,5 m
teleskopem. Następnie zwiedzaliśmy
Dąbrowę G órniczą po której oprowa
dzał nas m.in. Maciej Wójcik. Wspól
nie zjedliśmy obiad. Obejrzeliśmy oko

Pamiątkowe zdjęcie uczestników XXXIV OZOS
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lice Pałacu Kultury Zagłębia oraz Mo
bilne Obserwatorium Beskidzkiego Klu
bu Astronomicznego „Polaris”, a także
okolice dawnego domu Wacława Szy
mańskiego. N a tym I dzień Zjazdu,
w którym uczestniczyło 30 osób, został
zakończony. Następnie 9 osób udało się
do Żarek Letniska.
Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się
Walnym Zebraniem Członków TOS
w Szkole Podstawowej. M.in. wręczo
no odznaki nowym obserwatorom TOS:
Joannie Kopeć i Adamowi Derdzikowskiemu oraz ustanowiono nowy podział
funkcji w Zarządzie TOS: Piotr Urbań
ski — Przewodniczący; Grzegorz Dałek — Z astępca Przew odniczącego
i Sekretarz; Zbigniew Ziółkowski
Skarbnik; K rzysztof Szatkowski —
Członek Zarządu.
Po Zebraniu byliśmy na cmentarzu,
odwiedzając groby Państwa Szymań
skich oraz Jana Brylskiego i na tym
XXXIV OZOS został zakończony.
Bardzo dziękuje
my wszystkim oso
bom i instytucjom ,
które przyczyniły się
do rozwoju i prawi
dłowego funkcjono
wania TOS, w tym
także obserwatorom
za dzielenie się swy
mi wynikami z obserw acji zjaw isk sło 
necznych!
Zapraszamy
wszystkich na następ
ny X X X V O Z O S
w 2007 r. i do współ
pracy w obserwacjach.
Krystyna Jaskulska
Piotr Wirkiis

astronomia w szkole

Nie, to NIE jest „tylko kamień”!
Zaangażowanie w edukację i popularyzację
Artykuł z kwartalnika METEORITE Vol. 12 No. 3. wydawanego przez
Arkansas Center For Space & Planetary Sciences. Polskie tłumaczenie
ukazało się w kwartalniku METEORYT nr 3/2006.

ako m iłośnicy i kolekcjonerzy m eteorytów mamy
moc umieszczenia w ręku dziecka kawałka pierwot
nego Układu Słonecznego — kawałka materii gwiaz
dy, który powoli zastygł z wirującej chmury gazu i
co zrodziła nasze Słońce i jego planety, kamyka, który za
chował się niezmieniony przez miliardy lat, nieprzerwa
nie krążąc wokół Słońca. Aż w końcu pewnej nocy...
Jak rozmawiamy o meteorytach z uczniami i publicz
nością?
Bez towarzyszącej mu opowieści meteoryt dla niewta
jemniczonych osób to „tylko kamień”. To nie sam kamień
pobudza wyobraźnię, ale to, co można o nim opowiedzieć.
Mamy sposobność wykorzystać meteoryty do omówienia
różnych tematów pobudzających ciekawość:
— To, że atomy w naszych ciałach były częścią pier
wotnego obłoku, z którego powstał Układ Słoneczny— tylko
przypadkiem stały się częścią Ziemi zamiast innych pozo
stałości: komet, planetoid i meteoroidów.
— Różnice między kometami, meteorami i planetoidami oraz co te ciała mają ze sobą wspólnego.
— Ziemskie procesy (takie jak wietrzenie, wulkanizm
czy ciśnienie), które przeobrażały meteoryty na Ziemi; siły,
z którymi meteoryt nie miał do czynienia, zanim nie spadł
na Ziemię.
— Dlaczego kamienie spadają na Ziemię z Kosmosu.
— Skąd wiadomo, że to jest kamień z Kosmosu.
Słońce, planety, komety, planetoidy i meteoryty. Wszyst
kie one są przykładami elementów astronomii, które dzieci
uznają dziś za fascynujące, i które m ogą wywołać ich zain
teresowanie nauką. Jesienią 2005 r. Narodowa Akademia
Nauk (NAS) opublikowała raport wskazujący, że dzisiejsi
uczniowie nie są wystarczająco przygotowani do wejścia
w globalną ekonomię XXI w., w szczególności w obszarach
matematyki i nauki. Astronomia może posłużyć jako iskier
ka inspiracji, która wciągnie uczniów do poznawania nauki
przez praktyczne działania.
Analfabetyzm naukowy — brak rozumienia kluczowych
pojęć nauki — nadal stanowi fundamentalne wyzwanie dla
naszego Towarzystwa. Na przykład niedawne badania po
kazują, że:
— Tylko 15-20% Amerykanów można nie zaliczać do
„naukowych analfabetów”.
— Tylko 22% dorosłych może wyjaśnić, co to jest czą
steczka.
— W jednym z zamożnych stanów środkowego zacho
du 75% badanych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
w szkołach średnich nie wiedziało, że fale radiowe poru
szają się z taką samą prędkością jak fale świetlne.
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Astronomiczne Towarzystwo Pacyfiku (ASP) uważa, że
nie jest to czyjś problem. Jest to nasz problem — tych z nas,
którzy zdają sobie sprawę, że uświadomienie społeczeństwa
pod względem naukowym jest decydujące, jeśli nasze To
warzystwo chce skutecznie konkurować i rozwijać się na
globalnym rynku XXI w. Lepsza edukacja naukowa na
wszystkich poziomach umożliwia realizację trzech ważnych
pyłu,
i ściśle ze sobą związanych celów:
— Pom aga zapełnić edukacyjny „krw iobieg” w y
kształconymi uczniami, którzy będą niezbędni dla dalszych
sukcesów naszego narodu.
— Buduje wykształcone pod względem naukowym spo
łeczeństwo w czasach, gdy tak wiele istotnych publicznych
decyzji zależy od wiedzy z zakresu nauki, matematyki i tech
niki.
— Przygotowuje ludzi do życia w coraz bardziej stech
nicyzowanym świecie.
Założone w 1889 r. w San Francisco, w Kalifornii, Astro
nomiczne Towarzystwo Pacyfiku dawno już przerosło swą
lokalnie brzmiącą nazwę, stając się jedną z wiodących orga
nizacji USA poświęconych zwiększaniu rozumienia, doce
niania i czerpania radości z astronomii i Kosmosu, służących
zarówno badaczom, jak i miłośnikom astronomii i nauczy
cielom wszelkiego rodzaju. ASP dostarcza sposobności do
edukacji i popularyzacji, pracując z pośrednimi informatora
mi takimi, jak miłośnicy astronomii i meteorytów.
Jak stwierdzili znani autorzy i popularyzatorzy astrono
mii, tacy jak Andy Fraknoi, Stany Zjednoczone mają naj
większą populację miłośników astronomii i są oni niedosta
tecznie wykorzystanym źródłem nauczania astronomii. Do
tych cennych zasobów m ogą zwrócić się po pomoc zawo
dowi nauczyciele, by przyciągnąć uczniów do astronomii
i nauki. ASP posiada w bazie danych ponad 600 klubów mi
łośników astronomii skupiających ponad 50000 członków.
Podczas ostatnich badań prowadzonych przez ASP stwier
dzono, że około 20% miłośników astronomii jest angażo
wanych w różnej formie w edukację i popularyzację przy
najmniej kilka razy w roku. Mniej więcej jedna trzecia z nich,
czyli około 3500, zajmuje się popularyzacją regularnie przy
najmniej raz w miesiącu. Pikniki pod gwiazdami, obserwa
cje zaćmień lub deszczów meteorów, wolontariat w muze
ach i ośrodkach naukowych czy odwiedzanie szkół, to
wszystko są przykłady działań edukacyjnych i popularyza
torskich.
Pomyślcie tylko o zaciekawieniu, jakie może wywołać
miłośnik astronomii, gdy przyniesie meteoryt, by ucznio
wie czy inne osoby mogły zobaczyć go na własne oczy.
Można by opowiedzieć jego historię: „Ten meteoryt przy
był z Kosmosu, gdzie krążył przez miliardy lat. Był kiedyś
fragmentem większej skały, planetoidy, który został odłu
pany podczas zderzenia z inną planetoidą. Kilka lat temu za
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bardzo się zbliżył i został przyciągnięty
przez ziem ską grawitację, wytwarzając
jasną smugę światła, gdy spadał przez at
mosferę. W ciągu kilku krótkich sekund
jego bardzo długa podróż zakończyła się
lądowaniem w...” Takie doświadczenie
może wytworzyć iskierkę, która być może
doprowadzi do zainteresowania nauką na
całe życie, a w rezultacie służy podwyż
szeniu poziomu wiedzy

Projekt ASTRO:
Hodowanie Iskierki
Ciekawości w Astronomii
(http://w w w .astrosociety.org/education/
astro/proj ect_astro. htm l)
Co to jest znajomość nauki? Według
definicji Science fo r A ll Americans osoba
zaznajomiona z nauką, to ktoś, kto rozu
mie główne pojęcia i zasady nauki, jest za Door Peninsula Astronomical Society angażuje uczestników do zbierania funduszy na
znajomiony ze światem przyrody i korzy Crossroads Science Center w Sturgeon Bay, Wisconsin. Fot. John W. Beck
sta z naukow ej w ied zy w sw ym m y ślen iu w celach nie z 800-stronicowym notatnikiem ze sprawdzonymi, prak
osobistych i społecznych. Jedną z metod poznawania pod tycznymi ćwiczeniami uczącymi. Meteody projektu ASTRO
staw nauki jest uczenie się poprzez praktykę. Przykładem zostały starannie przetestowane i dopracowane przez lata
programu, któiy dostarcza okazji uczenia się przez prakty i zostały powielone w 13 regionalnych ośrodkach w całym
kę i który wykorzystuje zdolności i doświadczenie miłośni kraju. Tylko w zeszłym roku zespoły nauczyciel-astronom
ków astronomii zaangażowanych w edukację i popularyza projektu ASTRO w tych 13 ośrodkach umożliwiły doświad
cję i pracujących wspólnie z nauczycielami, jest Projekt czenie emocji odkrycia naukowego ponad 26000 uczniom
ASTRO. To innowacyjny program edukacyjny stworzony włącznie ze szkołami w biedniejszych społecznościach.
przez ASP prawie 15 lat temu, który łączy w pary astrono
Rodzina ASTRO
mów (zarówno zawodowych, jak i miłośników) z nauczy
—
astronomia po szkole
cielami głównie z klas 4 -9 i oferuje im wspólne ćwiczenia
i
w
rodzinie
podczas intensywnych dwudniowych warsztatów. 1 nauczy
(http://www.astrosociety.org/education/family.html)
ciel, i astronom otrzymują materiały do pracy w klasie włącz

Louisiana Delta Community College Science Club pokazuje drużynie skautów, jak ko
rzystać z mapy nieba. Fot. Heather Miles
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W roku 2005 ponad 2000 rodzin zetknę
ło się z tym narodowym programem prak
tycznego zapoznawania się z nauką przez
dzieci i rodziny poprzez zestawy i gry o te
matyce astronomicznej. Ten program po
maga i formalnym i nieformalnym nauczy
cielom dzielić się ciekaw ością i pasją
badania wszechświata z uczniami w każ
dym wieku. Jak informuje broszura ASP,
Rodzina ASTRO, zestawy dla liderów za
projektowane przez ASP umożliwiają zda
rzenia edukacyjne stworzone szczególnie
na zajęcia pozaszkolne, dla klubów i grup
uczniowskich. Do tych programów należą:
Night Sky Adventure, Race to the Planets,
M oon M ission, Cosmic D ecoders, and
Stars-Planets-Life. Aby pomóc nauczycie
lom rozpoczynającym taką działalność
ASP, oprócz regionalnych warsztatów,
dostarcza lektury astronom iczne i inne
materiały.
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Sieć Nocnego Nieba: Kluby astronomiczne
pokazujące niebo swym społecznościom

z ostatniego spotkania: „rozmawiałam z niedużą grupą na
stolatek.... Dyskutowałyśmy o karierach kobiet w astrono
mii i astronautyce. Dwie z nich powiedziały, że są bardzo
(http://nightsky.jpl.nasa.gov/)
zainteresowane. Jedna dziewczyna chce zostać astronomem,
W roku 2005 ponad 200 klubów astronomicznych (re a druga astronautą.” Także Neta Fay Apple ze StarGarden
prezentujących około 15000 m iłośników astronomii) ze Foundation mówiła o spotkaniu w miejscowej szkole śred
wszystkich 50 stanów i Puerto Rico wykorzystywało ze niej. „Inni nauczyciele byli bardzo zainteresowani tym, co
staw y Sieci N ocnego N ieba do popularyzacji podczas robimy, a dyrekcji szkoły bardzo się to podobało i chcą,
swych gwiezdnych pikników i innych imprez. Wolonta byśmy zrobili jeszcze trochę zajęć astronomicznych. N a
riusze Sieci Nocnego Nieba odnotowali ponad 2000 im uczyciel, z którym pracowaliśmy, powiedział, że znajdzie
prez popularyzatorskich, w których uczestniczyło ponad dla nas czas, jak tylko zechcemy znów przyjść. Czy może
170000 ludzi. Sieć Nocnego Nieba jest koalicją klubów być lepiej?” To tylko kilka z setek komentarzy i relacji mi
astronomicznych o zasięgu ogólnokrajowym, która rozpo łośników astronomii na temat ich doświadczeń.
Obok program ów edukacyjnych i popularyzatorskich
wszechnia osiągnięcia naukowe i inspirację misji NASA
sponsorowanych przez ASP są inne przedsięwzięcia, w które
wśród zwykłych ludzi.
Zorganizowany na początku 2004 r. program ten dostar m ogą się włączyć miłośnicy astronomii. Przykładem jest
cza kwalifikowanym klubom miłośników astronomii dokład Kampania Obserwacji Saturna (http://soc.jpl.nasa.gov/innie przetestowane materiały popularyzatorskie, które moż dex.cfm). Jak stwierdzono na stronie internetowej, „celem
na w ykorzystyw ać w najrozm aitszych m iejscach — od kampanii jest stworzenie sposobności dla zawodowych astro
gwiezdnych pikników do wizyt w klasach i na targach ulicz nomów i miłośników do rozwinięcia publicznego zaintere
nych. Ponadto interaktywna strona internetowa stwarza sowania astronomią przy pomocy teleskopów i wyprawy
członkom Sieci forum do wymiany pomysłów i uczenia się Cassini-Huygens do Saturna.” Innym programem są Amba
od siebie wzajemnie. To tylko kilka przykładów pracy ASP, sadorzy Układu Słonecznego Jet Propulsion Laboratory
którą NASA, the National Science Foundation and the Na (http://www2.jpl.nasa.gov/ambassador/index.html). Ten pro
tional Academy o f Sciences zaliczają do najlepszych w za gram wykorzystuje od 1997 r. sondę Galileo i dziś, według
ich strony internetowej, liczy 470 ambasadorów we wszyst
kresie popularyzacji nauki.
Astronomiczne Towarzystwo Pacyfiku otrzymało zachę kich 50 stanach i Puerto Rico, którzy pracują nad zwiększe
cające informacje bezpośrednio od miłośników astronomii niem publicznego zainteresowania kosmosem. Według JPL,
uczestniczących w edukacji i popularyzacji. „Jak często się „Program Ambasadorzy Układu Słonecznego jest progra
zdarza, nauczyciele byli zdumieni, że ich najbardziej nie mem popularyzacji opracow anym dla zaangażowanych
sforni uczniowie byli tak zaabsorbowani [prezentacją], że ochotników w całym narodzie. Ci ochotnicy przekazują lu
rzadko się odzywali, chyba że zadawali pytania. Moje oso dziom z ich lokalnych społeczności swe zainteresowanie ko
biste doświadczenie wskazuje, że jest to typowe” — stwier smicznymi wyprawami badawczymi JPL i informacje o naj
dził Bob Moody z Towarzystwa Astronomicznego Arkan nowszych odkryciach.”
Jeśli jesteś miłośnikiem astronomii, masz wiele możli
sas O klahom a. C hristine D. C hojnicki z Tow arzystwa
Miłośników Astronomii w Pittsburghu stwierdziła w relacji wości, by zaangażować się w edukację i popularyzację. Je
śli jeszcze tego nie zrobiłeś, przyłącz się
do klubu miłośników astronomii w two
jej okolicy. Informacje o takich klubach
można znaleźć na http://www.astrosociety.org/resources/linkclubs.html. Jeśli jesteś
członkiem, bierz aktywny udział w pro
gramach, imprezach i spotkaniach. Współ
praca z miejscowym ośrodkiem nauko
wym czy muzeum przyrodniczym, które
ma program astronomiczny, jest sposobem
na uzyskanie bezpośredniego kontaktu
z uczniam i z a in te re so w an y m i n au k ą
i astronomią. Możesz także uczestniczyć
w programie Projekt ASTRO na swoim te
renie (dodatkowe informacje na temat tego
p ro je k tu m o żn a z n a le ź ć na stro n ie
www.astrosociety.org/education/astro/project_astro.html). Jeśli już należysz do klu
bu astronomicznego, rozważ przyłączenie
się do Sieci Nocnego Nieba (http://nightTowarzystwo Astronomiczne Toms River Area w New Jersey przyrządza kometę.
Fot. Rich Brady
sky.jpl.nasa.gov).
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Moc umieszczenia okruchu pierwotnego Układu Słonecz
nego w rękach dziecka i w ten sposób przekształcenia czy
jegoś życia, jest trwałym efektem, jaki możesz uzyskać,
angażując się w edukację i popularyzację. W przeciwień
stwie do meteorytów, iskierka zaciekawienia nauką i astro
nomią nie spada z nieba. Jak stwierdza ASP, ta iskierka jest
przekazywana od jednej osoby do drugiej. Rozważ więc
możliwość podzielenia się swym talentem i umiejętnościa
mi z innymi, by stworzyć więcej iskierek.

Michael G. Gibbs i Marni Berendsen
tłum. Andrzej S. Pilski

Marni Berendsen jest koordynatorką programów edukacyj
nych w Astronomicznym Towarzystwie Pacyfiku i uczestni
czy w popularyzacji astronomii przez miłośników od ponad
20 lat. E-mail: mberendsen@astrosociety.org
Michael G. Gibbs, Ed.D.Jest naczelnikiem do spraw rozwo
ju w Astronomicznym Towarzystwie Pacyfiku i wykładowcą
w Spertus College Centerfo r Nonprofit Management w Chi
cago, IL. E-mail: mgibbs@astrosociety.org

Nastoletni członek Klubu Astronomicznego w Huachuca w południo
wo-zachodniej Arizonie pokazuje nocne niebo dzieciom szkolnym.
Fot. Doug Snyder

Obóz Szkoleniowo-Obserwacyjny PTMA „OSOP 2007”
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Miłośni
ków Astronomii zaprasza na siódmy Obóz Szkole
niowo-Obserwacyjny PTMA „OSOP 2007” .
Obóz odbędzie się w dniach 9 -2 0 sierpnia 2007
w schronisku „Cicha Dolina” w Roztokach Górnych
(zachodnia część Bieszczadów, na południe od Cisnej). Celem obozu jest nauczenie wszystkich chęt
nych podstaw obserwacji nieba.
W planie obozu znajduje się szkolenie w zakresie:
— orientowania się na niebie
— podstaw określania czasu i w spółrzędnych
w astronomii
— podstaw optyki astronomicznej
— obserwacji Słońca
— obserwacji Księżyca, planet, planetoid oraz ko
met
— obserwacji gwiazd zmiennych
— obserwacji meteorów
— obserwacji obiektów mgławicowych
— obserwacji zjawisk zakryciowych
Przewidziane są dzienne zajęcia teoretyczne, obser
wacje nocne a następnie opracowywanie i interpre
tacja wykonanych obserwacji. Instruktorami będą
doświadczeni obserwatorzy, członkowie PTMA. Po
nadto przewidziane są dodatkowe wykłady popular
nonaukowe z dziedziny astrofizyki i kosmologii. Pla
nowane są także wycieczki turystyczne po Bieszcza
dach.
Przewidywany koszt obozu to około 340 zł. Kwo
ta ta obejmuje:
— nocleg w schronisku
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— transport z Krakowa (cena transportu zależy od
liczby uczestników)
— ubezpieczenie
Wyżywienie każdy uczestnik Obozu zapewnia we
własnym zakresie. Można skorzystać ze stołówki
schroniska, co jednak podnosi koszty.
O rganizatorzy Obozu za pe w n iają zaopatrzenie
w wystarczającą ilość teleskopów, jednakże mile wi
dziane jest posiadanie własnego sprzętu obserwa
cyjnego.
Warunkiem uczestnictwa w obozie jest:
— Członkostwo PTMA. Osoby nie należące do
PTMA muszą się wcześniej zapisać.
— Ukończone 18 lat. Osoby w wieku 16-18 lat
muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Osoby
w wieku poniżej 16 lat mogą brać udział w Obozie
wyłącznie wraz z pełnoletnim opiekunem.
Liczba miejsc ograniczona! Listę uczestników zatwier
dzi Zarząd Oddziału Krakowskiego PTMA, a osoby
zakwalifikowane zostaną powiadomione. Ostatecz
nym terminem przyjmowania zgłoszeń jest 31 maja
2007 . Osoby zakwalifikowane muszą wpłacić podaną
kwotę w terminie do tygodnia od chwili otrzymania
potwierdzenia.
Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować
bezpośrednio do kierownika Obozu, dr. Tomasza
Ściężora (e-mail: sciezor@vistula.wis.pk.edu.pl, tel.
( 12) 266 - 12-41 ) lub dr. Sławomira Stachniewicza (email: Slawomir.Stachniewicz@ ifj.edu.pl, tel. ( 504 )
836 - 142 ).
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NGC 3607
a (J2000)

11h, 16,9m

ó (J2000)

+18° 03’

Gwiazdozbiór
Typ
Jasność fotograficzna
Jasność wizualna

Lew
Galaktyka soczewkowa S0
10.9
9.9

Jasność absolutna Mv
Rozmiar
Odległość
Prędkość radialna

4,1’ x 3,6’
30+35 Mpc
+960 km/s

Jest to galaktyka soczewkowa. Została odkryta przez Williama
Herschela w 1784 r. i oznaczona jako H II.50. Opis w katalogu
Dreyera jest następujący: „bardzo jasna, duża, zaokrąglona,
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 już w sto
sunkowo niewielkim 15-cm teleskopie. NGC 3607 można do
strzec z kolei już przez 8-cm teleskop. W 20-cm teleskopie jest
jasnym owalem z gwiazdopodobnym jądrem. W większym te
leskopie zewnętrzne części galaktyki uwidaczniają się jako słaba
otoczka, co powoduje, że wyglądem przypomina nierozdzielonąna gwiazdy gromadę kulistą (z jednąjasnągwiazdąw środ
ku). NGC 3605 leży w odległości zaledwie 2’ minut łuku od
NGC 3607 w kierunku 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 znajdu
je się, co wywnioskowano z obserwacji w zakresie rentgenow
skim wykonanym przez satelitę CHANDRA, w środku małej
grupy ośmiu galaktyk, będąc jej najjaśniejszą i największą ga
laktyką. Jej średnica jest około 1,5 raza większa od średnicy
Drogi Mlecznej, co jak na galaktykę eliptyczną nie jest imponu
jące. Oddziaływania pływowe pomiędzy nią a jej bliską dużą
sąsiadką NGC 3608 są prawdopodobnie odpowiedzialne za
pewne rozdęcie otoczki, dlatego niektórzy astronomowie kla
syfikują ją jako galaktykę soczewkową typu S0. Wokół cen
trum galaktyki znajduje się dość masywny pierścień pyłowy

Zdjęcie wykonane przez 25-cm teleskop. Od góry: NGC 3608,
NGC 3607 (środkowa) i NGC 3605

o promieniu około 1 kpc. To, że taki pierścień istnieje, mimo że
galaktyka jest wypełniona bardzo gorącym gazem o tempera
turze 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 pocho
dzi prawdopodobnie z towarzyszki NGC 3608 i jak na to wska
zują obserwacje, można zauważyć wzmożenie aktywności
gwiazdotwórczej w obrębie obszaru ograniczonego pierście
niem.

NGC 4088
a (J2000)
<5 (J2000)
Gwiazdozbiór
Typ
Jasność fotograficzna
Jasność wizualna
Jasność absolutna Mv
Rozmiar
Odległość
Prędkość radialna

12h, 05,6m
+50° 32’
Wielka Niedźwiedzica
Galaktyka spiralna SBcp
11,1

10,3
-21,3
5,8’x2,2’
16+19 Mpc
+825 km/s

Ta galaktyka spiralna została po raz pierwszy opisana przez
Williama Herschela 9 marca 1788 r. Jej nieco nieregularnie
ułożone ramiona spiralne powodują że pojawia się ona w ka
talogu galaktyk osobliwych jako Arp 18.
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Opis w katalogu Dreyera: „jasna, dość duża, wydłużona,
trochę jaśniejąca ku środkowi”. W niewielkim teleskopie (10-1 5 cm) prezentuje się jako nieco wydłużona plamka światła,
bez jakiejkolwiek struktury ani widocznego jądra. Przypomi
na trochę galaktykę widzianą z boku. W większym teleskopie
można dostrzec delikatny zarys struktury spiralnej i jaśniejszą
wydłużonącentralną część. Jądro pozostaje jednak niewidocz
ne. Północno-wschodnie ramię spiralne jest bardziej wydłu
żone w kierunku słabej gwiazdy o jasności 13,5 mag.
Galaktyka NGC 4088 jest stosunkowo słabo zbadana. Po
dobnie jak NGC 4026, należy do luźnej gromady galaktyk
w Wielkiej Niedźwiedzicy. Klasyfikowana jest jako galaktyka
z poprzeczką ma kilka dużych, szerokich ramion. Średnica
tej galaktyki wynosi około 30 kpc, jest więc tych samych roz
miarów co Droga Mleczna (jednocześnie jest, poza M 109
i NGC 3953, najjaśniejszą z spośród galaktyk gromady, do
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której należy). Kąt nachylenia płaszczyzny galaktyki do kie
runku widzenia wynosi 65°, a pewna niesymetryczność w wy
glądzie ramion jest tłumaczona zaburzeniem wywołanym bli
skim przejściem sąsiedniej galaktyki NGC 4085. Asymetria
znajduje również potwierdzenie w obserwowanych prędko
ściach rotacji gwiazd wokół centrum galaktyki. W galaktyce
NGC 4088 zachodzą prawdopodobnie dość intensywne pro
cesy gwiazdotwórcze, są one jednak ograniczone do kilku
obszarów, które wyróżniono na podstawie obserwacji radio
wych i podczerwonych, a także optycznej emisji wodoru w li
nii Ha. Jądro galaktyki nie jest aktywne i trudno je nawet zi
dentyfikować — jest tak słabe w zakresie optycznym i pod
czerwonym.
W 1991 r. obserwowano w tej galaktyce wybuch superno
wej oznaczonej jako SN 1991G. Supernowa osiągnęła w mak
simum jasność około 15 mag. w zakresie wizualnym. Zakla-

Zdjęcie NGC 4088 wykonane 50-cm teleskopem Ritchey-Cretien.
Trzy ekspozycje RGB po 20 min. Północ jest u góry. Mała galaktyka
w lewym dolnym rogu to NGC 4085

Rysunek NGC 4088 i 4085, wykonany 25-cm teleskopem Newtona
przy powiększeniu 129 razy. Nie używano żadnego filtru

syfikowano ją jako supernową typu II, czyli wybuch był spo
wodowany implozją jądra masywnej gwiazdy. Jako że ma
sywne gwiazdy są na ogół młode (w porównaniu na przykład
do naszego Słońca), znajdują się one blisko obszarów ak
tywności gwiazdotwórczej, które rozlokowane są na ogół
wzdłuż ramion spiralnych. Również i SN 1991G pojawiła się
na skraju ramienia spiralnego.

NGC 4111
a (J2000)
ó (J2000)
Gwiazdozbiór
Typ

12h, 07,0m
+43° 04’
Psy Gończe
Galaktyka spiralna SOa

Jasność fotograficzna

11,6

Jasność wizualna

10,7

Jasność absolutna Mv
Rozmiar

4,6'x1,0'

Odległość

-1 7 Mpc

Prędkość radialna

+807 km/s

Galaktyka ta odkryta została przez Williama Herschela 14
stycznia 1788 r. Jest zaliczana do galaktyk spiralnych, cho
ciaż ma budowę pośrednią między galaktyką soczewkową
a spiralną. W katalogu Dreyera jest taki jej opis: „bardzo ja
sna, dosyć mała, znacząco wydłużona". Jasność środkowej
części zgrubienia centralnego jest tak duża, że galaktyka ta
może być dostrzeżona na ciemnym niebie nawet przez nie
wielki teleskop o średnicy 8 cm jako maleńka plamka światła.
Na północny wschód od galaktyki znajduje się charaktery
styczna gwiazda podwójna o składnikach jasności 8,2 i 10,7
mag. leżących na jednej linii ze środkiem galaktyki. W tele
skopie o średnicy około 20 cm można dostrzec wydłużenie
galaktyki. Galaktyka ta dobrze znosi duże powiększenia ze
względu na dużą jasność powierzchniową. W teleskopach
o średnicy powyżej 30 cm przy dużych powiększeniach moż
na łatwo zauważyć charakterystyczny kształt galaktyki widzia
nej dokładnie z boku. Dysk jest bardzo cienki i mocno wydłu
żony, a zgrubienie centralne niewielkie. Jego centralna część
1/2007

0 średnicy około 10” jest dużo jaśniejsza od reszty galaktyki,
a pasmo pyłowe niewidoczne. W pobliżu znajdują się jesz
cze dwie słabsze galaktyki: NGC 4109 (4,8' SW, 14,5 mag.)
1NGC 4117 (8,7' WSW, 13,5 mag.).
Galaktyka ta jest zaliczana do typu LINER, czyli galak
tyk wykazujących linie emisyjne niskich stopni wzbudze
nia pochodzących z centralnych, otaczających jądra, ob
szarów. Źródłem tej emisji jest gorący gaz międzygwiaz-

Zdjęcie NGC 4111 wykonane w ramach projektu Sloan Digital Sky
Survey. Północ jest u góry. Rozmiar zdjęcia 6'*7'. W lewym górnym
roku charakterystyczna gwiazda podwójna leżąca na jednej linii z ją
drem galaktyki. Zwraca uwagę fakt, że jądro NGC 4111 jest na tym
zdjęciu prześwietlone
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dowy. W NGC 4111 nie zaobserwowano optycznej emisji
w linii wodoru Ha, która z reguły towarzyszy aktywności
typu LINER. Samo jądro galaktyki wykazuje małą aktyw
ność (ang. Low Luminosity AGN): jest słabym źródłem pro
mieniowania rentgenowskiego, jak i promieniowania radio
wego na częstotliwości 4,8 GHz. Tak więc by wytłumaczyć
obserwowaną emisję promieniowania, astronomowie su
gerują że gaz jest pobudzany do świecenia przez liczną
populację bardzo gorących, i prawdopodobnie młodych,
gwiazd. Jeśli jednak pobudzanie zachodzi w wyniku ak
tywności samego jądra (AGN-u), to musi być ono silnie
przesłonięte przez pył międzygwiazdowy, który „ukrywa"
przez nami jego aktywność.
Badanie dynamiki wewnętrznych obszarów NGC 4111 po
zwoliło stwierdzić, że rotacja gazu wokół centrum galaktyki
jest keplerowska, a jej prędkość wynosi około 100 km/s i jest

mniejsza niż prędkość rotacji gwiazd (około 150 km/s). W sa
mym centralnej części (o promieniu około 0,5 kpc) gaz wyka
zuje dość chaotyczny ruch, a jego dynamiką rządzi ciśnienie
promieniowania.
Analiza kolorów tej galaktyki pokazuje, że centralna część
ma kształt fistaszka. Najprościej można to wyjaśnić, że pro
stopadle do płaszczyzny dysku wokół środka galaktyki znaj
duje się pierścień pyłowy przesłaniający jądro. Ponadto wzdłuż
dysku rozciąga się pasmo pyłowe, które jednak widoczne jest
tylko jako pewne poczerwienienie kolorów w tym obszarze
(wynik selektywnej ekstynkcji światła przez pył międzygwiaz
dowy). Ogólnie niebieski kolor dysku świadczy o obecności
w nim przeważnie gorących, a co za tym idzie, młodych
gwiazd. Świadczy to, że populacja gwiazd w tej galaktyce jest
młodsza niż przeciętna dla galaktyk soczewkowych.
Dariusz Graczyk

rozmaitości

Czy to jest ślad wody na Marsie?
August 1999

September 2005

new deposit'

300 m
Powyższe dwa zdjęcia pokazują ten sam fragment krateru znajdują
cego się w średnich szerokościach aresograficznych, ale różni je coś
więcej niż tylko kilka lat dzielących czas ich wykonania. Na zdjęciu
z września 2005 r. wyraźnie widać jasny artefakt, którego z pewno
ścią tam nie było 6 lat wcześniej! Czymże on jest? — tego nie jeste
śmy pewni, ale niewykluczone, że to ślad płynącej cieczy. Może wody,
której tak bardzo nam trzeba dla zapewnienia warunków bytowych
przyszłym misjom załogowym na Czerwoną Planetę. Pewne ilości
zamarzniętej wody spotykamy w okolicach biegunowych, lecz ewi
dentnie jej brak w umiarkowanych szerokościach i obszarach równi
kowych. Co prawda, uczeni analizujący szczegółowe zdjęcia po
wierzchni Marsa już wcześniej zwracali uwagę na dziwne struktury
znajdowane przy krawędziach kraterów, które można interpretować
jako efekt wycieku wody z warstw przypowierzchniowych (patrz, np.
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„Urania-PA 4/03). Widoczny powyżej „wyciek” mógł być spowodo
wany uwolnieniem wody spod powierzchni planety uderzeniem me
teorytu. Jasny ślad to resztki zamarzniętej cieczy, która szybko od
parowywała w rozrzedzonej atmosferze Marsa.
Co ciekawe, na nowszym zdjęciu widać wiele małych kraterów,
których nie ma na zdjęciu wcześniejszym! A może, jak chcą niektó
rzy, to właśnie „lodowe meteoryty” wciąż dostarczają wodę na po
wierzchnię planety? W końcu, jak już powszechnie się to akceptuje,
wody ziemskich oceanów mają takie właśnie pochodzenie. Potwier
dzają to ostatnie odkrycia lodowych ciał z głównego pasa planetoid,
których skład ma podobną charakterystykę izotopową jak ziemska
woda.

W
Fot. Mars Global Surveyor
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BRESSER
SERIA MESSIER - now e ceny!!!
(Teleskopy na m ontażu paralaktycznym
z najbogatszym w yposażeniem 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
Newton N -I5 0 ........................1699.00
Newton N-203........................2 199.00

^

o r io iv i
SERIA SKYVIEW PRO

SERIA LDX-75
(Teleskopy na montażu paralaktycznym
z systemem GO-TO)
5" (I27m m refraktor).............................5075.00
6” ( 152mm refraktor)............... .............6095.00
6" (I52m m Schmidt-Newton).............. 5175.00
8 " (203mm Schmidt-Newton).............. 6125.00
8 " (203mm Schmidt-Cassegrain)...........8325.00
10" (254mm Schmidt-Newton)............ 6925.00
SERIA ETX
(Teleskopy Maksutowa na montażu
widłowym z systemem GO-TO)
90AT (90mm)............... 3089.00
90PE (90mm)................ 3889.00
105AT (I05 m m )...........3989.00
I05PE (I05 m m )........... 4899.00
125AT (I25 m m ).......... 5250.00
_____ ________ I25PE (I25m m )............5995.00

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

Refraktor 80mm ED APO........od
Refraktor lOOmm EDAPO......od
Refraktor I20mm..................... od
Maksutow I27m m.................... od
Maksutow 150mm.................... od
New ton 203mm.......................od

NOWE CENY!!!
NOWOŚĆ!!! • SERIA LX 200R GPS
(Teleskopy Ritchey-Chrśtiena na montażu widłowym
z pełną automatyką naprowadzania GO-TO)
8” (203mm)...........................................13925.00
10" (254mm)......................................... 18925.00
12" (305mm)......................................... 23850.00
14" (356mm)......................................... 35995.00
16" (406mm)......................................... 69500.00

3475.00
5750.00
3350.00
3350.00
4650.00
3650.00

S O L IG O R

COR N A D O

Digital • Photo • Optic • Video
TELESKOPY I FILTRY SŁONECZNE
LORNETKI
ASFERYCZNE
NIGHT VISION
7x50...................485.00
10x50.................495.00
OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA
Plóssl (4-40m m /l,25” ) ................. od 95.00
RKE (26-40mm/2").....................od 195.00
Barlow 2 x /l,2 5 "......... '
...........95.00
Barlow 2x12” ............ ....................... 250.00

SERIA MT - now e ceny!!!
(Teleskopy Newtona
na m ontażu paralaktycznym )

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

IRANO
METRIA
2000,©
tfcikP
SK
YA«R
AS
ij D
'"■
tw
j/ir>
.r»
jŁ' ■

I,

_________

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 (67°/5,7-25mm)...od 299.00
Szerokokątne (8277,5-18mm)...od 499.00
Barlow 2 x /l,2 5 ................................. 105.00
Barlow l,6 x/2 "..................................350.00
Plóssl podświetlany ( 10mm/1,25” )..525.00

’

KAMERY CCD
(Z oprogram ow aniem Au to star 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

LU M ICON
OKULARY
PODŚWIETLANE

I

Moon

rn^m

FILTRY MGŁAWICOWE
Deep Sky 1,25"..........375.00
Deep Sky 2 "............... 730.00
UHC 1,25"................. 375.00
U H 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

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

MAPY I GLOBUSY
O brotow a mapa nieba....8.00
Karta Messiera.............13.00
Karta Caldwella........... 13.00
Mapa Księżyca............. 13.00
Globus Księżyca.........225.00

OPROGRAMOWANIE
Starry Night Pro+.....1050.00
Starry Night Pro...........650.00
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 C D ............. 425.00

...

KSIĄŻKI I ATLASY
Uranometria tom I i II............................... 179.00
Pocket Sky Atlas...........................................89.00
Sky Atlas 2000.0 wersja Deluxe............... 179.00
Sky Atlas 2000.0 wersja Field.................... 199.00
Atlas of the M oon...................................... 135.00

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
K o lorow e7 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.
Wykonujemy teleskopy o aperturze od 250
do 600m m . Z b u d o w a liś m y najw iększy
am atorski teleskop w Polsce! Ponadto
oferujem y usługi proje ktow e, naprawcze
i regulacyjne w zakresie optyki i mechaniki
a także wykonujemy sprzęt na indywidualne
zamówienie klienta.

N iniejszy cennik jest jedynie n iew ielkim fra g m e n te m o ferty.
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OKULARY Z SERII 50 0 0
Plóssl (6075,5-40mm)....od 499.00
SWA (687l6-4 0m m ).....od 899.00
U W A (8274,7-30mm)..od 1050.00

(Z krzyżem nitek)

Sky-Watcher

NASADKI KĄTOWE
45° 1,2571,25"................................. 105.00
90° 1,2571,25"................................. 125.00
45° M 4 2 x l/I,2 5 "...............................125.00
90° M42x I / 1,25"...............................145.00
90° 272" 98%.................................... 395.00
Prowadząca 90° 27T2 z podgl....... 625.00

A k c e s o r ia M EADE

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

TELESKOPY - najniższe ceny!!!
New ton 114mm EQ2...................... 595.00
New ton 130mm EQ2......................695.00
New ton 150mm EQ3-2................ 1235.00
Dobson 8” Classic..........................1075.00
Dobson 8” Pyrex............................1275.00

A )

SERIA LIGHTBRIDGE DeLuxe
(Teleskopy kratow nicow e na m ontażu D obsona)

N ewton 203mm..........................2049.00
N ewton 254mm..........................2699.00
N ewton 305mm..........................4249.00

(Do refraktora, Newtona
lub C assegraina)

U p

O bro tow y 1,25"..........115.00
Przesuwny 1,25” ..........195.00
Przesuwny 2” .............. 275.00
ZŁĄCZKI I REDUKCJE
M42/Canon EOS..........49.00
M 42/Nikon................... 49.00
M 42/T2......................... 45.00
I.257M 42.....................35.00
27M 42.......................... 45.00
M42/web kamera.........45.00
L-adapter mały............. 20.00
L-adapter duży............. 25.00
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Spraw dź w szystkie nasze p ro du kty na www.astrokrak.pl
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Marzec
Słońce
W punkcie równonocy wiosennej znajdzie się w tym roku
21 marca o 0h07m. Punkt ten nosi historyczną nazwę „punktu
Barana” (zaczyna się od niego zodiakalny znak Barana) i speł
nia bardzo ważną rolę w astronomii: od niego mierzy się na
niebie współrzędne kątowe: rektascensję i długość ekliptyczną
Chwilę, w której Słońce znajduje się w punkcie Barana, uwa
żamy za początek wiosny astronomicznej.
W ciągu marca dnia przybywa równo o dwie godziny:
w Warszawie 1 marca Słońce wschodzi o 5h23m, zachodzi
o 16h14m, a 31 marca wschodzi o 4h14m, zachodzi o 17h07m.
W marcu Słońce wstępuje w znak Barana.
W nocy z 3 na 4 marca wystąpi całkowite zaćmienie Księ
życa, widoczne w Polsce, a 19 marca częściowe zaćmienie
Słońca, w Polsce niewidoczne.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2007
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

P [°]_____B J 0]
-21,43
-21,92
-22,40
-22,84
-23,26
-23,65
-24,02
-24,36
-24,68
-24,96
-25,22
-25,45
-25,65
-25,83
-25,98
-26,10

-7,21
-7,2 3
-7,25
-7,25
-7,24
-7,23
-7,21
-7,18
-7,14
-7,09
-7,0 3
-6,96
-6,89
-6,81
-6,72
-6,62

L J °]
41,83
15,48
349,13
322,78
296,43
270,08
243,72
217,36
191,00
164,64
138,27
111,91
85,53
59,16
32,78
6,40

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
4d 04h 57m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°.

A [°]
Rys. 1. Merkury i Mars nad wschodnim horyzontem (w War
szawie) w marcu i kwietniu 2007 na początku świtu cywilnego
(około godzinę przed wschodem Słońca)

Wieczorem, coraz wyżej nad północno-zachodnim hory
zontem, można zaobserwować Wenus, świecącą z jasno
ścią - 4 mjako „Gwiazda Wieczorna”. Pod koniec marca jej
wysokość nad horyzontem, mierzona ok. godzinę po zacho
dzie Słońca, wyniesie aż 25°. Przez teleskop możemy obser
wować tarczę planety o średnicy 14”, w fazie zmniejszającej
się po „pełni”.
Nad ranem, na początku świtu cywilnego, moglibyśmy
bardzo nisko nad południowo-wschodnim horyzontem zoba
czyć Marsa, jednak przy wysokości nieosiągającej nawet 4°
i jasności zaledwie +1,2m, jego obserwacja na tle porannej
zorzy jest praktycznie niemożliwa.
W drugiej połowie nocy, w gwiazdozbiorze Wężownika,
widoczny jest Jowisz, górujący na wysokości 15° nad hory
zontem, jako obiekt o jasności -2,2'". Przez teleskopy można
obserwować zmiany w układzie chmur planety oraz zjawiska
w układzie jej księżyców galileuszowych.
W pierwszej połowie nocy w gwiazdozbiorze Lwa odnaj
dziemy Saturna jako „gwiazdę” o jasności 0,2m. Planeta od
dala się już od lutowej opozycji, jednak średnica jej tarczy
wynosi nadal aż 20”, co umożliwia obserwacje zmian w ukła
dzie chmur planety oraz strukturę jej pierścieni nawet przez
niewielkie teleskopy amatorskie.
Uran i Neptun przebywają na niebie w pobliżu Słońca
i są niewidoczne.
40 -r.vr -H-f.-r-!

Księżyc

I &
35-

Bezksiężycowe noce będziemy mieli w drugiej połowie
marca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu
następująca: pełnia 3d23h17m, ostatnia kwadra 12d03h54m, nów
19d02h43m i pierwsza kwadra 25d18h16m. W apogeum Księ
życ znajdzie się 7 marca o 3h38m, a wperygeum 19 marca
o 18h39m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
W pierwszej połowie marca, nad ranem, bardzo nisko nad
północno-wschodnim horyzontom moglibyśmy odnaleźć Mer
kurego, jednak jego maksymalna wysokość nad horyzontem,
mierzona na początku świtu cywilnego (ok. godzinę przed
wschodem Słońca) w dniu 9 marca, wyniesie jedynie 1,5°, co
przy jasności +1mczyni jego obserwacje praktycznie niemoż
liwymi.
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Rys. 2. Wenus nad zachodnim horyzontem (w Warszawie)
w marcu i kwietniu 2007 pod koniec zmierzchu cywilnego (oko
ło godzinę po zachodzie Słońca)
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Planeta karłowata (134340) Pluton jest widoczna nad
ranem w gwiazdozbiorze Węża, jednakże jej jasność wynosi
jedynie 13,9m i do zaobserwowania niezbędny jest teleskop
o średnicy zwierciadła przynajmniej 15 cm.
W marcu w pobliżu opozycji znajduje się jasna planetoida:
(4) Vesta, (jasność 6,7m). 2 III: 16h25,4m,-14°05’; 12 III: 16h37,1m,
-1 4 ° 15'; 22 III: 16h46,6m, -1 4 °1 7 \ 1 IV: 16h53,7m, -1 4 °1 4 \

Meteory
W dniach od 25 stycznia do 15 kwietnia promieniuje roz
myty ekliptyczny kompleks strumienia Wirginidów (VIR), prze
jawiający się poprzez kilka słabo wyróżniających się maksi
mów aktywności. Prawdopodobnie kompleks ten (a przynaj
mniej jego część) związany jest z kometą Gambarta obser
w owaną w 1834 r. W skład strumienia wchodzą powolne, ja
sne żółto-pomarariczowe meteory i bolidy. Głównym składni
kiem strumienia Wirginidów są alfa Wirginidy, których słabo
wyróżnione maksimum aktywności przypada na 24 marca.
Rozmyty radiant meteorów ma duży ruch własny, a w okresie
maksimum leży w gwiazdozbiorze Panny i jego środek ma
współrzędne rekt. 13h00m, dekl.-4°. W obserwacjach tego sła
bego roju w drugiej połowie nocy nie będzie w tym roku prze
szkadzał zbliżający się do pierwszej kwadry Księżyc.
*

*

F. Espenak. NASA s GSFC 2004 Jul 07

Momenty Kontaktów

PI =20:16:29 UT
Ul = 21:30:04 UT
U2 >=22:43:49 UT
U3 = 23:58:01 UT
U4 = 01:11:46 UT
P4 = 02 25 27 UT

*

1d18h Złączenie Merkurego z Neptunem w odl. 8°.
2d Gwiazda zmienna długookresowa R Leo (miryda) (9h47,6m,
+11°26’) osiąga maksimum jasności (5,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2004],
2d02h Zakrycie planety Saturn (0,2m) przez ciemny brzeg Księży
ca przed pełnią na wysokości 26° nad horyzontem, widocz
ne w całej Polsce (Gdańsk 2h25m— Krosno 2h34m). Odkrycie
planety przy jasnym brzegu Księżyca również będzie widoczne
w całej Polsce (Gdańsk 3h10m— Krosno 3h17m).
2d03h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 0,2°.
3d Całkowite zaćmienie Księżyca, widoczne w Europie, Afryce,
zachodniej Azji, Grenlandii i na Atlantyku; w Ameryce Połu
dniowej i większej części Ameryki Północnej (poza Alaską)
przy wschodzie Księżyca, oraz w pozostałej części Azji, za
chodniej Australii i Oceanie Indyjskim przy zachodzie Księży
ca. Przebieg zaćmienia: początek zaćmienia półcieniowego:
20h16m, początek zaćmienia częściowego: 21h30m, początek
zaćmienia całkowitego: 22h44m, maksimum zaćmienia: 23h21m,
koniec zaćmienia całkowitego: 23h58m, koniec zaćmienia czę
ściowego: 1h12m, koniec zaćmienia półcieniowego: 2h25m.
Zaćmienie widoczne w Polsce przy wysokości Księżyca nad
horyzontem, w momencie maksimum, wynoszącej 44°.
3d02h03mGwiazda zmienna >j Aql (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003],
4d Gwiazda zmienna długookresowa RR Sgr (miryda) (19h55,9m,
-29°11’) osiąga maksimum jasności (6,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2004],
4d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
5d01h Minimalna libracja Księżyca (1,8°) w kierunku Mare Humboidtianum (zacienione).
5d19h55m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003],
6d00h Uran w koniunkcji ze Słońcem.
7d10h Merkury nieruchomy w rektascensji.
8d19h56m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],
8d20h19m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],
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Rys. 3. Schemat całkowitego zaćmienia Księżyca w dniu 3
marca 2007 [wg F. Espenak, NASA/GSFC]

10d Gwiazda zmienna długookresowa V CrB (miryda) (15h49,5m,
+39°34’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2005],
11d01h05m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi
nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,4m[map
ka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2005],
11d21h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 7°.
12d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
12d21h Maksymalna libracja Księżyca (10,0°) w kierunku Sinus
Iridium (oświetlona).
13d21h08mGwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
N

s

F. Espenak, NASA's GSFC - Fri. Jul 2.
suneanh. gsfo.nasa.gov/eclipte/eclipse.html

Rys. 4. Schemat częściowego zaćmienia Słońca w dniu 19
marca 2007 [wg F. Espenak, NASA/GSFC]
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zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],
16d Gwiazda zm ienna długookresow a o Cet (miryda)
(2h19,3m, -2 °5 8 ’) osiąga maksimum jasności (3,4m)
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2006],
16d02h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.
16d16h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
17d04h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°.
18d06h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 0,3°.
18d22h20m Gwiazda zmienna zaćmieniowa W W Aur osią
ga minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m
do 6,6m [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],
19d Częściowe zaćmienie Słońca. Cień Księżyca przecho
dzi nad północnymi obszarami biegunowymi Ziemi.
Zaćmienie będzie widoczne w środkowej i wschodniej
Azji oraz w zachodniej Alasce. Zaćmienie rozpocznie
się na Półwyspie Indyjskim o 0h38m, natomiast zakoń
czy się na Alasce o 4h25m. Faza maksymalna równa
0,874 nastąpi o 2h32m i będzie widoczna w północnozachodniej Azji, w punkcie o w spółrzędnych <p =
Rys. 5. Trasa planetoidy (4) Vesta na tle gwiazd gwiazdozbioru Wężownika
61°03’N, X = 55°25’E. W Polsce zaćmienie niewidocz
w marcu i kwietniu 2007 (zaznaczone gwiazdy do 10m)
ne.
24d01h28m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini
19d00h42m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,6™ [map
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,6™[map
ka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2002],
ka zamieszczona w „Uranii-PA” 3/2002],
25d09h Maksymalna libracja Księżyca (9,8°) w kierunku Mare
19d06h Minimalna libracja Księżyca (2,2°) w kierunku krateru SchicAustraie (oświetlone).
kard (zacieniony).
25d17h Złączenie Marsa z Neptunem w odl. 0,9°.
20d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
26d Gwiazda zmienna długookresowa S CMi (miryda) (7h32,7m,
21d00h07m Słońce wstępuje w znak Barana, jego długość eklip+8°20’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
tyczna wynosi wtedy 0°; mamy początek wiosny astrono
czona w „Uranii-PA" 2/2005],
micznej i zrównanie dnia z nocą.
28d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
21d11h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3°.
30d03h Zakrycie gwiazdy Regulus (a Leo) (+1,4m) przez ciemny
21d22h18m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum
brzeg Księżyca przed pełnią, widoczne przy zachodzie Księ
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003],
życa w północnej i zachodniej Polsce (Gdańsk 3h20m— Wro
22d Gwiazda zmienna długookresowa R Vir (miryda) (12h38,5m,
cław 3h26m).
+6°59’) osiąga maksimum jasności (6,9m) [mapka zamiesz
31d19h00m Gwiazda zmienna // Aql (cefeida) osiąga maksimum
czona w „Uranii-PA” 1/2003],
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 4/2003],
22d02h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca
w odległości 28°.

Rys. 6. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w
marcu 2007 (I - lo, II - Europa, III - Ganimedes, IV - Callisto).
Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w cie
niu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy
planety), wschód na lewo
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Rys. 7. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w marcu 2007 (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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Kwiecień
S łoń ce
Wznosi się po ekliptyce coraz wyżej ponad równik nie
bieski, w związku z czym dzień jest coraz dłuższy. W ciągu
miesiąca dnia przybywa prawie o dwie godziny: w Warsza
wie 1 kwietnia Stonce wschodzi o 4h12m, zachodzi o 17h09m,
a 30 kwietnia wschodzi o 3h08m, zachodzi o 17h59m. W kwiet
niu Słońce wstępuje w znak Byka.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2006
IV 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
IV 29
V 1

P[°]
-26,14
-26,22
-26,27
-26,28
-26,27
-26,23
-26,16
-26,06
-25,94
-25,78
-25,59
-25,37
-25,13
-24,85
-24,55
-24,21

Bn [°]

Ml

-6,57
-6,46
-6,3 4
-6,21
-6,08
-5,94
-5,80
-5,64
-5,49
-5,3 2
-5,15
-4,97
-4,79
-4,60
-4,41
—4,21

353,21
326,82
300,43
274,04
247,64
221,24
194,84
168,44
142,03
115,62
89,21
62,79
36,37
9,94
343,52
317,08

Wieczorem nadal w gwiazdozbiorze Lwa odnajdziemy
Saturna świecącego z jasnością 0,2m. Osiągający maksy
malną wartość w 2007 r. kąt nachylenia płaszczyzny pier
ścieni planety do Ziemi (przy nadal dużej ich średnicy) uła
twi dostrzeżenie „Przerwy Cassiniego” między pierścieniem
A i B nawet w teleskopach o średnicy obiektywu 10 cm.
Uran i Neptun nadal przebywają na niebie w pobliżu
Słońca i są niewidoczne.
Poprawiają się nieco warunki porannej widzialności pla
nety karłowatej (134340) Plutona, który na początku świtu
astronomicznego (ok. 2 godziny przed wschodem Słońca)
wznosi się na wysokość prawie 20° nad południowym ho
ryzontem.
W kwietniu w pobliżu opozycji znajduje się jasna pla
netoids:
(4) Vesta, Qasność 6,3m). 1 IV: 16h53,7"\ -14°14'; 11
IV: 16h57,8m, -1 4 °0 7 ’; 21 IV: 16h58,8m, - 1 4 ° 0 0 \ 1 V:
16h56,3m, -13°53’.
M eteo ry
W dniach od 16 do 25 kwietnia promieniują Lirydy
(LYR), związane z kometąThatchera obserwowanąw 1861
r. W skład roju wchodzą białe, stosunkowo powolne mete
ory. W latach 1803 i 1922 były obserwowane deszcze me
teorów z tego roju. Maksimum aktywności w tym roku spo
dziewane jest 22 kwietnia o godzinie 22h30m. Radiant me
teorów leży w gwiazdozbiorze Lutni i ma współrzędne rekt.
18h04m, deki.+34°. Warunki obserwacji w tym roku są bar
dzo dobre, gdyż w obserwacjach w drugiej połowie nocy
nie będzie przeszkadzał Księżyc przed pierwszą kwadrą.
* * *

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
27d 18h 04m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°.
K siężyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie kwiet
nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu
następująca: pełnia 2d17h15m, ostatnia kwadra 10d18h04m,
nów 17d11h36m i pierwsza kwadra 24d06h36m. W apogeum
Księżyc znajdzie się 3d08h38m, w perygeum 17d05h57rn i po
nownie w apogeum 30d10h56m.
Planety, planety karłow ate i planetoidy
Merkury znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest
niewidoczny.
Wieczorem, coraz wyżej nad północno-zachodnim ho
ryzontem, świeci Wenus z jasnością - 4 m. Pod koniec mie
siąca osiąga największą w 2007 r. wysokość nad wieczor
nym horyzontem, równą 27°. Średnica tarczy planety po
woli rośnie, osiągając pod koniec kwietnia 17”, przy fazie
zdążającej do kwadry.
Wysokość Marsa nad porannym, północno-wschodnim
horyzontem, powoli rośnie, osiągając pod koniec kwietnia 5°,
co jednak nadal praktycznie uniemożliwia jego obserwacje.
W drugiej połowie nocy, w gwiazdozbiorze Wężownika,
nadal widoczny jest Jowisz, świecący jako obiekt o jasno
ści -2 ,4 m.
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1d15h Minimalna libracja Księżyca (2,4°) w kierunku Mare Humboldtianum (oświetlone).
1d17h Złączenie Merkurego z Uranem w odl.1,5°.
2d23h13mGwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,4m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2005],
3d Gwiazda zmienna długookresowa T Her (miryda) (18h09,1m,
+31°01’) osiąga maksimum jasności (8,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 2/2006],
5d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
6d01h Jowisz nieruchomy w rektascensji.
7d00h40m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003],
7d23h14mGwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003],
8d10h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl.6°.
8d23h49mGwiazda zmienna zaćmieniowa <5 Lib osiąga minimum
jasności. Jasność gwiazdy spada od 4,9m do 5,9m [mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2003],
9d16h Maksymalna libracja Księżyca (9,7°) w kierunku Sinus Iri
dium (oświetlona).
13d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
13d01h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3°.
14d01h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 0,5°.
14d20h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 0,2°.
15d23h24mGwiazda zmienna zaćmieniowa d Lib osiąga minimum
jasności. Jasność gwiazdy spada od 4,9m do 5,9m [mapka
zamieszczona w „Uranii-PA ” 6/2003],
16d06h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
16d08hMinimalna libracja Księżyca (3,5°) w kierunku krateru Schickard (oświetlony).
19d21h51mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
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jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 3/2003].
20d00h Saturn nieruchomy w rektascensji.
20d06h Złączenie Wenus z Księżycem w odl.2°.
20d11t’07mSłońce wstępuje w znak Byka, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 30°.
21d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
22d07h Maksymalna libracja Księżyca (9,6°) w kierunku Mare
Australe (oświetlone).
22d22h58mGwiazda zmienna zaćmieniowa ó Lib osiąga minimum
jasności. Jasność gwiazdy spada od 4,9m do 5,9m [mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2003],
24d22h20m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,6m[map
ka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2002],
25d Gwiazda zmienna długookresowa W And (miryda) (2h17,6m,
+44° 18’) osiąga maksimum jasności (7,4m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 6/2003],
25d09h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 0,4°.
25d21h22m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi
nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,4m[map
ka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2005],
26d Gwiazda zmienna długookresowa T Aqr (miryda) (20h49,9m, 5°09') osiąga maksimum jasności (7,7m) [mapka zamieszczo
na \n „Uranii-PA” 3/2003],
26d22h Zakrycie gwiazdy p Leo (3,8m) przez ciemny brzeg Księ
życa po pierwszej kwadrze, widoczne w całej Polsce (Szcze
cin 22h04m— Krosno 22h19m).
29d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
29d05h Złączenie Marsa z Uranem w odl. 0,7°.
29d06h Minimalna libracja Księżyca (3,1°) w kierunku Mare Humboldtianum (oświetlone).
29c22h32mGwiazda zmienna zaćmieniowa <5 Lib osiąga minimum
jasności. Jasność gwiazdy spada od 4,9m do 5,9m [mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2003],
29d23h06m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,6m[map
ka zamieszczona w „Uranii-PA” 3/2002],

Rys. 9. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza
w kwietniu 2007 (I - lo, II - Europa, III - Ganimedes, IV Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie sa
telity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa
(tarczy planety), wschód na lewo

44

°y°

30d01h28mGwiazda zmienna t Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 3/2003],
UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są w cza
sie uniwersalnym UT (Greenwich).
Aby otrzymać datę w obowiązującym w marcu w Polsce
„czasie zimowym”, należy dodać 1 godzinę, aby otrzymać datę
w obowiązującym w kwietniu w Polsce „czasie letnim”, nale
ży dodać 2 godziny.
Momenty złączeń planet z Księżycem podane s ą dla
współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia podano
momenty największego zbliżenia obiektów na niebie. Poda
ne są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Polsce.
W spółrzędne równikowe podane są dla Epoki 2000.0.
Opracował T. Ściężor

Rys. 10. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w kwietniu 2007 (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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poradnik obserwatora

Interesujące obiekty: Skorpion
Obiekt

Rodzaj
obiektu

a
[h :m :s]

<5

V
[mag.]

Rozmiary
kątowe

Obserw. wizualne
D[mm] / pow.

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

Collinder 302

GO

16:26:00,0

-26:00:00

1,0

500'

NGC 6231

GO

16:54:10,8

-41:49:27

2,6

14'

M7

GO

17:53:46,0

-34:47:00

3,3

75'

Collinder 316

GO

16:55:30,0

-40:50:00

3,4

105'

M6

GO

17:40:17,0

-32:16:00

4,2

33'

30-60/135-400

NGC 6374

GO

17:34:42,4

-32:34:53

5,0

20'

30-60/135—400

NGC 6281

GO

17:04:48,0

-37:53:00

5,4

8'

M4

GK

16:23:35,5

-26:31:29

5,4

36'

NGC 6416

GO

17:44:19,9

-32 :2 1:40

5,7

15'

NGC 6124

GO

16:25:19,9

-40:39:13

5,8

40'

NGC 6322

GO

17:18:25,7

—42:56:02

6,0

5'

NGC 6242

GO

16:55:33,3

-39:27:39

6,4

9'

Trumpler 27

GO

17:36:12,0

-33:29:00

6,7

r
10,4’

NGC 6388

GK

17:36:17,0

—44:44:04

6,8

NGC 6425

GO

17:47:00,0

-31:32:00

7,2

10'

NGC 6441

GK

17:50:12,9

-37:03:02

7,2

9,6'

NGC 6178

GO

16:35:47,1

-45:38:37

7,2

5'

M 80

GK

16:17:02,5

-22:58:28

7,3

10'

Trumpler 29

GO

17:41:36,0

-40:06:00

7,5

9’

Trumpler 28

GO

17:36:48,0

-32:39:00

7,7

8’

Collinder 338

GO

17:38:12,0

-37:34:00

8,0

25'

NGC 6259

GO

17:00:45,3

-44:39:18

8,0

15'

NGC 6541

GO

17:50:42,0

-30:13:00

8,2

8’

NGC 6249

GO

16:57:41,4

-44:48:43

8,2

6'

NGC 6396

GO

17:37:36,2

-35:01:33

8,5

3'

NGC 6192

GO

16:40:23,7

-43:22:00

8,5

9'

Trumpler 24

GO

16:57:00,0

-40:40:00

8,6

60'

NGC 6496

GO

17:59:02,0

-44:15:52

8,6

5,6'

Trumpler 30

GO

17:56:30,0

-35:19:00

8,8

10'

Ruprecht 127

GO

17:37:42,0

-36:16:00

8,8

8'

NGC 6400

GO

17:40:10,0

-36:58:00

8,8

12’

Collinder 332

GO

17:30:48,0

-37:05:00

8,9

10'

NGC 6144

GK

16:27:14,1

-26:01:27

9,0

7,4'
8,2'

25-50/30-80
30-60/200-400
30-50/8-15x

30-60/80-300

40-60/10-30x

40-70/200-400

40-70/20-60*

40-70/300-1000

50-70/20-60x

50-70/300-1000

60-90/40-80x

60-80/400-1200

60-100/50-90 x

60-90/500-1500

NGC 6139

GK

16:27:42,0

-38:51:00

9,1

NGC 6268

GO

17:02:04,0

-39:43:15

9,5

6'

NGC 6302

MP

17:13:44,1

-37:06:12

9,6

1,5'

Lynga 14

GO

16:55:12,0

-45:19:00

9,7

2'

Collinder 333

GO

17:31:18,0

-34:05:00

9,8

5'

PK 355+3.2

MP

17:21:32,2

-30:20:48

10,0

7"

150/200-250x

150-200/5000

M

16:31:36,0

-26:03:00

10,0

60»x40'

90-150/30-90x

80-120/200-500

100-150/100x

100-150/1500

IC 4606
NGC 6216

GO

16:49:23,5

-44:43:53

10,1

4’

NGC 6453

GK

17:50:51,8

-34:35:53

10,2

7,6'

NGC 6404

GO

17:39:37,3

-33:14:48

10,6

6'

Collinder 345

GO

17:44:36,0

-33:45:00

10,9

6'

NGC 6153

MP

16:31:30,6

-40:15:11

10,9

24'

NGC 6256

GK

16:59:32,6

-37:07:15

11,3

4,1'

Trumpler 25

GO

17:25:00,0

-37:06:00

11,7

5'

NGC 6072

MP

16:12:58,2

-36:13:46

11,7

1,6'

NGC 6318

GO

17:16:11,5

-39:25:30

11,8

5'

PK 345-4.1

MP

17:26:18,0

-44:12:00

11,9

<50"

150-200/2000
170-200/100x

150-200/1000
150-200/2000

200-250/120x

200-250/2000

200-250/200x

220-250/3000

GO — gromada otwarta, GK — gromada kulista, M — mgławica, MP — mgławica planetarna
Wiesław Skórzyński
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recenzje U-PA
K rzysztof Ziotkowski: Zdziwienia.
Wszechświat ludzi o długich oczach.
Wydawnictwo WAM, Kraków 2006,
s. 277 + ilustracje.
kazała się niezwykła pozycja po
pularnonaukowa naszego Kolegi
Krzysztofa Ziółkowskiego, wielolet
niego redaktora naczelnego „Uranii”.
C hociaż przedstaw iana książka jest
zbiorem artykułów i recenzji, wcześniej
opublikowanych przez Autora w róż
nych czasopismach naukowych oraz
popularnonaukowych (a nawet w pra
sie i w Internecie), to Wstęp i każda z jej
trzech części stanowi poniekąd zwartą,
logiczną całość. Należy ponadto podkreś-lić, iż Autor publikował artykuły
także w nieastronomicznych czasopi
smach naukowych (np. „Dialogue and
Universalism”, „Przegląd Geofizycz
ny”) i popularnonaukowych (np. „Del
ta”, „Wiedza i Życie”).
Książkę otwiera motto z Tryptyku
rzymskiego Papieża Jana Pawła I I : .. .od
zdziwienia idąc ku zdziwieniu. I rzeczy
wiście — Autor pokazuje trudną drogę
od zdziwienia do zdziwienia w pozna
waniu natury i struktury Wszechświata,
a w szczególności Układu Słonecznego.
Wstęp zawiera dwa piękne referaty:
0 roli poznawania Wszechświata w zro
zumieniu człowieka oraz o roli astrono
mii w kulturze narodu. Po owym ogól
nym wprowadzeniu w problematykę
poznawczą Autor w części I Niezwykłe
obiekty i zjawiska przedstawia Układ
Słoneczny, jakim go widzimy na prze
łomie tysiącleci, po czym większość
następnych tekstów poświęca astrono
mii kometamej, poczynając od przyto
czenia poglądów starożytnych aż po hi
potezę W hipple’a (o „brudnej kuli
śniegowej”). Oczywiście szczególna
uwaga została zwrócona na słynną ko
metę Halleya, ale nie zabrakło też opisu
1 przedstawienia innych niezwykłych
komet z końca XX w. (Hyakutake, Shoemaker-Levy — która zderzyła się z Jo
wiszem). Nie zabrakło również informa
cji o najsłynniejszym z centaurów —
Chironie (Nietypowa planetoida czy
ogromna kom eta), krążącym wokół
Słońca między orbitą Saturna a Urana.
Ponadto Autor przedstawił gwiazdy spa
dające, czyli meteory, a także zagroże
nia dla Ziemi — przynajmniej dla jej
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biosfery —- ze strony wielkich meteory
tów (lub nawet małych planetoid) oraz
jąder komet. Kończy tę część oryginal
na próba ustalenia, czym mogła być
Gwiazda Betlejemska.
Część II — Niepospolici ludzie i ich
dzieła — traktuje o wybranych, wybit
nych astronomach i miłośnikach astro
nomii. Otwierająopowieść o biytyjskim
astronom ie królewskim , Edmundzie
Halleyu, obserwatorze nieba południo
wego, odkrywcy okresowości pewnej
komety, o której Autor pisał już w Czę
ści I. Edmund Halley zasłynął też jako
mediator w wielkim sporze pomiędzy
Robertem Hookiem a Janem Heweliu
szem o dokładność obserwacji pozycyj
nych tego ostatniego. Zaskoczony Hal
ley stwierdził, że metoda stosowana
przez Heweliusza (używanie przeziernic) daje takie same wyniki, jak obser
wacje optyczne. Należy jeszcze wspo
mnieć, iż Halley był odkrywcą ruchów
własnych gwiazd, co było doniosłym
wydarzeniem mającym ponadto znacze
nie filozoficzne. Dodajmy, iż przyczy
nił się on walnie do wydania dzieła Isaaka Newtona Philosophiae naturalis
principia mathematica, a nawet sfinan
sował jego druk.
Kolejne wspomnienie jest poświę
cone polskiemu odkrywcy komet, An
toniemu Wilkowi. W lutym 2007 r. mi
nie 70. rocznica odkrycia przez Wilka
ostatniej jego komety (w sumie Antoni
Wilk odkrył cztery komety w latach
1925-1937). Ziołkowski pieczołowicie
opisuje wszystkie prace astronomów
polskich związane z tymi czterema ko
metami, podając przy tym niektóre ele
menty ich orbit. Nb. współodkrywcą
dwóch z tych komet był amerykański
miłośnik astronomii Leslie C. Peltier.
Następna pozycja dotyczy zadziwia
jących i powikłanych losów Heleny
Kazimierczak-Połońskiej. Urodziła się
na Wołyniu, czyli w zaborze rosyjskim.
W okresie międzywojennym mieszka
ła w Polsce — w Łucku, we Lwowie,
w Warszawie (zajmując się oczywiście
astronomią). W latach pierwszej oku
pacji sowieckiej mieszkała znowu we
Lwowie, chociaż inform acje z tego
okresu jej życia (już rodzinnego) są
nader skąpe. Następnie przebywała pod
okupacją niemiecką w tzw. General
nym Gubernatorstwie — najpierw we
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

Lwowie, potem w Warszawie. Wresz
cie w 1945 r., jako prawosławna, podej
muje jednak bardzo trudną decyzję: po
wróciła na Ruś, chociaż był to wtedy
totalitarny, nieludzki Związek Sowiec
ki. Co tam przeżyła, zwłaszcza że była
bardzo religijna, Czytelnik sam się prze
kona. Zresztą wiara pozwoliła jej prze
trwać wszelkie przeciwności losu oraz
intensywnie prowadzić badania nauko
we dotyczące w szczególności astrono
mii kometamej. Helena Kazimierczak-Połońska zmarła 15 lat temu w Sankt
Petersburgu, ale wiadomość o tym do
tarła do naszego kraju z dużym opóź
nieniem.
Kolejne wspomnienie — o astrono
mie wrocławskim Przemysławie Rybce,
synu także astronoma — Eugeniusza.
Ojciec i syn napisali wspólnie dwie
książki z historii astronomii. Przemy
sław napisał jeszcze kilka innych pozy
cji, poświęconych m. in. Heweliuszowi.
Natomiast ostatnie — wybitnemu miło
śnikowi i wytrwałemu popularyzatoro
wi astronomii — Stanisławowi Rober
towi B rzostkiew iczow i, tak dobrze
przecież znanemu Czytelnikom „Ura
nii” i „Uranii-PA”. Zamykają tę część
interesujące recenzje pt. Ciekawe książ
ki, przetłumaczone z angielskiego.
Ostatnia część, zatytułowana Nieco
dzienne wydarzenia, przedstawia rze
czywiście niezwykłe dzieje z historii
opanowania Układu Słonecznego, czyli
niemal w całości jest poświęcona trwa
jącym już od 50 lat misjom astronautycznym. Rozpoczyna tę część przypomnie
nie pozycji Okamgnienie Stanisława
Lema, będącej uzupełnieniem jego wcze
śniejszego dzieła Summa Technologiae.
Należy podkreślić, iż to w tej części
Krzysztof Ziołkowski demonstruje, jak
bardzo zmieniło się — dzięki astronau
tyce — nasze spojrzenie na Układ Sło
neczny, a nawet na cały Wszechświat,
co dokumentują zamieszczone na koń
cu liczne, przepiękne fotografie.
Zakończenie to właśnie Świat ludzi
o długich oczach. Nie brak też oczywi
ście Indeksu. Lecz pragnę w tym miej
scu zwrócić uwagę na coś innego: otóż
każda część tej książki rozpoczyna się
od przedrostka Nie-, jednak w pozytyw
nym tego słowa znaczeniu!
T. Zbigniew Dworak
1/2007

astronomia i muzyka

W objęciach pierwszego dźwięku
akiś czas temu przyznałem się,
że coraz bardziej pociąga mnie
muzyka spod znaku ambientu.
Tłumaczyłem to sobie potrzebą uciecz
ki od zgiełku tego świata, a zwłaszcza
mediów przepełnionych hałaśliwymi
i natrętnymi reklamami. Z domowego
archiwum wygrzebałem zakurzona płytę
Briana Eno (uważanego przez wielu za
twórcę tego kierunku w nowoczesnej
muzyce) i przez wiele wieczorów dźwię
ki z płyty,A pollo” przenosiły mnie pod
rozgwieżdżone niebo {Under Stars, Un
der Stars II), pozwalały oddać się bło
giemu stanowi nieważkości ( Weightless)
i polecieć hen, między gwiazdy (Stars).
Powiadają, że Brian Eno wymyślił am
bient w latach 70., leżąc w szpitalu i pró
bując przenieść otaczające go dźwięki
w muzykę.
Moim zdaniem ambientu nie wymy
ślił Eno. Ta muzyka jest dużo starsza —
możemy usłyszeć ją w mantrach melorecytowanych od tysięcy lat przez tybe
tańskich mnichów. N ajgenialniejsza
i najprostsza zarazem jest ta, która od
zwierciedla dźwięk narodzin Wszech
świata — O m — naj świętsza sylaba hin
duizmu. Jej uzdrawiających wibracji
doznał kolega z pracy, zmagający się od
kilku lat z rakiem i podzielił się tym
doświadczeniem ze mną, za co Mu ser
decznie dziękuję. To wspaniałe uczucie,
gdy wibracje tybetańskich gongów prze
nikają na wskroś całe me jestestwo ni
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czym promieniowanie reliktowe wypeł
niające Wszechświat.
Ambient to po prostu muzyka otocze
nia -— nie bez kozery twórcy tzw. mu
zyki relaksacyjnej lubią łączyć miłe dla
ucha melodie z odgłosami natury. A że
nasze najbliższe otoczenie staje się co
raz bardziej oddalone od przyrody, to
i nie dziwota, że muzyka ambientu to te
raz najczęściej muzyka elektroniczna.

Ideogram sylaby Om — dźwięku powstania
Wszechświata

Nie wiem czy świadomie czy też
przypadkiem, zespół Kraftwerk — je 
den z pionierów muzycznej elektroniki,
na płycie „Radioaktivitat” (wyd. ang.
„Radio-Activity”) — nawiązuje do „sy
laby Om” w kończącym płytę niby to
żarcie muzycznym „Ohm Sweet Ohm”.
Utwór zaczyna się tymi właśnie słowa
mi powtarzanymi wielokrotnie, a słowo
„Ohm” śpiewane jest tak, jakby syntezer mowy chciał śpiewać właśnie man
trę O m ... W tle powoli, lecz konse

kwentnie rozwija się prosta melodyjka,
która nabiera tempa i faktury poprzez
wprowadzanie coraz bogatszego instru
mentarium. Ot, taki urokliwy, na krawę
dzi kiczu, obrazek narodzin Wszechświa
ta w pigułce. „Radioaktivitat”* to płyta,
której warto poświęcić więcej uwagi
przez wzgląd na to, iż jest swoistym hoł
dem dla... fal radiowych i promieniowa
nia, czyli tych niewidzialnych nośników
energii tworzących Kosmos, a więc i nas
(Radioactivity Is in the air fo r you and
me...). Na płycie znajdziemy proste wy
jaśnienie istoty anteny ( I ’m the transmit
ter I give information You 're the antenna
Catching vibration...). Jest też świetny
kolaż muzyczny pt. „Radio Stars”, gdzie
cała warstwa literacka ogranicza się do
słów: Aus des Weltalls Feme Funken Radiosterne Pulsare und Quasare. Krótko
mówiąc — pozycja obowiązkowa nie
tylko dla radioastronomów!
W szystkim C zytelnikom życzę
w Nowym Roku niezakłóconego odbio
ru wielu pozytywnych wibracji — tych
z głośników czy słuchawek podłączo
nych do odtwarzaczy muzycznych, jak
i tych z Kosmosu.
Jacek Drążkowski
* W 1975 r., gdy płyta ukazała się na rynku,
została przyjęta dość chłodno. Wszak był to
czas zimnej wojny i obaw zwiazanych z roz
wojem energetyki atomowej. Z biegiem lat
jest coraz bardziej doceniana i nabiera war
tości niczym szlachetne wino.

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2007 (6 zeszytów) kosztuje 54 zł (zagraniczna 70 zł).
Cena pojedynczego zeszytu 10 zl. W płaty prosimy kierować na konto:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Bank Millennium S.A. o/Toruń
Nr 44 116022020000000055305241
W szelkich informacji o prenum eracie i zakupie numerów archiwalnych
„Postępów Astronom ii” 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 1 4 / 6 1 1 30 08
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Krzyżówka meteorytowa

:in;} on \i ojilt u/j o svy
Ui'LUiln-JPA J/E 007

relaks z Uranią
o zw iązaniem k rzyżów ki z „Uranii-PA”
nr 5/2006 jest hasło: „TERAELEKTRONOW OLTY” .
Nagrody w postaci zestawów płyt CD z muzyką
polskich el-muzyków „Ticket To Mars”
wylosowali: Jerzy Burghardt z Chorzo
wa, Tomasz Celeban z Łasku, Andrzej
Kwinta z Dąbrowy Górniczej, Joanna
Fengler z Poznania i Henryk Habryka z Lędzin.
Gratulujemy. Nagrody wyślemy pocztą. Wszystkich
zapraszamy do nowej zabawy. Do diagramu nale
ży wpisać słowa odpowiadające poniższym opisom.
Litery z wyróżnionych pól (czytane w kolejności
ponumerowania) utworzą hasło, które jest rozwią
zaniem krzyżówki.

R

2
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1
2
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13
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Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi roz
losujemy dwie roczne prenumeraty kwartalnika „Me
teoryt” sponsorowane przez Polskie Towarzystwo
Meteorytowe. Na rozwiązania czekamy do
końca lutego br. Osoby nie będące prenume
ratorami „Uranii-PA” muszą dołączyć do
rozwiązania kupon umieszczony w lewym
górnym rogu tej strony Prenumeratorzy mogą prze
syłać rozwiązania drogą elektroniczną.
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8. Warstwa pokruszonych skat na po
wierzchni np. Księżyca i planetoid
9. Nowy chondryt węglisty z Norwegii

Poziomo:
1. „Odchudzanie" meteoroidu podczas pod
róży przez atmosferę
5. Listopadowy rój meteorów
6. Wysokoniklowe meteoryty żelazne
7. Proces, w trakcie którego cięższe skład
niki roztopionej skały opadają na dno,
a lżejsze pozostają przy powierzchni

11. Krater meteorytowy
17. Część komety „odpowiedzialna" za roje
meteorów
18. Pierwszy badacz tajemniczej katastrofy
w rosyjskiej tajdze
19. NWA859
21. Anomalny oktaedryt z równiny Nullarbor

10. Najprawdopodobniej matka HED
13. Polski chondryt z 1860 r.

Pionowo:

14. Szlachetne kamienie, czasem spotyka
ne w meteorycie Canyon Diablo

2. Np. L3-6

15. Ofiara meteorytu Peekskill (marka)

4. Mezosyderyt z Chile

3. Pomiędzy kamacytem a taenitem

Thu s tr ic t u divided intoJour sections (Plasma physics, Rtgions oj

R eg lo m of interest
• Heliosphere

methods) and Appendices, each o j which contain severalpages. Only/tv oj
Oust pates art dirtctly reachableJrom this title page: rest o f the pages
btcomt availablt through surfing the text or by using Iht contents listing.

Today. then w situ meaiuremei
studies Sun (*nd iti extension, th
environmenti, includingEarth.

• Solw wind and IMF

P h enom ena o f Interest
* 6,'Jt'iSM
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12. Dobre miejsce do poszukiwań me
teorytów
16. Największy znaleziony meteoryt
17. Inaczej Moldawit
20. Stosunek ilości światła odbitego do
padającego
Słowa kluczowe w krzyżówce z „Uranii-PA” 5/06:
1. Tryplet, 2. Aerożel, 3. Supernowa, 4. Adams,
5. Annefrank, 6. Wild, 7. Side, 8. Nakano, 9. Rela
tywistyczna, 10. Zakrycia, 11. Kometarny, 12. Ge
nesis, 13. Algol, 14. Ekwipartycja, 15. Horn, 16. Leverrier, 17. Ticket, 18. Hylaty.

Ciekawe strony internetowe...

Space Physics T ex tb o o k
tpacen>eb@ouIufi ■last update: 27 November 2006 (RP)

• Tale page
• Controls
• tytol’i ricwl

20

Many intereituig magnetosphencAonosphenc phenomena are created bec»uie of
the energy input from the Sun and the special properties of the plasma state For
u>
latitudes, the most remarkable plasma phenomena are the auroras

Dziś proponuję zajrzeć do podręcznika (http://w ww.oulu.fi/
~spaceweb/textbook) umieszczonego na serwerze w Finlandii a do
tyczącego badania przestrzeni kosmicznej — tej „najbliższej”, po
czynając od atmosfery i jonosfery ziemskiej, a kończąc na heliosferze. Jak już to dla niektórych adresów w tym kąciku bywało, pozornie
ubogi zbiór odnośników rozrasta się w miarę wchodzenia w głąb do
kumentu. Autorzy piszą zresztą o tym już na pierwszej stronie. Pod
ręcznik jest podzielony na cztery duże rozdziały traktujące o fizyce
plazmy, obszarach, którymi będzie się zajmować, zjawiskach i in
strumentarium. W sumie pokaźna porcja informacji. Dostępny mate
riał był porządkowany i uzupełniany przez wiele lat, obecnie autorzy
postanowili nadać mu również formę Wikipedii - powstanie w ten
sposób nowy podręcznik redagowany przez znacznie szerszy krąg
osób.
(ra)
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JJranii
Kometa C/2006 M4 SWAN stenografo
wana 26 października 2006 r. wgodz.
19:33-20:18 CWE, czyli 2 dni po wybu
chu. Fot. Mariusz Świętnicki (Nikon
D70s, obiektyw Sigma 70-300/4-5,6 DG
APO przy maks. ogniskowej, ekspozy
cja 6x180 s, ISO 1250, prowadzenie na
reflektorze Newtona 250/1520 przy pow.
210* w dość trudnych warunkach me
teorologicznych)

Kompleks mgławic M42, M43 i NGC
1973/5/7 fotografowany 26 paździer
nika 2006 r. od godz. 23:58 CSE.
Fot. Mariusz Świętnicki (Nikon D70s
w ognisku głównym Newtona 205/
907, ekspozycja 5*180 s, w tym 2x
przy ISO 1600 i 3X przy ISO 1250,
kontrola prowadzenia reflektorem
Newtona 250/1520 przy pow. 312x)

IC434 „Koński Łeb” - tele
skop Synta 200/1000 mm
z korektorem komy Baa de
ra MPCC, montaż Takahashi EM200, Canon 300D
modyfikowany, ISO 800
ASA, sumaryczny czas na
świetlania ok. 1,5 godz.
w 10 ekspozycjach z cza
sami 6-10 min. Prowadze
nie - refraktor Skywatcher
70/500 z SBIG ST4.
Fot. Ra wet Turek
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Na podstawie zmierzonej odległości, jasności i standardowego modelu słonecznego oceniono, że jedna z gwiazd
gromady otwartej Pismis 24 w gwiazdozbiorze Strzelca ma masę ponad 200 razy większą od masy Słońca. To rekor
dowa i zastanawiająca wielkość. Ta gwiazda to najjaśniejszy obiekt powyżej chmury świecącego gazu na prezento
wanym zdjęciu. Bliższa analiza najświeższych zdjęć wykonanych teleskopem kosmicznym Hubble’a pokazała, że
jasność obiektu Pismis 24-1 nie pochodzi od pojedynczego obiektu, a raczej od trzech gwiazd. Ale, oceniono, każda
z tych gwiazd ma masę ponad 100 mas Słońca, czyli należy do klasy najbardziej masywnych gwiazd na niebie.
Dolną część zdjęcia wypełnia mgławica emisyjna NGC 6357, olbrzymi konglomerat pyłu i gazu, w którym rodzą
się gwiazdy. Niektóre z nich z całą swą młodzieńczą energią przebijają promieniowaniem otaczający je kokon materii
i pobudzają ją do świecenia.
Zdjęcie: NASA, ESA i J. M. Apellaniz (Hiszpania)

