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Badania fizyki wybuchów komet 

Kosmiczne katastrofy XX wieku
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Słońce, nasza dzienna gwiazda, ciągle ujawnia nowe form y swej 

aktywności. Znamy od czasów Galileusza plamy, później poznaliśmy 
protuberancje, rozbłyski, erupcje, granulacje, itd. A w bieżącym zeszycie 
Bartek Dąbrowski przedstawia nam swoje badania „szpilek radiowych ” 
i wyraża przekonanie, że badanie tej form y aktywności słonecznej może 
dostarczyć nam unikatowych informacji o drobnoskalowych, krótkotrwałych 
procesach fizycznych, jakie zachodzą na Słońcu. Bardzo polecam lekturę tego 
artykułu.

Pojawienie się efektownej komety i niespodziewany wzrost je j jasności na 
początku bieżącego roku zwróciły naszą uwagę na to zjawisko. Ponieważ wiedzieliśmy, że od wielu 
lat dr Piotr Gronkowski w Uniwersytecie Rzeszowskim pracuje nad zagadnieniem tzw. wybuchów, 
czyli nagłych zmian jasności komet, zwróciliśmy się do niego o artykuł na ten temat. W rezultacie 
możemy przybliżyć Państwu to zagadnienie piórem badacza, który solidnie zgłębił ten problem. 
Dodatkowo, ten sam autor omawia w Astronomii w szkole kolizje pomiędzy ciałami Układu 
Słonecznego i wyjaśnia tajniki obliczania prędkości względnej zderzających się ciał kosmicznych.

Do zderzeń ciał niebieskich nawiązuje też artykuł Walentina Cwietkowa z Moskwy, 
o kosmicznych katastrofach X X  wieku. Autor przypomina w nim dwa wydarzenia: spadek 
meteorytu Sikhote-Ałin 12 lutego 1947 r. (60 lat temu!) i meteorytu tunguskiego 30 czerwca 
1908 r. (w przyszłym roku będzie setna rocznica tej katastrofy). Różna była historia badań obu 
tych zjawisk i ciekawe jest przypomnienie współczesnego obrazu, jaki wyłonił się z tych badań. 
Artykuł ten jest treścią wykładu, jaki autor, uczestnik wypraw naukowych w rejony spadku obu 
meteorytów, wygłosił na specjalnym spotkaniu polskich pasjonatów meteorytów w Milanówku 
w lutym 2007 r. O spotkaniu pisze w tym zeszycie na s. 117 Jacek Drążkowski.

Nasi koledzy, astronomowie biorący udział w pracach eksperymentu obserwatorium 
promieniowania gamma (H.E.S.S.) otrzymali europejską Nagrodę Kartezjusza za rok 2006. 
Gratulujemy im tego prestiżowego wyróżnienia i piszemy o nim na s. 118.

Z  wydarzeń krajowych omawiamy grudziądzkie Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium 
Astronomiczne, czerską Noc Astronomiczną, jubileusz Planetarium i Obserwatorium 
Astronomicznego w Grudziądzu oraz jubileusz Oddziału Lubelskiego PTMA.

W Astronomii w szkole zwracamy uwagę wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim 
nauczycielom przedmiotu fizyka z astronomią na interaktywny program astronomiczny EU-HOU, 
dzięki któremu uczniowie wraz z nauczycielem obserwować mogą nawet 2-metrowym teleskopem 
na Hawajach i wprawiać się w prawdziwych badaniach naukowych. Kilku uczniów dokonało już  
prawdziwych odkryć! Pisze o tym Krzysztof Rochowicz.

W Galerii galaktyk Dariusz Graczyk przedstawia galaktyki NGC 4314, 4302 i 4298.
Wiesław Skórzyński wskazuje interesujące obiekty w gwiazdozbiorach letnich Strzały i Strzelca.
To, co dzieje się interesującego na niebie w łipcu i sierpniu, opisuje Tomasz Sciężor 
w kalendarzyku astronomicznym. Na stronach kolorowych przedstawiamy zdjęcia komety 
McNaughta (C/2006 PI) wykonane przez naszego Czytelnika Grzegorza Czechowskiego w Polsce.

Jerzy M. Kreiner recenzuje książkę niżej podpisanego pt. Astronomem być. . a Jacek 
Drążkowski omawia płytę CD z zapisem koncertu Józefa Skrzeka w Planetarium Śląskim.

Życzę Państwu przyjemnej lektury i pogodnego nieba.

. -B Y B U 5 T g j^
( u n iw e r s y t e c k a )

Toruń, w kwietniu 2007 r. -
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jeden z największych astronomów naszych czasów, który wniósł ogromny i trwały wkład do niemal 
wszystkich dziedzin współczesnej astronomii, m.in. do rozwoju teorii ewolucji gwiazd, teorii dysków 
akrecyjnych, błysków gamma, kosmologii, do metod fotometrii gwiazdowej i był współodkrywcą zjawi
ska mikrosoczewkowania grawitacyjnego.
To Jego myśl i nowatorskie prace legły u podstaw projektu OGLE i innych projektów realizowanych 
przez polskich astronomów.
Był współtwórcą i pracownikiem Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii 
Nauk. Nade wszystko był Mistrzem, który wychował wielu uczniów w Polsce i za granicą.

Był m. in. członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem Narodowej Akademii Nauk Sta
nów Zjednoczonych, Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego (Wielka Brytania), Akademii Leopol- 
dina (Niemcy), członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, doktorem honorowym 
Uniwersytetów Wrocławskiego i Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Był laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in.:
• Polskiej Nagrody Państwowej (1980)
• Medalu Eddingtona Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego (1987)
• Nagrody Heinemana (USA, 1992)
• Nagrody Fundacji Nauki Polskiej (1996)
• Medalu Drapera Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych (1997)
• Złotego Medalu Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego (1999)
• Medalu Smoluchowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego (2000)
• Nagrody Naukowej im. Kopernika Polskiej Akademii Umiejętności (2000)
• Złotego medalu Catherine Wolfe Bruce Towarzystwa Astronomicznego Pacyfiku (2003)
• Nagrody Henry N. Russella (zwanej astronomicznym Noblem) Amerykańskiego Towarzystwa Astro

nomicznego (2006).

Żegnamy Go ze smutkiem, ale też w poczuciu wdzięczności, że był z nami i pokazywał nam, jak można 
pracować dla Astronomii i Polski.

Żegnaj Bohdanie. Nigdy nie zapomnimy o Tobie.

Andrzej Woszczyk 
Prezes

Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Z ogromnym smutkiem zawiadamiam Państwa, że w nocy z 19/20 kwietnia 2007 r. zmarł w Princeton
w wieku 67 lat

prof. dr hab. Bohdan PACZYŃSKI

Sylwetka Profesora została przedstawiona w  „Uranii-Postępach Astronomii" nr 6/2005 (http://urania.pta.edu.pl/6_2005.htm l)
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100 Krótkoczasowe zjawiska radiowej aktywności 
Słońca
Bartosz Dąbrowski
Intensywne, krótkotrwałe, wąskopasmowe emisje radiowe, tzw. szpilki, należą do naj
krócej trwających przejawów aktywności Słońca. Zjawisko to jest niewątpliwie związa
ne z drobnoskałowymi procesami anihilacji pola magnetycznego i uwalniania energii, 
zachodzącymi bardzo szybko i w bardzo małych obszarach. Ich badania mogą dostar
czyć bardzo ważnych informacji o krótkotrwałych i drobnoskalowych procesach fizycz
nych, jakie zachodzą na Słońcu

106 Badania fizyki wybuchów komet
Piotr Gronkowski
Jednym z przejawów aktywności komet są wybuchy ich blasku obserwowane jako gwał
towne pojaśnienie tych da l kosmicznych. Niniejszy artykuł stanowi fizyczny opis istoty 
tego zjawiska i jego przyczyn oraz próbę przedstawienia jego prawdopodobnego mo
delu. Autor od lat aktywnie uczestniczy w badaniach wybuchów komet

114 Kosmiczne katastrofy X X  wieku
Walentin I. Cwietkov
W lutym 2007 r. minęło 60 lat od upadku meteorytu Sikhote-Alin, a rok przyszły to setna 
rocznica spadku meteorytu tunguskiego. Różne byty losy badań rejonów tych katastrof 
kosmicznych. Opowiada o nich jeden z  wybitnych badaczy meteorytów i uczestnik wy
praw poszukiwawczych w rejony spadku obu tych meteorytów

■ ■ ■  W kolorze: Grudziądz, OMSA 2007 (w.I); Plejady (w. II-III); jubileusz XXXV-lecia 
w Grudziądzu (w.IV); Galeria Uranii (o.II, o. III); Przykładowe zdjęcia wykonane w ra
mach projektu EU-HOU (o.IV)

rozmaitości: Księżycowa twarz en face i z  profilu (139) 
z kraju i ze świata: „Goście z Kosmosu" w Milanówku (117); Nagroda 
Kartezjusza za rok 2006 dla obserwatorium astronomii gamma H.E.S.S. (118); 
XXIII Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne im. Prof. Ro
berta Głębockiego (120); XXXV-lecie Planetarium i Obserwatorium Astrono
micznego w Grudziądzu (122); Jubileusz Oddziału Lubelskiego PTMA (123); 
I  Czerska Noc Astronomiczna (124)

126 astronomia w szkole: Interaktywna astronomia w szkole (126); Kolizje 
pomiędzy ciałami Układu Słonecznego —  problem obliczania prędkości względ
nych ciał kosmicznych (129)

131 galeria obiektów NGC: NGC 4314; NGC 4302 i NGC 4298 
134 kalendarz astronomiczny 2007: Lipiec — sierpień
140 poradnik obserwatora: Interesujące obiekty: Strzała, Strzelec
141 recenzje: Andrzej Woszczyk „Astronomem być... ”
143 astronomia i muzyka: Burza w... Planetarium
144 relaks z Uranią: Krzyżówka 
144 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Gromada otwarta M45, zwana też „Siedem Sióstr” oraz Plejady, to zespół kilkuset mło
dych, uformowanych zaledwie 100 min lat temu, gwiazd zatopionych w chmurach pyłu 
między gwiazdowego. Na zdjęciach w świetle widzialnym pył świeci odbitym światłem gwiazd, 
tworząc niebieską mgławicę refleksyjną (patrz rozkładówka). Na prezentowanym obrazie, 
w sztucznych kolorach, uzyskanym teleskopem kosmicznym Spitzera w świetle podczerwo
nym świeci sam pył: zimne kolory odpowiadają niższym temperaturom pyłu, ciepłe barwy 
(żółte i czerwone) najgorętszym obszarom obłoku.

Gromada znajduje się w odległości ok. 400 lat iii'., prezentowany obszar ma rozmiar ok. 
7 lat św. Badając gromadęŁ teleskop kosmiczny Spitzera dostarczył danych ukazujących 
wiele chłodnych, małomasywnych gwiazd, brązowych karłów i szczątkowych dysków wokół 
gwiazd

Źródło: NASA, JPL-Całtech, J.Staujfer
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Krótkoczasowe
zjawiska
radiowej
aktywności
Słońca

TBTtensywne, krótkotrwałe, wąskopas- 
łm o w e  emisje radiowe, tzw. szpil- 

M  ki (ang. spikes), należą do najkrócej 
trwających przejawów radiowej aktyw
ności Słońca. Czas trwania pojedynczej 
szpilki zwykle nie przekracza 0,1 s, a jej 
szerokość widmowa mieści się w gra
nicach 0,2-2% częstotliwości środkowej 
obserwowanego pasma.

Choć badania szpilek są prowadzo
ne już od blisko 45 łat, dotąd nie pozna

no mechanizmu fizycznego ich emisji. 
Niewątpliwie emisja szpilek jest zwią
zana z drobnoskalowymi procesami ani- 
hilacji pola magnetycznego i uwalnia
nia energii, zachodzącym i bardzo 
szybko i w bardzo małych obszarach. 
Procesy te trwają krócej i zachodzą na 
znacznie mniejszych obszarach niż prze
strzenna i czasowa zdolność rozdzielcza 
współczesnych instrumentów pracują
cych zarówno w zakresie widzialnym,

Rys. 1. Widmo dynamiczne szpilek radiowych z 11 lipca 2000 r., początek 13:27:25 UT. 
Natężenie podano w jednostkach względnych. Szpilkę oznaczoną strzałką pokazano 
na wklejce
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Rozbłyski słoneczne
Rozbłyski słoneczne powstają zazwyczaj w obszarach aktywnych o zło
żonej konfiguracji pola magnetycznego. Częstość ich pojawiania się jest 
skorelowana z przebiegiem jedenastoletniego cyklu aktywności Słońca. 
Rozbłyski są źródłem intensywnej emisji promieniowania w całym zakre
sie widma elektrodynamicznego, często powodują wyrzucenie w prze
strzeń międzyplanetarną strumieni naładowanych cząstek. Czas trwania 
rozbłysku zależy głównie od konfiguracji pól magnetycznych i budowy 
obszaru aktywnego, co wpływa na ilość wydzielonej energii, zaś z punktu 
widzenia obserwatora zależy także od długości fali, na jakiej je obserwu
jemy. Najkrótsze obserwowane rozbłyski trwają od 100 s do około 1000 s, 
a najdłuższe nawet kilkanaście godzin. Są to zjawiska typu LDE (ang. 
long duration events).

Zgodnie z powszechnie przyjmowanym obecnie modelem rozbłysku 
słonecznego w pierwotnym obszarze wydzielania energii dochodzi do za
miany energii pola magnetycznego na energię termiczną emisji promie
niowania elektromagnetycznego — szczególnie w krótko-falowej części 
widma, a także przyspieszania strumieni naładowanych cząstek. Zazwy
czaj wyróżnia się trzy fazy rozbłysku: (a) fazę wzrostu, często zakoń
czoną bardzo krótką fazą impulsową (b) fazę maksimum i (c) fazę stop
niowego zaniku. N iekiedy rozbłysk może być poprzedzony tzw. 
prekursorem (niewielkim, krótkotrwałym wzrostem emisji promieniowa
nia rentgenowskiego). Podczas fazy wzrostu, a szczególnie fazy impul
sowej, dochodzi do uwolnienia większości energii, emisji dużej ilości pro
mieniowania rentgenowskiego, przyspieszania strumieni naładowanych 
cząstek (elektronów) oraz nagrzania plazmy koronalnej w obszarze roz
błysku. Pewna część naładowanych cząstek, przyspieszonych w obsza
rze wydzielania energii, może stać się źródłem emisji promieniowania 
radiowego w zakresie metrowym, decymetrowym i mikrofalowym. Pod
czas stosunkowo długotrwałej fazy zaniku plazma koronalna powraca stop
niowo do temperatury sprzed rozbłysku, ale zarówno konfiguracja pól ma
gnetycznych, jak i przestrzenny rozkład gęstości materii może po rozbłysku 
znacznie różnić się od konfiguracji przed rozbłyskiem (erupcje protube
rancji, koronalne wyrzuty materii (CME, ang. Coronal Mass Ejection), re- 
konfiguracja arkad magnetycznych itd.).

ultrafioletowym, jak i rentgenowskim. 
Szczegółowe obserwacje efektów tych 
procesów są możliwe tylko w zakresie 
radiowym, ponieważ w tej dziedzinie 
widma elektomagnetycznego dysponu
jemy przyrządami o bardzo wysokiej 
rozdzielczości czasowej i częstotliwo
ściowej. Badania szpilek radiowych 
mogą zatem dostarczyć unikatowych 
informacji o drobnoskalowych, krótko
trwałych procesach fizycznych, jakie 
zachodzą na Słońcu.

Na temat szpilek pisałem  już na 
łamach „Uranii-Postępów Astronomii” 
(nr 4/2001). Niniejszy artykuł przedsta
wia najnowsze wyniki badań szpilek ra
diowych, w tym badań prowadzonych 
przeze mnie w latach 2001-2002 w Cen
trum Astronomii Uniwersytetu Mikoła
ja  Kopernika w Toruniu.

Badania radiowe korony
Koroną słoneczną nazywamy war

stwę atmosfery słonecznej rozciągającą 
się powyżej obszaru przejściowego aż 
do co najmniej kilkunastu promieni sło
necznych, gdzie płynnie przechodzi 
w ośrodek międzyplanetarny. Natężenie 
emisji korony w dziedzinie promienio
wania widzialnego jest znacznie słabsze 
od natężenia emisji fotosfery. Z tego 
powodu koronę możemy obserwować 
z Ziemi w świetle białym tylko wtedy, 
gdy tarcza słoneczna jest zasłonięta, 
a więc podczas całkowitych zaćmień 
Słońca. Poza zaćmieniami koronę (lub 
przynajmniej najbardziej gęste struktu
ry w koronie) m ożna obserw ow ać 
w wybranych liniach widmowych przy 
użyciu koronografów. Stale można ob
serwować koronę w świetle białym 
i w liniach widmowych instrumentami 
satelitarnymi.

Badania radiowe Słońca prowadzo
ne są od 1942 r. Bardzo szybko odkry
to, że źródłem promieniowania radiowe
go Słońca są górna chromosfera oraz 
korona słoneczna. Obserwacje radiowe 
dostarczają ogromnej ilości informacji 
na temat parametrów plazmy oraz pro
cesów fizycznych zachodzących w at
mosferze Słońca.

Szczególnie cennymi instrumentami 
badawczymi pracującymi w dziedzinie 
radiowej są spektrometry radiowe, któ
re pozwalają uzyskiwać widma dyna
miczne różnych zjawisk na Słońcu 
z bardzo wysoką rozdzielczością cza
sową i częstotliwościową. Widma dy
namiczne przedstawiają zależność stru

mienia emisji od czasu (oś pozioma) 
i częstotliwości (oś pionowa) (patrz 
rys. 1).

W ostatnich latach dynamiczny roz
wój interferometrii radiowej pozwolił 
uzyskać radiowe obrazy Słońca. Do naj
bardziej znanych instrumentów stoso
wanych do interferometrycznych obser
wacji Słońca należąm.in. radioteleskopy 
w Westerbork (Holandia), radioheliograf 
Culgoora w Australii, Very Large Array 
(VLA) w Nowym Meksyku (działający 
od 1980 r.), Owens Valley Radio Obse
rvatory  (OVRO) w K alifornii (od 
1978 r.), radioheliograf w Nanęay we 
Francji (od 1977 r.), interferometr RA- 
TAN-600 w Rosji (od 1972 r.) oraz ra
dioheliograf w Nobeyamie w Japonii 
(użytkowany od 1992 r.).

W przyszłości jest planowana budo
wa nowych instrumentów, z których je 
den zasługuje na szczególną uwagę. 
Jest nim Frequency-Agile Solar Radio- 
telescope (FASR), który będzie się skła
dać ze stu anten pracujących w zakre

sie od 30 MHz do 30 GHz. Pozwolą 
one uzyskać radiowe m apy Słońca 
z wysoką rozdzielczością przestrzenną, 
czasową i częstotliwościową. Nowe in
strumenty będą wspierane nadal przez 
spektrometry, dzięki którym uzyskuje
my dynamiczne widma zjawisk sło
necznych o wysokiej czasowej i często
tliwościowej rozdzielczości, pomimo 
ich ograniczeń w rozdzielczości kąto
wej. Obserwacje te nadal są potrzebne 
dla zapewnienia całodobowego moni
torow ania ak tyw ności słonecznej 
(Aschwanden, 2004).

Szpilki radiowe
Wybuchy radiowe o czasie trwania 

krótszym niż 100 ms zostały po raz 
pierwszy opisane przez Drogę’a i Rie- 
m anna(1961) oraz Elgarrya (1961). 
Nazywamy je szpilkami (ang. spikes). 
Termin ten zaproponował de Groot 
(1962), który tym mianem określa wą
skopasmowe i krótkotrwałe emisje ra
diowe, trwające krócej niż 100 ms.
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Rys. 2. Widmo dynamiczne szpilek radiowych z 23 kwietnia 2001 r., początek 
10:14:58 UT. Natężenie podano w jednostkach względnych. Szpilkę ze strukturą we
wnętrzną oznaczoną strzałką pokazano na wklejce

Szpilki obserwujemy w szerokim 
zakresie  często tliw ości od około 
0,1 GHz do 8,5 GHz. W zależności od 
częstotliwości, na której występują, 
wyróżniono dwa typy szpilek: metro
we, występujące w zakresie od około 
100 MHz do 400 MHz oraz decyme
trowe, obserwowane w zakresie od 
400 MHz do 8,5 GHz. W niniejszym 
artykule koncentruję się na badaniach 
szpilek decymetrowych.

Szpilki decymetrowe
Najnowsze badania wskazują na ist

nienie co najmniej dwóch podklas szpi
lek decymetrowych. Do pierwszej za
liczamy te z nich, które obserwujemy 
podczas fazy zaniku rozbłysków sło
necznych (ramka), a ich źródła znajdują 
się od 20” do 400” od miejsca rozbły
sku obserwowanego w twardym lub 
miękkim promieniowaniu rentgenow
skim.

Do drugiej podklasy zaliczamy te 
szpilki, które obserwujemy podczas fazy 
wzrostu często zakończonej bardzo 
krótką fazą impulsową i fazy maksimum 
rozbłysku słonecznego, są one dobrze 
skorelowane z twardym promieniowa
niem rentgenowskim. Źródła pierwszej 
podklasy szpilek decymetrowych znaj
dują się w dużej odległości od obsza
rów silnego pola magnetycznego w ob
szarze aktywnym . Druga podklasa 
szpilek decymetrowych jest związana 
z rozbłyskami, które występują w obsza
rze silnego pola magnetycznego.

Mechanizmy generowania 
szpilek radiowych

Teoretyczne modele emisji szpilek ra
diowych możemy podzielić na dwie gru
py: (1) promieniowanie plazmy i proce
sy przyspieszania; (2) emisja masera 
elektronowo-cyklotronowego.

Pierwotnie szpilki radiowe interpre
towano jako przejaw nieciągłego uwal
niania energii w rozbłysku słonecznym. 
Obserwowany szeroki przedział wystę
powania szpilek w częstotliwości wska
zuje, że uwalnianie energii następuje 
w wielu różnych miejscach (Benz, 1985).

Odkrycie kilkusekundowego opóź
nienia pomiędzy grupami szpilek a lo
kalnymi maksimami obserwowanymi 
w twardym promieniowaniu rentgenow

skim sugeruje raczej, że za emisję szpi
lek są odpowiedzialne procesy związa
ne z propagacją cząstek i niestabilnością 
plazmy w niejednorodnym ośrodku 
(Aschwanden i Giidel, 1992).

Model zaproponowany przez Fleish- 
mana i Melnikova (1998) tłumaczy, że 
za powstawanie szpilek decymetro
wych odpowiedzialne są drobnoskalo- 
we niejednorodności pola magnetycz
nego, które powodują pojawienie się 
pojedynczych niestabilnych lokalnych 
pułapek magnetycznych odpowiedzial
nych za generowanie promieniowania 
radiowego.

Kuznetsov i Vlasov (2002) sugerują, 
że za obserwowane widmo dynamicz
ne szpilek są odpowiedzialne niejedno
rodności w plazmie koronalnej, które de- 
te rm inują  czas i m iejsce, w jak im  
generowane jest promieniowanie.

Powszechnie uważa się, że za emisję 
szpilek decymetrowych jest odpowie
dzialny mechanizm masera elektrono- 
wo-cyklotronowego. W polu magne
tycznym naładowane cząstki poruszają 
się wzdłuż linii sił pola magnetycznego 
po spirali o stałym skoku. Jeśli poruszają 
się one z nierelatywistycznymi prędko
ściami, wówczas emitowane przez cząst
ki promieniowanie nazywamy cyklotro
nowym, w przypadku elektronów jest to 
tzw. promieniowanie elektronowo-cy- 
klotronowe. W pewnych warunkach 
może dojść do wzmocnienia promienio
wania cyklotronowego. Zjawisko to na
zywamy maserem cyklotronowym . 
W przypadku gdy mamy do czynienia 
z elektronami, mówimy o maserze elek- 
tronowo-cyklotronowym.

Niestety, żaden ze znanych modeli

Tabela 1: Podstawowe parametry wszystkich szpilek.

Liczba szpilek 5199

Czas trwania szpilki [s]
minimum / maksimum 0,003/0,099
średnia 0,036
Szerokość widmowa szpilki [MHz]
minimum / maksimum 3,0/35,5
średnia 9,96
Szerokość względna szpilki [%]
minimum / maksimum 0,20/2,47
średnia 0,70

Prędkość dryfu (ujemna) [MHz/s]
Liczba szpilek 2681
minimum / maksimum 63/13569
średnia 776

Prędkość dryfu (dodatnia) [MHz/s]
Liczba szpilek 709
minimum / maksimum 51/13425
średnia 1608
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Rys. 3. Zjawisko z dnia 26 marca 2000 r. (początek: 10:38:00.6 UT). Łańcuch szpilek 
z wyraźnie widocznym dryfem w częstotliwości. W górnej części rysunku przedstawio
no dynamiczne widmo łańcucha szpilek, a w dolnej krzywą zmian natężenia sygnału w 
funkcji czasu i częstotliwości wzdłuż linii prostej zaznaczonej na górnym rysunku. Czas 
trwania łańcucha szpilek wynosił 340 ms a jego widmowa szerokość 15 MHz

emisji szpilek nie jest ogólnie akcepto
wany.

Obserwacje szpilek radiowych 
w Toruniu

Obserwacje szpilek prowadziłem od 
lutego 2000 r. do grudnia 2001 r. radio
teleskopem o średnicy 15 m, na często
tliwości 1420 MHz, należącym do Cen
trum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. W ciągu 357 dni 
przeprowadziłem łącznie około 2000 
godzin obserwacji. Do rejestracji zja
wisk wykorzystałem spektrograf (tzw. 
Maszynę Pulsarową), który pracował 
w paśmie częstotliwości 1352-1490 
MHz. Rozdzielczość częstotliwościowa 
spektrografu wynosiła 3 MHz a rozdziel
czość czasowa 80 mikrosekund. Były to 
obserwacje prowadzone z najwyższą 
czasową rozdzielczością dla tego rodza
ju zjawisk, jaką osiągnięto kiedykolwiek 
na świecie.

W tym okresie zarejestrowałem trzy
naście zjawisk radiowej aktywności 
Słońca. Dane w zakresie rentgenowskim 
(satelity Yohkoh, GOES oraz Interball), 
ultrafioletowym (teleskop TRACE) oraz 
w linii H a pozwoliły na zidentyfikowa
nie najbardziej prawdopodobnych zja
wisk aktywności słonecznej związanych 
z obserwowanymi szpilkami oraz na 
zbadanie podstawowych własności mor
fologicznych i ewolucyjnych obszarów 
aktywnych, w których są generowane 
szpilki.

Szczegółowa analiza obserwacji 
obejmowała m.in. wyznaczenie podsta
wowych parametrów, takich jak: czas 
trwania, szerokość widmowa oraz pręd
kość dryfu, dla 5199 szpilek (tab. 1).

Na uzyskanych widmach dynamicz
nych mogłem wyróżnić dwa rodzaje 
szpilek: szpilki bez struktury wewnętrz
nej oraz szpilki ze strukturą wewnętrzną. 
Szpilki bez struktury wewnętrznej cha
rakteryzują się pojedynczym wzrostem 
strumienia promieniowania radiowego, 
a ich kształt można opisać dwuwymia

rową funkcją Gaussa (np. szpilka wi
doczna na wklejce na rys. 1). Z kolei 
szpilki ze strukturą wewnętrzną mają 
złożony kształt i wykazują istnienie kil
ku lokalnych maksimów (np. szpilka 
widoczna na wklejce na rys. 2). Być 
może są to krótkotrwałe łańcuchy zło
żone z ciasno upakowanych szpilek 
o bardzo szybkim dryfie w częstotliwo
ści. Podstawowe parametry szpilek de
cymetrowych ze strukturą wewnętrzną 
oraz bez niej zebrano w tab. 2.

Szpilki decymetrowe obserwowano 
w różnych fazach słonecznego rozbły
sku, co wskazuje na istnienie kilku me
chanizmów ich emisji. Trzeba pamiętać, 
że z każdą fazą rozbłysku wiążą się od
mienne warunki fizyczne odpowiedzial
ne za ich powstanie, ale wszystkie mają 
prawdopodobnie związek z lokalnymi 
anihilacjami pola magnetycznego.

Łańcuchy oraz kolumny 
szpilek radiowych

Na widmach dynamicznych bada
nych zjawisk można wyróżnić dwa ro
dzaje struktur utworzonych z wielu po
jedynczych szpilek: łańcuchy szpilek 
(ang. chains of spikes), obserwowane już 
przez np. Giidela i Benza (1988) oraz 
odkryte przeze mnie kolumny szpilek.

Łańcuchy są utworzone z kilkunastu, 
ułożonych blisko siebie indywidualnych 
szpilek. W części badanych łańcuchów 
obserwujemy zmianę w czasie pasma 
emisji poszczególnych szpilek, nazywa
my je  łańcuchami z  dryfem  (rys. 3).

Tabela 2: Podstawowe parametry szpilek ze strukturą wewnętrzną i bez
niej: (1) — szpilki bez struktury wewnętrznej; (2) — szpilki ze strukturą
wewnętrzną.

(1) (2)
Liczba szpilek 1733 1837
Czas trwania szpilki [s]
minimum / maksimum 0,008/0,099 0,003/0,099
średnia 0,03 0,046
Szerokość widmowa szpilki [MHz]
minimum / maksimum 3,1/31,4 3,0/25,9
średnia 10,31 9,2
Szerokość względna szpilki [%]
minimum / maksimum 0,21/2,24 0,21/1,82
średnia 0,73 0,65
Prędkość dryfu (ujemna) [MHz/sj
Liczba szpilek 391 1462
minimum / maksimum 64/5462 63/12141
średnia 1073 467
Prędkość dryfu (dodatnia) [MHz/s]
Liczba szpilek 242 135
minimum / maksimum 111/9102 51/13425
średnia 1436 948
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Z kolei jeśli pasmo emisji nie ulega 
zmianie, to łańcuchy takie nazywamy 
łańcuchami bez dryfu (rys. 4). Łańcu
chy szpilek obserwowałem podczas 
czterech zjawisk. Średni czas trwania 
łańcuchów mieścił się w granicach od 
67 ms do 509 ms, a ich widmowa sze
rokość od 7,2 MHz do 17,25 MHz. Śred
ni czas trwania szpilek, tworzących łań
cuch, wynosił -30 ms.

Kolumny to struktury utworzone 
z wielu pojedynczych szpilek emitowa
nych w bardzo krótkim przedziale cza
su (~320 ms) jednocześnie w całym ob
serwowanym paśmie częstotliwości. 
W kolumnie każda ze szpilek może wy
kazywać dodatni lub ujemny dryf w czę
stotliwości (rys. 5). Obserwowałem je 
tylko w dwóch zjawiskach.

Wyraźne różnice w czasowej ewolu
cji pomiędzy łańcuchami a kolumnami 
szpilek można przypisać różnej struk
turze źródeł emisji.

Analiza statystyczna materiału 
obserwacyjnego

W swojej pracy przeanalizowałem 
trzynaście zjawisk radiowej aktywności 
Słońca, w których zidentyfikowałem 
osiemnaście grup szpilek decymetro
wych. Czas trwania grupy szpilek zmie
niał się od 1 s do 420 s, a jego wartość 
średnia wynosiła 55,7 s. Jest to wynik 
podobny do rezultatów, jakie uzyskali 
inni badacze obserwujący szpilki na róż
nych częstotliwościach. Każda z zare

jestrowanych grup szpilek zawie
rała od kilkunastu do kilkuset szpi
lek.

Wyznaczony przez mnie śred
ni czas trwania szpilki wynosi 
36 ms i jest czterokrotnie dłuższy 
od wyników otrzymanych przez 
innych badaczy obserwujących 
szpilki na tej samej częstotliwo
ści (np. Meszarosova i in., 2003). 
Był on jednak zbliżony do warto
ści 33,1 ms wyznaczonej dla szpi
lek obserwowanych również na 
1420 MHz przez Xie i in. (2002). 
Wartość średniego czasu trwania 
szpilki na częstotliwości v = 
1420 MHz wyznaczona z zależ
ności przedstawionej w pracy 
Gudela i Benza (1990):

\ - 1,34

d2(v) = 0,2636
661 [s],

wynosiła ok. 9,5 ms.
Krótki czas trwania szpilek 

mógł być spowodowany drobnoska- 
lową strukturą (rzędu kilku do kilku
dziesięciu kilometrów) elementarnego 
obszaru uwalniania energii, w którym 
są generowane wiązki elektronów lub 
strukturą plazmy w obszarze propaga
cji tych wiązek.

Temperatura elektronowa w obsza
rze emisji szpilek, obserwowanych na 
1420 MHz, przy założeniu plazmowe
go mechanizmu ich emisji, wynosiła 
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Rys. 5. Zjawisko z dnia 22 marca 2001 r. (po
czątek: 13:11:18.2 UT). Na widmie widać wy
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Rys. 4. Zjawiskozdnia 26 kwietnia 2000 r. (początek: 14:10:13.96 UT). Łańcuch szpilek 
bez dryfu w częstotliwości. W górnej części rysunku przedstawiono dynamiczne wid
mo łańcucha szpilek, a w dolnej krzywą zmian natężenia sygnatu w funkcji czasu 
wyznaczoną dla częstości, w której występuje najwyższe natężeniu sygnatu dla całe
go łańcucha szpilek. Czas trwania łańcucha szpilek wynosił 275 ms, a jego widmowa 
szerokość 7 MHz

Średnia szerokość widmowa szpil
ki wynosiła 9,96 MHz i była ponad 
trzykrotnie niższa od wartości, jakie 
otrzymali inni badacze (Casillaghy 
i Benz, 1993). Wartość średniej szero
kości widmowej szpilki na częstotliwo
ści v = 1420 MHz, wyznaczona z za
leżności przedstawionej w pracy 
Csillaghy’ego i Benza (1993):

Av = 0,66 v0'42 [MHz]

wynosiła 13,9 MHz, co jest wartością 
zbliżoną do przedstawionych tu wyni
ków.

W pojedynczym zjawisku szerokość 
widmowa szpilek była na ogół stała. 
Sugeruje to, że w trakcie ich emisji 
w źródle panowały takie same lub bar
dzo podobne warunki fizyczne.

Każda ze szpilek wykazuje dodatni 
(tj. od niskich do wysokich) lub ujemny 
(tj. od wysokich do niskich) dryf w czę
stotliwości o różnej prędkości. Jeśli 
przyjmiemy, że za generowanie szpilek 
odpowiedzialne są procesy plazmowe, 
to dodatni dryf w częstotliwości można 
interpretować jako ruch czynnika pobu
dzającego w kierunku powierzchni Słoń
ca (lub lokalny wzrost gęstości plazmy), 
podczas gdy diyf ujemny może być spo
wodowany ruchem czynnika pobudza
jącego w górę (lub lokalnym spadkiem 
gęstości plazmy) (rys. 6).

Wartość średnia prędkości dryfu 
ujemnego i dodatniego badanych szpi-
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t t
Rys. 6. Po lewej stronie mamy szpilkę z dryfem ujemnym, a po prawej z dryfem dodat
nim

lek wynosiła odpowiednio -776 MHz/s 
oraz 1608 MHz/s i była znacznie mniej
sza od prędkości dryfu szpilek obserwo
wanych w paśmie 0,4— 1,4 GHz przez 
F. Droge'a, która nie przekraczała 
3800 MHz/s (Drogę, 1977).

Znajomość prędkości dryfu pozwo
liła na oszacowanie prędkości poru
szania się wiązek elektronów odpo
wiedzialnych za emisję szpilek. Dla 
-776  MHz/s wynosiła ona 0b = 
1,1 x l o9 cm/s, co odpowiada 0,04 pręd
kości światła, a dla 1608 MHz/s 0b = 
2,3* 109 cm/s, co odpowiada 0,08 pręd
kości światła.

Szpilki w grupie (na widmie dyna
micznym) są rozłożone równomiernie, 
wyjątek stanowią tu łańcuchy oraz ko
lumny szpilek, których liczba jest nie
wielka. Sugeruje to, że szpilki są gene
rowane na różnych wysokościach. 
Występowanie grup w pojedynczym zja
wisku, pomiędzy którymi nie obserwu
je się szpilek, może wskazywać, że ist
nieje jakiś mechanizm, który powoduje 
okresowe przerwy w ich emisji.

Struktury wewnętrznej szpilek nigdy 
wcześniej nie obserwowano. Powodem 
tego była ograniczona czasowa roz
dzielczość i czułość stosowanych in
strumentów.

Prędkość poruszania się wiązek 
elektronów odpowiedzialnych za emi
sję szpilek bez struktury wewnętrznej 
wynosiła 6b = 1,5><109 cm/s (dla dryfu 
ujemnego), co odpowiada 0,05 prędko
ści światła oraz 6b = 2,0x109 cm/s (dla 
dryfu dodatniego), co odpowiada 
0,07 prędkości światła. W przypadku 
szpilek, które posiadały strukturę we
wnętrzną prędkość poruszania się wią

zek elektronów wynosiła 0b = 0,7 X109 
cm/s (dla dryfu ujemnego), co odpo
wiada 0,02 prędkości światła oraz 0b = 
1,3><109 cm/s (dla dryfu dodatniego), co 
odpowiada 0,04 prędkości światła.

Szpilki są obserwowane podczas 
trwania rozbłysków słonecznych zacho
dzących w różnych konfiguracjach pola 
magnetycznych oraz w rozbłyskach 
w których obserwuje się ruch materii 
(rys. 7).

Rozmiary i położenie źródeł 
emisji szpilek radiowych

Krótki czas trwania i wąskopasmo
wy charakter szpilek decymetrowych 
wskazują na małe rozmiary ich źródeł. 
Wynoszą one, w zależności od przyję
tego mechanizmu emisji szpilek, od 
60 km do 200 km.

Wysokość źródła emisji szpilek ra
diowych, w zależności od przyjętego 
mechanizmu ich emisji wynosi od

~3,2xl03 km do 5,7xl03 km nad po
wierzchnią Słońca. Uzyskana wysokość 
odpowiada dolnej warstwie korony sło
necznej.

Zdecydowana większość obszarów 
aktywnych (dziesięć z trzynastu bada
nych zjawisk) związanych z emisją szpi
lek znajdowała się w pobliżu środka tar
czy słonecznej. Wyjaśnienie powodów 
wyraźnej preferencji obszarów emisji 
leżących blisko środka tarczy słonecz
nej wymaga dalszych badań.

Podsumowanie
Różnorodność zebranego materiału 

obserwacyjnego nie pozwoliła mi na 
stworzenie spójnego modelu emisji szpi
lek decymetrowych. Jednak uzyskane 
wyniki uaktualniają naszą wiedzę o tych 
krótkoczasowych zjawiskach. Koniecz
ne są zatem dalsze systematyczne i dłu
gotrwałe obserwacje prowadzone z tak 
wysoką czasową rozdzielczością, które 
pozwolą lepiej i bardziej dokładne wy
jaśnić procesy odpowiedzialne za gene
rowanie szpilek.

Literatura uzupełniająca
Aschwanden, M. J., 2004, Physics o f  the 
Solar Corona. An Introduction, Springer- 
Verlag Berlin Heidelberg New York.

Benz, A. O. 2002, Plasma Astrophysics. Ki
netic Processes in Solar and Stellar Coro- 
nae, Dordrecht: Kluwer Academic Publi
shers, wydanie drugie.
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Rys. 7. Po lewej obraz obszaru aktywnego NOAA 8921 wykonany teleskopem TRA
CE (195 L) 26 marca 2000 r. o godzinie 10:38:04 UT. Po prawej obraz obszaru aktyw
nego NOAA 8970 wykonany teleskopem SXT (teleskop ten przeznaczony był do ba
dania Słońca w miękkim promieniowaniu rentgenowskim) (z filtrem AlMg), umiesz
czonym na satelicie Yohkoh, 26 kwietnia 2000 r. o godzinie 14:18:08 UT

rRACE TRACĘ 195 26-M or-2000 10:58:04.000 UT SXT AlMg 26-A p r-2000  14:18:08.070 UT
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Piotr Gronkowski

W Układzie Słonecznym 
obserwuje się bardzo 
szczególną grupę małych ciał 
niebieskich, których wygląd 
zmienia się istotnie wraz z ich 
odległością od Słońca. Są to 
komety. Należą one do 
najbardziej zmiennych, trudno 
przewidywalnych 
a jednocześnie 
najpiękniejszych ciał 
pojawiających się na niebie. 
Głównym składnikiem komet 
są ich jądra, trwałe struktury 
będące nośnikiem masy 
kometarnej, poruszające się 
po orbitach będących 
krzywymi stożkowymi 
ze Słońcem w ognisku. Mają 
one kształt nieregularnych 
brył (orzeszków ziemnych, 
cygar tub zniekształconych 
elipsoid) o wymiarach od 
kilkuset metrów do 
kilkudziesięciu kilometrów

Badania
fizyki
wybuchów
komet
Wstęp

Ogólnie akceptowany model jądra 
kom ety podany p rzez W hipp le ’a 
(Whipple 1950, 1951, 1955) zakłada, 
że jądro komety jest konglomeratem lo
dów, przy czym lód ten to zamarznięte 
gazy wymieszane z materiałem mete
orytowym. Na materiał lodowy składa 
się głównie woda oraz takie związki, 
jak C 0 2, CO, NH3, C2N2 itp. Materiał 
meteorytowy to cząstki pyłu o wymia
rach od 10 7 m do okruchów skalnych
0 rozmiarach rzędu kilku centymetrów
1 sporadycznie większych brył skal
nych. Struktura jądra jest prawdopo
dobnie porowata, przy czym może ono 
zawierać obszary wypełnione różnymi 
gazami. Mikroskopową strukturę po
rowatego jądra  kom ety najczęściej 
opisuje się jednym z dwóch modeli. 
Pierwszy, to model przypadkowo upa
kowanych kul, których średnica jest 
rzędu l|im . Drugi model zakłada, że 
mikroskopową strukturę materii kome- 
tamej dobrze oddaje model cylindrycz
nych kapilar o średnicach również rzę
du 1 |im. Gdy jądro komety zbliża się 
do Słońca, lody kometame zaczynają

sublimować w swojej naturalnej kolej
ności zgodnej z temperaturami parowa
nia. Ciepło słoneczne przenika z po
wierzchni do warstw wewnętrznych 
komety, wywołując parowanie zamro
żonych gazów. Najbardziej lotne sub
stancje, mające najniższe temperatury 
parowania, takie jak CH4, CO, H2 pa
rują już w głębokich zimnych war
stwach jądra. W warstwie bliższej po
wierzchni, cieplejszej, wymienione 
powyżej substancje już  wyparowały
i dlatego parują w niej takie związki, 
jak C 0 2 lub NHr  W najbardziej ze
wnętrznych warstwach parują substan
cje najmniej lotne, jak przede wszyst
kim HjO lub H j0 2. Taki mechanizm 
parowania pozwala na zachowanie po
rowatej struktury jądra i uwalnianie się 
gazów z różnych warstw, a co za tym 
idzie, na obserwowane istnienie róż
nych gazów w głowie komety przy jej 
zbliżaniu się do Słońca. Parujące gazy 
unoszą ze sobą cząsteczki pyłu i małe 
ziarna lodu wodnego zabrudzonego 
uwięzionymi w nich pyłami kometar- 
nymi. Dlatego głowa komety rozbudo
wuje się zarówno w postaci halo gazo-
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Wybuch komety 9P/Tempel 1 (4 lipca 2005 r.) spowodowany jej 
zderzeniem z sondą kosmiczną Deep Impact. Fot. NASA/JPL

wego, jak  i lodowo-pyłowego, przy 
czym jego grubość optyczna przynaj
mniej w dużych odległościach od Słoń
ca jest niewielka. Na powierzchni ją 
dra grom adzą się cząsteczki pyłów 
i ziarna lodowe, które są zbyt duże, aby 
pod wpływem ciśnienia parujących 
gazów opuścić jądro komety. Siła gra
witacji komety oddziaływująca na nie 
przewyższa siłę związaną z oddziały
waniem molekuł sublimujących lodów. 
W ten sposób tworzy się płaszcz okry
wający jądro komety. Zawiera on sub
stancje i cząsteczki, które nie są lotne 
w warunkach fizycznych panujących 
przy powierzchni jądra komety. Ponie
waż ma on również strukturę porowatą 
więc molekuły substancji bardziej lot
nych sublimujące z warstw podpo- 
wierzchniowych mogą przezeń prze
n ikać i opuszczać  ją d ro  kom ety. 
Generalnie jednak istnienie płaszcza 
znacznie osłabia tempo sublimacji ma
terii kometamej. W normalnych warun
kach tylko niewielka część powierzch
ni rzędu kilku procent kometarnego 
jądra wykazuje pełną aktywność sub
limacyjną. Część uniesionych w halo 
cząsteczek pyłu może również utwo
rzyć warkocz pyłowy, a zjonizowane 
molekuły substancji lotnych warkocz 
jonowy komety. Warto podkreślić, że 
model zaproponowany przez W hip
ple’a jest niesprzeczny z dotychczas 
obserwowanymi faktami dotyczącymi 
ewolucji komet i zasadniczo okazał się 
zgodny z wynikami zarówno misji hal- 
lejowskich w 1986 r., jak i rezultatami 
ostatnich misji kometamych Star Dust 
i Deep Impact (A’Heam et al. 2005). 
Komety penetrujące wewnętrzne rejo
ny Układu Słonecznego pochodzą naj
prawdopodobniej z dwóch źródeł: albo 
z tzw. Obłoku Oorta —  sferycznej war
stwy o promieniu rzędu 10 000 AU — 
100 000 AU otaczającej Słońce lub ze 
znacznie bliższego obszaru tzw. dysku 
Kuipera rozpościerającego się od od
ległości około 40 AU od Słońca. Per
turbacje pochodzące od najbliższych 
gw iazd zm uszają  kom ety zaw arte 
w Obłoku Oorta do zmiany orbit na 
krzywe stożkowe zanurzające się głę
boko we wnętrze Układu Słonecznego. 
W stosunku do komet zawartych w dys
ku Kuipera taką rolę pełnią perturba
cje planetarne pochodzące od wielkich 
planet. Powszechnie jest akceptowany 
pogląd, że komety są pozostałością 
z początkowego okresu powstawania

Układu Słoneczne
go i ze względu na 
swoje małe rozmia
ry nie uległy istot
nym zm ianom  od 
chw ili swego po
wstania na skutek 
graw itacji, ciepła 
wewnętrznego czy 
też zderzeń z mete- 
oroidami. Szczegól
nie komety długo- 
o k r e s o w e ,  
docierające po raz 
pierwszy z Obłoku 
O o rta  w p o b liże  
S łońca zaw iera ją  
na jb ard z ie j p ie r
w o t n ą  m a t e r i ę ,  
z której został utwo
rzony U kład S ło
neczny, stanowią więc niejako zapis 
jego powstania. Dlatego pełnią bardzo 
ważną rolę w badaniach kosmogonicz- 
nych, dostarczając nam inform acji 
o warunkach i procesach towarzyszą
cych narodzinom Układu Słonecznego. 
Z drugiej strony oddziaływanie mate
rii zawartej w warkoczach komet z wia
trem słonecznym sprawia, że są one 
naturalnymi sondami plazmy między
planetarnej. Zachowanie się plazmo
wych warkoczy kometamych dostar
czyło najwcześniejszych informacji
o istnieniu wiatru słonecznego. Przyto
czone fakty sprawiają, że poznawanie 
struktury, aktywności i ewolucji komet 
jest wyjątkowo pasjonującą przygodą 
dla wielu astronomów. Jednym z prze
jawów aktywności komet są wybuchy 
ich blasku obserwowane jako gwałtow
ne pojaśnienia tych ciał kosmicznych. 
Celem niniejszego artykułu jest fizycz
ny opis istoty tego zjawiska, jego przy
czyn i przedstawienie prawdopodobne
go modelu.

Wybuchy blasku komet 
—  ogólna charakterystyka

Czasami komety nieoczekiwanie 
zwiększajągwałtownie i niespodziewa
nie swój blask. Takie dramatyczne wy
buchy jasności komet są jednym z naj
ciekawszych i jednocześnie najbardziej 
spektakularnych przejawów aktywno
ści tych ciał niebieskich. Zjawisko to 
zainteresowało astronomów w latach 
20. ub ieg łego  stu lecia . W tedy to 
w 1927 r. została odkryta kometa 29P/ 
Schwassmann-Wachmann 1 (dalej na

zywana 29P/SW 1), właśnie w czasie 
maksimum jednego ze swoich licznych 
wybuchów. Obecnie jest powszechnie 
przyjęte, że pod pojęciem wybuchu bla
sku komety rozumie się nagły, nieocze
kiwany wzrost jej jasności o więcej niż 
jedną wielkość gwiazdową przeciętnie 
od 2 do 5 wielkości gwiazdowych; cza
sami wyjątkowo nawet 9 mag. Wybu
chy jasności są często odnotowywane 
zarówno dla komet okresowych, jak
i jednopojawieniowych. Najbardziej 
znaną przedstawicielką komet wybu
chających jest wspomniana już kome
ta 29P/SW 1. Obiega ona Słońce po pra
wie kołowej orbicie mającej aktualnie 
mimośród e ~0,045, która jest położo
na pomiędzy orbitami Jowisza i Satur
na. Odległość komety od Słońca zmie
nia się od 5,5 AU do 7,5 AU w czasie 
jej orbitalnego okresu wynoszącego 
około 16 lat. Wielu astronomów (np.: 
Richter 1954, Pittich 1971, Grudzińska 
1980, Whipple 1980, Andrienko i Va
shchenko 1981, Cabot et al., 1996, En- 
zian et al., 1997) obserwowało i anali
zow ało  je j w ybuchy. N orm aln ie , 
w nieaktywnej fazie kometa wygląda jak 
rozmyta tarcza ze słabo zauważalnym 
czasami centralnym zgęszczeniem, bę
dąc obiektem o jasności 18m— 19m. 
Nagle w ciągu kilku godzin lub dni w 
jej głowie powstaje gwiazdopodobne 
jasne jądro, które rozszerza się z pręd
kością rzędu 100 m s '1 —  400 m s '1, 
przechodząc w tarczę planetarną a na
stępnie w swoiste halo kometame z ma
le jącą  na zew nątrz ja sn o śc ią  po 
w ierzchniow ą. W czasie w ybuchu
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widmo komety przypomina bardzo 
widmo słoneczne. Stąd wnioskujemy, 
że jest ono po prostu rozproszonym 
przez cząsteczki pyłów kometamych 
i ziaren lodowych elektromagnetycz
nym promieniowaniem Słońca. Czasa
mi jednak udaje się stwierdzić słabą 
emisję CO+ (Cochran et al., 1982, Se- 
nay i Jewitt 1994). W czasie maksimum 
wybuchu jasność komety jest o kilka 
wielkości gwiazdowych większa niż

w fazie nieaktywnej i je j widomy blask 
jest równy 13m— 14m, azgęszczenie 
centralne rozciąga się na odległość oko
ło 300 000 km, licząc od centrum gło
wy. Po pewnym czasie, rzędu 20— 30 
dni, wygląd komety wraca do stanu 
sprzed wybuchu. Spodziewana zmiana 
obserwowanej jasności komety wyni
kająca ze zmiany odległości w stosun
ku do Ziemi winna wynosić jedynie 
l,3m. Wieloletnie obserwacje prowadzą

do wniosku, że kometa wybucha śred
nio 1— 2 razy do roku. Wybuchy innych 
komet mają w zasadzie podobny cha
rakter. Ogólne, uśrednione charaktery
styki wybuchów blasku komet przed
staw ione są  p oniżej (A ndrienko 
i Vashchenko 1981, Hughes 1990).

1) W czasie wybuchu gwałtownie 
wzrasta blask komety najczęściej o oko
ło 2m do 5m, lecz odnotowano również 
wybuchy o amplitudach rzędu 1m— 9,2m.

2) Jasność komety wzrasta w czasie 
około 2,5 dni, a wraca do wielkości 
sprzed wybuchu w czasie 20— 30 dni.

3) Po wybuchu kometa wraca do fazy 
spokojnej i praktycznie je j wygląd nie 
różni się od obrazu sprzed wybuchu.

4) Widmo komety pochodzi głównie 
z rozproszenia światła słonecznego 
przez cząstki pyłu i lodu, przy czym 
wskaźnik barwy B -V  =  0,75 wskazuje 
na to, że wymiaiy rozpraszających czą
stek są rzędu 10 7 m — 10'6 m.

5) Prędkość ekspansji halo kometar- 
nego w czasie wybuchu je s t rzędu 
100 ms~'—  400 ms~', przy czym kome
ta osiąga maksimum jasności przy śred
nicy obłoku równej średnio 300 000 km.

6) Kształt głowy komety w czasie 
wybuchu może być kulisty, owalny lub 
rzadziej nieregularny.

7) Strata masy przez kometę w cza
sie typowego wybuchu je s t  rzędu 
108— 109 kg.

8) Tempo sublimacji gazów kometar- 
nych wzrasta o czynnik 103— 104.

9) Nie odnotowano żadnej zmiany 
elementów orbitalnych komet związa
nych z ich wybuchami.

10) Nie stwierdzono wyraźnej kore
lacji pomiędzy temperaturą powierzch
ni jądra (a więc odległością komety od 
Słońca) a występowaniem wybuchów.

11) Często wybuchy mają miejsce po 
przejściu komety przez peryhelium, co 
może wskazywać na to, że odpowie
dzialny za nie mechanizm jest funkcją 
aktywności sublimacyjnej komet.

12) Wzmożonej aktywności słonecz
nej towarzyszy w sensie statystycznym 
wzrost aktywności wybuchowej komet.

Niezależnie od gwałtownych, wybu
chowych zmian blasku komet obserwuje 
się często skoki jasności o mniej niż 
jedną wielkość gwiazdową, które okre
śla się jako wariacje blasku komet. Za
obserwowano korelacje pomiędzy zmia
nami blasku komet a aktywnością 
słoneczną dla szeregu komet (Richter 
1954, Andrienko i Vashchenko 1981,

PAS ASTEROIDÓW
ORBITA KOMETY

b)

PAS ASTEROIDOW

-s®o \

X

ORBITA KOMETY

SŁONCE

Przejście komety przez pas asteroidów, widok w kierunku prostopadłym do płaszczy
zny ekliptyki. Przyjęto następujące oznaczenia: R, -  promień wewnętrzny, R2 -  pro
mień zewnętrzny pasa asteroidów, 0,, d2 i 0O oznaczają odpowiednio anomalię rzeczy
wistą komety w miejscach, w których ona wnika i opuszcza pas asteroidów w przyję
tym układzie odniesienia xy o początku związanym ze Słońcem. Takie przejście ko
mety przez pas asteroidów może potencjalnie prowadzić do jej kolizji z małymi ciałami 
orbitującymi w tym regionie Układu Słonecznego. W konsekwencji w zależności od 
masy ciała uderzającego możemy oczekiwać dezintegracji komety lub wybuchu jej 
jasności analogicznego jak w przypadku komety 9P/Tempel1 w 2005 r. w wyniku ude
rzenia w nią sondy Deep Impact.

Rysunki a i b przedstawiają dwa różne (z wielu możliwych) położenia orbity kome
ty względem pasa asteroidów
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Sekanina 1985, Flammer et al. 1986).
Analiza przedstawionych charakte

rystyk wybuchów komet lub tylko ich 
niektórych elementów stała się punk
tem wyjścia dla rozważań mających na 
celu wyjaśnienie przyczyn tego zjawi
ska. W następnym rozdziale zostaną 
przedstawione najczęściej spotykane 
hipotezy dotyczące genezy wybuchów 
blasku komet.

Przegląd dotychczasowych 
hipotez

Istnieje szereg hipotez próbujących 
wyjaśnić fizyczny mechanizm wybu
chów blasku komet. Najbardziej reali
styczne z nich są ukazane chronologicz
nie poniżej.

Whitney (1955) w celu wyjaśnienia 
wybuchów blasku komety 29P/SW1 
zaproponował tzw. mechanizm ciśnie
niowy. Temperatura powierzchni jądra 
tej komety w pobliżu jej peryhelium jest 
wg Whitneya wystarczająca, aby roz
poczęła się sublimacja metanu CH,. In
tensywne parowanie sporadycznych 
koncentracji tej substancji może pro
wadzić do zwiększenia ciśnienia w za
głębieniach struktury porowatej kome
ty i oderwania się od jądra warstwy 
zewnętrznej. W różnych odległościach 
od Słońca inne substancje stanowiące 
domieszki lodu wodnego mogłyby być 
odpowiedzialne za wybuchy, lecz me
chanizm byłby zawsze podobny: sub
stancje bardziej lotne niż lód wodny, 
parując w jamach podpowierzchnio- 
wych struktury porowatej jądra, powo
dują znaczny wzrost ciśnienia uwięzio
nego w nich gazu, który prowadzi do 
gwałtownego rozerwania warstw po
wierzchniowych jądra i wyrzutu mate
rii gazowo-pyłowej. W ostateczności 
jest obserwowany wybuch blasku kome
ty. Proponowany mechanizm wydaje się 
być realistyczny i pozwala zadowalają
co wyjaśnić niektóre charakterystyczne 
cechy wybuchów komet. Jednak nie 
można go uznać za jedyny mechanizm 
odpowiedzialny za przyczynę wybu
chowej aktywności wszystkich komet. 
Po pierwsze, zgodnie z nim, wybuchy 
komet winny grupować się w tych od
ległościach heliocentrycznych, które 
odpowiadają rozpoczęciu sublimacji 
przez substancje odpowiedzialne za 
wybuchy. W ten sposób częstotliwość 
występowania wybuchów byłaby 
prostą funkcją odległości heliocen- 
trycznej komety, czego jednak nie po

twierdza zebrany bogaty materiał ob
serwacyjny. Również kruchość, mała 
wytrzymałość i porowatość materiału 
kometamego czyni tę hipotezę dość pro
blematyczną przynajmniej jako głów
ne źródło rozpatrywanego zjawiska.

Drugi z kolei mechanizm jest opar
ty na założeniu, że niektóre składniki 
jądra kometamego mogą w sprzyjają
cych warunkach ulec transformacji 
w materiał silnie wybuchowy (Donn

i Urey 1956). Wiadomo, że w skład ją
dra komety wchodzą wolne rodniki, 
takie jak NH czy HO. Rodnik NH jest 
stabilny w odpowiednio niskich tem
peraturach, lecz będąc ogrzewanym 
transformuje się do azotanu amonu 
NH4N3, który w temperaturze 148 K 
eksploduje. Potrzebnym źródłem ener
gii cieplnej miały być protony słonecz
ne. Inny rodnik OH przechodzi w H Ą  
w temperaturze 77 K. Mieszanina nad-

Jądro komety tuż przed (rysunek górny) i w czasie wybuchu (rysunek dolny). Ozna
czenia: 1 -  wewnętrzne halo komety; 2 -  powierzchnia jądra komety; 3 -  szczelina 
w jądrze; 4 -  strefa lodu krystalicznego; 5 -  strefa przejściowa pomiędzy lodem kry
stalicznym a amorficznym; 6 -  strefa lodu krystalicznego; 7 -  wydobywający się przez 
szczeliny gaz i pyty kometarne

3/2007 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 109



Kolizja jądra komety( C ) z meteoroidem (B)

b) tuż po kolizjia) moment tuż przed kolizją

tlenku wodoru z pyłem węglowym jest 
silnie wybuchowa i przy dostatecznie 
dużej koncentracji rodników OH moż
na oczekiwać silnych wybuchów. Jed
nak dla zapewnienia wybuchów blasku 
2m —  3m koncentracja rodników wyda
je  się być zdecydowanie za niska. Po
wyższy mechanizm jest również silnie 
zależny od temperatury, co oznacza, że 
wybuchy komet byłyby bardzo wyraźną 
funkcją odległości heliocentrycznej ko
mety. Chemiczne eksplozje mogłyby 
być jedynie źródłem krótkotrwałych 
rozbłysków na samym początku wybu
chu, ale nie mogą podtrzymywać go 
w relatywnie dość sporym okresie cza
su jego trwania.

Następny z kolei mechanizm zapro
ponow any p rzez D obrovolsk iego  
(1966) jest oparty na przypuszczeniu, 
że nagłe zwiększenie intensywności 
promieniowania słonecznego w obsza
rze ultrafioletowym lub rentgenowskim 
może powodować gwałtowny wzrost 
aktów rozpadu pierwotnych, macierzy
stych molekuł wchodzących w skład 
głowy komety. Jeśli molekuły wtórne, 
powstałe z rozpadu macierzystych będą 
w polu promieniowania słonecznego 
zdecydowanie bardziej stabilne, będzie 
to prowadzić do istotnego wzrostu cał
kowitej ilości molekuł w głowie kome
ty i tym samym do wzrostu jej blasku. 
Powyższa hipoteza ma również swoje 
słabe strony. Wiąże ona ściśle aktyw
ność wybuchową komet z aktywnością 
słoneczną oraz to, że według niej wid
mo komety w czasie wybuchu jej bla
sku byłoby zdominowane przez silne 
pasma emisyjne, co jest sprzeczne z ob
serwacjami.

Model zderzeniowy (Sekanina 1972) 
jest oparty na hipotezie, że komety mogą 
zderzać się z małymi ciałami kosmicz
nymi występującymi w Układzie Sło
necznym. Sekanina zasugerował moż
liwość wybuchów blasku komet pod 
wpływem przypadkowych zderzeń ko
met z krążącymi w Kosmosie bryłami 
skalnymi, tzw. boulderami. Wg Seka- 
niny obiegają one centrum Układu Sło
necznego po eliptycznych orbitach po
łożonych w odległościach 4,5— 7,5 AU 
od Słońca, mających małe kąty inkli
nacji i jednostajny rozkład peryheliów. 
Obliczenia potwierdzają, że zderzenie 
komety z ciałem o masie 105 kg krążą
cym po takiej orbicie mogłoby wyzwo
lić ilości energii rzeczywiście obserwo
wane w czasie wybuchów. K olizja 
komety prowadziłaby do wyrzutu ma
terii kometamej z warstw powierzch
niowych jądra do otoczki komety, po
wstania na powierzchni jądra krateru 
i odsłonięcia jego głębszych warstw. 
W ten sposób materia kometama była
by wyrzucana jednak tylko z jednego 
miejsca na powierzchni jądra i trudno 
byłoby wytłumaczyć symetryczne roz
szerzanie się otoczki pyłowo-gazowej, 
jakie najczęściej towarzyszy wybucho
wi komety. Co prawda symetryczność 
otoczki w czasie wybuchu nie jest uni
wersalną morfologiczną cechą komet 
i faktycznie jasny, ukierunkowany wy
rzut m aterii został zaobserwowany 
w czasie wybuchu komety 41P/Tuttle- 
Giacobini-Kresaka w 1973 r. Jednak, 
opierając się na powyższym mechani
zmie, trudno w ogólnym przypadku 
wytłumaczyć wybuchy komet, w szcze
gólności daleko od głównego pasa aste-

roidów. Oczywiście zderzenia komet 
z drobnymi ciałami krążącymi w Ukła
dzie Słonecznym zdarzają się spora
dycznie i mogą prowadzić do wybu
chów jasności komet, lecz generalnie 
nie mogą być ich głównym źródłem, 
gdyż ich prawdopodobieństw o jest 
marginalnie małe. Również wyniki ob
liczeń przeprowadzonych przez autora 
prowadzą do wniosku, że aktywność 
wybuchowa komety 29/SW 1 nie może 
być powodowana przez jej kolizje z ma
łymi ciałami krążącymi w Układzie Sło
necznym. Podstawą dla tego przypusz
czenia jest fakt, że prawdopodobieństwo 
zderzenia tej komety z ciałem kosmicz
nym o wystarczająco dużej masie, aby 
doprowadzić do wybuchu jej jasności, 
jest marginalnie małe.

W czasach, gdy powstawały przed
stawione powyżej hipotezy, stan wie
dzy na tem at procesów fizycznych 
zachodzących  w kom etach oraz 
fizycznych charakterystyk materii ko
metamej był bardzo ubogi. Nie prze
prowadzano wtedy eksperymentów la
boratoryjnych, symulujących warunki 
fizyczne w jądrach komet ani symula
cji komputerowych związanych z ich 
ewolucją. Dlatego pierwsze hipotezy, 
mając skromną bazę zarówno doświad
czalną, jak i teoretyczną, miały często 
głównie spekulatywny charakter. Zbli
żenie się komety lP/Halley do Słońca 
w 1986 r., szeroko przeprowadzane la
boratoryjne eksperymenty i symulacje 
komputerowe oraz wyniki ostatnich 
misji kometamych Star Dust i Deep 
Impact bardzo wzbogaciły naszą wie
dzę o fizyce komet. Wyniki takich ba
dań były szeroko publikowane (np.:
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Prialnik & Bar-Nun 1987,1992; Komie 
& Steiner 1994; Taneredi et al. 1994; 
Enzianetal. 1997;Kossackietal. 1997; 
Huebner et al. 1999; Orosei et al. 2001; 
Davidsson & Skorov 2002a, 2002b, 
Capria et al. 2003). Dlatego późniejsze 
hipotezy są o wiele bardziej realistycz
ne i wiarygodne w porównaniu z więk
szością rezultatów poprzednich pio
n ie rsk ich  badań . Do n ich  n a leżą  
następujące hipotezy: polimeryzacji 
HCN, transformacji amorficznego lodu 
wodnego oraz oddziaływania strumie
ni silnego wiatru słonecznego na ko
metę. Również dał się zauważyć pe
wien powrót do hipotezy zderzeniowej.

Obserwacje związane ze zbliżeniem 
kom ety lP /H alley  (Schloerb et al. 
1987) potwierdziły wcześniejsze przy
puszczenia, że jądra komet mogą za
wierać cyjanowodór HCN. Zasugero
wano (Rettig et al. 1992), że silnie 
egzotermiczna reakcja polimeryzacji 
cyjanowodoru HCN może być źródłem 
energii wybuchów kometamych. Przy 
dostatecznie dużym stężeniu molekuł 
HCN mogłaby nastąpić polimeryzacja 
tego związku w dużych obszarach po
wierzchniowych jądra komety. W osta
teczności można byłoby zaobserwować 
wybuch blasku komety. Jednakże hipo
teza polimeryzacji HCN nie została do
statecznie klarownie opracowana przez 
jej autorów —  w szczególności nie 
przeprowadzono symulacji numerycz
nych oceniających, jak proponowany 
proces przekłada się na zmianę jasno
ści komety i masę uwalnianą w czasie 
wybuchu. Również nie wiemy, w jakim 
stopniu komety różnią się miedzy sobą 
i czy wyniki obserwacji komety 1P/ 
Hal ley mogą być adaptowane w stosun
ku do innych komet.

Transformacja amorficznego lodu 
wodnego w lód krystaliczny jest jed
nym z bardziej oryginalnych mechani
zmów proponowanych w celu wyja
śnienia zjawiska wybuchów komet. 
Hipoteza została po raz pierwszy zasu
gerowana w 1974 r. (Patashnik et al.), 
a następnie była badana przez kilku au
torów (Smoluchowski 1981, Prialnik 
i Bar-Nun 1992). To, że lód wodny jest 
dominującym związkiem chemicznym 
występującym w kometach, jest faktem 
powszechnie akceptowanym. General
nie panuje pogląd, że pierwotny kome- 
tamy lód wodny jest najprawdopodob
niej amorficzny, poniew aż komety 
powstawały na drodze akrecji z plane-

tozymali w rejonach Saturna przy tem
peraturze mniejszej niż 95 K i ciśnie
niach rzędu 1 Pa. W tych warunkach 
fizycznych postać amorficzna jest pre
ferowaną termodynamicznie formą wy
stępowania lodu wodnego i dlatego 
kondensował on właśnie w tej postaci. 
Lód ten mógł zawierać uwięzione w so
bie cząsteczki takich substancji, jak 
C 0 2 lub CO. To przypuszczenie znala
zło swoje doświadczalne potwierdzenie 
w eksperymentach laboratoryjnych sy
mulujących warunki panujące w prze
strzeni kosmicznej (Bar-Nun et al. 1985, 
1987). Amorficzny lód wodny ulega 
transformacji fazowej w temperaturze 
powyżej 130 K, przechodząc w lód kry
staliczny o strukturze regularnej pro
stej (Schmitt et al. 1989). Ta reakcja jest 
wysoce egzotermiczna. Wydzielone 
ciepło powoduje wzrost temperatury 
ulegających przemianie obszarów ją 
dra, ich sublimacje i uwolnienie uwię
zionych w lodzie domieszek substan
cji bardziej lotnych, takich jak tlenek 
czy dwutlenek węgla. W konsekwen
cji obserwowany byłby wybuch kome
ty. Powyższy mechanizm w formie za
proponowanej pierwotnie przez swoich 
autorów jest tak samo jak dwa poprzed
nie zależny od temperatury komety, a 
więc od jej odległości od Słońca. Po
nieważ może on zachodzić dla tempe
ratur jądra kometamego wyższych niż 
130 K, toteż trudno byłoby w oparciu
0 niego wytłumaczyć wybuchy komet, 
które mają mniejszą temperaturę po
wierzchniową. Niestety, podobnie jak 
w przypadku hipotezy polimeryzacji 
HCN zagadnienie wpływu tej reakcji 
na podstawowe charakterystyki wybu
chu: skok jasności komety, masę wy
dzielaną z jądra do otoczki i prędkość 
jej ekspansji w czasie wybuchu nie zo
stało dostatecznie opracowane.

Wybuch komety 1P/ Halley, który 
miał miejsce 12.02.199lr. w odległo
ści 14,3 AU od Słońca (West et al. 
1991) stał się silną inspiracją do dal
szego poszukiwania hipotez dotyczą
cych genezy gwałtownych pojaśnień 
komet. Oczekiwana jasność gwiazdo
wa komety 12.02.1991 winna wynosić 
25,3m. Zamiast tego zaobserwowano 
dysk planetarny o jasności około 19m 
będący źródłem odbitego światła sło
necznego. Proponowane były dwie hi
potezy mające wyjaśnić źródło wybu
chu: zderzen iow a (H ughes 1991)
1 oddziaływania wiatru słonecznego na

powierzchnię jądra komety (Intrilliga- 
tor i Dreyer 1991). Hughes oszacował, 
że zderzenie dużego meteoroidu o śred
nicy rzędu 2,6— 57 m zapewniłoby ob
serwowaną masę powstałego w czasie 
wybuchu lodowo-pyłowego halo ko
mety oraz szacowaną energię kine
tyczną jego ekspansji. Ta hipoteza ma 
jednak co najmniej dwa słabe punkty, 
z których pierwszy to bardzo małe 
prawdopodobieństwo takiego przypad
kowego zderzenia. Wynika to z faktu, 
że ciała Układu Słonecznego manife
stują silną tendencję do przebywania 
w pobliżu ekliptyki, a wybuch miał 
miejsce 4,3 AU poniżej jej płaszczyzny. 
Drugi słaby punkt polega na tym, że 
jeśli przyczyną wybuchu byłaby rze
czywiście kolizja komety z drobnym 
ciałem kosm icznym , to należałoby 
oczekiwać wyrzutów materii z jądra 
w postaci ukierunkowanych strug lub 
przynajm niej w yraźnych asym etrii 
w kształcie komy —  czego jednak nie 
zaobserwowano.

Inny mechanizm próbujący wyjaśnić 
wybuch tej komety opierał się na praw
dopodobnym oddziaływaniu powierzch
ni je j jąd ra  z wiatrem  słonecznym. 
W okresie grudnia 1990 i stycznia 
1991 r. była obserwowana wzmożona 
aktywność słoneczna w postaci po
chodni i emisji silnych strug wiatru sło
necznego. Intrilligator i Dreyer (1991) 
wykazali, że istnieje duże prawdopo
dobieństwo, iż rzeczywiście 12 lutego 
1991 r. jądro komety Halleya było pod
dane oddziaływaniu silnego strumienia 
wiatru słonecznego. Według nich fala 
uderzeniowa miałaby rozkruszyć war
stwy powierzchniowe jądra komety, co 
odsłoniłoby warstwy wewnętrzne bo
gate w lotne substancje i w ostateczno
ści znacznie zwiększyłoby blask kome
ty. Problem  polega na tym , że co 
prawda właściwości fizyczne skorupy 
jądra kometamego nie są zbyt dobrze 
znane, ale panuje powszechne przeko
nanie, że gęstość energii w strumieniu 
wiatru słonecznego jest zbyt mała, aby 
spowodować erozję powierzchni jądra 
komety. Jeśli ten mechanizm prowa
dziłby do wybuchów komet, to trudno 
zrozumieć, dlaczego wcześniej, gdy ko
meta była znacznie bliżej Słońca i za
rejestrowano przejawy analogicznej ak
tyw ności s łonecznej, nie nastąp ił 
podobny wybuch blasku komety.

Analiza przedstawionych hipotez 
oraz obserwacji rzeczywistych wybu-
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WARKOCZ
PYŁOWY

WARKOCZ
PLAZMOWY

GŁOWA
KOMETY

Zmiany wyglądu komety w czasie jednego obiegu wokół Słońca. Zbliżając się do Słońca z dalszych regionów Układu Słonecznego, 
jądro komety pod wpływem promieniowania Słońca sublimuje, tworząc wokół siebie głowę oraz wyrzucając dwa warkocze: pyłowy 
i plazmowy

chów blasku komet prowadzi do kon
kluzji, że najprawdopodobniej nie ist
nieje jeden mechanizm odpowiedzial
ny za to zjawisko. Wydaje się bardzo 
realne, że wybuchy różnych komet 
mogą mieć różnorakie źródła. W dal
szej części pracy autor będzie starał się 
uzasadnić powyższą tezę, że wybuchy 
blasku komet mogą mieć kilka przy
czyn. Najbardziej prawdopodobna 
w stosunku do młodych komet zawie
rających w swoich jądrach lód amor
ficzny wydaje się hipoteza związana ze 
strukturą jąder kometamych i zacho
dzącymi w nich specyficznymi fizyko
chemicznymi procesami, z których naj
ważniejszą rolę odgrywa krystalizacja 
amorficznego lodu wodnego. W sto
sunku do starszych komet o jądrach 
krystalicznych różnorodne procesy de
strukcyjne wydają się odpowiedzialne 
za zjawisko wybuchów blasku, przy 
czym wiatr słoneczny może również 
w pewnym stopniu modulować ampli
tudę wybuchu.

Wnioski
Wyniki prezentowane w pracach au

tora prowadzą do wniosku, że najbar
dziej prawdopodobny model wybuchu 
młodej komety to model transformacji 
amorficznego lodu wodnego oparty
o równania ewolucji termodynamicznej 
komety, który uwzględnia okresowe fale 
ciepła penetrujące wnętrze jądra kome- 
tamego. Poniżej przedstawione sągłów- 
ne idee tego modelu.

Zakładamy, że jądro komety zbudo
wane początkowo z amorficznego lodu 
wodnego, pyłu i małej domieszki zesta
lonego tlenku węgla wmrożonego 
w amorficzny lód wodny. Dodatkowo 
przyjmujemy, że kometa przebywa na 
swojej aktualnej eliptycznej orbicie wy
starczająco długi okres czasu, aby war
stwy powierzchniowe jądra uległy 
transformacji w postać krystaliczną. 
W warstwach tych o grubości około 
15 m kometa posiada okresowo zmien
ne profile temperaturowe. Głębiej jądro 
ma jednolitą i stałą temperaturę. Górne 
warstwy zawierają jedynie pył i krysta
liczny lód wodny. Zakładamy więc, że 
rozpatrywana hipotetyczna kometa jest 
bardzo młoda i tylko cienkie powierzch
niowe warstwy jądra miały czas, aby 
dokonać konwersji z formy amorficz
nej w krystaliczną. Warstwy te okrywają 
wewnętrzny region jądra zbudowany 
z amorficznego lodu wodnego i pyłu. 
Przyjmujemy, że proces krystalizacji 
rozpoczyna się w temperaturze 130 K, 
natomiast w niższych temperaturach jest 
on zaniedbywany.

Prawdopodobny scenariusz wybuchu 
jasności komety wygląda następująco. 
Gdy kometa zbliża się do Słońca, po
wierzchnia jej jądra jest ogrzewana 
przez promieniowanie słoneczne. Po
wstająca w ten sposób fala ciepła pe
netruje wnętrze jądra. Ciepło jest prze
wodzone z powierzchni jądra przez 
zewnętrzne warstwy zbudowane z kry
stalicznego lodu i pyłu do bardziej we

wnętrznych stref jądra. Prowadzi to do 
zwiększenia temperatury w strefie amor
ficznego lodu wodnego. Gdy tempera
tura osiągnie krytyczną wartość 130 K, 
następuje transformacja warstwy lodu 
amorficznego do postaci krystalicznej. 
Energia cieplna wydzielana w czasie 
transformacji jest przewodzona do 
warstw sąsiednich: powyżej i poniżej 
miejsca reakcji. Prowadzi to do subli- 
macji lodu wodnego i wmrożonego weń 
tlenku węgła. Ciepło przewodzone do 
warstw amorficznych powoduje trans
formacje kolejnych stref jądra. Jednak 
należy oczekiwać, że ciepło przewodzo
ne do warstwy amorficznego lodu jest 
znacznie mniejsze w stosunku do ciepła 
przewodzonego do lodu krystalicznego, 
ponieważ przewodność cieplna lodu 
amorficznego jest znacznie mniejsza niż 
lodu krystalicznego. W konsekwencji 
kolejnym transformacjom ulegają coraz 
to cieńsze warstwy jądra i w ostatecz
ności ten proces zostaje zahamowany. 
Jednak w szczególnym przypadku, gdy 
temperatura warstw amorficznych jest 
niewiele mniejsza niż temperatura kry
tyczna 130 K lub w przypadku małych 
komet front transformacji może rozsze
rzać się wewnątrz jądra w sposób nie
ograniczony i całe jądro przemienia się 
w formę krystaliczną. Pary tlenku wę
gla, unosząc w głowę komety pyły
i cząstki kometame, zwiększają znacz
nie powierzchnię rozpraszającą światło 
słoneczne i w ostateczności obserwuje
my znaczne pojaśnienie komety.
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W przypadku starszych komet, któ
rych jądra zdołały się całkowicie skry
stalizować, mechanizm termodestrukcji 
zarówno warstw powierzchniowych ją 
dra, jak i destrukcji pyłów kometamych 
wydaje się być odpowiedzialnym za 
wybuchy blasku. Analiza konsekwencji 
termodestrukcji ziaren kometamych 
usytuowanych w głowie komety i na 
pow ierzchni jej jąd ra  prow adzi do 
wniosku, że ten mechanizm jest odpo
wiedzialny zarówno za często odnoto
wywane wariacje blasku i za wybuchy 
jasności komet. Termodestrukcja warstw 
podpowierzchniowych jądra komety 
prowadząca do odsłonięcia głębszych 
warstw jądra komety, bogatych w łatwo 
sublimujące związki może prowadzić do 
wybuchów o dużych amplitudach bla
sku a w skrajnym przypadku nawet do 
rozpadu jąder. Wyniki symulacji nume
rycznych w pracy autora zostały prze
prowadzone dla założonego dużego 
zakresu kometamych parametrów. Uzy
skane zmiany jasności komet są zgodne 
z obserwowanymi w czasie rzeczywi
stych wariacji jasności i wybuchów ja 
sności komety. Prawdopodobnie jest to 
główny mechanizm odpowiedzialny za 
aktywność wybuchową komet starszych
o jądrach zawierających już wodny lód 
krystaliczny. Fakt, że wybuchy kome- 
tame zdarzają się w różnych odległo
ściach heliocentrycznych, jest na pierw
szy rzut oka sprzeczny z hipotezą 
termodynamicznej destrukcji ziaren 
kometamych. Źródłem  tej pozornej 
sprzeczności jest to, że pary nasycone 
inkluzji zawartych w lodowych ziarnach 
kometamych osiągają ciśnienia równe 
wytrzymałości na rozerwanie okrywa
jącego je  materiału lodowego w ściśle 
określonych odległościach od Słońca. 
Jednakże musimy mieć na uwadze kil
ka ważnych faktów. Po pierwsze, ko- 
metame ziama mogą zawierać różne
go rodzaju inkluzje, które mają różne 
zależności par nasyconych od tempera
tury. Po drugie, zawartość procentowa 
różnego rodzaju inkluzji może zmieniać 
się dla różnych komet. Po trzecie, wy
trzym ałość kom etarnego m ateriału 
może być nieco inna dla różnych komet. 
Należy oczekiwać, że ta charakterysty
ka materiału kometarnego jest funkcją 
składu chemicznego, etapu termodyna
m icznej ew olucji i w ieku komety. 
W konsekwencji odległość heliocen- 
tryczna miejsca, gdzie kometame ziar
na ulegają termodynamicznej destruk

cji, nie jest ściśle określona. Ulega ona 
specyficznemu rozmyciu. Ten fakt sil
nie przemawia za realnością tego me
chanizmu jako źródła wybuchów star
szych komet o jądrach krystalicznych. 
Podsumowując, młode komety co pe
wien czas gwałtownie zwiększają swój 
blask w wyniku skomplikowanych pro
cesów termodynamicznych, których fi
nalnym etapem jest krystalizacja kolej
nych warstw lodu amorficznego mająca 
miejsce we wnętrzach ich jąder. Starsze 
komety o jądrach, których podstawo
wym budulcem jest wodny lód krysta
liczny, mogą ulegać gwałtownym poja- 
śnieniom w wyniku rozkruszania materii 
kometamej. Naprężenia mechaniczne w 
warstwach podpowierzchniowych jąder 
kometamych, prowadząc do ich erozji, 
mogą manifestować swoje skutki jako 
wybuchy blasku. Również destrukcyj
ne rozdrabnianie ziaren lodowych po
łożonych na powierzchniach jąder lub 
zawartych w głowach kom et może 
w ostateczności doprowadzać do pojaś- 
nień tych ciał kosmicznych.

Przyszłe kierunki badań
Przedstawiony w pracy model wybu

chu jasności komety wydaje się w świet
le dotychczasowych badań bardzo praw
dopodobny, jednak nie wyczerpuje on 
zagadnienia genezy wybuchów komet. 
Obliczenia numeryczne przeprowadzo
ne w ramach modelu są oparte na róż
nego rodzaju założeniach i uprosz
czeniach. Wydaje się, że szereg charak
terystyk fizycznych komet w chwili 
obecnej jest już poznany dość dobrze 
(np. średnie promienie oraz gęstości ją
der, wymiary cząstek kometamych), ale 
w stosunku do innych musimy jednak 
stosować bardzo daleko idące przybli
żenia, gdyż znane są tylko ich prawdo
podobne rzędy w ielkości (np. w y
trzymałość mechaniczna materii kome
tamej). Dlatego wyniki symulacji nu
merycznych mają często charakter ja 
kościow y a nie ilościowy. Analiza 
rezultatów ostatnio przeprowadzonych 
misji kometamych Star Dust i Deep 
Impact, jak i przyszłych (np. Rossetta), 
będzie bardzo pomocna w uściśleniu 
naszej wiedzy związanej z ilościową 
charakterystyką materii kometarnej. 
Również opracowania wymaga zjawi
sko miniwybuchów jasności związa
nych z obszarami powierzchni jądra 
komety, w których ma miejsce lokalny 
wschód Słońca. Na taką korelację wy

buchowej aktywności kometamej sko
relowanej z fazą obrotu spinowego ją
dra komety wskazuje analiza rezultatów 
misji Deep Impact. Zagadnienie, na ile 
komety są podobne do siebie a na ile się 
różnią, wymaga dalszych badań. Po
zwolą one odpowiedzieć na pytanie, jak 
daleko wyniki badań jednej komety 
możemy uogólniać na pozostałe. Dal
szych opracowań wymaga także zagad
nienie wybuchów blasku „starych ko
m et” , k tórych jąd ra  nie zaw ierają 
wodnego lodu amorficznego, a jedynie 
jego postać krystaliczną. W szczególno
ści kwestia naprężeń termicznych i po
wodowanych nimi procesów destrukcyj
nych w jądrach kometamych, których 
kształt może znacznie odbiegać od ku
listego, wymaga precyzyjnego opraco
wania. Oprócz dobrze znanych komet 
przejawiających aktywność wybuchową 
również dalekie obiekty orbitujące w Pa
sie Kuipera o naturze z pogranicza ko
met i asteroidów powinny być w przy
szłości wzięte pod uw agę zarówno 
w badaniach obserwacyjnych, jak i teo
retycznych. Przykładem jest np. Chiron 
należący do Centaurów, które orbitują 
pomiędzy orbitami Jowisza i Neptuna 
—  obiekt wykazujący kometopodobne 
zmiany jasności, których geneza nie jest 
definitywnie poznana. Przyszłe badania 
na pewno skorygują szereg wartości ko
metamych charakterystyk, lecz wydaje 
się, że nie powinno to generalnie zmie
nić przedstawionego obrazu wybuchu 
blasku młodej komety, w której jądrze 
zachował się jeszcze wodny lód amor
ficzny. Do takiego wniosku upoważnia 
nas fakt, że zaprezentowany model roz
waża kompleksowo procesy fizyko-che
miczne zachodzące w jądrach komet
i jest oparty na odnoszących się do nich 
podstawowych prawach zachowania. 
Jego wiarygodność potwierdza również 
fakt, że obliczone na jego podstawie 
podstawowe charakterystyki kometar- 
nych wybuchów są wysoce zgodne z ob
serwacjami.

Dr Piotr Gronkowski jest starszym 
wykładowcą w Instytucie Fizyki Uni
wersytetu Rzeszowskiego. Jego zain
teresowania naukowe są związane 
głównie z astrofizyką komet Oprócz 
badań ściśle naukowych jego zain
teresowania astronomiczne związa
ne są również Z szeroko pojętą dydak
tyką i popularyzacją astronomii
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Wałentin I. Cwietkow Kosmiczne 
katastrofy 
XX wieku

Miejsca opisywanych katastrof

Zderzenia Ziemi z dużymi cia
łami kosmicznymi, mające 
charakter katastrofy, zdarzają 

się bardzo rzadko. W przestrzeni ko
smicznej jest znacznie więcej drobnych 
cząstek, wywołujących zjawisko spa
dających gwiazd, niż większych, za
opatrujących nas w meteoryty. Dwa 
największe spadki meteorytów minio
nego XX wieku zdarzyły się na teryto
rium wschodniej Rosji, w mało zalud
nionych rejonach pokrytych tajgą. To 
spadek meteorytu tunguskiego 30 
czerwca 1908 r. (w przyszłym roku bę
dzie setna rocznica) i spadek meteory
tu Sikhote-Alin 12 lutego 1947 r. (nie
dawno minęło 60 lat).

Podobieństwo tych dwóch spadków 
ogranicza się w zasadzie tylko do ko
smicznego charakteru obu zjawisk 
i szczegółów geograficznych. Ich los 
był całkowicie odmienny. Można za
cząć od tego, że do miejsca spadku 
meteorytu tunguskiego badacze dosta
li się dopiero po 20 latach od zjawiska. 
Miejsce lądowania meteorytu Sikhote- 
-Alin* odkryli z powietrza lotnicy już 
po 3 dniach od spadku.

Cała historia badań spadku sichote- 
alińskiego pokazuje, że mieści się on

' Nazwa meteorytu funkcjonuje w transkryp
cji angielskiej, stąd różnica w jej pisowni 
i nazwie gór Sichote Aliń (red.)

w ramach klasycznych wyobrażeń
0 spadkach meteorytów, pogłębiając
1 poszerzając te wyobrażenia. Spadek 
tunguski natomiast zawsze wyglądał 
zagadkowo i ten problem był tematem 
zaciekłych sporów i dyskusji, śmiałych 
hipotez naukowych i paranaukowych 
spekulacji budzących społeczne zain
teresowanie.

Lotnicy przelatujący nad sichote- 
alińską tajgą zobaczyli na białym tle 
zaśnieżonej tajgi wyraźne rdzawe pla
my —  świeże leje utworzone przez spa
dające fragmenty meteorytu. Tylko z tej 
pierwszej obserwacji wynikały dwa 
istotne szczegóły: spadek był kratero- 
twórczy, to znaczy dostatecznie silny, 
oraz wielokrotny, to znaczy zaliczał się 
do meteorytowych deszczów.

Już po dwóch miesiącach na miej
scu spadku pracowała ekspedycja aka
demii nauk, którą kierował znany astro
nom, akademik Wasilij Fiesienkow. 
Udało się jej zgromadzić obszerny ma
teriał naukowy. Idąc świeżym tropem 
wypytano licznych świadków spadku; 
na podstawie ich obserwacji udało się 
skonstruować atmosferyczną trajekto
rię ciała i określić dokładny moment 
spadku. Wśród świadków był malarz 
Miedwiediew, który przedstawił spa
dek na obrazie. Opisano i sfotografo
wano świeże meteorytowe kratery. 
W glebie na miejscu spadku wykryto
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Las słupów telegraficznych w epicentrum katastrofy tunguskiej

drobnoziarnistą materię zerwaną z roz
topionej powierzchni meteorytów pod
czas ich lotu w powietrzu.

Dalsze badania miejsca spadku do
prowadziły do zebrania znacznej ilo
ści materii meteorytowej (około 10 ton) 
i szczegółowego geologicznego prze
badania uderzeniowych kraterów me
teorytowych (wybuchu tam nie było). 
Przeprowadzono liczne szczegółowe 
badania materii, której zebrano bardzo 
dużo —  w przeciwieństwie do mete
orytu tunguskiego.

W 1947 r. wytworzyło się przekona
nie, że obszar rozrzutu sichotealińskich 
meteorytów na powierzchni ziemi jest 
bardzo mały (1 x2 km). W trakcie póź
niejszych prac terenowych udało się 
wykazać, że w rzeczywistości rozciąga 
się on znacznie dalej (12x4 km) i jest 
wydłużony zgodnie z kierunkiem lotu 
meteorytu w atmosferze określonym na 
postawie relacji świadków.

Ciekawą cechą sichotealińskiego 
deszczu meteorytów jest to, że przy roz- 
kruszaniu w atmosferze tworzyły się 
fragmenty bardzo różniące się masą —  
od kilku ton (to właśnie one tworzyły 
kratery przy uderzeniu w ziemię) do 
ułamków grama (te meteoryty zupeł
nie straciły prędkość kosmiczną i na
wet nie zdołały przebić śnieżnej pokry
wy). W yjaśnienia tego faktu można 
szukać w strukturze sichotealińskiego 
meteorytu. Żelazo niklonośne, z które
go głównie składają się meteoryty żela
zne, może krystalizując tworzyć struk
turę monokrystaliczną, ale może też 
polik rystaliczną. W szystko zależy 
głównie od zawartości niklu: jeśli go

mało, tworzy się jeden kryształ, a jeśli 
dużo, powstaje mnóstwo kryształów 
różnej wielkości. Ta ostatnia struktura 
jest mniej wytrzymała, dlatego że gra
nice między kryształami są słabszymi 
miejscami. Akurat średnia zawartość 
niklu w meteorytach Sikhote-Alin od
powiada prawie dokładnie granicy mię
dzy tymi dwoma typami i nieznaczne 
zmiany zawartości niklu w sichoteałiń- 
skim obiekcie mogły wytworzyć róż
ne typy struktury,

Jeśli chodzi o zjawisko tunguskie 
z 1908 r., które było 10 000 razy po
tężniejsze niż sichotealińskie, należy 
zostawić dziennikarzom wyolbrzymio
ne albo i zwyczajnie wymyślone sen
sacyjne szczegóły i rozpatrywać tylko 
ściśle ustalone fakty, do których zali
czają się:

1. Przelot nad wschodnią Syberią kuli 
ognistej z towarzyszeniem grzmotów, 

obserw ow any przez 
świadków. Świadkowie 
byli czasem wypytywa
ni po wielu latach od 
spadku (sam uczestni
czyłem w takich roz
m ow ach), w ich re 
lacjach jest wiele po
mieszania i niedorzecz- 
ności, ale popraw na 
analiza statystyczna 
pozwala wydobyć z te
go nie tylko ogólny ob
raz zjawiska, ale i praw
dopodobny kierunek 
ruchu ciała w atm o
sferze.

2. Przy oddziaływa
niu z powierzchnią zie
mi w ynikło nieduże

trzęsienie ziemi zarejestrowane przez 
sejsmografy irkuckiego obserwatorium. 
Na podstawie tego sejsmogramu najdo
kładniej określa się moment spadku.

3. Fala pow ietrzna w ytw orzona 
przez spadające ciało  dw ukrotnie 
obiegła kulę ziemską. Istnieją zapisy 
barografów na wielu stacjach meteoro
logicznych.

4. Jeden z najbardziej podstawowych 
faktów dotyczących spadku tunguskie
go ustalił znany badacz, Leonid Kulik, 
który w 1928 r. po raz pierwszy dotarł 
na miejsce spadku. Był to powalony las 
na powierzchni o średnicy 40 kilome
trów. Obecnie zachowało się mało ta
kich powalonych drzew i wkrótce one 
całkiem znikną. Kulik stwierdził, że 
drzewa są powalone promieniście, czy
li tak, że ich korzenie skierowane są 
w jedno miejsce. W tym miejscu jednak 
nie było ani kawałków rozbitego mete
orytu, ani (co jeszcze dziwniejsze) me
teorytowego krateru. Przeciwnie, tam 
nawet drzewa nie były powalone, cho
ciaż z pni były zerwane wszystkie gałę
zie (las słupów telegraficznych).

Już w latach 60. powalony las zo
stał dokładnie naniesiony na mapę. 
Były określone kierunki przewrócenia 
drzew w różnych miejscach i granice 
strefy powalenia. Była to jakby foto
grafia fali uderzeniowej tunguskiego 
ciała na powierzchni ziemi. Ten obraz 
udało się zmodelować, wywołując wy
buch wydłużonego ładunku nad stoją
cym i drutam i im itującym i drzewa. 
Zmieniając kąt nachylenia i gęstość 
ładunku wzdłuż trajektorii, udało się 
uzyskać obraz zgodny z mapą powalo
nych drzew. W ten sposób określono 
parametry ruchu ciała w atmosferze.Zdjęcie lotnicze pola kraterów w górach Sichote Aliń
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Motylkowy kształt schematycznego rysunku obszaru powalenia lasu Makieta symulacyjna, która służyła do znalezienia najbardziej odpo- 
w rejonie katastrofy tunguskiej i linia trajektorii bolidu wiednich parametrów wybuchu bolidu tunguskiego

5. Noc z 30 czerw ca na 1 lipca 
1908 r. była niezwykle jasna na teryto
rium europejskiej Rosji i zachodniej 
Europy aż do Atlantyku. Jasność nieba 
była tak duża, że robiono tej nocy zdję
cia krajobrazu mimo niskiej czułości 
ówczesnych materiałów fotograficz
nych. Jest to dokładnie stwierdzony fakt 
meteorologiczny i jakakolwiek teoria 
dotycząca spadku tunguskiego musi to 
wyjaśnić.

Za najbardziej prawdopodobną hi
potezę wyjaśniającą spadek tunguski 
specjaliści uznają obecnie hipotezę, że 
tunguski obiekt był jądrem (lub czę
ścią jądra) niedużej, starej komety. 
Jądra komet są z lodu, ale w nich znaj
dują się liczne, drobne, twarde cząst
ki wtopione w lód. Przelatując koło 
Słońca kometa traci i lód i drobne 
cząstki, które tworzą na orbicie kome
ty rój meteorów. Większe cząstki nie 
mogą oderwać się od jądra i osiadają 
na powierzchni (jądro komety Halleya 
jest zupełnie czarne).

Jeśli kometa utraciła prawie cały 
swój lód, to pozostaje stare jądro o nie
wielkiej gęstości, zlepione z cząstek, 
które gdy wleci w atmosferę Ziemi, na 
pewnej wysokości rozsypie się w pył, 
a wytworzona fala uderzeniowa wywo
ła właśnie «efekt tunguski»: tam, gdzie 
uderzy pionowo w dół (w epicentrum), 
zerwie z drzew gałęzie i pozostawi pnie 
sto jące prostopadle  do czoła fali, 
a w pozostałych m iejscach pow ali 
drzewa promieniście.

Kometama hipoteza umożliwia wy
tłumaczenie jasnych nocy: mogą one 
być następstwem rozpylenia w atmo
sferze drobnych cząstek z warkocza ko
mety. Można nawet powiedzieć, która 
to kometa zrodziła tunguski meteoryt: 
około 30 czerwca Ziemia przecina oko
lice orbity komety Enckego związanej 
z dziennym rojem meteorów /3-taury- 
dy. Punkty na sferze niebieskiej, z któ
rych przylatują meteory, kometa i bo
lid tunguski, znajdująsię całkiem blisko 
siebie.

Na koniec ostami argument na ko
rzyść kometamego charakteru meteory
tu tunguskiego: znalezione na miejscu 
spadku drobne cząstki (kuleczki), po
wstające przy topnieniu poruszającego 
się w atmosferze ciała kosmicznego, 
mają skład chemiczny zbliżony do skła
du materii kometamej zanalizowanego 
przez sondy kosmiczne, które zbliżyły 
się do jąder komet.

Lokalizacja radiantu b-taurydów (b-T), punk
tów przecięcia orbity komety Enckego (E j 
i bolidu tunguskiego (T) na sferze niebieskiej

Dziś na miejscu wielkich kosmicz
nych katastrof XX wieku szumi wie
kowa tajga. Przyroda Ziemi leczy rany 
zadane z Kosmosu. Daj Boże, aby tak 
się stało i z tymi ranami, które zadają 
naszej planecie jej nierozumni miesz
kańcy. Nam pozostaje pamięć o prze
pięknych miejscach, gdzie przybysze 
z nieba odwiedzili planetę Ziemia, i na
tchnienie dla naukowych i artystycz
nych fantazji.

Dr Walentin I. Cwietkow jes t zapa
lonym  badaczem  m eteorytów  
i uczestnikiem wielu wypraw ba
dawczych w rejony spadku meteo
rów, w tym w rejony spadku meteo
rytu tunguskiego i Sikhote-AlinAutor w czasie pogawędki z  Ewgenijem Krinowem, kierownikiem ekspedycji (z prawej), w oto

czeniu zebranych okazów meteorytu Sikhote-Alin podczas kolejnej wyprawy w rejon jego spadku

116 U r a n i a  -  PO.STI.PV ASTRONOMII 3/2007



z kraju i ze świata

„Goście z Kosmosu” w Milanówku

Pod patronatem burmistrza M i
lanówka Jerzego Wysockiego 
24 lutego 2007 r. w Teatrze Let

nim w Milanówku odbył się specjalny 
program  z udziałem  dra W alentina 
Cwietkowa z Moskwy (uczestnika wy
praw „Podkamienna Tunguska” i „Si- 
chote-Aliń”) oraz redaktorów kwartal
nika „Meteoryt”: Andrzeja S. Pilskiego 
z Fromborka i Jacka Drążkowskiego 
z Lidzbarka Warmińskiego.

Na długo przed właściwą godziną 
rozpoczęcia programu przyciemnioną 
salę wypełniała klimatyczna muzyka 
stworzona w NASA z przetworzonych 
sygnałów zarejestrowanych w czasie 
misji Voyagerow. Robiła się coraz bar
dziej „kosmiczna” atmosfera.

Z akadem ickim  kw adransem  po 
godz. 20. burmistrz Wysocki wygłosił 
słowo wstępne, przywitał gości i nie 
omieszkał przedstawić sprawców tego 
zamieszania: „klan Puszczów”, jak się 
wyraził, czyli pastora Jerzego Puszcza
—  inicjatora programu, jego córkę Izę
—  projektantkę scenografii i syna Da
wida —  didżeja serwującego tego wie
czoru kosmiczną muzykę.

Dr Cwietkow wręczył burmistrzo
wi specjalnie przywieziony na to spo
tkanie pięknie rzeźbiony reg m ag lip - 
tam i c a łk o w ity  o k az  m e te o ry tu  
Sikhote-Alin i przypomniał, że właśnie 
mija 60. rocznica spadku tego najwięk
szego w historii żelaznego deszczu.

Tematem wykładu Walentina Cwiet
kowa pt. „Kosmiczne katastrofy XX

wieku” było także słynne wydarzenie 
z 1908 r. nad Podkamienną Tunguską. 
Po w ykładzie (tłum aczonym  przez 
ASP) wyświetlony został jeszcze krót
ki film o Sikhote-Alinie.

Później pastor Jerzy Puszcz zapre
zentow ał oko licznościow y fo lder 
(wykonany techniką fotograficzną) 
prezen tu jący  h isto rię  poszukiw ań 
astronomicznych od megalitów do lo
tów kosmicznych, co zostało również 
pokazane na dużym ekranie. W tym 
miejscu warto przypomnieć, że w la
tach 90. działała w Lidzbarku prowa
dzona przez p. Puszcza tzw. „meteory
tow a kuźn ia” , w której nab ierało  
kształtu wiele okazów meteorytów tra
fiających wówczas do rodzących się 
w kraju kolekcji.

W swoim wystąpieniu p. Puszcz nie 
om ieszkał podkreślić, jak  ważnym 
i nieporównywalnie tańszym od pró
bek pozyskiwanych za pomocą misji 
astronautycznych źródłem informacji 
o materii pozaziemskiej są właśnie 
meteoryty.

N a zakończenie  program u w y
świetlono jeszcze montaż archiwal
nych filmów NASA z księżycowych 
misji Apollo, którym towarzyszyła 
muzyka miksowana na żywo przez DJ 
Dawida.

Po programie był czas na przygoto
wany poczęstunek, rozmowy, autogra
fy i zakupy w stoisku ASPMET-u.

Jacek Drążkowski

Meteoryt Sikhote-Alin, okaz całkowity o ma
sie 1435 g z pięknie rzeźbioną regmaglipta- 
mi powierzchnią. Fot. Marina Cwietkowa

Pastor Jerzy Puszcz w trakcie prezentacji 
okolicznościowego folderu

Dr Cwietkow przekazuje przywieziony przez siebie całkowity okaz 
meteorytu Sikhote-Alin burmistrzowi Milanówka J. Wysockiemu

Po imprezie nie brakowało chętnych na zakup małego „kosmity’ 
Fot. Andrzej Kucharski
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Nagroda Kartezjusza za rok 2006 
dla obserwatorium astronomii gamma H.E.S.S.

Polska grupa astrofizyków bio
rących udział w pracach ekspe
rymentu, czy, jak mówią astro

nomowie, obserwatorium promienio
wania gamma High Energy Stereosco
pic System (H.E.S.S.) uzyskała wraz 
z całym ponadstuosobowym zespołem 
naukowców uczestniczących w tym 
proj ekcie prestiżową europej ską N agro- 
dę Naukową Kartezjusza za rok 2006. 
W skład polskiego zespołu*, który sto
sunkowo niedawno włączył się w pra
ce tego eksperymentu, wchodzą grupy 
badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskie
go w Krakowie oraz Centrum Astrono
micznego im. Mikołaja Kopernika PAN 
w Warszawie. Ostatnio dołączył do tych 
instytucji Uniwersytet Miko
łaja Kopernika w Toruniu, 
a wsparcie techniczne działa
niom całego polskiego zespo
łu zapewnia Centrum Badań 
Kosmicznych PAN w War
szawie.

Europejskie obserw ato
rium H.E.S.S. jest ulokowa
ne w Namibii, na południu 
Afryki, w miejscu o znako
mitych warunkach pogodo
wych i z możliwością bada
n ia  w id o czn y ch  s tam tąd  
centralnych obszarów naszej 
Galaktyki. Zasadniczym elementem 
obserwatorium są cztery, 13-metrowej 
średnicy, specjalistyczne teleskopy 
optyczne. Prowadzone nimi obserwa
cje polegają na rejestrowaniu ultrakrót
kich błysków światła widzialnego (tzw. 
promieniowania Czerenkowa) wywo
ływanych w górnych warstwach atmos
fery ziemskiej przez docierające tam 
z przestrzeni kosmicznej fotony pro
mieniowania gamma o bardzo wyso

* W decyzji o przyznaniu nagrody wymie
nieni zostali reprezentujący UJ i CAMK 
PAN profesorowie Michał Ostrowski i Bro
nisław Rudak, ale w skład zespołu, który 
ją w roku 2006 „wypracował”, wchodzą po
nadto profesorowie/doktorzy Tomasz Bu
lik, Jarosław Dyks, Rafał Moderski i Ma
rek Sikora z CAMK oraz Łukasz Stawarz 
z UJ.

kiej energii. Przykładow o, energia 
owych fotonów przewyższa ponad mi
lion razy energię fotonów promienio
wania gamma powstającego w przepro
w adzanych na Z iem i w ybuchach 
termojądrowych. Obserwacje Wszech
świata w zakresie tak wysokich ener
gii to nowa, dynamicznie rozwijająca 
się dziedzina badań astronomicznych, 
przynosząca zaskakujące często odkry
cia, dostarczająca nowych, niekiedy re
w elacyjnych wyników naukowych. 
Eksperyment H.E.S.S. jest niekwestio
nowanym liderem światowym w tej 
dziedzinie badań Wszechświata. Wśród 
jego licznych osiągnięć należy wymie
nić odkrycia promieniowania gamma

z wielu aktywnych jąder galaktyk za
wierających w sobie supermasywne 
czarne dziury, z pozostałości po wybu
chach supernowych, z tzw. galaktycz
nych „mikrokwazarów”, z relatywi
stycznych w iatrów  w m gław icach 
otaczających pulsary, z centrum naszej 
Galaktyki czy niektórych gromad ma
sywnych gwiazd. Odkrycia te mają ka
pitalne znaczenie dla zrozumienia na
tury tak ważnych zjawisk i obiektów 
w naszej Galaktyce i poza nią. Warto 
zaznaczyć, iż dzięki tym odkryciom bli
ska rozwiązania staje się zagadka po
chodzenia „promieniowania kosmicz
nego” (tak nazyw am y strum ienie 
wysokoenergetycznych cząstek docie
rających do nas z Kosmosu, odkrytych 
w roku 1912 przez Victora Hessa). Po
nadto, niektórzy sądzą, że obserwacje

promieniowania gamma prowadzone 
w ramach H.E.S.S. i innych obserwa
toriów gamma na świecie mogą przy
czynić się do wyjaśnienia natury czą
stek tzw. ciemnej materii, potrzebnej 
dla zrozumienia ewolucji Wszechświa
ta. Uzyskane dotąd znakomite wyniki 
naukowe stały się podstawą przyzna
nia zespołowi eksperymentu H.E.S.S. 
Nagrody Naukowej Kartezjusza.

Grupa polskich astronomów (patrz 
h t t p : / / w w w . o a . u j  . e d u . p l / ~ m i o /  
hess.pl.html) została zaproszona do 
udziału w eksperymencie H.E.S.S. bli
sko cztery lata temu. Negocjacje oraz 
skomplikowana procedura akcesyjna 
spowodowały, że oficjalnie zaczęliśmy 

prace w jego ramach pod ko
niec roku 2005. Nasze przy
stąpienie do eksperymentu 
H.E.S.S. jako pełnoprawnego 
partnera stało się możliwe 
dzięki przyznaniu polskiemu 
zespołowi przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższe
go dużego grantu badawcze
go, w ramach którego prowa
dzimy obecne badania oraz 
włączyliśmy się w rozbudo
wę i udoskonalenie obser
watorium przez dodanie do 
niego piątego olbrzymiego 

teleskopu (tzw. faza H.E.S.S. II). Do
tychczasowe prace naukowe polskiego 
zespołu w eksperymencie miały cha
rakter teoretyczny i w tym zakresie na
sze włączenie się do eksperymentu 
H.E.S.S. znacząco go wzmocniło. Trze
ba jednak wyraźnie powiedzieć, że pod
stawą obecnych sukcesów eksperymen
tu H.E.S.S. są wcześniejsze, kilkuletnie 
prace europejskich zespołów nauko
wych z Niemiec i Francji, z udziałem 
Wielkiej Brytanii i Republiki Czech, 
a także pozaeuropejskich grup z Arme
nii i Południowej Afryki.

Osiągnięcia obserwatorium H.E.S.S. 
oraz innych nowo powstałych obser
w atoriów  prom ieniow ania gam m a 
pokazały, że badania astronomiczne 
prowadzone w tym zakresie fal elek
tromagnetycznych przynoszą nam bo-

escartes research prize
r 5§&ćnce in
scientific  co llabo ra tive  research

H.E.S.S.
The High latrfiy ttercuwopy iyUcto
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gatą, unikalną i niedostępną innymi 
środkami wiedzę o W szechświecie. 
Szybki rozwój technologiczny umoż
liwia budowanie teleskopów gamma 
o coraz to lepszych parametrach, za
pewniających nowe, wyśmienitej jako

ści dane obserwacyjne. Dlatego też, 
wspólnie z astrofizykami z Uniwersy
tetu Łódzkiego —  członkami innego 
europejskiego obserwatorium gamma 
(„MAGIC”, La Palma, Wyspy Kana
ryjskie) —  włączyliśmy się aktywnie

w rozpoczynające się prace nad kon
strukcją nowego, wielkiego obserwa
torium gamma— CTA (Cherenkov Te
lescope Array).

Michał Ostrowski, UJ 
Bronisław Rudak, CAMK PAN i UMK

ERIS

EUROPEAN 
RADIO INTERFEROMETRY SCHOOL

10-15 September 2007, Bonn, Germany
We are pleased to announce that the Max-Planck-lnsti- 
tut fu r  Radioastronomie will host the 2nd European Ra
dio Interferometry School (“ERIS”) in September 2007. 
The school is sponsored by the EU RadioNet Consor
tium (within the Sixth Framework Programme of the 
European Commission) and by the MPIfR. At this stage 
we invite interested participants to send a message to 
eris2007@mpifr-bonn.mpg.de before March 16th, 
2007, giving your name, institute and email address, in 
order to be included in the list for future mailings. A web 
page will be set up in the near future, with more detailed 
information and a facility to register; the address will be 
included in the Second Announcement, to be issued in 
mid-March.

AIM OF THE SCHOOL: The purpose of the school is to 
present the basic principles of radio interferometry tech
niques and data analysis, covering general aspects com
mon to all observations but also specialised topics inc
luding high and low-frequency, polarimetry, spectrosco
py and high resolution (VLBI) observations. Use of in
terferometer arrays such as MERLIN, WSRT, VLA and 
the European VLBI Network (EVN) will be covered, as 
well as introductions to arrays such as ALMA, LOFAR 
and the SKA which are under development. The school 
is addressed both to potential new users of radio inter
ferometry, and to astronomers and students already in 
the field who wish to broaden their knowledge and skills. 
Participation will be limited to about 70 - 80 people.

A block allocation has been reserved for school partici
pants arriving on the 9th September and leaving on 15th 
or 16th September. The cost per night for participants 
for full board and accommodation will be EUR 78 (sin
gle room) or EUR 67 (shared double room). There will 
be no registration fee. Partial or full financial support 
may be granted on request for a limited number of spe
cial cases.

PROGRAMME OF THE SCHOOL: The school will con
sist of technical and scientific lectures, computer demon
strations, question-and-answer sessions and possibly 
break-out sessions for smaller groups (depending on 
the range of the participants). Special emphasis will be 
placed on combining lectures and analysis demonstra
tions in an integrated way. A preliminary list of topics 
includes:

• Introduction to radio astronomy
• Introduction to interferometry
• Using the NRAO AIPS package
• Interferometer reduction techniques
• Very Long Baseline Interferometry (VLBI)
• Spectral line imaging
• Polarization imaging
• High and low frequency data
• Astrometry
• Use of arrays such as MERLIN, VLA, EVN
• Planning an experiment/observation
• Future instruments and developments

VENUE, ACCOMMODATION & COSTS: The school will 
be held at the Gustav-Stresemann-lnstitut in Bonn, a 
residential Conference Centre which provides on-site 
accommodation and meals (see: http://www.gsi-bonn.de/ 
en/tagungszentrum/index.htm). Participants are expec
ted to stay for the full length of the school (Monday 10th 
September morning - Saturday 15th September midday).

ORGANIZATION:
Scientific Organising Committee: Chair -  Richard 
Porcas (MPIfR, Bonn)
Local Organising Committee: Chair -  Eduardo Ros 
(MPIfR, Bonn)
Email enquiries: eris2007@mpifr-bonn.mpg.de 
Web page: (to be announced)

Max-Planck-Institut 
f(ir Radioastronomie RadioDeL

* *
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XXIII Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium 
Astronomiczne im. Prof. Roberta Głębockiego

Poziom wygłoszonych referatów 
w tegorocznym Seminarium był 
wysoki, a spotkania przebiegały 
w serdecznej atmosferze. Konkurs od

bywał się w dwóch etapach. Do pierw
szego etapu, wojewódzkiego, zgłoszo
no 258 prac. Największą liczbą prac —  
aż 90 —  może się szczycić wojewódz
two małopolskie (podobnie jak w ze
szłym roku). Wojewódzkie komisje kon
kursowe mogły wytypować do finału po 
dwóch uczestników i jednego lub dwóch 
obserwatorów —  kibiców. Do szczebla 
ogólnopolskiego zgłoszono 22 prace 25 
uczniów. Koordynacją prac związanych 
z wytypowaniem referatów do konkur
su ogólnopolskiego zajęła się Ewa Ja- 
naszak z Olsztyńskiego Planetarium 
i Obserwatorium Astronomicznego, na
tomiast trudów organizacji finału podjął 
się Bartosz Dąbrowski, kierownik Pla
netarium i Obserwatorium Astrono
micznego w Grudziądzu z pom ocą 
Małgorzaty Śróbki-Kubiak i Sebastia
na Soberskiego. Finałowe zmagania 
miały miejsce w dniach 22-24 marca, 
w trzech tematycznych sesjach: Obser
wacje Nieba, Układ Słoneczny, Gwiaz
dy i Wszechświat.

Dr Bartosz Dąbrowski serdecznie 
powitał uczestników, ich opiekunów 
oraz zaproszonych gości: Wiceprezy
denta Miasta Grudziądz panią Mariolę 
Sokołowską, pana Andrzeja Cherka —

na rozkładówce:

Zdjęcie wykonane 13 mar
ca br. w godz. 19 :37- 
-20:09 CSE jest złoże
niem 4 ekspozycji: 180 s 
i 3 x 240 s przy czułości 
ISO 1250 aparatem Nikon 
D70s w ognisku głównym 
reflektora Newtona 205/ 
907 mm.

Autorem zdjęcia jest 
nasz czytelnik Mariusz 
Świętnicki

Kierownika Wydziału Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Grudziądzu, Wizytatora 
Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium 
Oświaty —  pana Czesława Stawikow- 
skiego, dyrektora Zespołu Szkół Tech
nicznych (gospodarza Seminarium) 
panią Mirosławę Wojtaszewską.

Seminarium otworzył w serdecznych 
słowach prof. Andrzej Woszczyk, pre
zes Polskiego Towarzystwa Astrono
micznego i przewodniczący jury, gratu
lując młodzieży sukcesu, jakim  jest 
udział w ogólnopolskim konkursie i ży
cząc powodzenia w prezentowaniu swo
ich osiągnięć.

Na XXIII Sem inarium  zabrakło 
osoby nieodżałowanego dr. Kazimie
rza Schillinga, który był wraz z Mał
gorzatą Śróbką-Kubiak i Mirosławem 
K ubiakiem  in icjatorem  pow stania 
i współorganizatorem OMSA, wielo
letnim Przewodniczącym  Komitetu 
Organizacyjnego i jury dotychczaso
wych seminariów. Wielu młodych lu
dzi w zbogacił o pasję poznaw ania 
W szechświata. Kazimierz Schilling 
otrzymał pośmiertnie medal Prezydenta 
Miasta Grudziądz pana Roberta Mali
nowskiego „Za popularyzację wiedzy
o Wszechświecie w Grudziądzu”, któ
re podczas uroczystości zakończenia 
Seminarium pani Mariola Sokołowska 
wręczyła małżonce Zasłużonego, pani 
Aleksandrze Schilling. Lidia Kosiorek

*

*

z Olsztyńskiego Planetarium przypo
mniała obecnym sylwetkę Kazimierza 
Schillinga, a zebrani uczcili pamięć 
zmarłego minutą ciszy. Nie obeszło się 
bez łez wzruszenia. (W spomnienie
0 Kazimierzu Schillingu jest zamiesz
czone w „Uranii” 2/2007).

Jurorzy reprezentowali: Polskie To
warzystwo Astronomiczne w osobie 
prof. Andrzeja Woszczyka —  prezesa, 
Polskie Tow arzystw o M iłośników  
Astronomii w osobach dr. Henryka 
Brancewicza —  prezesa, prof. Konrada 
Rudnickiego i dr. Adama Michalca, 
Olsztyńskie Planetarium i Obserwato
rium Astronomiczne —  mgr Ewy Jana- 
szak i mgr Lidii Kosiorek.

Przedstawione przez młodzież prace 
konkursowe pozwoliły uczestnikom 
poznać funkcjonowanie stacji kosmicz
nej, przedstawionej na podstawie pra
cochłonnego, własnoręcznie wykonane
go modelu, projekt księżycowej stacji 
badawczej, wzbogacić swą wiedzę o ta- 
chionach (dowiedzieć się np., jak sku
tek mógłby wyprzedzić przyczynę), 
usłyszeć, jak amator może odkrywać ko
mety i planetoidy, jak można wyznaczyć 
wysokości gór na Księżycu. Sporo, jak 
zaw sze, było o czarnych dziurach
1 o modnych obecnie obserwacjach za 
pomocą Internetu na udostępnionych 
młodzieży dużych teleskopach.

Podczas obrad jurorów uczestnicy 
obejrzeli seans w planetarium, a po se
ansie uczestniczyli w otwarciu wspania
łej wystawy fotograficznej Sebastiana 
Soberskiego „Hawaje —  obserwatorium 
na wulkanie” z komentarzem autora. 
W ostatnim dniu OMSY Słońce pozwo
liło uczniom obejrzeć swoją jedyną pla
mę za pomocą teleskopu w obserwato
rium.

Rewelacyjną okazała się praca Pau- 
liny Sowickiej z Niepołomic „Twarzą 
w twarz z supernową”. Ilość włożonej 
pracy i jej wyników wystarczyłaby na 
niejedną pracę magisterską. Po prezen
tacji padło mnóstwo pytań ze strony 
młodzieży, na które Paulina rzeczowo 
odpowiadała, wykazując ogromną wie
dzę i dowodząc samodzielności wyko-

Plejady (M45)
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Grudziądz, OMSA 2007

Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników i or
ganizatorów XXIII Ogólnopolskiego Młodzie
żowego Seminarium Astronomicznego w Gru
dziądzu, marzec 2007 r.

Zdecydowana zwyciężczyni tegorocznego 
OMSA Paulina Sowicka w towarzystwie głów
nej nagrody i przewodniczącego Jury

Jury na podsumowaniu Semina
rium (brakuje prof. Konrada Rud
nickiego). Od lewej: prof. An
drzej Woszczyk, mgr Ewa Jana- 
szak, dr Adam Michalec, mgr Li
dia Kosiorek i dr Henryk Brance 
wicz

Fot. Gerard Szukay
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Jubileusz XXXV-lecia
w Grudziądzu

*

7
Mr'*-

Budow a P lane ta rium  i O bserw a to rium  
Astronomicznego w Grudziądzu na dachu 
budynku Technikum Chemicznego i Elek
trycznego, obecnie Zespołu Szkot Tech
nicznych (1972 r.)

Współczesny widok obserwatorium

Nie zabrakło też imponującego jubileuszo
wego tortu. Fot. Gerard Szukay

Obecny kierownik grudziądzkiej placówki 
Bartosz Dąbrowski w tow arzystw ie pani 
Małgorzaty Śróbki-Kubiak

Dyplom stwierdzający dokonanie wpisu do 
Księgi Zasłużonych dla Planetarium otrzy
muje honorowy Obywatel Grudziądza, za
służony miłośnik astronomii, Pan Czesław 
Szachnitowski. Fot. Gerard Szukay
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Zwyciężczyni Konkursu Paulina Sowicka z Niepołomic w chwilę po otrzymaniu nagrody (te
leskopu i dyplomu) w otoczeniu członków jury, dr. Adama Michalca i prof. Andrzeja Woszczy- 
ka. Fot. Gerard Szukay

nania pracy. Jurorzy zatem nie mieli pro
blemu z podjęciem decyzji, kto wygra 
konkurs i jednogłośnie przyznali Pauli
nie Sowickiej po 10 punktów i to do niej 
właśnie trafił wspaniały teleskop ufun
dowany przez Polskie Towarzystwo 
Astronomiczne. Wystąpienie Pauliny 
Sowickiej docenili również słuchacze, 
przyznając jej nagrodę publiczności. 
Ponieważ niemal wszystkie prace wska
zyw ały na wysoki poziom  wiedzy 
uczestnika zawyrokowanie o dalszych 
lokatach było trudne. Ostatecznie 10 
pierwszych miejsc zajęli następujący 
uczniowie:
1. Paulina Sowicka z Niepołomic za 
pracę „Twarzą w twarz z supernową”
2. Monika Kodrycka, Bydgoszcz —  
„Międzynarodowa Stacja Kosmiczna”
3. Marta Kotarba, Kraków —  „M l00
—  sto spojrzeń na jedną galaktykę”
4. Krzysztof Barczyński, Włoszczowa
—  „W poszukiwaniu komet z projektem 
SOHO Comets...”
5. Piotr Bednarek, Częstochowa— „Jak 
odkryłem planetoidę 2005 QK 76”
6. Tomasz Niedźwiedź, Szczecin —  
„Księżyc w obserwacjach amatorskich”
7. Maciej Malec, Lublin —  „W świe- 
cie skrajności —  czarne dziury”
8. Agnieszka Wypych, Olsztyn —  „Pro
jekt organizacji życia i budowy stacji 
badawczej na Księżycu”
9. Piotr Luboń, Toruń —  „Supernowe 
w V LO w Toruniu”
10. Rafał Kaczmarczyk, Gdańsk —  
„Pluton —  historia od odkrycia do de
gradacji”

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy
mali „Kalendarz astronomiczny na 2007 
rok” ufundowany przez Polskie Towa
rzystwo Miłośników Astronomii oraz 
Obrotowe Mapki Nieba i pamiątkowe 
zdjęcie ufundowane przez Koncern 
Energetyczny ENERGA S.A.

Koncern ten reprezentował na uro
czystości rozdania nagród prezes, pan 
Adam Jaśkowski, który dowiedziawszy 
się, że Seminarium nosi imię profesora 
Roberta Głębockiego, postanowił ufun
dować jeszcze dodatkową nagrodę dla 
autora najlepszych klasycznie wykony
wanych obserwacji. Okazało się bo
wiem, że w młodości sam obserwował 
Księżyc, a prof. Głębocki był jego ulu
bionym wykładowcą. Tę nagrodę, apa
rat cyfrowy, otrzymał obserwator Księ

życa Tomasz Niedźwiedź. Prezes Elek
trociepłowni Elbląg Spółka z o.o. pan 
Robert Szaj również wspiera Semina
rium z powodu miłych wspomnień — 
był pięciokrotnym laureatem OMSA.

Sponsorami innych cennych nagród 
byli: Fundacja Astronomii Polskiej, 
Olsztyńskie Planetarium i Obserwato
rium Astronomiczne, Kuratoria, Wy
dział Oświaty, Kultury i Sportu UM 
w Grudziądzu, Spółdzielnia Mieszka
niowa w Grudziądzu, ASTROKRAK 
i inne instytucje.

Podczas konkursu panowała wspa
niała atmosfera: pasja, radość poznawa
nia, szczerość, wzajemna życzliwość 
i brak rywalizacji. Młodzież zdyscypli
nowanie mieściła się w wyznaczonym 
czasie na prezentację, dyskusja była 
ukierunkowana pod kątem docenienia 
zasług, a nie pognębienia autora. Z każ
dym dniem wzmacniała się więź zespo
łu uczestników i na pożegnalnym poczę
stunku dało się odczuć, jak trudno się 
rozstać. Przytoczę trzy z wypowiedzi 
uczestników:

W czasie trwania rywalizacji o cen
ne przecież nagrody nie dało się odczuć 
atmosfery „ zaciekłej walki ” towarzyszą
cej innym konkursom o znacznie niższej 
randze. Nagrody trafiły do osób, które 
ja k  najbardziej na nie zasłużyły. Zwy
cięskie prace charakteryzowały się dużą 
ilością pracy włożonej w ich przygoto
wanie i ogromem przekazanej nam wie
dzy. Na konkurs jedzie się, by wygrać, 
a na OMSA, by spotkać się ze sobą, wy

mienić doświadczeniami i osiągnięcia
mi. Znajomości nawiązane na OMSA 
zapowiadają się wspaniale i nie wyglą
da na to, by się szybko zerwały — Pio
trek Luboń z Torunia.

Rafał Kaczmarczyk z Gdańska: Bar
dzo ucieszyłem się z  tego, że członkowie 
jury, prócz zadawania pytań uczestni
kom, także uzupełniali i poszerzali naszą 
wiedzę w danych tematach. Wszystko 
działo się sprawnie i zgodnie z  wyzna
czonym uprzednio czasem. Ponadto na 
seminarium panowała miła, przyjazna 
atmosfera, a uczestnicy stanowili zgraną 
grupę.

Adam Majecki z portalu astrono- 
mia.pl: Organizacja Seminarium była 
na bardzo wysokim poziomie. Organi
zatorzy w sposób przemyślany i bardzo 
praktyczny ustalili program pobytu, co 
w konsekwencji prowadziło do odczu
cia dużej przyjemności z  uczestnictwa 
w Seminarium. Uważam, że poziom me
rytoryczny prac wygłaszanych na tego
rocznym OMSA był wysoki. Tak, ja k  
podkreślił prof. Konrad Rudnicki, nie 
było złych referatów. Każdy z uczestni
ków podczas swoich prelekcji zainte
resował publiczność. Tegoroczne Semi
narium bez wahania można ocenić na 
dobrą piątkę z plusem. W naszej pamię
ci pozostają kolejne wspaniałe przeży
cia i doświadczenia, aż do przyszłego 
roku.

Lidia Kosiorek 
Olsztyńskie Planetarium 

i Obserwatorium Astronomiczne
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XXXV-lecie Planetarium i Obserwatorium 
Astronomicznego w Grudziądzu

f f ^ ^ a t a  finału XXIII Ogólnopolskie- 
■go Młodzieżowego Seminarium 

Astronomicznego im. prof. Ro
berta Głębockiego zbiegła się w czasie 
z obchodami XXXV-lecia Planetarium 
i O bserwatorium  Astronom icznego 
w Grudziądzu. W sobotę 24 marca 
2007 r. po ogłoszeniu wyników rywali

zacji młodych astronomów z całej Pol
ski odbyło się jubileuszowe spotkanie. 
Udział w nim wzięli pracownicy zwią
zani z placówką, zaproszeni goście z kra
jowych planetariów oraz dawni i obec
ni członkowie Międzyszkolnego Koła 
Astronomicznego.

Trochę historii...
Planetarium i Obserwatorium Astro

nom iczne im. M ikołaja K opernika 
w G rudziądzu działa już  od 35 lat. 
W momencie otwarcia oficjalna nazwa 
placówki brzmiała: Ludowe Obserwa
torium Astronomiczne i Planetarium 
(LOAiP). W m om encie pow ołania 
w 1964 r. Głównej Komisji Budowy 
LOAiP, uchwałą Walnego Zjazdu Dele
gatów Polskiego Towarzystwa Miłośni
ków Astronomii w Krakowie, istniało 
wówczas w Polsce tylko jedno duże Pla
netarium Śląskie w Chorzowie. Dzięki 
zbliżającej się okrągłej rocznicy 500-le- 
cia urodzin Mikołaja Kopernika, padło 
hasło: „Co najmniej 5 planetariów i ob
serwatoriów astronomicznych na 500- 
lecie”. Kopernik kojarzył się wówczas 
Polakom przede wszystkim jako astro
nom, również jako lekarz czy prawnik. 
Mniej lub w cale jako  ekonom ista,

a o pobycie Mikołaja Kopernika w Gru
dziądzu nie mówiło się w ogóle. Komi
sja Budowy LOAiP nie brała więc pod 
uwagę Grudziądza, w którym nie było 
przecież  naw et O ddziału  PTM A. 
W 1968 r. powstaje w Grudziądzu Pol
skie Towarzystwo Miłośników Astrono
mii (na początku jako Sekcja Oddziału 

Toruńskiego, później 
samodzielny Oddział) 
z inicjatywy miłośnika 
a s tro n o m ii J e rz e g o  
Szwarca. Towarzystwo 
to rozpoczyna działal
ność astronomiczną, or
ganizuje pierwsze w tym 
mieście Dni Astronomii, 
mające na celu popula
ryzację sylwetki i dzia
łalności Mikołaja Ko
pernika. W tym samym 
roku Grudziądz zostaje 

miastem kopernikowskim : decyzją 
Rady Kultury i Sztuki włączony zostaje 
do Szlaku Kopernikowskiego, dołącza do 
takich miast, jak: Toruń,
F ro m b o rk , K raków ,
O ls z ty n  i L id z b a rk  
Warmiński. W styczniu 
1971 r. zapada decyzja 
budowy LOAiP na gma- 
chu g ru d z ią d z k ie g o  
Technikum Chemiczne
go i Elektrycznego. Bu
dowa trwała tylko 7mie- 
sięcy. Oddanie LOAiP 
do uży tku  n as tąp iło  
w marcu 1972 r.

micznego była i jest pani Małgorzata 
Śróbka-Kubiak, która jako kierownik 
jedn o stk i pracow ała tam  w latach 
1972-2005. Obecnie od 2 lat kierow
nikiem PiO jest dr Bartosz Dąbrowski.

Od 1972 r., w ciągu 35 lat działalno
ści polegającej na popularyzowaniu 
astronomii, grudziądzkie Planetarium 
i Obserwatorium Astronomiczne odwie
dziło ponad 250 tys. osób, co jest liczbą 
zaiste imponującą, biorąc pod uwagę 
fakt, że jednorazowo w czasie seansu 
pod kopułą mieści się 36 osób. Dzięki 
działalności M iędzyszkolnego Koła 
Astronomicznego setki młodych ludzi 
mogło lepiej poznać otaczający ich 
Wszechświat. Część z nich została za
wodowymi astronomami. Grudziądzkie 
Planetarium i Obserwatorium Astrono
miczne jest też organizatorem Ogólno
polskiego Młodzieżowego Seminarium 
Astronomicznego (OMSA) im. prof. 
Roberta Głębockiego. W 2007 r. odbył 
się już dwudziesty trzeci finał tego kon
kursu. W ciągu 23 lat w ogólnopolskim 

konkursie wzięły udział 
łącznie tysiące uczestni
ków.

Podczas jubileuszo
wego spotkania panowa
ła rodzinna atmosfera. 
W jego trakcie spotkali 
się między innymi byli 
i obecni uczestnicy M ię
d z y sz k o ln e g o  K oła  
Astronomicznego dzia
łającego przy grudziądz
kim Planetarium i Ob- 
s e r w a t o r i u m  
Astronomicznym. Była 
to świetna okazja do wy
miany doświadczeń oraz 
możliwość porównania, 
jak młodzież zdobywała 
wiedzę astronomiczną 
kiedyś, a jak dzieje się to 
obecnie w erze kompu
terów. Ponadto w trakcie 
części oficjalnej spotka
nia na ręce pani Małgo
rzaty  Śróbki-K ubiak  
i Bartosza Dąbrowskie-

Projektor planetarium ZKP1, w 1993 r. zastąpiony przez apa
raturę typu ZKP 2P

Wszelkie inne 
stworzenie patrzy 
w dół na ziemię, 
ale człowiekowi 
dano twarz, aby 
mógł zwrócić 
oczy ku
gwiazdom i wzrok 
ku niebu

(Owidiusz)
Filarem  grudziądz

kiego Planetarium i Ob
serw atorium  A strono

Refraktor Sendtnera -  pierw
szy teleskop pod kopułą obser
watorium w Grudziądzu
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Otwarcia planetarium dokonał rektor Uniwersytetu Mi
kołaja Kopernika w Toruniu prof. Witold Łukaszewicz 
(26 marca 1972 r.)

go zostały złożone pamiątkowe 
upominki i gratulacje od przed
stawicieli zaprzyjaźnionych 
polskich planetariów.

W naszym planetarium tra- 
dycjąjest zapisywanie w Księ
dze Zasłużonych dla Planeta
riu m  z a s łu g  o só b , k tó re  
w znaczący sposób przyczyni
ły się do rozwoju tej placów
ki, tworzyły historię tego miej
sca. Taka rocznica jest świetną 
okazją do spojrzenia w prze
szłość z 35-letniej perspekty
wy na zdarzenia, które minęły 
i ludzi, których się spotkało.

Wpisem do Księgi Zasłużonych dla 
Planetarium uhonorowani zostali z oka
zji tego jubileuszu: prof. Andrzej Wosz- 
czyk, pan Czesław Szachnitowski, mgr 
Andrzej Wiśniewski, mgr Ewa Czar
necka, mgr Czesław Stawikowski i mgr 
Mirosława Wojtaszewska.

I jak to zwykle przy takich okazjach 
bywa, były życzenia i kwiaty. A na za
kończenie imponujący tort jubileuszo
wy. No i chwila refleksji i zadumy pod 
kopułą planetarium ze slajdami z prze
szłości i cudowną muzyką Kitaro.

Małgorzata Śróbka-Kubiak 
Sebastian Soberski

Jubileusz Oddziału Lubelskiego PTMA

Drugie nasze styczniowe zebra
nie, zupełnie nietypowe, od
było się prawie dokładnie w 40 

rocznicę powstania Oddziału i miało od
świętny charakter. Przybyło na nie dużo 
więcej osób niż zwykle. Kilkanaście 
osób spoza naszego Oddziału zostało 
specjalnie zaproszonych. Przyjechali do 
nas z tej okazji Prezes Zarządu Głów
nego PTMA dr Henryk Brancewicz 
z Krakowa, wiceprezes Janusz Ławicki 
z Puław, a także przedstawiciele Koła 
Miłośników Astronomii z Urzędowa 
z Józefem Baranem oraz opiekun Szkol
nego Koła Astronomicznego „Pulsar” 
mgr Mirosław Trociuk z Włodawy. Spo
śród zaproszonych wszystkich byłych 
prezesów naszego Oddziału przybyli 
prof. prof. Stanisław Hałas i Longin Gła
dysze wski. Wszyscy zebrani zostali po
częstowani kawą, herbatą, zimnymi na
pojami i ciastkami.

Zebranie otworzył obecny prezes 
Wiesław Krajewski, który po oficjalnym 
przedstawieniu i powitaniu gości zapre
zentował obszerną prelekcję pt. „Ele
menty astronomii na co dzień”. Bogato 
ilustrowana slajdami prezentacja doty
czyła astronomicznych wątków wyko
rzystywanych w różnych dziedzinach 
codziennego życia. Była więc mowa
o sztukach pięknych i o sztukach tajem
nych, religiach i podaniach, emblema
tach, flagach, herbach, banknotach, 
literaturze, filmie i wielu innych dzie
dzinach. Prelekcja spotkała się z dużym 
zainteresowaniem, o czym świadczyła 
ciekawa dyskusja po i nawet już w trak
cie jej prowadzenia.

Część oficjalną obchodów zapocząt
kował referat wygłoszony przez Jerze
go Świebodę na temat historii naszego 
Oddziału. Dzięki temu wszyscy zebra
ni mogli dowiedzieć się o najważniej

szych etapach w działalności Oddziału 
w minionym 40-leciu. Wywiązała się 
również dyskusja mająca charakter sen- 
tymentalno-wspomnieniowy na temat 
niektórych wydarzeń o szczególnym 
znaczeniu dla Oddziału. Przewodzili jej 
profesorowie S. Hałas i L. Gładyszew- 
ski. Atmosferę świąteczną dopełniły 
dwie miłe uroczystości: wręczenie obec
nemu prezesowi Wiesławowi Krajew
skiemu pisemnych gratulacji z okazji ju 
b ileuszu, dokonane przez Prezesa 
H. Brancewicza oraz podarowanie przez 
prezesa Oddziału zaproszonym gościom
i byłym prezesom pamiątkowych witra
ży przedstawiających logo naszego Od
działu wraz z okolicznościowym napi
sem.

W tej przyjaznej atmosferze i świą
tecznym nastroju zebranie się zakoń
czyło.

Wiesław Krajewski

Posiedzenie PTMA w Lublinie Prezes Oddziału Wiesław Krajewski wręcza pamiątkowy witraż Pre
zesowi Zarządu Głównego PTMA dr. Henrykowi Brancewiczowi
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I Czerska Noc Astronomiczna

Trzeciego marca br., o 805, wyru
szyłem, razem z synem Micha
łem, pociągiem z Łuczyc, potem 

z Krakowa (o 1000) -— przez Warszawę, 
Malbork, Tczew —  do Czerska (k/Choj
nic), który w ubiegłym roku obchodził 
80-lecie nadania praw miejskich.

Zostałem tam zaproszony na I Czerską 
Noc Astronomiczną, zorganizowaną pod 
patronatem medialnym www.astrono- 
mia.pl. i portalem lokalnym wizjalokal- 
na.pl, przez koło fizyczno-astronomicz- 
ne w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
z okazji mającego nastąpić tej nocy (3/4 
marca) całkowitego zaćmienia Księżyca. 
Dodać jeszcze należy, iż astronomia.pl. 
znajduje się pod patronatem Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii.

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
zostaliśmy powitani przez Panią Dyrek
tor, mgr Ewę Wrycza, Burmistrza miasta 
Marka Jankowskiego, zastępcę burmi
strza Jana Gliszczyńskiego, opiekunkę 
koła fizyczno-astronomicznego mgr Ka
milę Moskal, przez pana Przemysława 
Bieska, przewodniczącego Rady Rodzi
ców (która wraz burmistrzem sponsoro
wała spotkanie) i wreszcie przez najbar
dziej chyba aktywnego członka Koła, 
ucznia Kamila Sikorę. Wszystkie te oso
by okazały się nadzwyczaj sympatyczne 
i żywo interesowały się współczesną pro
blematyką astronomiczną.

Oficjalne rozpoczęcie I Czerskiej 
Nocy Astronomicznej nastąpiło o 1730, po 
czym ogłoszono konkurs fotograficzny.

Program imprezy okazał się dość sze
roki. Najpierw wygłoszono odczyt o ob
serwacjach planet i zachodu Słońca, po
tem  m ów iono o dośw iadczeniach 
w ym yślonych i przeprow adzanych 
przez uczniów.

Jako zaproszony gość i jedyny astro
nom na tej imprezie wygłosiłem do licz
nie zgromadzonej publiczności (ponad 80 
osób) odczyt pt. „Współczesny obraz 
Układu Słonecznego”, a następnie odpo
wiadałem na wiele pytań z sali, zadawa
nych przez zaintrygowanych słuchaczy.

Po odczycie odbyła się projekcja fil
mów o astronomii, ciekawa i również 
wzbudzająca żywe zainteresowanie, 
zwłaszcza wśród młodzieży.

W reszcie rozpoczęliśm y najw aż

niejszą część imprezy —  przygotowanie 
do obserwacji całkowitego zaćmienia 
Księżyca, którego wszystkie fazy miały 
być opatrzone komentarzem. Wieczorem 
Srebrny Glob był widoczny, chociaż 
przez niezbyt grubą warstwę obłoków. 
Jednak tuż przed początkiem zaćmienia 
półcieniowego niebo zupełnie zaciągnę
ło się chmurami i nic już nie można było 
zobaczyć. Trwaliśmy jednak ,,na poste
runku” do północy, a nawet dłużej, lecz 
bezskutecznie. W międzyczasie ucznio
wie próbowali oglądać zaćmienie za po
średnictwem Internetu, ale również z nie
wielkim skutkiem.

Zatem najgłówniejsze nasze zadanie, 
próba obserwacji i fotografowania cał
kowitego zaćmienia Księżyca, była cał
kowicie nieudana...

Warto jeszcze nieco napisać o mieście 
i gminie Czersk. Gmina leży w powiecie 
chojnickim, w rejonie Borów Tuchol
skich oraz w dorzeczu Wdy i Brdy, na 
samym południu województwa pomor
skiego. Ma ona powierzchnię około 380 
km2 i liczy blisko 21 000 mieszkańców, 
z czego niemal połowę tej ludności liczy 
siedziba administracyjna gminy. Około 
14 km na północ od miasta Czersk, w są
siedztwie miejscowości Odry, znajduje 
się słynny rezerwat Kamienne Kręgi (zob. 
„Uranię” nr 11/1980, M. Kubiak: Astro
nomiczne próby ustalenia wieku kręgów 
kamiennych w Odrach i L. Zajdler: Odry 
— tucholskie „Stonehenge ” a Capella — 
pomorski Syriusz4, a także „Uranię” nr 6/ 
1981, T. Z. Dworak i M. Kubiak: O moż

liwości zaobserwowania heliakalnego 
zachodu Capelli w Kręgach Kamiennych 
w Odrach). Zlokalizowano tu filię Mu
zeum Historyczno-Etnograficznego 
w Chojnicach. Oprócz kręgów znajduje 
się tam ok. 30 kurhanów z pochówkami 
gockimi z przełomu I i II wieku n.e. Goci 
przebywali tu przejściowo w drodze od 
Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego.

Wypada jeszcze dodać, iż mieszkań
cy Czerska, a zwłaszcza nauczyciele 
i uczniowie Zespołu Szkół zainspirowa
ni tradycjami archeoastronomicznymi, 
zamierzają postawić kopułę obserwa
cyjną (oczywiście z instrumentem astro
nomicznym), albo na b. wieży wodnej 
przy stacji kolejowej, albo na dachu bu
dynku szkoły. Należy więc życzyć im 
powodzenia w tym zacnym przedsię
wzięciu.

Po godzinie drugiej w nocy zakoń
czyliśmy próby obserwacji zaćmienia 
Księżyca. Sytuacja pogodowa była bez
nadziejna.

Dzięki uprzejmości pp. Sylwii i Sła
womira Sikorów, również nauczycieli, 
rodziców Kamila, aktywnego członka 
organizatorów I Czerskiej Nocy Astro
nomicznej, zdrzemnęliśmy się parę go
dzin. W niedzielę skoro świt ruszyli
śmy w drogę powrotną pociągiem przez 
Krojanty do Chojnic, a stamtąd do Byd
goszczy. Tam spotkaliśmy się z moim 
przyjacielem, red. Wojciechem Chu
dzińskim, zajmującym się wydarzenia
mi niezwykłymi, w tym również astro
nomicznymi. Jest on, między innymi, 
współautorem —  razem z Tadeuszem 
Oszubskim —- książki Niewyjaśnione 
zjawiska w Polsce, w której też wspo
mniana się o Stonehenge w Odrach.

Potem pojechaliśmy do Warszawy 
z przesiadką w Kutnie, a z Warszawy do 
Krakowa i (z powrotem) do Łuczyc. 
Dokładnie po 48 godzinach byliśmy 
znów w domu. Pogoda nadal była nie
sprzyjająca i dowiedziałem, że i w Kra
kowie nie udały się obserwacje zaćmie
nia Księżyca. Niemniej jednak wdzięczny 
byłem organizatorom za zaproszenie. 
Poznałem ciekawych ludzi interesują
cych się poważnie —  w niezbyt przecież 
wielkiej miejscowości —  astronomią.

T. Zbigniew Dworak
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DOŁĄCZ DO GRONA ODKRYWCÓW Już czwarta supernowa została odkryta naszym teleskopem!

BRESSER
SERIA MESSIER - nowe ceny!!!

(Teleskopy na montażu paralaktycznym 
z najbogatszym wyposażeniem dodatkowym)

Refraktor R-90........................ 999.00
Refraktor R-102....................1899.00
Refraktor R-I27L................. 2699.00
Refraktor R-I27S.................. 2899.00
Refraktor R-152....................3499.00
Newton N-130......................1099.00
Newton N-150......................1699.00

ORION
SERIA SKYVIEW PRO

(Teleskopy na montażu paralaktycznym SkyView Pro 
z opcjonalnym napędem, GO-TO lub Intelliscope)

Refraktor 80mm ED APO.......od 3350.00
Refraktor lOOmm EDAPO..... od 5500.00
Refraktor 120mm EDAPO..... od 9250.00
Refraktor 120mm................... od 3350.00
Maksutow I27mm.................. od 3350.00
Maksutow 150mm.................. od 4450.00
Maksutow I80mm.................. od 5999.00
Newton 203mm.....................od 3350.00

SOLIGOR
Digital • Photo • Optic • Video

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

OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA
Plóssl (4-40mm/1,25”)................od 95.00
RKE (26-40mm/2”)................... od 195.00
Barlow 2x/l,25” ........'  .............95.00
Barlow 2x/2” ........... ..................... 299.00

Sky-Watcher
TELESKOPY - najniższe ceny!!!

Newton I 14mm EQ2.................... 595.00
Newton 130mm EQ2....................695.00
Newton 150mm EQ3-2...............1235.00
Dobson 8”  Classic........................1075.00
Dobson 8” Pyrex......................... 1275.00

A nZA IE*
OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA

Plóssl (6-40mm/1,25")..............od 105.00
Ortoskop. (6-12,5mm/1,25” )... od 250.00
Erfla (30-52mm/2")................... od 315.00
Szerokokątne (67°/5,7-25mm)...od 299.00 
Szerokokątne (8277,5-18mm)...od 499.00
Barlow 2x/1,25.............................. 105.00
Barlow l,6x/2” .............................. 350.00

SERIA MT - nowe ceny!!!
(Teleskopy Newtona 

na montażu paralaktycznym)
MT-910 I I4mm.......... 999.00
MT-750 I52mm........1450.00
MT-800 200mm........1999.00

Plóssl podświetlany ( I Omm/1,25")..525.00

NASADKI KĄTOWE
45° 1,2571,25".............................. 105.00
90° 1.2571.25".............................. 125.00
45° M42x 1/1,25"............................125.00
90° M42x 1/1.25”............................145.00
90° 272" 98%.................................395.00
Prowadząca 90° 27T2 z podgl.......625.00

FILTRY
ALP 1,25” ................... 199.00
ALP 2” ........................ 350.00
ND 13 1,25”  (szary)..... 45.00
ND 13 2”  (szary)....... 105.00
Kolorowe 7 szt. 1,25” ...285.00 
Kolorowe 7 szt. 2” ......475.00

M E A D E
NOWE CENY!!!

NOWOŚĆ!!! - SERIA LX200R 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

SERIA LDX-75
(Teleskopy na montażu paralaktycznym 

z systemem GO-TO)
5” (I27mm refraktor)..........................5075.00
6”  (152mm refraktor)..........................6095.00
6”  (I52mm 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)
90PE (90mm)...............3889.00
I05PE (I05mm).......... 4899.00
125PE ( 125mm).......... 5995.00

SERIA LIGHTBRIDGE DeLuxe
(Teleskopy kratownicowe na montażu Dobsona)

Newton 203mm....................... 2049.00
Newton 254mm....................... 2699.00
Newton 305mm....................... 4249.00
Newton 406mm....................... 9999.00

A k c e s o r ia  M EA DE

OKULARY Z SERII 5000
Plóssl (6075,5-40mm).........od 499.00
SWA (687l6-40mm).......... od 899.00
UWA (8274,7-30mm).......od 1050.00

KAMERY CCD
(Z oprogramowaniem Autostar Suite)

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

CÓR NADO LUMICON
TELESKOPY I FILTRY SŁONECZNE ✓ --------- -- --- OKULARY

L  PODŚWIETLANE
[ V  (Z krzyżem nitek)

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

FILTRY MGŁAWICOWE NASADKI KĄTOWE
DeepSky 1,25” .........375.00 Enhanced 1,25” ...........365.00
Deep Sky 2” ..............730.00 Enhanced 2” ...............695.00
UHC 1,25” ................375.00 LumiBrite 1,25”  98%....550.00
UHC 2” ....................730.00 LumiBrite 2”  98%........ 875.00
OIII 1,25” ................. 375.00
OIII 2” ...................... 730.00
H-Beta 1,25”............ 375.00
H-Beta 2” ................. 730.00
Comet 1,25” .............375.00
Comet 2” ..................730.00

IRANO
METRIA
2000.® - Moon

MAPY I GLOBUSY OPROGRAMOWANIE

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 Moon...................................135.00

Obrotowa mapa nieba....8.00 Starry Night Pro+.... 1050.00
Karta Messiera........... 13.00 Starry Night Pro.......... 650.00
Karta Caldwella.......... 13.00 Starry Night Enth........ 335.00
Mapa Księżyca............ 13.00 CoolSky 2.0.................. 39.00
Globus Księżyca........225.00 Maxim D L ................1250.00

JjTW  J—  SkyMap Pro.................375.00
/  SkyChart III.................169.00

I ‘j jH k Desktop Universe......825.00
Sky Tools 2 CD............ 425.00

SKY PUBLISHING
ASTROKRAK

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

o
WYCIĄGI OKULAROWE

(Do refraktora. Newtona 
lub Cassegraina)

Obrotowy 1,25” .........115.00
Przesuwny 1,25” .........195.00
Przesuwny 2” ............. 275.00

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

i IA
N in ie jszy  cenn ik  jest jed yn ie  niew ielkim  fragm entem  oferty. Spraw d ź w szystkie nasze produkty na www.astrokrak.pl
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Interaktywna astronomia w szkole

Od kilku lat funkcjonuje w naszym kraju projekt 

w znaczącym stopniu wspomagający propagowa 

nie treści astronomicznych w szkołach. Nazwa 

„Hands-On Universe, Europe. Bringing frontline interac

tive astronomy into classroom” (w skrócie EU-HOU) kry

je w sobie jeden z celów programu, to znaczy unowocześ

nianie edukacji w zakresie nauk przyrodniczych. Drugi cel 

jest jeszcze ambitniejszy: zakłada wykorzystanie nauk 

przyrodniczych, w tym astronomii, w celu kształcenia tzw. 

kluczowych umiejętności, niezbędnych każdemu obywa

telowi zjednoczonej Europy. Chodzi między innymi o dys

cyplinę i logikę w myśleniu, umiejętność wyszukiwania 

i wykorzystywania informacji, planowanie zamierzeń i ich 

realizację, pracę w zespole, znajomość języków obcych 

i chęć nawiązywania międzynarodowych kontaktów. Pro

jekt, uważany za sztandarowe przedsięwzięcie tzw. astro

nomii edukacyjnej, opiera się w dużej mierze na rzeczy

wistych obserwacjach dokonywanych przez uczniów pod 

kierunkiem nauczycieli mających dostęp do narzędzi dy

daktycznych (np. webkamerek, radioteleskopów) rozwi

janych w tym projekcie oraz do sieci automatycznych te

leskopów sterowanych przez Internet i na zestawie 

scenariuszy zajęć opartych na odpowiednio wybranych 

danych. Specjalne miejsce wśród scenariuszy zajmują pro

pozycje opracowane przez nauczycieli współpracujących 

z projektem. Wiele z nich, po przetłumaczeniu na angiel

ski, robi prawdziwą furorę wśród nauczycieli w Europie.

Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Piotra i Marii 

Curie w Paryżu, zaś zarządza nim Komitet Pedagogiczny i 

Organizacyjny, do którego należą po 2 osoby z 8 państw 

europejskich: Francji, Grecji, Hiszpanii, Polski, Portugalii, 

Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Polskim koordynato

rem EU-HOU jest doc. dr hab. Lech Mankiewicz z Cen

trum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie, obecnie dy-
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Rys. 1. Pomiary jasności supernowej 2005ip uzyskane przez pol
skich użytkowników teleskopu Faulkesa na przełomie lat 2005/2006

rektor tej placówki. Natomiast w Naukowej Komisji Do

radczej pracuje dr Józefina Turło z Instytutu Fizyki UMK w 

Toruniu. Podstawową grupą docelową projektu są nauczy

ciele, którzy mogą uczestniczyć w szeroko propagowanym 

programie szkół pilotażowych. Platformą bliższego zapo

znania się z ofertą projektu oraz nawiązywania kontaktów 

jest strona internetowa www.pl.euhou.net —  to również 

doskonałe źródło pomysłów i ćwiczeń do wykorzystania na 

lekcjach. Ich ideą nie jest przekazywanie obszernej wiedzy 

z kursu astronomii, ale zmobilizowanie uczniów do odkry

wania, czym jest praca naukowa, jak uzyskiwać i interpre

tować dane podczas kursów fizyki i matematyki. Analizę 

danych umożliwia specjalnie rozwijany program SalsaJ, 

który posiada wersje językowe w językach krajów uczest

niczących w projekcie, w tym także w języku polskim. 

Wykorzystanie zgromadzonych materiałów jest oczywiście 

bezpłatne.

Szczególnej uwadze polecamy zaprezentowane na wspo

mnianej stronie narzędzia, które są do dyspozycji uczestni

ków projektu. Od szeregu lat polską specjalnością w pro

gramie EU-HOU jest astronomia webkamerkowa: niedrogi 

system z kamerą internetową pozwalający uczniom na sa

modzielne nocne obserwacje. Dostępne jest kompletne opro

gramowanie łącznie z ćwiczeniami obserwacyjnymi. Uczest

nicząc np. w tradycyjnym wrześniowym seminarium dla 

nauczycieli fizyki w CAMK-u, można się przekonać, jak 

proste narzędzie dostarcza ogromnych emocji i satysfakcji 

uczniom i nauczycielom.

Drugą wciąż czekającą na stałe i systematyczne zago

spodarowanie dziedziną zainteresowania, mogą być radio

teleskopy. Do dyspozycji szkół w całej Europie, w tym tak

że w Polsce, są dwie anteny: szwedzka o średnicy 2,3 m 

(Onsala Space Observatory) oraz 7-metrowa z Jodrell Bank 

Observatory w Anglii. Ich czułe odbiorniki umożliwiają m.in. 

szybką detekcję linii wodoru 21 cm, dzięki której można 

zbadać wielkoskalowy rozkład wodoru w naszej Galaktyce 

—  Drodze Mlecznej, samodzielnie odtwarzając w ten spo

sób jej strukturę.

Dużym zainteresowaniem cieszą się udostępniane w ra

mach projektu teleskopy optyczne. Jednym z nich jest tele

skop edukacyjny Meade LX-200, znajdujący się w Arizo

nie (Ironwood North Observatory), który funkcjonuje dzięki 

amerykańskiemu programowi Hands-On Universe. Najwię

cej emocji wzbudza możliwość korzystania z 2-metrowych 

teleskopów Las Cumbres Observatory Global Telescope 

(LCOGT) na Hawajach i w Australii. To dzięki staraniom 

dra hab. Lecha Mankiewicza, Jana Pomiemego z portalu 

Astronomia.pl oraz uprzejmości British Council uczniowie 

początkowo 5, a obecnie 11 szkół w Polsce, jako pierwsi 

w Europie mogą używać tych niezwykłych urządzeń od 

września 2005 r. Autor niniejszego artykułu, wraz z mło

dzieżą V LO w Toruniu, miał szczęście znaleźć się w gronie 

użytkowników teleskopu Faulkesa (taką nazwę nosi on na 

cześć fundatora) od samego początku. Do projektu przystą-
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piły wówczas również: Zespół Szkół Technicznych w Gru
dziądzu, M łodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne 
w Niepołomicach, I LO w Olsztynie oraz XIIILO w Szcze
cinie. Ponieważ obserwacje odbywają się w półgodzinnych 
sesjach, otrzymaliśmy do dyspozycji 5 takich sesji na okres 
kilku miesięcy. Ogromny teleskop (największy na świecie, 
z którego mogą korzystać nie tylko zawodowi astronomo
wie) jest idealnym narzędziem do odkrywania i obserwacji 
tzw. głębokiego kosmosu —  świata gromad gwiazd, mgła
wic i galaktyk. Tego typu obiekty były więc przez polskie 
szkoły obserwowane, a brytyjska ekipa teleskopu od po
czątku podkreślała znakomitą jakość tych zdjęć, wynika
jącą ze starannego i doskonałego przygotowania.

Bardzo szybko pojawił się też pomysł śledzenia gwiazd 
supernowych. Pierwsze zdjęcia wykonaliśmy w Toruniu na 
początku listopada 2005 r. (była to odkryta kilka dni wcze
śniej SN 2005ip), zachęcając do współpracy pozostałe pol
skie szkoły. Już po kilku tygodniach widać było pierwsze efek
ty (rys. 1). Przekonaliśmy się, że wyposażony w kamerę CCD 
z zestawem barwnych filtrów 2-metrowy teleskop przy mniej 
więcej 60-sekundowej ekspozycji pozwala na sięgnięcie do 
około 20 wielkości gwiazdowej (fot. 2), co pozwala śledzić 
zmiany blasku supernowych przez wiele miesięcy od chwili 
wybuchu. Spośród około 500 szkół —  użytkowników tele
skopu byliśmy na tym polu pionierami, co wzbudziło wielkie 
uznanie naukowego dyrektora projektu dra Paula Roche’a z 
Cardiff University. Inne polskie szkoły miały też okazję po
chwalić się swoimi osiągnięciami (były to m.in. projekty do
tyczące klasyfikacji galaktyk Hubble’a i badania przestrzen
nej rozciągłości galaktyk) podczas sesji podsumowującej 
pierwsze miesiące obecności programu w Polsce, która zo
stała zorganizowana przez British Council w Warszawie 1 lu
tego 2006 r. Sesję tę zaszczyciła swą obecnością księżniczka 
Anna oraz ówczesny Minister Edukacji i Nauki, a obecnie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Michał Seweryński. 
Dostojni Goście byli również pod wrażeniem doskonałej ja-
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Rys. 3. Pomiary jasności supernowej 2006X z galaktyki M100 w okre
sie luty-kwiecień ub. roku na podstawie zdjęć wykonanych telesko
pem Faulkesa

Fot. 2. Zdjęcie galaktyki NGC 3938 z wciąż jeszcze widoczną (po
nad 8 miesięcy po wybuchu) supernową 2005ay uzyskane w V LO 
w Toruniu 1 grudnia 2005 r.

kości pracy polskich uczniów w projekcie oraz biegłej znajo
mości języka angielskiego.

Kilka dni po spotkaniu w Warszawie została odkryta su
pernowa 2006X w jasnej galaktyce spiralnej M l00. Była to 
okazja do zachęcenia brytyjskich uczestników projektu tele
skopy Faulkesa do obserwacji tego obiektu i ich samodziel
nej analizy. Opracowany przez astronomów w ramach EU- 
HOU program SalsaJ do analizy obrazów astronomicznych 
(do pobrania na stronie www.pl.euhou.net) umożliwia m.in. 
wykonanie w szybki i prosty sposób pomiarów fotometrycz- 
nych. Dzięki temu już po kilku tygodniach uzyskano piękną 
krzywą blasku supernowej, zaobserwowanej jeszcze przed 
maksimum jasności (rys. 3). Duże walory edukacyjne takie
go programu obserwacyjnego zachęciły dra hab. Lecha Man- 
kiewicza wraz z niżej podpisanym do stworzenia interaktyw
nej platformy —  portalu supernowych (www.euhou.net/ 
supemovae), w którym zainteresowani uczniowie z ewentu
alną pomocą swoich nauczycieli mogą odnaleźć dane doty
czące aktualnie widocznych supernowych oraz samodzielnie 
wprowadzać wyniki swoich pomiarów. Projekt graficzny 
i oprogramowanie stron jest dziełem autorów m.in. portalu 
astronomia.pl, Jana Pomiemego i Krzysztofa Czarta. W chwili 
obecnej zarejestrowanych jest już ponad 100 użytkowników 
z około 20 szkół i ośrodków edukacji astronomicznej z Wiel
kiej Brytanii, USA, Portugalii, Chin, Niemiec i Polski. Wyni
ków obserwacji wciąż przybywa, do czego zachęcają kolejne 
supernowe odkrywane w efektownie prezentujących się ga
laktykach spiralnych.

Wyrazem uznania dla osiągniętych przez polskie szkoły 
rezultatów było dołączenie kolejnych użytkowników telesko
pów Faulkesa: XXVII LO w Warszawie, Planetarium i Ob
serwatorium Astronomicznego w Łodzi oraz wyłonionych 
w konkursie „SuperNova Szkoła” —  Zespołu Szkół w Bełż
cach, Zespołu Gimnazjów w Dzierżoniowie, V LO i Publicz-
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nego Salezjańskiego LO w Krakowie. Polscy użytkownicy 
jako jedyni mogą też pochwalić się własną językową wersją 
strony Sieci LCOGT (faulkes-telescope.com/poland).

Efekty użytkowania teleskopów Faulkesa (do tej pory, 
z przyczyn technicznych, korzystano głównie z teleskopu na 
Hawajach, od września jako kolejny instrument dołączy bliź
niaczy 2-metrowy teleskop w Australii) sąjuż widoczne w śro
dowisku miłośników astronomii w Polsce. Korzystali z nie
go uczniow ie przygotow ujący referaty na tegoroczne 
Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne, 
przy czym trzeba podkreślić, że swe sukcesy zawdzięczają 
nie samej dostępności tak wspaniałych narzędzi, jakie oferu
je program EU-HOU, ale własnej pracy i pasji odkrywania 
Wszechświata, którą dzięki nim mogą łatwiej realizować.

Jest to też widoczne w osiągnięciu innej grupki pasjona
tów, korzystających z dobrodziejstw projektu EU-HOU. 
Otóż w ramach międzynarodowego programu poszukiwa
nia planetoid dwaj uczniowie X LO w Toruniu, Maciej 
Małkowski i Piotr Tylenda, pod opieką nauczyciela przed
miotów ścisłych Bogdana Sobczuka, odkryli dwa nowe

obiekty. Na razie planetoidy posiadają jedynie oznaczenia 
nadane im przez harwardzki Minor Planet Center (K07C54V 
i K07D49P), ale najprawdopodobniej młodzi odkrywcy będą 
mogli nazwać odkryte przez siebie ciała. W kolejnej edycji 
programu poszukiwania planetoid biorą udział już trzy szko
ły z Polski.

Tak oto dziesiątki nauczycieli w Polsce mogą wykorzy
stywać na lekcjach fizyki, matematyki czy informatyki udo
stępniane narzędzia oraz prowadzić ćwiczenia, opierając się 
na przygotowywanych materiałach. Jak stwierdza sam ko
ordynator programu, dr hab. Lech Mankiewicz: „Jest to au
tentyczne wzbogacanie programu nauczania oraz okazja do 
kształtowania wielu przydatnych umiejętności”. Gorąco 
Państwa zachęcamy do korzystania z możliwości, jakie daje 
EU-HOU. Najlepiej zacząć od wycieczki po stronie inter
netowej projektu, gdzie znajdą Państwo wszystkie niezbęd
ne informacje. Stale poszukujemy też kolejnych mentorów
—  astronomów gotowych zająć się astronomią edukacyjną.

Krzysztof Rochowicz

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 9-20 sierpnia 2007 
w schronisku „Cicha Dolina” w Roztokach Górnych 
(zachodnia część Bieszczadów, na południe od Ci- 
snej). 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 współrzędnych 
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

— 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.

Organizatorzy Obozu zapewniają 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 
(e-mail: Slawomir.Stachniewicz@ifj.edu.pl, tel. (504) 
836-142).
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Kolizje pomiędzy ciałami Układu Słonecznego
— problem obliczania prędkości względnych ciał kosmicznych

Kolizje pomiędzy ciałami krążącymi w Układzie Sło
necznym miały olbrzymie znaczenie w jego wczes
nej ewolucji. Dzięki wzajemnym zderzeniom i zle

pianiu się drobnych cząstek pierwotnej materii Układu Sło
necznego tworzyły się planetozymale, z których powstały 
komety, asteroidy i planety. Ślady kosmicznych zderzeń za
chowały się w postaci obserwowanych kraterów na po
wierzchniach planet, księżyców asteroidów oraz jąder ko- 
metamych, co wykazały ostatnie misje kosmiczne do komety 
81 P/Wild 2 czy 9P/Tempel. We wczesnej historii Układu 
Słonecznego kolizje pomiędzy jego składnikami prowadzi
ły również do bardziej subtelnych rezultatów. Zderzenia 
komet, asteroidów i meteroidów z planetami wpływały na 
ewolucję ich atmosfer a także, jeśli mamy na myśli Ziemię, 
na ewolucję jej hydrosfery. Być może kometame kolizje 
z Ziemią miały istotny wpływ na ewolucję biosfery. Kome
ty mogły dostarczać materiału organicznego do atmosfery 
i na powierzchnię Ziemi. W późniejszej historii Układu Sło
necznego kolizje pomiędzy jego ciałami odgrywały znacz
nie mniejszą rolę, jednakże czasami dramatycznie dają znać
0 sobie nawet do czasów nam współczesnych. Katastroficzna 
kolizja komety Schoemaker-Levy 9 z Jowiszem w 1994 r. 
była pierwszą obserwowaną kolizją pomiędzy kometą a pla
netą w całej historii ludzkości.

Można podać szereg innych przykładów kolizji mających 
miejsce w Układzie Słonecznym. Powszechnie uważa się, 
że przyczyną bardzo energetycznego wybuchu komety 41P/ 
Tutlee-Giacobini-Kreśak w 1974 r. była jej kolizja z ciałem 
krążącym w Głównym Pasie Asteroidów. Również aktyw
ność takich ciał kosmicznych jak 72P/Denning-Fujikawa
1 133P/Elst-Pizarro jest modulowana przez kolizje z mały
mi, centymetrowej wielkości ciałami, które należą do roju 
meteroidów lub obłoku rumoszu skalnego rozproszonego 
wokół orbit asteroidów. Prawdopodobnie bardzo znany roz
pad komety C/1999 S4 (LINEAR) był także wynikiem jej 
kolizji z asteroidalnym rumoszem skalnym, który przeciął 
jej orbitę. Ziemia ulegała niejednokrotnie bombardowaniu 
przez ciała kosmiczne. Takie zdarzenia, jak upadek astero
idy w okolicach gdzie współcześnie znajduje się miejsco
wość Chicxulub w Meksyku datowane na koniec Kredy 
około 65 min lat temu, Krater Barringera w Arizonie po
wstały około 25 tys. lat tem u lub M eteoryt Tunguski 
w 1908 r. są najbardziej znanymi przykładami kolizji po
między naszą planetą a małymi międzyplanetarnymi waga- 
bundami. Współcześnie oprócz naturalnych kolizji faktem 
stały się „sztuczne” zderzenia pomiędzy sondami kosmicz
nymi wysyłanymi z Ziemi a ciałami kosmicznymi takimi, 
jak np. komety, czego przykładem była misja Deep Impact 
do komety 9P/Tempel 1 w 2005 r. Ostateczne konsekwen
cje kolizji pomiędzy ciałami kosmicznymi zależą od szere
gu czynników, z których najważniejsze to masa, prędkość 
względna, wytrzymałość materiałowa ciał kolidujących oraz

geometria zderzenia, tzn. czy jest ono czołowe czy skośne.
Zagadnienie kosmicznych zderzeń jest źródłem inspiracji 

nie tylko dla zawodowych astronomów, ale również dla pisa
rzy i filmowców będących autorami książek czy też filmów 
science fiction będących mniej lub bardziej zgodnymi z na
ukową prawdą, a które cieszą się wśród młodzieży dużą po
pularnością. Dlatego wydaje się, że przybliżenie młodzieży 
szkolnej zagadnienia kosmicznych zderzeń w sposób możli
wie przystępny, ale oparty o naukowe podstawy, ma duże 
walory dydaktyczne. W miarę prosty sposób można przybli
żyć młodzieży dwa kluczowe zagadnienia związane z koli
zjami: prędkość zderzenia, czyli względną prędkość obiek
tów kolidujących oraz prawdopodobieństwo zderzenia.

Prezentowany artykuł jest poświęcony pierwszemu wy
mienionemu zagadnieniu —  obliczeniu prędkości względ
nej zderzających się ciał. Będziemy zakładali, że pierwsze 
z ciał kolidujących (obiekt Y) krąży wokół Słońca po orbi
cie kołowej o promieniu r , drugie (obiekt X) po orbicie 
eliptycznej, a płaszczyzny ich orbit tworzą pomiędzy sobą 
kąt i. Taki model zdarzenia może symulować np. zderzenie 
planety (Y) z kometą lub planetoidą (X) lub zderzenie pla- 
netoidy krążącej w Głównym Pasie Asteroidów (Y) z prze
latującą przez niego kometą (X). W celu obliczenia prędko
ści względnej zderzających się ciał m usimy najpierw 
wyznaczyć prędkości tych ciał mierzone w heliocentrycz- 
nym układzie współrzędnych. Wygodnie będzie przeprowa
dzić obliczenia w układzie biegunowym (r, <p) leżącym 
w płaszczyźnie orbity eliptycznej drugiego rozważanego cia-

Wzajemne położenie orbit kolidujących ze sobą ciał. W ektor AK  
oznacza prędkość v0 ciata Y, wektor AC  jest równy prędkości v. 
Składowa transwersalna prędkości ciała Y jest wyznaczona przez 
wektor AD  tzn. v, = AD.

9

la. Początkiem tego układu jest Słońce, r oznaczać będzie 
promień wodzący ciała B a (p kąt biegunowy.

Ciało Y porusza się wokół Słońca o masie M@ z prędko
ścią v0 = -jGMg, / r0 (G jest stałą grawitacji), co można bar-
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dzo łatwo wykazać, przyrównując siłę dośrodkową działa
jącą na to ciało z siłą grawitacji, z jaką jest ono przyciągane 
przez Słońce. Prędkość v ciała X ma w przyjętym bieguno
wym układzie współrzędnych dwie prostopadłe do siebie 
składowe: radialną ur = r=  \AAJ i transwersalną v = np = 
\AD\. Do obliczenia prędkości względnej w miejscu zde
rzenia się ciał będzie potrzebne wyznaczenie składowej 
transwersalnej. Obliczymy ją  w oparciu o równanie orbity 
eliptycznej, które może być wyrażone następujące:

( 1)1 + e cos (p ’

L = m r2(j) = myjGMea[1 - e 2). (2)

v = r0  =
L ( l  +  C C O S 0 ) (3)

Z definicji wektora prędkości u wynika, że w przypadku 
rozpatrywanych ciał spełnia on zależność:

u = v- o • (4)
Podnosząc powyższe równanie stronami do kwadratu (lub 

stosując twierdzenie cosinusów do trójkąta AKC na rys. 1), 
otrzymamy:

: v2 + v„2 -  2w„cos a  . (5)o o

Uzyskane wyrażenie określające wartość prędkości 
względnej u można znacznie uprościć, wykorzystując zasadę 
zachowania energii dla ciała poruszającego się po orbicie elip
tycznej oraz „geometrię zderzenia”. Zasada zachowania ener
gii dla ciała poruszającego się po orbicie eliptycznej ma po
stać:

1 2 GMam- m v ------- —
GMem 

2 a
(6)

Wykorzystane związki geometryczne, które można bar
dzo łatwo uzasadnić w oparciu o rysunek 1 są następujące:

co sa  =
\AE\ \AD cosi cos;

|AC[ v v

Wtedy równanie (5) można po elementarnych przekształ
ceniach doprowadzić do postaci:

3GMC GM  e 2 \GM e
v„cos l . (7)

W ostateczności wyrażenie określające wartość prędkości 
względnej zderzających się ciał wyrazimy następująco:

3 - ^ - 2  la (1 -V ) cos /
G M . (8)

gdzie p, e oznaczają odpowiednio parametr orbity eliptycz
nej oraz jej mimośród. Parametr p  elipsy można wyrazić po
przez półoś dużą a i mimośród e orbity: p  = a(l -  e2). W dal
szych obliczeniach będziemy również musieli uwzględnić, 
że wartość momentu pędu planety L spełnia następujące za
leżności:

W powyższych związkach m oznacza masę ciała Y, G stałą 
grawitacj i oraz M@ masę Słońca. Składową obliczymy z wy
korzystaniem związków (1) i (2) w następujący sposób:

Ponieważ rozpatrujemy zderzenie ciała krążącego po or
bicie eliptycznej z ciałem krążącym po okręgu o promieniu 
rQ, więc w obliczeniach numerycznych należy w powyższym 
wzorze przyjąć, że r = r0. Otrzymana formuła znajduje licz
ne zastosowania przy obliczaniu prawdopodobieństw koli
zji pomiędzy ciałami Układu Słonecznego. Ponieważ ener
gia kinetyczna zderzenia jest proporcjonalna do kwadratu 
prędkości względnej u2, więc wzór (8) służy również do 
szacowania potencjalnych skutków kolizji kosmicznych. 
Tabela 1 przedstawia przykład zastosowania tego wzoru do 
obliczenia prędkości względnej hipotetycznej komety w sto
sunku do ośmiu planet Układu Słonecznego oraz energii 
wydzielonej w czasie zderzenia przy założeniu, że jest ona 
równa energii kinetycznej komety.

Tabela. Prędkości względne u oraz wydzielane ener
gie E w czasie potencjalnych zderzeń hipotetycznej 
komety z planetami Układu Słonecznego. Założono 
następujące elementy orbity komety: a = 100 AU, 
e = 0,99 oraz nachylenie jej orbity do płaszczyzny 
ekliptyki i = 0°. Przyjęto, że promień jądra komety 
i jego gęstość są  odpowiednio równe Rk = 1 km, 
p k = 600 kgm-3.

Planeta u (km/s) £ (J )

Merkury 46,8 2,75 • 1021

Wenus 42,7 2,28 • 1021

Ziemia 38,7 1,89 • 1021

Mars 33,3 1,39 • 1021

Jowisz 19,3 4,70 • 1020

Saturn 14,0 2,48 ■ 1020

Uran 9,0 1,02 • 1020

Neptun 6,1 4,71 • 1019

Analizując tabelę, wnioskujemy, że prędkości kolizji są 
malejącą funkcją odległości heliocentrycznej planet, a po
tencjalnie wydzielone ilości energii są rzędu 1020 J —  1022 J. 
Obliczone energie zderzenia potwierdzają intuicyjne przy
puszczenie, że bezpośrednia kolizja komety z Ziemią mia
łaby katastrofalne konsekwencje dla całego naszego globu. 
Na szczęście prawdopodobieństwa takich kolizji są bardzo 
małe. Proste oszacowanie prawdopodobieństwa takiej ko
smicznej katastrofy może być celem naszych przyszłych 
rozważań.

Piotr Gronkowski
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NGC 4314
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

12h 22,6m 
+29° 54’
Warkocz Bereniki 
Galaktyka spiralna SBa 
11,2
10.5

4,2’*3,7 ’
12.5 Mpc 
+963 km/s

Tę galaktykę odkrył William Herschel 14 stycznia 1787 r. Opis 
w katalogu Dreyera: „znacząco jasna, duża, wydłużona z kie
runku północny zachód na południowy wschód, nagle jaśnie
jąca ku środkowi”. Jest to galaktyka spiralna z bardzo dużą 
i wyraźną poprzeczką której długość stanowi ponad połowę 
jej średnicy! NGC 4314 może być dostrzeżona przez 15-cm 
teleskop, jeżeli niebo jest dostatecznie ciemne. Widać ją  wte
dy jako niezbyt duży, dość jasny owal z wyraźnym, jasnym 
jądrem. Poprzeczka jest dostrzegalna tylko jako wydłużenie 
kształtu galaktyki. W dużych (40 cm średnicy) teleskopach 
można z ich pomocą dostrzec słabą zewnętrzną poświatę 
wokół jasnej części galaktyki. Na zdjęciach wykonanych du
żymi teleskopami ta poświata okazuje się dwoma długimi i roz
ległymi ramionami spiralnymi otaczającymi galaktykę.

Rysunek NGC 4314 wyko
nany teleskopem zwiercia
dlanym o średnicy 20 cm 
przy powiększeniu 82 razy

Zdjęcie NGC 4314 otrzymane w ra
mach projektu Sloan Digital Sky Su
rvey (SDSS). Kontrast został wzmoc
niony, aby ukazać słabe, ale rozległe 
dwa ramiona spiralne. W poprzek ga
laktyki rozciąga się duża poprzeczka 
-  jej jasność powierzchniowa jest 
znacznie większa od jasności po
wierzchniowej ramion. Pole widzenia 
wynosi około 5'*7'

Jest to dość niepozorna galaktyka o średnicy około 15 kpc 
(połowa rozmiarów naszej Galaktyki), jednak od jakiegoś cza
su skupia uwagę części astronomów. W samym jej środku 
widać bowiem coś na kształt jeszcze jednej małej spiralnej 
galaktyki. Jak się okazało na początku lat 80. ubiegłego wie
ku, wokół jądra galaktyki istnieje pierścień złożony z jasnych, 
niebieskich, można powiedzieć „świeżo" uformowanych 
gwiazd — patrz zdjęcie obok wykonane przez teleskop ko
smiczny Hubble’a. Intrygujący jest fakt, że to w zasadzie je
dyny obszar formowania się gwiazd w tej galaktyce, jaki ob
serwujemy obecnie. Cała galaktyka sprawia wrażenie bar
dzo jednorodnej, pozbawionej jasnych gromad czy obłoków 
zjonizowanego gazu HU. Średnica pierścienia wynosi około

Centralna część NGC 4314 zarejestrowana przez teleskop kosmicz
ny Hubble’a. Widoczny jasny pierścień młodych gwiazd wokół jądra 
galaktyki oraz wewnętrzne małe ramiona spiralne. Pole widzenia 
wynosi około 20"x20"

10 sekund łuku i oczywiście nie można go dostrzec z Ziemi 
wizualnie. Dopiero teleskop kosmiczny pozwolił dostrzec jego 
strukturę: składa się on z wielu jasnych, młodych gromad 
otwartych gwiazd, którym towarzyszą obłoki zjonizowanego 
wodoru. Wiek tych gromad jest różny i zawiera się w grani
cach od 1 min do 15 min lat. Ich łączna masa (około dwustu 
gromad) wynosi 2 min mas Słońca, nie są więc to jakieś su- 
pergromady, jakie obserwujemy na przykład w układzie An
ten (NGC 4038/39). Aktywność gwiazdotwórcza w pierście
niu pozostawała na stałym poziomie przez ostatnie 20 min 
lat, jest to więc proces, który zaczął się bardzo niedawno, 
jeśli uwzględnić fakt, że wiek NGC 4314 jest szacowany na 
około 10 mld lat! Wokół pierścienia, tuż za nim, znajdują się 
dwa małe ramiona spiralne (jeszcze w obrębie rozległej cen
tralnej poprzeczki) o dosyć niebieskim kolorze, co wskazuje, 
że są tam też stosunkowo młode gwiazdy w wieku około 100 
min lat.

Co spowodowało taką nietypową aktywność gwiazdo- 
twórczą? Z podobnym zjawiskiem powstawania gwiazd w cen
tralnie położonym pierścieniu mamy do czynienia jeszcze 
w kilkudziesięciu galaktykach, takich jak na przykład 
NGC 1512 czy NGC 1097 — zdecydowana większość z nich 
to galaktyki z poprzeczką. Wytłumaczenia są różne i nie ma 
tutaj zgodności między astronomami. Przeważa jednak po
gląd, że tego typu pierścień to wynik oddziaływania z jakąś 
sąsiednią galaktyką które nastąpiło wiele milionów lat temu. 
Mogło ono doprowadzić do pochłonięcia części materii z są
siadki i w wyniku ruchu wirowego galaktyki i sił grawitacji roz
prowadzenie jej w postaci pierścienia materii. Materia ta stop
niowo zbliża się w kierunku jądra galaktyki i kiedy zostanie 
przekroczona pewna gęstość krytyczna rozpoczynają się pro
cesy powstawania nowych gwiazd — przy czym im bliżej cen
trum galaktyki, tym później rozpoczynają się te procesy. W nich
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kluczowe znaczenie ma dynamika samej macierzystej galak
tyki a w szczególności, jak się wydaje, obecność poprzeczki. 
Specyficzny ruch obrotowy poprzeczki prowadzi do powsta
nia zjawiska rezonansu dynamicznego, który w przypadku 
NGC 4314 jest potrzebny do wytłumaczenia specyficznego 
kształtu obszaru, gdzie powstają młode gromady gwiazd. Cie
kawe, że wewnątrz pierścienia istnieje druga, dużo mniejsza, 
wewnętrzna poprzeczka.

NGC 4302
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

12h 21,7m 
+14° 36’

Warkocz Bereniki 
Galaktyka spiralna Sep
12.7 
11,9

5,5’x1,0’
16.8 Mpc 
+1149 km/s

Możliwe jednak, że tego typu aktywność gwiazdotwórcza 
jest powiązana z aktywnością samych centralnych obszarów 
galaktyki a w szczególności jego jądra, na co wskazywałby 
fakt, że pokrywa się ono z geometrycznym środkiem tej ak
tywności. Z drugiej strony samo jądro NGC 4314 nie jest za
liczane do aktywnych i w tej chwili trudno wskazać jakiś kon
kretny proces fizyczny, który łączyłby powstawanie gwiazd z 
procesami przebiegającymi w jądrze.

NGC 4298
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

12h 21,6m 
+14° 36’

Warkocz Bereniki 
Galaktyka spiralna SAc 
12,1 
11,4

3,2’x1,8’
16,8 Mpc 
+1135 km/s

Tę piękną parę galaktyk spiralnych odkrył William Herschel 8 
kwietnia 1784 r. Składa się ona z widzianej dokładnie z boku 
(krawędzią) galaktyki NGC 4302 i bardzo blisko leżącej mniej
szej, widzianej pod pewnym kątem NGC 4298. Mimo że ta 
druga galaktyka ma prawie dwa razy mniejszą średnicę, jest 
nieco jaśniejsza od swej sąsiadki: NGC 4302 ma bardzo małą 
jasność powierzchniową spowodowaną silną absorpcją światła 
przez rozległy i gruby pas pyłowy, rozciągający się wzdłuż 
dysku tej galaktyki. Przesłania on jej najjaśniejsze centralne 
obszary. Opisy obu galaktyk w katalogu NGC są następują
ce: „rozległa, silnie wydłużona w kierunku północ-południe, 
wschodnia z pary" — NGC 4302 — oraz „słaba, rozległa, 
owalna, mocno stopniowo jaśniejąca ku środkowi, zachodnia 
z pary" — NGC 4298. Aby dostrzec tę parę galaktyk, w zasa
dzie jest potrzebny teleskop o średnicy około 20 cm. Widać je 
wtedy jako dwie słabe, wydłużone smugi światła znajdujące 
się w odległości zaledwie 2 minut łuku. NGC 4298 jest łatwiej
sza do zobaczenia, ma ponadto dość wyraźne jądro. W odle
głości około 0,8 minuty łuku na wschód od jej jądra znajduje 
się gwiazda 13 wielkości gwiazdowej (oczywiście należy do 
Drogi Mlecznej). Dopiero większy teleskop o średnicy około 
40 cm lub więcej pozwala dostrzec pewne subtelności budo
wy NGC 4302: jaśniejszy, wydłużony centralny obszar, prze

cięty ciemnym pasmem pyłu (widocznym, korzystając z zer
kania), przeciwległe końce galaktyki są rozmyte, jądro pozo
staje niedostrzegalne.

Para galaktyk NGC 4302 (na lewo od środka zdjęcia) oraz NGC 4298. 
Zdjęcie wykonane w ramach projektu SDSS. Pole widzenia około 5'x7’

Centralna część dysku NGC 4302 sfotografowana przez teleskop kosmiczny. Widać wyraźnie po
tężne pasmo pyłu przecinające dysk galaktyki dokładnie w połowie

Para galaktyk NGC 4302/4298 nary
sowana z pomocą teleskopu o śred
nicy 20 cm przy powiększeniu około 
80 razy
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Obie te galaktyki należą do gromady galaktyk w Pannie 
i są położone na północny zachód od środka gromady (leżą
cego w pobliżu galaktyki eliptycznej M87) niedaleko dużej 
galaktyki spiralnej M99. Obie znajdują się nie tylko blisko na 
sferze niebieskiej, ale prawdopodobnie również fizycznie są 
sąsiadkami. Jednak jak do tej pory nie znaleziono żadnych 
wyraźnych oznak ich wzajemnego oddziaływania. Mniejsza 
z nich ma średnicę równą połowie średnicy Drogi Mlecznej 
i jest zaliczana do tzw. kłaczkowatych galaktyk spiralnych, 
mających drobną i subtelną strukturę ramion spiralnych. Kąt 
nachylenia płaszczyzny jej dysku do kierunku widzenia wy
nosi około 50°. Jej sąsiadka jest pod względem rozmiarów 
znacznie bardziej okazała i przypomina Drogę Mleczną wi
dzianą dokładnie z boku. Kąt nachylenia dysku NGC 4302 do 
kierunku widzenia wynosi praktycznie dokładnie 90° —  żad
nej innej bliskiej galaktyki nie widzimy pod tak dużym kątem. 
Astronomowie wykorzystują unikalne położenie tej galaktyki 
jak i jej stosunkowo niewielką odległość od nas, aby dokład
nie studiować rozproszony zjonizowany gaz, jaki znajduje się 
poza płaszczyzną dysku. Te badania dają najdokładniejsze 
rezultaty, jeżeli przeprowadzamy je na galaktykach spiralnych, 
których dyski są nachylone pod odpowiednio dużym kątem,

jak np. NGC 891. Nie ma ich jednak wiele. Co więcej, typowe 
galaktyki spiralne mają niewiele zjonizowanego wodoru poza 
płaszczyzną galaktyki, jednak są tutaj istotne wyjątki związa
ne, jak się wydaje, z aktywnością gwiazdotwórczą—  im wię
cej gwiazd „produkuje” galaktyka, tym dalej ponad jej płasz
czyznę sięgają włókna zjonizowanej materii i tym jest ich wię
cej, przy czym koncentrują się one głównie ponad jasnymi 
gromadami nowo powstających gwiazd. W NGC 4302 ob
szar zjonizowanego wodoru osiąga wysokość do 2 kpc po
nad płaszczyznę galaktyki. Na wysokości 1 kpc ma on gę
stość trzy razy mniejszą niż analogiczny obszar w NGC 891. 
Interesujące, że w NGC 4302 zaobserwowano struktury zjo
nizowanego wodoru, które mogą świadczyć, że młode gwiazdy 
powstają również w kilku obszarach leżących znacznie po
nad płaszczyzną dysku. I tu powstaje pytanie, jak to jest moż
liwe, gdyż poza ramionami spiralnymi dysku nie ma wystar
czająco dużo materii, aby uformowały się gęste obłoki mole
kularne, które, jak dzisiaj uważamy, są matecznikami gwiazd. 
Być może, za istnienie zjonizowanego gazu ponad dyskiem 
jest odpowiedzialny jakiś inny, nieznany obecnie mechanizm 
fizyczny.

Dariusz Graczyk

Czytelnicy piszą.

[...] 2007.01.29 dostałam 
pierwszy nr „Uranii-PA” 1/2007 
w tym roku. Bardzo się cieszę, 
że w ogóle istnieje takie pismo 
popularnonaukowe, w którym 
mogę się wielu rzeczy z nowi
nek w astronomii dowiedzieć. 
Na początek podczas rozwią
zywania krzyżówki meteorolo
gicznej odnalazłam jeden błąd. 
Chodzi o treść pytania 13. Za
miast roku 1860 powinno być 
1868. [...]

Krystyna Jaskulska 
Gdynia

Red.: Jak najbardziej ma Pani 
rację! Chodzi tu o słynny spa
dek meteorytu Pułtusk 30 stycz
nia 1868 r. Wszystkich Czytel
ników i autora krzyżówki prze
praszamy za ten błąd w dniku.

[...] Przeglądam aktualnie 
stronę „URANIA -  Postępy 
Astronomii o n I i n e” i widzę 
okładkę, na której widnieje 
zdjęcie komety McNaught (Cl
2006 P1). Niestety numer 21
2007 jeszcze do mnie nie do
tarł, ale już jest mi przykro, że 
naszej, polskiej przecież „Ura
nii" nie upiększyło zdjęcie au
torstwa któregoś z naszych ro
daków. Sam posiadam niemałą 
galerię zdjęć tej komety. Niektó
re z nich przesyłam Państwu 
w załączniku.

Pozdrawiam serdecznie 
Grzegorz Czechowski 

www.astro-zone.pl
Red. : Serdecznie dziękujemy 
za przesłane zdjęcia. Z wielką 
przyjemnością prezentujemy je

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

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

Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych:

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

Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze lamy!

na kolorowych stronach Gale
rii Uranii. Bardzo chętnie publi
kujemy zdjęcia naszych krajo
wych autorów, ale trudno poka
zać na naszych łamach coś, 
czego nikt nam nie przysłał i o

istnieniu czego nie wiemy. Pro
szę też zauważyć, iż zdjęcie 
z okładki U-PA 2J07 ukazuje ko
metę w je j nietypowej okazało
ści, a uzyskanie takiego obra
zu w Polsce nie było możliwe.

XXXIII ZJAZD
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Zarząd Główny PTA zwołuje XXXIII 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. Drugi wykład „Heliofi- 
zyka 2007” wygłosi prof. Paweł Rudawy.
Sesje naukowe i ich organizatorzy:

I. Wielkoskalowa struktura Wszechświata, 
prof. Piotr Flin

II. Astrofizyka wysokich energii, prof. Bożena Czerny
III. Astrobiologia, prof. Ewa Szuszkiewicz
IV. Rezultaty pracy małych instrumentów, 

prof. Jerzy Kreiner.
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.

Prezes PTA, prof, d r hab. Andrzej Woszczyk
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Lipiec
Słońce

W lipcu deklinacja Słońca z dnia na dzień maleje, 
w związku z czym dni są coraz krótsze. Dnia 7 lipca Ziemia 
znajdzie się w najdalszym od Słońca punkcie swojej orbity 
— w aphelium.

W Warszawie 1 lipca Słońce wschodzi o 2h19m, zacho
dzi o 19h01m, a 31 lipca wschodzi o 2h54m, zachodzi o 18h29m. 
W lipcu Słońce wstępuje w znak Lwa.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2007 P[°] B „ n Ln[°]
VII 1 -2,88 2,82 230,01

3 -1,97 3,04 203,54
5 -1,07 3,26 177,06
7 -0,16 3,47 150,59
9 0,75 3,68 124,12

11 1,65 3,89 97,65
13 2,54 4,09 71,19
15 3,44 4,28 44,72
17 4,32 4,48 18,26
19 5,20 4,66 351,79
21 6,07 4,85 325,33
23 6,93 5,02 298,87
25 7,77 5,19 272,41
27 8,61 5,36 245,95
29 9,44 5,52 219,50

VII 31 10,25 5,67 193,04

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
18d09h06m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie miesią

ca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu na
stępująca: ostatnia kwadra 7d16h54m, nów 14a12h04m, pierw
sza kwadra 22d06h29m i pełnia 30d00h48m. W perygeum Księ
życ znajdzie się 9 lipca o 21h44m, a w apogeum 22 lipca
o 8h45m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
Pod koniec lipca, nad ranem, nisko nad wschodnim ho

ryzontem, będzie można próbować dostrzec Merkurego, 
jednak nawet w dniu maksymalnej kulminacji, 26 lipca, wznie
sie się on na maksymalną wysokość jedynie 6°, świecąc 
z jasnością-0,5m (na początku świtu cywilnego, tj. ok. go
dzinę przed wschodem Słońca). Przez teleskopy można bę
dzie zaobserwować tarczę planety o średnicy 7”, w fazie 
zbliżonej do kwadry. Przy średnicy obiektywu równej przy
najmniej 10 cm i powiększeniu powyżej 150x można próbo
wać dostrzec szczegóły powierzchniowe planety, w czym 
pomóc może użycie żółtego lub pomarańczowego filtru.

W pierwszych dniach lipca, wieczorem, nisko nad za
chodnim horyzontem, można jeszcze próbować odnaleźć 
Wenus, świecącą z jasnością -4 m na wysokości zaledwie

A [°]

Rys. 1. Merkury i Mars nad wschodnim horyzontem (w War
szawie) w lipcu i sierpniu 2007 na początku świtu cywilnego 
(około godzinę przed wschodem Słońca)

10° (ok. godzinę po zachodzie Słońca). Warunki widzialno
ści planety pogarszają się jednak z dnia na dzień, w związ
ku z jej zbliżaniem się do sierpniowej koniunkcji ze Słońcem
i już w drugiej połowie miesiąca jej dostrzeżenie stanie się 
niemożliwe.

Nad ranem, coraz wyżej nad południowo-wschodnim 
horyzontem, można odnaleźć Marsa, świecącego z jasno
ścią +0,6m w gwiazdozbiorze Barana. Planeta zbliża się po
woli do grudniowej opozycji, toteż średnica jej tarczy powoli 
rośnie, od 6” na początku miesiąca do 7” pod koniec lipca, 
jest ona jednak nadal za mała, aby przy pomocy telesko
pów amatorskich zaobserwować jakiekolwiek szczegóły 
powierzchniowe, jednak wyraźnie można dostrzec fazę 
Marsa.

W pierwszej połowie nocy zobaczymy Jowisza, świecą
cego w gwiazdozbiorze Skorpiona z jasnością -2 ,5m. Pla
neta przebywa obecnie w części ekliptyki o najmniejszej 
deklinacji, w związku z czym nawet w momencie górowania 
znajdziemy ją  na wysokości jedynie 16° nad południowym 
horyzontem.

A[°]

Rys. 2. Wenus i Saturn nad zachodnim horyzontem (w War
szawie) w lipcu i sierpniu 2007 pod koniec zmierzchu cywilne
go (około godzinę po zachodzie Słońca)
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Na początku miesiąca, ok. godzinę po zachodzie Słoń
ca, można jeszcze próbować odnaleźć Saturna na wysoko
ści tylko 10° nad zachodnim horyzontem, świecącego z ja
snością +0,6m. Jednak warunki widzialności planety szybko 
się pogarszają i pod koniec miesiąca jej obserwacja staje 
się niemożliwa.

Uran i Neptun zbliżają się do opozycji i są widoczne 
całą noc 27° od siebie w gwiazdozbiorach odpowiednio Wod
nika i Koziorożca.

Planeta karłowata (134340) Pluton jest widoczna wie
czorem w gwiazdozbiorze Węża, jednakże jej jasność wy
nosi jedynie 13,9m i do jej zaobserwowania jest niezbędny 
teleskop o średnicy zwierciadła przynajmniej 15 cm.

W lipcu możemy obserwować w pobliżu opozycji jasną 
planetoidę:

(4) Vesta, (jasność 6,2m). 10 VII: 16h04,4m, -16°17*; 20 
VII: 16h04,6m, -17°09 ’; 30 VII: 16h08,1m, -18°07 \

M eteory
W drugiej połowie lipca można obserwować meteory 

z kompleksu Akwarydów/Kaprikornidów: południowe del
ta Akwarydy (SDA) (22h36m, -1 6 °) i alfa Kaprikornidy 
(CAP) (20h28m, -10°). Roje te składają się ze słabych, sto
sunkowo wolnych meteorów, chociaż w skład CAP wchodzą 
też niekiedy bardzo jasne i powolne (a więc efektowne) bo
lidy. Południowe delta Akwarydy są jednym z najaktywniej
szych rojów nieba południowego, aktywność alfa Kaprikor- 
nidów jest niska. Maksimum aktywności rojów przypada 28 
lipca (SDA) i 30 lipca (CAP), toteż w ich obserwacjach bar
dzo będzie przeszkadzał Księżyc w pełni.

*  *  *

1d Gwiazda zmienna długookresowa R Aql (miryda) (19h06,4m, 
+8°14’) osiąga maksimum jasności (6,1m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2004],

1d10h Złączenie Wenus z Saturnem w odl. 0,7°.
1d21h20m Gwiazda zmienna <3 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003], 
3d20h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
5d19h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 0,8°.
6d01h Minimalna libracja Księżyca (3,6°) w kierunku Mare Orien

tate (oświetlone).
7d00h W swoim ruchu po orbicie wokółsłonecznej Ziemia znajdu

je się najdalej od Słońca, w aphelium, w odl. 1,016716 j.a. 
9d13h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.
10d00h Odkrycie gwiazdy e Ari (4,7m) przy ciemnym brzegu Księ

życa po ostatniej kwadrze, widoczne w całej Polsce (Szcze
cin 0h40m — Olsztyn 0h45m).

10d02" Merkury nieruchomy w rektascensji.
13d00h Maksymalna libracja Księżyca (7,3°) w kierunku Mare 

Austraie (zacienione).
13d02h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 8°.
16d23h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 1°.
17d12h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
17d23"42m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003], 
18d22h31m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi

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

19d22h Minimalna libracja Księżyca (4,1°) w kierunku Mare Hum- 
boidtianum (oświetlone).

20d15h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 
w odległości 20°.

23d05”04m Słońce wstępuje w znak Lwa, jego długość ekliptycz- 
na wynosi wtedy 120°.

Rys. 3. Położenie i ruch własny radiantów meteorowych: południo
wych delta Akwarydów (SDA) i alfa Kaprikomidów (CAP) w okresie 
od 10 lipca do 20 sierpnia

25d13h Wenus nieruchoma w rektascensji.
25d13h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 6°.
26d16h Maksymalna libracja Księżyca (7,9°) w kierunku Sinus iri

dium (zacieniona).
27d Gwiazda zmienna długookresowa U Cyg (miryda) (20h19,6m, 

+47°53’) osiąga maksimum jasności (7,2m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2006],

27d23h01m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 6/2001],

29d Gwiazda zmienna długookresowa SS Vir (miryda) (12h25,3m, 
+0°46') osiąga maksimum jasności (6,8m).

30d Gwiazda zmienna długookresowa V Mon (miryda) (6h22,7m, 
-2°11’) osiąga maksimum jasności (7,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 5/2003],

Rys. 4. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w lip
cu 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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Sierpień
Słońce

W sierpniu deklinacja Słońca nadal maleje, w związku 
z czym dni są coraz krótsze. W Warszawie 1 sierpnia Słoń
ce wschodzi o 2h56m, zachodzi o 18h28m, a 31 sierpnia wscho
dzi o 3h45m, zachodzi o 17h27m. W sierpniu Słońce wstępuje 
w znak Panny.

28 sierpnia wystąpi całkowite zaćmienie Księżyca, nie
widoczne w Polsce.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2007 P [°] B o li L„[°]

VIII 1 10,65 5,75 179,81
3 11,44 5,89 153,36
5 12,21 6,03 126,91
7 12,97 6,16 100,47
9 13,72 6,29 74,02

11 14,45 6,40 47,58
13 15,16 6,51 21,14
15 15,85 6,62 354,70
17 16,53 6,71 328,27
19 17,18 6,80 301,83
21 17,82 6,88 275,40
23 18,44 6,96 248,97
25 19,03 7,02 222,54
27 19,61 7,08 196,11
29 20,16 7,13 169,69

VIII 31 20,70 7,17 143,27

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
14d14h23m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie sierp

nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu na
stępująca: ostatnia kwadra 5d21h20m, nów 12d23h02m, pierw
sza kwadra 20d23h54m i pełnia 28d10h35m. W perygeum Księ
życ znajdzie się 3d23h54m, w apogeum 19d03h30m i ponow
nie w perygeum 31d00h12m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
W pierwszych dniach sierpnia, godzinę przed wschodem 

Słońca, coraz niżej nad północno-wschodnim horyzontem 
można jeszcze próbować dostrzec Merkurego.

Wenus znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest 
niewidoczna.

Szybko poprawiają się warunki porannej widzialności 
Marsa, jednak średnica jego tarczy pod koniec sierpnia wy
nosi nadal jedynie 8”. Wprawdzie jest to nadal za mało, aby 
móc obserwować jakiekolwiek, oprócz czap biegunowych, 
szczegóły powierzchniowe planety, jednak teleskopy ama
torskie pozwolą dostrzec wyraźną jej fazę, osiągającą mak
symalną w 2007 r. wartość równą aż 86%.

Warunki wieczornej widzialności Jowisza w porówna-

N

Półcień Ziemi

Cień Ziemi

o Momenty Kontaktów
Pl = 07:52:11 UT 
Ul = 08:50:57 UT 

U2 = 09:52:00 UT 
U3 = 11:22:45 UT 
U4= 12:23:50 UT

F. Etpenak, NASAi GSFC - 2004 Jul 07 P4 = 13:22:29 UT

http://tuneartĥ «fc.na»a.gov/eclip»e/eclip»e.hlinI

180° W 120* W 60° W 0“ 60° E 120°E 180°E

Rys. 7. Schemat całkowitego zaćmienia Księżyca w dniu 28 
sierpnia 2007 [wg F.Espenak, NASA/GSFC]

136 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 3/2007

http://tunearth%5e%c2%abfc.na%c2%bba.gov/eclip%c2%bbe/eclip%c2%bbe.hlinI


°y° 5̂" XH S3 cQ EOS — 1U, X* ''Qo 2S K kalendarz astronomiczny 2007

Rys. 8. Mapa gwiazdozbioru Panny do obserwacji gwiazdy zmiennej 
SS Vir (12h25m14,4s, +0°46'11"). Podane jasności gwiazd porówna
nia (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

niu z lipcem praktycznie nie ulegają zmianie.
Saturn znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest 

niewidoczny.
W sierpniu panują bardzo dobre warunki obserwacji Ura- 

na (5,7m) i Neptuna (7,8m) w związku z ich zbliżaniem się do 
opozycji. Do dostrzeżenia tarcz obu planet (o średnicach 
odpowiednio 3,7” i 2,3”) jest niezbędny teleskop o średnicy 
przynajmniej 10 cm i powiększeniu 100*.

W sierpniu, przez całą noc, w gwiazdozbiorze Byka mo
żemy obserwować planetę karłowatą (1) Ceres, której ja
sność w ciągu miesiąca rośnie od 9,0m do 8,5m: 9 VIII: 3h15,5m,

Rys. 9. Mapa gwiazdozbioru Wężownika do obserwacji gwiazdy 
zmiennej R Oph (17h07m45,8s, -16°05’34”). Podane jasności gwiazd 
porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

+8°56’; 19 VIII: 3h23,2m, +9°14’; 29 VIII: 3h29,2m, +9°25’.
Warunki wieczornej widzialności planety karłowatej 

(134340) Pluton w porównaniu z lipcem praktycznie nie ule
gają zmianie.

W sierpniu w pobliżu opozycji znajdują się jasne plane- 
toidy:

(2) Pallas, (jasność 8,9m). 9 VIII: 22h44,4m, +8°32’; 19 VIII: 
22h37,8m, +7°02’; 29 VIII: 22h30,5m, +5°13\

(4) Vesta, (jasność 6,9m). 9 VIII: 16h14,5m, -19°07 ’; 
19 VIII: 16h23,5m, -20°07’; 29 VIII: 16h34,9m, -21°06'.

M eteory
Od 17 lipca do 24 sierpnia promieniują słynne Perseidy 

(PER), rój związany z kometą 109P/Swift-Tuttle, o najbar
dziej regularnej corocznej aktywności. Model struktury stru
mienia przewiduje w tym roku wystąpienie głównego maksi
mum 13 sierpnia w godzinach 5:00—7:30. W tym okresie 
radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Perseusza i ma 
współrzędne: rekt. 3h09m, deki. +59°. Tegorocznym obser
wacjom Perseidów nie będzie przeszkadzał znajdujący się 
w nowiu Księżyc.

W okresie od 3 do 25 sierpnia możemy także obserwo
wać meteory z roju kappa-Cygnidów (KCG). Maksimum 
aktywności roju przypada 18 sierpnia, gdy współrzędne ra- 
diantu wynoszą: rekt. 19h04m, deki. +59°. Także i ten rój skła
da się ze słabych, bardzo wolnych meteorów, lecz jego po
rannym obserwacjom nie będzie przeszkadzał zbliżający się 
do pierwszej kwadry Księżyc.

*  *  *

1d21h27m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga minimum 
jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2002],

2d01h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 1°.
2d04h Minimalna libracja Księżyca (2,8°) w kierunku krateru Schic- 

kard (oświetlony).
5d Gwiazda zmienna długookresowa W Cet (0h02,1m, -14°41 ’) 

osiąga maksimum jasności (7,6m) [mapka zamieszczona 
w „Uranii-PA" 4/2002],

6d22h13m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga minimum

Rys. 10. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w sierpniu 2007 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Cal- 
listo). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie sateli
ty w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa 
(tarczy planety), wschód na lewo
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Rys. 11. Trasa planety Uran na tle gwiazd gwiazdozbioru Wodnika w lipcu, sierpniu 
i wrześniu 2007 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

Rys. 12. Trasa planety Neptun na tle gwiazd gwiazdozbioru Koziorożca w lipcu, sierp
niu i wrześniu 2007 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

Rys. 13. Trasa planety karłowatej (1) Ceres na tle gwiazd gwiazdozbioru Byka od 
sierpnia do grudnia 2007 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

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

7d00h Odkrycie gromady otwartej Plejady (M 45) 
przy ciemnym brzegu Księżyca po ostatniej 
kwadrze, widoczne w całej Polsce (Krosno 
0h24m — Gdańsk 0h45m, dane dla gwiazdy 17 
Tau = Electra).

7d00h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 6°.
7d06h Jowisz nieruchomy w rektascensji.
7d23h17nl Gwiazda zmienna r/ Aql (cefeida) osiąga 

maksimum jasności (3,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 4/2003],

8d19h Maksymalna libracja Księżyca (7,7°) w kie
runku Mare Australe (zacienione).

10d Gwiazda zmienna długookresowa R Lep 
(4h59,6m, -14°48’) osiąga maksimum jasności 
(6,8m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/ 
2002].

10d Gwiazda zmienna długookresowa R Oph 
(17h07,8m, -16°06’) osiąga maksimum jasno
ści (7,6m).

10d04h Złączenie Wenus z Saturnem w odl. 8°.
10d20h39m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 

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

12d17h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 
0 ,7°.

13d11h Neptun w opozycji do Słońca.
13d13h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 1°.
13d16h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 7°.
13d19h39m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osią

ga maksimum jasności (3,5m) [mapka zamiesz
czona w „ Uranii-PA " 1/2003],

15d Gwiazda zmienna długookresowa R Vir 
(12h38,5m, +6°59’) osiąga maksimum jasności 
(6,9m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/ 
2003],

15d20h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
15d22h Minimalna libracja Księżyca (3,9°) w kie

runku Mare Humboidtianum (oświetlone).
17d Gwiazda zmienna długookresowa R UMa 

(10h44,6m, +68°47’) osiąga maksimum jasno
ści (7,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 
1/2004],

18d04h Wenus w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
18d14h Złączenie Merkurego z Saturnem w odl.

0,5°.
19d21h33m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol 

(/3 Per) osiąga minimum jasności. Jasność 
gwiazdy spada od 2,1m do ZA"'[mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 6/2001],

21d23h Saturn w koniunkcji ze Słońcem.
22d03h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 6°.
23d09h Maksymalna libracja Księżyca (8,3°) w kie

runku Sinus Iridium (zacieniona).
23d12h12m Słońce wstępuje w znak Panny, jego 

długość ekliptyczna wynosi wtedy 150°.
27d10h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
28d Całkowite zaćmienie Księżyca, widoczne na 

Oceanie Spokojnym, we wschodniej Australii, 
w zachodniej części Ameryki Północnej i na
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rozmaitości

Alasce; w pozostałej części Australii przy 
wschodzie Księżyca, w pozostałej części Ame
ryki Północnej oraz w Ameryce Południowej 
przy zachodzie Księżyca. Przebieg zaćmienia: 
początek zaćmienia półcieniowego: 7h52m, 
początek zaćmienia częściowego: 8h51m, po
czątek zaćmienia całkowitego: 9h52m, maksi
mum zaćmienia: 10h37m, koniec zaćmienia cał
kowitego: 11h23m, koniec zaćmienia częścio
wego: 12h24m, koniec zaćmienia półcieniowe
go: 13h22m. Zaćmienie niewidoczne w Polsce. 

29d18h Minimalna libracja Księżyca (3,0°) w kie
runku krateru Schickard (oświetlony). 

29d20h52m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,6m) [mapka zamiesz
czona iv „Uranii-PA” 3/2003],

29d22h02m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2003],

UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk poda
ne sąw  czasie uniwersalnym UT (Greenwich).

Aby otrzymać datę w obowiązującym w lip- 
cu i sierpniu w Polsce „czasie letnim”, należy 
dodać 2 godziny.

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

Współrzędne równikowe podane są  dla 
Epoki 2000.0.

Opr. T. Ściężor

Rys. 14. Trasa planetoidy (4) Vesta na tle gwiazd gwiazdozbioru Skorpiona w lipcu 
i sierpniu 2007 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

Jedne ludy, patrząc na Księżyc, widzą na nim sylwetkę królika, inne widzą tam kształt siedzącej ropuchy, ale chyba nikt nie zaprzeczy, iż 
najbardziej rozpowszechniony u nas jest rysunek rubasznej twarzy malowanej w okolicach pełni plamami księżycowych mórz i oceanów, 
natomiast przed pierwszą kwadrą daje się zauważyć ładny profil z wyraźnie zarysowanym nosem, okiem i ustami. Fot. Marcin Chwała 
(pełnia, 3/4 marca br.) i Jacek Drążkowski (dzień przed I kwadrą, 24 marca br.)

Księżycowa twarz 
en face 

i z profilu
Rys. 15. Trasy planetoidy (2) Pallas na tle gwiazd gwiazdozbioru Pegaza w sierpniu 
2007 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)
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Interesujące obiekty: Strzała, Strzelec
Obiekt

Rodzaj
obiektu

a
[ h : m : s ]

6
[ ■ : ' : » ]

V
[mag.]

Rozmiary
kątowe

Obserw. wizualne 
D[mm] / pow.

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

STRZAŁA
Harvard 20 GO 19:53:06,0 +18:20:00 7,7 7,0' 50-80/40-60x 60-80/1000
M 71 GK 19:53:46,1 +18:46:44 8,4 7,2' 60-90/60-80x 60-80/1500
IC 4997 MP 20:20:08,8 +16:43:56 10,5 13" 200/80-120x 200/4000
NGC 6886 MP 20:12:42,8 +19:59:24 11,4 10" 220/120x 250/4000
STRZELEC
M 24 GO 18:16:42,0 -18:40:00 3,1 95'x35' 30-50/8-20x 30-50/85-300
M 25 GO 18:31:46,7 -19:06:54 4,6 26'

30-50/10-30x 40-70/135-500

NGC 6530 GO 18:04:30,9 -24:20:54 4,6 15’
M 8 M 18:03:48,0 -24:23:00 5,0 45'x30'
M 22 GK 18:36:24,2 -23:54:10 5,2 32'
M 23 GO 17:57:00,0 -19:01:00 5,5 25'
M 21 GO 18:04:13,3 -22:29:24 5,9 16'
M 17 M 18:20:48,0 -16:11:00 6,0 20'x15'
Collinder 394 GO 18:53:30,0 -20:23:00 6,3 22,0'

40-60/30-60x 50-70/500-1000

M 20 M 18:02:18,0 -23:02:00 6,3 20'x20'
M 55 GK 19:39:59,4 -30:57:42 6,3 19'
NGC 6723 GK 18:59:33,2 -36:37:52 6,8 13'
M 28 GK 18:24:32,9 -24:52:10 6,9 13,8'
M 18 GO 18:19:58,0 -17:06:06 6,9 7'
NGC 6595 M 18:17:04,8 -19:51:58 7,0 11'
NGC 6544 GK 18:07:20,6 -24:59:49 7,2 9,2'

50-80/40-60x 60-80/1000

NGC 6716 GO 18:54:34,3 -19:54:04 7,5 10,0'
NGC 6520 GO 18:03:25,0 -27:53:28 7,6 5'
NGC 6624 GK 18:23:40,5 -30:21:38 7,6 8,8'
M 69 GK 18:31:23,2 -32:20:51 7,6 7,1'
M 54 GK 18:55:03,3 -30:28:40 7,7 12'
Trumpler 33 GO 18:24:48,0 -19:41:00 7,8 7'
M 70 GK 18:43:12,7 -32:17:29 7,8 8'
NGC 6545 GO 18:07:12,0 -23:18:00 8,0 15'
NGC 6469 GO 17:52:54,0 -22:19:00 8,2 8'

60-90/60-80x 60-80/1500

NGC 6553 GK 18:09:15,6 -25:54:26 8,3 9,2'
NGC 6717 GK 18:55:06,2 -22:42:01 8,4 5,4'
NGC 6569 GK 18:13:38,9 -31:49:33 8,4 6,4'
NGC 6645 GO 18:32:37,8 -16:53:02 8,5 15'
NGC 6652 GK 18:35:45,7 -32:59:23 8,5 6'
M 75 GK 20:06:06,0 -21:55:00 8,6 6,8'
NGC 6568 GO 18:12:45,1 -21:35:00 8,6 12'
NGC 6558 GK 18:10:18,4 -31:45:47 8,6 4,2'
NGC 6822 G 19:44:56,6 -14:48:23 8,7 15'x14'
Collinder 347 GO 17:46:24,0 -29:18:00 8,8 4'
NGC 6642 GK 18:31:54,3 -23:28:33 8,9 5,8'
Collinder 469 GO 18:16:24,0 -18:13:00 9,1 5’

80-100/60-80x 100-120/1500NGC 6638 GK 18:30:56,2 -25:29:45 9,2 7,3'
NGC 6818 MP 19:43:57,8 -14:09:09 9,3 46" 100/80-100x 100-120/2000
NGC 6440 GK 17:48:52,6 -20:21:32 9,3 4,4'

80-100/60-80x 100-120/1500Collinder 351 GO 17:49:24,0 -28:44:00 9,3 9’
NGC 6507 GO 17:59:50,7 -17:26:16 9,6 7'
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Trumpler 31 GO 17:59:54,0 -28:11:00 9,8 8'
80-100/60-80x 100-120/1500

NGC 6583 GO 18:15:48,8 -22:08:15 10,0 5'

NGC 6644 MP 18:32:34,7 -25:07:42 10,7 12"
200/80-120x 200/4000IC 4776 MP 18:45:50,7 -33:20:32 10,8 18"

PK 3-14.1 MP 18:55:36,0 -32:16:00 10,9 4"

NGC 6902 G 20:24:27,9 -43:39:11 10,9 5,6'x3,9' 170-200/100x 150-200/2000

NGC 6567 MP 18:13:45,1 -19:04:32 11,0 12”

200/80-120x 200/3000
PK 3-4.7 MP 18:11:36,0 -28:22:00 11,0 12"

NGC 6563 MP 18:12:02,6 -33:52:04 11,0 48"

NGC 6563 MP 18:12:02,6 -33:52:04 11,0 48"

NGC 6603 GO 18:18:26,9 -18:24:22 11,1 4'
170-200/100x 150-200/2000

Pal 8 GK 18:41:30,0 -19:49:00 11,2 4,7'

NGC 6445 MP 17:49:15,1 -20:00:32 11,2 44"

220/120x 250/4000
NGC 6629 MP 18:25:42,4 -23:12:08 11,3 16”

NGC 6537 MP 18:05:13,0 -19:50:32 11,6 10"

NGC 6565 MP 18:11:52,5 -28:10:41 11,6 14"

IC 4946 G 20:23:58,0 -43:59:43 11,7 2,4'x1,0'

200-250/120x 200-250/2000PK 359-0.1 MP 17:47:54,0 -30:00:00 11,8 19’x12'

IC 4931 G 20:00:50,1 -38:34:30 11,9 2,4'x2,0'

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

Astronomem być... świadectwa życia 
i pracy astronomów polskich. Zebrał 
i opracow ał: Andrzej W oszczyk,
wyd. Towarzystwo Naukowe Organi
zacji i Kierownictwa, „Dom Organiza
tora”, Toruń, 2007, s. 234.

Z inicjatywy profesora Andrzeja Wosz- 
czyka polskie środowisko astronomicz
ne zyskało niezwykłą książkę. Kilku
nastu znanych astronomów polskich 
wspomina swoje życie osobiste i pracę 
zawodową, a opisane wydarzenia obej- 
mująokres, począwszy od lat 20. ubieg
łego wieku aż po współczesne czasy. 
W książce zebrano wywiady publiko
wane już dawniej, jak też autobiogra
ficzne wspomnienia astronomów nadal 
czynnych zawodowo. Całość tworzy 
niezwykły obraz ostatnich 80 lat astro
nomii polskiej, której przyszło rozwi
jać się w niezwykle trudnych warun
kach, tak po pierwszej, jak i po drugiej 
wojnie światowej.

Zbiór wspomnień otwiera wywiad 
z prof. Janem Mergentalerem (1901— 
—1995), charakteryzujący 7-letni okres 
pracy w Stacji Astronomicznej na Lu
bomirze (912 m n.p.m.) koło Myślenic. 
Stacja ta powstała z inicjatywy prof.

Tadeusza Banachiewicza, który do
strzegał konieczność prowadzenia ob
serwacji astronomicznych w dobrych 
warunkach klimatycznych. Stacja była 
wyposażona w kilka niewielkich lunet 
i działała do roku 1944. Głównym za
jęciem Jana Mergentalera w czasie 7 
lat spędzonych na Lubomirze były ob
serwacje wizualne gwiazd zaćmienio
wych. Pracę na Lubomirze opisuje rów
nież dr Róża Szafiraniec (1910-2001), 
która prowadziła tam obserwacje w la
tach 1934-1935. Obserwatorium na 
Lubomirze stało się sławne dzięki od
kryciu dwóch komet: pierwszą z nich 
odkrył dr Lucjan Orkisz w 1925, nato
miast współodkrywcą drugiej został 
w 1936 r. Władysław Lis. W chwili 
obecnej szybko postępuje na Lubomi
rze budowa nowego obserwatorium, 
którego projekt przedstawia fotografia 
zamieszczona na s. 17.

Ostatnie lata przed II wojną świa
tową Jan Mergentaler spędził we Lwo
wie. Tam też spotkał prof. Antoniego 
Opolskiego (ur. 1913), którego wspo
mnienia w postaci dwóch wywiadów 
również są zawarte w omawianej książ
ce. Treścią ich jest okres pracy profe
sora w Uniwersytecie Jana Kazimierza,

pobyt w obozie jenieckim w czasie II 
wojnie światowej oraz tworzenie od 
podstaw astronomii wrocławskiej, po
czynając od roku 1945.

Dzieje astronom ii wrocław skiej 
wspomina również doc. Tadeusz Jarzę
bowski (1927-2005) w artykule będą
cym streszczeniem wykładu wygłoszo
nego w 2005 r. we W rocław iu na 
zjeździe Polskiego Towarzystwa Astro
nomicznego. Doc. Jarzębowski przypo
mina, że w latach 1948-1968 astrono
mowie wrocławscy byli organizatorami 
lub współorganizatorami 14 konferen
cji naukowych, w tym pierwszego po
wojennego zjazdu PTA. W artykule m. 
in. zamieszczono unikatową fotografię 
z Sympozjum w Białkowie w 1953 r., 
na której można rozpoznać większość 
ówczesnych członków PTA.

Kolejny obszerny tekst o charakterze 
autobiograficznym jest pióra dr. Jana 
Mietelskiego (ur. 1930). Autor m. in. 
opisuje pierwsze lata powojenne spędzo
ne w Zakliczynie, czas swoich studiów 
odbytych w Krakowie pod kierunkiem 
prof. Banachiewicza oraz studia II stop
nia (magisterskie) we Wrocławiu. Bo
wiem jedynie tam z początkiem lat 50. 
można było uzyskać stopień magistra
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astronomii. Obszerne fragmenty tekstu 
mają osobisty charakter. Autor m. in. 
dotyka bolesnych spraw tzw. „reorgani
zacji” w Obserwatorium Krakowskim, 
a także snuje refleksje na temat sytuacji 
astronomii w Polsce pod koniec dwu
dziestolecia międzywojennego.

Kolejny tekst został przygotowany 
w 1966 r. przez prof. Felicjana Kępiń
skiego (1885-1966), wybitnego specja
listę w zakresie astronomii geodezyjnej 
i mechaniki nieba, profesora Politech
niki Warszawskiej. Prof. Kępiński przy
bliża sylwetkę prof. Józefa Witkow
skiego (1892-1976), wieloletniego 
dyrektora Obserwatorium Poznańskie
go, twórcy Stacji Szerokościowej PAN 
w Borowcu, a także wieloletniego re
daktora naczelnego Acta Astronomica. 
Działalność Stacji w Borowcu została 
również przedstawiona w wywiadzie, 
który Maciejowi Mazurowi (b. prezeso
wi PTMA) profesor Józef Witkowski 
udzielił wiosną 1963 r.

Kontynuację historii ośrodka po
znańskiego znajdujemy w wywiadzie 
przeprowadzonym z prof. Hieronimem 
Humikiem (ur. 1919), który „przygo
dę” z astronomią rozpoczął w 1937 r., 
a całe swoje powojenne losy związał 
z Obserwatorium Poznańskim, gdzie 
przeszedł wszystkie szczeble kariery 
zawodowej, a w latach 1967-1990 peł
nił funkcję kierownika tej placówki.

Cykl wspomnień dotyczących Ob
serwatorium Warszawskiego otwiera 
krótki tekst prof. Konrada Rudnickie
go (ur. 1926), w którym Autor wspo
mina początki swoich fascynacji astro
nomią oraz odbywane tuż po wojnie 
studia na Uniwersytecie Warszawskim 
pod kierunkiem prof. Włodzimierza 
Zonna.

Powojennych losów astronomii war
szawskiej dotyczy również artykuł doc. 
Wojciecha Krzemińskiego, wybitnego 
specjalisty w dziedzinie fotometrii, m. 
in. kierownika Obserwatorium w Las 
Campanas w Chile. Z artykułu prze
bija wielki szacunek dla dwóch pro
fesorów : Stefana Piotrow skiego 
i Włodzimierza Zonna, których auto
rytet naukowy, zdolności dydaktyczne 
i organizacyjne sprawiły, że ośrodek 
warszawski stał się jednym z czoło
wych centrów astronomicznych na 
świecie. Z grona uczniów S. Piotrow

skiego i W. Zonna wywodzi się liczna 
grupa światowej sławy astronomów, 
wśród których czołową pozycję ma 
prof. Bohdan Paczyński (ur. 1940). 
Jego artykuł pt. „Astronomia — moje 
szczęście” jest częścią wykładu, który 
został wygłoszony we Wrocławiu 
z okazji przyznania Mu stopnia dokto
ra honoris causa Uniwersytetu Wro
cławskiego w 2005 r. Prof. Paczyński 
wspomina m. in. powstanie CAMK-u, 
narodziny projektu OGLE, a także bu
dowę 1,3 m teleskopu w Chile. Warto 
jeszcze raz przytoczyć fragment wystą
pienia prof. Paczyńskiego: Miałem też 
szczęście mieć wybitnych kolegów  
starszych ode mnie o kilka lat i two
rzących atmosferę, w której „zaba
wa w astronomię” w najlepszym tego 
słowa znaczeniu była powszechnie 
przyjęta.
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„Astronomem być..." to zbiór wspomnień, 
wywiadów, rozmów z astronomami polskimi, 
którzy tworzyli fundamenty współczesnej 
astronomii polskiej. Poznajemy ich motywa
cje podjęcia studiów astronomicznych, wa
runki pracy, w jakich dane im było pracować: 
prowadzić badania, kierować badaniami in
nych, uczyć, organizować warsztat pracy, 
walczyć z przeciwnościami losu i ludzi.
By budować przyszłość, trzeba znać prze
szłość. Ten zbiór wspomnień ma zachować 
pamięć o naszych Mistrzach, ale też poka
zać, co to znaczy być astronomem. Został 
wydany przez Towarzystwo Naukowe Orga
nizacji i Kierownictwa w Toruniu i Polskie To
warzystwo Astronomiczne w związku ze zbli
żającym się jubileuszem 85-lecia PTA. 
Można zamawiać listownie (TNOiK, ul. Czer
wona Droga 8,87-100 Toruń), elektronicznie 
(www.tnoik.torun.pl), te lefonicznie 056 
6223807, faksem 056 6223123 lub w Redak
cji „Uranii-Postępów Astronomii”.

Dzieje astronomii toruńskiej kreślą 
dr Cecylia Łubieńska-Iwaniszewska 
(ur. 1928) oraz prof. Andrzej Woszczyk 
(ur. 1935). Dr Iwaniszewska sięga pa
mięcią do pierwszych lat powojennych, 
kiedy grupa astronomów wileńskich, na 
czele z prof. Władysławem Dziewul
skim i prof. Wilhelminą Iwanowską 
przybyła do Torunia, aby tu kontynu
ować tradycje Uniwersytetu Stefana Ba
torego. Dr Iwaniszewska m. in. wspo
mina wieloletnią swoją działalność 
w Międzynarodowej Unii Astronomicz
nej (była prezydentem Komisji 46 — 
Nauczania Astronomii), a także niezwy
kle aktywną pracę jako wykładowca. 
Z przedstawionych relacji czytelnik sam 
może wyciągnąć wniosek o olbrzymim 
wkładzie dr Iwaniszewskiej w organi
zację uroczystości kopernikowskich 
w 1973 r. (sama Autorka jest osobą nie
zwykle skromną), a także o pełnej po
święcenia działalności na rzecz promo
cji idei Kopernika na całym świecie.

Klamrą spinającą dzieje astronomii 
polskiej na przestrzeni ostatnich kilku
dziesięciu lat stanowi artykuł prof. 
Woszczyka. Autor w sposób zwięzły 
nakreśla historię powstania i profil ba
dawczy Obserwatorium w Piwnicach, 
najważniejsze dokonania ośrodka to
ruńskiego w minionych 60 latach, 
w tym powstanie bazy instrumentalnej 
i rozwój radioastronomii. Obowiąz
kiem recenzenta jest podkreślenie, że 
osiągnięcia prof. Woszczyka w tej dzie
dzinie są nie do przecenienia.

Dr hab. R. Schreiber, jeden z recen
zentów omawianej książki, pisze: oma
wiana pozycja ..jest ważnym przyczyn
kiem do dziejów nauki w Polsce, a dla 
astronomów chyba jedyną pozycją, gdzie 
w jednym miejscu zebrano tyle świadectw, 
często z pierwszej ręki, o ty>m jak powsta
ła i rozwijała się astronomia w Polsce w 
ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Po
zwala ocalić od zapomnienia ważny etap 
w rozwoju polskiej nauki. Dzięki niej 
młodsze pokolenia astronomów będą w 
stanie lepiej zobaczyć, skąd się wywodzi 
i ja k  ewoluowało środowisko, w którym 
przyszło im żyć i pracować.

Należy mieć nadzieję, że recenzo
wana książka „Astronomem być...” da 
początek serii wydawnictw tego ro
dzaju.

Jerzy M. Kreiner
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astronomia i muzyka

Burza w... Planetarium

Byłem wtedy studentem astrono
mii na UMK w Toruniu i posia
daczem niemałej już kolekcji 

płyt i taśm z muzyką, w szczególności 
tak czy owak związanej z Kosmosem. 
Czasami robiłem z niej publiczny uży
tek, urządzając z kolegami miniwidowi- 
ska typu światło i dźwięk w sali studenc
kiego klubu „MaFiA” (mieścił się na 
parterze DS 5). W swoich zbiorach fono
graficznych posiadałem również całą wy
daną w kraju dyskografię zespołu SBB 
oraz wszystkie solowe dokonania jej li
dera Józefa Skrzeka. Najbardziej ko
smiczną wydawała mi się płyta pt. „Ze 
słowem biegnę do ciebie”. Już sama 
okładka przedstawiająca dłoń odchyla
jącą kurtynę, za którą widnieje przestrzeń 
kolorowych gwiazd, wprowadzała mnie 
w odpowiedni nastrój. Aż tu nagle sen
sacyjna dla mnie wieść: Pronit wydaje na 
czarnym krążku zapis koncertu Skrzeka 
w Śląskim Planetarium pt.„Podróż w kra- 
inę wyobraźni” (1985). Z informacji 
w ówczesnej prasie muzycznej („Non 
Stop”) dowiaduję się, że muzyka powsta
wała na żywo, inspirowana tym, co się 
działo na sztucznym nieboskłonie. Pod
niecenie i zaciekawienie rosło, aż do 
momentu położenia upragnionego krąż
ka na talerzu gramofonu. To, co usłysza
łem z głośników, szybko zaczęło mnie 
irytować i nudzić. Oj, chyba zbyt ciemno 
tam w planetarium było i pan Józek nie 
panował nad klawiaturami —  pomyśla
łem sobie i rozczarowany odłożyłem pły

tę na półkę. Może jeszcze raz czy dwa 
próbowałem do niej wrócić, gdyż nie 
mam zwyczaju ograniczać się do pierw
szego wrażenia, ale dalej bez pozytyw
nego rezonansu...

Stopniowo traciłem zainteresowanie 
twórczością Józefa Skrzeka, a o jego ist
nieniu i aktywności muzycznej spora
dycznie przypominały mi takie perełki jak 
koncert (chyba z kościoła św. Krzyża) 
transmitowany w TVP czy świetna płyta 
nagrana z organistą Michałem Banasi
kiem pt. „Czas”.

Pół roku temu przypadkowo trafiłem 
w serwisie Allegro na płytę Józefa 
Skrzeka i Colina Bassa pt. „Planeta
rium”. Zachęcony tytułem i okładką 
kupiłem „w ciemno” i choć tytuł, jak się 
okazało, nawiązuje jedynie do miejsca 
koncertu i nie pociąga za sobą żadnych 
astronomicznych proweniencji, płyta 
wielokrotnie lądowała już w odtwarza
czu, sprawiając mi niemałą przyjemność 
słuchania.

Na początku bieżącego roku dowie
działem się o nowym przedsięwzięciu 
śląskiego artysty —  nagraniu ponownie 
solowego koncertu pod kopułą Cho
rzowskiego Planetarium, który ma być 
swoistym nawiązaniem do „Podróży 
w krainę wyobraźni” sprzed ponad 20 lat. 
Oj, czyżby tamten dawny, mało udany eks
peryment nie dawał spokoju ambitnemu 
twórcy? Próba rehabilitacji, a może tyl
ko pretekst do złożenia hołdu zmarłemu 
twórcy syntezatorów, wielkiemu Rober

towi Moogowi?—  takie i podobne myśli 
przychodziły mi do głowy i obowiązko
wo zamówiłem płytę w internetowej 
przedsprzedaży.

Nowa płyta nosi tytuł „La Tempete”, 
co po włosku znaczy „burza” i faktycz
nie, zaczyna się ni mniej ni więcej, tylko 
odgłosami burzy. Całkiem nieźle musia
ły się rozchodzić te dźwięki pod sztucz
nym firmamentem —  aż żałuję, że mnie 
tam nie było. No i te niepodrabialne 
dźwięki analogowych syntezatorów 
Mooga! W ruch idą: Minimoog, Micro- 
moog i Polymoog. Artysta rozwija swoją 
suitę planetaryjną o kosmicznych pejza
żach na głos, syntezatory i burzę mete
orów. Po prawie 20-minutowym Niebiań
skim Wołaniu następuje Kosmiczny Odlot 
i spotkanie z Gwiezdnym Aniołem — je
den z najpiękniejszych fragmentów na 
płycie! —  by zaraz popaść w Księżyco
we Zawirowanie przechodzące płynnie 
w Słoneczną Fantazję. Z przyjemnością 
zanurzamy się w Kryształowych Desz
czach zmywających ze słuchaczy resztki 
kosmicznego pyłu (a może tylko ziem
skiego kurzu?) i jakby nagle przebudze
ni stwierdzamy, że to wciąż ta sama bu
rza, co na początku, ale świat wokół nas 
jakby inny, czystszy, pogodniejszy...

Patrzymy zadziwieni na Mistrza, na
szego cicerone tej nieziemskiej podró
ży, a on, uśmiechając się do nas pogod
nie, puszcza oko i mówi, że jest... tylko 
piosenkarzem (Singer).

Jacek Drążkowski

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANIbPA
Prenumerata na rok 2007 (6 zeszytów) kosztuje 54 zł (zagraniczna 70 zł). 
Cena pojedynczego zeszytu 10 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

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

Nr 44 116022020000000055305241

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

Karolina Wojtkowska 
Centrum Astronomii UMK 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

E-mail: urania@astri.uni.torun.pl 
tel/fax (0-56) 611 30 14 / 611 30 08
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relaks z Uranią Krzyżówka

Wr „Uranii-PA” nr 2/2007 podaliśmy 
inform ację, iż nikt nie odgadł 
wszystkich obrazów obiektów astro

nomicznych towarzyszących symfonicznym 
wykonaniom utworów J.M. Jarre'a. Jak się oka
zało, do redakcji dotarła jedna kartka z prawi
dłowymi odpowiedziami, ale... zawieruszyła się 
gdzieś w stosie świąteczno-noworocznych kart 
(wysłana była 28 grudnia). Nie pozostaje nam

---------- 1 nic innego, jak serdecznie przeprosić autorkę tej
kartki, panią Krystynę Jaskulską z Gdyni 
i oczywiście wysłać zasłużoną nagrodę.

W „Uranii-PA” nr 1/2007 zamieściliśmy 
krzyżówkę meteorytową, której rozwiązaniem 
jest hasło: RUDY METEORYT MORASKO. 
Chodzi oczywiście o znaleziony w minionym 
roku największy okaz meteorytu w Polsce. Tym 
razem prawidłowych odpowiedzi było kilka
naście, a prenumeraty kwartalnika „METE
ORYT” w drodze losowania przypadły panom 
Grzegorzowi Góreckiemu z Mikołowa i Ta
deuszowi Michalskiemu z Rudy Śląskiej.

Czytelników bieżącego zeszytu „Uranii” za
praszamy do rozwiązania krzyżówki zamiesz
czonej obok. Litery w zaznaczonej kolumnie 
utworzą hasło, które jest rozwiązaniem.

Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi 
rozlosujemy dwie płyty CD Józefa Skrzeka „La 
Tempete”. Na rozwiązania czekamy do końca 
czerwca br. Osoby nie będące prenumeratorami 
„Uranii-PA” muszą dołączyć do rozwiązania 
kupon umieszczony w lewym górnym rogu tej 
strony. Prenumeratorzy mogą przesyłać rozwią
zania drogą elektroniczną (sugerujemy zazna
czenie opcji żądania potwierdzenia odbioru).

1. Jest źródłem emisji 
w szerokim spektrum

2. Np. Oorta
3. Zaproponował tzw. 

mechanizm 
ciśnieniowy 
tłumaczący 
wybuch 
blasku 
komety

4. Jest nim 
Sikhote-Alin

5. Teleskop 
edukacyjny 
w Arizonie

6. Zmierzyła się 
z nią „twarzą 
w twarz’’ Paulina 
Sowicka

7. U krawcowej 
i na Słońcu

8. Siedem Sióstr
9. Autor książki

traktat o monecie
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ZG PTMA
12. Karzeł typu widmowego G2
13. Nagrodzone obserwatorium 

astronomii gamma
14. Znany muzyk śląski
15. Jego nazwisko nosi teleskop 

kosmiczny przeznaczony
do obserwacji w podczerwieni

Słowa kluczowe do rozwiazania krzy
żówki meteorytowej zamieszczonej 
w „Uranii-PA” 1/2007:1. Ablacja; 2. Brek- 
cja; 3. Plessyt; 4. Vaca Muerta; 5. Leoni
dy; 6. Ataksyty; 7. Dyferencjacja; 8. Re- 
golit; 9. Moss; 10. 4Westa; 11. Astroble- 
ma; 12. Pustynia; 13. Pułtusk; 14. Dia
menty; 15. Chevrolet; 16. Hoba; 17. 
Warkocz/Wełtawit; 18. Kulig; 19. Taza; 
20. Albedo; 21. Mundrabilla.

Ciekawe strony internetowe... Rok 2007 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Heliofi- 
zycznym (IHY) —  w 50 lat po Międzynarodowym Roku Geofizycz
nym. Organizacją koordynującą jest NASA. Niezbędne informacje 
znajdziemy pod adresem http://www.ihy2007.org/1 właśnie tam pro
ponuję dziś się udać. Kilka podstawowych haseł kieruje nas do wie
lu źródeł informacji, poczynając od listy osób oficjalnie związanych 
z projektem poprzez dostęp do stron IHY różnych krajów, ale też 
zasobów edukacyjnych czy po prostu ciekawych plakatów. Ale naj
ważniejszym  celem organizatorów  jest koordynowanie działań 
(w tym przede wszystkim naukowych) związanych z tematyką roku, 
jak i dostarczanie informacji o już organizowanych spotkaniach czy 
konferencjach. Osoby zainteresowane mają dostęp do szeregu na
rzędzi ułatwiających czy umożliwiających kontakty.

Istnieje również polski, znacznie skromniejszy odpowiednik wspo- 
m nianej wyżej strony —  znajdziem y ją  pod adresem  h ttp :// 
ihy.cbk.waw.pl/index__pl.html, ale warto i tutaj zajrzeć —  w jednym 
miejscu zebrane zostały informacje zwykle rozproszone i nie zawsze 
łatwe do zlokalizowania.

(rs)

144 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 3/2007

http://www.ihy2007.org/1


Zaćmiony i młody Księżyc 0^31*211111
W czasie całkowitego zaćmienia Księżyca pogoda 
w Polsce nie była łaskawa. Jednym ze szczęśliw
ców, któremu dane było widzieć przebieg całego 
zjawiska w Zielonce pod Warszawą, był Artur Hoj- 
da. Zdjęcia wykonywał z ręki aparatem Sony w pro
jekcji okularowej za pomocą teleskopu 150/874 fir
my Uniwersał. Mozaika została złożona kompute-

fPP

Prawdopodobnie widok jednodniowego Księżyca dla 
wielu ludzi jest prawie tak samo unikalny jak widok 
Merkurego. Powyższe zdjęcie wykonał 18 lutego br. 
ok. godz. 16:40 UT Marcin Filipek z Jerzm anowic 
zużyciem  obiektywu MTO-1000

Obok, tegoż autora, zdjęcie Księżyca i Wenus wyko
nane kilka minut później

3 U r a n i a A STRON O.f/f




