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Słoneczny wachlarz

Skąd się biorą ciemne plamy na Słońcu? Plamy słoneczne, orientacji, lecz z boku. Szczególnie ciekawy jest wypływ
choć zauważane od tysięcy lat, dopiero od dziesięcioleci są świecącego gazu pokazujący, że pole magnetyczne wycho-
znane jako obszary nieco obniżone i schłodzone jego zło- dzi pionowo ze środka plamy, a przy krawędzi jest wyraźnie
żonym i zmiennym polem magnetycznym. Współczesne zakrzywione. Lepsze zrozumienie sposobu, w jaki Słońce
rozumienie problemu wspomagają jednak zdjęcia wysokiej wyrzuca cząstki w przestrzeń zaowocuje dokładniejszymi
rozdzielczości, jak pokazane wyżej, z obserwującego Słoń- prognozami burz słonecznych wpływających na satelity,
ce nowego japońskiego satelity Hinode. W środku obrazu astronautów, a nawet sieci energetyczne na Ziemi, 
znajduje się plama słoneczna, ale widziana nie w zwykłej Fot. Hinode, JAXA, NASA

,Astronomem być...”
to zbiór wspomnień, wywiadów, rozmów z astronomami polskimi, któ
rzy tworzyli fundamenty współczesnej astronomii polskiej. Poznajemy 
ich motywacje podjęcia studiów astronomicznych, warunki pracy, w ja
kich dane im było pracować: prowadzić badania, kierować badaniami 
innych, uczyć, organizować warsztat pracy, walczyć z przeciwnościa
mi losu i ludzi.

By budować przyszłość, trzeba znać przeszłość. Ten zbiór wspo
mnień ma zachować pamięć o naszych Mistrzach, ale też pokazać, co 
to znaczy być astronomem. Został wydany przez Towarzystwo Na
ukowe Organizacji i Kierownictwa w Toruniu i Polskie Towarzystwo 
Astronomiczne w związku ze zbliżającym się jubileuszem 85-lecia PTA.

Stron 235, cena 27,00 zł. Można zamawiać listownie (TNOiK, ul. Czer
wona Droga 8, 87-100 Toruń), elektronicznie (www.tnoik.torun.pl), tele
fonicznie 056/6223807, faksem 056/6223123 lub w Redakcji „Uranii- 
-  Postępów Astronomii”.
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I
Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Świat naukowy żegna z wielkim żalem i szacunkiem niedawno zmarłego 

Bohdana Paczyńskiego. Międzynarodowa Unia Astronomiczna, piórem 
Profesor Virginii Trimble, Wiceprezydenta MUA, kreśli Jego sylwetkę 
naukową i chyli czoła przed Jego ogromnymi dokonaniami we wszystkich 
prawie dziedzinach astronomii. Wspomnienia o Nim i Jego dokonaniach 
ukazały się w wielu czasopismach naukowych i prasie. Pisał o Nim 
amerykański „New York Times” i polski „Tygodnik Powszechny”.
W „Tygodniku”, w artykule zatytułowanym „Najjaśniejsza gwiazda” pisze
0 Nim Stanisław Bajtłik z CAMK w Warszawie. I  ten artykuł, za zgodą 
Redakcji TP i Autora, przedstawiamy Naszym Czytelnikom. Profesor Bohdan Paczyński był 
niewątpliwie Najjaśniejszą Gwiazdą polskiej astronomii. Będzie nam bardzo brakować Jego 
myśli naukowych, Jego rad i opinii oraz niewątpliwego entuzjazmu i uroku osobistego.

Cygnus X-3 to jeden z najbardziej zagadkowych obiektów rentgenowskich. Jesteśmy 
przekonani, że jest to obiekt podwójny, złożony z obiektu zwartego i „zwykłej” gwiazdy. Jego 
promieniowanie pochodzi zapewne z przepływu materii z gwiazdy na obiekt zwarty. Choć 
za odkrycie tego obiektu została przyznana Nagroda Nobla, ciągle nie istnieje spójny model, 
który tłumaczyłby wszystkie obserwowane w tym obiekcie zjawiska. Autorka przybliża nam ten 
ciekawy problem.

Mgławice planetarne to bardzo rozległe i rozrzedzone otoczki znajdujące się w ostatnich 
fazach ewolucji gwiazdy. Z upływem czasu, pod działaniem wiatru gwiazdowego, otoczka 
rozwiewa się w przestrzeni wokółgwiezdnej, a gwiazda centralna przekształca się w białego 
karła. Autor przedstawia tu m.in. swoje badania oparte na obserwacjach widmowych i modelach 
komputerowych, prowadzące do lepszego zrozumienia tego zjawiska i określenia mas gwiazd 
centralnych.

W lipcu mija 10 rocznica tragicznej śmierci Eugeniusza Shoemakera. Wspominamy tego 
niezwykłego badacza skorupy ziemskiej, powierzchni planet i poszukiwacza planetoid krótką 
notatką. Z wykształcenia geolog, z zamiłowania i praktyki astronom. Niezwykle uroczy człowiek.
Osobiście oprowadzał mnie po wielkim kraterze Barringera i innych osobliwościach Arizony
1 do dzisiaj zachowuję żywe wspomnienia tamtego spotkania z Nim i Jego żoną Karoliną. Zginął 
w katastrofie samochodowej na pustyni w Australii. Jego prochy zawędrowały na Księżyc i tam 
spoczywają.

Jubileuszowa, pięćdziesiąta Olimpiada Astronomiczna wyłoniła swoich laureatów. Zadania, 
jakie mieli do rozwiązania uczestnicy konkursu oraz ich prawidłowe rozwiązania omawiają 
organizatorzy Olimpiady: Henryk Chrupała i Jerzy Kuczyński. Polecamy naszym Czytelnikom 
ten artykuł jako bardzo pouczający materiał dydaktyczny. Autorzy przedstawiają też pełną listę 
zwycięzców olimpiady.

Bardzo bogate są strony „Rozmaitości”, mówiące o najnowszych odkryciach naukowych. Jak 
zwykle nie zabrakło wieści z kraju i ze świata, kalendarza astronomicznego, wskazania 
ciekawych obiektów obserwacji i stron internetowych, felietonu muzycznego, krzyżówki....

Życzę Państwu przyjemnej lektury i pogodnego nieba

Toruń, w czerwcu 2007 r.
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czytelnicy piszą...

Piosenka 
0 historii kosmologii

Tekst: Krzysztof Kowalczyk
(k.kowalczyk@astronomia.pl)

We współczesnej kosmologii 
Tylko wzorów nie zapomnij; 
Hubble się dobrze miewał, 
Einstein się nie gniewał
1 Shapley z Curtisem 
Błyskali pomysłem.

Ref. V to H razy r, 
u nas to każdy wie,
Einstein też to wiedział, 
Hubble mu podpowiedział, 
A stała kosmologiczna 
Była zbyt statyczna.

Wszechświat nie jest już sta
tyczny,
Ale bardzo dynamiczny,
Ciągle się rozszerza 
I Friedmann powiedział,
Źe zwalnia ekspansja,
Ale to nieprawda.

Ref. V toH *r...

Shapley, Curtis, trudna rada, 
Galaktyka się nie nada,
By całym Wszechświatem była, 
Shapleya pomyła,
Curtis był sceptyczny 
Do gromad kulistych.

Ref. V toH *r...

Żaden geniusz nie przewidział, 
Aby Schmidt kwazary widział. 
Odkrywca jest pierwszy, 
Pomysł niezbyteczny 
Bacznie obserwować,
Myślą operować.

Ref. V toH *r...

Przez Penziasa i Wilsona 
Znów podniosła się zasłona, 
Do zbadania gotowe 
Tło mikrofalowe,
Wielki Wybuch poczciwy 
Okazał się prawdziwy.

Ref. V toH *r...

Dopplerowskie przesunięcia 
W astronomii do przyjęcia, 
Odległości galaktyk 
Z ich szybkości oddalania, 
Lecz w Grupie Lokalnej 
Są i szybkości zbliżania.

Ref. V toH *r...

Różne widmo ma zakresy, 
Różne prążki i wykresy 
Widział już Giacconi, 
Niewielu go dogoni,
W zakresie Roentgena 
Ciemność się zaciera.

Ref. V toH *r...

Struny i inne wymiary 
To Briana Greene’a czary, 
Były też gotowe 
Inflacja i supernowe,
By znów coś odwrócić, 
Wyjaśnić, zarzucić.

Ref. V to H*r...

No i stało się, słuchajcie, 
Głośno było o tym właśnie, 
Gdy kilka lat temu 
Zdziwiło się wielu, 
Przyspiesza ekspansja,
Taka nowa racja.

Ref. V toH *r...

A gdy nasi coś odkryli, 
Myśmy się przyzwyczaili: 
Pękają walizki,
Danych pełne dyski,
Błyski gamma znają 
Wciąż coś odkrywają.

Ref. V toH *r...

Wojewódzkie Młodzieżowe 
Seminarium Astronomiczno- 
-Astronautyczne,
Włodawa 2006

Planety i księżyce

Wysoko Księżyc się wznosi,
Wyrusza w podróż po niebie.
Dwa ciała grawitacja unosi,
Ziemia i Księżyc są blisko sie

bie.

A Mars to ma dwa księżyce,
Lecz małe jak planetoidy.
Chcę odkryć ich tajemnice,
Zajrzeć do wnętrza kosmicznej 

Atlantydy.

Dalej krążą planety gazowe,
Paradują przed naszymi son

dami.
Jak u pawia pierścienie kolo

rowe
Utrzymują z księżycami-paste- 

rzami.

Był planetą i Pluton daleki,

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

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

Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych:

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

Istnieje możliwość negocjowania warunków. 

Zapraszamy na nasze łamy!

Zraniony ogromnym chłodem. 
Mijają lata, mijają wieki,
Już widać go nie tylko z Cha

ronem.

Tylko Wenus i Merkury 
Krążą w tajemnej samotności. 
C hoć W enus, to ciem ne 

chmury;
Choć Merkury -  kratery w mno

gości...

Nieznana mi gwiazdo

Nieznana mi gwiazdo w nie
znanej odległości, 

Nieznanych rozmiarów, niezna
nej jasności 

Nieznana mi planeto w niezna
nym mi układzie,

Nieznana mi kometo, co ziar
na pyłu kładziesz

Powiedzcie mi, proszę, udzie
lam wam głosu,

Czy jest jakieś życie w głębi
nach Kosmosu?

Odp. Redakcji:
Miło nam, że nasi Czytelni

cy także tworzą poezję. Auto
rem zamieszczonych wierszy 
je s t K rzyszto f Kowalczyk, 
a k o m p o z y c j e  p o w s t a ł y  
w związku z Młodzieżowym  
Seminarium Astronomicznym 
we Włodawie. Gratulujemy Au
torowi i zachęcamy do podob

nych działań nie tylko Młodych 
Czytelników.

Szanowna Redakcjo,
[...] ORION@ pta.edu.pl 

Dopiero niedawno odkryłam tę 
stronę.

Bardzo dobrze, że ona jest. 
Kiedyś chciałam studiować 
astronomię, ale skończyło się 
na architekturze. Dzisiaj mam 
pytanie: dlaczego od kilku dni 
nie ma komentarzy do zdjęć 
astronomicznych APOD po 
polsku? Proszę także w imie
niu tych, którzy słabo znają 
angielski, aby były komentarze 
po polsku, dziękuję. 

Pozdrawiam Redakcję 

Grażyna Kędzierska

Odp. Redakcji:

Szanowna Koleżanko,
Nie zawsze nadążamy za 

biegiem wypadków, ponieważ 
robi to tylko jeden astronom. 
Staramy się dawać polskie 
teksty do ciekawszych, na
szym zdaniem, obrazów nie
ba i zjawisk. Ale może ktoś 
z Czytelników „Uranii" chciał
by podjąć współpracę z nami 
w tym dziele? Oczywiście nie 
mamy żadnego budżetu na 
ten cel i można tylko mieć sa
tysfakcję z wykonywanego 
zadania.

Wymienię czasopisma o tematyce popularnonaukowej
na inne brakujące mi numery w dobrym stanie. Interesują 
mnie: Urania-Postępy Astronomii, Sky and Telescope, Wie
dza i Życie, Świat Nauki, Świat Techniki, Newsweek, Ozon, 
Nowator i inne.

Piotr Ostrzycki, 87-617 Bobrowniki-Pole 4
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148 Najjaśniejsza gwiazda.
Uczony, indywidualista, entuzjasta: wspomnienie o Bohdanie 
Paczyńskim 
Stanisław Bajtlik
Najjaśniejszą gwiazdą polskiej astronomii był niewątpliwie Profesor Bohdan Paczyń
ski. Jego sylwetkę i wspomnienie o Nim pióra znanego kosmologa i popularyzatora 
astronomii z Centrum Astronomii PAN w Warszawie napisane dla „ Tygodnika Powszech
nego "przytaczamy tutaj za zgodą zarówno Redakcji TP ja k  i Autora

152 Cyg X-3  —  najbardziej zagadkowy obiekt spośród 
znanych rentgenowskich układów podwójnych
Anna Szostek
Cygnus X-3, jeden z najbardziej zagadkowych obiektów rentgenowskich, znajduje się 
w płaszczyźnie Galaktyki w odległości 30 tys. lat świetlnych od Ziemi. Jesteśmy przeko
nani, że jest to obiekt podwójny, złożony z obiektu zwartego i „zwykłej" gwiazdy. Jego 
promieniowanie pochodzi zapewne z przepływu materii z  gwiazdy na obiekt zwarty. 
M.in. za odkrycie tego obiektu została przyznana Nagroda Nobla w 2002 r„ ale ciągle 
nie istnieje spójny model, który tłumaczyłby wszystkie obserwowane w tym obiekcie 
zjawiska. Autorka przybliża nam ten ciekawy problem

158 Mgławice planetarne i masy białych karłów
Krzysztof Gęsicki
Mgławice planetarne to bardzo rozległe i rozrzedzone otoczki znajdujące się w ostat
nich fazach ewolucji gwiazdy. Z upływem czasu, pod działaniem wiatru gwiazdowego, 
otoczka rozwiewa się w przestrzeni wokólgwiezdnej, a gwiazda centralna przekształca 
się w białego karła. Autor przedstawia tu m.in. swoje badania oparte na obserwacjach 
widmowych i modelach komputerowych prowadzące do lepszego zrozumienia tego zja
wiska i określenia mas gwiazd centralnych

■ ■ ■  IV kolorze: Słoneczny wachlarz (w.I); Galeria Uranii (w. I, o. III); Wiatr z czarnej 
dziury (w. II-III); Mgławica planetarna Mz3 (o.IV)

157 rozmaitości:Nowa „ toruńska "planeta  (157); Pierścień ciemnej materii (157); 
Optyka adaptywna w służbie czarnych dziur (164); Inna Ziemia? (164); Tlen 
w Kosmosie (164); Para wodna na innej planecie (165); Heksagonalna chmura 
na Saturnie (165); Bardzo długi błysk gamma (165); Jeziora na Tytanie (166); 
Nowa gromada kulista w Drodze Mlecznej (166)

163 z kart historii: Eugene Merle Shoemaker (1928-1997)

167 z kraju i ze świata: Nowe planetarium w Londynie (167); Jubileuszowa 
Olimpiada Astronomiczna zakończona (169)

171 astronomia w szkole: L Olimpiada Astronomiczna (2006/2007); L OA 
—  zadania finałowe z rozwiązaniami

180 galeria obiektów NGC: NGC 4236, NGC 4244 
182 kalendarz astronomiczny 2007: Wrzesień — październik

188 poradnik obserwatora: Interesujące obiekty: Trójkąt, Waga

189 galeria Uranih Zakrycie Saturna przez Księżyc

190 recenzje: Andrzej Kajetan Wróblewski „Historia fizyki  — od czasów naj
dawniejszych do współczesności"

191 astronomia i muzyka: Czas i przestrzeń Steve'a Roacha

192 relaks z Uranią: Krzyżówka 

192 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

„Księżycowy poranek"  —  tak zatytułował to zdjęcie jeg o  autor Marek Nikodem. Wi
dzimy na nim malowniczy wschód Księżyca 15 kwietnia 2007 r. o godz. 5.22 w fa z ie  54 
godz. przed  nowiem. Wyraźnie je s t widoczna deformacja wywołana przedzieraniem się 
prom ieni światła przez niejednorodności atmosfery. Zdjęcie było wykonane w okoli
cach Szubina (aparat Nikon D50/Sigma 500 mm, eksp. 1,3 s)
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gwiazda
Uczony, indywidualista, 
entuzjasta: wspomnienie 
o Bohdanie Paczyńskim

Był jednym z największych 
astronomów naszych 
czasów, międzynarodową 
sławą. A przy tym, zapytany 
przez gości, dlaczego sam 
kosi trawę w swoim 
princetońskim ogrodzie, 
zamiast wynająć za kilka 
groszy dziecko sąsiadów, 
odrzekł: „Lubię kosić trawę, 
mam wtedy poczucie, ze coś 
naprawdę potrafię”

kwietnia 2007 r. w Princeton 
w stanie New Jersey, w USA, 
zmarł Bohdan Paczyński. 

Opublikował około 300 oryginalnych 
prac naukowych. Wniósł trwały wkład 
do wielu dziedzin współczesnej astro
nomii i astrofizyki. Był laureatem naj
ważniejszych wyróżnień naukowych: 
polskiego M edalu M ariana Smolu- 
chowskiego (2000), niemieckiego Me
dalu Karla Schwarzschilda (1981), bry- 
tyjskich: Medalu Eddingtona (1987) 
i Złotego Medalu Królewskiego Towa
rzystwa Astronomicznego (1999), ame
rykańskich : N agrody  H einem ana 
(1992), Medalu Drapera (1997), Nagro
dy Bruno Rossi (2000), Medalu Bruce’a 
(2002). W 2006 r. Amerykańskie Towa
rzystwo Astronomiczne przyznało mu 
swoje najwyższe wyróżnienie: Henry 
Norris Russell Lectureship —  nagrodę 
uznawaną za astronomicznego Nobla.

Urodził się 8 lutego 1940 r. w Wil
nie. Jak opowiadał, w latach 60. i 70. 
ubiegłego wieku m iewał problem y 
z otrzymaniem na czas wizy amerykań
skiej, ponieważ w formularzach jako 
miejsce urodzenia wpisywał: „Wilno, 
Polska”, zamiast wymaganego przez 
Amerykanów: „Wilno, ZSRR”.

Luneta i buraki
Po raz pierwszy zobaczyłem Go 

wiosną 1977 r. Byłem na trzecim roku

fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. 
Do sali wykładowej SDT (Sali Dużej 
Teoretycznej) w Instytucie Fizyki Teo
retycznej wbiegł młody profesor, przy
pominający wyglądem Eugene’a Kran- 
za, kierownika lotów kosmicznych 
w NASA, pamiętanego z filmu A p o l
lo 13”. Krótko ostrzyżony, wysoki, ener
giczny, w białej koszuli z podwiniętymi 
rękaw am i, w okularach o grubych 
szkłach w charakterystycznej, tradycyj
nej oprawce. Semestralny wykład wstę
pu do astrofizyki rozpoczął od godzin
nego pokazu slajdów. Zdjęcie każdego 
z obiektów było pretekstem do fascynu
jącej opowieści o cudach, które astrono
mowie obserwują na niebie. Pietyzm 
w stosunku do przedmiotu wykładu, 
energia, sposób prezentacji, kolorowe 
slajdy, a przede wszystkim entuzjazm 
wykładowcy odbiegały od standardów 
panujących na uczelniach w czasach 
„późnego Gierka”.

Na egzamin umówiliśmy się w jego 
pracowni w Obserwatorium Astrono
micznym w Alejach Ujazdowskich. 
Mieściła się w małym pokoju pod cha
rakterystyczną kopułką, który dzielił 
z kilkoma kolegami. Przed wejściem 
stała luneta, ale wycelowana nie w nie
bo, lecz gdzieś w pola buraków na war
szawskich Siekierkach. Profesor wyjaś
nił nam , że stłoczen i w ciasnych  
pokojach astronomowie z niecierpliwo-
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ścią obserwują budowę gmachu Cen
trum Astronomicznego im. Mikołaja 
Kopernika. To Centrum również było 
jednym z dzieł Bohdana Paczyńskiego.

Kiedy w latach 70., z okazji obcho
dów 500 rocznicy urodzin Kopernika 
zapadła decyzja o budowie dużego te
leskopu w okolicach Grójca, Paczyń
skiemu wraz z kolegami udało się po
wstrzymać realizację tej niefortunnej 
decyzji (w tym czasie już było wiado
mo, że nowoczesna astronomia wyma
ga lokalizacji dużych teleskopów 
w specjalnych miejscach, z dala od cy
wilizacji). Zamiast tego wraz z Józefem 
Smakiem zaproponowali utworzenie 
ośrodka teoretycznej astrofizyki, który 
służyłby całemu polskiemu środowisku 
astronomicznemu, a także międzynaro
dowym spotkaniom, szczególnie po
między uczonymi ze Wschodu i Zacho
du (pamiętajmy, że były to lata 70.). 
Przy pomocy amerykańskich funduszy, 
wykorzystując sprzyjającą koniunktu
rę okresu detente, Paczyński i Smak 
zrealizowali w końcu marzenie o takim 
ośrodku, choć wtedy, w czerwcu 
1977 r., spoglądając przez lunetę, Pro
fesor rzekł: „Niestety, znowu na budo
wie niewiele się dzieje!”.

„Polski pączek”
Życiorys naukowy Bohdana Paczyń

skiego jest imponujący. Magistrem 
astronomii został w wieku 22 łat, ale już 
trzy lata wcześniej był asystentem na 
Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat 
uzyskał mając 24 lata, a habilitację — 
27 lat. W wieku 29 lat był jednym z naj
młodszych polskich profesorów. Podob
nie było z członkostwem w Polskiej 
Akademii Nauk, które osiągnął w wie
ku 37 lat.

Jego nauczycielami w Warszawie 
byli Stefan Piotrowski i Włodzimierz 
Zonn. Pierwszego wspominał jako su
rowy, wymagający autorytet naukowy, 
a drugiego jako wspaniałego populaiy- 
zatora, „duszę towarzystwa”, postać nie
zwykle barwną i ważną dla integracji 
środowiska w tamtych czasach. Pod
kreślał znaczenie, jakie dla warszaw
skiego ośrodka miało połączenie talen
tów obu tych ludzi.

Wielka międzynarodowa kariera Pa
czyńskiego rozpoczęła się zaraz po stu
diach. W 1962 r. wyjechał na rok do 
Lick Observatory w Santa Cruz, w Ka
lifornii, gdzie kontynuował swoje ba
dania nad rozkładem obłoków pyło

wych w Galaktyce. W 1968 r. otrzymał 
prestiżowe stanowisko Visiting Fellow 
w Joint Institute for Laboratory Astro
physics na University of Colorado 
w Boulder. W tym czasie powstawały 
jego kody numeryczne do badania ewo
lucji gwiazd, zarówno pojedynczych, 
jak (nieco później) podwójnych. Pro
blem źródeł energii gwiazd został roz
wiązany przez fizyków w latach 30. 
i 40. ubiegłego wieku. Ale problem 
ewolucji gwiazd, tego, jak się zmieniają 
w miarę wypalania zasobów paliwa ją
drowego, rozwiązano dopiero w latach 
60., m.in. dzięki Paczyńskiemu. Publi
kowane przez niego wtedy prace są cy
towane do dziś.

Lata 70. ubiegłego wieku to okres 
rozkwitu warszawskiego ośrodka astro
nomicznego. Paczyński był w nim 
gwiazdą najjaśniejszą. Miał wielu 
uczniów i współpracowników. Pracowa
li m.in. nad teorią dysków akrecyjnych, 
pozwalających zrozumieć zjawiska 
związane z ewolucją układów podwój
nych gwiazd, aktywnych jąder galaktyk, 
kwazarów (odkrytych zaledwie 10 lat 
wcześniej, w połowie lat 60.!).

Akrecja to zjawisko spadku materii 
na zwarte ciało niebieskie. Zachodzi np. 
wtedy, gdy wokół zwartego obiektu 
(białego karła, gwiazdy neutronowej 
czy czarnej dziury) krąży obiekt „roz
dmuchany”, np. gwiazda w ewolucyj
nej fazie „olbrzyma” (Słońce będzie 
takie za około 5 mld lat). Przepływ 
materii z jednego składnika na drugi 
powoduje wyświecanie wielkich ilości 
energii w postaci promieniowania elek
tromagnetycznego (głównie jako pro
mieni rentgena, gamma, ultrafioleto
wych) i wyrzucanie ogromnych strug

materii. Opadająca na zwarty obiekt 
materia (gaz) tworzy obracający się 
dysk. Akrecja materii na wirującą 
czarną dziurę jest najbardziej wydaj
nym ze znanych sposobów generowa
nia energii we Wszechświecie —  kil
kadziesiąt razy wydajniejszym od 
reakcji termojądrowych. Ponieważ 
w tamtych czasach rozwijała się astro
nomia rentgenowska, a radioastrono
mowie obserwowali te gigantyczne, 
wyrzucane z jąder galaktyk, kwazarów 
i układów podwójnych gwiazd, niemal 
z prędkością światła, strugi materii, 
prace Paczyńskiego i jego współpra
cowników wzbudzały wielkie zainte
resowanie na świecie. Do dziś w litera
turze jeden z modeli grubych dysków 
akrecyjnych, wyglądem przypominają
cych amerykański pączek (taki z dziurką 
w środku), jest nazywany „Polish dou
ghnut” —  „polski pączek”.

„Teleskop osobisty”
Były to też czasy szybkiego rozwo

ju komputerów i metod numerycznych 
na świecie i w Polsce. Paczyński, za
wsze sceptyczny w stosunku do me- 
ganauki operującej gigantycznymi bu
dżetami, wielkimi zespołami ludzi 
i projektami rozciągniętymi na wiele, 
wiele lat, był entuzjastą tego, co małe, 
szybkie, dostępne, a jednocześnie waż
ne. Pamiętam, jak w ostatniej chwili 
wbiegał na seminarium, usprawiedli
wiając spóźnienie koniecznością wstu
kania do programowalnego kalkulato
ra kodu do rozwiązywania równania 
różniczkowego czy obliczenia jakiejś 
całki. Dzięki jego doświadczeniu i wie
dzy powstałe w 1978 r. Centrum Astro
nomiczne im. Kopernika zostało wy-
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posażone w pierwszy w tej części Eu
ropy minikomputer PDP 11/45 — za
miast w jakąś wielką maszynę. Wybór 
okazał się niezwykle udany i urządze
nie to służyło warszawskim astrono
mom do końca lat 80., umożliwiając 
powstanie setek prac naukowych.

Jesienią 1981 r. Profesor wyjechał 
z rodziną na rok do jednej z najlepszych 
instytucji naukowych na świecie — Ca
lifornia Institute of Technology (Cal
Tech) w Pasadenie koło Los Angeles. 
Wyjeżdżał na rok, ale chyba przeczuwał, 
że może być niedobrze, bo zapytany, czy 
zabiera rodzinę, odpowiedział: „W obec
nej sytuacji nie pojechałbym sam”. Kil
ka dni po ogłoszeniu stanu wojennego 
usłyszeliśmy w programie polskiej sek- 
cji BBC jego głos. Z właściwą sobie 
szczerością i skłonnością do nazywa
nia rzeczy po imieniu określił stan wo
jenny jako „wojskowy zamach stanu”. 
Władze PRL różnych szczebli przypo
minały mu o tym niemal aż do końca 
ancien regime’u, zwłaszcza wtedy, gdy 
po raz kolejny odmawiały przedłuże
nia ważności polskiego paszportu. Pa
czyński pozostał w USA, tyle że ma
jąc nadzieję na rychły powrót do 
Warszawy oraz na lepsze kontakty 
z krajem, przeniósł się na Wschodnie 
Wybrzeże, obejmując stanowisko pro
fesora w Princeton University.

Pierwsze lata tego, co w końcu oka
zało się emigracją były dla niego trud
ne. Ciężko przeżywał brak możliwości 
podróżowania do Polski. Ale od razu 
po poluzowaniu restrykcji przyjmował 
gości z kraju, organizował prenumera
tę czasopism naukowych dla kolegów 
w Polsce, a od połowy lat 80., co było 
niezwykle cenne, wyposażał krajowe 
instytucje astronomiczne w kompute
ry klasy PC.

Powstanie takich komputerów było 
dla indywidualisty Paczyńskiego czymś 
wymarzonym. Był ich wielkim znawcą 
entuzjastą ekspertem. To było idealne 
narzędzie dla uprawiania wielkiej nauki, 
bez wchodzenia w tryby meganauki. To 
wtedy też powiedział pół żartem, pół 
serio, że jego marzeniem jest PT, czyli 
„Personal Telescope” — teleskop oso
bisty. Mówił, że wtedy z radością po
wróciłby do obserwacji. To marzenie 
ziściło się szybciej, niż przypuszczał.

Błyski gamma
W połowie lat 80. Paczyński roz

począł prace nad projektami, które

przyniosły największe sukcesy w jego 
życiu. Trochę z przekory w stosunku do 
naukowego establishmentu, a trochę 
wiedziony genialną intuicją naukową 
wysunął hipotezę o kosmologicznym 
pochodzeniu „błysków gamma”. Cho
dzi o tajemnicze rozbłyski na niebie: 
z jakiegoś miejsca przez kilkadziesiąt 
sekund czy kilka minut dociera do krą
żących wokół Ziemi satelitów strumień 
promieniowania o wielkich energiach, 
w postaci fotonów gamma. W danym 
miejscu na niebie zjawisko nigdy się 
nie powtarza.

Pierwsze błyski zostały zauważone 
na początku lat 70. przez satelity z se
rii Vela, nadzorujące przestrzeganie 
układów o zakazie prób jądrowych 
w atmosferze. Szybko ustalono ich ko
smiczne pochodzenie. Od tego czasu 
błyski są rejestrowane przez wszystkie 
zdolne do tego satelity. Dominowała 
opinia, że chodzi o zjawiska zachodzą
ce niedaleko, w naszej Galaktyce — 
Drodze Mlecznej. Proponowano jako 
wyjaśnienie zderzenia gwiazd neutro
nowych lub czarnych dziur, wpadanie 
gwiazdy do czarnej dziury, bombardo
wanie powierzchni gwiazd neutrono
wych przez komety itp. Paczyński, kie
rując się wynikami obserwacji rozkładu 
tych błysków na niebie oraz rozkładu 
ich energii (ile jest jasnych błysków 
w stosunku do błysków słabych), for
sował hipotezę, że błyski zachodzą 
w odległych galaktykach. Oznaczało
by to, że mamy do czynienia z nową 
klasą zjawisk, w których jest wydzie
lana tak wielka energia, że błyski gam
ma są najpotężniejszymi gwałtownymi 
zdarzeniami od czasu Wielkiego Wy
buchu, który dał początek ewolucji 
Wszechświata.

W swej opinii przez długi czas był 
osamotniony. W 1995 r., w 75. roczni
cę wielkiej debaty pomiędzy Herber
tem Curtisem i Harlowem Shapleyem 
na temat natury „obiektów mgławico
wych” (dziś wiemy, że są to galaktyki) 
i odległości do nich (a w konsekwen
cji rozmiarów Wszechświata), w tej 
samej, historycznej sali Muzeum Histo
rii Naturalnej w Waszyngtonie odbyła 
się debata na temat natury błysków 
gamma i odległości do nich pomiędzy 
Bohdanem Paczyńskim i Donaldem 
Lambem. Lamb był czołowym zwolen
nikiem hipotezy o bliskim pochodzeniu 
błysków. Debatę moderował brytyjski 
astronom królewski Martin Rees. Choć

wynik debaty relacjonowano jako re
mis, już wkrótce wyniki nowych ob
serwacji w pełni przyznały rację Pa
czyńskiemu. Był to jego wielki tryumf.

Astronomia terabajtowa
Druga klasa projektów, których był 

animatorem i współautorem, to obser
wacje soczewkowania grawitacyjnego. 
Jest to zjawisko polegające na zakrzy
wianiu toru promieni świetlnych w po
lu grawitacyjnym. Masa (galaktyki, 
gwiazdy, planety) działa jak soczewka 
skupiająca. Podobnie jak szklana so
czewka powoduje pojaśnienie obser
wowanego źródła, tak soczewka gra
witacyjna powoduje zw iększenie 
jasności obserwowanego ciała niebie
skiego. Paczyńskiego zainteresowała 
możliwość soczewkowania światła 
gwiazd przez przesuwające się przed 
ich tarczami małe, zwarte, niewidocz
ne inaczej obiekty. Powinny one powo
dować chwilowe zwiększenie jasności 
obserwowanej gwiazdy. Takie masyw
ne, zwarte, ciemne obiekty mogłyby 
stanowić wyjaśnienie tajemniczej 
ciemnej materii stanowiącej większość 
masy w galaktykach. Tyle że dla poje
dynczej gwiazdy, nawet jeśli takie 
obiekty istnieją, szansa na zajście zja
wiska jest niezwykle mała.

Pod koniec lat 70. rozentuzjazmo
wany Paczyński opowiadał o tym zja
wisku wybitnemu rosyjskiemu astrofi
zykowi Igorowi Nowikowowi, gdy ten 
odwiedził Warszawę. Nowikow próbo
wał zgasić emocje Profesora: „Nawet 
nie myśl o zaobserwowaniu tego. To 
czysta science fiction”. Paczyński po
wrócił jednak do tych pomysłów już po 
zmianie ustroju w Polsce. Zauważył, że 
wprawdzie dla pojedynczej gwiazdy 
szansa na zajście tego zjawiska jest 
mała, ale jeśli jednocześnie obserwo
wać milion gwiazd (np. w centrum 
Galaktyki albo w pobliskich Obłokach 
Magellana), to powinno się widzieć 
kilkadziesiąt takich zdarzeń rocznie. 
Zapalił do pomysłu grupę astronomów 
z Obserwatorium Astronomicznego 
Uniwersytetu Warszawskiego, kiero
waną przez Andrzeja Udalskiego i Mar
cina Kubiaka. Zespół OGLE (Optical 
Gravitational Lensing Experiment) od 
lat obserwuje przy pomocy polskiego 
teleskopu w Chile zjawiska mikroso- 
czewkowania. Choć nie udało się w ten 
sposób wyjaśnić zagadki ciemnej ma
terii, znalezione zjawiska pozwoliły na
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odkrycie (poza ciekawym samym w so
bie soczewkowaniem) wielu planet, 
krążących wokół innych niż Słońce 
gw iazd, a także nieznanych dotąd 
gwiazd zmiennych.

Paczyński współpracował też z Grze
gorzem Pojmańskim z Obserwatorium 
Astronomicznego UW i Grzegorzem 
Wrochną z Instytutu Problemów Jądro
wych w Świerku w dwóch niezależnych 
projektach, polegających na przeczesy
waniu wielkich obszarów nieba w po
szukiwaniu wszelkiej zmienności, zja
wisk niepowtarzalnych, niemożliwych 
do zauważenia w trakcie tradycyjnych 
obserwacji. Wszystkie te programy są 
realizowane przy bardzo małych nakła
dach finansowych, przy użyciu małych, 
automatycznych kamer. Jest to realiza
cja marzenia Profesora o „Personal Te
lescope”.

Projekty obserwacyjne, których Pa
czyński był pomysłodawcą i liderem, 
stanowiły też realizację nowego kierun
ku rozwoju astronomii —  „astronomii

terabajtowej” . Pow stają dzięki nim 
wielkie zbiory danych, udostępnia
nych poprzez Internet astronomom na 
całym świecie. Paczyński był niezwy
kle hojny w dzieleniu się danymi ob
serwacyjnymi, napisanymi przez siebie 
programami komputerowymi i, co naj
ważniejsze, pomysłami naukowymi.

Nie bał się podejmować naukowego 
ryzyka. Powtarzał, że tak długo, jak 
oprócz pracy nad „wariackimi” pomy
słami, pracuje się też nad bardziej tra
dycyjnymi rozwiązaniami, to wszystko 
jest OK. Ciągnęły go nowinki, ale po
dejmował je  tylko wtedy, gdy uważał, 
że mogą przynieść ciekawe rozwiąza
nia naukowe. Studentowi, który zapy
tał, dlaczego wciąż używa staromodne
go języka programowania FORTRAN, 
a nie np. C++, odpowiedział: „Jak zo
baczę, że napisałeś ważną pracę, której 
ja  nie mógłbym zrobić, używając FOR- 
TRAN-u, to się nauczę C++”.

Był skromny, miał dystans do sie
bie, bywał autoironiczny. Kiedy grupa

astronomów szła po wykładzie na ko
lację do chińskiej restauracji, pytany 
przez kelnera, czy życzy sobie pałecz
ki czy zwykłe sztućce, w odróżnieniu 
od większości towarzystwa zwykle pro
sił o sztućce. Zapytany dlaczego, od
powiadał: „Ja tu przychodzę dla przy
jemności, a nie żeby udowodnić, że coś 
potrafię”.

Powyższe wspomnienie zostało napisane dla 
„ Tygodnika Powszechnego ” i opublikowa
ne w nr 18(3017) z  dnia 6 maja 2007 r. Dzię
kujemy Redakcji tego czasopisma i jego  
Redaktorowi Naczelnemu Ks. Adamowi BO
NIECKIEMU za uprzejmą zgodę na prze
druk w  „ Uranii-Postępach Astronomii

Dr Stanisław Bajtlik jest znanym 
kosmologiem i popularyzatorem  
astronomii. Pracuje w CAMK-u 
w Warszawie, gdzie  organizuje 
m.in. seminaria dla nauczycieli. 
W TVP prow adzi swój program  
astronomiczny

Zaproszenie
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXXIII Zjeź- 
dzie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Kiel
cach w dniach 17-21 września 2007 r. Obrady Zjazdu 
będą odbywały się w Auli Głównej Instytutu Zarządza
nia Akademii Świętokrzyskiej przy ul. Świętokrzyskiej 21.

Ramowy Program Zjazdu

Poniedziałek (17 IX)
Przyjazd uczestników 
19. 00 Grill

Wtorek (18 IX)
11.00 Otwarcie Zjazdu
Wykład inauguracyjny: ks. prof. Michał Heller 
Wykład okolicznościowy: „Heliofizyka 2007"

(prof. P. Rudawy)
14.00-15.00 Obiad
15.00-19.00 Sesja: Wielkoskalowa struktura 

Wszechświata
19.00-20.00 Kolacja
20.15 Instalacja Janisa Puntosa „Copernicus” 

(prapremiera)

Środa (19 IX)
9.00-14.00 Sesja: Astrofizyka wysokich energii
14.00-15.00 Obiad
15.00-18.00 Walne Zebranie PTA 
18.30(?) — Koncert

Czwartek 20 (IX)
9.00-11.15 Sesja: Rezultaty pracy małych 

instrumentów
11.30-14.00 Sesja: Astrobiologia

14.00-15.00 Obiad
15.00-18.30 Sesja: Astrobiologia (cd)
19.00 — Spotkanie koleżeńskie

Piątek (21 IX)
9.00-16.00 (?) Wycieczka autokarowa po Ziemi 

Świętokrzyskiej

Termin rejestracji i dokonania opłaty konferencyjnej 
w wysokości 100 zł upływa 15 sierpnia 2007 r. Wpłaty 
należy dokonać na konto PTA: Polskie Towarzystwo 
Astronomiczne, ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa 
numer konta:

Bank Millennium SA 
93-1160-2202-0000-0000-2906-0524 
tytułem: XXXIII Zjazd PTA 

W ramach opłaty zjazdowej organizatorzy zapew
niają: uczestnictwo w sesjach Zjazdu, materiały konfe
rencyjne, przerwy na kawę, udział w spotkaniu powital
nym, wstęp na koncert, wycieczkę w piątek 21 IX.

Informacje o Zjeździe, w tym informacje o opłatach 
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Anna Szostek Cyg X-3
—  najbardziej 
zagadkowy obiekt 
spośród znanych 
rentgenowskich 
układów 
podwójnychPołożony w płaszczyźnie 

Galaktyki Cygnus X-3 jest 
oddalony od Ziemi o 30 tys. 
lat świetlnych. W drodze 
do nas z tak wielkich 
odległości promieniowanie 
napotyka duże ilości materii 
międzygwiezdnej, 
znajdującej się 
w ramionach spiralnych 
Galaktyki. W rezultacie, 
promieniowanie, które 
obserwujemy, jest bardzo 
osłabione lub wręcz 
na pewnych
częstotliwościach nie ma go 
wcale. W szczególności, 
obiekt ten nigdy nie został 
zaobserwowany 
w dziedzinie optycznej 
i ultrafioletowej. Efektem 
badań tego obiektu jest 
kosmiczna układanka, 
w której brakuje nam kilku 
bardzo istotnych dla całości 
elementów
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B ez wątpienia wiemy, że Cyg 
X-3 jest układem podwójnym, 
tzn. składa się z dwóch zwią

zanych grawitacyjnie gwiazd (zob. 
schemat układu na rys. 1 .)■ Dowodem 
na to są przede wszystkim silne, okre
sowe zmiany natężenia promieniowa
nia rentgenowskiego i podczerwonego 
emitowanego przez ten układ. Zmiany 
te następują z okresem około 4 godz. 
i 50 min i powszechnie uważa się, że 
są związane z ruchem orbitalnym skład
ników układu. Ponadto, układ ten ma 
szereg cech typowych dla akreujących 
układów podwójnych złożonych ze 
zwykłej gwiazdy i obiektu zwartego, 
tzn. gwiazdy neutronowej lub czarnej 
dziury. W wyniku oddziaływań grawi
tacyjnych pomiędzy składnikami ukła
du następuje przepływ materii z gwiaz
dy na obiekt zwarty. Takie układy to 
bardzo silne źródła promieniowania 
rentgenowskiego o charakterystycz
nym widmie, którego zmiany dodatko
wo są skorelowane ze zmianami emi
sji promieniowania radiowego.
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Cyg X-3 jest najjaśniejszym źró
dłem radiowym spośród znanych ukła
dów podwójnych i jednym z najjaś
niejszych źródeł rentgenowskich. 
W szczególności, jest trzecim w ko
lejności źródłem rentgenowskim od
krytym 40 lat temu w gwiazdozbiorze 
Łabędzia. Odkrywca, Riccardo Giac- 
coni, za swoje pionierskie badania 
Kosmosu w promieniach rentgena, 
w 2002 r. otrzymał Nagrodę Nobla.

W tym miejscu, niestety, nasze ro
zumienie tego układu się kończy. Po
mimo 40 łat intensywnych badań nie 
istnieje jeden spójny model, który 
łączyłby wszystkie obserwowane zja
wiska w jedną sensowną całość. Nasza 
niewiedza sięga tak podstawowych fak
tów o układzie, jak typ i masy jego 
składników. Okres orbitalny równy 4,8 
godz. świadczy o bardzo ciasnych or
bitach, po których wokół centrum masy 
poruszają się oba składniki układu. Jest 
on typowy dla tzw. małomasywnych 
rentgenowskich układów podwójnych, 
w których akrecja na obiekt zwarty za-
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Rys. 1. Schemat przedstawiający układ Cyg X-3 z masywnym towarzyszem. Zacieniowany 
obszar symbolizuje wiatr gwiazdowy, przy czym im ciemniejszy kolor, tym gęstszy wiatr. 
Ponieważ obserwator znajduje się w wielkiej odległości od obiektu, linie widzenia z różnych 
faz są do siebie w przybliżeniu równoległe. Na rysunku towarzysz spoczywa w miejscu, zaś 
obiekt zwarty okrąża go na kołowej orbicie. W rzeczywistości oba składniki okrążają środek 
masy układu, a ich orbity mogą mieć eliptyczny kształt. Jedynie w przypadku, gdy masa 
towarzysza jest znacząco większa od masy obiektu zwartego, ruch towarzysza jest znikomy 
i można go zaniedbać

chodzi z gwiazdy o względnie małej 
masie, w przybliżeniu mniejszej lub 
równej masie Słońca. Z drugiej strony, 
cechy widmowe w dziedzinie podczer
wonej przypominają te, jakie obserwuje 
się z gwiazd typu Wołf-Rayet (WR), 
których masy przekraczają kilkadzie
siąt mas Słońca. Wielu badaczy odrzu
ca jednak tę hipotezę, twierdząc, że 
gwiazda taka zwyczajnie nie zmieści 
się w ciasnym układzie, jakim jest Cyg 
X-3. Inni zaś twierdzą, że gwiazdy WR 
jedynie wydają się duże ze względu na 
bardzo silny i gęsty wiatr gwiazdowy, 
a sam rdzeń gwiazdy, z którego wiatr 
bierze swój początek, jest stosunkowo 
mały i bez problemu mieści się w ukła
dzie. To oznacza jednak, że obiekt 
zwarty jest zanurzony w gorącej, pla
zmowej kipieli wiatru gwiazdowego, 
który, opadając na obiekt zwarty, emi
tuje promieniowanie rentgenowskie. 
Wszelkie promieniowanie, aby do nas 
dotrzeć, musi się najpierw z tej kipieli 
wydostać. W tym momencie krzyk pod
noszą kolejni przeciwnicy hipotezy 
gwiazdy WR, twierdząc, że tak gęsty 
wiatr byłby zupełnie nieprzezroczysty 
dla produkowanego podczas akrecji 
promieniowania. Tymczasem promie
niowanie to jest obserwowane, choć 
rzeczywiście nie jest ono wolne od śla
dów oddziaływania z jakimś gorącym 
ośrodkiem. Z danych rentgenowskich 
wynika, że w układzie musi znajdować 
się gorący zjonizowany gaz. Gaz ten 
absorbuje fotony o energiach poniżej 
kilku keV i jednocześnie zostawia swo
je „odciski palców” w postaci linii emi
syjnych. Warto zaznaczyć, że gaz wy
pełniający przestrzeń międzygwiezdną 
również absorbuje promieniowanie 
rentgenowskie o niskich energiach, jed
nakże oszacowana na podstawie obser
wacji radiowych w linii wodoru na 
21 cm ilość gazu międzygwiezdnego 
jest zbyt mała, by sama z siebie mogła 
wytłumaczyć obecny w widmach Cyg 
X-3 deficyt miękkich (tzn. o energiach 
poniżej 10 keV) fotonów rentgenow
skich. Rysunek 2 zawiera bardziej 
szczegółowy opis zjawiska absorpcji 
i jonizacji wraz z przykładowymi wid
mami rentgenowskimi.

W kontekście Cyg X-3 hipoteza 
masywnej gwiazdy z silnym wiatrem 
gwiazdowym ma jeszcze jedną zale
tę. W naturalny sposób wydaje się tłu
m aczyć obserw ow aną m odulację 
emisji rentgenowskiej z okresem or

bitalnym. Wedle tej teorii modulacja 
powstaje, gdy obiekt zwarty, w pobli
żu którego są produkowane fotony 
rentgenowskie, w ruchu orbitalnym 
wokół środka masy układu zmienia 
swoje położenie względem obserwa
tora i gwiazdy towarzysza. Maksimum 
emisji rentgenowskiej jest obserwo
wane, gdy obiekt zwarty znajduje się 
pomiędzy obserwatorem i gwiazdą to
warzyszem (oczywiście niedosłownie, 
gdyż oś układu nie jest dokładnie pro
stopadła do osi w idzenia, zobacz 
rys. 1). Wtedy też, w swej wędrówce 
do obserwatora, fotony rentgenowskie 
jedynie niewielką część drogi przeby
wają w wietrze, są więc stosunkowo 
słabo zaabsorbowane. Minimum zaś 
powinno nastąpić, kiedy obiekt zwar
ty znajdzie się za towarzyszem, a fo
tony mają do przebycia w wietrze 
znacznie dłuższą drogę.

Taka m odulacja pow inna być 
przede wszystkim obserwowana na 
niskich energiach (ok. 1 keV), gdzie 
absorpcja w wietrze jest największa, 
a jej głębokość powinna stopniowo 
maleć ze wzrostem energii aż do oko
ło 30 keV, gdzie absorpcja fotonów 
jest znikoma. Tymczasem obserwacje 
pokazują coś zupełnie innego. Otóż, 
głębokość modulacji prawie nie za
leży od energii, tzn. są modulowane 
zarówno niskie energie, jak i wyso
kie i to z niemalże identyczną ampli
tudą. Wskazuje to na bardzo znaczne

rozpraszanie promieniowania, jakie 
zachodzi w silnie zjonizowanym ga
zie lub na obecność w wietrze mate
rii, która jest całkowicie nieprzezro
czysta dla promieniowania, a której 
ilość dodatkowo zależy od fazy. Na 
dodatek, maksimum modulacji nie 
następuje w fazie 0,5, ale około 30 
min później. Krzywą zmian blasku 
ilustruje rys. 3.

Oczywiście, fizyka tak gwałtow
nych wiatrów gwiazdowych, jakie ob
serwuje się w gwiazdach typu WR, jest 
niezwykle skomplikowana, a obec
ność drugiego obiektu wewnątrz wia
tru komplikuje wszystko jeszcze bar
dziej. Wiatr taki oświetlony silnym 
promieniowaniem rentgenowskim 
zmienia swoje właściwości, takie jak 
prędkość czy stopień jonizacji. W wie
trze powstają fale uderzeniowe, a za 
obiektem zwartym struktura podobna 
do kilwateru, jaki zostawia na po
wierzchni wody pędząca motorówka. 
Ponadto wiadomo, że wiatry gwiazd 
WR nie są jednorodne, ale część ma
terii na skutek niestabilności termicz
nych ulega „zbryleniu”, tzn. wiatr za
wiera zgęszczenia materii, których 
gęstość może być nawet 100 razy 
większa niż gęstość otaczającej je jed
norodnej części wiatru. Fizyka takie
go wiatru i jego oddziaływania z pro
m ieniowaniem rentgenowskim  to 
materiał na zupełnie oddzielny arty
kuł lub nawet na doktorat.

4/2007 U r a n i a  -  Po st ę p y  A s t r o n o m ii 153



>o
.X

Ł
Ed

En ergy [ keV ]

Rys. 2. Wiatr gwiazdowy wystawiony na działanie silnego promieniowania rentge
nowskiego ulega jonizacji. Mianowicie, gdy fotony rentgenowskie podróżujące w wie
trze napotkają na swojej drodze atom, zderzają się z otaczającymi jądro elektronami 
i przekazują im swoją energię. Elektrony z dodatkową energią mogą przejść na wyż
szą orbitę wokół jądra, do tzw. stanu wzbudzonego, lub zupełnie oderwać się od ją
dra. O fotonie, który w ten sposób został bezpowrotnie stracony, mówimy po prostu, 
że został zaabsorbowany. Nie dotyczy to jednak wszystkich fotonów w jednakowym 
stopniu. Pod względem absorpcji preferowane są fotony o energiach odpowiadają
cych przejściom pomiędzy poszczególnymi stanami energetycznymi atomów. Odpo
wiadające energiom fotonów rentgenowskich przejścia atomowe posiadają takie pier
wiastki, jak np. tlen, krzem, siarka czy żelazo. Obecność tych pierwiastków w wietrze 
gwiazdowym czy ośrodku międzygwiezdnym skutkuje znacznym deficytem fotonów 
w miękkim zakresie widma.

Poniżej przedstawiam wyniki transferu promieniowania rentgenowskiego przez wiatr 
gwiazdowy. Początkowe widmo wyemitowane z pobliża czarnej dziury narysowane 
jest ciemną gładką linią. Pozostałe widma z wieloma dyskretnymi cechami widmowy
mi odpowiadają wiatrom o różnych tempach utraty masy z gwiazdy towarzysza, przy 
czym im większe tempo utraty masy, tym oczywiście wiatr jest bardziej gęsty i bardziej 
absorbuje. Dla rzadszych wiatrów pierwiastki odpowiadające za absorpcje poniżej
1 keV są całkowicie zjonizowane, tzn. nie posiadają żadnych elektronów wokół jądra, 
w związku z czym nie absorbują a fotony o energiach mniejszych niż około 1 keV 
mają szansę przedostać się przez wiatr.

Widma pokazane w panelu (a) zostały przetransmitowane tylko przez wiatr gwiaz
dowy, natomiast widma w panelu (b) przeszły również przez ośrodek międzygwiezd
ny i właśnie w takiej formie je obserwujemy. Warto zauważyć, że wiatr gwiazdowy nie 
tylko absorbuje, ale również emituje w liniach. Taka emisja następuje, gdy wybite wcześ
niej z atomu elektrony lub elektrony wzbudzone na wyższe powłoki powracają na 
swoje miejsce, wyemitowywując nadwyżkę promieniowania. Taki proces nazywamy 
rekombinacją

Problemy z tożsamością Cyg X-3 
nie ograniczają się jedynie do normal
nego składnika układu, ale dotyczą tak
że obiektu zwartego. Do tej pory nie 
udało się stwierdzić, czy jest to czarna 
dziura czy też gwiazda neutronowa. 
Znaczną pomocą w identyfikacji były
by obserwacje optyczne, tych jednak 
nie posiadamy. Nawet kosmiczny tele
skop Hubble’a nie był w stanie dostrzec 
Cyg X-3 poprzez pokłady gazu i pyłu 
galaktycznego.

Jednym ze zjawisk, które powinno 
odróżniać gwiazdę neutronową od czar
nej dziury, jest akrecja. Akrecja na 
gwiazdę neutronową, posiadającą 
twardą powierzchnię, różni się od akre- 
cji na czarną dziurę, dla której materia 
przechodząca przez horyzont zdarzeń 
jest bezpowrotnie tracona. I rzeczywi
ście, widma rentgenowskich układów 
podwójnych różnią się znacząco w za
leżności od obiektu zwartego, jaki za
wierają. Cóż z tego jednak, gdy widma 
Cyg X-3 nie przypominają niczego zna
nego do tej pory. Cyg X-3 wydaje się 
łamać wszelkie kanony.

Dominujący stan widmowy w Cyg 
X-3 to tzw. stan twardy. W ogólności 
widmo promieniowania rentgenow
skiego w tym stanie jest względnie 
twarde, tzn. charakteryzuje się silną 
emisją na wysokich energiach, powy
żej ok. 10 keV. Stan ten jest też zwią
zany z silną emisją promieniowania 
radiowego, skorelowanego z promie
niowaniem rentgenowskim. Obie te 
cechy zachodzą w Cyg X-3, ale w spo
sób silnie zmodyfikowany w porów
naniu z innymi układami podwójny
mi. Widmo tego stanu odpowiada 
niskiej tem peraturze elektronów. 
W Cyg X-3 wynosi ona zaledwie kil
ka keV, tymczasem w innych układach 
sięga kilkudziesięciu lub więcej keV. 
W widmie Cyg X-3 obserwuje się rów
nież znane z innych obiektów efekty 
tzw. odbicia komptonowskiego. Na
stępuje ono, gdy wysokoenergetycz
ne fotony w zetknięciu z m aterią
o względnie niskiej temperaturze ule
gają rozproszeniu na elektronach, 
przekazując im część swojej energii. 
W wyniku tego fotony, które przed 
rozproszeniem zajmowały wysoko
energetyczną część widma, po rozpro
szeniu są obserwowane na niższych 
energiach. Efektem tego zjawiska jest 
charakterystyczny garb w widmach 
rentgenowskich około 20— 30 keV

oraz silna fluorescencyjna linia żela
za około 6,6 keV. I tym razem Cyg 
X-3 nas zaskakuje, gdyż siła odbicia

wydaje się być nawet 50 razy większa 
niż w przypadku innych układów. Mó
wimy o nim, że jest zdominowany
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Rys. 3. Schemat tzw. sfazowanej krzywej zmian blasku, gdzie przedział od 0 do 1 
odpowiada 1 okresowi orbitalnemu. Rzeczywista krzywa zmian blasku zmienia się 
z okresu na okres, jednak jeśli uśredni się ją  po wielu okresach orbitalnych, wynikiem 
jest taki właśnie kształt. Jest on bardzo stabilny i niezmienny na przestrzeni wielu lat, 
tzn., jeśli weźmiemy zbiory obserwacji z różnych okresów i uśrednimy je niezależnie 
od siebie, otrzymamy niemal identyczne kształty. Widać z niego wyraźnie, że maksi
mum modulacji jest opóźnione względem fazy 0,5, czyli fazy, gdy obiekt zwarty znaj
duje się pomiędzy nami i towarzyszem

przez odbicie. Pod tym  w zględem  
przypomina niektóre galaktyki typu 
Seyferta, gdzie zamiast źródła cen
tralnego obserwuje się jedynie jego 
odbicie.

Jeśli odejmiemy składnik odbity 
z widma, rezultat zupełnie nie przypo
mina widm stanu twardego w innych 
układach  podw ójnych . N iek tó rzy  
uczeni wręcz twierdzą, że Cyg X-3 nie 
posiada stanu twardego. Inni uważają, 
że owszem, posiada i zwracają uwagę 
na korelacje pomiędzy promieniowa
niem  rentgenow skim  i radiow ym . 
Rzeczywiście korelacja taka jest ob
serwowana w stanie twardym wielu 
obiektów, zarówno układów z czarna 
dziurą, jak i z gwiazdą neutronową. 
Źródłem promieniowania radiowego 
jest w tym przypadku dżet, czyli stru
mień materii wypływający z wielką 
prędkością z pobliża obiektu zwarte
go. Taki dżet stanu twardego udało się 
zaobserwować, np. w Cyg X-1. Zasad
niczo, korelacja w widmowym stanie 
twardym, o której teraz mowa, polega 
na tym, że wzrostowi jasności rentge
nowskiej towarzyszy wzrost jasności 
radiowej dżetu. Formalnie, korelacja 
ta ma postać LR oc L ° J (gdzie LR sym- 
b o lizu je  ja sn o ść  rad iow ą, zaś L x 
miękką jasność rentgenowską) i roz
ciąga się na przynajmniej trzy rzędy 
wielkości w jasności rentgenowskiej. 
Są też dowody na to, że można ją  
przedłużyć aż do układów z bardzo 
masywnymi czarnymi dziurami znaj
dującymi się w centrach aktywnych 
jąder galaktyk, a korelacja ta wtedy 
jako całość jest elementem tak zwa
nej „fundamentalnej płaszczyzny ak
tywności czarnych dziur”. Jednak to 
nie znaczy, że korelacja ta dotyczy je 
dynie układów z czarną dziurą. Po
dobną korelację obserwuje się również 
w układach z gw iazdą neutronową, 
z tą  jednak  różnicą, że w ykładnik 
w równaniu opisującym korelację jest 
wyższy i wynosi 1,4. Gdzie w tym 
kontekście można umieścić Cyg X-3? 
Choć w sensie jakościowym obserwo
wana w „stanie twardym” korelacja 
rentgenow sko-radiow a je s t zgodna 
z zasadą im więcej promieniowania 
rentgenowskiego, tym więcej radiowe
go, to w sensie ilościowym nie pasuje 
ani do czarnych dziur, ani do gwiazd 
neutronow ych. Dla danej jasności 
rentgenowskiej emisja radiowa jest sil
niejsza. Możliwe, że to jedynie efekt

pozorny powstały w wyniku źle osza
cowanej rzeczywistej jasności rentge
nowskiej układu i nie byłoby to wcale 
zaskakujące, zważywszy, jak  silnie 
układ ten jest zaabsorbowany. Niewy
kluczone jednak, że to kolejny i nie 
jedyny w tym kontekście przejaw in
dywidualizmu w wydaniu Cyg X-3. 
Interesująca sytuacja jest wówczas, 
gdy układ przechodzi do stanu mięk
kiego. Wypadki przybierają nieocze
kiwany obrót.

Rentgenowski stan miękki to stan 
zdominowany przez promieniowanie 
o niskich energiach z maksimum oko
ło 1 keV. Uważa się, że jest to emisja 
dysku akrecyjnego z niewielkim dodat
kiem wysokoenergetycznego promie
niowania, pochodzącym z rozpraszania 
fotonów dyskowych na elektronach 
z bardzo gorącej plazmy znajdującej się 
ponad dyskiem. Stan ten jest jaśniej
szy od stanu twardego, gdyż prawdo
podobnie odpowiada większemu tem
pu akrecji materii na obiekt zwarty.

Na rys. 4 przedstawiam płaszczyznę 
wyznaczoną przez miękkąjasność rent
genowską lub, innymi słowy, strumień 
miękkich fotonów rentgenowskich oraz 
strumień radiowy na częstotliwości 2—  
— 15 GHz. Na płaszczyźnie została na
kreślona ścieżka, po której porusza się 
Cyg X-3. Prawdopodobnie ruch po 
płaszczyźnie jest sterowany tempem 
utraty masy z gwiazdy towarzysza,

a więc pośrednio zm ieniającym  się 
tempem akrecji. Zaś rolę pośrednika 
pomiędzy dyskiem akrecyjnym a dże
tem pełni pole magnetyczne.

Pierwsza odcinek ścieżki z począt
kiem w lewym dolnym rogu i sięgają
cy aż do czerwonego punktu reprezen
tuje „stan twardy”. Cyg X-3 porusza się 
wzdłuż tej ścieżki, a wahaniom tempa 
akrecji towarzyszą skorelowane zmia
ny jasności rentgenowskiej i jasności 
dżetu. Wzrost tempa akrecji powoduje 
wzrost emisji rentgenowskiej i mocy 
dżetu.

Taka sytuacja nie trwa jednak wiecz
nie i choć tempo akrecji rośnie, wzrost 
emisji radiowej zostaje wstrzymany. 
Pierwszy punkt na schemacie symbo
lizuje przybliżony moment przejścia 
układu ze stanu twardego do miękkie
go. Jak dotąd nie jest jasne, na czym 
polega wyjątkowość punktu przejścio
wego i jakie procesy inicjują przejście 
pomiędzy stanami, a jednocześnie unie
możliwiają dalszy wzrost mocy dżetu. 
W stanie miękkim korelacja rentge
nowsko-radiowa przechodzi w antyko- 
relację i gdy jasność rentgenowska kon
tynuuje swój wzrost, dżet gwałtownie 
zanika.

D rugi charak terystyczny  punkt 
ścieżki znajduje się w obszarze wyż
szych tem p akrecji. Zanim  jednak  
układ do niego dotrze, źródło może 
swobodnie poruszać się po ścieżce,
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a spadek tempa akrecji spowoduje au
tomatyczny powrót Cyg X-3 do stanu 
twardego. Sytuacja ulega zmianie po 
przekroczeniu drugiego punktu przej
ściowego. Poza tym punktem powrót 
do stanu twardego po ścieżce wstecz, 
z jakiś powodów wydaje się być nie
możliwy. Cyg X-3 znajduje się wtedy 
w najniższym punkcie diagramu, osią
gając maksymalną jasność rentge
nowską podczas gdy emisja radiowa 
dżetu niewiele przewyższa emisję ra
diowego tła kosmicznego. Co dokład
nie dzieje się wtedy wewnątrz ukła
du, nie wiadomo. Możemy jedynie 
spekulować, że duża ilość napływają
cej materii „zaczopowała” wypływ 
dżetu. Materia ta jednak nie zostaje 
całkowicie zakreowana na obiekt 
zwarty, ale raczej wydaje się groma
dzić w centralnych rejonach układu, 
gdzie w ekstremalnych warunkach 
pole magnetyczne kotłuje się z mate
rią i promieniowaniem. Powoduje to 
prawdopodobnie powstanie ogromne
go ciśnienia, które zostaje uwolnione, 
gdy tylko tempo akrecji spadnie. Wte
dy z układu, w postaci dżetu, z relaty
wistyczną prędkością zostaje wystrze
lona nagromadzona w nim materia. 
Podczas takiego wybuchu Cyg X-3 
staje się najjaśniejszym radiowo ukła
dem rentgenowskim na niebie, a dżet 
jest tak wielkich rozmiarów, że bez

problemu udało się zaobserwować 
jego rozciągłą strukturę. Po wybuchu 
układ najczęściej powraca do stanu 
twardego lub obserwuje się kolejne 
rozbłyski. Taki schemat zachowania 
je s t czymś zupełnie unikatowym 
w środowisku rentgenowskich ukła
dów podwójnych. Np. Cyg X-1, z któ
rym już wielokrotnie porównywali
śmy głównego bohatera tego artykułu, 
w swojej wędrówce po podobnym do 
rys. 4 diagramie dochodzi jedynie do 
drugiego punktu przejściowego, gdyż 
prawdopodobnie nigdy nie osiąga wy
starczająco wysokiego tempa akrecji, 
by go przekroczyć, a rozbłysków ra
diowych nie zaobserwowano nigdy.

Można jeszcze dodać, że emisja 
z dżetu obecnego w Cyg X-1 jest mo
dulowana z okresem orbitalnym, gdy 
dżet porusza się wraz z obiektem zwar
tym w wietrze towarzysza, gwiazdy 
typu widmowego O. W przypadku Cyg 
X-3 takiej modulacji nigdy nie zaob
serwowano.

Wyjaśnienie przedstawionych po
wyżej zagadek, a które, tak na margi
nesie, stanowią jedynie czubek góry 
lodowej, jest zapewne możliwe, wy
maga to jednak zaplanowania wielu 
nowych, skoordynowanych kampanii 
obserw acyjnych, prowadzonych 
w różnych dziedzinach widma jedno
cześnie. Potrzebna jest również szcze-

sian | sum Zgaszony
tw ardy  , m iękki

Strumień miękkich X 
tempo akrecji

Rys. 4. Ścieżka, po której porusza się 
Cyg X-3 na płaszczyźnie wyznaczo
nej przez strumień miękkich fotonów 
rentgenowskich i strumień fotonów ra
diowych emitowanych przez dżet. 
Szczegółowy opis zjawiska znajduje 
się w tekście. Podpisy na rysunku 
wzdłuż poszczególnych gałęzi diagra
mu opisują różne stany radiowe, 
a strzałki dopuszczalny kierunek ruchu 
po diagramie

gółowa analiza widm pochodzących 
z różnych stanów widmowych i faz or
bitalnych, a modelowanie nie może się 
opierać jedynie na prostych modelach 
fenomenologicznych, jakie stosowano 
do tej pory, ale powinno być związa
ne z symulacjami hydrodynamiczny
mi wiatrów gwiazdowych w układach 
podwójnych oraz ścisłymi obliczenia
mi transferu promieniowania w optycz
nie grubej plazmie. W grudniu planu
je się wystrzelenie na orbitę nowego 
satelity GL AST, obserwującego Ko
smos w promieniach gamma na ener
giach od 10 MeV do 100 GeV. Obser
wacje te dostarczą zupełnie nowych 
elementów do naszej kosmicznej ukła
danki i kto wie, być może pomogą 
uchylić rąbka tajemnic, które skrywa 
Cyg X-3.

Mgr Anna Szostek jest doktorantką 
Centrum Astronomicznego PAN 
w Warszawie. Stara się rozwikłać ta
jemnice fizyki obiektów zwartych. 
Przygotowuje rozprawę doktorską 
pod opieką prof. Andrzeja Zdziar
skiego na temat omawianego tu 
obiektu

OGŁOSZENIE
Pragniemy zawiadomić, że Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Miło
śników Astronomii zamierza wznowić wydawanie biuletynu „The Astronomi
cal Reports” — dawnego dodatku naukowego „Uranii” — obecnie w formie 
samodzielnego biuletynu. Biuletyn ten ukazywał się w latach 80. w cyklu 
1 tomu na rok, można go nadal znaleźć na aktualnych listach astronomicz
nych czasopism naukowych.

W obecnej formie pismo ma być skierowane przede wszystkim do mło
dych naukowców (w tym magistrantów i doktorantów astronomii i dziedzin 
pokrewnych), a także tych miłośników astronomii, którzy wykonują samo
dzielne obserwacje o charakterze naukowym.

Pragniemy, aby stało się ono miejscem, gdzie młodzi naukowcy i miłośni
cy astronomii nabiorą doświadczenia w prezentacji własnych osiągnięć w tej 
dziedzinie.

Zapraszamy również tych z Państwa, którzy posiadająjuż doświadczenie 
w tym zakresie, aby, publikując w naszym biuletynie, stali się mentorami swych 
młodszych kolegów, dając przykład swoimi pracami.

Przewidujemy wydawanie przynajmniej jednego numeru w roku kalenda
rzowym, jednak w przypadku większego zainteresowania Autorów cykl wy
dawniczy może zostać skrócony.

Biuletyn będzie rozsyłany do wszystkich polskich ośrodków naukowych 
zajmujących się astronomią i dziedzinami pokrewnymi.

Prace, jak również wszelkie zapytania, należy przesyłać w formie elektro
nicznej na adres: AstrRep@vistula.wis.pk.edu.pl

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTMA
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rozmaitości

Nowa, „toruńska” planeta
Międzynarodowy zespół astronomów 

kierowany przez dra hab. Andrzeja Nie
dzielskiego i prof. Aleksandra Wolszcza- 
na przy współudziale dra hab. Macieja 
Konackiego odkrył planetę o masie 4,6 
masy Jowisza na orbicie wokół gwiazdy 
HD 17092.

Dr hab. Andrzej Niedzielski jest pra
cownikiem Centrum Astronomii Uniwer
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (CA 
UMK), prof. Aleksander Wolszczan pra
cownikiem Uniwersytetu Stanowego 
Pensylwanii (PennState) oraz UMK, 
a dr hab. Maciej Konacki pracownikiem 
Centrum Astronomicznego Mikołaja Ko
pernika PAN w Toruniu.

Gwiazda HD 17092 to trzecia dotych
czas odkryta najmasywniejsza gwiazda 
z planetą. Jest ona 2,3 razy cięższa od 
Słońca, a jej średnica jest dziesięciokrot
nie większa. Gwiazda ta znajduje się w 
gwiazdozbiorze Perseusza, w odległo
ści około 300 lat świetlnych od Ziemi i nie 
jest widoczna nieuzbrojonym okiem.

HD 17092 to tzw. czerwony olbrzym, 
gwiazda znacznie bardziej zaawanso
wana ewolucyjnie (starsza) niż nasze 
Słońce, które znajdzie się na podobnym 
etapie ewolucji za około 5 mld lat. Czer
wone olbrzymy to gwiazdy, które wyczer
pały już w swych jądrach wodór i ich źró
dłem energii jest wodór spalany w kon
centrycznej otoczce, która w miarę cza
su „wędruje” ku zewnętrznym warstwom 
gwiazdy. W efekcie centralne obszary 
gwiazdy, pozbawione już wodoru, zapa
dają się pod wpływem grawitacji, a ze
wnętrzne ekspandują. Gwiazdy te stają

się coraz większe, a ich temperatury 
maleją— stąd nazwa.

HD 17092 b została odkryta w wyni
ku szerokiego przeglądu prowadzone
go we współpracy Uniwersytetu Stano
wego Pensylwanii i Uniwersytetu Miko
łaja Kopernika w Toruniu. Przegląd ten 
obejmuje około 1000 gwiazd zaawan
sowanych ewolucyjnie, których prędko
ści radialne są monitorowane telesko
pem Hobby-Eberly w Teksasie (HET) już 
od czterech lat. Ogromne rozmiary tego 
teleskopu, o średnicy głównego zwier
ciadła 9,2 m, jednego z największych na 
świecie, pozwalają na precyzyjne pomia
ry prędkości słabych, niewidocznych 
gołym okiem gwiazd. Obecnie osiąga
na rutynowo dokładność prędkości w ra
mach przeglądu to około 5 m/s, czyli oko
ło 18 km/godz. W skład zespołu poza 
wymienionymi wyżej wchodzą mgr 
Grzegorz Nowak, doktorant w CA UMK 
w Toruniu, dr Gracjan Maciejewski, asy
stent w CA UMK w Toruniu, dr M. Shao 
i dr C. Gelino z Caltech/Jet Propulsion 
Laboratory w Pasadenie, dr M. Shetro- 
ne z Obserwatorium McDonald w Tek
sasie i prof. L. Ramsey z PennState.

kw

Pierścień ciemnej materii
Podczas opracowywania map roz

mieszczenia materii w gromadzie galak
tyk Cl 0024+17 astronomowie uzyskali 
jeden z najsilniejszych dowodów na ist
nienie ciemnej materii we Wszechświe- 
cie. Z obserwacji wykonanych za pomocą 
kosmicznego teleskopu Hubble’a wyod
rębniono pierścień materii otaczający

nowe, powstałe z czołowego zderzenia 
dwóch gromad skupisko galaktyk.

Ciemna materia nie jest widoczna dla 
obserwatora w sposób bezpośredni, ale 
jej położenie jest możliwe do określenia 
w wyniku analizy grawitacyjnego oddzia
ływania z materią zwykłą.

Gęstsze skupiska ciemnej materii 
bardziej zniekształcają światło pocho
dzące od galaktyk tła niż obszary, gdzie 
tej materii jest niewiele

Obserwowana gromada galaktyk 
znajduje sie ok. 5 mld lat świetlnych od 
nas, a sam pierścień ma ok. 2,6 min lat 
świetlnych średnicy. O powstaniu takie
go pierścienia nie wiemy zbyt wiele, ale 
z komputerowych symulacji kolizji gro
mad galaktyk wynika, że ciemna mate
ria opada na centrum nowej gromady, 
a następnie zostaje odrzucona. Podczas 
owego odrzutu i zmiany kierunku wza
jemna grawitacja spowalnia rozchodze
nie się materii i w efekcie gromadzi ją  
w postaci obserwowanej obręczy.

kw

Gromada galaktyk Cl 0024+17. Fot. univer- 
setoday.com

Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne 
„GRUPA LOKALNA” zaprasza na:

XI OGÓLNOPOLSKI ZLOT MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII
— OZMA 2007

Termin: 9-12 sierpnia 2007 (czwartek-niedziela) 
Miejsce: teren stacji obserwacyjnej PPSAE w Niedźwia
dach, gm. Szubin, woj. kujawsko-pomorskie (teren zlo
tu położony jest wśród czystych lasów, z dala od miej
skich świateł).
Zakwaterowanie: tylko własne namioty lub przyczepy 
kempingowe.
Organizatorzy zapewniają: 2 ciepłe posiłki, kiełbaski 
przy ognisku, okolicznościowe koszulki, dostęp do tele
skopów o średnicy lustra 250 i 400 mm, doskonałe wa
runki obserwacyjne (smolistoczarne niebo), wspaniałą 
zabawę i atmosferę. Tradycyjnie przyznawane będą na
grody Grand Oz w kategoriach: astrofotografia oraz 
sprzęt i inne dokonania.

Ponadto w programie zlotu: konkursy, prelekcje, wy
kłady, prezentacje własne, filmy i obserwacje (Perse
idy!). Dla każdego z uczestników gwarantujemy możli
wość zaprezentowania swoich dokonań. Ze względu na 
doskonałe warunki obserwacyjne panujące w Niedźwia
dach zabieramy swoje teleskopy!

OZMA to zlot nie tylko dla zaawansowanych miłośników 
astronomii, zapraszamy także początkujących, ich ro
dziny i przyjaciół.

Szczegółowe informacje na stronie: www.ozma.astro
nomia.pl. Zgłoszenia prosimy kierować do 31 lipca 2007 
roku, pocztą e-mail na adres: rkral@poczta.onet.pl, lub 
telefonicznie: kom. 691 468 800 ZAPRASZAMY!
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Krzysztof Gęsicki

W ciągu ostatnich 
dziesięciu lat analizowałem 
mgławice planetarne 
opierając się na 
obserwacjach widmowych 
i modelach komputerowych. 
We współpracy z Agnes 
Acker ze Strasbourga 
i z Albertem Zijlstra 
Z Manchesteru 
opracowaliśmy już wyniki 
dla setki PN. Po dyskusjach 
indywidualnych obiektów 
przyszedł czas na analizę 
całej próbki. Niedawno 
opublikowaliśmy 
w „Astronomy and 
Astrophysics Letters” 
porównanie mas gwiazd 
centralnych mgławic 
planetarnych oraz białych 
karłów i wyniki tej pracy 
chciałbym Państwu 
pokrótce przedstawić, 
po szczegóły odsyłając 
do oryginału (Gęsicki K. 
& Zijlstra A.A., 2007, 
A&A 467, L29)
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Mgławice 
planetarne 
i masy 
białych karłów

Mgławice planetarne
Mgławica planetarna to bardzo roz

legła i rozrzedzona otoczka wokół 
gwiazdy znajdującej się w ostatnich 
fazach swojej ewolucji. Gwiazda cen
tralna mgławicy, spalając wodór w fa
zie ciągu głównego, miała masę w prze
dziale 0,8-8 M@, a obecnie ma masę 
około 0,6 M@. Różnica tych wielkości 
to materia utracona przez gwiazdę, 
wywiana z niej przez wiatr gwiazdo
wy, znaczny w fazie czerwonego ol
brzyma, najintensywniejszy przy sa
mym końcu fazy AGB. Ta materia, 
pozostająca wokół gwiazdy w formie 
rozrzedzonej, ekspandującej otoczki, 
jest poddawana oddziaływaniu dwóch 
czynników, tworzących z niej mgławi
cę planetarną. Pierwszym jest małoma- 
sywny, ale szybki wiatr z rozgrzewają
cej się stopniowo gwiazdy, drugi to 
promieniowanie gorącej gwiazdy joni
zujące otoczkę. Oba czynniki kształtu
jące mgławicę są zmienne w czasie, 
gdyż ewolucja gwiazdy jest na etapie 
post-AGB bardzo przyspieszona. Roz
pędzany promieniowaniem wiatr wie
je tym szybciej, im gorętsza staje się 
gwiazda. Strumień jonizujący także ro
śnie ze wzrostem temperatury gwiaz
dy, by później słabnąć ze spadkiem jej 
jasności.

U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII

Po krótkim okresie spektakularnej 
widoczności PN stopniowo rozwiewa 
się w przestrzeni wokółgwiezdnej. 
Sama gwiazda centralna w dalszym 
ciągu stygnie, jej ewolucja spowalnia, 
CSPN stopniowo przekształca się 
w białego karła. Masa WD była w za
sadzie już określona po opuszczeniu 
przez gwiazdę fazy AGB. Wodorowo- 
-helowa otoczka wokół zwyrodniałe
go jądra węgłowo-tlenowego, odpo
wiedzialna za atmosferę i wiatr CSPN, 
za rozmaitość widm i zachowań ewo
lucyjnych, ma znikomą masę. Jeśli 
umiemy określić masę CSPN, to zna
my masę tworzącego się z niej WD.

Modele komputerowe
W ykorzystywane przeze mnie 

w analizach PN programy komputero
we składają się z dwóch praktycznie 
niezależnych części: programu fotojo- 
nizacyjnego oraz programu profili li
nii emisyjnych. Sporządzenie modelu 
numerycznego mgławicy odtwarzają
cego obserwowane widmo emisyjne 
jest procesem wielostopniowym.

1. Gwiazda centralna jest przybli
żana przez ciało doskonale czarne
0 zadanej temperaturze efektywnej
1 dzielności promieniowania. Mgławi
ca przybliżana jest sferyczną warstwą
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Słowniczek użytych w artykule skrótów
AGB — asymptotyczna gałąź olbrzymów — późny etap życia gwiazdy, 
czerwony olbrzym, charakteryzujący się ogromną utratą masy

post-AGB — etapy życia gwiazdy po zakończeniu fazy AGB, w szczegól
ności etap mgławicy planetarnej

PN — mgławica planetarna

CSPN — gwiazda centralna mgławicy planetarnej

• typ [WR] — małomasywna gwiazda CSPN, w znakomitej większości 
przypadków bezwodorowa, z obecnymi w widmie silnymi liniami emi
syjnymi, upodabniającymi widmo do „zwykłej" masywnej gwiazdy WR 
(Wolfa-Rayeta)

• typ [WO] — gorąca gwiazda [WR]

• typ [WC] — chłodna gwiazda [WR]

• typ „wels” — gwiazda CSPN uboga w wodór, ale niekoniecznie go 
pozbawiona, z obecnymi w widmie słabymi liniami emisyjnymi

• typ O — zwykła gwiazda CSPN, bogata w wodór

WD — biały karzeł, czyli stygnące zwyrodniałe jadro węglowo-tlenowe 
z cienką otoczką o różnych cechach obserwacyjnych:

• typ DA — WD z czysto wodorową atmosferą bez linii helu

• typ DB — WD z atmosferą helową bez linii wodoru

• typ DBA — WD z atmosferą helową i słabymi liniami wodoru

gazu o zadanym promieniu zewnętrz
nym i wewnętrznym, zadanym radial
nym rozkładzie gęstości gazu oraz 
określonej masie całkowitej.

2. Obliczana jest struktura fotojo- 
n izacyjna modelu. R ezultatam i są: 
strumienie energii w liniach emisyj
nych oraz rozk łady  ja sn o śc i p o 
w ierzchniow ej (obrazy m gław icy) 
w różnych liniach widmowych.

3. Obliczony model porównywany 
jest z obserwowanymi parametrami 
mgławicy. Poprawiane są niektóre pa
rametry modelu początkowego i po
wtarzane obliczenia fotojonizacyjne. 
W przypadku niewielkiej liczby do
stępnych danych jest konstruowany 
model możliwie najprostszy.

4. W następnym etapie zakładany 
jest rozkład radialny prędkości eks
pansji mgławicy. Obliczone kształty 
linii em isyjnych porów nyw ane są 
z obserwowanym widmem, następnie 
pole prędkości jest korygowane i ob
liczenia profili powtarzane. Do znaj
dowania najlepszego zestawu parame
trów  sw obodnych  m odelu  zosta ł 
zaadaptowany program PIKAIA, wy
korzystujący algorytm genetyczny.

Masy CSPN
Otrzymane w wyżej opisanej pro

cedurze pole prędkości jest uśrednia
ne z wagą będącą rozkładem gęstości 
wzdłuż promienia PN. Rezultatem jest 
jeden parametr całkiem dobrze charak
teryzujący ekspansję mgławicy.

Tak wyznaczona średnia prędkość 
ekspansji oraz obserwowany rozmiar 
mgławicy służą do wyznaczenia jej 
wieku. Dla odróżnienia od innych 
możliwych oszacowań wiek taki na
zywamy dynamicznym. Z kolei wiek 
i temperatura efektywna gwiazdy po
zw alają  na in terpo lac ję  położenia 
gwiazdy pomiędzy torami ewolucyj
nymi. W ten sposób możemy wyzna
czyć jasność i masę CSPN.

Wszystkie dane dotyczące modelo
wanych mgławic i ich CSPN są udo
stępnione w sieci WWW na stronie 
domowej autora*. Cała próbka zawie
ra 101 obiektów z gwiazdami central
nymi: 23 typu [WR], 21 typu „wels” 
oraz 57 typu O.

Obliczenia ewolucji (życia) gwiazd 
prowadzone są od dziesięcioleci. Pro
gramy komputerowe modelujące życie 
gwiazd są cały czas krytycznie anali
* www.astri.uni.torun.pl/~gesicki

zowane i udoskonalane, i chociaż wy
kazują liczne niedostatki, to jednak do
starczają konkretnej wiedzy innymi 
sposobami niedostępnej. Rezultatem 
takich obliczeń są tzw. tory ewolucyj
ne, czyli po prostu tabele pokazujące, 
jak  dla danej gwiazdy zmieniają się 
z wiekiem parametry takie, jak tempe
ratura, jasność, masa. Takie tabele są 
także sporządzone dla gwiazd post- 
AGB.

Rysunek 1 ilu 
struje wykorzystane 
przy interpolacji za
leżności wiek-tem- 
peratura. Tory ewo
lu cy jn e  g w iazd  
post-AGB pochodzą 
z klasycznej już pra
cy Thomasa Blócke- 
ra. Różne symbole 
przedstawiają różne 
typy CSPN modelo
wanych przeze mnie 
mgławic. W astrofi
zyce dla ilustracji 
zachow ań ew olu
cyjnych gwiazd po
wszechnie prezento
wany jest diagram 
Hertzsprunga-Rus-

sela. Rysunek 2 pokazuje wszystkie 
obiekty naszej próbki właśnie na diagra
mie HR. Temperatury są te same, co na 
rys. 1, a jasności wynikają z interpolo
wanych położeń CSPN na torach ewo
lucyjnych.

Dotychczas stosowaną metodą sza
cowania masy CSPN było interpolowa
nie między torami ewolucyjnymi z wy
korzystaniem jasności L i temperatury

mo typu „echelle", czyli „szczebelkowe”. Długie pasmo widma jest 
w spektrografie dzielone na kawałki, które są rejestrowane na 
matrycy CCD jeden nad drugim, jak szczeble drabiny. W tym przy
kładzie długości fali wzrastają od dołu do góry, a w każdym rządku 
od lewej do prawej. Szare paski to widmo gwiazdy, zaczernienia 
na nim — emisje pochodzące z mgławicy. Najsilniejsza widoczna 
linia (z lewej u dołu) pochodzi od dwukrotnie zjonizowanego tlenu, 
z lewej u góry silna linia to wodorowa Ha
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efektywnej Tefr Dzielność promienio
wania L wyznaczamy niezbyt dokład
nie, możemy przyjąć, że z dokładno
ścią do czynnika 2. Większość CSPN 
lokuje się w niewielkim zakresie L. Dla 
torów ewolucyjnych zmiana masy od 
0,57 do 0,7 M@ odpowiada zmianie L 
o czynnik 3. Zatem na podstawie ob
serwowanej L masy będą wyznaczane 
nie lepiej, niż z dokładnością 0,1 M@. 
Dla tego samego zakresu mas dyna
miczne skale czasowe różnią się o czyn
nik 60. Jeśli więc wiek mgławicy sza
cujemy z dokładnością do czynnika 2, 
odpowiada to zmianie masy o 0,02 M@. 
Czyli nasza metoda poprawia dokład
ność.

Histogramy
Dla próbki 101 CSPN otrzymaliśmy 

bardzo wąski zakres mas: 0 ,55 - 
-0,66 M@. Średnia masa w całej prób
ce wyniosła 0,61 M@ i jest taka sama 
dla różnych typów CSPN. Rysunek 3 
przedstawia histogramy otrzymanych 
wartości: górna część pokazuje wszyst
kie 101 CSPN, dolna — dla różnych 
typów gwiazd.

Należy zauważyć różnice między 
histogramami. Dla typu O histogram 
jest bardzo zbliżony do gaussowskie
go, dla „wels” jest bardzo spłaszczo-

log  Tpff

Rys. 2. Diagram Hertzsprunga-Russela z zaznaczonymi modelowanymi 101 CSPN. Położenia są określone przez temperaturę ciała 
doskonale czarnego modelu oraz jasność interpolowaną z torów ewolucyjnych. Pełne kółka oznaczają CSPN typu [WR], puste — 
„wels” a plusy —  CSPN bez emisji. Linią przerywaną są wykreślone tory ewolucyjne dla CSPN typu O, przy liniach podano masy 
gwiazd wyrażone w masach Słońca. Linią ciągłą wykreślono izochrony, oznaczone przez wyrażony w tysiącach lat czas od momentu 
odrzucenia mgławicy

0 2 4 6 8
w iek  [1 0 0 0  la t ]

Rys. 1. Diagram wiek-temperatura z zaznaczonymi modelowanymi 101 CSPN. Poło
żenia są określone przez temperaturę ciała doskonale czarnego modelu oraz wiek 
dynamiczny obliczony z rozmiaru PN i średniej prędkości ekspansji. Pełne kółka ozna
czają CSPN typu [WR], puste — „wels” a plusy — CSPN bez emisji. Linią ciągłą są 
wykreślone tory ewolucyjne dla CSPN typu O (spalających wodór), przy liniach poda
ne są masy gwiazd wyrażone w masach Słońca
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0.696

0.625
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Rys. 3. Histogramy mas CSPN. Górna część: wszystkie modelowane PN. Dolna część: 
CSPN różnych typów

0.56 0.58 0.6 0.62
m asa  gwiazdy [M0]

0.64 0.66

ny, a dla [WR] wygląda na sumę 
dwóch składowych —  spłaszczonej 
oraz wąskiego piku. Można spekulo
wać, że „wels” i chłodne [WC] stano
wią zbliżoną grupę, a gorące [WO], bo 
to one składają się na wąski pik, sta
nowią osobną populację.

Porównanie z innymi 
wyznaczeniami

Niedawno publikowane były ana
lizy 9 CSPN na podstawie modeli at
mosfer, najlepsze z możliwych, jak 
sami autorzy określili: „state-of-the- 
art”. Dla 5 z 9 CSPN otrzymano duże 
masy bardzo bliskie granicy Chandra
sekhara. Okazuje się, że 3 z tych 5 
mają w naszej próbce zupełnie normal
ne masy.

Ralf Napiwotzki dyskutował war
tości otrzymane we wspomnianej pu
blikacji i nie potwierdził tamtych re
zultatów. Na podstawie analiz ruchów 
własnych w Galaktyce oraz składu 
chemicznego mgławic wnioskował, że 
należą one do populacji starego cien
kiego dysku, czyli mają mniejsze masy 
(masywne gwiazdy ewoluują szybko, 
więc nie mogą należeć do starej po
pulacji). Konkludował, że to modele 
atmosfer dają złe wyniki.

Znaleźliśmy 4 wspólne obiekty 
z naszej próbki z innymi danymi. 
Masy te wyznaczone metodami spek
troskopowymi są nieco większe od 
naszych, ale i w tym przypadku Napi
wotzki preferuje populację starego 
cienkiego dysku i małych mas. Mimo 
rozbieżności mas temperatury nasze 
i te wyznaczone spektroskopowo są 
w dobrej zgodności.

L. Stanghellini i E. V illaver ze 
współpracownikami w ostatnich latach 
wyznaczają masy CSPN z pozycji 
obiektów na diagramie HR. Otrzyma
li szerszy od naszego zakres jasności, 
i w konsekwencji większy zakres mas 
CSPN. Już kilkanaście lat temu R.Ty- 
lenda z D.Schónbemerem wykazali, że 
jest to błędne podejście, gdyż jasno
ści i temperatury modeli ewolucyjnych 
nie są tożsame z wyznaczanymi ob
serwacyjnie tzw. m etodą Zanstry. 
W swojej pracy zaproponowali popra
wienie takich wyznaczeń. Otrzymany 
przez nich histogram mas CSPN wy
kazuje zakres wartości dość podobny 
do naszego, choć ma mniejszą masę 
średnią 0,593 M@ i maksimum dla 
0,58 M@.

Masy białych karłów
Znane są różne metody wyznacza

nia mas białych karłów. Wymieńmy te 
najpowszechniejsze. Warto wspo
mnieć, że metoda pierwsza jest już tak 
dopracowana, że działa jak automat:

• dopasowanie widma modelowane
go do obserwowanego, przede wszyst
kim linii serii Balmera, wyznacza Tet[ 
i log g; trzeba jeszcze skorzystać z mo
deli ewolucyjnych i zależności M-R;

• metoda paralaks: fotometria BVRI 
i JHK określa temperaturę efektywną 
i promień kątowy gwiazdy, paralaksa 
pozwala oszacować dzielność promie
niowania i promień białego karła, sto
sując model ewolucyjny możemy wy
znaczyć masę fotometryczną;

• metoda grawitacyjnego przesunię
cia ku czerwieni wykorzystuje zależ
ność między przesunięciem prędkości, 
masą i promieniem gwiazdy.

Wśród specjalistów panuje opinia, że 
masy wyznaczane spektroskopowo są 
dość wiarygodne dla zakresu tempera
tur pomiędzy 15 000 a 40 000 K. Poza 
tym zakresem występują problemy przy 
konstruowaniu modeli atmosfer:

• dla gorętszych WD struktura at
mosfery modyfikowana jest przez, czę
sto nieznaną, zawartość metali i przez 
efekty non-LTE;

• dla chłodniejszych WD należy 
uwzględniać konwekcję, modele są 
czułe na długość drogi mieszania i na 
ilość helu wyniesioną na powierzchnię.

Występuje duża rozmaitość rozkła
dów mas białych karłów. Zwykłe DA

0 temperaturach 15—40 kK wykazują 
wąskie maksimum, nieco poniżej 
0,6 M@. Chłodniejsze WD dzielą się na 
bogate w wodór, o nieco większej śred
niej 0,61 M@ i znacznie szerszym roz
kładzie, oraz bogate w hel, o wyraźnie 
większej średniej 0,72 M@. Wśród WD 
bogatych w hel też występują różnice: 
czysto helowe DB wykazują rozkład 
gaussowski, gdy DBA wykazują roz
kład płaski.

Porównanie rozkładów mas 
CSPN i WD

Skoro najbardziej wiarygodne są 
masy WD otrzymane spektroskopowo 
dla typu DA i o pośrednich tempera
turach, to dla porównań z masami 
CSPN wybrałem takie właśnie obiek
ty. W ostatnim czasie w sieci WWW 
dostępne były dane dla 348 DA z tzw. 
Palomar Green Survey. Jerzy Madej 
udostępnił swoje dane dla 1175 DA ze 
Sloan Digital Sky Survey.

Ponieważ spodziewamy się, że WD 
typu DA z wodorową atmosferą po
chodzą od bogatych w wodór CSPN 
typu O, więc do porównania wybra
łem tylko te CSPN, pomijając [WR]
1 „wels”.

Popatrzmy na rys. 4 i zwróćmy 
uwagę na różną szerokość rozkładów 
i różne wartości maksimum.

Dyskusja 
Badamy różne populacje

Z powodu małych jasności obser
wujemy jedynie WD w najbliższym
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m a s a  g w i a z d y  [M Q]

Rys. 4. Porównanie histogramów CSPN typu O, czyli bez linii emisyjnych, z WD DA o temperaturach 
15 000 — 40 000K. Histogramy znacznie liczniejszych WD są przeskalowane dla czytelniejszego po
równania

sąsiedztw ie Słońca, 
podczas gdy mgławice 
planetarne obserwuje
my w całej Galaktyce.
Jednak nie obserwuje
my zmian w rozkła
dzie PN w różnych od
ległościach.

Bazujemy 
na jednym  
zestawie torów 
ewolucyjnych

Tory ewolucyjne są 
zależne od przyjęcia 
momentu zerowego, 
w którym kończy się 
wiatr AGB i zaczyna 
etap post-AGB. Zmia
na tego parametru prze
suwa skale czasowe, od 
któiych są zależne nasze wyznaczenia 
masy: np. opóźnienie zakończenia 
AGB o 1000 lat zredukowałoby nasze 
masy o 0,01 M@.

Tempo ewolucji na etapie post-AGB 
zależy także od przyjętego tempa utra
ty masy. Jednak obserwacje wiatrów 
wykazują, że te niepewności mają nie
wielki wpływ na skale czasowe ewo
lucji, zależne na tym etapie głównie od 
tempa reakcji jądrowych.

Masy WD nie są wyznaczane 
bezpośrednio

Przy wyznaczaniu mas WD korzy
sta się z teoretycznej zależności masa- 
-promień. Analizując modele atmosfer 
WD, trzeba wiedzieć, że dodatek helu 
w ilościach niewidocznych spektrosko- 
powo powiększa ciśnienie w atmosfe
rze, co może być interpretowane jako 
zwiększona masa. Przy tym wszystkim 
współczesna fizyka plazmy ciągle nie 
potrafi precyzyjnie opisać poszerzenia 
ciśnieniowego w gęstej plazmie.

Krytyczna analiza rozmaitych pu
blikacji pokazuje, że wyznaczanie mas 
WD metodą spektroskopową obarczo
ne jest błędami systematycznymi się
gającymi 0,1 dex w log g, co odpo
wiada błędowi wyznaczania masy 
rzędu 0,02 M@ i właściwie wyjaśnia
łoby rozbieżność maksimów histogra
mów z rys. 4.

Obserwowalność mgławic
Porównując szerokości histogra

mów należy wziąć pod uwagę fakt, że 
dużo łatwiej jest zaobserwować mgła

wicę wokół gwiazdy mniej masywnej 
—  ze względu na dłuższy czas ewolu
cji. Analiza skal czasowych torów 
Blóckera pokazuje jednak, że popraw
ki, owszem, można oszacować, ale nie 
będą większe niż o czynnik 10. Popra
wi to nieco dopasowanie masywnej 
strony histogramów, choć większych 
mas nie wyprodukuje.

CSPN o masach mniejszych niż 
0,56 M@ nigdy nie wyprodukują wi
docznej mgławicy ze względu na zbyt 
wolną ewolucję. W prezentowanych 
próbkach WD 30-50% obiektów ma 
masy w tym zakresie. Nie wyjaśnia to 
jednak obserwowanego spadku ilości 
CSPN tuż poniżej 0,6 M@.

Podwójność
W literaturze można znaleźć suge

stie, że oba skrzydła rozkładu mas WD 
pochodzą z układów podwójnych. Zle
wanie się układów podwójnych pro
wadzi do WD o dużych masach. Bli
ski składnik przechwytujący otoczkę 
może zmienić ewolucję jeszcze przed 
zapaleniem helu i doprowadzić do 
utworzenia WD z helowym jądrem 
i o małej masie. Zatem histogram dla 
pojedynczych WD mógłby być węż
szy. Publikowane były oszacowania, 
że oba scenariusze mogą obejmować 
około 10% wszystkich WD.

Czy nasze modele preferują poje
dyncze CSPN? Pewnie tak — bo do 
analizy sferycznymi modelami wybie
ramy mgławice symetryczne. Jest bar
dzo prawdopodobne, że sferycznie sy
metryczne PN powstają wokół gwiazd

pojedynczych, gdy układy podwójne 
produkują mgławice bipolarne w roz
maitych odmianach.

Nie wszystkie WD przeszły 
przez fazę PN

Moe & deMarco oszacowali na pod
stawie obliczeń syntezy populacji, że 
całkowita liczba PN w Galaktyce po
winna wynosić około 46 000. Zijlstra 
& Pottash na podstawie obserwacji osza
cowali faktyczną liczbę PN na 23 000. 
Wypada więc, że połowa WD przecho
dzi w swoim życiu przez fazę PN, co 
zgadza się z naszymi intuicjami.

Tempa narodzin WD i PN, biorąc 
pod uwagę rozliczne niedokładności, są 
porównywalne, wynoszą około 10 12 
PN/rok/pc3. Ale starsze oszacowania 
dawały dla PN liczby 2-3 razy więk
sze, co było sprzeczne z naszym rozu
mieniem ewolucji gwiazd.

Podsumowanie
Okazuje się, że nasza nowa metoda 

daje nie najgorsze wyniki. Rozbieżno
ści oczywiście istnieją, ale nie można 
za nie winić jedynie naszych wyzna
czeń, sprawa jest dużo bardziej skom
plikowana. Ważne, że mimo rozbież
ności, kolejne kawałki „ewolucyjnego 
puzzla” układają się w logiczną całość.

Dr hab. Krzysztof Gęsicki je s t a- 
diunktem w Centrum Astronomii 
UMK. Interesuje się teorią atmo
sfer gwiazdowych i fizyką mgławic 
planetarnych

162 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 4/2007



z kart historii

Eugene Merle Shoemaker (1928-1997)

Nazwisko Shoemaker stało się 
znane każdemu, gdy w lipcu 
1994 r. kometa Shoemaker- 

-Levy 9 zderzyła się z Jowiszem. Dzie
wiątka wskazuje, że to dziewiąta kome
ta odkryta przez Carolyn i Eugena Sho- 
emakerów i Davida Levy. Małżeństwo 
Shoemakerów było też odkrywcami 
wielu planetoid. Wielu astronomów 
uważało więc Eugene Shoemakera za 
znanego astronoma.

Tragiczna wieść o wypadku, który 
zdarzył się dziesięć lat temu, 18 lipca, 
na pustynnej drodze Terytorium Północ
nego w pobliżu granicy z Australią Za
chodnią, pojawiła się w Internecie tak
że na stronach poświęconych kometom. 
W czołowym zderzeniu samochodów na 
ostrym zakręcie drogi zginął Eugene 
Shoemaker jadący wraz z żoną do struk
tury uderzeniowej Goat Paddock. Jego 
żona Carolyn przeżyła wypadek.

Eugene M. Shoemaker był jednym 
z najwybitniejszych geologów. Sławę 
zawdzięcza badaniom struktur powsta
łych w wyniku uderzeń meteoroidów 
w Ziemię oraz badaniom Księżyca. 
Choć nie zajmował się badaniem sa
mych meteorytów, był jednym z naj
bardziej znanych członków The Mete- 
oritical Society.

Jednym  z p ierw szych  dokonań 
Shoemakera było znalezienie niepod
ważalnych dowodów na meteorytowe 
pochodzenie słynnego Krateru Mete
orytowego Barringera. W łatach 50. 
przeprowadził bardzo szczegółowe ba
dania tego krateru. W pobranych przez 
niego próbkach E.C.T. Chao wykrył 
coesyt —  wysokociśnieniową odmianę 
kwarcu. W 1960 r. Shoemaker odwie
dził basen Ries w południowych Niem
czech, pobierając próbki, w których 
Chao znów stwierdził obecność coesy- 
tu. Obecność tego minerału stała się 
odtąd istotnym wskaźnikiem meteory
towego pochodzenia struktur, w których 
występował.

Doświadczenie zdobyte przy bada
niu Krateru Meteorowego wykorzystał 
Shoemaker do badania kraterów księ
życowych. W roku 1962 wraz z Hack- 
mannem zaprezentował pierwszą geo
logiczną mapę Księżyca pokazując, jak

z rozm ieszczenia kraterów  
i struktur wokół nich można od
czytać geologiczną historię na
szego satelity. W tym czasie był 
już dyrektorem utworzonego 
przez siebie Wydziału Astroge- 
ologii w Instytucie Geologicz
nym USA.

Shoemaker uczestniczył od 
początku w programie badań 
Księżyca: najpierw analizując 
zdjęcia zrobione przez sondy 
Ranger, a następnie obrazy prze
kazywane przez lądowniki Sur- 
veyorw latach 1963-1968. Jego 
marzeniem było prowadzenie 
osobiście badań geologicznych 
na Księżycu. Niestety, nie po
zwoliło mu na to zdrowie. Kie
rował więc z Ziemi badaniami geologicz
nymi Księżyca podczas pierwszych 
wypraw Apollo.

Po przejściu na emeryturę w 1993 r. 
Shoemaker związał się z Obserwatorium 
Lowella we Flagstaff, w stanie Arizona 
(niedaleko słynnego krateru), gdzie roz
winął wraz z żoną program poszukiwa
nia przelatujących blisko Ziemi plane
toid i komet. Nie zrezygnował jednak 
z badań struktur po uderzeniach wiel
kich meteorytów. Zginął mając 69 lat.

Fragment listu Carolyn Shoemaker 
ze szpitala w Alice Springs:

Chociaż śmierć Gene'a jest wciąż 
dla mnie szokiem i wielką stratą dla nas 
wszystkich, Gene uważałby, że był to 
właściwy sposób odejścia. Opuścił nas 
robiąc coś, co bardzo lubił, z dala od 
wszelkich problemów tego świata, 
w kraju, który umiłował, mając u boku 
kobietę, która była jego życiową part
nerką przez 46 lat i zmarł szybko. Roz
mawialiśmy oboje o tym, że gdyby na
sze życie miało już się zakończyć, to 
żyliśmy pełnią życia. Mieliśmy wspa
niałe dzieci i blisko związaną ze sobą 
rodzinę. Nasze kariery naukowe przy
niosły nam mnóstwo satysfakcji. Mie
liśmy licznych przyjaciół w ciągu całe
go życia. A przede wszystkim byliśmy 
małżeństwem, w którym nasza wzajem
na miłość nie znała granic.

Jego niespełnionym marzeniem był 
lot na Księżyc...

7 stycznia 1998 r. z przylądka Cana
veral na Florydzie wystartował statek 
kosmicznego Lunar Prospector, unosząc 
na pokładzie poliwęglanową kapsułę- 
umę o długości 1 i 3/4 cala z prochami 
Eugena M. Shoemakera. Misja, której 
celem było poszukiwanie wody na Księ
życu, zakończyła się półtora roku póź
niej efektownym rozbiciem pojazdu na 
dnie jednego z zacienionych kraterów 
w pobliżu bieguna południowego, gdzie 
spodziewano się zalegania wodnego 
lodu. Kapsułę spowijał pierścień mo
siężnej folii z wyrytymi rysunkiami ko
mety Hale'a-Boppa i Krateru Meteoro
wego w A rizonie oraz fragmentem 
dram atu „Romeo i Julia” W illiam a 
Szekspira:

And, when he shall die,
Take him and cut him out in little 
stars,
And he will make the face o f he
aven so jine
That all the world will be in love 
with night,
And pay no worship to the garish 
sun.’

(ASP & JD)

* ...a gdy umrze, Weź go i potnij na maleń
kie gwiazdki; On lico niebios uczyni tak pięk
nym, Że świat się cały rozmiłuje w nocy Nie 
chcąc czcić dalej jaskrawego słońca, (prze
kład Macieja Słomczyńskiego).
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Optyka adaptywna 
w służbie czarnych dziur

Za pomocą nowoczesnej metody 
detekcji sygnału, jaką jest optyka ada
ptywna, astronomowie opracowali dane 
z hawajskiego Obserwatorium Kecka 
i uzyskali precyzyjne informacje o poło
żeniu dwóch supermasywnych czarnych 
dziur. Są one centrami oddalonych od 
nas o 300 min lat świetlnych i zderzają
cych się właśnie galaktyk.

1600 latom świetlnym

Obserwacje nowo powstającego two
ru o nazwie NGC 6240 odsłaniają że 
każda z czarnych dziur znajduje się 
w środku ratującego dysku złożonego 
z gwiazd i jest otoczona obłokiem mło
dych gromad gwiazd powstałych pod
czas zderzenia.

Obecność dwóch supermasywnych 
czarnych dziur w NGC 6240 została po 
raz pierwszy udowodniona w 2002 r., 
w obserwacjach rentgenowskich pocho
dzących z obserwatorium Chandra. 
W obszarze centralnym również na fa
lach radiowych zaobserwowano dwa 
prawie punktowe źródła. Jednakże pró
by skorelowania i dopasowania danych 
otrzymanych na różnych długościach fali 
różnymi instrumentami nie do końca się 
powiodły. Dopiero zastosowanie techni
ki optyki pozwoliło astronomom zlikwi
dować zaburzenia sygnału powstające 
w ziemskiej atmosferze i umożliwiło po
wiązanie ze sobą wielu danych obser
wacyjnych. Udało się w ten sposób wy
odrębnić najważniejsze składowe obiek
tu: gorący pył w podczerwieni, gwiazdy 
w podczerwieni i zakresie widzialnym 
oraz obszary położone najbliżej czar
nych dziur w promieniowaniu rentge
nowskim i radiowym. Na optycznych 
obrazach NGC 6240 widać, że ze
wnętrzne części kolidujących galaktyk są 
zniekształcone i tworzą długie ogony zło
żone z gwiazd, gazu i pyłu. W jaśniej
szym, centralnym obszarze obiektu znaj

dziemy dwa jądra w większości przesło
nięte przez ogromne chmury pyłowe. 
Podczerwone obrazy z Kecka pokazują 
jądro obiektu i jego bardzo złożonąstruk- 
turę oraz wiele słabych źródeł. Tymi źró
dłami są gromady młodych gwiazd, któ
rych powstanie umożliwiło zderzenie 
dwóch, obfitych w gaz galaktyk.

Zjawisko zlewających się galaktyk 
odgrywa prawdopodobnie jedną z waż
niejszych ról w ewolucji tych obiektów. 
Okazało się, że masa czarnej dziury 
znajdującej się w centrum galaktyki jest 
silnie powiązana z wielkoskalowymi wła
snościami tejże galaktyki. Jedna z hipo
tez wyjaśnia tę korelację powtarzający
mi się zderzeniami z innymi galaktyka
mi i w efekcie rozrostem zarówno czar
nej dziury, jak i całego obiektu.

Szacuje się, że obie czarne dziury 
w NGC 6240 zleją się w jeden obiekt za 
jakieś 10 — 100 min lat

kw

Inna Ziemia?
Astronomowie odkryli nową planetę 

poza Układem Słonecznym. Jest ona 
tylko o połowę większa od Ziemi, a na 
jej powierzchni być może występuje 
woda w ciekłej postaci.

Artystyczna wizja układu planetarnego 
z czerwonym karłem Gliese 581

Dwa lata temu zespół szwajcarskich, 
francuskich i portugalskich astronomów 
odkrył istnienie planety okrążającej 
gwiazdę Gliese 581. Jej masa wynosi 
15 mas Ziemi, a okres orbitalny 5,4 dnia. 
Kolejne obserwacje i ana
liza danych pozwoliły zna
leźć drugą planetę w ukła
dzie, 8 razy bardziej ma
sywną niż Ziemia i obiega
jącą gwiazdę co 84 dni.

Za pomocą 3,6-m tele
skopu ESO naukowcy od
kryli trzecią planetę tego 
układu o masie bliskiej 
5-krotnej masy naszej pla
nety.

Wszystkie one krążą 
dookoła gwiazdy umiera
jącej — czerwonego karła

o nazwie Gliese 581. Należy ona do 100 
najbliżej nam położonych gwiazd i znaj
duje się w odległości 20,5 roku świetl
nego w gwiazdozbiorze Wagi.

Ostatnio odkryta, ziemiopodobna 
egzoplaneta (taką nazwę stosuje się dla 
planet, które krążą wokół gwiazd innych 
niż Słońce) jest najmniejszym takim do
tąd odkrytym obiektem. Jej okres orbi
talny wynosi jedynie 13 dni. Znajduje się 
14 razy bliżej swojej gwiazdy niż Ziemia 
od Słońca, a mimo to nadal mieści się 
w strefie, w której jest możliwe rozwinię
cie się życia. Jest to możliwe dzięki temu, 
że macierzysta gwiazda jest około trzy 
razy mniej masywna i co najmniej 50 
razy słabsza od naszego Słońca. Ucze
ni oszacowali temperaturę powierzchni 
planety na 0-40°C, co oznacza, że mogą 
na niej występować zbiorniki ciekłej 
wody. Przewidywany promień planety to 
około 1,5 promienia ziemskiego, a do
kładniejsze szacunki sugerują że może 
być światem skalistym albo pokrytym 
oceanami.

Nowa planeta natychmiast stała się 
obiecującym celem dla wszelkich misji 
poszukujących życia pozaziemskiego.

kw

Tlen w Kosmosie
Nareszcie udało się wykonać obser

wacje, dzięki którym stało się pewne, że 
w ośrodku międzygwiazdowym wystę
pują cząsteczki tlenu.

Uczeni od dawna przewidywali, że 
tlen w tej postaci będzie wchodził w skład 
molekularnych obłoków międzygwiazdo- 
wych. Niestety, obserwacje z ostatnich 
20 lat zdawały się tego nie potwierdzać 
aż do teraz, kiedy to satelita Odin do
starczył danych w milimetrowym zakre
sie widma. Podstawową linię cząstecz
ki 0 2 wyodrębniono w widmie obłoku 
o nazwie Rho Oph A w gwiazdozbiorze 
Węża.

Tlen jest trzecim, po wodorze i helu, 
najobficiej występującym pierwiastkiem

Pierwsza linia molekularnego tlenu w obłoku międzygwiaz
dowym Węża. Fot. sciencedaily.com
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we Wszechświecie. Jest go dwukrotnie 
więcej niż węgla, co oznacza, że wystar
cza go, aby występował nie tylko w po
staci atomowej, ale i cząsteczkowej, 
a nawet wody czy cząsteczki wodorotle
nowej OH. Dotychczas jedynie cząstecz
ki tlenu nie dało się zaobserwować, a to 
z powodu bardzo obfitego jej występo
wania w naszej, ziemskiej atmosferze. 
Dane z obserwatoriów naziemnych nie 
były w stanie dostarczyć informacji o po
chodzeniu poszczególnych linii tleno
wych w zarejestrowanych widmach

Jedyną metodą rozdzielenia tych 
molekuł według pochodzenia (ziemskie
go i międzygwiazdowego) jest obserwa
cja satelitarna. Do tego celu służy 
szwedzko-francusko-fińsko-kanadyjski 
satelita Odin wyposażony w 1,1-metro- 
wy teleskop do obserwacji tlenu na 119 
GHz (w obszarach o temperaturze po
niżej 100 K na tej częstotliwości linia mo
lekuły tlenu jest najsilniejsza).

Z pierwszych pomiarów wynika, że 
obfitość 0 2 jest 1000 razy mniejsza niż 
się tego spodziewano. Problem może 
być związany z dość słabą (ok. 10 razy 
słabszą niż ludzkie oko) rozdzielczością 
kątową instrumentu. Nie jest do końca 
jasne, czy źródło emisji pochodzi dokład
nie z obranego do obserwacji celu. Po
miary z większą rozdzielczością będą 
wykonywane za pomocą kolejnego sa
telity — Herschela, którego wystrzele
nie planuje się na rok 2008.

kw

Para wodna na innej planecie
Amerykańscy astronomowie zidenty

fikowali cząsteczki wody w atmosferze 
jednej z planet spoza Układu Słonecz
nego.

Pomiarów i obserwacji dokonano za 
pomocą teleskopu kosmicznego Hub- 
ble’a, zinterpretowano na Uniwersytecie 
Harvarda, a teoretyczne modele opra
cował naukowiec Travis Barman z Ob
serwatorium Lowella we Flagstaff, w Ari
zonie.

Wśród danych obserwacyjnych zna
lazł on dowody wskazujące na obecność 
wody w atmosferze planety o nazwie 
HD209458b i nie przeczy, że takich 
obiektów może być więcej. W zasadzie 
uczeni przewidują istnienie pary wodnej 
w atmosferach większości planet poza- 
słonecznych, ale znajdują się one zbyt 
blisko swych macierzystych gwiazd, aby 
była możliwa ich obserwacja.

Obserwacje planety HD209458b od
dalonej od Ziemi o 150 lat świetlnych były 
możliwe jedynie dzięki temu, że od cza
su do czasu przechodzi ona przed tarczą

swej gwiazdy i atmosferą pochłania 
światło na odpowiednich długościach 
fali.

kw

universetoday.com

Heksagonalna chmura na Saturnie
Przelatując nad północnym obszarem 

Saturna, sonda Cassini uzyskała obraz 
niezwykle symetrycznej struktury. Jest 
nim znajdujący się w pobliżu bieguna 
Saturna obłok, który przybrał zdumiewa
jący kształt sześciokąta.

Pierwsze zdjęcie tego obszaru wyko
nał około 20 lat statek kosmiczny Voy
ager, ale dopiero teraz widać go w szcze
gółach. Sześciokątna chmura posiada 
znacznie większągrubość niż uczeni do
tąd sądzili i sięga do 100 km poniżej jej 
wierzchołka. Czymkolwiek jest owa 
struktura, występuje jedynie na biegu
nie północnym, wokół bieguna połu
dniowego wiruje ogromna burza hura
ganowa.

Cassini nie był 
w stanie wcześniej 
„sfotografować” pół
nocnych obszarów 
planety z powodu 
trwającej tam zimy.
Ciemność na biegu
nie Saturna trwa aż 
15 lat i dopiero teraz, 
gdy i tam nadchodzi 
wiosna, niezwykły 
obszar będzie moż
na zbadać pozosta
łymi instrumentami 
sondy.

Obraz uzyskano 
w podczerwonym 
zakresie  w idm a, 
przedstawia więc je
dynie zmiany tem
peraturowe.

W jaki sposób 
chmura stała się 
strukturą heksago

nalną? Odpowiedź na razie pozostaje ta
jemnicą.

kw

Bardzo długi błysk gamma
Błyski gamma są jednymi z najbar

dziej energetycznych zjawisk występu
jących we Wszechświecie. Obserwo
wane na bardzo krótkich falach promie
niowania trwają niezmiernie krótko, 
a zaraz po nich następuje olbrzymia 
eksplozja, którą możemy obserwować 
z odległości miliardów lat świetlnych. 
W kilka sekund później blask zanika, 
pozostawiając jedynie słabnącą przez 
kilka dni poświatę. Aby ten wybuch zlo
kalizować i zaobserwować, zanim zu
pełnie zniknie, astronomowie mają do 
dyspozycji jedynie od kilku sekund do 
kilku minut.

29 lipca 2006 r. satelita Swift Amery
kańskiej Agencji Kosmicznej NASA za
rejestrował rozbłysk gamma o niezmier
nie dużej intensywności. Błysk o nazwie 
GRB 060729 był tak potężny, że jego 
zanikanie można było obserwować jesz
cze w kilka miesięcy po eksplozji.

Za fizyką takiego zjawiska może się 
kryć ciągłe dostarczanie energii z jakie
goś innego źródła. Jedną z propozycji 
takich źródeł są magnetary — gwiazdy 
neutronowe posiadające niezwykle sil
ne pole magnetyczne, które wyhamowu
je gwiazdę i przemienia energię w bły
ski, które obserwujemy w zakresie gam
ma. Taki mechanizm może utrzymywać 
poświatę przez tygodnie, a nawet mie
siące po eksplozji.

kw

Fot. Artystyczna wizja przedstawiająca magnetar (Aurorę Simon- 
net SSU NASA E/PO)
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Fot. Porównanie ciekłych obszarów na Tytanie z amerykańskim Jeziorem Górny

Jeziora na Tytanie
Uczeni zajmujący się planetami do

nieśli niedawno o odkryciu jezior w oko
licy południowego bieguna Tytana, naj
większego księżyca Saturna. Wygląda 
na to, że również na północnej jego pół
kuli znajdująsię duże obszary cieczy. Nie 
jest to oczywiście woda czy lód, ale cie
kły metan lub etan. Jeziora czy morza 
odkryto za pomocą jednego z radarów 
zainstalowanych na sondzie Cassini 
podczas jej ostatniego przelotu nad pół
nocnym biegunem Tytana. Na obrazach 
radiowych ciecz objawia się w postaci 
ciemnych plam, co oznacza, że ich po
wierzchnia jest gładka. Największe z je
zior ma około 100 000 km2, jest to mniej 
więcej tyle, ile posiada największe 
z amerykańskiej grupy Wielkich Jezior 
— Jezioro Górne.

Uczeni mająnadzieję, że podczas ko
lejnego przelotu sondy Cassini nad tym 
rejonem, zaplanowanym na maj tego 
roku, uda się uzyskać bardziej szczegó
łowe obrazy i jednoznacznie odpowie
dzieć na pytanie, czym tak naprawdę są 
rozległe, gładkie powierzchnie.

kw

Nowa gromada kulista 
w Drodze Mlecznej

Astronomowie europejscy odkryli 
nową gromadę kulistą położoną w cen
tralnym obszarze naszej Galaktyki 
w odległości 30 000 lat świetlnych od 
nas i „jedynie” 10 000 lat świetlnych od 
jądra Drogi Mlecznej. Odkrycia dokona
no w zakresie podczerwonym (w świe
tle widzialnym obiekty są przesłonięte 
grubą warstwą pyłu międzygwiazdowe- 
go) za pomocą Teleskopu Nowej Tech
nologii w La Silla, w Chile należącego

do Europejskiego Obserwatorium Po
łudniowego (ESO).

Grom ady gwiazd sk łada ją  się 
z gwiazd będących w podobnym sta
dium zaawansowania ewolucyjnego, 
o zbliżonym składzie che
micznym i znajdujących się 
mniej więcej w tej samej od
ległości. Gromady kuliste to 
skupiska najstarszych obiek
tów Wszechświata, prawie 
tak starych, jak on sam. Wła
ściwości gromad kulistych są 
ściśle związane z ewolucją 
macierzystych galaktyk, więc 
ich badanie jest bezpośred
nią drogą do zrozumienia 
procesów przy powstawaniu 
oraz ewolucji galaktyk.

Nowa gromada ma 7 lat 
świetlnych szerokości ( mniej 
więcej tyle, co podwojona od
ległość Słońce — Proxima 
Centauri), a w jej skład wcho

dzi ponad 100 000 gwiazd. W naszej Ga
laktyce, jak dotąd, odkryto ponad 150 
gromad kulistych.

na rozkładówce: Wiatr z czarnej dziury
Podwójny układ gwiazd GRO J1655-40 składa się ze względnie zwy
czajnej gwiazdy, ponad dwa razy masywniejszej od Słońca okrąża
jącej się z czarną dziurą o masie około siedmiu mas słonecznych. Ta 
uderzająca wizja artystyczna egzotycznego układu podwójnego uka
zuje materię ściąganą przez grawitację ze zwykłej gwiazdy i wiru
jącą w stronę czarnej dziury. Uwzględnia jednak również wiatr mate
rii uciekającej z dysku akrecyjnego czarnej dziury. W rzeczywistości, 
astronomowie spierają się, czy obserwacje rentgenowskie obser
watorium Chandra dowodzą istnienia szybkich wiatrów rozpędza
nych przez siły magnetyczne. Wewnętrzne pola magnetyczne po
magają również ściągnąć materię z wirującego dysku wprost do samej 
czarnej dziury. Mając rentgenowskie oczy, równie dobre jak te Chan
dry, można by dojrzeć GRO J1655-40, leżący około 11000 lat świetl
nych stąd w gwiazdozbiorze Skorpiona 
Ilustracja: M. Weiss (CXC), NASA
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z kraju i ze świata

Nowe planetarium w Londynie
maja 2007 r. otwarło swe 

podwoje „The Peter Harri
son Planetarium”, zlokali

zowane na terenie Królewskiego Obser
watorium w Greenwich (Londyn). Uro
czystości zw iązane z otwarciem  
planetarium i nowych Galerii Czasu 
i Przestrzeni, a też i Centrum Eduka
cyjnego Rejestru Lloyda trwały już od 
23 maja. W ceremonii uczestniczyła 
królowa, dla której zorganizowano 
specjalną, skróconą do 7 min wersję 
trwającego 25 min pokazu. Planeta
rium jest najważniejszym punktem 
zrealizowanego kosztem 15 min fun
tów projektu „Czas i Przestrzeń”, obej
mującego rozbudową muzeum Stare
go Obserwatorium  Królewskiego 
w Greenwich. Nowo otwarte galerie 
czasu i przestrzeni są skierowane do 
młodego widza i mają na celu zainte
resowanie młodzieży astronomią.

Budynek nowego planetarium bar
dzo ciekawy, w kształcie stożka 
o dziwnie polerowanej powierzchni 
z brązu, ściętego skośną płaszczyzną 
równoleżnikową, szklaną chyba, białą, 
metalicznej barwy, z zaznaczoną przez 
środek linią... południka zerowego 
oczywiście! Tabliczka ostrzega przed 
dotykaniem konicznej brązowej po
wierzchni, która w słoneczny dzień 
może być bardzo gorąca. Ascetyczny 
geometryczny kształt, żadnych drzwi, 
okien, ozdóbek, żadnego otworu. 
Wchodzi się przez budynek południo
wy (w którym są nowe galerie i Cen
trum Edukacji Astronomicznej) z pię
tra poniżej poziomu gruntu.

Sala planetarium nie wydaje się 
wielka, mieści 120 widzów w bardzo 
wygodnych fotelach, ustawionych nie 
kołowo, jak zwykle w planetariach, 
lecz w prostych rzędach, frontem 
w jedną stronę, jak w kinie. Notabene 
nie udało mi się ustalić położenia przy
cisku umożliwiającego zmianę pochy
lenia fotela, widocznie myśl moja błą
kała się zbyt wysoko!

W centrum sali, zamiast typowej 
konstrukcji Zeissa: dwu kul połączo
nych walcem (hantle), najeżonych 
obiektywami projekcyjnymi i spowi
tych kilometrowym okablowaniem

(tak wygląda choćby projektor plane
tarium w Olsztynie czy w Chorzowie)
—  niepozorny, czarny prostopadło
ścian bez żadnych kabli. Z gładkiej 
górnej ściany wystaje coś przypomi
nającego żarówkę promiennika pod
czerwieni (Solux), takiego jak... do 
ogrzewania kurcząt, tylko że jest prze
zroczyste (w rzeczywistości to jest la
serowe urządzenie projekcyjne). Na 
czterech rogach rozmieszczone pozio
me 90-stopniowe wycinki koła, koja
rzące się z czujnikami ruchu w lam
pach nad wjazdami do garaży. I to 
wszystko! No, prawie, bo konsola ste
rownicza z tyłu sali jest spora, ale 
gdzie jej tam do byle stołu mikserskie
go na koncertach rockowych!

Spektakl opóźnia się o kwadrans, 
bo ktoś nie zdążył na czas. Wreszcie 
na kopule zapada „noc”, ale wcale nie 
jest symulowany zachód, jak to zwy
kle w planetariach bywa. W każdym 
razie dostajemy wreszcie gwiazdy, 
z potężną Mleczną Drogą, lepszą niż 
w Roztokach (miejsca naszych zlotów 
astronomicznych w Bieszczadach). 
Przyznam, że trochę mnie zawiódł 
obraz gwiazd, może to efekt niezbyt 
wielkiej średnicy kopuły, aleja z moją 
nadzwyczajną (po rocznej absencji od 
komputera) ostrością wzroku wyraź
nie widziałem kółka jaśniejszych 
gwiazd, nie punkty! Nic to, nagle

przed oczami audytorium zostaje do 
gwiazd dodany... frontalny widok Old 
Royal Obserwatory, widok zupełnie 
powala na kolana! Po krótkim komen
tarzu i pokazaniu Trójkąta Letniego, 
znika ziemski horyzont i perspektywa 
zmienia się na pozaziemską. Widok 
z rakiety, oddała się ziemski glob, 
wreszcie pojawia się Słońce. Spora 
sekwencja o Słońcu, obraz powierzch
ni Słońca na 80% kopuły! Protuberan
cje, rozbłyski chromosferyczne, gra
nulacje w ogromnym powiększeniu, 
wszystko żywe, ruchome. Zanurzamy 
się w chromosferę, kolejne warstwy, 
wreszcie jądro. Pogadanka jest dosyć 
powierzchowna, ale obrazy fanta
styczne, coś jak film na całej półsfe- 
rze! Zezuję na „kaabę” na środku sali
—  cały czas „solux” jarzy się różno
barwnymi, ruchliwymi jakby pro- 
myczkami. Te narożne „czujniki ru
chu” to pewnie projektory optyczne 
części przyhoryzontalnej.

Później pokazane są stadia ewolu
cyjne gwiazd, animacja z pulsarem, 
animacja Eta Carinae, nie ma jednak 
popularnych już animacji z dyskami 
akrecyjnymi, emisją osiową i czarną 
dziurą. Jest za to podróż do Mgławicy 
Oriona, są Kolumny w Mgławicy 
w Orle, są miriady gwiazd w M 13 
(Herkules). Wszystko zrealizowane 
w animacji 3D, jak podróż gwiazdo-

Budynek Planetarium Petera Harrisona

4/2007 U r a n i a  -  POSTĘPY ASTRONOMII 167



z kraju i ze świata

Projektor Planetarium Petera Harrisona

lotem. Widziałem już bardziej efek
towne animacje i zdjęcia Kosmosu, ale 
nie tak efektownie pokazane.

Podsumowując, w planetarium za
stosowano zupełnie nową konstrukcję 
projektora, jest to projektor kompute
rowy zdolny wyświetlać wysokoroz
dzielcze obrazy na całej półsferze. 
Daje to zupełnie nowe możliwości, 
w porównaniu z klasycznym planeta
rium. Rzucało się jednak w oczy, że 
pokaz nie zawierał żadnych zagadnień 
dotyczących mechaniki nieba, co jest 
przecież domeną planetariów. Wyglą
dało to na prezentację nowych, niety
powych możliwości nadzwyczajnego 
projektora. Wszystko jest nietradycyj- 
ne, więc i pokaz nie kończy się brza
skiem i wschodem Słońca. Właściwie 
szkoda!

Nie znałem szczegółów technicz
nych ani nawet producenta urządze
nia. Ani na stron ie  in ternetow ej 
(www.nmm.ac.uk), ani na miejscu nie 
było żadnych materiałów na ten temat, 
a przeczytać tabliczkę znamionową 
przyszło mi do głowy dopiero znacz
nie później.

Warto obejrzeć nowe planetarium. 
Wrażenia wspaniałe, ale zupełnie inne. 
Warto też —  dla porównania —  pójść 
do tradycyjnego planetarium. Myślę, 
że po pewnym czasie i zebraniu do
świadczeń The Peter Harrison Plane
tarium wykreuje jeszcze ciekawsze 
prezentacje. Wydaje mi się, że nawet 
dostrzegałem pewne artefakty w „tyl
nej” części półsfery nieba. Trzeba pa

m iętać, że to był dopiero DRUGI 
D ZIEŃ  funkcjo n o w an ia  now ego 
obiektu! Tłum y w O bserw atorium  
były ogromne, dobrze, że kupiłem bi
let telefonicznie!

Razem jest to aktualnie najbardziej 
zaawansowana aparatura projekcyjna 
na świecie. Co prawda —  obrazom 
gwiazd brak zeissowskiej ostrości, ale 
za to pełnoekranowe animacje umoż
liwiają wykreowanie niesamowitych 
spektakli audiow izualnych, daleko 
wykraczających poza możliwości naj
now ocześniejszych nawet klasycz
nych projektorów systemu Zeissa.

Oczekując na pokaz w planetarium 
(ostatni seans, o godz. 16, myślałem, 
że więcej czasu zajmą mi nowe gale
rie), trafiłem na występ, w którym ak

tor przebrany za Flamsteeda na dzie
dzińcu Obserwatorium z emfazą opo
wiadał o południku zerowym, poka
zyw ał na ścian ie  budynku cztery  
kolejne lokalizacje tegoż, pobudzając 
słuchaczy do aktywności i głośnych 
owacji przy każdym kolejnym połu
dniku. Mówił też o czasie i nawigacji. 
Bardzo to było zajmujące, zwłaszcza 
że po poprzedn iej m ojej w izycie 
w Greenwich trochę sobie poczyta
łem, więc wszystko to nie było dla 
mnie nowe i mogłem spokojnie kon
centrować się na osobowości i ekspre
sji artysty.

Dodatek z ostatniej chwili dla wni
kliwych:

Sercem planetarium jest laserowy 
projektor kom puterow y D igistar 3 
Laser, wyprodukowany przez firmę 
Evans & Sutherland Inc., Salt Lake 
City.

Rozdzielczość projektora wynosi 
5120 x 4096 pikseli, 16 min pikseli 
na całą półsferę.

Jasność: 2000 ANSI lumenów.
Kontrast: > 2 500:1.
Moc lasera —  3 do 12 wat.
Projektor jest wyposażony w poje

dynczy obiektyw „rybie oko” (opisa
ny wyżej „solux”).

Projektor jest sprzężony z klasycz
nymi projektorami cyfrowymi („na
rożniki”) i wielokanałową aparaturą 
dźwiękową surround.

Miłosław Śpiewak
Wejście do planetarium poniżej poziomu gruntu
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Jubileuszowa Olimpiada Astronomiczna 
zakończona

Poszukiwanie planet pozasłonecz- 
nych to temat wykładu Profeso
ra Andrzeja Udalskiego wygło

szonego podczas uroczystości zakończe
nia L Olimpiady Astronomicznej. 
Laureat Nagrody Wydziału III PAN, 
a wcześniej laureat Olimpiad XVII 
i XVIII mówił o najnowszych badaniach 
poszukiwania obecności planet wokół 
gwiazd. Twórca doskonałej kamery mo
zaikowej przedstawił metody i spekta
kularne wyniki badań kierowanego 
przez siebie zespołu astronomów w ra
mach programu OGLE. Dwudziestu 
uczestników finału jubileuszowej olim
piady marzyło zapewne o próbie powtó
rzenia sukcesu naukowego znanego dziś 
na całym świecie ich starszego kolegi.

Autor niniejszego artykułu przypo
mniał najważniejsze fakty związane 
z olimpiadą astronomiczną.

50 lat temu finał I Olimpiady Astro
nomicznej odbył się przed mikrofona
mi Polskiego Radia. Jak na quiz pytania 
nie były łatwe, zważywszy, że niektóre 
wymagały nawet obliczeń:

•Dnia 9 marca 1958 roku Słońce 
górowało w Warszawie na wysokości h 
= 32° 59’. Obliczyć szerokość geogra
ficzną miejscowości, w której Słońce 
górowało w tym samym dniu na wyso
kości h = 68° 27’.

• Obliczyć masę Jowisza, wiedząc, że 
odległość pierwszego satelity od Jowi
sza wynosi 422 000 km, jego okres obie
gu wokół Jowisza —  1,77 doby, odle
głość Księżyca od Ziemi 384 000 km, 
a okres obiegu Księżyca wokół Ziemi
— 27,32 doby.

Bardziej quizowo brzmiały już pyta
nia:

• Trzy razy Księżyc odmienił się zło
ty, Jak na tym piasku rozbiłem namioty. 
(Juliusz Słowacki, Ojciec zadżumio- 
nych)

Ile dni trwała kwarantanna?
• Na podstawie opisu nieba (Adam 

Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga VIII) 
odszukać wymienione przez poetę 
gwiazdozbiory, podać ich nazwy współ
czesne oraz określić, w jakim miesiącu 
wieczorne niebo ma taki wygląd.

Już naprzeciw księżyca 
gwiazda jedna, druga

Błysnęła; już ich tysiąc już 
milijon mruga.

Kastor z bratem Polluksem 
jaśnieli na czele,

Zwani niegdyś u Słowian Lele 
i Polele;

[...]
Dalej niebieskiej Wagi dwie 

szale błyskają;
[...]
Na północ świeci okrąg 

gwiaździstego Sita,
Przez które Bóg (jak mówią), 

przesiał ziarnka żyta,
[...]
Nieco wyżej Dawida wóz, 

gotów do jazdy,
Długi dyszel kieruje do 

polarnej gwiazdy.
Było też pytanie nawiązujące do 

ówczesnych najnowszych wydarzeń 
astronauty cznych:

• 5 marca drugi satelita amerykański 
Explorer 2 został wystrzelony z przy
lądka Canaveral o godzinie 18.28 czasu 
uniwersalnego (zachodnio-europejskie- 
go). Jaki czas wskazywały w tym mo
mencie zegary w Katowicach i na przy
lądku Canaveral?

Tamtą odległą olimpiadę i obecną 
łączą pewne cechy. Porównując zada
nia, łatwo zauważyć, że pojawiają się 
zadania problemowe wymagające dys
kusji i oceny ,jakości” znalezionego 
rozwiązania. Tematyka zadań często 
nawiązuje do współczesnych wydarzeń 
astronomicznych i astronautycznych. 
Oczywiście stopień trudności tych za
dań wtedy i obecnie znacznie się róż
nią. Jest jeszcze jedna cecha, którą 
uczestnicy zawsze bardzo sobie cenili
—  w I Olimpiadzie Astronomicznej 
ogłoszenie wyników odbyło się tuż po 
zawodach finałowych i tak pozostało.

Tak olimpiada wystartowała. Począt
kowo była imprezą regionalną obejmu
jącą województwo katowickie i woje
wództwa sąsiadujące. Jej zasięg z roku 
na rok zwiększał się i od V Olimpiady 
miała już charakter ogólnopolski. Orga

nizatorem olimpiady było Planetarium 
Śląskie, podległe wtedy Kuratorium 
Oświaty, które całą olimpiadę finanso
wało. Nie miała olimpiada astronomicz
na przywilejów, jakie miały inne olim
piady, a które dotyczyły pewnych 
uprawnień związanych z ocenami i ma
turą w szkole średniej oraz przyjmowa
nia finalistów na wyższe uczelnie. Do
piero w 1976 r. (od XXII Olimpiady 
Astronomicznej) udało się uzyskać sta
tus pełnoprawnej olimpiady przedmio
towej.

Pomysłodawcą olimpiady astrono
micznej i pierwszym jej przewodniczą
cym był p rof. Jó z e f Sałabun.  Od 
początku jej istnienia opiekunem me
rytorycznym był profesor Eugeniusz 
Rybka. Po śmierci pierwszego prze
wodniczącego, w latach 1973— 1975 
olimpiadą kieruje dr Maria Pańków, 
a od 1976 r. niżej podpisany.

Ujednolicenie zasad organizowania 
olimpiad nastąpiło w 1989 r. Powstał 
wtedy nowy Komitet Główny Olimpia
dy Astronomicznej pod przewodnic
twem profesora Józefa Smaka. Od 
1993 r. do dzisiaj pracami Komitetu 
Głównego Olimpiady Astronomicznej 
kieruje profesor Jerzy Kreiner.

Zadania pierwszej serii I etapu L 
Olimpiady Astronomicznej zostały opu
blikowane w „Delcie” oraz na stronie 
internetowej www.planetarium.cho- 
rzow.net.pl i szybko powielone na wie
lu innych stronach internetowych. We 
wrześniu 2006 r. tematy zadań pierw
szej serii zostały dodatkowo rozesłane 
w postaci afisza do wszystkich liceów 
ogólnokształcących w Polsce. Zestaw 
drugiej serii zadań został rozesłany do 
szkół uczniów, którzy przesłali rozwią
zania zadań pierwszej serii oraz pod ich 
prywatne adresy. W zawodach I stopnia 
należało rozwiązać dwie serie zadań — 
po trzy zadania do wyboru z czterech 
zadań w każdej serii i jedno z trzech za
dań obserwacyjnych

Zawody II stopnia odbyły się 8 stycz
nia 2007 r. w dwóch miastach: w Kato
wicach — w VIII Liceum Ogólnokształ
cącym im Marii Skłodowskiej-Curie
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Rozkład terytorialny uczestników L Olimpiady Astronomicznej 2006/2007
Lp. Województwo Liczba uczestników eliminacji Liczba

I stopień II stopień centralne finalistów laureatów
1. Dolnośląskie 9 4 4 2 2
2. Kujawsko-Pomorskie 14 6 2 1 1
3. Lubelskie 14 8 0 0 0
4. Lubuskie 0 0 0 0 0
5. Łódzkie 18 8 2 1 1
6. Małopolskie 11 8 2 1 1
7. Mazowieckie 10 8 5 2 3
8. Opolskie 2 1 0 0 0
9. Podkarpackie 2 1 1 1 0
10. Podlaskie 2 0 0 0 0
11. Pomorskie 1 1 0 0 0
12. Śląskie 20 7 3 2 1
13. Świętokrzyskie 3 1 0 0 0
14. Warmińsko-Mazurskie 1 0 0 0 0
15. Wielkopolskie 7 2 0 0 0
16. Zachodniopomorskie 11 5 1 1 0

Razem 125 60 20 11 9

i we Włocławku —  w I Liceum Ogól
nokształcącym im. Ziemi Kujawskiej. 
Obydwa licea od lat użyczają sale do 
przeprowadzenia zawodów II stopnia.

W zawodach okręgowych uczniowie 
rozwiązywali cztery zadania.

Zawody centralne L O lim piady 
Astronomicznej odbyły się w Planeta
rium i Obserwatorium Astronomicznym 
im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie 
w dniach 9 i 10 marca 2007 r. W czasie 
wolnym, w sobotnie popołudnie ucznio
wie wzięli udział w wycieczce do Tar
nowskich Gór, gdzie zwiedzili Kopal
nię Zabytkową Rud Srebmonośnych 
oraz  Skansen Maszyn Parowych. W Pla
netarium zwiedzili stację sejsm olo
giczną oraz obejrzeli seanse pod sztucz
nym niebem.

Wyniki Jubileuszowej Olimpiady 
Astronomicznej ogłosił Przewodniczą
cy Komitetu Głównego.

Zwycięzcą L Olimpiady Astrono
micznej został Szymon Jędrzejewski 
z VI Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jana Kochanowskiego w Radomiu. 
Oprócz dyplomu odebrał wysokiej kla
sy fotograficzny aparat cyfrowy, lornet
kę i inne drobne nagrody. Kolejnych 
ośmiu uczestników również zostało lau
reatami (w nawiasach —  nazwiska na
uczycieli):

Piotr Polesiuk z I  Liceum Ogólno
kształcącego im. Ignacego Paderewskie

go w Wałbrzychu (Witold Polesiuk), Wi
told Świątkowski z X IV  Liceum Ogólno
kształcące im. Polonii Belgijskiej we 
Wrocławiu (Marian Bąk), Tomasz Smo
leński z VI Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 
(Marek Gołka), Przemysław Bienias z  I  
Liceum Ogólnokształcącego im. Miko
łaja Kopernika w Łodzi (Andrzej Sper- 
ka), Piotr Godlewski z VI Liceum Ogól
nokształcące im. Jana Kochanowskiego 
w Radomiu (Marek Gołka), Paweł Swa
czyna z Salezjańskiego Liceum Ogólno
kształcącego w Świętochłowicach (Mał
gorzata Kacheł), Oskar Kopczyński z  V 
Liceum Ogólnokształcącego im. Augu
sta Witkowskiego w Krakowie (Sławo
m ir Brzezowski), M aciej Śmigielski 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
Gimnazjum i Liceum Akademickiego 
w Toruniu (Mariusz Kamiński).

Tytuły finalistów L Olimpiady Astro
nomicznej otrzymali kolejno:

Paweł Wróbel z Zespołu Szkół Ogól
nokształcących w Świdnicy, Jakub 
Szczęsny z I LO im. Ziemi Kujawskiej 
we Włocławku, Marcin Chwała z LO 
im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu, 
Marcin Stano z II LO im. Frycza Mo
drzewskiego w Rybniku, Adam Ciesiel
ski z V LO im. Augusta Witkowskiego 
w Krakowie, Maciej Chmielewski z VI 
LO im. Jana Kochanowskiego w Rado
miu, K rzyszto f W ójcik z XIII LO

w Szczecinie, Grzegorz Gajda z I LO im. 
Mikołaja Kopernika w Łodzi, Patryk 
Pjanka z VIII LO im. Marii Skłodow- 
skiej-Curie w Katowicach, Jakub Ko
walczyk z VI LO im. Jana Kochanow
skiego w Radomiu, Róża Chojnacka 
z LO im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Stalowej Woli.

Nagrodę otrzymał również nauczy
ciel Marek Gołka z VI LO im. Jana Ko
chanowskiego w Radomiu, który dopro
wadził do zawodów finałowych aż 5 
swoich uczniów, w tym zwycięzcę olim
piady.

Uczniowie, którzy odebrali dyplomy, 
musieli w trakcie trwania olimpiady 
uporać się z 20 przedłożonymi im do 
rozwiązania zadaniami. Tematy tych 
zadań znajdziemy w tym numerze „Ura
nii -  Postępów Astronomii”. Zadania fi
nałowe podajemy wraz z ich rozwiąza
niam i. U czestnicy finału najlepiej 
poradzili sobie z zadaniem 5 —  o tema
tyce kosmologicznej, natomiast najtrud
niejszym okazało się dla nich zadanie 4 
wymagające dobrej orientacji na niebie.

Wskaźniki statystyczne pokazały, że 
w przekroju całej olimpiady najtrudniej
szym zestawem okazał się zestaw zadań 
zawodów II stopnia. Średnia ocen wy
niosła zaledwie 30% maksymalnej su
marycznej liczby punktów możliwych 
do uzyskania na tym etapie eliminacji. 
Potwierdziła to również duża skośność
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dodatnia rozkładu ocen —  aż 0,5. Ze
stawy zadań zawodów II i III stopnia 
miały dla uczestników mniejszy stopień 
trudności, a średnie sumarycznych ocen 
lokowały się w pobliżu 50% maksymal
nych liczb punktów możliwych do uzy
skania na tych etapach eliminacji.

Podobnie jak w poprzednich olim
piadach zwracały uwagę, szczególnie na 
poziomie zawodów I stopnia, rozwiąza
nia pozbawione jakiegokolwiek komen
tarza słownego, błędne przekształcenia 
w rozważaniach ogólnych i pomyłki 
w obliczeniach liczbowych (nawet wy
konywanych w warunkach pracy domo
wej), brak objaśnień używanych ozna
czeń, brak przeliczeń jednostek. Grupa 
finałowa wykazała dobre przygotowa
nie do zawodów, a ich wiedza i umiejęt
ności przekraczały zakres programów

szkolnych w zakresie astronomii i astro
nomicznych podstaw geografii. Wyka
zała też dobre opanowanie warsztatu 
matematycznego.

W zawodach finałowych tegorocznej 
olimpiady uczestniczyło 10 uczniów, 
którzy już wcześniej próbowali swych 
sił w olimpiadzie astronomicznej i aż 15, 
którzy wcześniej uczestniczyli w innych 
olimpiadach —  najczęściej fizycznej, 
matematycznej i wiedzy technicznej. 
W bieżącym roku aż 9 uczniów zawo
dów finałowych uczestniczyło dodatko
wo w co najmniej 2 olimpiadach, oprócz 
astronomicznej. Wybór studiów astro
nomicznych deklarowało 5 uczniów. 
Najwięcej, bo aż 10, planuje studia fi
zyczne.

Do 50 dotychczasowych olimpiad 
łącznie przystąpiło 9814 uczniów. Dla

wielu z nich był to początek późniejszej 
błyskotliwej kariery naukowej.

Olimpiada Astronomiczna jest obec
nie organizowana dzięki dotacji Mini
sterstwa Edukacji Narodowej. Tradycyj
nymi sponsorami są również: Komitet 
Astronomii PAN, Fundacja Astronomii 
Polskiej, Polskie Towarzystwo Miłośni
ków Astronomii i Zakład Optyki Instru
mentalnej Uniwersał. Olimpiadę spon
sorowało również Planetarium Śląskie. 
Sponsorami L Olimpiady Astronomicz
nej byli nadto: Polskie Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. Żywieckie Koło 
Miłośników Astronomii ANTARES, 
Stowarzyszenie POLARIS —  OPP. 
Wszystkim należą się słowa gorącego 
podziękowania.

Henryk Chrupała
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L Olimpiada Astronomiczna (2006/2007)
Pierwsza seria zadań zawodów I stopnia
1. W połowie XIX wieku niemiecki lekarz Julius Robert von 
Mayer (1814-1878) wysunął hipotezę, że źródłem energii 
słonecznej mogą być nieustannie spadające na Słońce 
meteoroidy, których energia kinetyczna jest przekształca
na w energię cieplną.

Przyjmując, że początkowo owe hipotetyczne meteoro
idy znajdują się bardzo daleko od Słońca, oblicz:

1) Ile musiałaby wynosić łączna masa meteoroidów opa
dających na powierzchnię Słońca w ciągu sekundy, aby 
zapewnić obserwowaną moc promieniowania Słońca L0 = 
3,83 *1026 W?

2) Jak ten hipotetyczny proces produkcji energii wpły
nąłby na długość roku?

Potrzebne dane znajdź samodzielnie.

2. Zmiana rozmiarów kątowych ciała niebieskiego porusza
jącego się ze znaną prędkością radialną pozwala obliczyć 
jego odległość od obserwatora. Metoda taka może być sto
sowana do wyznaczania odległości bliskich ciał, jeśli od
powiednia zmiana rozmiarów kątowych jest mierzalna.

Wyprowadź wzór na początkową odległość d  ciała 
o średnicy kątowej a0, oddalającego się od obserwatora 
ze stałą prędkością vr , co powoduje, że po czasie t jego 
średnica kątowa zmniejszy się do wartości a r

3. W jednej z prób oszacowania odległości do gwiazd (za
proponowanej w XVII wieku przez Jamesa Gregory’ego)
przyjęto, że wszystkie gwiazdy mają taką samą jasność 
absolutną, równą jasności absolutnej Słońca. Stosując to 
założenie, Izaak Newton oszacował odległość do Syriusza, 
porównując jasności wizualne Syriusza i Saturna oświetla
nego przez Słońce, ponieważ nie było możliwe bezpośred
nie porównanie jasności Słońca i Syriusza.

Spróbuj powtórzyć te oszacowania. Przedyskutuj, jakie 
mogą być przyczyny różnicy między tak uzyskaną odległo
ścią a jej wartością faktyczną.

Przyjmij, że:
— odległość Saturna od Słońca a = 9,5 AU,
— średnica Saturna d = 1,2 105 km,
—  jasność obserwowana Saturna (w opozycji) m = -0,1 
magnitudo,
— jasność obserwowana Syriusza mg = -1,43 magnitudo.

4. Przyjmuje się w przybliżeniu, że obrazy Słońca i Księży
ca wytworzone przez obiektyw o ogniskowej f  mają średni
cę d = f l 100. Przedyskutuj dokładność takiego przybliże
nia. Potrzebne dane liczbowe wyszukaj samodzielnie.

ZADANIA OBSERWACYJNE
Rozwiązanie zadania obserwacyjnego powinno zawierać: 
dane dotyczące przyrządów użytych do obserwacji i po
miarów, opis metody i programu obserwacji, standardowe 
dane dotyczące przeprowadzonej obserwacji (m.in. datę, 
czas, współrzędne geograficzne, warunki atmosferyczne), 
wyniki obserwacji i ich opracowanie oraz ocenę dokładno
ści uzyskanych rezultatów. W przypadku zastosowania 
metody fotograficznej należy dołączyć negatyw lub odpo
wiedni wydruk komputerowy —  materiały przesłane na no
śnikach elektronicznych nie będą oceniane.

1. Wykonaj dwie fotografie Księżyca — jedną w okolicy pery- 
geum, a drugie w okolicy apogeum jego orbity. Przyjmując, 
że promień Księżyca wynosi 1738 km, wyznacz odległość 
Ziemia—Księżyc w momencie wykonywania fotografii.
2. W okresie aktywności któregoś ze znanych rojów mete
orów zrób fotografię śladu meteoru i dokonaj identyfikacji 
obszaru nieba wokół uchwyconego przelotu.
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3. Jako rozwiązanie zadania obserwacyjnego można rów
nież nadesłać opracowane wyniki innych własnych obser
wacji prowadzonych w ostatnim roku.

Druga seria zadań zawodów I stopnia
1. Punkt podsatelitarny satelity geostacjonarnego i obser
wator mają tę samą długość geograficzną. Znajdź zależ
ność h = h(<p), gdzie h jest kątową wysokością satelity nad 
horyzontem astronomicznym, natomiast <p —  szerokością 
geograficzną obserwatora. Sporządź wykres tej zależności.

Potrzebne dane wyszukaj samodzielnie.

2. Pomiar rozkładu energii w  widmie promieniowania emi
towanego przez ciała Pasa Kuipera umożliwia obliczenie 
ich średnic oraz albedo.

Zaobserwowano obiekt z Pasa Kuipera o jasności 18,7 
wielkości gwiazdowej znajdujący się w odległości 97 AU 
od Słońca. Wiedząc, że maksimum energii w  widmie emi
towanego prom ieniowania znajduje się w podczerwieni 
i przypada na długość fali X = 1,5-IC)^1 m, oblicz średnicę 
i albedo obserwowanego ciała niebieskiego.

Zakładamy znajomość fizycznych parametrów Słońca. 
Przyjmujemy też, że albedo dotyczy światła widzialnego, 
a w dalekiej podczerwieni ciało zachowuje się jak ciało do
skonale czarne.

3. Znane są obiekty niebieskie, w których obserwuje się 
oddalanie składników od siebie z tangencjalnymi prędko
ściami większymi od prędkości światła. Występowanie ta
kich prędkości tłumaczy się geom etrią całego zjawiska. 
Efekt gwałtownego pojaśnienia jakiegoś źródła światła (na 
przykład wybuch supernowej), obserwowany na położonym 
dalej „kosmicznym ekranie” byłby dla dalekiego obserwa
tora, przy pewnych kształtach i usytuowaniu takiego ekra
nu, ruchem z prędkością nadświetlną.

Wykaż to w przypadku, gdy ekran jest płaszczyzną pro
stopadłą do kierunku źródło światła —  obserwator.

4. Przedstaw zagrożenia, jakie dla radioastronomii może 
stanowić rozwój telekomunikacji i telewizji satelitarnej oraz 
próby rozwiązania tego problemu.

Zadania zawodów II stopnia
1. Tabela zawiera wyniki pomiarów geocentrycznej pręd
kości radialnej Arktura (u Bootis), przeprowadzone w cią
gu roku w jednym z obserwatoriów astronomicznych.

Na podstawie danych zawartych w tabeli sporządź wy

kres zmian prędkości radialnych Arktura oraz zinterpretuj 
otrzymany wynik.

2. Planetoida typu NEO obiega Słońce po elipsie w tej sa
mej płaszczyźnie, w tym samym kierunku i z tym samym 
okresem co Ziemia. Mimośród orbity planetoidy e = 0,6. 
W pewnym momencie planetoida była w opozycji i w aphe- 
lium.

Jaka jest minimalna odległość tej planetoidy od Ziemi? 
Podaj logiczne uzasadnienie przyjętej odpowiedzi oraz za
znacz na rysunku w skali 1AU = 6 cm położenia planetoidy 
i Ziemi w momencie, gdy odległość między nimi jest mini
malna.

W rozw iązaniu pomiń oddzia ływ ania perturbacyjne 
i przyjmij, że orbita Ziemi jest okręgiem.

3. Zbliżenie się galaktyk, po zajściu pewnych warunków, 
może spowodować rozpadanie się jednej z nich. Jest to 
skomplikowany proces, jednak dla celów szacunkowych 
rozpatrz następujący prosty model.

Mała galaktyka o masie m  i promieniu r  obiega po okrę
gu o promieniu / dużo większą od niej galaktykę o masie 
M. Galaktyki mają kształt sferyczny. Zakładamy, że mała 
galaktyka nie obraca się wokół własnej osi oraz że r  «  /.

Przyjmując taki model, oszacuj krytyczną odległość lk 
między galaktykami, po przekroczeniu której rozpocznie 
się odrywanie z małej galaktyki jej peryferyjnych gwiazd.

Uwaga: Szacowanie prowadzimy na podstawie analizy 
sił działających na skrajne (najdalsze i najbliższe w sto
sunku do większej galaktyki) i położone w centrum gwiaz
dy małej galaktyki.

4. Światło, przechodząc przez ośrodek materialny, ulega 
osłabieniu. Strumień światła w wiązce biegnącej przez war
stwę pochłaniającą ulega osłabieniu, zgodnie ze wzorem:

<l> =

gdzie: strumień światła dla x = 0 (nieosłabiony)
x —  grubość warstwy, przez którą przechodzi stru
mień
a  —  współczynnik absorpcji.

Zakładając, że obiektyw refraktora składa się z dwóch 
soczewek (dublet), a grubość każdej soczewki stanowi 0,15 
jej średnicy D, przedyskutuj problem nieopłacalności bu
dowy dużych re frakto rów  —  osta tn i pow sta ł jeszcze  
w XIX w.

Wskazówki: znajdź przebieg funkcji <J> = O(D), potraktuj 
obiektyw jak dwie leżące blisko siebie płyty płasko równoległe.

Tabela

Data vr [km/s] Data vr [km/s] Data vr [km/s] Data vr [km/s]

1 15 +21,1 II 22 +15,1 VII 08 -30,1 VIII 11 -27 ,8

I 19 +21,0 II 24 +14,3 VII 11 -30,1 VIII 15 -27 ,0

I 27 +20,4 III 02 +12,2 VII 16 -30 ,2 VIII 23 -25 ,2

II 03 +19,3 III 21 +4,9 VII 20 -30 ,2 1X21 -15 ,0

II 07 +18,6 VI 21 -28,1 VII 23 -30,1 XII 21 +19,0

II 10 +18,0 VI 24 -28 ,6 VII 30 -29 ,5

II 15 +17,0 VII 01 -29 ,4 VIII 06 -28 ,6
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L OA — zadania finałowe z rozwiązaniami
1. Na wykresie dołączonym do zadania przedstawiono wid
mo ciągłe pewnej gwiazdy. Widmo to zostało złożone z da
nych uzyskanych za pomocą kilku spektrografów o niskiej 
zdolności rozdzielczej (linia ciągła). Korzystając z obszaru 
pomiędzy 550 nm a 800 nm, do zaobserwowanego widma 
dopasowano widmo opisane funkcją Plancka (linia przerywa- 
no-kropkowa), otrzymując wartość temperatury 7p = 6420 K. 
Dopasowanie to pozwoliło również na kalibrację względnych 
natężeń do wartości bezwzględnych w ten sposób, że oś rzęd
nych przedstawia moc wypromieniowywaną w jednostkowym 
przedziale długości fali przez jednostkę powierzchni gwiazdy.

Widmo gwiazdy obejmuje zakres długości fal od 270 nm 
do 800 nm. Porównanie zaobserwowanego widma i dopaso
wanej funkcji Plancka (tzn. dopasowanego rozkładu widmo
wego promieniowania ciała doskonale czarnego) pozwala 
stwierdzić, że w zakresie 270 nm — 400 nm funkcja Plancka 
źle opisuje widmo gwiazdy, w zakresie 400 nm — 550 nm 
opisuje je zaledwie zadowalająco, natomiast dla fal krótszych 
od 270 nm i dłuższych niż 550 nm — bardzo dobrze. Przy 
tym założeniu, korzystając z dołączonego widma, znajdź przy
bliżoną wartość temperatury efektywnej gwiazdy.

Rozwiązanie zadania sprowadza się do znalezienia takiej 
temperatury, w której ciało doskonale czarne promieniowało
by tę samą moc co gwiazda. Dołączony wykres podaje moc 
promieniowania w jednostkowy przedział długości fali ma metr 
kwadratowy powierzchni gwiazdy w funkcji długości fali i tym 
samym nie jest możliwe znalezienie całkowitej mocy promie
niowania gwiazdy, bo nie znamy jej promienia. Ułatwia to 
znacznie rozwiązanie zadania, gdyż nie trzeba rozważać pro
blemów związanych z wielkością gwiazdy. Dodatkowo poda
ny jest fakt, że w obszarze poza wyszczególnionymi fragmen
tami widmo bardzo dobrze zgadza się z widmem ciała dosko
nale czarnego o podanej temperaturze Tp. Jak wiadomo, cał
kowita moc emitowana z jednostki powierzchni przez ciało 
doskonale czarne jest opisana prawem Stefana- Boltzman- 
na. W podanych na wykresie jednostkach ta całkowita moc 
z jednostki powierzchni jest reprezentowana przez pole pod 
krzywą przedstawiającą widmo.*) Można więc można zapi
sać równanie

°Tg = oTp + PA + PB (*)>

którego sensem jest stwierdzenie, że pole pod krzywą opisu
jącą widmo ciała doskonale czarnego o temperaturze efek

tywnej Te rozważanej gwiazdy jest równa polu pod krzywą 
opisującą widmo Fp(X) (na rysunku linia przerywano-kropko- 
wa) ciała doskonale czarnego o temperaturze Tp dopasowa
nej do rzeczywistego widma plus poprawki PA oraz PB wyni
kające z tego, że w dwu wyszczególnionych obszarach wid
mo odbiega od widma ciała doskonale czarnego.

Z treści zadania wynika, że poprawka w zakresie 400- 
-550 nm, nazywamy ją  PA, jest niewielka, a w zakresie 270- 
-400 nazywamy ją  PB — duża. Tym samym w pierwszym 
przybliżeniu poprawkę PA można pominąć i zadanie spro
wadza się do znalezienia poprawki PB. Można to zrobić gra
ficznie, a sposób jej znalezienia zależy od inwencji uczest
nika. W najprostszym przybliżeniu można pole między wy
kresem Fp(l) a widmem gwiazdy przybliżyć trójkątem. Bar
dziej precyzyjnie można tego dokonać, przybliżając krzywą 
plankowską i widmo odpowiednimi łamanymi. Można też, 
i tak postąpił Autor zadania, dostarczając wzorcowe rozwią
zanie, posłużyć się starożytną „metodą wyczerpywania” 
i przybliżyć to pole kilkoma wielokątami (Autor trapezem i trój
kątem), uzyskując wartość 1,42-106 W m2 (trapez) i 1,94-106 
W m2 (trójkąt).

W obszarze 400-550 nm poprawka jest nieduża, gdyż dwa 
pola są pod krzywą Fp(X) a jedno wyraźnie większe, nadto 
dwie poprawki są bliskie zniesienia się. A więc zgodnie z su
gestią zadania można tę poprawkę pominąć.

Podstawiając uzyskane wartości do równania (*), uzysku 
je się wartość (Autor) temperatury efektywnej około 6360 K. 
Oczywiście inne zbliżone wartości należy uznać za równie 
poprawne, bo zależą od sposobu dokonania „całkowania gra
ficznego". Z przeprowadzonych obliczeń (i pomiarów na wy
kresie) wynika, że temperatury „efektywna” i „dopasowana” 
są więc zbliżone.

Jerzy Kuczyński

2. Według hipotezy wysuniętej przez Johanna Keplera, biblij
ne zjawisko Gwiazdy Betlejemskiej mogło być kojarzone z 
koniunkcjami Jowisza i Saturna, które nastąpiły w 7 roku p.n.e. 
Wtedy jednak, nawet w momencie minimalnego zbliżenia, 
odległość kątowa obu planet na niebie wynosiła około jedne
go stopnia.

Opisz przebieg takiego zjawiska, gdyby zachodziło ono 
w pobliżu opozycji Jowisza i doszło do centralnego zakrycia 
jednej planety przez drugą.

Przyjmij następujące granice jasności i średnic rozpatry
wanych planet:

Jasność Jowisza obserwowanego z Ziemi:
-1,7 -h -2,9 mag.

Jasność Saturna obserwowanego z Ziemi:
+1,3 -s- -0,3 mag.

Średnica kątowa Jowisza obserwowanego z Ziemi:
30,4" H- 50,1"

Średnica kątowa Saturna obserwowanego z Ziemi:
15,0" 20,9”

Okres obiegu Jowisza wokół Słońca wynosi 11,9 lat, a Sa
turna — 29,5 lat.

Zdolność rozdzielcza oka wynosi 1 minutę łuku.

Rozwiązanie
Rozwiązanie zadania sprowadza się do obliczenia całkowi
tej jasności obu planet w złączeniu oraz czasu trwania od-
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powiednich faz zjawiska. Rachunek jest dość prosty. Z de
finicji różnicy wielkości gwiazdowych mamy

Lł — 10 ~ m s )
I j

gdzie /j i to odpowiednio natężenie blasku i widoma wiel
kość gwiazdowa Jowisza a /s i ms to odpowiednio te same 
wielkości odnoszące się do Saturna. Gdy ciała te świecą na 
tyle blisko, by oko rejestrowało je jako jedno źródło światła, 
całkowite natężenie blasku od takiego złożonego obiektu 
wynosi

h s = l j 1 +  ̂ -  
h

h
czyli ostatecznie

4(m s )

co ■
V_

R n

bliżeniu kołowym promienie orbity planet. Zakładając znajo
mość tych danych w odniesieniu do Ziemi, czyli znajomość 
długości trwania roku i jednostki astronomicznej, obliczamy 
prędkości (de facto średnie) planety w ruchu wokół Słońca.

Wykonując odpowiednie obliczenia, stwierdzimy, że Jowisz 
porusza się wyraźnie szybciej i zbliża się do Saturna. Czas 
trwania zjawiska obliczamy z różnicy prędkości kątowych (obie 
planety poruszają się w tę samą stronę). Dokładniej

t = -
a

a), -COr

Jeszcze raz korzystając z definicji różnicy wielkości gwiaz
dowych, możemy zapisać

Pozostaje problem wybrania odpowiednich wartości spo
śród podanych w zadaniu. Z warunków zadania widać, że 
w momencie zadania (opozycja) wszystkie planety są po jed
nej stronie Słońca i w pobliżu jednej prostej. Należy więc wy
brać najmniejsze, spośród podanych w zadaniu, wartości wiel
kości gwiazdowych (największe jasności) i największe śred
nice kątowe planet. Wówczas okaże się, że blask obiektu zło
żonego jest o około 0,1m większy od blasku samego Jowisza. 
Zjawisko nie będzie więc zbyt spektakularne (na granicy moż
liwości zauważenia gołym okiem!) i tym samym trudno są
dzić, by mogło być zinterpretowane jako Gwiazda Betlejem
ska. Sam przebieg zjawiska jest następujący. Planety zbli
żają się do siebie. Gdy znajdą się w odległości minuty kąto
wej, zlewają się w jeden obiekt. W pewnym momencie blask 
zaczyna maleć (oczywiście niezauważalnie!). Gdy Saturn 
schowa się za Jowiszem, blask jest równy blaskowi samego 
Jowisza, by następnie znowu zacząć rosnąć. Okresy male
nia, rośnięcia i stałego blasku są prawie równe ze względu na 
to, że średnica kątowa Saturna jest bliska połowie średnicy 
kątowej Jowisza. Zakładając współpłaszczyznowość orbit Zie
mi, Jowisza i Saturna, w pobliżu opozycji, prędkość kątowa 
(prędkość na sferze niebieskiej) planety względem Ziemi wy
raża się wzorem

gdzie coj i <ws to prędkości kątowe Jowisza i Saturna obliczone 
z wzoru (*) a kąt a jest odpowiednią drogą na sferze niebie
skiej. Dla czasu wzrostu jasności to kąt odpowiadający za 
czas „zlania się obiektów” a więc od momentu, gdy planety 
znalazły się w odległości minuty kątowej, do momentu, gdy 
zetknęły się brzegami tarcz. Czas osłabiania i rośnięcia bla
sku odpowiada średnicy kątowej Saturna, a czas jasności 
równej jasności Jowisza to kąt równy różnicy średnic kąto
wych planet. Podstawiając odpowiednie wartości, przekona
my się, że całe zjawisko od zbliżenia się do rozdzielenia pla
net na sferze trwałoby poniżej doby, jako że różnica prędko
ści kątowych Jowisza i Saturna wynosi około 1,6-10"3 se
kundy łuku na sekundę kątową.

I to również wyklucza możliwość, że chodzi o Gwiazdę Be
tlejemską.

Jerzy Kuczyński

3. Zmiany położeń na sferze niebieskiej składników gwiazdy 
fizycznie podwójnej są wywołane wzajemnym ruchem obie
gowym gwiazd oraz ruchem całego układu w przestrzeni. Na 
rysunku zaznaczono położenia składników A i B dla trzech 
różnych momentów. Zakładając, że układ jest odosobniony 
oraz że masa składnika B jest równa masie Słońca, wyznacz 
masę składnika A.

gdzie V jest rzutem prędkości liniowej planety na kierunek 
prostopadły do linii planeta-Ziemia, w układzie związanym 
z Ziemią a R — odległością planety od Ziemi.

Tym samym, w sytuacji gdy planety są w opozycji, V jest 
różnicą prędkości Ziemi i planety (zauważmy, że planety na 
sferze poruszają się w tym momencie mchem wstecznym).

Prędkości w układzie heliocetrycznym obliczamy z III pra
wa Keplera

el=?l
n  a\

gdzie literami P oraz a oznaczono odpowiednio okresy obie
gu wokół Słońca i średnie odległości od Słońca, czyli w przy-

Rozwiązanie
Założenie o odosobnieniu układu pozwala przyjąć, że ruch 
środka masy tego układu gwiazd odbywa się po linii prostej. 
Jeśli przez S, (i = 1,2,3) oznaczymy pozycję środka masy 
w położeniach AjB,, to zgodnie z definicją stosunku podziału 
wektora punktem Si można napisać

AS, = k SB,,
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przy czym wytłuszczony druk oznacza wektor o podanym po
czątku i końcu. Stosunek podziału k jest w naszym przypad
ku stosunkiem masy składnika B do masy składnika A, zgod
nie z definicją środka masy. Jeśli współrzędne punktu A ozna
czymy jako (x1,y1), B — (x2,y2) a środka masy S — jako (x,y) to 
z własności wektorów wynika, że

x -  x1 = k (x2 -  x), y -  y, = k (y2 -  y).

Obliczone stąd współrzędne środka masy wynoszą

x =
xx +kx2 

l  + k
y.+fo 2 

i+ &

y - y t = Z iZ A
X , - X .

(X- X i )

*2-*i y2~yi
Tyle teorii. Rachunki liczbowe rozpoczynamy od wyzna

czenia z rysunku współrzędnych wszystkich zaznaczonych 
na nim punktów w dowolnej jednostce:
A^O, 15), B.,(9,5, 23,25), A2(0, 7), B2(14, 13), A3(3,75, 0), 
B3(13,5, 0). Jako jednostkę przyjęto tu długość dwóch bo
ków kratek.

Podstawiając te wartości do podanych wyżej wzorów na 
współrzędne środka masy, otrzymujemy

9,5 k 15 + 23,5 k 
*> = -----~ , y t ~

1 +  jfe'

I4k  
= -— - , y 2 =

l  + k 

7 + 13 k
l + k  “  l + k  

3,75 + 13,5 k
l  + k = ° -

Wstawiając te współrzędne do wzoru wyrażającego wa
runek współliniowości środków mas, dostaniemy po prze
kształceniach

510&2 - 31&-240  =  0 .

Jedynym rozwiązaniem dodatnim (mającym sens fizycz
ny) jest k ~  0,717. Ostatecznie więc

*  = 0,717 =
m a

i stąd Ma b 1,4 Mb = l,4 M sloAca.

Zadanie można też rozwiązać graficznie, np. metodą prób 
i błędów, szukając takiego punktu na jednym z odcinków, by 
punkty dzielące pozostałe dwa odcinki w takim samym sto
sunku leżały z pierwszym na jednej prostej.

Henryk Chrupała

4. Załączone mapki obejmująfragmenty sfery niebieskiej o po
wierzchni około 24° x 30° wokół jasnych gwiazd — gwiazdy 
te nie są jednak zaznaczone na mapkach.

Po przeprowadzeniu identyfikacji poszczególnych ob
szarów nieba, na każdej mapce:

— zaznacz położenie brakującej jasnej gwiazdy,
— określ jej jasność za pomocą okręgu o odpowiedniej 

wielkości,
— podaj nazwę tej gwiazdy oraz nazwę gwiazdozbioru, do 

którego należy, zaznacz za pomocą strzałki kierunek ku pół
nocnemu biegunowi niebieskiemu.

Stosunek mas k znajdziemy z warunku współliniowości 
środków mas w trzech pokazanych na rysunku położeniach. 
Wychodząc z równania prostej przechodzącej przez punkty A 
i B o podanych wyżej współrzędnych:

oraz wiedząc, że trzeci punkt S(x^y^ musi spełniać to równa
nie, dostaniemy warunek na współliniowość punków A, B, S:

*3~*i . y3-y.
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Uwagi do rozwiązania
Rozwiązanie zadania polegało na identyfikacji obszarów 

nieba przedstawionych na mapkach. Taka identyfikacja 
mogła być przeprowadzona z tarasu obserwacyjnego Pla
netarium Śląskiego, gdzie odbywały się zawody centralne. 
Niestabilne warunki obserwacyjne spowodowały jednak, że 
częściowo identyfikacja była prowadzona na prawdziwym 
niebie, a częściowo na sztucznym niebie planetarium.

Mapki załączamy, ale nie będziemy tu podawać rozwią
zania, pozostawiając je czytelnikowi jako swoistego rodza
ju interesującą mamy nadzieję, krzyżówkę. Mapka „0_wzór” 
jest wzorcowym przykładem takiego rozwiązania.

Identyfikacji można dokonać nie tylko na prawdziwym 
niebie, ale z powodzeniem można to zrobić, posługując się 
jakimś atlasem nieba, tym bardziej, że niektórych obszarów 
nieba przedstawionych na mapkach na obecnym niebie nie
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znajdziemy. Uczestnicy finału takiej możliwości nie mieli, 
gdyż poza dostarczonymi mapkami i możliwością obserwa
cji nieba z żadnych innych pomocy nie mogli korzystać.

Henryk Chrupała

5. Mierzalnymi parametrami kosmologicznymi są przesu
nięcie ku czerwieni z oraz wartość stałej Hubble’a, której 
obecna wartość H0 wynosi około 70 km/s/Mpc.

Wszelkie czasy, a więc te odpowiadające konkretnym 
przesunięciom ku czerwieni wylicza się z modeli wynikają
cych z przyjęcia odpowiedniego składu i własności materii 
zawartej we Wszechświecie. Dlatego w pracach naukowych, 
podając odpowiednie czasy, informuje się, jakiego modelu 
użyto do ich obliczenia. Aby przekonać się, że nie chodzi 
o drobne różnice, oblicz obecny wiek Wszechświata oraz 
moment odpowiadający przesunięciu ku czerwieni z -  7 
w dwu różnych modelach

a) R(t)= A-Jt — Wszechświat zdominowany przez promie
niowanie,

b) R(t)=A(t)' — Wszechświat zdominowany przez pył 
(czyli np. gwiazdy),
przy czym R(t) jest czynnikiem skali, natomiast A jest stałą.

Spróbuj dopasować wykładnik a modelu opisanego ogól

nym wzorem R(t)= A ( t f , do obecnie przyjmowanego wie
ku Wszechświata wynoszącego ok. 1.35-1010 lat. Również 
w tak uzyskanym modelu oblicz czas odpowiadający z = 7.

Uwaga. Przesunięcie ku czerwieni jest związane z czynni- 

R(tn) ,
kiem skali wzorem: z -  ; - l ,  gdzie oznacza moment 

R(te)
emisji światła, a t0 — chwilę obecną.

Stała Hubble’a jest stałą w przestrzeni, natomiast jej za
leżność od czasu opisuje wzór:

H ( t )  =
dR(t) 1

H(t) =
A-g--t"

A - f
a
t

wieku Wszechświata t0.

Dla podanych w zadaniu modeli wartość ta wynosi
a) f0 =  7-109 lat,
b) f0 =  1010 lat.

Jak widać, wartości różnią się dość znacznie.
Aby obliczyć moment odpowiadający określonemu prze

sunięciu ku czerwieni z (bardziej precyzyjne moment emisji 
światła, które obecnie rejestrowane wykazuje takie przesu
nięcie ku czerwieni), wykorzystujemy wzór (również poda
ny w treści zadania)

*(>,)
Mając wartość f0 z poprzednich rachunków, można wyli

czyć poszukiwany czas emisji światła

t = ... --0—
{z + l f

Łatwo zauważyć, że uzyskane wartości
a)te ~  1,1-10® lat,
b)fe«  4,4-10® lat,
różnią się dość znacznie. Nietrudno również zauważyć, że 
również wartości obecnego wieku Wszechświata nie tylko 
się od siebie znacznie różnią a na dodatek nie są zbyt bli
skie wartości rzeczywistej. Dlatego w punkcie „c” zadania 
proponuje się znalezienie takiej wartości wykładnika a, dla 
której obliczony wiek Wszechświata byłby równy wartości 
obecnie przyjmowanej za rzeczywistą. Postępowanie w tym 
przypadku jest oczywiste. Z równania

wyliczamy wartość a

a

dt R(t)
Rozwiązanie

W celu rozwiązania zadania należy rozwiązać dwa nie
zależne od siebie równania. Niezależne oznacza w tym przy
padku, że przy właściwej kolejności rozwiązywania nie jest 
konieczne rozwiązywanie układu równań. Pierwsze z tych 
równań ma postać

d (R (t))  1 _ u
dt R(t)

jest definicją stałej Hubble’a obowiązującego dla dowolnej 
wartości czasu kosmicznego t.

Łatwo zauważyć, że dla wszystkich modeli kosmologicz
nych opisanych wzorem

R(t) = A F 
stała Hubble’a ma postać

Tym samym znając aktualną wartość H0 stałej Hubble’a 
(podaną w treści zadania), wyliczamy wartość aktualnego

a

Wartość ta jest bliska jedności. Tym samym czas emisji 
światła wyniesie około półtora miliarda lat.

Jerzy Kuczyński

6. Pochłanianie i rozpraszanie światła (ekstynkcja) w prze
strzeni międzygwiazdowej są powodowane głównie przez 
pył. Rozmiary pyłu są na tyle małe, że ekstynkcja zależy 
między innymi od długości fali światła. Jednak przy rozwa
żaniach szacunkowych można założyć, że osłabienie świa
tła dalekich obiektów zależy jedynie od długości przebytej 
drogi.

Przyjmując, że światło ulega e-krotnemu (e = 2,72) osła
bieniu po przejściu pewnej drogi I, równej średniej drodze 
swobodnej fotonu w ośrodku, znajdź wzór określający róż
nicę między wielkością gwiazdową obiektu, którego światło 
przeszło w ośrodku międzygwiazdowym drogę L a wielko
ścią gwiazdową tego obiektu, gdyby jego światło nie uległo 
osłabieniu.

W terminologii astronomicznej tę różnicę wielkości gwiaz
dowych nazywa się ekstynkcją i tak rozumiana ekstynkcja 
służy do określania poprawek obserwowanych wielkości 
gwiazdowych dalekich obiektów.

Przyjmując, że w okolicy Słońca (w promieniu kilku tysię
cy lat świetlnych) średnia droga swobodna fotonu wynosi 
3000 lat świetlnych, oblicz tak szacowaną ekstynkcję dla 
a Cyg (Deneb) o jasności absolutnej M = -7,2m i jasności 
obserwowanej m = 1,25m. Jaki popełnilibyśmy błąd w oce
nie odległości do tej gwiazdy, gdybyśmy w zmierzonej ja-
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sności obserwowanej gwiazdy nie uwzględnili tej popraw
ki?

Rozwiązanie
Zgodnie z treścią zadania, po przejściu przez światło drogi 
/ mamy

gdzie l0, /, oznaczają odpowiednio natężenie światła emito
wanego przez źródło i natężenie tego światła po przejściu 
drogi /.

Zatem po przejściu dowolnej drogi L

^  = e-u,
I 0

gdzie k jest jakimś współczynnikiem.
Z warunków zadania wynika, że dla L = I musi zachodzić 

-k l = -1 i stąd k = VI.
Ostatecznie więc

A>
Aby otrzymać wzór na poszukiwaną różnicę wielkości 

gwiazdowych, powyższe równanie doprowadzimy do posta
ci, która umożliwi nam zastosowanie znanego prawa Po- 
gsona:

m - n  = -2,5  log — ,
^ n

gdzie m jest wielkością gwiazdową odpowiadającą natęże

niu światła / , zaś n —m’ n
W tym celu wspomniane równanie obustronnie zloga- 

rytmujemy i pomnożymy przez -2,5, a następnie zastosu
jemy prawo Pogsona, wprowadzając oczywiste odpowied
niki oznaczeń.

Ostatecznie otrzymamy:

2,5 L .  
mL- m 0 = —j - l o g e .

Lewa strona równania jest poszukiwaną ekstynkcją mię- 
dzygwiazdową Am.

Aby obliczyć ją  dla Deneba, musimy znaleźć jego odle
głość od nas. Pozostałe występujące we wzorze wielkości 
znamy. Skorzystamy w tym przypadku z tzw. modułu odle
głości, który jest różnicą podanych w zadaniu wielkości 
gwiazdowych M i m. Zgodnie z podręcznikowym (dla olim
pijczyków) wzorem odległość Deneba wyniesie

£) = ]0°'2(.m - M + 5 ) ^

a to po podstawieniu danych daje D ~  1600 lat św.
Zakładając, że w podanej w zadaniu wielkości obserwo

wanej Deneba ekstynkcja międzygwiazdowa nie została 
uwzględniona, otrzymalibyśmy po jej uwzględnieniu jasność 
obserwowaną równą 0,67m, a to dałoby nam odległość równą 
około 1220 lat św. Widać, że nawet przy stosunkowo nie
wielkiej odległości błąd wynikający z nieuwzględnienia po
prawki jest duży, bo wynosi około 30%.
Gdybyśmy założyli, że podanej jasności obserwowanej po
prawka została uwzględniona, to jej nieuwzględnienie pro
wadzi do podobnego błędu, oczywiście przy odwrotnych 
relacjach odległości.

Henryk Chrupała

errata

W poprzednim zeszycie „Uranii-PA” 
w dziale „Astronomia w szkole” na 
s. 129 zamieściliśmy ilustrację, która 
w druku wyszła w tzw. podglądzie 
i była całkiem nieczytelna. W związ
ku z tym obok zamieszczamy ją we 
właściwej postaci, a za zaistniałą sy
tuację Czytelników i Autora artykułu 
serdecznie przepraszamy!

Wzajemne położenie orbit kolidujących ze 
sobą ciał. Wektor AK oznacza prędkość 
i/0 ciała Y, w ekto rze jest równy prędkości 
v. Składowa transwersalna vf prędkości 
ciała Y jest wyznaczona przez wektor AD 
tzn. vf = AD
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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-I02..................... 1899.00
Refraktor R-I27L................... 2699.00
Refraktor R-I27S................... 2899.00
Refraktor R-I52..................... 3499.00
Newton N -I30.......................1099.00
Newton N-150.......................1699.00

SERIA SKYVIEW PRO
(Teleskopy na montażu paralaktycznym SkyView Pro 

z opcjonalnym napędem, G 0-T0 lub Intelliscope)

Refraktor 80mm ED APO....... od 3350.00
Refraktor lOOmm EDAPO..... od 5500.00
Refraktor 120mm EDAPO..... od 9250.00
Refraktor I20mm.................... od 3350.00
Maksutow I27mm................... od 3350.00
Maksutow 150mm................... od 4450.00
Maksutow 180mm................... od 5999.00
Newton 203mm......................od 3350.00

SGLIGOR
Digital • Photo • Optic • Video

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

OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA
Plóssl (4-40mm/l,25’’).................od 95.00
RKE (26-40mm/2").................... od 195.00
Bariow 2x11,25” ........ ....................... 95.00
Barlow 2x12".................................. 299.00

Sky-Watcher
TELESKOPY - najniższe ceny!!!

Newton I I4mm 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 nr a is  j
OKULARY I SOCZEWKI BARLOWA

Plóssl (6-40mm/1,25”)...............od 105.00
Ortoskop. (6 -12,5mm/1,25” )....od 250.00
Erfla (30-52mm/2” ).................... od 3 15.00
Szerokokątne (67°/5,7-25mm)...od 299.00 
Szerokokątne (82°/7,5-18mm)...od 499.00
Barlow 2x11,25................................105.00
Barlow l,6x/2” ................................350.00
Plóssl podświetlany ( 10mm/1,25” )..525.00

Vii

NASADKI KĄTOWE
45“ 1,2571,25"................................105.00
90° 1,2571,25"................................125.00
45” M42xl/I,25"............................. 125.00
90° M 42xl/I,25"............................. 145.00
90° T I T  98%...................................395.00
Prowadząca 90° 27T2 z podgl.......625.00

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)....k.......................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
I25PE (I25mm)...........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 ceso r ia  MEADE

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

KAMERY CCD
(Z oprogramowaniem Autostar Suite)

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

SERIA MT - nowe ceny!!!
(Teleskopy Newtona 

na montażu paralaktycznym)
MT-910 114mm...........999.00
MT-750 I52mm........ 1450.00
MT-800 200mm........ 1999.00

LUMICON
OKULARY 

PODŚWIETLANE
(Z krzyżem nitek)

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

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

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

KSIĄŻKI I ATLASY
Uranometria tom I i II......................
Pocket Sky Atlas..............................
Sky Atlas 2000.0 wersja Deluxe..... .
Sky Atlas 2000.0 wersja Field..........
Atlas of the Moon........................... .

. 179.00 
...89.00 

..179.00 

..199.00 

..135.00

MAPY I GLOBUSY OPROGRAMOWANIE
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 DL..................1250.00

w  SkyMap Pro................. 375.00
/  SkyChart III..................169.00

Desktop Universe...... 825.00
Sky Tools 2 CD.............425.00

SKY PUBLISHING
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

ASTROKRAK
TELESKOPY I AKCESORIA

Jesteśmy producentem  wysokiej klasy 
teleskopów i akcesoriów astronomicznych. 
Wykonujemy teleskopy o aperturze od 250 
do 600mm. Zbudowaliśm y 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
ZŁĄCZKI I REDUKCJE

M42/Canon EOS......... 49.00
M42/Nikon.................. 49.00
M42/T2........................ 45.00
l,25” /M42....................35.00
2” /M42.........................45.00
M42/web kamera........ 45.00
L-adapter mały.............20.00
L-adapter duży.............25.00

WYCIĄGI OKULAROWE
(Do refraktora, Newtona 

lub Cassegraina)

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

la*Mi ^

Niniejszy cennik jest jedynie niewielkim fragmentem oferty. Sprawdź wszystkie nasze produkty na www.astrokrak.pl

mailto:astrokrak@astrokrak.pl
http://www.astrokrak.pl
http://www.astrokrak.pl


galeria obiektów NGC

NGC 4236
a  (J2000) 
<5 (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

12h, 16,6m 
+69° 28’

Smok
Galaktyka spiralna SBd 
10,4 
9,9 

-19,1 
21,9’x7,2’
3,2*4,5 Mpc 
+0 km/s

W tym odcinku Galerii będzie swoista errata: opis dwóch 
galaktyk z katalogu NGC, które pominąłem poprzednio, a któ
re powinny pojawić się wcześniej ze względu na ich numer 
katalogowy.

Galaktykę NGC 4236 odkrył William Herschel 6 kwietnia 
1793 r. i oznaczył jako V 51. Jej opis w katalogu Dreyera: 
„bardzo słaba, bardzo rozległa, wyraźnie wydłużona, stop
niowo mocno jaśniejąca ku środkowi”. Ze względu na to, że 
jej rozmiary kątowe na niebie są bardzo duże (jedna z naj
bardziej rozległych galaktyk widocznych na niebie) a jasność 
powierzchniowa mała, o tym, czy uda się ją  zobaczyć, decy
duje głównie nie średnica teleskopu, ale jakość nieba, pod 
którym będziemy prowadzić obserwacje. Daleko od miasta 
w bezksiężycową noc, jeżeli galaktyka ta jest blisko zenitu, 
a przezroczystość powietrza jest odpowiednio duża, można 
ją  dostrzec przez dobrą lornetkę jako niezwykle słabą po
dłużną poświatę. Jeżeli chcemy ją  dostrzec przez teleskop, 
powinniśmy używać jak najmniejszych powiększeń. W tele
skopach o średnicy ponad 25-cm wygląda jak silnie wydłu
żone cygaro z kierunku północny północny zachód na połu

dniowy południowy wschód z lekko tylko jaśniejszą częścią 
centralną. Jądro galaktyki jest niewidoczne (zresztą fizycz
nie w ogóle go nie mai), podobnie nie są widoczne ramiona 
spiralne. Te ostatnie można dostrzec dopiero na fotografiach, 
przy czym ze względu na niezmiernie małą jasność po
wierzchniową ramion zarejestrowanie ich na zdjęciu wyko
nywanym amatorskim teleskopem jest zadaniem trudnym.

Jest to dość duża galaktyka o średnicy tylko 10% mniejszej 
niż Droga Mleczna (zakładając odległość do niej równą4,4 Mpc). 
Zaliczana jest do grupy galaktyk M 81, która zawiera także 
słynną galaktykę „eksplodującą” M 82 (U-PA 3/2001) oraz NGC 
2403 (U-PA 4/2005). Na sferze znajduje się jednak 12,5° na 
zachód od środka grupy M 81, co w przeliczeniu na rzeczy
wistą odległość daje około 1 Mpc, i niektórzy astronomowie 
uważają ją  oraz kilka bliskich jej małych galaktyk (takich jak 
UGC 6456 i DDO 165) za osobną grupę. Grupa ta oddala się 
z prędkością 57 km/s od środka grupy M81 i najprawdopodob
niej nie jest z nią dynamicznie (tj. grawitacyjnie) powiązana.

W obrębie dysku galaktyki zaobserwowano dwa duże sku
piska obszarów Hll, które znajdują się na przeciwległych czę
ściach dysku. Powiązane są one z młodymi i masywnymi 
gromadami gwiazd, przy czym gromady te są większe i jaś
niejsze niż te obecne w naszej Galaktyce. W centralnej czę
ści NGC 4236 brak tego typu obszarów. Kilka z nich sytuuje 
się za to daleko ponad dyskiem w odległości około 4 kpc od 
niego. Wskazuje to na obecność rozległej struktury (otocz
ki) wokół NGC 4236. Obserwacje wykazały obecność dość 
silnego i zwartego źródła promieniowania radiowego blisko 
środka geometrycznego galaktyki. Nie pokrywa się on z żad
nym obserwowanym obszarem Hll i przypuszcza się, że jest 
to pozostałość po supernowej.

Zdjęcie NGC 4236 wykonane 50-cm teleskopem w systemie Ritchey-Cretien. Pole widzenia około 25'x15'. Centralne wydłużenie to poprzecz
ka, a na jej krańcach wzdłuż ramion spiralnych widoczne są młode, jasne gromady gwiazd. Ekspozycja RGB łącznie 240 min
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galeria obiektów NGC

NGC 4244
a (J2000) 
ó (J2000) 

Gwiazdozbiór 
Typ

Jasność fotograficzna 
Jasność wizualna 

Jasność absolutna Mv 
Rozmiar 

Odległość 
Prędkość radialna

12h, 17,5m 
+37° 48'

Psy Gończe 
Galaktyka spiralna SAc 

10,5 
10,0 

-19,0 
16,6'*1,9’
3,7 Mpc 
+244 km/s

Galaktyka ta po raz pierwszy została opisana przez Willia
ma Herschela 17 marca 1787 r. i oznaczona jako V 41. Opis 
z katalogu Dreyera jest następujący: „dość jasna, bardzo 
duża, silnie wydłużona, wyraźnie stopniowo jaśniejąca ku 
środkowi”. Galaktykę tę można dostrzec techniką zerkania 
już z pomocą 10-cm teleskopu jako słabą wydłużoną smu
gę światła. Teleskop o średnicy około 25-cm pozwala do
strzec słabe, jakby rozmazane jądro galaktyki, a ją  samą 
widać jako bardzo wydłużoną i rozległą poświatę. Większy 
teleskop pozwala lepiej przyjrzeć się jej centralnej części 
i dostrzec pewne subtelności budowy dysku. Galaktykę wi
dać niemal dokładnie od strony krawędzi dysku, pod kątem 
84,5°, jednak pasmo pyłowe, które na ogół jest w galakty
kach spiralnych dość wyraźne, w NGC 4244 jest tylko ledwo 
widoczne.

Wraz z NGC 4214 (U-PA 2/2007), M 94 (U-PA 5/2001) 
oraz NGC 4449 oraz kilkunastoma innymi galaktykami two
rzy grupę galaktyk w Psach Gończych, przy czym jest naj
większą galaktyką w tej grupie (najjaśniejszą jest M 94). 
W kierunku Psów Gończych widać co prawda o wiele wię
cej dość jasnych galaktyk, ale wszystkie one znajdują się 
dalej i należą do innych gromad lub grup galaktyk.

Aktywność gwiazdotwórcza w tej galaktyce jest niska 
(mało obszarów Hll i młodych gromad gwiazd). Potwierdza 
to mała ilość gazu i pyłu międzygwiazdowego — patrz zdję
cie z HST zamieszczone obok.
Rozkład neutralnego wodoru (HI) 
jest praktycznie symetryczny po 
obu stronach dysku. Średnica ga
laktyki wynosi około 2/3 średnicy 
naszej Galaktyki. Masa galaktyki 
nie jest duża, prędkość rotacji jej 
zewnętrznych części wynosi oko
ło 100 km/s, czyli połowę wartości 
obserwowanej w Drodze Mlecz
nej. Ze względu na swoje korzyst
ne położenie (krawędzią), syme
trię i stosunkowo niewielką odle
głość od nas jest to niemal ideal
na galaktyka do wyznaczenia 
krzywej prędkości rotacji (wykres 
zależności prędkość — odległość 
od środka). Jest to jedna z nielicz
nych galaktyk, które obracają się 
w swych najbardziej zewnętrznych 
częściach w sposób keplerowski, 
to znaczy prędkość rotacji maleje 
wraz z odległością od jądra (lub 
centrum) galaktyki. W przypadku

Centralne obszary NGC 4244 sfotografowane przez teleskop Hub- 
ble’a. Pole widzenia 3,5'x3,6’. Zdjęcie jest złożeniem dwóch ekspo
zycji wykonanych w barwie czerwonej i w bliskiej podczerwieni. Kon
trast i jasność zdjęcia zostały znacznie zredukowane, aby uwidocz
nić centralne pasmo pyłu. Jasny obszar nieco na prawo od środka 
zdjęcia to wielka i masywna gromada gwiazd pokrywająca się z ją
drem galaktyki

NGC 4244 wskazuje to obecność w niej stosunkowo małej 
ilości ciemnej materii w porównaniu z innymi podobnego typu 
galaktykami spiralnymi. Iloraz M/L wynosi dla niej około 4 
(dla Słońca M/L = 1 na mocy definicji). Rozkład ciemnej 
materii w tej galaktyce okazuje się być bardzo spłaszczony 
i ograniczony niemal do płaszczyzny dysku.

Dariusz Graczyk

Zdjęcie NGC 4244 wykonane 40-cm teleskopem w systemie Ritchey-Cretien. Pole widzenia około 
16'* 10'. Ekspozycja RGB łącznie 150 min
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Wrzesień
Słońce

Słońce, w swym ruchu rocznym po ekliptyce, 23 września 
przekracza równik niebieski w punkcie równonocy jesiennej, 
wstępując w znak Wagi, co rozpoczyna astronomiczną je
sień. Dni stająsię ciągle coraz krótsze. W Warszawie 1 wrześ
nia Słońce wschodzi o 3h46m, zachodzi o 17h25m, a 30 wrześ
nia wschodzi o 4h34"1, zachodzi o 16h16m.

W dniu 11 września wystąpi częściowe zaćmienie Słoń
ca (niewidoczne w Polsce).

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2007 P[°] Bn[°] U l
IX 1 20,96 7,18 130,06

3 21,46 7,21 103,64
5 21,93 7,23 77,22
7 22,39 7,25 50,81
9 22,82 7,25 24,40
11 23,23 7,25 357,99
13 23,62 7,23 331,58
15 23,98 7,21 305,18
17 24,31 7,18 278,77
19 24,62 7,14 252,37
21 24,91 7,10 225,97
23 25,17 7,04 199,57
25 25,40 6,98 173,17
27 25,61 6,91 146,77

IX 29 25,79 6,83 120,38
X 1 25,94 6,74 93,99

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
10d20h21m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie września, 

bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu następu
jąca: ostatnia kwadra 4d02h32m, nów 11d12h44m, pierwsza 
kwadra 19d16h48m i pełnia 26d19h45m. W apogeum Księżyc 
znajdzie się 15 września o 21h07m a w perygeum 28 września 
o 1h56m.

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

niewidoczny.
Nad ranem w ciągu miesiąca szybko poprawiają się wa

runki widzialności Wenus. O ile jeszcze na początku wrześ
nia można ją  odnaleźć ok. godzinę przed wschodem Słońca, 
świecącą z jasnością -3,9m na wysokości zaledwie 7° nad 
wschodnim horyzontem, o tyle pod koniec miesiąca o tej sa
mej porze wzniesie się już na wysokość aż 29°. Przez tele
skop będzie można obserwować rosnącą fazę tarczy plane
ty, jednakże przy jej malejącej średnicy, od 51” do 32”.

Mars jest widoczny nad ranem w gwiazdozbiorze Byka, 
jako „gwiazda" o jasności 0m. W związku ze zbliżaniem się do 
opozycji rośnie średnica tarczy planety, od 8” na początku

I , , ,  , ,  ,  , , , ,  r , - , r

1 IX a* - ---------28 X
U » | ■ » | i ‘ i ‘ ‘ i " ■’ | r ■ ■ ■ | T-rr-ry-rT-r-r | ■ ■ ■ • | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ i

-110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30

A [°]

Rys. 1. Merkury, Wenus i Saturn nad wschodnim horyzontem 
(w Warszawie) na początku świtu cywilnego we wrześniu i paź
dzierniku 2007 (około godzinę przed wschodem Słońca)

września do 10” pod koniec miesiąca, co ułatwi dostrzeżenie 
fazy, wynoszącej we wrześniu aż 86%.

We wrześniu pogarszają się nieco warunki wieczornej 
widzialności Jowisza, świecącego z jasnością-2,1m. Na po
czątku miesiąca, pod koniec zmierzchu cywilnego (ok. godzi
nę po zachodzie Słońca) możemy go odnaleźć na wysokości 
14° nad południowo-zachodnim horyzontem, natomiast pod 
koniec września wysokość ta zmaleje do 11°.

Nad ranem, na początku miesiąca, nisko nad północno- 
wschodnim horyzontem pojawia się Saturn, świecący 
w gwiazdozbiorze Lwa z jasnością 0,8m. Obserwacja planety 
stanie się możliwa w połowie września, a już pod koniec mie
siąca znajdziemy go, na początku świtu cywilnego, na wyso
kości aż 24° nad wschodnim horyzontem. Przez teleskop 
możemy obserwować tarczę planety o średnicy 16”, układ jej 
pierścieni oraz największych satelitów.

Przez całą noc w gwiazdozbiorze Wodnika widoczny jest 
Uran (o jasności 5,7m), a w pierwszej połowie nocy w gwiaz
dozbiorze Koziorożca możemy obserwować Neptuna (7,8m). 
Małe średnice tarcz tych planet (odpowiednio 3,7” i 2,3”) utrud
niają dostrzeżenie jakichkolwiek szczegółów powierzchnio-

A [°)

Rys. 2. Jowisz nad zachodnim horyzontem (w Warszawie) pod 
koniec zmierzchu cywilnego we wrześniu i październiku 2007 
(około godzinę po zachodzie Słońca)
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wych nawet przez większe teleskopy amatorskie, jednak już 
teleskop o średnicy przynajmniej 10 cm i powiększeniu 100* 
pozwoli na dostrzeżenie tarczy Urana oraz odróżnienie obra
zu Neptuna od obrazów dyfrakcyjnych sąsiednich gwiazd o po
dobnych jasnościach.

Planeta karłowata (134340) Pluton jeszcze jest widocz
na wieczorem w gwiazdozbiorze Węża, jednakże jej jasność 
wynosi jedynie 13,9m i do jej zaobserwowania jest niezbędny 
teleskop o średnicy zwierciadła przynajmniej 15 cm.

Planeta karłowata (1) Ceres jest widoczna przez całą noc 
w gwiazdozbiorze Byka: 8 IX: 3h33,4m, +9°27’, 8,5m; 18 IX: 
3h35,3m, +9°23’, 8,3m; 28 IX: 3h34,8m, +9°13’, 8,1m.

We wrześniu w pobliżu opozycji znajduje się jasna plane- 
toida:

(2) Pallas, (jasność 8,8m). 8 IX: 22h23,0m, +3°10’; 18 IX: 
22h16,0m, +1°00’; 28 IX: 22h10,2m, -1°08 ’.

Meteory
We wrześniu można obserwować meteory z kilku słabo 

zbadanych rojów o niskiej aktywności, z radiantami w gwiaz
dozbiorach Barana, Perseusza, Kasjopei i Woźnicy, być może 
związanych genetycznie z kometą Kiesa (1911 II). Od 5 do 
17 września promieniują meteory z roju wrześniowych Per
seidów [SPE], Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze 
Perseusza i ma współrzędne: rekt. 4h00m, deki. +47°. Maksi
mum aktywności tego mało aktywnego roju przypada 9 wrze
śnia. W  tym roku w obserwacjach tych szybkich meteorów 
nie będzie przeszkadzał zbliżający się do nowiu Księżyc. Do 
tej samej rodziny rojów meteorowych należą promieniujące 
od 25 sierpnia do 8 września, meteory z roju alfa Aurigidów 
[AUR], W latach 1935,1986 i 1994 odnotowano zwiększenia 
aktywności roju (ZHR = 40). Radiant meteorów leży w gwiaz
dozbiorze Woźnicy i ma współrzędne: rekt. 5h36m, deki. +42°. 
Maksimum aktywności tego mało aktywnego roju przypada 
1 września. W tym roku w obserwacjach szybkich, często po
zostawiających ślady meteorów będzie przeszkadzał Księ
życ między pełnią i ostatnią kwadrą. Od 18 września do 
10 października można natomiast obserwować meteory z ma
ło aktywnego roju delta Aurigidów [DAU], których radiant 
ma współrzędne: rekt. 5h52m, deki. +49°. W  obserwacjach tych 
meteorów w okresie maksimum będzie jednak przeszkadzał 
zbliżający się do pełni Księżyc.

Przez cały wrzesień możemy też obserwować wolne, czer
wonawe i często jasne meteory z mało aktywnego, ekliptycz- 
nego Źródła Przeciwsłonecznego [ANT], dawniej wydzie
lane w oddzielny rój Piscidów (SPI), wiązany z kometą Mo- 
rehouse’a z 1907 r. Radiant meteorów, w ciągu miesiąca prze
suwający się wzdłuż ekliptyki, leży w gwiazdozbiorze Ryb 
w pobliżu punktu Barana i 15 września ma współrzędne: rekt. 
0h20m, deki. +3°.

*  *  *

1d Gwiazda zmienna długookresowa U Her (miryda) (16h25,8m, 
+18°54’) osiąga maksimum jasności (7,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA’’ 2/2004],

4d Gwiazda zmienna długookresowa T Her (miryda) (18h09,1m, 
+31°01') osiąga maksimum jasności (8,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 2/2006],

4d15h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.

5d03h Maksymalna libracja Księżyca (8,4°) w kierunku Mare Au- 
strale (zacienione).

7d05h Odkrycie gwiazdy k Gem (3,6m) przy ciemnym brzegu Księ
życa po ostatniej kwadrze, widoczne w całej Polsce (Wro
cław 5h13m — Olsztyn 5h23m).

7d14h Wenus nieruchoma w rektascensji.
8d23h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 8°.
8d23h16m 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],

Rys. 4. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza we 
wrześniu 2007 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Calli- 
sto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity 
w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na lewo

Rys. 3. Schemat częściowego zaćmienia Słońca w dniu 11 
września 2007 [wg F.Espenak, NASA/GSFC]

F. Espenak, NASA's GSFC Fri. Jul 2. 
sunearlh.gsfo.nasa.gov/eclipae/eclipse.hlml

Zewn̂ Meam.
kontakty półcienia
PI = 10:25:45.5 UT 
P4 = 14:36:33.3 UT
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Rys. 5. Trasa planety karłowatej (1) Ceres na tle gwiazd gwiazdozbioru Byka we 
wrześniu i październiku 2007 (zaznaczone gwiazdy do 10m)
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Rys. 6. Trasa planetoidy (2) Pallas na tle gwiazd gwiazdozbioru Wodnika we wrześ
niu 2007 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

9d00h29m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,6m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2003],

10d02h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 1°.
10d03h Uran w opozycji do Słońca.
11d Częściowe zaćmienie Słońca. Cień Księżyca 

przechodzi pod południowymi obszarami bie
gunowymi Ziemi. Zaćmienie będzie widoczne 
w południowej części Ameryki Południowej, na 
południowo-zachodnim Atlantyku, Półwyspie 
Antarktycznym i Ziemi Królowej Maud na An
tarktydzie. Faza maksymalna równa 0,749 na
stąpi o godzinie 12h31m21.2s i będzie widocz
na w punkcie o współrzędnych <j> = 61°00’S, A 
= 90°17’W. W Polsce zaćmienie niewidoczne.

11d23h17m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy 
spada od 5,9m do 6,7m [mapka zamieszczona 
w „Uranii-PA” 5/2002],

12d07h Minimalna libracja Księżyca (4,1 °) w kierun
ku Mare Humboldtianum (oświetlone).

12d19h51m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy 
spada od 5,9m do 6,6'"[mapka zamieszczona 
w „Uranii-PA”3/2002],

12d20h29m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 4/2003],

13d09h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
14d00h38m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau 

osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy 
spada od 5,9m do 6,7m [mapka zamieszczona 
w „Uranii-PA”5/2002],

15d00h24m Gwiazda zmienna 6 Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2003],

18d01h33m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 
Cyg osiąga minimum jasności. Jasność gwiaz
dy spada od 5,9m do 6,4m [mapka zamieszczo
na w „Uranii-PA” 1/2005],

18d10h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 6°.
20d00h43m Gwiazda zmienna >/ Aql (cefeida) osią

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

20d09h Maksymalna libracja Księżyca (8,6°) w kie
runku Sinus Iridium (zacieniona).

22d Gwiazda zmienna długookresowa R Cne (miryda) (8h16,6m, 
+11°44') osiąga maksimum jasności (6,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 4/2004],

22d Gwiazda zmienna długookresowa % Cyg (miryda) (19h50,5m, 
+32°55’) osiąga maksimum jasności (5,2m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2002],

22d Gwiazda zmienna długookresowa R Cyg (miryda) (19h36,8m, 
+50°12’) osiąga maksimum jasności (7,5m).

23d Gwiazda zmienna długookresowa R Boo (miryda) (14h37,2m,

errata do „Kalendarzyka” z numeru 2/2007

str.89, efemeryda gwiazdy zmiennej długookresowej 
R And na dzień 15 maja. Są tam błędnie podane 
współrzędne gwiazdy (0h24,1m, -14°41 '). Powinno 
być oczywiście (0h24,0m, +38°35'). Za dostrzeżenie 
błędu dziękuję wnikliwej Czytelniczce. Pozdrawiam,

T. Ściężor

+26°44’) osiąga maksimum jasności (7,2m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 2/2003],

23d Gwiazda zmienna długookresowa T Hya (miryda) (8h55,6m, 
-9°08') osiąga maksimum jasności (7,8m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 6/2005],

23d09h51m Słońce wstępuje w znak Wagi, jego długość ekliptycz- 
na wynosi wówczas 180°, mamy zrównanie dnia z nocą i po
czątek jesieni astronomicznej.

23d21h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
24d Gwiazda zmienna długookresowa R Sgr (miryda) (19h16,7m, 

-19°18’) osiąga maksimum jasności (7,3m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 3/2005],

25d15h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 0,6°.
25d17h59m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksi

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

26d19h Minimalna libracja Księżyca (4,0°) w kierunku krateru Schic- 
kard (oświetlony).

29d16h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 
w odległości 26°.
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Październik
Słońce

Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wscho
du i zachodu Słońca. W Warszawie 1 października Słońce 
wschodzi o 4h36m, zachodzi o 16h14m, a 31 października 
wschodzi o 5h29m, zachodzi o 15h10m.

W październiku Słońce wstępuje w znak Skorpiona.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2006 P [° ] Bn [°] M l

X 1 25,94 6,74 93,99
3 26,07 6,64 67,59
5 26,16 6,54 41,21
7 26,23 6,43 14,82
9 26,27 6,31 348,43
11 26,28 6,18 322,05
13 26,26 6,05 295,66
15 26,22 5,91 269,28
17 26,14 5,76 242,90
19 26,03 5,60 216,52
21 25,89 5,44 190,14
23 25,72 5,27 163,76
25 25,52 5,09 137,38
27 25,29 4,91 111,01
29 25,02 4,72 84,63

X 31 24,73 4,52 58,26

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

B0, L0 —  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

8d02h57m —  heliograficzna długość środka tarczy wy
nosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w pierwszej poło

wie października, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym 
miesiącu następująca: ostatnia kwadra 3d10h06m, nów 
11d05h01m, pierwsza kwadra 19d08h33m i pełnia 26d04h51m. 
W apogeum Księżyc znajdzie się 6d14h15m, a w perygeum 
26d11h53m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
W ostatnich dniach października, nad ranem, ok. go

dzinę przed wschodem Słońca, można próbować odnaleźć 
Merkurego. W ostatnim dniu miesiąca wzniesie się on na 
wysokość 6° nad południowo-wschodni horyzont, świecąc 
z jasnością  + 1,2m. Przez teleskop będzie można wtedy 
zobaczyć tarczę planety o średnicy 9", w fazie wynoszącej 
jedynie 12%.

Przez cały październik możemy obserwować Wenus 
na praktyczn ie  tej samej w ysokości nad południow o- 
-wschodnim horyzontem, wynoszącej na początku świtu 
cywilnego nieco ponad 30°. Przez teleskop zobaczymy tar
czę planety o średnicy malejącej od 32” do 23” , w fazie 
zbliżającej się do „kwadry”.

W  drugiej połowie nocy w gwiazdozbiorze Bliźniąt wi
doczny jest Mars. Jasność planety rośnie w ciągu miesią
ca od -0 ,2 m do -0 ,6 m, przez teleskopy można zauważyć

wzrost średnicy jego tarczy od 10” do 12” , co umożliwia już 
dostrzeżenie szczegółów powierzchniowych.

Z dnia na dzień pogarszają się warunki widzialności 
Jowisza, który zachodzi coraz wcześniej. Pod koniec paź
dziernika, w godzinę po zachodzie Słońca, można go zna
leźć na wysokości zaledwie 8° nad południowo-zachodnim 
horyzontem.

Nad ranem, w gwiazdozbiorze Lwa, świeci Saturn jako 
„gwiazda” 0,9m.

Warunki obserwacji Urana i Neptuna w stosunku do 
września nie zm ieniają się.

Planeta karłowata (134340) Pluton zachodzi wieczo
rem i jej obserwacja jest już raczej niemożliwa.

Nadal można natomiast obserwować znajdującą się 
w pobliżu opozycji, w gwiazdozbiorze Byka, planetę karło
watą (1) Ceres: 8 X: 21 h16,8m, -28°54 ’, 7,9m; 18 X: 21 h18,5m, 
-2 8 °1 5 \ 7,7m; 28 X: 21h22,4m, -27°26 ’, 7,5m.

W październiku w pobliżu opozycji znajduje się jasna 
planetoida:

(8) Flora, (jasność 8,4m). 8 X: 4h09,3m, +10°47’; 18 X: 
4h09,1m, +10°22’; 28 X: 4h04,9m, +9°57’.

Meteory
Od 14 do 27 października promieniują szybkie meteory 

z roju epsilon Geminidów [EGE], związanego z kometą 
C/lkeya (1964 N1). Radiant meteorów leży w gwiazdozbio
rze Bliźniąt i ma współrzędne: rekt. 6h48m, deki. +27°. W bie
żącym roku maksimum aktywności przypada 18 paździer
nika, toteż w porannych obserwacjach tego słabego roju 
nie będzie przeszkadzał Księżyc zbliżający się do pierw
szej kwadry.

Od 2 października do 7 listopada promieniują szybkie, 
białe meteory ze śladami, z roju Orionidów [ORI], związa
nego z kometą 1P/Halley. Radiant meteorów leży na gra
nicy gwiazdozbiorów Oriona i Bliźniąt i ma współrzędne: 
rekt. 6h20m, deki. +16°. W bieżącym roku maksimum ak
tywności przypada 21 października, jednak odnotowywa
no już także inne maksima. Warunki obserwacyjne w tym 
roku są bardzo dobre, gdyż w porannych obserwacjach nie 
będzie przeszkadzał Księżyc po pierwszej kwadrze.

Od 6 do 10 października promieniują wolne meteory 
z roju Drakonidów [GIA], związanego z kometą 21 P/Gia- 
cobini-Zinner (dlatego zwane są również Giacobinidami). 
Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma 
współrzędne: rekt. 17h28m, deki. +54°. W roku bieżącym 
przew idyw ane je s t m aksim um  w dniu 9 październ ika 
o 4h30m, jednak bardzo możliwe jest wystąpienie innych 
maksimów. Warunki obserwacji w tym roku są bardzo do
bre, w związku ze zbliżającym się do nowiu Księżycem.

*  *  *

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

1d Gwiazda zmienna długookresowa S CrB (miryda) (15h21,4m,
+31°22') osiąga maksimum jasności (7,3m).

2d19h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
2d22h Maksymalna libracja Księżyca (9,1°) w kierunku Mare Au-

strale (zacienione).
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Rys. 7. Trasa planetoidy (8) Flora na tle gwiazd gwiazdozbioru Byka w październiku 
2007 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

6d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elonga- 
cji zachodniej.

6d22h22m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy 
spada od 5,8m do 6,6m [mapka zamieszczona 
w „Uranii-PA" 5/2002],

7d Gwiazda zmienna długookresowa R Dra (miry- 
da) (16h32,6m, +66°45’) osiąga maksimum ja
sności (7,6m) [mapka zamieszczona w „Ura
nii-PA" 6/2002],

7d06h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3°.

7d15h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
10d02h Minimalna libracja Księżyca (4,6°) w kie

runku Mare Humboldtianum (zacienione).
10d23h41m 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],

11d20h22m Gwiazda zmienna (5 Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) [mapka za
mieszczona w „Uranii-PA " 1/2003],

11d23h34m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2002],

12d07h Merkury nieruchomy w rektascensji.
13d00h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°.
14d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
14d19h Złączenie Wenus z Saturnem w odl. 3°.
14d20h54m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2002],

16d04h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 6°.
16d22h15m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2002],

17d Gwiazda zmienna długookresowa R Cas (miryda) (23h58,4m, 
+51°24') osiąga maksimum jasności (7,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 6/2002],

17d00h46m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

18d13h Maksymalna libracja Księżyca (8,4°) w kierunku Sinus Iri
dium (zacieniona).

18d17h40rn Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003],

18d23h36m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini-

Rys. 8. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w paź
dzierniku 2007 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Calli- 
sto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity 
w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na lewo

Rys. 9. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w październiku 2007 (III -  Tethys, IV-  Dione, V -  Rhea, VI 
-Tytan, VIII -  lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa 
(tarczy planety), wschód na prawo
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mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

21d00h58m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2002],

21d05h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
21d23h31m 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],

22d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
22d01h58m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2002],

23d02h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 1°.
23d02h19m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m [mapka 
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002],

23d19h16m Słońce wstępuje w znak Skorpiona, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wówczas 210°.

24d00h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
24d20h20m 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],

25d03h Minimalna libracja Księżyca (5,2°) w kierunku krateru Schic- 
kard (zacieniony).

25d21h55m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 4/2003], 

27d22h44m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003], 

28d16h Wenus w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 
w odległości 46°28’.

29d Gwiazda zmienna długookresowa R Ser (miryda) (15h50,7m, 
+15°08’) osiąga maksimum jasności (6,9m).

29d18h34m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2003], 

30d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
31d03h Maksymalna libracja Księżyca (9,1°) w kierunku Mare 

Australe (zacienione).
31d17h Neptun nieruchomy w rektascensji.

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

Aby otrzymać datę w obowiązującym we wrześniu w Pol
sce „czasie letnim”, należy dodać 2 godziny, po wprowadze
niu w październiku „czasu zimowego” należy dodać 1 godz.

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

Współrzędne równikowe podane są dla Epoki 2000.0.

Rys. 10. Położenie i ruch własny radiantów meteorowych alfa Aurigi- Rys. 11. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego Źródła Prze- 
dów (AUR) w okresie od 25 sierpnia do 5 września 2007 i delta Auri- ciwsłonecznego (ANT) w okresie od 30 czerwca do 30 września 2007 
gidów (DAU) w okresie od 5 września do 10 października 2007

(GIA) w dniu 9 października 2007
Geminidów (EGE) w okresie od 15 do 25 października 2007 i Orioni- 
dów (ORI) w okresie od 5 października do 4 listopada 2007
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kalendarz astronomiczny 2007
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nej R Cyg (19h36m49,4s, +50°12’00”). Podane jasności gwiazd po- gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry) 
równania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

Rys. 15. Mapa gwiazdozbioru Korony Północnej do obserwacji gwiaz-
Podane jasności 
ioc u góry)

Opr. T. Ściężor

poradnik obserwatora

Interesujące obiekty: Trójkąt, Waga
Obiekt

Rodzaj
obiektu

a
[ h : m : s ]

ó V
[mag.]

Rozmiary
kątowe

Obserw. wizualne 
D[mm] / pow.

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

TRÓJKĄT

M 33 G 01:33:51,9 +30:39:29 5,5 71'*42' 30-50/10-30x 40-70/135-500

Collinder 21 GO 01:50:06,0 +27:04:00 8,2 6,0' 60-90/60-80x 60-80/1500

NGC 925 G 02:27:16,8 +33:34:44 9,9 10,5’x5,9' 120-150/80x 100/800-1200

NGC 672 G 01:47:54,0 +27:25:58 10,7 7,2'x2,6' 170-200/100x 150-200/2000

IC 1727 G 01:47:30,0 +27:19:57 11,4 7,0'x3,1'

200-250/120x 200-250/2000
NGC 777 G 02:00:14,8 +31:25:47 11,5 2,5'x2,0'

NGC 784 G 02:01:17,1 +28:50:17 11,5 6,6'x 1,5'

NGC 949 G 02:30:48,8 +37:08:09 11,6 2,4'x1,3'

WAGA

NGC 5897 GK 15:17:24,5 -21:00:35 8,4 13' 60-90/60-80x 60-80/1500

NGC 5812 G 15:00:55,7 -7:27:27 11,2 2,1 'x 1,9’

170-200/100x 150-200/2000NGC 5903 G 15:18:36,5 -24:04:06 11,2 2,7’x 2 ,r

NGC 5792 G 14:58:22,6 -1:05:25 11,3 6,9’x1,7’

NGC 5728 G 14:42:24,0 -17:15:08 11,4 3,1’x1,8'

200-250/120x 200-250/2000
NGC 5898 G 15:18:13,6 -24:05:51 11,4 2,2'x2,0'

NGC 5861 G 15:09:16,2 -11:19:20 11,6 3,0'x 1,7'

NGC 5796 G 14:59:24,0 -16:37:25 11,6 2,5'x 1,8'

PK 342+27.1 MP 15:22:19,2 -23:37:31 11,6 7" 200-250/250x 200-250/6000

NGC 5878 G 15:13:45,7 -14:16:13 11,7 3,5'x1,4'

200-250/120x 200-250/2000NGC 5791 G 14:58:46,0 -19:16:01 11,7 2,6'x1,3'

NGC 5885 G 15:15:04,2 -10:05:09 11,8 3,5'x3,1'

G -  galaktyka, GO -  gromada otwarta, GK -  gromada kulista, MP -  mgławica planetarna
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Zakrycie Saturna przez Księżyc

22 maja br. miało miejsce zakrycie Saturna przez Księżyc. Go
dziny poprzedzające zjawisko były trochę nerwowe, bo akurat 
przechodził nad Polską front burzowy i niebo w dużej części 
było zachmurzone. Jednak pod wieczór na sporym obszarze 
kraju chmury ustąpiły i ukazał się na niebie Księżyc zbliżający 
się do Saturna. Oba obiekty były przesłonięte lekką mgiełką. 
Nie była ona na tyle gęsta żeby uniemożliwić wykonanie zdjęć 
tego widowiskowego zjawiska. Zamieszczona wyżej mozaika 
została poskładana z fragmentów wybranych klatek filmów wy
konanych kamerką internetową Philips PCVC750K umiesz
czoną w ognisku teleskopu Synta Sky-Watcher 200/1200. Jej 
autorem jest Wojciech Piskorz z Gliwic.

Niżej zdjęcia wykonane przez Mariusza Świętnickiego
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recenzje U-PA

Andrzej Kajetan Wróblewski, HI
STORIA FIZYKI od czasów najdaw
niejszych do współczesności, Wyd. N. 
PWN, Warszawa 2007, s. 620.

Chociaż najnowsza z dziedziny historii 
nauki monografia prof. Wróblewskiego, 
redaktora naczelnego „Uranii” na przeło
mie lat 50. i 60. ubiegłego wieku, dotyczy 
fizyki, to w istocie rzeczy wiele treści tej 
pozycji jest poświęcone również astrono
mii, która od tysięcy lat nierozerwalnie 
splata sięz kinematyką, mechaniką, optyką, 
elektrodynamiką itd. Wielu uczonych-fi- 
zyków było (i jest) zarazem astronomami 
bądź astrofizykami, czy też kosmologami. 
Nawet na okładce dwie z czterech ilustra
cji dotyczą astronomii.

Książka jest podzielona na cztery za
sadnicze części. Już cz. 1. -—Nauldfizycz
ne w starożytności i średniowieczu —jest 
właściwie historią astronomii i kosmolo
gii starożytnej, na poły mitycznej, zaś tytuł 
podrozdziału 1.2 brzmi Początki astrono
mii. Historia fizyki jest jakby tłem dla 
przedstawienia rozwoju astronomii i ma
tematyki (również mającej ogromne zasto
sowanie w astronomii — od starożytności 
do chwili obecnej), chociaż nie brak za
gadnień stricte fizycznych, jak np. ato- 
mizm czy magnetyzm. I niemal każdy 
z wymienionych uczonych starożytnych 
(jak Ptolemeusz, twórca nie tylko teorii 
geocentrycznej, ale nawet metafizyki) 
i średniowiecznych (jak Beda Czcigodny) 
zajmował się w swej działalności nauko
wej również astronomią oraz kosmologią, 
czyli obrazem świata według ówczesnych 
wyobrażeń. Szkoda jedynie, że Autor nie 
wspomniał o słynnym średniowiecznym 
astronomie, filozofie i poecie perskim 
Omarze Chajjamie, niejako prekursorze 
w opracowaniu kalendarza gregoriańskie
go, czy chociażby o władcy Samarkandy, 
a zarazem astronomie, Uług-Begu. Co 
prawda, to oni, jako muzułmanie, raczej 
nie zajmowali się fizyką...

Część 2. Powstanie i rozwój nauki no
wożytnej również rozpoczyna się od roz
działu pt. Od Kopernika do Newtona, po
święconego w głównej mierze astronomii, 
lecz już w ścisłym powiązaniu z fizyką. 
Po opisaniu przewrotu kopemikańskiego, 
działalności Tychona Brahego i reformach 
Keplera Autor przedstawia najwybitniej
szych uczonych XVII (i XVDI w.), fizy
ków, a zarazem astronomów: Galileusza,

Newtona, Stevina i Hooke’a, a także filo
zofa Kartezjusza, zajmującego się też ko
smologią. Ich działalność, chociaż przyj
mowana z niedowierzaniem, a nawet 
prześladowana, była zaiste imponująca. Je
dynie w Holandii (Niderlandach) istniała 
tolerancja, dlatego tak swobodnie mógł 
propagować idee kopemikańskie Simon 
Stevin.

Natomiast rozdział 5. tej części jest 
w całości poświęcony, niemniej przecież 
interesującej, historii fizyki, lecz w rozdzia
le 6., poświęconym optyce „od Keplera do 
Newtona”, znowu spotykamy treści astro
nomiczne.

Kolejna część, trzecia— Fizyka oświe
cenia — historie astronomiczne przedsta
wia tylko w rozdziale 7. pt. Mechanika od 
Newtona do Laplace 'a. Jest to oczywiście 
mechanika w sensie fizycznym, ale rów
nież jako mechanika nieba w zastosowa
niu do ruchu ciał niebieskich: Księżyca, 
planet oraz ich satelitów. Dotyczy to 
w szczególności prac Eulera, Lagrange’a, 
Laplace’a i — jednak w ogóle nie wspo
mnianego —  Hamiltona, twórcy rachun
ku operatorowego (wprowadził różniczko- 
wo-wektorowy operator, nazwany przez 
niego nablaN). Stricte fizyczne są treści 
rozdziału 8. i 9. cz. 3., przedstawione w po
rządku chronologicznym oraz merytorycz
nym.

Również część 4. — Wiek fizyki kla
sycznej (fizyka XIXwieku) — prawie w ca
łości jest poświęcona historii tej nauki 
{science). Za treści astronomiczne można 
uznać pewne rozważania na temat optyki 
oraz eteru i prędkości światła przy okazji 
opisu równań Maxwella i elektrodynami
ki Lorentza, będącej niejako wstępem do 
teorii względności. Zagadnienia te szcze
gółowo rozwija oraz uzupełnia cz. 5., ostat
nia — Wiek fizyki kwantowej (fizyka XX  
wieku). W niej fizyka współczesna ściśle 
już się splata z astrofizyką i kosmologią, 
być może oprócz rozdziału 17., poświęco
nego fizyce ciała stałego i optyce (mase
rom, laserom i holografii). Za to następny 
rozdział, 18., traktuje o rozwoju astrono
mii i astrofizyki (w tym także o radioastro
nomii, astrofizyce wysokich energii i ko
smologii kwantowej). Niemniej jednak 
wśród setek fizyków w nauce XX w. trud
no wybrać najważniejszych, więc zdarzają 
się zaskakujące opuszczenia, np. brak Et- 
tore Majorany, twórcy pierwszej spójnej 
teorii jądra atomowego i hipotezy neutrina

będącego swąantycząstką. Nad sprawdze
niem tej hipotezy pracują do dziś liczne 
grupy fizyków. Do dziś też dyskusyjna jest 
interpretacja efektu EPR, np. ks. prof. Mi
chał Heller pięć lat temu napisał, że ten efekt 
okazał się.. .pozostałościąpo nieprzemien- 
nej, nielokalnej fazie w dziejach Wszech
świata.

Zastanawia pewna jakby selektywność 
w doborze opisywanych zjawisk i cytowa
niu nazwisk. Pisząc np. o Wojciechu Ru- 
binowiczu, Autor nie wspomina Henryka 
Niewodniczańskiego, który wspólnie wła
śnie z Rubinowiczem oraz Irą Bowenem 
rozszyfrował zagadkę rzekomego nebu- 
lium. Brak mi również nazwiska innego 
polskiego fizyka XX w. Jana Weyssenhof
fa czy astronoma Tadeusza Banachiewi- 
cza. Brak mi też niektórych pozycji 
w Opracowaniach książkowych, takich jak: 
Historia astronomii i kosmologii Johna 
Northa (Katowice, 1997), Złota Księga. 
Wydział Matematyki i Fizyki UJ (Kraków, 
2000) czy Granice Kosmosu i kosmologii 
Michała Hellera (Warszawa, 2005).

Książka jest jednak znakomita, logicz
nie i przystępnie napisana, podająca uzu
pełniające wiadomości w 34. ramkach, 
czterech dodatkach i w 37. tabelach, bo
gato ilustrowana rysunkami i fotografa- 
iami, w tym podobiznami wielu uczonych. 
Do tych fotografii Autor dołączył krótkie 
biogramy, zawierające różne ciekawost
ki z ich życia. Niektórzy twórcy nowych 
odkryć i paradygmatów w fizyce zażar
cie jednak protestowali przeciwko jesz
cze nowszym, śmiałym paradygmatom, 
jak np. opinia z 1885 r. chemika Marceli
na Berthelota, że „Świat nie ma już dziś 
dla nas tajemnic” czy opinia z 1894 r. słyn
nego A. A. Michelsona o braku możliwo
ści nowych odkryć w fizyce (bo wszyst
ko już zostało odkryte) albo Ch. G. Barkla 
gwałtownie występujący przeciw teorii 
kwantów.

Dzieło zamykają Uwagi końcowe, sta
nowiące swego rodzaju podsumowanie. 
Nie sposób w krótkiej recenzji omówić 
dokładnie całą monografię prof. Wróblew
skiego, należy jąpo prostu przeczytać. Jest 
to w historii nauki pozycja nowatorska, 
może wręcz prekursorska, stąd pojawiają
ce się w niej niekiedy pewne niedopatrze
nia są jak najbardziej usprawiedliwione. 
Następne wydania tej książki będą zapew
ne od nich wolne.

T. Zbigniew Dworak
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astronomia i muzyka

Czas i przestrzeń Steve'a Roacha

Pod koniec maja ukazała się naj
nowsza płyta jednego z najbar
dziej cenionych przeze mnie 

muzyków, twórcy m.in. „kosmicznych” 
klimatów, Klausa Schulze. Niestety, 
mimo zamówienia w pewnym interne
towym sklepie jeszcze na początku 
czerwca, do tej pory (20 czerwca) nic 
do mnie nie dotarło. Widocznie prze
syłka została nadana jako nieprioryte- 
towa, a nasza kochana Poczta Polska 
karze takie „haniebne” poczynania na
wet miesięczną zwłoką w dostarczeniu,
o czym miałem okazję już nie raz się 
przekonać.

Tak więc z dzieleniem się wrażenia
mi z odsłuchu albumu „Kontinuum” 
muszę jeszcze poczekać. Pewnie będę 
mógł wówczas wspomnieć coś o kon
cercie, jaki przyjaciele szykują na 60 
urodziny Klausa pod kopułą planetarium 
w Bohum.

A teraz nie pozostaje mi nic, jak 
w końcu napisać coś o muzyce innego 
niż Brian Eno klasyka gatunku zwane
go ambient —  Stevie Roachu —  ame
rykańskim twórcy, mającym w swoim 
dorobku kilkadziesiąt albumów autor
skich i wiele stworzonych we współ
pracy z innymi muzykami. Nie ukry
wam, że nie jest mi łatwo pisać o jego 
twórczości, bo ... mało ją  jeszcze znam, 
pomimo iż jego muzyczna przygoda za
czynała się od fascynacji muzyką Klau
sa Schulze i Tangerine Dream. Wizyta

na witrynie internetowej Roacha* uświa
domiła mi bogactwo i różnorodność jego 
dokonań oraz źródeł inspracji, gdzie ob
razy Kosmosu, a ściślej nocnego nieba 
i zjawisk obserwowanych na nieboskło
nie to tylko drobny epizod.

Krytycy zaliczają Steve'a Roacha do 
niewątpliwych twórców tzw. space mu
sie, ale tu wyraźnie muszę napisać, iż 
pod tym terminem kryją się nie tylko 
kompozycje nawiązujące tak czy siak do 
przestrzeni kosmicznych, ale i utwory, 
które same z siebie są źródłem pewnej 
przestrzeni (dźwiękowej), której zada
niem jest przenieść słuchacza w inny 
wymiar, niekoniecznie przestrzenny 
i pozaziemski. Muzyk osiąga ten cel za
równo elektronicznymi arpeggiatorami, 
pierwotnymi rytmami bębnów, jak i roz
wlekłymi, falującymi, a czasami wręcz 
stojącymi, tonami i akordami.

Mówi się o nim, że jest muzycznym 
impresjonistą. Inspirują go najróżniej
sze zjawiska i stany przyrody, np. jed
na z jego długich, bo ponad 60-minu- 
towych kompozycji odzwierciedla to, 
czego możemy doznać po nocy, ocze
kując świtu (Darkest Before Dawn).

W zasadzie mam tylko jedną jego 
płytę i jest to swego rodzaju kompilacja 
z 2003 r., łącząca utwory wydane (poza 
jednym) na wcześniejszych albumach. 
Jej tytuł to Space And Time — „Czas 
i przestrzeń”. Znajdziemy tu zarówno 
dźwięki tworzone za pomocą elektro

nicznego instrumentarium, jak i dźwię
ki wydobywane z klasycznych gitar 
czy... instrumentów używanych przed 
tysiącami lat.

Tu obowiązkowo należy wspomnieć
0 fascynacjach Roacha muzyką austra
lijskich Aborygenów, czy pierwotnych 
mieszkańców Nowej Zelandii. Słynne 
są jego koncerty w kalderze wygasłe
go wulkanu w Meksyku czy w lawo
wych jaskiniach Wysp Kanaryjskich.

Wspomnieć też trzeba o wpływie pu
styni. Pustyni, która rozciąga się za 
oknami jego domu i zarazem studia mu
zycznego w Tucson. Wcześniej miesz
kał w Los Angeles, ale wielkomiejsca 
dżungla nie sprzyjała jego twórczości
1 dopiero przeprowadzka do Arizony po
zwoliła odnaleźć właściwe otoczenie. 
Zrozumie to każdy, kto obcował choć 
raz w życiu z gwiaździstym niebem nad 
bezkresnym morzem piasku...

Nie powinien więc nikogo dziwić 
kontemplacyjny charakter jego twór
czości. Słynne sąjego „Struktury ciszy” 
(Structures From Silence), ale jako tło 
do podziwiania obrazów, takich jak te 
z naszej obecnej „Galerii Uranii”, chy
ba lepsze będą kompozycje First Sun
rise i Bigger Sky z albumu Dust To 
Dust, a przede wszystkim Moon And  
Star z albumu Midnight Moon.

Jacek Drążkowski

* www.steveroach.com

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
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„Postępów Astronomii” i „Uranii-PA” udziela:

Karolina Wojtkowska 
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relaks z Uranią Krzyżówka

Wykreślanka zamieszczona 
w „Uranii-PA” nr 2/2007, 
po prawidłowym  odgad

nięciu wyrazów pomocniczych i wy
eliminowaniu ich z diagramu dawała 
rozwiązanie w postaci hasła: MIKRO- 
SOCZEWKO WANIĘ.

Spośród autorów prawidłowych od
powiedzi nagrody książkowe wyloso
wali panowie: Jerzy Noga z Olesna 
i Piotr Szady z Zabrza. Gratulujemy. 
Nagrody wyślemy pocztą.

Do rozwiązania krzyżówki zamiesz
czonej obok wystarczy lektura bieżące
go numeru „Uranii”. Litery z zaznaczo
nych pól utworzą dwuwyrazowe hasło, 
które jest rozwiązaniem krzyżówki.
1. Nazwisko autora „Historii fizyki”
2. Miejsce urodzenia Bohdana Paczyń

skiego
3. Bilion jednostek informacji
4. Może wystąpić w układach podwój

nych z przepływem masy
5. Ponoć na jego powierzchni znajdują 

się jeziora
6. Pierwszy człowiek, którego prochy 

spoczęły na Księżycu
7. Odkrywca źródła rentgenowskiego 

Cyg X-3
8. Zjawisko spadku materii na zwarte cia

ło niebieskie
9. Miejsce corocznych finałów Olimpia

dy Astronomicznej
10. Może być np. rentgenowska

11

11. Rozległa i rozrzedzona otoczka wokół 
gwiazdy

Na rozwiązania czekamy do końca 
sierpnia br. Osoby nie będące prenume
ratorami „Uranii-PA” muszą dołączyć 
do rozwiązania kupon umieszczony 
w lewym górnym rogu tej strony. Pre

numeratorzy mogą przesyłać rozwiąza
nia drogą elektroniczną.

Wyrazy pomocnicze w wykreślance za
mieszczonej w „Uranii-PA” 2/2007: 
Phobos, metanolowe, protogwiazdy, 
McNaught, Ansari, Schilling, COSMOS, 
Seyferta, OSOP, OGLE, MIZAR.

Ciekawe strony internetowe...

Dziś proponuję zająć się historią, w naszym wypad
ku będą to początki kosmologii. Pod adresem http:// 
www.aip.org/history/cosmology/ znajdziemy ciekawy 
zestaw informacji podzielonych na poszczególne tema
ty (poczynając od poglądów na Kosmos starożytnych 
Greków, a kończąc na elementach kosm ologii nam 
współczesnej). Każdy temat ma towarzyszący mu od
nośnik do instrumentów astronomicznych używanych 
w danej epoce. Mamy również dostęp do szeregu uzu
pełniających odnośników/dygresji. Oddzielne odnośniki 
prowadzą do licznych dodatkowych źródeł informacji 
—  wędrówka w obrębie niektórych z nich zajmie co 
najmniej tyle samo, jeśli nie więcej czasu od tego, któ
ry jest potrzebny do zapoznania się z główną zawarto
ścią proponowanej dziś strony WWW.

(rs)
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Księżyc i planety

w .

carami
Ostatnio mieliśmy dość liczne okazje 
oglądania różnych ciekawych konfigura
cji Księżyca i planet. Tomasz Ściężor, 
nasz wielotetni współpracownik, m.in. 
autor publikowanego na łamach „Uranii- 
PA” kalendarza astronomicznego, od ja
kiegoś czasu namiętnie fotografuje prze
różne zjawiska na niebie. Często robi to, 
nie ruszając się z domu, z okna miesz
kania w Krakowie. Obok prezentujemy 
2 z wielu przysłanych ostatnio zdjęć.

Pierwsze zdjęcie przedstawia jedno
dniowy Księżyc i Merkurego nad Kop
cem Kościuszki. Wykonane było 17 maja 
2007 r. w godz. 21:25-21:33 CWE w pro
jekcji okularowej lornetki 7x50.

Drugie zdjęcie pokazujące „spotka
nie” Księżyca i Wenus pochodzi z 18 
czerwca br. (godz. 22:01 CWE).

Wszystkie zdjęcia były wykonane 
aparatem cyfrowym HP Photosmart 735.

Trzecie zdjęcie, również z Księżycem 
i Wenus, wykonał tego samego dnia Ma
riusz Świętnicki. Jego autorstwa jest rów
nież kolejne zdjęcie, tym razem ukazu
jące Księżyc 2 min przed zakryciem Sa
turna 22 maja br.

Ostatni obraz przedstaw ia Saturna 
15 min po odkryciu przez Księżyc. Zdję
cie wykonał Marek Nikodem 40-cm New
tonem w Niedźwiadach
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Dlaczego ta mgławica planetarna nie jest kulista? Mz3 
powstała dzięki gwfeździe podobnej do nasżego Słońca, 
które na pewno jest okrągłe. Zetem dlaczego gaz’wyrzu; 
eony z gwiazdy tw o r^  kształt podobray do mrówki, dale
ce odbiegający od kuli? Wskazówkami do rozwiązania 
tej zagadki mogą być: prędkość wyrzuconego gazu, któ
ra wynosi 1000 km/s, rozmiar obiektu osiągający jeden 
rok świetlny oraz pole magnetyczne, pochodzące od 
gwiazdy widzianej na powyższym zdjęciu w centrum 
mgławicy. Jedną z hipotez jest możliwość istnienia we

wnątrz Mz3 drugięj słabszej gwiazdy poruszającej się po 
ciasnej orbicjg wokgł jaśniejszej. Konkurencyjna hipote
za zakładasz gwiazda centralna rotuje, a jej pole magne
tyczne kształtuje widziany obraz ^azu. O^kąd uznano, 
że gwiazda centralna jest podobna do naszego Słońca, 
astronomowie wierzą, iż zbadanie historii tej gigantycz
nej, kosmicznej mrówki dostarczy ciekawych informacji 
na temat^irzyszlości Słońca i Zielni.

Fot. R. Sahai (JPL) et al., Hubble Heritage Team, ESA, 
NASA


