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■ Astronomia na Akademii Świętokrzyskiej
i na ziemi jędrzejowskiej
■ Stacja odbioru satelitarnego — Psary
ogą świecić
■ Czy pozasłoneczne planety giganty mog
na falach radiowych?
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Autorem prezentowanych niżej zdjęć jest Robert Suszyński. Oba zdjęcia wykonał 9 sierp
nia 2007 r. podczas tegorocznego OŹMA w Niedźwiadach, posługując się aparatem Ca
non 300D, retraktorem SkyWatcher 80ED na montażu EQ6 PRO SkyScan z prowadze
niem refraktorem Skylux 70/700 i kamerką Philips SP900NC SC2

eksp. 10 x 180 s, światłosiła f/7,5, ogniskowa 600 mm

M 101 — eksp. 10 x 300 s + 10 » 180 s (parametry jak obok)

Autorem zdjęcia przedstawiającego parę galaktyk M81 i M82 jest Mariusz Swiętnicki. Wykonał je 13 marca 2007 r. aparatem Nikon
D70s w ognisku głównym Newtona 205/907, w godz. 20:41—21:34 CSE, eksp. 180 s + 4 x 240 s przy czułości IS01600
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POSTtPY ASTRONOMII

Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Tegoroczny Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego odbędzie się
w Kielcach. Gospodarzem Zjazdu będzie Akademia Świętokrzyska, a ściślej je j Zakład
Astrofizyki wchodzący w skład Instytutu Fizyki AS. To właśnie gospodarze Zjazdu
zaproponowali, aby z tej okazji wydać numer „ Uranii-P'ostępów Astronomii ”
prezentujący placówki uprawiające astronomię lub inaczej związane z astronomią,
a położone w tym regionie Polski.
I tak, niniejszy zeszyt otwiera artykuł omawiający jedyny zawodowy ośrodek
astronomiczny uprawiający badania naukowe i kształcący przyszłych badaczy
i nauczycieli fizyki z astronomią, Zakład Astrofizyki Akademii Świętokrzyskiej
w Kielcach. Twórcą tego Zakładu i Kierownikiem jest dr hab. Piotr Fłin, profesor AŚ. Główną tematyką
badawczą Zakładu są własności struktur wiełkoskalowych we Wszechświecie. Szczególnym obiektem
zainteresowań są te własności, które mogą być użyte do testowania powstawania i ewolucji struktur we
Wszechświecie. Zakład posiada Obserwatorium Astronomiczne, które prowadzi badania gwiazd zmiennych
i małych ciał Układu Słonecznego oraz planetarium szeroko wykorzystywane do dydaktyki astronomicznej
i popularyzacji.
Najstarszą placówką astronomiczną w rejonie świętokrzyskim było miłośnicze obserwatorium
astronomiczne w Jędrzejowie, założone na przełomie XIX i X X w., na własnej kamienicy przez lekarza Feliksa
Przypkowskiego. W tym samym okresie Feliks Przypkowski rozpoczął konstrukcję i kolekcjonowanie zegarów
słonecznych, których pokaźny zbiór stanowi dzisiaj podstawową kolekcję Państwowego Muzeum im.
Przypkowskich w Jędrzejowie. To muzeum jest też żywym ośrodkiem popularyzacji astronomii i różnorodnej
animacji milośniczej aktywności młodzieży i mieszkańców tego rejonu. Pisze o jego historii i współczesnej
aktywności astronom, mgr Rafał Zaczkowski, pracownik muzeum.
Astronomiczny krajobraz kielecczyzny wzbogaca koncentracja szeregu dużych anten, wydawałoby się
radioteleskopów, w Psarach. Radioteleskopy są biernymi urządzeniami odbiorczymi, które „nasłuchują ”
i rejestrują promieniowanie radiowe dochodzące do nas od ciał niebieskich. „Radioteleskopy ” w Psarach są
antenami aktywnymi, które i wysyłają, i odbierają promieniowanie radiowe do i od satelitów, aby tworzyć linie
transmisji danych (w tym i rozmów) w różnych systemach łączności i zapewniać łączność telekomunikacyjną
na bardzo dużych odległościach przy pomocy satelitów telekomunikacyjnych. To nasze elektroniczne okno na
świat. Centrum Łączności Satelitarnej w Psarach przedstawia nam prof. Zbigniew Dworak z Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Odkrycie promieniowania radiowego Jowisza przed przeszło 50 laty uświadomiło astronomom istnienie
zupełnie nowej klasy zjawisk i spowodowało rewolucyjne zmiany w rozumieniu fizyki nie tylko planet, ale
w astronomii galaktycznej i pozagalaktycznej. Wydaje się, że dzisiaj dojrzeliśmy technologicznie na tyle, że
jesteśmy w przededniu detekcji promieniowania radiowego planet pozaslonecznych. Zagadnienie to przybliża
nam dr hab. Roman Schreiber z Centrum Badań Kosmicznych PAN.
Jak zwykle zeszyt ten przynosi informacje o różnych formach milośniczej i zawodowej aktywności
astronomicznej w Polsce i na świecie, w tym notatki na temat najnowszych odkryć w świecie gwiazd i galaktyk.
Ciekawa jest historia „Amerykanki” refraktora pożyczonego przez Obserwatorium Harwarda
Obserwatorium Krakowskiemu, który przez szereg lat był największym teleskopem w Polsce. Dokonania
badawcze tego teleskopu ijego uroczyste ulokowanie w kopule Collegium Śniadeckiego UJ przedstawiają
prof. Jerzy M. Kreiner i dr Karolina Zawada.
—

Prezentujemy ciekawe galaktyki i inne obiekt}’. Pokazujemy, ja k można mówić na lekcjach fizyki
z astronomią w liceum o wybuchach komet. Nie zapomnieliśmy o kalendarzyku astronomicznym, o recenzjach
niedawno opublikowanych książek, o felietonie muzycznym, krzyżówce i ciekawych stronach internetowych.
Publikujemy zaproszenie na Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego ijego wstępny program.
Mamy nadzieję, że przynajmniej niektórzy z Państwa zechcą skorzystać z tego zaproszenia i spotkać się
z astronomami i najnowszymi rezultatami ich badań. Serdecznie zapraszamy.
A więc do zobaczenia w Kielcach
r
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czytelnicy piszą...
Witam!
Zachęcony opublikowaniem
utworów poetyckich p. Krzysz
tofa Kowalczyka w „Uranii” po
stanowiłem wysłać Państwu
kilka własnych utworów, zain
spirowanych zarówno obser
wacjami astronomicznymi, jak
i różnymi wydarzeniami z histo
rii astronomii.
Te i wiele innych utworów
poetyckich napisałem na pe
wien konkurs astronomiczny.
Moja praca, która zawierała
oprócz wierszy także obserwa
cje gwiazd zmiennych, Słońca
i meteorów nie znalazła uzna
nia w oczach jurorów. Mam na
dzieję, iż Państwu spodobają
się te wiersze, może nawet na
tyle, by mogły być opublikowa
ne w którymś z następnych
numerów „Uranii-PA”.
Życzę miłej lektury i ser
decznie pozdrawiam
Adam Derdzikowski
Z ciemności
A nam, co ciemność mamy
w oczach
Któż nam opowie nieboskłonu
ognie?
Nie dotyk przecież jak my —
krótkowzroczny,
Nie on — przyziemny i rzeczo
wy Homer.
Między jasne gwiazdy kto więc
nas powiedzie?
Białą laską słuchu na próżno
nam stukać
I niebo nam będzie niczym
wielka cisza...
Którą śmiech szyderczy wiatru
czasem przerwie.
Spektakl
Nawet gdybyś był sam jeden
W końcu wzniesie się kurtyna
Ciemnej nocy i rozpoczną
Spektakl co nie schodzi z de
sek.
I nieważne czy masz lorgnon
By podziwiać twarz Marsową
Marmurową cerę Wenus
Duet gwiazd splecionych świa
tłem.
Czy pochłonie Cię muzyka
Barwy kształty scenografii
Twierdze łąki góry rzeki
Oraz trakty z piachu gwiazd
Znajdziesz tu mityczny patos
Długie monologi zmiennych
Błyskotliwe
— w dalszych planach —
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Meteory — tłum statystów
Który nada opowieści
Rozmach godny epopei
Abyś nigdy nie mógł poznać
Całej prawdy wszystkich wąt
ków
Tak więc będziesz jutro czekał
Aż podniesie się kurtyna
Mroźnej nocy i z nadzieją
Zaczniesz patrzeć jeszcze raz.
Sonet
Bądź wyrozumiała bądź mi
więc cierpliwa
(Takie to zaklęcia szepczę
w samotności)
Nie ukazuj mi się jak bogini
w złości
Co jest tym piękniejsza im bar
dziej straszliwa
Bądź mi więc łaskawa bądź mi
powściągliwa
Nim po gromy sięgniesz by ra
chować kości
Teraz się przed Tobą kajam
w swej słabości
Taka jest Twa mowa w zarzuty
prawdziwa.
Wybacz żem dziecinny i w po
koju swoim
Bawię się Księżycem igram
planetami
I powaga we mnie nie ma swej
ostoi.
Tak m nie b o w ie m c ie s z ą
gwiezdne nieboskłony
Ze gdy w chodzisz prędko
i z gniewnymi brwiami
Światło mi zapalasz — ja sie
dzę zgaszony.
Krajobraz księżycowy
Już wzeszło Słońce, wychynę
ło z mroku.
Dno Morza Spokoju suchego
jak sól
i niecka Sabine — samotnej
oazy,
z której wałami rozpuszcza się
cień.
Gwieździsty dzień góruje nad
równiną
na której szlak kręty bardzo
małych stóp
jest jak na kliszy utrwalony lot
nad miodnym kwiatem nie
zgrabnych owadów.
Instrumenty
Ze wzruszeniem i podziwem
oglądam czasami

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

Zapraszamy na nasze lamy!
Instrumenty dawnych astrono
mów: trikwetrum, astrolabium,
kwadranty ze szlachetnego
drewna, którymi tajemnice wy
dzierali niebu.
Hipparch, Uług Beg, Kopernik,
de Brahe
Choć dzieliły ich lata, wieki, ty
siąclecia — Nocą spoglądali
poprzez przezierniki
Tych samych instrumentów na
te same gwiazdy.
Instrumenty prostsze od lornet
ki, którą
Można kupić na targu w moim
małym mieście, Nie dające
pięknych obrazów galaktyk
Najwyżej kilka liczb — prosty
szyfr przestrzeni.
Zapomniano o Was, towarzy
sze wierni,
Tych, co w mozole rozjaśniali
mroki
Nocy i umysłu. Dzisiaj Wam
pozostał
Obojętny dotyk konserwatora
zabytków.
Galaktyki
Wyspy rotacji i gwiazd
wyspy pyłu i życia
atole kształtów niezwykłych
zatoki piękna
o które biją wody i wiatry
oceanów ciemności i zimna
dryfujące bez celu przystanie
grawitacji nadziei i wzroku.
Co kryją wasze wybrzeża —
wyspy —
pod piaskami planet za gę
stwiną świateł?
Mówicie do nas językami ciszy
W których słowa
— dramat — spokój —
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brzmią dla naszych uszu
niepokojąco
Tak samo.
Azrael
Coraz cięższe jest życie zawia
dowcy planet
Coraz więcej rojów komet pla
netoid o nazwach pstrych
I długich coraz więcej danych
Musi zmieścić pod starą peruką
i aureolą
Azrael choć je s t w ybitnym
znawcą
Fizyki teoretycznej mechaniki
niebios co i raz
Pod nosem niecenzuralnie
mruczy i kwęka.
I coraz częściej — miast liczyć
w pamięci — sięga po liczydło.
Nigdy nie był na ziemi — zapa
trzony w niebo —
Wolał śledzić Jowisza niż Abra
hama całkiem
Pochłonięty swym trudnym
i odpowiedzialnym zadaniem
Nie można nic spuścić z oka
łatwo się pomylić
W szak w szystko być musi
w odpowiednim porządku
Zaćmienia Słońca i spotkania
planet
I w ogóle wszystko musi grać
jak w zegarku
Nie jest to wcale proste lecz
Azrael jest bardzo ambitny
Toteż cierpi gdy zdarzy mu się
od czasu do czasu
Skierować wzrok na tarcze
Księżyca czy Marsa
Usiane kraterami jak poligon
zastępów Michała —
Jawny dowód jego niedoskona
łości i trudnych początków.
5/2007
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Marcin Drabik, Janusz Krywult

(PL ISSN 0032-5414/ 0042-07-94)
Dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu
wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstałe
z połączenia się „Uranii” — dotychczasowe
go miesięcznika PTMA, ukazującego się od
1922 r. i „Postępów Astronomii" — dotych
czasowego kwartalnika PTA, wychodzącego od
1953 r. Patronat: Polskie Towarzystwo Astro
nomiczne i Polskie Towarzystwo Miłośników
Astronomii. Zachowana zostaje dotychczaso
wa numeracja „Uranii”. Pismo jest częściowo
finansowane przez KBN.

Autorzy przedstawiają narodziny, dojrzewanie i aktualny stan astronomii na AŚ. Po
czątki były w groniefizyków Wyższej Szkoły Pedagogicznej około 40 lat temu i wynikały
z konieczności kształcenia przyszłych nauczycielifizyki z astronomią. W 1995 r. powo
łany został Zakład Astrofizyki w ramach Instytutu Fizyki WSP, którego pracownicy pod
kierunkiem dr hab. Piotra Flina zajmują się głównie badaniem struktur wielkoskalowych we Wszechświecie. W skład Zakładu wchodzi też obserwatorium astronomiczne
i planetarium. Jest tojedyny w Polsce ośrodek astronomiczny, który kształci swych adep
tów w tak rozbudowanym warsztacie dydaktycznym

202 Astronomia na ziemi jędrzejowskiej
Katarzyna Szew czyk, Rafał Zaczkowski

Nakład: 1500 egz.

Astronomia na ziemijędrzejowskiej zagościła dzięki zapałowi i rozmiłowaniu w zjawi
skach astronomicznych lekarza Feliksa Przypkowskiego, wywodzącego się ze znakomi
tego rodu. Na rodzinnym domu założył na przełomie XIX i XX w. obserwatorium astro
nomiczne, gdzie pokazywał i objaśniał wszystkim zainteresowanym ciała i zjawiska
niebieskie. Sam pasjonował się gnomoniką, konstruował i kolekcjonował zegary sło
neczne. Jego kolekcja stanowi dziś podstawowy zbiór Państwowego Muzeum im. Przy
pkowskich w Jędrzejowie, które, pod kierownictwem kolejnego reprezentanta rodu, kon
tynuuje dzieło swego założyciela: krzewi wiedzę astronomiczną i sprzyja miłośniczym
obserwacjom astronomicznym

Redaktor Naczelny:
Andrzej Woszczyk, CA UMK. Toruń
Zespól Redakcyjny:
Marek Gołębiewski, CA UMK Toruń
Magdalena Kożuchowska, CAMK. Warszawa
Krzysztof Rochowicz, OPiOA Olsztyn
Roman Schreiber, CBK PAN
Opracowanie graficzne
i skład komputerowy:
Jacek Drążkowski
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Numer zamknięto w sierpniu roku 2007
* Materiałów nie zamówionych Redakcja
nie zwraca, a wykorzystując zastrzega so
bie prawo do ich redagowania i skracania
* Przedruk materiałów i zdjęć tylko za zgo
dą Redakcji. * Opinie i poglądy formuło
wane przez Redakcję i Autorów nie repre
zentują oficjalnego stanowiska obu patro
nujących nam Towarzystw *
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Czy pozasłoneczne planety giganty
mogą świecić w zakresie radiowym?
Od 1955 r. wiemy, że planety mogą być źródłem silnego, nietermicznego promieniowa
nia radiowego. Wtedy całkowicie nieoczekiwanie odkryto, że Jowiszjest potężnym źró
dłem fal radiowych. Odkrycie to odsłoniło nowe klasy zjawisk, które zrewolucjonizo
wały nie tylko astronomię planetarną, ale też astronomię galaktyczną ipozagalaktyczną.
Czy wśród ponad 200 znanych obecnie planet pozasłonecznych są planety, które pro
mieniują na falach radiowych? Poszukiwania zaczęły sięjuż w 1977 r., ale dotychczas
nie udało się zarejestrować takiego promieniowania. Wydaje się jednak, że właśnie
zbliżamy się do progu detekcji pierwszych emisji radiowych planet w pozasłonecznych
układach planetarnych

■■■

Prenum erata w roku 2007 kosztuje 54 zł.
Można również zamawiać pojedyncze zeszyty
w cenie 10 zł.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
Zarząd Główny
ul. Miodowa 13 m.35, 31-055 Kraków
tel. (0-12)422 38 92
E-mail: ptma@oa.uj.edu.pl
WWW: oa.uj.edu.pl/~ptma

Psary

Roman Schreiber

Druk:
Zakład Poligraficzno-Wydawniczy
POZKAL, Inowrocław

Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Zarząd Główny - Sekretariat
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa
tel. (0-22) 841 00 41 wewn. 146
E-mail: hania@camk.edu.pl
WWW: www.pta.edu.pl

—

Psary, kolo Kielc, to polskie elektroniczne okno na świat - centrum łączności satelitarnej.
Telekomunikacja Polska dzięki temu Centrum Usług Satelitarnych TP SATświadczy usługi
w zakresie łączności satelitarnej. Jest to jedyny ośrodek w Polsce i jeden z niewielu na
kwiecie, który oferuje bardzo szeroki wachlarz nowoczesnych usług satelitarnych. Autor
przybliża nam systemy łączności satelitarnej, które wykorzystuje tu TP SAT

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

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

Stacja odbioru satelitarnego
T. Zbigniew Dworak

Korekta:
Bożena Wyrzykowska
Adres Redakcji:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Centrum Astronomii
ul. Gagarina 11
87-100 TORUŃ
tel. (0-56) 611 30 52
fax. (0-56) 621 93 81
Poczta elektroniczna (E-mail address):
aw@astri.uni.torun.pl
urania@astri.uni.torun.pl

Astronomia na Akademii Świętokrzyskiej

211
217
222
223
226
230
237
238
239
240
240

W kolotze: OZM A XI — Niedźwiady 2007 (w.I, IV); Cudowna gwiazda z ogonem
(w. II-III); Galeria Uranii (o.II, III); Astronom ia w Kielcach (o.IV)

rozmaitości: Nowy typ aktywnych jąder galaktyk (218); O przyszłości Ziemi
(218); R C W 103: sama czy w towarzystwie? (218); Jasne galaktyki na końcu
Wszechświata (219); Gwiazda z ogonem (219)
z kart historii: Obserwacje radiopromieniowania Słońca w Krakowie (211);
„Amerykanka ” w Obserwatorium Krakowskim (212)
z kraju i ze Świata: Dwunaste spotkania bieszczadzkie (217); OZMA po
raz jedenasty — Niedźwiady 2007 (220)
astronomia w szkole: Kometama fontanna
miłośnicy astronomii obserwują: Perseidy 2007— wstępna analiza ob
serwacji
galeria obiektów NGC: Słynna para: NGC 4319 + Markarian 205
kalendarz astronomiczny 2007: Listopad — grudzień
poradnik obserwatora: Interesujące obiekty: Warkocz Bereniki
recenzje: Honorata Korpikiewicz, KOSMOEKOLOGIA. Obraz zjawisk
astronomia i muzyka: Letnie varia
relaks z Uranią: Krzyżówka
ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE
Gmach Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach z kopułą obserwatorium astronomicznego
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Astronomia
na Akademii
Świętokrzyskiej
Na początku była fizyka
Obserwatorium i Planetarium funk
cjonuje w ramach Instytutu Fizyki Aka
demii Świętokrzyskiej w Kielcach. Hi
storia Instytutu sięga 1969 r. Wtedy
w Wyższej Szkole Nauczycielskiej po
wołano Zakład Fizyki. W roku 1973
WSN została przekształcona w Wyższą
Szkołę Pedagogiczną.
W wyniku rozwoju kadrowego Za
kładu Fizyki został powołany Instytut
Fizyki, który wszedł wraz z Instytutami
Matematyki, Chemii, Biologii i Geogra
fii w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Pierwszą siedzibą Za
kładu Fizyki była część budynku Insty
tutu Chemii. W roku 1974 Zakład Fizy
ki przeniesiono do budynku przy ul.
Leśnej 16, który pozostawał jego sie
dzibą do roku 1996. Wtedy Instytut Fi
zyki został przeniesiony do nowego
gmachu Wydziału Matematyczno-Przy
rodniczego przy ul. Świętokrzyskiej 15.
W latach 1980— 1995 w skład Insty
tutu Fizyki wchodziły zakłady: Fizyki
Teoretycznej, Doświadczalnej, Jądrowej
i Dydaktyki Fizyki. W latach 1983—
— 1986 funkcjonowały również zakła
dy Fizyki Ciała Stałego oraz Fizyki Ato
mu. Prowadzone w tym okresie bada
nia naukowe obejmowały szeroki zakres
tematyki dotyczący: fizyki teoretycznej,
biofizyki, fizyki powierzchni, fizyki ato
mowej, fizyki wysokich energii, fizyki
jądrowej oraz fizyki zderzeń. Należy
zaznaczyć, że niektóre badania zainicjo
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wane w tym okresie są kontynuowane
w Instytucie Fizyki do dzisiaj: transport
substancji w układach membranowych,
fizyka promieniowania kosmicznego
i cząstek elementarnych, zderzenia ato
mowe i spektroskopia rentgenowska.
Dynamiczny rozwój Instytutu Fizy
ki nastąpił w latach 90. dzięki awansom
naukowym własnej kadry oraz zatrud
nieniu kilku doktorów habilitowanych
z zewnątrz. Rozpoczęto badania wielkoskalowej struktury Wszechświata, re
latywistycznych zderzeń jądrowych,
rozwinięcia optymalizowanego w teo
rii pół kwantowych. W związku z roz
wojem kadrowym w roku 1995 został
utworzony Zakład Astrofizyki.
Mimo ograniczonych środków finan
sowych Instytut Fizyki systematycznie
rozbudowywano w podstawową apara
turę badawczą. Instytut wzbogacił się o:
skanery emulsji jądrowych, układ detek
torów półprzewodnikowych do pomia
ru niskich aktywności a i b, spektrograf
optyczny Zeiss, interferometr MachaZ ehndera, niskotłow y spektrom etr
Ge(Li) promieniowania g, zestaw do
rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej
(XRF, TXRF) z detektorami Si(Li).
Pracow nicy uczestniczyli w m ię
dzynarodowych zespołach badawczych
z zakresu fizyki jądrowej, fizyki atomo
wej oraz fizyki prom ieniow ania ko
smicznego. Instytut brał udział w eks
p e ry m e n c ie k lisz o w y m „ P a m ir” ,
współpracował ze Zjednoczonym Insty
tutem Badań Jądrowych w Dubnej oraz
5/2007

In sty tu tem Problem ów Jądrow ych
w Świerku. Współpraca z IPJ odegrała
istotna rolę w rozwoju Instytutu Fizyki,
gdyż kilka przewodów doktorskich, ha
bilitacyjnych i profesorskich zostało
przeprow adzonych przez R adę N a
ukową IPJ.
Na początku lat 90. została zapocząt
kowana również intensywna współpra
ca z Uniwersytetem w Erlangen w Niem
czech, u m ożliw iająca prow adzenie
eksperymentów z zakresu fizyki zderzeń
atomowych z wykorzystaniem akcelera
tora typu „tandem”. W roku 1990 pod
jęto wieloletnią współpracę z Instytutem
M annę Siegbahna i U niw ersytetem
w Sztokholmie, dotyczącą badania pro
cesów rekombinacji elektronów swo
bodnych z jonami w pierścieniu akumu
lacyjnym CRYRING. W tym też czasie
powstało w Instytucie Fizyki laborato
rium spektroskopii rentgenowskiej, bę
dące wspólną placówką badawczą ze
Świętokrzyskim Centrum Onkologii
w Kielcach. Specjalizuje się ona w wy
korzystaniu metod rentgenowskiej ana
lizy fluorescencyjnej w aspekcie me
dycznym, głównie diagnostyki chorób
nowotworowych, i środowiskowym.
Z w ażniejszych urządzeń badaw 
czych zakupionych w ostatnich latach
należy wymienić: układ mikrowiązki
rentgenowskiej firmy Cox X-ray Optics,
kriostat, krzemowy detektor dryfowy
promieniowania rentgenowskiego firmy
Ketek. W roku 1999 utworzono Zakład
Fizyki Atomowej nakierowany na ba
dania z zakresu fizyki zderzeń atomo
wych i spektroskopii rentgenowskiej. Na

bazie Zakładu Fizyki Teoretycznej i Za
kładu Fizyki Jądrowej powstała grupa
badawcza włączona w roku 2002 do
kolaboracji NA-49 w CERN-ie.
O prócz wym ienionego wcześniej
zaangażow ania w badania naukowe
w CERN-ie nawiązano również współ
pracę badaw czą z Instytutem Paula
Scherrera w Szwajcarii oraz Instytutem
Fizyki Ciężkich Jonów w Darmstadt.
Współpraca ta określiła główny kieru
nek badań eksperymentalnych prowa
dzonych w Instytucie — fizykę zderzeń
atomowych.
Od roku 2003 Instytut posiada II ka
tegorię KBN-u. W roku 2004 Instytut
Fizyki otrzymał uprawnienia do nada
wania stopnia naukowego doktora nauk
fizycznych w dyscyplinie fizyka.
Od początku lat 90. systematycznie
rozbudowywano infrastrukturę informa
tyczną Instytutu. Nawiązanie w ostatnich
latach bliskiej współpracy ze specjalista
mi z zakresu informatyki i telekomuni
kacji z Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie zaowocowało powołaniem
Zakładu Informatyki i umożliwiło uru
chomienie w roku 2002 studiów licen
cjackich o specjalności informatyka, zor
gan izo w an y ch zarów no w form ie
studiów dziennych, jak i zaocznych.
W końcu lat 90. w Instytucie Fizyki
intensywnie rozwijało się kształcenie
w ramach różnych form studiów pody
plomowych z zakresu informatyki, fi
zyki oraz nauczania przyrody. Szcze
gólnie szeroki zakres m iały studia
podyplomowe organizowane w ramach
grantów MEN wprowadzonych w związ

Obserwacje przejścia Wenus przed tarczą Słońca
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ku z reformą edukacji. Łącznie Instytut
otrzymał 11 grantów MEN na organi
zację różnego typu studiów podyplomo
wych o tematyce związanej z reformą
oświaty.
Instytut posiada akredytację Pań
stwowej Komisji Akredytacyjnej w za
kresie kształcenia na kierunkach fizyka
i informatyka.
W celu popularyzacji studiów na kie
runku fizyka w ostatnich kilku latach
podjęto szereg inicjatyw mających na
celu upowszechnienie wiedzy fizycznej
połączonych z akcjami informacyjnymi.
Organizowane są „Fizykalia dla mło
dzieży szkolnej”. Przy współpracy Ku
ratorium Oświaty w Kielcach organizo
wano Wojewódzki Konkurs na Referat
z Astronomii i Astronautyki oraz Regio
nalny Konkurs Multimedia i Dydakty
ka z zastosowania technik multimedial
nych w naukach przyrodniczych. Stałym
elementem popularyzacji fizyki jest ak
tywne uczestnictwo Instytutu Fizyki
w imprezach Festiwalu Nauki w Kiel
cach. W Instytucie działają studenckie
koła naukowe: Kwant, Kwazar, Neutri
no i Error.
Kadrę naukowo-dydaktyczną Insty
tutu stanowi 44 nauczycieli akademic
kich, w tym: 8 profesorów, 6 doktorów
habilitowanych, 19 doktorów, 6 magi
strów oraz 2 pracowników administra
cyjnych i 9 osób na stanowiskach inży
nieryjno- i naukowo-technicznych.

Czas na astronomię
Początki Zakładu Astrofizyki na Aka
demii Św iętokrzyskiej sięgają roku
1995. Tworzyło go dwóch pracowni
ków: P. Flin i J. Krywult. Od początku
istnienia Zakładu jego kierownikiem jest
P. Flin. Tematyka badawcza koncentro
wała się na badaniu grup i gromad ga
laktyk oraz własnościach struktur wielkoskalowych we Wszechświecie.
W ramach programu studiów były
prowadzone zajęcia z przedmiotu astro
nomia z astrofizyką dla studentów III
roku fizyki. Wykład i towarzyszące mu
ćwiczenia omawiały podstawowe zagad
nienia astronomii i astrofizyki z elemen
tami kosmologii. W dwa łata później na
IV roku studiów został wprowadzony
przedmiot pracownia astronomiczna.
Podczas zajęć studenci wykonywali
bardziej zaawansowane ćwiczenia ilu
strujące wybrane zagadnienia z astro
nomii praktycznej, astrofizyki i kosmo
logii.
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Dysponując niewielkim refraktorem
Zeissa ustawianym na tarasie budynku
Instytutu Fizyki przy ulicy Leśnej 16,
studenci prowadzili obserwacje nocne
i plam na Słońcu.
W roku 1997 Instytut Fizyki przeniósł
się do nowego budynku położonego
z dala od centrum miasta, na ulicę Świę
tokrzyską 15. Wtedy narodził się pomysł
zbudowania tarasu obserwacyjnego na
dachu budynku i postawienia na nim
niewielkiego teleskopu. W fazie wstęp
nej instrument miał znajdować się w pa
wilonie Harwarda. W trakcie rozmów
z dyrekcją Instytutu i władzami uczelni
projekt rozwijał się ku znacznie więk
szej inwestycji. Zamiast „harwarda” za
planowano postawić kopułę i zakupić
większy teleskop. Wybór padł na Celestron C l4. Instrument został zakupiony
z celowej dotacji KBN-u.
Propozycja rozw inięcia koncepcji

wyszła od M. Pajka, dyrektora Instytu
tu Fizyki i prorektora AŚ. Dotyczyła ona
budowy planetarium. Jak już mamy bu
dować obserwatorium, to rozszerzmy in
westycje o ten obiekt. Jak zwykle bywa
w takich sytuacjach, możliwości reali
zacji prowadzą do kompromisu. Dostęp
na kubatura pomieszczeń określiła roz
miar ekranu projekcyjnego planetarium,
a co za tym idzie, zawęziła wybór typu
projektora.
Po poszukiwaniach wybrano projek
tor firmy GOTO model E5. Może on
wyświetlać gwiazdy do 5 mag. Pokazu
je ruch na sferze niebieskiej pięciu pla
net łącznie z ich pętlami. Ponadto na
w yposażeniu są projektory zaćmień
Księżyca i Słońca. Wybrano projektor,
ale nie było funduszy na jego zakup.
Aparatura planetarium nadeszła w stycz
niu 2005 r. Zakup sfinansowano ze środ
ków budżetowych miasta.

Redaktor Naczelny „Uranii—Postępów Astronomii”
laureatem Nagrody PTA im. Włodzimierza Zonna
za popularyzację wiedzy o Wszechświecie
Polskie Towarzystwo Astronom iczne, podczas XXXIII Zjazdu w Kielcach
w dniach 17—21 września 2007 r., uhonoruje Andrzeja W OSZCZYKA,
redaktora naczelnego „Uranii — Postępów Astronom ii”, Medalem im. W ło
dzim ierza Zonna za popularyzację w iedzy o W szechświecie.
Profesor Andrzej W oszczyk, astronom z Uniwersytetu Mikołaja Koper
nika w Toruniu, od początku swej pracy naukowej i dydaktycznej bardzo
ściśle w iąże ją z popularyzacją i upowszechnianiem w iedzy o W szech
świecie. Czyni to niestrudzenie poprzez głoszenie prelekcji, pisanie arty
kułów i książek, redagowanie czasopism i w ydaw nictw astronom icznych,
kom entowanie zjawisk i w ydarzeń kosm icznych w prasie, radiu i telewizji,
wspieranie sw ą wiedzą, um iejętnościam i i dośw iadczeniem planetariów,
m uzeów i innych instytucji popularyzujących astronom ię, aktyw ną dzia
łalność w m iłośniczym ruchu astronom icznym . Oprócz tych w szystkich
pow szechnie znanych i cenionych działań, warto uw ypuklić w szczegól
ności dwa, ciągle trwające i przynoszące w yjątkowo wartościowe rezulta
ty, dzieła A. W oszczyka. Pierwszym i chyba najważniejszym je st redago
wanie od ponad 12 lat dw um iesięcznika „Urania — Postępy Astronom ii",
który pod jego kierunkiem zyskał w ysoki poziom m erytoryczny oraz edy
torski i nieodm iennie je st cenionym pismem astronom icznym zarówno
w kręgu m iłośników astronomii, ja k rów nież astronom ów zawodowych.
Drugim je st opieka m erytoryczna nad grudziądzkim ośrodkiem astrono
micznym, której najbardziej wyrazistym przykładem może być w spółtw o
rzenie (ostatnio w charakterze przewodniczącego jury) Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Seminarium Astronom iczno-Astronautycznego im. R. Głę
bockiego, które od 33 lat odbywa się w Grudziądzu. Trudno wreszcie nie
w spom nieć ogrom nego zaangażowania A. W oszczyka w przew odnicze
nie od 1999 r. Polskiemu Towarzystwu A stronom icznem u, które — choć
może niebezpośrednio — służy przecież dziełu upowszechniania i popu
laryzacji astronom ii. Jego oddanie, pełna poświęcenia praca, wielka eru
dycja i wysoka kultura nie tylko wydatnie w spom agają rozwój nauki, oświa
ty i w ychowania, ale także są w spaniałą w izytów ką polskiej astronomii.

Krzysztof Ziołkowski
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
Przewodniczący ju ry Nagrody PTA im. W. Zonna
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Projekt obserwatorium i planetarium
wykonało kieleckie Autorskie Biuro
Architektoniczne. Wykonawcą obiektu
była firma Agat. Budowa rozpoczęła się
jesienią roku 2002, a zakończyła się
w sierpniu 2003 r.
Latem 2003 r. do dyrektora Instytutu
M. Pajka zgłosił się pan Krzysztof So
cha z propozycją udostępnienia swojej
prywatnej kolekcji meteorytów. Dzięki
temu w pustym wówczas pomieszcze
niu planetarium zagościło 39 kamieni
z Kosmosu.
Uroczyste otwarcie obserwatorium,
z udziałem władz miasta i uczelni, na
stąpiło 9 września 2003 r.
Pomieszczenia obserwatorium i pla
netarium zajmują dwie ostatnie kondy
gnacje budynku. Na dachu nadbudowa
no taras obserwacyjny i postawiono
kopułę firmy Dome. Salę projekcyjną
planetarium z ekranem o średnicy 5 m
wygospodarowano z pomieszczeń tech
nicznych. Poniżej kopuły obserwato
rium jest zlokalizowany pokój z kom
puterem do rejestracji obserwacji. W sali
tej odbywają się również niektóre zaję
cia z astronomii.
Należy zwrócić uwagę na bezpośred
nie walory dydaktyczne i naukowe ob
serwatorium. W obserwacjach astrono
micznych i pracach z nimi związanych
biorą udział studenci fizyki Akademii
Świętokrzyskiej, realizujący pod kierun
kiem pracowników Zakładu Astrofizy
ki prace magisterskie i licencjackie.
Powstanie obserwatorium umożliwi
ło zwiększenie kadry Zakładu Astrofizy
ki o trzech pracowników: M. Biernacka,
M. Drabik, P. Kankiewicz.

Z astronomią pod strzechy
Obserwatorium i Planetarium Akade
mii Św iętokrzyskiej są otw arte dla
wszystkich zainteresowanych. Odwie
dzają nas głównie zorganizowane gru
py od przedszkolaków do studentów
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, po te
lefonicznym uzgodnieniu term inu.
Oprowadzaniem wycieczek zajmują się
pracownicy Zakładu Astrofizyki.
W ciągu kilku ostatnich lat działalno
ści Zakładu były organizowane obserwa
cje astronomiczne ciekawych zjawisk
astronomicznych. Łącznie ze studenckim
kołem naukowym Kwazar prowadzono
otwarte obserwacje Marsa w wielkiej
opozycji w roku 2003, przejścia Merku
rego i Wenus przed tarczą Słońca, zaćmie
nia Słońca i Księżyca.
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Zapraszamy do udziału w XXXIII Zjeździe
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
Kielce, 17—21 września 2007
Bliższe informacje na stronie www.pu.kielce.pl/aktualności
WSTĘPNY RAMOWY PROGRAM XXXIII ZJAZDU PTA
Poniedziałek 17 września

Czwartek 20 września

przyjazd uczestników
19.00 grill

9.00— 11.15 Sesja: rezultaty pracy małych
instrumentów
11.45— 13.15 Wykłady okolicznościowe:
Prof. Paweł Rudawy „Heliofizyka 2007”
Wykład Laureata Nagrody Młodych
13.15— 14.00 Sesja: Astrobiologia
14.00— 15.00 obiad
15.00— 18.30 Sesja: Astrobiologia (cd)
19.00— spotkanie koleżeńskie

Wtorek 18 września
11.00— 14.00 otwarcie Zjazdu
Wykład inauguracyjny:
ks. Prof. Michał Heller „O czasie”
Wykład gościnny: Prof. Andre Brack: „Desperately
searching for a second genesis”
14.00— 15.00 przerwa obiadowa
15.00— 19.00 — sesja: Wielkoskalowa struktura
Wszechświata
19.00— 20.00 kolacja
20.15 instalacja Janisa Puntosa „Copernicus”
(Prapremiera)
Środa 19 września
9.00 - 14.00 Sesja: Astrofizyka wysokich energii
14.00— 15.00 obiad
15.00— 18.00 Walne Zebranie PTA
18.30(?)— koncert

We wrześniu 2003 odbywał się Kie
lecki Festiwal Nauki. Nowo otwarte
obserwatorium wzbudzało ogromne za
interesowanie mieszkańców regionu.
W ciągu miesiąca odwiedziło nas 5000
osób. Do chwili obecnej placówka go
ściła 18 000 zwiedzających.
W roku 2004 za działalność popula
ryzującą astronomię nagrodę Rektora
AŚ otrzymali: M. Biernacka, M. Dra
bik, P. Kankiewicz, J. Krywult.
Pracownicy Zakładu Astrofizyki re
gularnie uczestniczą w Kieleckim Festi
walu Nauki oraz Fizykaliach organizo
wanych przez Instytut, wygłaszając na
nich wykłady oraz prowadząc obserwa
cje astronomiczne dla mieszkańców re
gionu.
Pojawienie się nowej placówki o pro
filu astronomicznym wzbudziło również
zainteresowanie mediów. Pracownicy
Zakładu kilkunastokrotnie gościli na
antenie,.Kącika naukowego Radia Kiel
ce”, popularyzując astronomię.
Od roku 2002 Zakład Astrofizyki
łącznie z Kieleckim Kuratorium Oświa
ty organizuje Wojewódzki Konkurs na
5/2007

Piątek 21 września
9.00— 16.00 (?) wycieczka autokarowa po Ziemi
Świętokrzyskiej

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
oraz
Lokalny Komitet Organizacyjny

Referat z Astronomii i Astronautyki.
Łącznie w konkursach wzięło udział kil
kuset uczniów szkół średnich. Laureaci
walczyli w eliminacjach ogólnopolskich
w Grudziądzu. Spośród wielu wspania
łych uczniów na uw agę zasługuje
Krzysztof Barczyński, zapalony miło
śnik astronomii i wielokrotny laureat
eliminacji wojewódzkich, który teraz
rozpoczyna studia astronomii na Uni
wersytecie Jagiellońskim.
N iew ielki akcent edukacyjny jest
zw iązany rów nież z podręcznikiem
i zbiorem zadań „Fizyka i astronomia”
autorstwa J. Semaniak, J. Semaniak,
J. Krywult dla szkół ponadpodstawo
wych, który ukazał się w roku 2005
w wydawnictwie MAC Edukacja.

Bez studentów nie ma uczelni
Studenckie koło astronomiczne Kwazar istnieje od roku 2001. Jego członko
wie wielokrotnie brali czynny udział
w krajowych i zagranicznych nauko
wych konferencjach studenckich. Za
referaty prezentowane na Studenckich
Sesjach Kół Naukowych pięciokrotnie
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

otrzymali nagrody. W ramach stypen
dium naukowego prowadzili badania
w Dubnej.
Kontakty, jakie nawiązali podczas
wyjazdów oraz wsparcie P. Flina, za
owocowały zorganizowaniem w roku
1997 studenckiej m iędzynarodow ej
konferencji astronomicznej w Kielcach.
Jeszcze przed powstaniem koła gru
pa studentów fizyki zorganizowała w ro
ku 1999 wyprawę na obserwacje całko
witego zaćmienia Słońca na Węgry.
Studenci wspierani przez pracowni
ków wielokrotnie wyjeżdżali z telesko
pami na nocne obserwacje nieba do
szkół regionu świętokrzyskiego. W trak
cie wyjazdów były prowadzone wy
kłady dla uczniów, konkursy wiedzy
astronom icznej oraz m ultim edialne
prezentacje wybranych zjawisk astro
nomicznych.
Pracownicy we współpracy ze stu
dentami fizyki wykonali liczące ok.
25 m długości wahadło Foucualta, któ
re znajduje się w głównej klatce scho
dowej budynku Wydziału Matematycz
no-Przyrodniczego AŚ.
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Wystawa meteorytów
Wystawa meteorytów z prywatnej
kolekcji pana Krzysztofa Sochy jest zor
ganizowana w holu przed pomieszcze
niem planetarium. W ekspozycji liczącej
40 egzemplarzy znajdują się meteoryty
znalezione w różnych zakątkach Ziemi.
Największy okaz ma wagę 37 kg i po
chodzi z Moraska. Pan Socha zajmuje się
meteorytami z zamiłowania od wielu lat.
W jego zbiorach znajduje się kilkaset
okazów meteorytów różnych typów. Po
chodzą one zarówno z wymiany z inny
mi kolekcjonerami, jak również są efek
tem samodzielnej pracy poszukiwawczej.
Meteoryty z Jego zbiorów są prezento
wane na wystawach w Muzeum im.
A. Fiedlera w Puszczykowie kolo Pozna
nia oraz w Muzeum Wydziału Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie
zajmuje się ustalaniem elipsy spadku
meteorytu Morasko. Zbiera też wszelkie
informacje o obserwacjach meteorytów
w Polsce.

Aparatura obserwatorium
Podstawowym wyposażeniem obser
watorium jest teleskop C14 systemu
Schmidta-Cassegraina firmy Celestron
o średnicy obiektywu 35 cm.
O bserw atorium posiada rów nież
mniejsze instrumenty wykorzystywane
do prowadzenia pokazów nieba z tara
su. Są to 20- i 11-centymetrowe reflek
tory Newtona oraz niewielki refraktor
Zeiss-Jena. Instrument ten służy głów
nie do obserwacji plam na Słońcu.
Jednym z urządzeń stanowiących
podstaw ow e w yposażenie teleskopu
jest kamera CCD firmy Santa Barbara
ST-7XE, chłodzona elementem Peltiera bez dodatkowego obiegu wodnego.
Jest ona uzupełniona zestawem filtrów
RGB stosowanym w barwnej astrofotografii oraz filtrem V z systemu UBV
Johnsona. Obrazy z kamery są rejestro
wane na komputerze klasy PC znajdu
jącym się w pomieszczeniu poniżej te
leskopu.
Przy ogniskowej wynoszącej około
4000 mm obraz CCD obejmuje obszar
o rozmiarach 4x6 minut kątowych. Za
stosowanie reduktora ogniskowej do
ok. 1800 mm pozwala zwiększyć roz
miar obserwowanego pola do wielko
ści 9 x 13 min.
Pomimo że obserwatorium znajduje
się w mieście, warunki obserwacyjne
podczas pogodnych nocy okazały się
zadowalające. Świecenie tła nieba i jego
200

Kopuła kieleckiego obserwatorium i teleskop Celestron C14

szum w kierunku wschodnim oraz po
łudniowym nie odbiegają od typowych
dla nieba podmiejskiego. Przy zachowa
niu w ymogu wysokości obiektu nad
horyzontem ponad 30° obserw acje
m ogą być prow adzone praktycznie
w każdym kierunku.
Kalibracje i testy możliwości obser
wacyjnych pozwoliły oszacować zasięg
teleskopu z kamerą. Teleskop kielecki
pozwala przeprowadzać astrometrię pla
netoid o jasnościach do 17,5 mag. Po
miary przeprowadzone z zadowalającą
precyzją astrom etryczną m ają błędy
w określeniu pozycji mniejsze niż se
kunda łuku.
Obserwacje fotometryczne są wyko
nywane w filtrze V albo jako niefiltrowane, ze względu na ograniczone możli
wości systemu w warunkach miejskich.
Dokładność fotometrii jest rzędu setnych
części magnitudo dla obiektów o jasno
ści około 15 mag.

Badania naukowe
Główne zainteresowania pracowni
ków Zakładu koncentrują się na bada
niach własności struktur wielkoskalowych we Wszechświecie. Prowadzone
są badania tych struktur, jak również te
stowanie teorii powstania galaktyk i ich
ewolucji a w szczególności badanie wła
sności grup i gromad galaktyk. Aktual
nie prowadzone są badania związane
z kształtem i orientacją struktur, jak też
orientacją galaktyk w strukturach. Ba
dania koncentrują się na statystycznej
analizie skatalogowanych danych. Jed
nym z prowadzonych kierunków badań
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jest sprawdzenie istnienia dynamicznej
ewolucji bliskich gromad galaktyk. Po
nadto analizowano występowanie podstruktur i ich rozmieszczenie w groma
dach galaktyk oraz funkcje jasności
galaktyk w tych obiektach. Prowadzo
ne też były prace z kosmologii teore
tycznej.
Prace badawcze wykonywane są we
współpracy z: Uniwersytetem La Sapienza w Rzymie, Uniwersytetem im.
T. Szewczenki w Kijowie, Nikolaev Sta
te University Ukraina, Uniwersytetem
A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytutem
Fizyki Teoretycznej Zjednoczonego In
stytutu Badań Jądrowych w Dubnej,
Wolnym Uniwersytetem w Brukseli,
Obserwatorium Astronomicznym UJ,
Instytutem Fizyki Jądrowej PAN im.
H. Niewodniczańskiego oraz Planeta
rium i Obserwatorium w Chorzowie.
W Zakładzie prowadzone są również
badania zw iązane z h isto rią fizyki
i astronomii. Badania te to tzw. case
studies i dotyczą głównie faktów histo
rycznych i odkryć związanych z ko
smologią.
Kolejny kierunek badań dotyczy ana
lizy dynamiki planetoid bliskich Ziemi
(NEA). W tych pracach są wykorzysty
wane nowoczesne techniki obliczenio
we oparte na metodach numerycznych.
W związku z dużą liczbą odkryć i ob
serwacji tych obiektów wykorzystuje się
najnowsze i najbardziej aktualne dane
obserwacyjne. Badane są problemy ko
lizji małych ciał z planetami wewnętrz
nymi oraz jakościowe cechy ich ruchu,
w szczególności stabilność orbit oraz za5/2007

gadnienia ewolucji orbitalnej określają
cej przewidywalność ich ruchu w dłu
gich okresach czasu.
Prowadzi się również badania dyna
miczne planetoid zbliżających się do
Marsa. Liczba sklasyfikowanych obiek
tów tego typu znacznie wzrosła w ostat
nich latach i znaczna ich część zbliża się
do innych planet układu, w tym Ziemi.
Obiektem badań jest długookresowa sta
bilność ich ruchu oraz problemy zbli
żeń i kolizji z planetami, w szczególno
ści z Marsem i Ziemią.
W 2005 r. w Kielcach odbyła się kon
ferencja pt. „Wykorzystanie małych te
leskopów”, na której omówiono nauko
we wyzwania i możliwości stojące przed
niew ielkim i instrum entam i astrono
micznymi. Zaprezentowano także nie
które wyniki obserwacji wykonanych
w kieleckim obserwatorium. Materiały
konferencyjne ukazały się drukiem w ro
ku 2005 w Bibliotece Uranii, „Wyko
rzystanie m ałych teleskopów ”, red.
P. Flin, K. Bajan.
W roku 2004 Piotr Flin otrzymał in
dywidualną nagrodę stopnia I JM Rek
tora AŚ za działalność naukową.
W roku 2007 w W ydaw nictw ie
Akademii Świętokrzyskiej ukaże się
monografia „Własności struktur wielko skalow ych w e W szech św iecie” ,
P. Flin, J. Krempeć-Krygier, B. Krygier
i K. Bajan.
W ciągu ostatnich siedmiu lat zostało
opublikowanych 50 prac naukowych.

Obserwacje astronomiczne
Realizowany program obserwacyjny
dotyczy głównie nowo odkrytych komet

352 Gisela
13/14 Mar 2007, Kielce

i planetoid zbliżających się do Ziemi.
Celem obserwacji jest uaktualnianie
i poprawianie danych orbitalnych oraz
pomiary fotometryczne CCD planetoid.
Pierwszym obiektem zaobserwowa
nym przez teleskop była jasna kometa
C/2004 Q1 NEAT. Pomiary astrometryczne na większą skalę przeprowadzo
no dla komety C/2005 Q2 Machholz,
przechodzącej przez peryhelium na po
czątku 2005 r.
Od czerwca 2006 r. wyniki astrometrii są wysyłane i publikowane w Minor
Planet Center. Obserwatorium posiada
oficjalny kod B02, który zapewnia roz
poznawalność ośrodka w internetowych
bazach danych i programach astrono
micznych. Ułatwia to redukcję obserwa

Kometa C/2004B1 LINEAR, jasność ok. 16 mag. Obserwacje wykonano w lipcu 2006 r. w wa
runkach białej nocy astronomicznej
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cji i przygotowanie efemeryd oraz udział
w większych kampaniach obserwacyj
nych. W Polsce jest to dziesiąte obser
watorium państwowe posiadające taki
status.
Obserwowano komety: C/2004 Q2
Machholz, C/2005 BI Christensen, C/
2003 WT42 Linear, C/2004 BI Linear,
177P/Bamard, atakżeplanetoidy: 1999
HF1 (podwójna planetoida typu NEA),
852 Wladilena (planetoida Pasa Głów
nego), 2035 Stearns (Mars Crosser). Na
początku roku 2007 wykonano serię
obserwacji komety 4P/Faye.
Od końca 2006 r. we współpracy
z O A UAM w Poznaniu jest rozwijana
fotometria planetoid, która jest bardziej
wymagająca od astrometrii. Obserwa
cje fotometryczne planetki 1089 Tama
wykonano pod koniec 2006 r. W roku
2007 w ramach współpracy z ośrod
kiem poznańskim obserwowano czte
ry inne planetoidy, otrzymując dla nich
kolejne fragm enty krzywych zm ian
blasku. Weryfikacja wyników potwier
dziła, że w OA AŚ można z powodze
niem wykonywać obserwacje fotome
tryczne planetoid, które w zestawieniu
z danymi z innych ośrodków pozwalają
na wyznaczanie fizycznych własności
tych obiektów.

Mgr in t Marcin Drabik i dr Ja
nusz K ryw ult są pracow nikam i
Z akładu A stro fizy k i A Ś i je g o
współtwórcami
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Katarzyna Szewczyk
Rafał Zaczkowski

Astronomia
na ziemi
jędrzejowskiej

„... piękno, lad, porządek
— te cechy
zmuszają wielu wrażliwych
na piękno [.../
ludzi do rozmiłowania się
w astronomii”
Feliks Przypkowski, 1948 r.

rzygoda mieszkańców Jędrzejo
wa z astronomią rozpoczęła się
pod koniec XIX w. Rozwój za
interesowań tą dziedziną nauki jest
związany z osobą Feliksa Przypkow
skiego (1872— 1951), który z zawodu
był lekarzem medycyny a z zamiłowa
nia astronomem i kolekcjonerem. Inte
resował się gnomoniką— nauką o ze
garach słonecznych — i w 1895 r.
skonstruował dwa zegary słoneczne
(fot. 1 i 2), które stały się jednymi
z pierwszych zegarów stanowiących
dziś główną kolekcję Muzeum im.
Przypkowskich w Jędrzejowie.
Dzięki kontaktom z austriackimi
i niemieckimi antykwariatami Feliks
Przypkowski sprowadzał do Jędrzejo
wa fachową literaturę i instrumenty
astronomiczne. Systematycznie po
większająca się biblioteka, w połącze
niu z kolekcją przyrządów astrono
micznych, pozwoliła na prowadzenie
obserwacji nieba. W tym celu z inicja
tywy Feliksa Przypkowskiego wybudo
wano w 1906 r. na dachu jego własne
go domu taras, który wyposażono
w reflektor o średnicy lustra 180 mm
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i refraktor 80 mm. Sześć lat później, 17
kwietnia, z tego właśnie tarasu udało
się wykonać zdjęcia zaćmienia Słońca
(fot. 7).
Feliks Przypkowski zajmował się
również popularyzacją astronomii wśród
mieszkańców Jędrzejowa i okolic. Do
prowadzenia takich zajęć wykorzysty
wał slajdy o tematyce astronomicznej,
wyświetlane za pomocą projektora za
silanego lampą naftową; opowiadał przy
tym między innymi o Układzie Słonecz
nym, kometach i naszej Galaktyce.
W 1913 r. Feliks Przypkowski zo
stał przyjęty do Francuskiego Towarzy
stwa Astronomicznego. Natomiast od
momentu założenia Polskiego Towa
rzystw a M iłośników A stronom ii
(PTMA) w 1919 r. w Krakowie zwią
zał się z tą organizacją i przez wiele lat
był jej aktywnym działaczem.
Po I wojnie światowej w 1923 r. po
wstała również kopuła obserwatorium
(fot. 8), która do dziś — choć już nieużytkowana — stanowi ozdobę dachu
budynków muzeum.
W dniu 22 kwietnia 1951 r. przeka
zał Towarzystwu w darze swoje obser5 /2 0 0 7

Fot. 1 i 2. Zegary słoneczne skonstruowane przez Feliksa Przypkowskiego. Fot. Rafat Zaczkowski

watorium wraz z wyposażeniem. Za
rząd G łówny PTM A postanow ił na
zwać obserwatorium imieniem ofiaro
daw cy („U rania” R. XX V I, N r 12,
1955, s. 369— 370). Za całokształt pra
cy na rzecz PTMA, jako najbardziej od
danemu miłośnikowi astronomii, 8 lipca tego sam ego roku Tow arzystw o
przyznało Feliksowi Przypkowskiemu
najwyższą „Złotą Odznakę”. A dzień
później przy obserwatorium w Jędrze
jow ie powstało Koło PTMA, którego
kierownikiem naukowym został Tade
usz Przypkowski, syn Feliksa. Jędrze
jowskie Koło PTMA na początku swe
go istnienia liczyło 9 osób (fot. 4), po
roku liczba członków wzrosła do 32,
oprócz Koła Młodzieżowego, które po
wstało przy Liceum Ogólnokształcą

cym w Jędrzejowie w lutym 1952 r.
Uczniowie liceum bardzo chętnie an
g ażo w ali się w d z ia łaln o ść K oła:
uczestniczyli wielokrotnie w obserwa
cjach nieba, wysłuchiwali referatów
0 tematyce astronomicznej wygłasza
nych przez kierow nika naukow ego
1 dra F. Kuca, a także zwiedzali zbiory
gnomoniczne rodziny Przypkowskich.
Oprócz osób należących do Koła udział
w obserwacjach i spotkaniach brały
osoby niezrzeszone, w sumie 247 osób
według sprawozdania z działalności
Koła z dnia 2 czerwca 1952 r., co świad
czy, że astronomia cieszyła się w Ję
drzejowie dużym zainteresowaniem nie
tylko wśród miłośników astronomii, ale
również wśród m ieszkańców miasta
i okolic.

Wspomniany już dr Tadeusz Przy
pkowski (1905— 1977), historyk sztuki
i nauki, znany gnomonik i kolekcjoner,
nie tylko czynnie działał w jędrzejow
skim Kole PTMA, ale też wspólnie z oj
cem zrekonstruował instrumentarium
obserwacyjne Mikołaja Kopernika: sferę
armilamą, trikwetrum i kwadrant sło
neczny na podstawie opisów w De revolutionibus orbium coelestium. Wyko
nano dwa komplety tych instrumentów.
Pierwszy z nich został umieszczony
w M uzeum M ikołaja K opernika we
Fromborku (muzeum to powstało z ini
cjatywy Tadeusza Przypkowskiego),
a drugi trafił do Collegium Maius —
Muzeum UJ.
Olbrzymia pasja, jaką dla astronomii
żywiła rodzina Przypkowskich, sprawi-

Fot. 3. Slajdy wykorzystywane przez Feliksa Przypkowskiego do lekcji o astronomii (ze zbiorów muzeum)
5/2007
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Fot 4. Założyciele Koła PTMA w Jędrzejowie. Od lewej: Tadeusz Przypkowski, Franciszek Kuc, Józef Żołna, członek zarządu PTMA, Jadwi
ga Jedlińska, Stanisław Nieszyn, Eugeniusz Czarnoleski, Stanisław Adamczyk, Eugeniusz Dobrowolski 9.VII.1951 r. (ze zbiorów muzeum)

Fot 5 i 6. Tadeusz Przypkowski przy sferze armilarnej (zdjęcie po lewej) i Feliks Przypkowski z trikwetrum, a w tle kopuła obserwatorium
(zdjęcie po prawej) 1948 r.
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A
Fot. 7. Z a ć m ie n ie S ło ń c a Jędrzejów
17 IV 1912 r. (ze zbiorów muzeum)

ła, że do dnia dzisiejszego Jędrzejow
skie M uzeum jest odwiedzane przez
amatorów tej dyscypliny nauki, skuszo
nych kolekcją przyrządów astronomicz
nych i zegarów słonecznych. Główna
ekspozycja obejmuje ok. 600 ekspona
tów. Jednym z najciekawszych jest ze
gar słoneczny z armatką (fot. 9), skon
struowany w Paryżu w II poł. XVIII w.
przez A. Chevalliera, inżyniera optyka,
według tradycji własność króla Stanisła
wa Leszczyńskiego. Na okrągłej, mar
murowej płycie obok tradycyjnego ze
gara poziomego znajduje się armatka,
która ma sygnalizować moment połu
dnia poprzez wystrzał ślepym nabojem.
Zapłon następuje w wyniku skupienia
promieni słonecznych przez soczewkę
w miejscu, gdzie znajduje się lont, na
chylenie soczewki można regulować
w zależności od pory roku. Zwiedzają
cy oglądają także zegary słoneczne wy
konane przez Feliksa Przypkowskiego,
około 50 sztuk, m.in. Siderochronoskop

Fot. 8. Obserwatorium astronomiczne na dachu muzeum. Fot. Rafał Zaczkowski

z 1916 r., który służy do wyznaczania
czasu według ciał niebieskich. Można
również zobaczyć unikatowy przyrząd
do kreślenia zegarów słonecznych na
dowolnej powierzchni, tzw. kom pas
polski, zaprojekto
w a n y w 1826 r.
p rz e z W o jciech a
J astrzębo w skiego.
W m u z e u m są
prowadzone lekcje
muzealne na temat
as t r o n o m ii dla
uczniów szkół pod
stawowych, gimna
zjów i średnich, cie
sz ą ce się b a rd z o
dużym zaintereso
waniem wśród mło
dzieży. Najczęściej
Fot. 9. Zegar z armatką w zbiorach muzeum Przypkowskich
w ybierane tem aty

5/2007

U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

takich prelekcji to: Niebo za oknem,
Słońce — nasza gwiazda. Autorem lek
cji jest pracownik merytoryczny mu
zeum, absolwent astronomii Uniwersy
tetu Jagiellońskiego, Rafał Zaczkowski.
Tradycja zamiłowania dla astronomii
jest wciąż żywa wśród mieszkańców
Jędrzejowa, którzy nadal organizują
obserwacje nieba.
Strona muzeum: www.muzeum.jedrzejow.pl

Mgr Rajał Zaczkowski je st astro
nomem, kustoszem działu astrono
micznego Muzeum w Jędrzejowie
i głównym animatorem jego dzia
łalności astronomicznej. Mgr Ka
tarzyna Szewczyk je st głównym in
wentaryzatorem tego Muzeum

205

Centrum
usług
satelitarnych
TPSAT
w Psarach
a północny wschód od Kielc,
w gminie Bodzentyn — poło
żonej w Górach Świętokrzy
skich nad rzeczką Psarką (dopływem
Świśliny) — znajduje się m iejsco
wość Psary, w której już w 1974 r.
założono Naziemną Stację Łączności
Satelitarnej.
Telekomunikacja Polska poprzez
swój Departament Centrum Usług Sa
telitarnych TP SAT w Psarach k. Kielc
(TP SAT) będący częścią struktury Pio
nu Sieci i Platform Usługowych grupy
TP świadczy usługi z zakresu łączno
ści satelitarnej. O wyborze tej miejsco
wości, położonej w Dolinie Wilkowskiej, na lokalizację pierwszej w Polsce
stacji łączności satelitarnej zadecydo
wało m.in. korzystne położenie geogra
ficzne, niski poziom zakłóceń radio
elektrycznych, jak również to, że nad
Psarami nie istnieją lotnicze korytarze
powietrzne. Lokalizacja wszystkich ko
lejnych stacji wynikała z możliwości
stworzonego już powiązania pierwszej
stacji z centrum telekomunikacji mię
dzynarodowej w Warszawie.
W chwili obecnej w TP SAT są eks
ploatowane następujące stacje sateli

N
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tarne pracujące w ramach systemów
łączności satelitarnej o zasięgu global
nym:
— INMARSAT C — stacja pracu
jąca z satelitami III i IV generacji
w rejonach Oceanu Atlantyckiego —
W schodniego oraz Oceanu Indyj
skiego;
— INTELSAT — dwie stacje pra
cujące z satelitami IX generacji w re
jonach Oceanu Atlantyckiego i Oceanu
Indyjskiego, a także stacja centralna
VSAT ( Very Small Aperture Terminal)
SkyLinx pracująca z satelitą VIII ge
neracji;
— INTERSPUTNIK — jedna sta
cja pracująca z satelitą EXPRESS 3A;
a także stacje o zasięgu regionalnym:
— EUTELSAT — stacja centralna
systemu VSAT pracująca z satelitą
W3A.
TP SAT realizuje zapotrzebowania
licznych odbiorców na usługi związa
ne z szeroko rozumianym zasięgiem
łączności satelitarnej. Jej działalność
polega m.in. na realizacji ruchu tele
komunikacyjnego dla sieci publicz
nych, kierowanego drogą satelitarną,
eksploatacji technicznej obiektów
5/2007

łączności satelitarnej, organizacji i ob
sługi sieci klienta w ramach systemu
VSAT oraz łączy typu SCPC (Single
Chanel per Carrier), pełnieniu funk
cji operatorskich dla podmiotów nie
posiadających koncesji telekomunika
cyjnych, inwestowaniu i zarządzaniu
kapitałowymi udziałami TP w organi
zacjach międzynarodowych i spółkach
łączności satelitarnej, a także w wy
pełnianiu roli sygnatariusza bądź
udziałowca w organizacjach między
narodowych i spółkach łączności sa
telitarnej.
W ramach sieci satelitarnych dla
potrzeb telekomunikacji ruchomej TP
SAT realizuje usługi zapewniające
transmisję danych (w tym łączność „na
ratunek”) pomiędzy terminalami ru
chomymi morskimi i lądowymi a sie
cią Internetu, za pośrednictwem stacji
satelitarnych TP pracujących w ra
mach systemu Inmarsat C.
TP SAT jest jedynym ośrodkiem
tego typu w Polsce oraz jednym z nie
licznych na świecie, który oferuje tak
szeroki wachlarz nowoczesnych usług
satelitarnych.

Systemy Łączności
Satelitarnej TP SA T
INTERSPUTNIK
Naziemna stacja satelitarna syste
mu INTERSPUTNIK została urucho
miona przez TP SAT również w 1974 r.
Pracuje w paśmie C (6 GHz — nada
wanie; 4 GHz — odbiór) i jest wypo
sażona w antenę typu Cassegraina
o średnicy 12 m, współpracującą z sa
telitą EXPRESS 3A, umieszczonym
na pozycji 11° W.
Stacja systemu INTERPUTNIK
pozwala na uruchomienie strumieni
cyfrowych o prędkości transmisji do
2048 kbit/s, pracującej w nowoczesnej
technologii IDR (Intermediate Data
Rate) może być wykorzystywana do
realizacji łącz dla publicznej sieci te
lefonicznej w zakresie połączeń mię
dzynarodowych i realizacji okazjonal
nych transmisji telewizyjnych.

INTELSAT
W systemie INTELSAT pracują
trzy polskie naziemne stacje satelitar
ne. Pierwsza stacja, INTELSAT AOR
{Atlantic Ocean Region), uruchomio
na w 1982 r., obsługuje obie Ameryki,
Europę, całą Afrykę i Bliski Wschód.
5/2007

Fot. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci i Platform Usługowych Grupy TP Departament
Centrum Ustug Satelitarnych TP SAT w Psarach k. Kielc

Została wyposażona w antenę typu
Cassegraina o średnicy 32 m, współ
pracującą z satelitą INTELSAT IX
905, umieszczonym na pozycji 335,5°
E. Druga stacja, INTELSAT IOR (In
dian Ocean Region), uruchomiona
w 1989 r., obsługuje Europę, Daleki
i Bliski Wschód, Australię, a także
Afrykę. Jest wyposażona w antenę
typu Cassegraina o średnicy 16 m,
współpracującą z satelitą INTELSAT
IX 904, umieszczonym na pozycji 60°
E. Ostatnia stacja pracująca w syste
mie INTEL SAT to stacja centralna no
woczesnego systemu VSAT SCPCDAMA, która pracuje od 2003 r.
wykorzystując satelitę INTELSAT 801
na pozycji 328,5° E.
Głównym zadaniem stacji pracują
cych w systemie INTELSAT jest re
alizacja łącz dla publicznej sieci tele
fonicznej w zakresie pozaeuropejskim,
natomiast system VSAT umożliwia
tworzenie satelitarnych sieci transmi
sji głosu, obrazu i danych (z prędko
ścią transmisji do 2 Mbit/s) oraz do
stęp do sieci Internetu.

EUTELSAT
W TP SAT w Psarach jest zlokali
zowana stacja systemu EUTELSAT,
oddana do użytku w 1993 r. Stacja tego
systemu pracuje w paśmie Ku (14 GHz
— nadawanie; 11 GHz — odbiór) i jest
wyposażona w antenę typu Cassegra
ina o średnicy 13,1 m.
Umożliwia ona kierowanie ruchu
do terminali w Europie północnej oraz
północnej części Afryki. Ponadto TP
SAT eksploatuje jeszcze stację cen
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tralną pracującą dzięki segmentowi sa
telitarnemu EUTELSAT-a (oddanego
do pracy w 1993 r.), który umożliwia
tworzenie satelitarnych sieci transmi
sji danych VSAT, a także jest wykorzy
stywana równolegle do dystrybucji da
nych na potrzeby sieci wywoławczych,
jak i sygnałów radiowych.

INMARSAT
TP SAT jest operatorem dwóch sta
cji brzegowych standardu INMARSAT-C, uruchomionych w roku 1997.
Stacje te pracują, wykorzystując dwie
anteny typu Cassegraina o średnicy
13 m, z satelitami III i IV generacji w
rejonach wschodniego Atlantyku (sa
telita INMARSAT-3 F2 na pozycji
15,5° ) oraz na terenie Oceanu Indyj
skiego (satelita INMARSAT-4 FI na
pozycji 64,5° E).
Stacje systemu INMARSAT-C Za
pew niają usługi transm isji danych
w trybie simplex „zapamiętaj i prze
każ” (store-and-forward) z prędkością
1200 bit/s pomiędzy niewielkimi ter
minalami morskimi i lądowymi INMARSAT-C (wyposażonymi w urzą
dzenia GPS — Globar Positioning
System), a także pomiędzy terminala
mi a siecią Internetu.

Tadeusz Z bign iew Dworak je s t
astronomem, profesorem inżynierii
środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie
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Cęy
pozasłoneczne
planety giganty
mogą świecić
nafalach
radiowych?
rzy liczbie odkrytych pozasłonecznych układów planetarnych
sięgającej na dzień dzisiejszy
dwustu pięćdziesięciu pojawia się pyta
nie, na ile mogą one przypominać nasz
Układ Słoneczny. Biorąc pod uwagę
fakt, że jesteśm y mieszkańcami nasze
go, jak i obserwatorami bardziej odle
głych układów planetarnych, pytanie
takie m ożna rów nież sform ułow ać
w postaci bardziej „antropocentrycznej”: na ile nasz Układ Słoneczny jest
tworem unikalnym, a na ile posiada
ewentualnie cechy wspólne z innymi
układami. Od roku 1955 wiemy, że pla
nety mogą być źródłem silnego, nietermicznego promieniownia radiowego —
właśnie wtedy Bernard Burkę i Kenneth
Franklin ogłosili na dorocznym zjeździe
Amerykańskiego Towarzystwa Astrono
micznego odkrycie promieniowania ra
diowego Jowisza na falach dekametrowych. Jak pisał Burkę w roku 2005:
„Pięćdziesiąt lat temu odkrycie, że Jo
wisz jest potężnym źródłem fal radio
wych, było całkowicie nieoczekiwane.
Podręczniki nie miały nic do powiedze

P
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nia na temat właściwości radiowych pla
net; można było spotkać wzmianki o ter
micznych emisjach radiowych, ale nie
traktowano radioastronomii jako narzę
dzia badania planet. Okres 1933— 1955
był bogaty w odkrycia w dziedzinie ra
dioastronomii. Odsłoniły one nowe kla
sy zjawisk, które zrewolucjonizowały
zarówno astronomię galaktyczną, jak
i pozagalaktyczną i można już było za
dać pytanie: „Czy również i planety nie
mogą posiadać nowych, nieoczekiwa
nych właściwości?” Ale jak zwykle to
obserwatorzy byli pierwszymi, którzy
weszli na nowe ścieżki.”
Obecnie wiemy, że takich planet jak
Jowisz, emitujących fale radiowe jest
w Układzie Słonecznym więcej, a jed
na z nich to Ziemia. Wszystkie mają
podstawową cechę wspólną — własne
pole magnetyczne. Wszystkie są zanu
rzone w wietrze słonecznym, w związ
ku z tym posiadają mniej lub bardziej
rozległe magnetosfery. Mowa o Ziemi,
Saturnie, Uranie i Neptunie. Merkury,
choć posiada własne pole magnetyczne,
nie jest źródłem fal radiowych, ale jego
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pole jest słabe i planeta znajduje się
w pobliżu Słońca, gdzie gęstość wiatru
słonecznego jest kilka razy większa niż
w okolicach Ziemi. Ten argument staje
się zrozumiały, gdy bierzemy pod uwa
gę mechanizm generacji nietermicznego promieniowania radiowego wspólny
dla wszystkich wspomnianych obiek
tów, mechanizm tzw. elektronowego
masera cyklotronowego. Promieniowa
nie pow staje z grubsza w okolicach
owali zorzowych planet (chociaż dla np.
Urana definicja owalu może być trud
na) na częstotliwości bliskiej lokalnej
częstotliwości cyklotronowej (rotacji
w polu m agnetycznym ) elektronów.
Wszystko to dzieje się dla pewnego za
kresu wysokości i dlatego promieniowa
nie nie jest monochromatyczne, ale wy
pełnia pewien zakres częstotliwości. To
bardzo ważna w łasność, bo wynika
z niej, że planety o słabszym polu ma
gnetycznym będą emitować w niższym
zakresie częstotliwości niż planety o po
lu silniejszym. Z drugiej strony, aby móc
wydostać się z obszaru generacji, pro
mieniowanie nie może na swej drodze
spotkać zbyt gęstej plazmy — w prze
ciwnym wypadku zostanie odbite. Oby
dwa czynniki: słabe pole magnetyczne
i stosunkowo wysoka gęstość plazmy
wiatru słonecznego prowadzą do nie
możliwości wydostania się promienio
wania z obszaru generacji (zakładając,
że taka generacja ma miejsce). O Mer
kurym wiemy tak mało, że chwilowo
pytanie o możliwość powstawania pro
mieniowania radiowego w obrębie jego
magnetosfery pozostaje bez odpowiedzi.
Sama bowiem obecność planetarnego
pola magnetycznego i wiatru słonecz
nego jest co prawda warunkiem koniecz
nym do zaistnienia emisji radiowych, ale
potrzebne są jeszcze procesy przyspie
szające cząstki naładowane w obrębie
obszaru zorzowego, będące wynikiem
rozładowywania energii nagromadzonej
w magnetosferze poprzez oddziaływa
nia z wiatrem słonecznym. Są to tzw.
subburze magnetyczne. Sporadyczne,
silne i praktycznie spolaryzow ane
w 100% prom ieniow anie, o którym
mowa, nosi różne nazwy dla różnych
planet. Dla Ziemi mówimy o kilometro
wym promieniowaniu zorzowym (Au
roral Kilometric Radiation— AKR). Po
wstaje ono w zakresie od około 50 kHz
do około 1 MHz i dla obserwatora na
powierzchni Ziemi jest niedostępne.
Odbija się od jonosfery i dopiero obser
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wacje spoza Ziemi
pozw alają na jego
zauważenie. Szacuje
się, że jego moc wy
nosi około 108 W,
co stan o w i około
10 5— 10“6 energii
wiatru słonecznego
padajacej na ziemską
magnetosferę. Z ko
lei widmo prom ie
niowania radiowego
Jo w isz a sięg a 40
M H z, ale m o ż n a
Używając radiometrycznej reguły Bodego i prawa Blacketwyróżnić w nim trzy
ta można próbować ocenić oczekiwane wartości gęstości
strumienia od znanych planet w pozastonecznych układach
składowe pokrywa
planetarnych. Joseph Lazio wraz ze współpracownikami
ją c e pasm o od 10
opublikował w roku 2004 (ApJ) oceny dla 106 znanych wów
kHz do wspomnia
czas planet (przy założeniu silnych wiatrów gwiazdowych
nych ju ż 40 MHz.
powodujących stukrotny wzrost natężenia emisji). Duży błąd
w określeniu częstotliwości emisji odzwierciedla naszą małą
Złożone widmo fal
znajomość parametrów decydujących o wielkości pola ma
radiowych ma zwią
gnetycznego planet. Pionowa linia kreskowana oznacza
zek ze skom pliko
górną częstotliwość odcięcia dla widma radiowego Jowi
waną strukturą ma
sza. Ukośne czarne kreski oraz strzałki odpowiadają ocze
kiwanej czułości i zakresom częstotliwości pracy niektórych
gnetosfery planety,
radioteleskopów, o których mowa w tekście
w s z c z e g ó ln o ś c i
z aktywnym wulka
nicznie księżycem Io i plazmowym to- stacji kosmicznych w pobliżu wielkich
rusem powstałym z materii pozostawio planet.
nej przez księżyc wzdłuż orbity.
Z analizy zależności strumienia emi
O
promieniowaniu radiowym planet sji radiowej dla planet Układu Słonecz
w Układzie Słonecznym wiemy dość nego od parametrów wiatru słoneczne
dużo dzięki trwającym już ponad trzy go i samej planety można wyprowadzić
dzieści lat badaniom satelitarnym. Do prostą zależność podającą moc promie
tyczy to przede wszystkim Ziemi, ale też niowania radiowego PraJ generowanego
Jowisza (misja Galileo) i obecnie Satur w magnetosferze planety. Nazywa się ją
na (Cassini). Naturalnym wydaje się często radiometryczną regułą Bodego
więc pytanie, czy podobne zjawiska i w postaci znormalizowanej do parame
mają miejsce i w innych układach pla trów Jowisza ma ona postać (Lazio, Far
netarnych i czy uda się je dostrzec dla rell et al„ 2004):
najbliższych nas obiektów. Trochę ina
czej niż w pionierskich czasach radio Prad ~ 4x10" W (w /c o /'79 (M /M j)1’33
astronomii astronomowie zabierają się
(d/5 AU)-1-6,
obecnie do tego zagadnienia zarówno od
strony obserwacyjnej, jak i teoretycznej. gdzie w i M są odpowiednio częstotli
W roku 1947 Blackett zauważył, że wością rotacji i m asą planety, d je j od
planetarne pola magnetyczne powstą- ległością od gwiazdy w jednostkach
jące w wyniku działania mechanizmu astronomicznych a w s i Mj odpowied
dynama można skalować w funkcji pro nio częstotliwością rotacji i m asą Jo
stych globalnych parametrów obiektu. wisza. Podobnie jak w przypadku pra
Zaproponował związek pomiędzy mo wa Blacketta i tutaj istniejąróżne wersje
m entem m agnetycznym p lan ety /u tej formuły. Trzeba zdawać sobie spra
(równym BR3, gdzie B jest polem ma wę, że są to zależności przybliżone, wygnetycznym na powierzchni a R pro kalibrowane jedynie w obrębie Układu
mieniem) w postaci: /u ~coM2, gdzie M Słonecznego. W szczególności nie wie
jest m asą planety a cd częstotliwością my dobrze, ja k działa dynam o dla
obrotu wokół osi rotacji. Związek ten obiektów znajdujących się w pobliżu
można oczywiście skalibrować w ob gwiazdy centralnej, ten sam problem
rębie Układu Słonecznego, posługując jest z konfiguracją pola magnetyczne
się pomiarami pól magnetycznych uzy go magnetosfery w polu koronalnym
skanymi z przelotu Yoyagerów i innych blisko gwiazdy — niewiele wiadomo
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII
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0 specyfice magnetosfer powstających
blisko gwiazdy centralnej, chociaż są
już obserwacyjne dowody na ich istnie
nie. Bardzo ważnym czynnikiem wpły
wającym na moc promieniowania jest
jej zależn o ść od p ręd k o ści w iatru
gwiazdowego — dla AKR wiadomo,
że wzrost prędkości wiatru słoneczne
go o 200 km /s pow oduje 10-krotny
wzrost średniej mocy promieniowania
radiowego. Podobną zależność zaob
serwowano niedawno dla Jowisza.
Próby radiowego poszukiwania pla
net w układach pozasłonecznych zaczęły
się już dość dawno:
— w roku 1977 Yantis, Sullivan i Erikson szukali emisji radiowych planet jowiszopodobnych w próbce najbliższych
22 gwiazd (znajdujących się w odległo
ści do 5 parseków). Bezskuteczne po
szukiwania przeprowadzono na często
tliwości 26,3 MHz — szukano zatem
planet podobnych do Jowisza. Czynni
kiem wyróżniającym emisje miało być
obcięcie widma od strony wysokich czę
stotliwości i modulacja promieniowania
związana z rotacją planety;
— w 1986 r. Winglee, Dulk i Bastian
obserwowali 6 bliskich gwiazd na czę
stotliwościach 333 i 1400 MHz. Użyli
VLA (Very Large Array). Również ni
czego nie znaleźli;
— rok 2000. Bastian ze współpracow
nikami użył VLA do obserwacji szere
gu pozasłonecznych planet olbrzymów
1 brązow ych karłów na częstotliw o
ściach 333 i 1465 MHz. Wybrane obiek
ty to m.in. 51 Peg, Ups And, 55 Cne, 47
UMa, Tau Boo, 70 Vir i Lalande 21185.
47 UMa była obserwowana również na
częstotliwości 74 MHz. Znowu nicze
go nie udało się zaobserwować;
— rok 2003. Farrell ze współpracowni
kami obserwował Tau Boo na częstotli
wości 74 MHz (VLA). Określił górną
granicę strumienia na 0,12 Jy — 1 Jan
sky = 10~26 W/(m2 Hz);
— rok 2003. Ryabov, Zarka i Ryabov
użyli ukraińską sieć anten (radioteleskop
UTR-2), aby obserwować 20 bliskich
planet jowiszopodobnych— jak dotych
czas bez detekcji;
— rok 2004— 2005. Majid, Winterhal
ter, Zarka i współpracownicy użyli naj
większego obecnie radioteleskopu pra
cuj ącego na fałach m etro w y ch —
GMRT (Giant Meterwave Radiotelescope) zlokalizowanego w Indiach (Punę),
pracując na częstotliwości 150 MHz.
Składa się on 30 anten o średnicy 45 m

210

każda i posiada w sumie powierzchnię wacji oczekuje się po wejściu w użycie
zbierającą około 50 000 m2. Pomimo nowej generacji radioteleskopów pracu
osiągnięcia czułości 2 mJy w paśmie jących na niskich częstotliwościach.
5 MHz dla godzinnego czasu integracji Chciałbym tu wspomnieć o dwóch pro
nie udało się zaobserwować szukanych jektach (LOFAR — the LOw Frequen
cy Array) i SKA (Square Kilometer Ar
emisji.
Trzeba zdawać sobie sprawę, że po ray).
szukiwania radiowych sygnatur pozasło — LOFAR m a pracować w zakresie
necznych układów planetarnych jest 30— 240 MHz — jest interferometrem
bardzo trudne. Przypomina trochę szu składającym się z wielu stacji sfazowakanie igły w stogu siana. Przede wszyst nych dipoli. Dla kierunków poza płasz
kim nie mamy pewności co do zakresu czyzną Galaktyki (obecność tła galak
częstotliwości promieniowania dla kon tycznego) oczekuje się dla najniższych
kretnych obiektów. Formuły używane częstotliwości czułości rzędu kilku mJy
do ich oceny są przybliżone, a z obser (dla pasma 4 MHz i czasu integracji rów
wacji planet w Układzie Słonecznym nego 15 min). Dla wyższych częstotli
wiemy, że strumień spada szybko na wości czułość ma wzrosnąć do około 1
granicach zakresu widmowego. Innym mJy. Dwa podobne projekty to LWA
problemem jest sporadyczna natura pro (Long W avelength Array) pracująca
mieniowania — potrzebne są krótkie w paśmie 20— 80 MHz i MWA (Mileuczasy integracji rzędu pojedynczych se ra Widefield Array) pracująca w paśmie
kund, jeśli szukamy emisji analogicz 80— 300 MHz.
nych do najsilniejszych emisji jowiszo — SKA będzie jeszcze czulszy— ocze
w ych — tzw. błysków (bursts) czy kuje się osiągnięcia progu 1 /d y dla 15wręcz konstrukcja tzw. widm dynamicz minutowego czasu integracji.
Wydaje się, że powoli zbliżamy się
nych, czyli wizualizacja strumienia pro
mieniowania w funkcji częstotliwości do progu detekcji pierwszych emisji ra
i czasu. Godzinna integracja może cał diowych planet w pozasłonecznych
kowicie wymyć jakikolwiek użyteczny układach planetarnych. Jakie informa
sygnał. Jeszcze inny problem może być cje możemy próbować uzyskać z obser
związany z ograniczoną wiązką emisji wacji promieniowania radiowego planet
(trochę tak jak w przypadku pulsara) —- w układach pozasłonecznych?
możemy znaleźć się poza jej zasięgiem. — pozytywna detekcja będzie świad
Ostatnie badania ziemskiego AKR po czyć przede wszystkim o obecności i na
kazują, że fale radiowe są skolimowane tężeniu pola magnetycznego, w przy
w wiązkach o rozwartości około ±20° padku Jow isza w iedzieliśm y o tym
stycznych do owalu zorzowego. Z dru z danych radiowych na długo przed bez
giej strony nie znamy dobrze fizyki od pośrednimi pomiarami w okolicach pla
działywania magnetosfer z wiatrami nety;
gwiazdowymi czy koronami dla obiek — o okresie rotacji planety związanym
tów znajdujących się blisko gwiazdy. z polem magnetycznym, czyli lokalnym
Dla niewielkich odległości planet od dynamem planetarnym. Nie musi on
gwiazd z powodu dużej gęstości wiatru dokładnie pokrywać się z okresem rotapromieniowanie może mieć trudności cji np. struktur w idocznych na po
z wyjściem z obszaru generacji, mogą wierzchni planety;
pojawić się problemy z samym proce — o ewentualnej obecności satelitów—
sem generacji. Nie należy też zapomi można oczekiwać efektów modulacji
nać o obecności ziemskiej jonosfery sil natężenia promieniowania podobnych
nie zniekształcającej sygnały radiowe na do związanych z obecnością Io w przy
niskich częstotliwościach (analiza sy padku układu Jowisza;
gnału wymaga wyrafinowanych technik — pośrednio o gęstości plazmy w makorekcji) i blokującej (odbijającej fale gnetosferze na podstawie diagramu kieradiowe) poniżej pojedynczych M H z— runkowości promieniowania.
może się to zdarzyć w wypadku stosun
kowo słabych pól magnetycznych egDr hub. Roman Schreiber jest pra
zoplanet. Oczywistym problemem (i to
cownikiem Centrum Badań K o
poważnym) jest obecność zakłóceń ra
smicznych
PAN. Prowadzi badania
diowych w naszym coraz bardziej radio
dotyczące promieniowania radiowe
wo zaśmieconym środowisku.
go atmosfery Ziemi i innych planet
Znacznej poprawy warunków obser
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z kart historii

Obserwacje radiopromieniowania Słońca w Krakowie
' tym roku obchodziliśm y ce bowiem jak przystało na gwiazdę,
hucznie 750 lat lokacji Kra wykazuje swój zmienny charakter z naj
kowa, a 1. października mi rozmaitszymi okresami: miesiąca, kil
nie już 50 lat codziennych obserwacji
ku miesięcy, 11 lat, 22 lat, stulecie i ty
radiowych Słońca w Krakowie, w pa siąclecie, a nawet dłuższymi. Zmienia
śmie 810 MHz. Tak jak Kraków istniał się w tych okresach ilość energii, która
jako miasto przed 1257 rokiem, tak i kra dociera do Ziemi. Dobrze znane jest nam
kowskie obserwacje radiowe mają swoją przysłowie: „Nie od razu Kraków zbu
wcześniejszą historię. Przez północno- dowano” i tak było rzeczywiście. W tym
wschodni rejon Polski w dniu 30 czerw miejscu, ze względu na powstawanie
ca 1954 r. przebiegał pas całkowitego i rozw ój m iasta, m ożem y spojrzeć
zaćmienia Słońca. Z tej to okazji podję w różnego rodzaju dostępne opracowa
to heroiczny wysiłek (zbudowano ante nia z ostatniego tysiąclecia, jak to z tą
nę i odbiornik) w OA UJ, celem obser aktywnością Słońca bywało. Szczegól
wacji radiowych, w paśmie 332,5 MHz, nie interesującym tu okresem są łata
częściowego zaćmienia Słońca w Kra 1645— 1715, kiedy to na tarczy Słońca
kowie. Obserwacje były wykonane na nie obserwowano plam. Okres ten, okre
szczycie Fortu Skała, tuż przy kopule ślany jako „mała epoka lodowcowa”, zo
pancernej. W trzy lata później, z okazji stał nazwany minimum Maundera. Ak
III M iędzynarodowego Roku Geofi tywność Słońca malała już od roku 1620,
zycznego, ,.znalazły” się fundusze i pod co spowodowało ochłodzenie klimatu
jęto decyzję o codziennych obserwa nie tylko w Europie. Zamarzał w zimie
cjach radiopromieniowania Słońca, ale Bałtyk, wymarzały winorośle w Italii,
w paśmie 810 MHz (na fali 37 cm). Wy Francji, Niemczech, a w Polsce były
bór tej częstotliwości — bardzo szczę srogie zimy i niezwykle chłodne lata.
śliwy — był podyktowany bardziej ów Moim zdaniem, właśnie to minimum
czesnymi możliwościami technicznymi Maundera w znacznym stopniu przy
aniżeli znajomością radiofizyki Słońca. czyniło się do przeniesienia stolicy
Obserwacje na tej długości fali dawały Królestwa z Krakowa do Warszawy.
nam informacje o warunkach fizycznych W roku 1594 i 1595 król Zygmunt III
panujących na pograniczu chromosfery Waza spalił częściowo Wawel, prowa
i dolnej korony. Z tych obserwacji daje dząc nieostrożnie jakieś eksperymenty
się wyraźnie wyróżnić trzy rodzaje skła alchemiczne. Natomiast jego syn, W ła
dowych radiopromieniowania Słońca: dysław IV dopełnił dzieła zniszczenia
składową bazową (Słońce spokojne), pałacu w latach 30. XVII w. Bawiąc bo
składową wolno-zmienną i wybuchy ra wiem z dworem na Wawelu w czasie
diowe różnych typów, w zależności od niezwykle mroźnej aury, służba tak na
czasu ich trwania. Wyniki tych obser paliła w kominkach, że od komina wy
wacji były opublikowane w około 50 buchł pożar i spalił się, już w bardzo
pracach naukowych, nie licząc prac ma poważnej części, zamek. Wtedy też, niby
gisterskich i doktorskich.
tylko na czas odbudowy, cały dwór —
Tak jak miasto Kraków miało w swej chcąc niechcąc— przenosi się do Zam
historii okresy wzlotów i upadków, po ku Królewskiego w Warszawie i tak już
dobnie było z naszymi obserwacjami. zostało. Na oficjalnych kartach historii
Jeśli były jakieś przerwy w obserwacji, podane są dwie przyczyny: król Zyg
to tylko raczej spowodowane awariami munt III Waza, a potem jego syn pro
aparatury lub pracami nad jej konieczną wadzili rozliczne wojny na wschodzie
modernizacją, w miarę postępów w elek i północnym wschodzie, więc bliżej im
tronice. Przy dzisiejszych m ożliw o było do Warszawy niż do Krakowa. Po
ściach opracowania obserwacji przerwy drugie, Kraków leżał na południowote nie stanowią większego problemu zachodnich peryferiach Rzeczpospoli
i nie wpływająna jakość szeregu obser tej, więc dużo łatwiej było się zbierać
wacyjnego, a tym samym na wyciągane szlachcie na rozmaitych sejmikach bli
wnioski dotyczące fizyki Słońca. Słoń żej centrum, czyli w Warszawie. Ponad
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to w wyniku chłodnych lat w Krako
wie i Małopolsce wybuchła, w połowie
XVII w. epidemia cholery, co zdziesiąt
kowało ówczesnych mieszkańców mia
sta. Wszystkie te zdarzenia przyczyni
ły się w sumie do tego, iż w Krakowie
następni królowie tylko koronowali się,
a poprzednicy spoczywali snem wiecz
nym w podziemiach katedry na Wa
welu.
Krakowska seria obserwacji radio
promieniowania Słońca, mimo że sta
nowi zaledwie 1/15 część czasu, jaka
upłynęła od momentu lokacji miasta na
prawie magdeburskim, to już z tych ob
serwacji można wyznaczyć momenty
kolejnych maksimów aktywności Słoń
ca, które przypadną najprawdopodobniej
na przełomie lat 2012/2013, a następne
w 2025 r. Pomiary stałej słonecznej spo
za atmosfery wykazują stały jej wzrost
od połowy XX w., o około 1— 2 promi
le w 11 -letnim cyklu. Jak się ocenia, jest
to główna przyczyna ocieplania się kli
matu Ziemi. Prawdopodobnie Słońce za
cznie „próżnować” już po roku 2050
i wtedy być może czeka ludzkość nowy
okres ochłodzenia się klimatu Ziemi,
a mieszkańców Krakowa 800-lecie lo
kacji miasta i stulecie radiowych obser
wacji Słońca.
Adam Michalec

Tak zwany „mały” radioteleskop (średnica
8 m) Obserwatorium Astronomicznego UJ
w Forcie Skała. Instrument ten przeznaczo
ny jest do obserwacji Słońca w zakresie czę
stotliwości 400— 1800 MHz
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„Amerykanka” w Obserwatorium Krakowskim
merykanką” astronomowie kra
kowscy nazywali refraktor, któ
ry przez blisko pół wieku był
głównym instrumentem astronomicz
nym, jakim dysponowało Obserwato
rium Krakowskie. Luneta pierwotnie
znajdowała się w Obserwatorium Harvardzkim (Harvard College Observa
tory, Cam bridge, M assachusetts),
w Stanach Zjednoczonych i na prośbę
ówczesnego dyrektora Obserwatorium
Astronomicznego Uniwersytetu Jagiel
lońskiego prof. Tadeusza Banachiewicza (1882— 1954), przedstaw ioną
w maju 1922 r. w trakcie Kongresu Mię
dzynarodowej Unii Astronomicznej
w Rzymie, została wypożyczona do
Krakowa na okres trzech łat. W tym cza
sie w USA pracowały już znacznie więk
sze teleskopy, ale otrzymana luneta, choć
nie należała do najnowocześniejszych,
Krakowskiemu obserwatorium zapew
niała istotny postęp w nauce. W latach
20. uniwersyteckie Obserwatorium dys
ponowało zaledwie kilkoma przestarza
łymi lunetkami o niewielkich średnicach
obiektywów.
Jak podała ówczesna prasa („Ilustro
wany Kuryer Codzienny” z dnia 9 IV
1923 r.), luneta dotarła drogą morską na
parostatku Latvija do Gdańska, a następ
nie pod osobistym nadzorem dyrektora
obserwatorium została przewieziona do
Krakowa. Lunetę zainstalowano na spe
cjalnie postawionym, żelbetonowym
słupie we wschodniej kopule budynku
Obserwatorium przy ul. Kopernika 27
(wtedy Kopernika 25). Po kilkutygo
dniowym okresie próbnym, w czasie
którego regulowano optykę instrumen
tu i jego ustawienie, pierwszą odnoto
waną serię obserwacji przeprowadził
Tadeusz Banachiewicz późnym wieczo
rem 24 sierpnia 1923 r., dokonując ocen
jasności gwiazdy zmiennej XZ Andromedae.
W Archiwum UJ przetrwał brudnopis listu datowany na dzień 3 lipca
1923 r., którego polskie tłumaczenie
brzmi:
Professor Harlow Shapley
Harvard Collage Observatory
Cambridge, Massachusets,
United States America

A
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Wydział Filozoficzny Uniwersytetu
Jagiellońskiego zdecydował na zebra
niu dnia 22 czerwca 1923 r., o złożeniu
Panu serdecznych podziękowań za Pana
żywe zainteresowanie potrzebami Uni
wersyteckiego Obserwatorium i wypo
życzenie 8-caIowego teleskopu refrak
cyjnego.
Jako dziekan Wydziału Filozoficzne
go Uniwersytetu [Jagiellońskiego] mam
zaszczyt zakomunikować Panu tę decy
zją, prosząc jednocześnie o przyjęcie
wyrazów mojej osobistej wdzięczności.
Jestem szczęśliwy mogąc potwierdzić, iż

przyjaźń obu naszych narodów przypie
czętowana krwią w walce o wolnośćjest
obecnie umacnianapokojowąpracą dla
ogólnego dobra ludzkości.
Dzięki swoim parametrom, z począt
kiem lat 20., refraktor harvardzki był
największym polskim teleskopem i po
zwolił na poszerzenie zakresu obserwa
cji o obiekty dużo słabsze. Obiektyw
„Amerykanki” był zbudowany z dwu
soczewek tworzących dwubarwny
achromat o rozdzielczości równej 0”,7
dla długości fali światła równej 555 nm.
Jego średnica wynosiła 203 mm, a ogni-

Fot. 2. „Amerykanka” z czasów, gdy byta jednym z głównych instrumentów Obserwatorium
UJ. Ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie
U r a n i a - POSTĘPY A S T R O N O M II
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Fot. 1. „Amerykanka” po renowacji w kopule wschodniej. Fot. Grzegorz Zygier, maj 2007

skowa 284,4 cm. W dobrym stanie
zachowały się części optyczne, w tym
trzy wymienne okulary umocowane
w uchwycie rewolwerowym wykona
nym przed wojną przez mistrza Biedę
w utworzonym przez prof. Banachiewicza Zakładzie Aparatury Naukowej
UJ. Ogniskowe wymiennych okularów
mocowanych w uchwycie wynosiły
40 mm, 25 mm oraz 6 mm, co dawało
powiększenia równe odpowiednio 72x,
115x i 480*.
Luneta harvardzka była pierwotnie
wyposażona w tzw. lunetę celowniczą
o średnicy obiektywu 65 mm i ognisko
wej 82 cm, ułatwiającą nastawienie na
dane ciało niebieskie, ale nie miała me
chanizmu zegarowego, pozwalającego
na prowadzenie przyrządu za ruchem
sfery niebieskiej. Mechanizm ten, poru
szany opadającym ciężarem, zamonto
wano dopiero po roku 1927. W 1925 r.
,Amerykankę” wyposażono w mikro
metr produkcji szwajcarskiej, służący do
precyzyjnych pomiarów kątowych
gwiazd widocznych w polu widzenia.
Niestety mało stabilne ustawienie lune
5/2007

ty bardzo utrudniało te obserwacje.
Profesor Banachiewicz prowadzący
głównie prace teoretyczne, które przy
niosły mu sławę i uznanie jako twórcy
rachunku krakowianowego, w pełni do
ceniał konieczność wykonywania obser
wacji astronomicznych, często posługuj ąc się trawestacj ą słynnego powiedzenia
Kartezjusza: Observo ergo sum. Dyspo
nując skromną aparaturą naukową,
podjął dwa duże programy obserwacyj
ne, w których kluczową rolę spełniała
luneta harvardzka.
Pierwszy z programów obejmował
obserwacje wizualne gwiazd zmiennych
zaćmieniowych. Celem obserwacji było
uzyskanie momentu minimum, a w nie
których przypadkach całej krzywej
zmian jasności. Wyznaczanie momen
tów minimum jasności pozwoliło nie
tylko na uściślenie samej wartości okre
su obiegu, ale także na podanie efeme
ryd następowania kolejnych minimów.
Wyniki tych obserwacji były wykorzy
stywane m. in. w „Dodatku Międzyna
rodowym do Rocznika Astronomiczne
go Obserwatorium Krakowskiego”
U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

(SAC), zaw ierającym efem erydy
gwiazd zmiennych zaćmieniowych.
Uzyskany materiał obserwacyjny, głów
nie dzięki obserwacjom prowadzonym
za pomocą „Amerykanki”, nadal ma
znaczenie naukowe, gdyż pozwala na
stwierdzenie, że wyznaczone okresy
podlegają różnym zmianom, wskazują
cym na aktywne procesy astrofizyczne
zachodzące w tych układach. W 1923 r.
odnotowano 113 obserwacji jasności
gwiazd zmiennych, w kolejnym roku
443 obserwacje, z których zdecydowaną
większość wykonał późniejszy docent
Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Kazi
mierz Kordylewski (1903— 1981). Był
on, obok dr Róży Szafraniec (1910—
2001), jednym z najbardziej aktywnych
obserwatorów gwiazd zmiennych.
Drugi program naukowy obejmował
wizualne obserwacje zakryć gwiazd
przez Księżyc, odnotowywane z for
malną dokładnością ok. 1/10 sekundy.
Obserwacje te, jako część dużego pro
gramu międzynarodowego, pozwalały
m.in. na bardzo dokładne śledzenie ru
chu Księżyca. Pierwszą odnotowaną
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obserw ację zakrycia gw iazdy przez
Księżyc wykonał lunetą harvardzką Ta
deusz Banachiewicz 23 października
1923 r. W każdym z kolejnych lat lu
netą harvardzką wykonywano średnio
ok. 20 takich obserwacji. Warto nadmie
nić, że w okresie okupacji hitlerowskiej
nie przerwano działalności naukowej,
prowadząc zarówno obserwacje gwiazd
zmiennych zaćmieniowych, jak też za
kryć gwiazd przez Księżyc. Obserwa
cje z czasów wojny nadal mają szcze
gólne znaczenie, gdyż często m ają
charakter unikatowy.
„Amerykanka” była instrumentem
wysoce pomocnym również w innych

programach obserwacyjnych. Lunetą tą
śledzono m.in. ruch i zmiany jasności
czterech komet odkrytych w Krakowie
przez dra Antoniego Wilka (1876—
— 1944), jak też pierwszej „polskiej”
komety, dostrzeżonej w 1925 r. przez
Lucjana Orkisza (1900— 1973) w za
miejskiej Stacji Obserwacyjnej na Lu
bomirze.
W latach 60. rola lunety harvardzkiej stopniowo malała, gdyż obserwa
cje w izualne gw iazd zmiennych za
stąpiono znacznie dokładniejszym i
obserwacjami fotoelektrycznymi pro
wadzonym i refraktorem prod, firmy
Grubb, umieszczonym w kopule za-

Fot. 3. Amerykanka" w Bieszczadzkiej Stacji OA UJ. Fot. Andrzej Woszczyna, sierpień 2003
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Fot. 4. Saturn widziany przez „Amerykankę”.
Fot. Jolanta Pollesch, kwiecień 2007

chodniej Obserwatorium przy ul. Ko
pernika. „Amerykance” pozostała rola
lunety przeznaczonej do pokazów nie
ba i zajęć dydaktycznych, a jedynie
sporadycznie wykonywano obserwacje
zakryć gwiazd przez Księżyc.
29 w rześnia 1976 r. na polecenie
ówczesnej Dyrekcji Obserwatorium lu
netę zdemontowano i przewieziono do
„Fortu Skała”, ale nigdy nie była tam
używana. Jesienią 1976 r. astronomo
wie krakow scy z pom ocą leśników,
S traży G ranicznej i m ieszkańców
Bieszczad stworzyli Bieszczadzką Sta
cję Obserwatorium Astronomicznego
UJ w Roztokach Górnych koło Cisnej.
Wiosną następnego roku „Amerykan
ka” została przewieziona w Bieszcza
dy i stała się głównym instrumentem
stacji, przy czym w miejscu przeciw
wagi lunety zamontowano dziesięć ka
m er (obiektyw ów fotograficznych)
0 ogniskowych od 53 mm do 85 mm
1 światłosiłach od 1:1,5 do 1:2. Do lu
nety głównej dodano szukacz o średni
cy pola widzenia wynoszącym 110 oraz
celo wnicę o średnicy pola widzenia 12'.
Dorobiono również elektrycznie stero
wany mikroruch w kącie godzinnym,
co ułatwiło obserwacje.
Na pamiątkę budowy w fundamen
cie postumentu zamurowano butelkę
po radzieckim szampanie z k artk ą na
której była data i opis całego przed
sięwzięcia.
W latach 1977— 1986 dr Maciej Wi
niarski za pomocą zespołu kamer zain
stalowanych przy „Amerykance” wy
konał długą serię pomiarów księżyców
pyłowych, odkrytych w 1961 r. przez
doc. K azim ierza K o rd y lew sk ieg o
w punktach Lagrange’a L4 i L5 układu
Ziemia-Księżyc. Obraz nieba otrzymy
wano na szklanych kliszach firmy Ko
dak i ORWO o rozmiarach 6,5 x 9 cm.
Główny tubus lunety pełnił wówczas
5/2007
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funkcję tzw. śledzenia za obiektem,
czyli kontrolował prawidłową pozycję
teleskopu. Jedna obserw acja trw ała
około godziny
Refraktorem harvardzkim prowadzo
no również obserwacje fotoelektryczne
gw iazd zm iennych zaćm ieniow ych.
Z końcem lat 90. stacja w Roztokach zo
stała zlikwidowana, a w 2003 r. „Ame
rykanka” została rozmontowana i przy
wieziona z powrotem do krakowskiego
Obserwatorium.
W 2006 r. Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Obserwatorium Astro
nomiczne UJ podjęły decyzję o odno
wieniu lunety harvardzkiej i ponownym
zamontowaniu jej w kopule wschodniej
Collegium Śniadeckiego. Renowacja
trw a ła od p o ło w y 2006 do m arca
2007 r. Prace renowacyjne pod nadzo
rem dr. Macieja Winiarskiego prowa
dzili m echanicy M irosław Suchan
i M irosław P yzik z O bserw atorium
Astronomicznego UJ. Każdy element
teleskopu — tak części metalowe, jak
i jego optyka — wymagały sprawdze
nia, gruntownego oczyszczenia i odno
wienia. Części metalowe zostały poma
low ane na szary kolor, ja k i m iała
„Amerykanka” w latach 20.
Pierwotnie ważący 50 kg ciężar na
pędzaj ący telesk o p zn ajd o w ał się
w wąskiej sztolni umieszczonej pod po
stumentem refraktora, co pozwalało na
obserwacje ciągłe przez około 2 godz.
W czasie remontu budynku przy ul. Ko
pernika 27, przeprowadzonego w latach
90. XX w., sztolnia niestety została za
lana betonem. Nieczynny szyb zmusił
do zastanowienia się nad innym niż gra
witacyjny napędem teleskopu. Rozwa
żano wprowadzenie napędu elektrycz
nego, który byłby jednak elementem
całkowicie nowym. Dlatego spróbowa
no umieścić ciężar przy ścianie obok
teleskopu. Tym sposobem udało się
„puścić grawitację bokiem” i uchronić
oryginalny mechanizm. Obecnie stalo
wa linka biegnie w podłodze od tele
skopu do ściany, następnie pnie się
wzdłuż metalowej sztaby i opada wraz
z ciężarem o wadze 70 kg, zapewnia
jąc około 40 min ciągłej pracy telesko
pu. Cierpliwości wymagało również
ustawienie teleskopu — scentrowanie
trzech lunet, ustawienie obu osi tele
skopu oraz uregulowanie chodu zega
5/2007

Fot. 5. Rektor UJ prof. Karol Musioł dokonał oficjalnego otwarcia wystawy astronomicznej
i klimatologicznej w kopułach Collegium Śniadeckiego. Fot. Grzegorz Zygier, 9 maja 2007

ra, aby obserwowany obiekt nie „ucie
kał” z pola widzenia lunety głównej.
Odświeżeniu poddano również samą
ruchom ą kopułę: naprawiono przecie
kający dach, pomalowano pomieszcze
nie, zainstalowano oświetlenie awaryj
ne. N a ścianach kopuły wschodniej
umieszczono plansze przybliżające hi
storię Obserwatorium Krakowskiego
i samej „Amerykanki”.
W kwietniu 2007 r. ,Amerykanka”
przeszła próbę generalną. Zaproszeni
goście mogli podziwiać nocne krakow
skie niebo przez zabytkowy teleskop.
Jeden z gości, bardzo zdolny fotografik
uzbrojony w aparat cyfrowy, zrobił pięk
ne zdjęcia kopuły, teleskopu i z wielkim
zapałem przystąpił do fotografow a
n ia.... Saturna widzianego przez tele
skop. N a nic zdały się tłumaczenia, że
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aby zrobić takie zdjęcie, należy posia
dać specjalny sprzęt i pierścienie, któ
re umożliwią dokręcenie aparatu do tubusu lunety. Okazało się jednak, że jeśli
ktoś nie wie, że czegoś zrobić nie moż
na, to uda mu się to zrobić. Prezentuje
my to zdjęcie Saturna widzianego przez
lunetę harvardzką. Mimo niezbyt łaska
wej pogody w końcu czerwca kolejni
zwiedzający mogli podziwiać kratery
na Księżycu, fazy Wenus, pierścienie
Saturna, księżyce Jowisza, a także za
poznać się z historią istniejącego od
1792 r. Obserwatorium Krakowskiego
oraz prowadzonych tu badań klimato
logicznych.
W dniu 9 maja br., w 215 rocznicę
założenia Obserwatorium Astronomicz
nego w Krakowie, Polska Akademia
U m iejętności oraz O bserw atorium
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z kart historii
Astronomiczne UJ zorganizowało sesję
poświęconą historii astronomii krakow
skiej pt. 215 rocznica założenia przez
Jana Śniadeckiego O bserw atorium
Astronomicznego w Krakowie. Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Ka
rol Musioł dokonał oficjalnego otwar
cia ekspozycji astronomicznej i klima
tologicznej w kopułach C ollegium
Śniadeckiego. Program sesji obejmował
cztery referaty:
— Obserwacje i zapisy stanu pogody
w OA UJ (prof. Janina Trepińska).
— Obserwacje 20 cm refraktorem harw ardzkim w K rakow ie (prof. Jerzy
M. Kreiner).
— Tematyka prac astronomicznych
w pierwszej siedzibie Obserwatorium
Krakowskiego (dr Jan Mietelski).
— Obserwatorium Astronomiczne UJ
w epoce w spółczesnej (prof. M arek
Urbanik).
Zebrani goście mieli również okazję
obejrzeć krótki film z ok. 1933 r. pt. „Na
gwiezdnych szlakach” prezentujący po
staci i ówczesne prace badawcze Obser
watorium Krakowskiego łącznie z histo
ryczną „Amerykanką”. Podkreślano, że
do rzadkości należy, aby XIX-wieczny
refraktor przetrwał aż do obecnych cza

Kometa Wilka 1929, obnerw. z 2 0 .X II.1929.
Z 3 aikioSw, Erdbionyoh pr*y lunecie a&eryV><ń«kiej /pow. 45 ran y /
o grodz. T 0 19 113, 19 2 6 7 " a tl a s i e B.D./ i 19 30 , otriynałem średnio
TU 19 *24' * 18 " 6 45 ’ ^^86 154

/18550/

jaon. 8 .5 »p.

Fot. 6. Notatka Kazimierza Kordylewskiego z obserwacji komety Wilka przy pomocy „Amery
kanki”, 1929 r. Ze zbiorów Muzeum

sów w oryginalnej formie, a w dodatku
w zabytkowej kopule i XVIII-wiecznym
budynku Obserwatorium Astronomicz
nego.
Warto jeszcze wspomnieć, że w maju
1964 r., z okazji Jubileuszu 600-lecia
Uniwersytetu Jagiellońskiego, gościem
Obserwatorium Astronomicznego był
prof. Harlow Shapley (1885— 1972),
dyrektor Obserwatorium Harvardzkiego w latach 1921— 1952, światowej sła
wy uczony, jeden z najwybitniejszych
astronomów XX wieku. Z humorem
wspominał „wypożyczenie lunety na
trzy lata”, a w kopule Obserwatorium,

na postumencie „Amerykanki” umieścił
własnoręczny autograf: Harlow Shapley
was here. Niestety, w pierwszej połowie
lat 70. autograf ten uległ zniszczeniu. To
dzięki Shapleyowi po I wojnie świato
wej do Krakowa trafiła „Amerykanka”,
a po U wojnie światowej w 1948 r. do
Torunia sprowadzono z Obserwatorium
Harvardzkiego teleskop Henry’ego Drapera. Harlow Shapley stwierdził, że trze
ciej wojny światowej nie będzie, bo on
nie ma więcej teleskopów dla Polski...
Jak dotychczas słowa dotrzymał.
Jerzy M. Kreiner
Anna K. Zawada

na rozkładówce:
Gwiazda z ogonem?

Satelita GALEX odkrył ostatnio, że gwiazda o Ceti zostawia za sobą tak dużą ilość materii, iż z pewnością posłuży
ona powstaniu nowych gwiazd i układów planetarnych. Kolejne obrazy gwiazdy zostały uzyskane w dniach od 18
listopada do 15 grudnia 2006 r. Mira w obrazach UV przemieszcza się od lewej do prawej strony obrazu. Pojedyn
cze, jasne punkty na zdjęciu to galaktyki i gwiazdy. Więcej na ten temat piszemy w dziale Rozm aitości na s. 219.
Fot. NASA/JPL-Caltech

216

U r a n i a . - POSTĘPY A S T R O N O M II

5/2007

o Ceti

cudna gwiazda z ogonem

Urania
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Zdjęcia: Paweł Dobies, Marcin Grzybowski, Karol Wenerski, Marek Nikodem
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Adam Ż uber odbiera Grand Oza dla klubu z Urzędowa

żółta koszulka dla M arcina Mazura

atm osfera podczas w ręczania nagród byta wspaniała

z kraju i ze świata

Dwunaste Spotkania Bieszczadzkie
Pola ULF/ELF na Ziemi i w Przestrzeni Kosmicznej
aukowe warsztaty dyskusyjne diowych DRM (DRM = Digital Radio ności elektrycznej atmosfery ziemskiej.
Stanisław Zięba— Statystyka odpor
— zgodnie już z wieloletnią tra Mondiale).
Andrzej Kułak — Impulsy pola ELF nościowa — jak ją stosować w naukach
dycją w okresie najkrótszych
przyrodniczych.
wnęce Ziemia — jonosfera.
nocy— odbyły się w Dwemiczku nawe
RuAdam Michalec — Kresy — fotore
Zenon Nieckarz— Pomiar impulsów
sinowej Polanie, w dniach 14— 17 czerw
portaż z 6-dniowej podróży.
ca 2007 r. W tym spotkaniu aktywnie w zakresie ELF.
Ponadto, w trakcie uroczystej kola
Piotr Koperski— Aktywność magneuczestniczyło 15 osób z następujących
ośrodków naukowych: Centrum Badań tosfery a zaburzenia w wietrze słonecz cji obejrzeliśmy wraz z Gospodarzami
piękny film: „Bieszczady” (realizacja
Kosmicznych i Satelitarnych PAN z War nym.
Paweł Turkowski — Edytory audio TVP 3, Rzeszów 2006).
szawy, CAMK PAN z Torunia, Akade
Szczegółowsze informacje dotyczą
mii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Aka jako narzędzie dydaktyczne.
M ichał Ostrowski — Astronomia ce poszczególnych prezentacji znajdzie
demii Podlaskiej w Siedlcach, Akademii
Rolniczej z Krakowa i Obserwatorium gamma najwyższych energii — ekspe cie Państwo na stronie www.oa.uj.pl/
konferencj e/index/html
ryment H.E.S.S.
Astronomicznego UJ.
Natomiast w Księdze pamiątkowej
Andrzej Kułak — Modelowanie pro
Dzięki wspaniałej gościnności wie
Polany Rusinowej pozostał taki wpis:
lopokoleniowej Rodziny Państwa Rusi pagacji fal radiowych w zakresie ELF.
„Działo się to po 50 latach, gdy Prof.
Roman Schreiber— PulsacjePcl/Pc5
nów, do dyspozycji mieliśmy — jak
Andrzej W. Wernik ponownie odwiedził
zwykle — obszerny i niezwykle wygod kilometrowego promieniowania Ziemi.
Zbigniew Kobyliński — Przegląd Dwernik”.
ny pensjonat oraz doskonałe wyżywie
Czas przeznaczony na spotkanie —
nie w budynku Gawry, z możliwością problemów geo- i heliofizycznych.
Andrzej Kułak — Jak wykorzystać zdaniem uczestników — jak zwykle zbyt
wyświetlania w nim filmów.
Szczegółowy opis tego urokliwego stacje radiowe ELF do badań geofizycz szybko dobiegł końca, zatem zgodnie
doszliśmy do wniosku: do zobaczenia
miejsca oraz liczne zdjęcia, można zna nych.
Piotr Koperski — Naziemne sygna i usłyszenia za rok, w dniach 18— 21
leźć w Internecie pod adresem: www.rutury ULF wybranych burz magnetycz czerwca 2008.
sinowa.pl
Adam Michalec
Ogółem w czasie trwania XII Warsz nych na średnich szerokościach.
Zenon Nieckarz — Badanie aktyw
tatów, wysłuchaliśmy 17 krótszych lub
dłuższych w ykładów
z tym, że o niekończą
cych się dyskusjach do
p óźny ch , a ja k ż e j a 
snych nocy, szerzej tu
nie wspomnę; oto Wy
kładowcy i tytuły zapre
zento w an y ch w ystąpien:
J e rz y K u b is z —
Aparatura pom iarowa
Stacji Hylaty — wczo
raj i dziś.
Andrzej Wacław Wer
nik — Scyntylacje jonosferyczne a pogoda ko
smiczna.
Mariusz Pożoga —
Wykorzystywanie sate
litów GPS do monitorowania scyntylacji jonosferycznych.
A ndrzej K ułak —
Sondowanie jonosfery
Uczestnicy XII Warsztatów przed „Gawrą"
przy pomocy stacji ra-
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Nowy typ Aktywnych Jąder Galaktyk
Międzynarodowy zespół astronomów
odkrył nową klasę AGN-ów. Odkrycia
dokonano za pomocą satelity Swift Ame
rykańskiej Agencji Kosmicznej NASA i japońsko-amerykańskiego obserwatorium
rentgenowskiego Suzaku.
AGN-y to niezwykle energetyczne ją
dra galaktyk, w których najpotężniejszym
źródłem energii jest supermasywna
czarna dziura. Do grupy tych obiektów
należą m.in. blazary, kwazary i galakty
ki Seyferta. AGN-y są jednymi z najja
śniejszych obiektów we Wszechświecie.
Emitująone energię porównywalnąztą
którą wydzieliłoby kilka miliardów gwiazd
umieszczonych w obszarze nie więk
szym niż nasz Układ Słoneczny.

Nowy typ AGN-u, źr. Sonoma State University

Nowo odkryty typ AGN-u był dotych
czas trudny do wykrycia z powodu ota
czającej go bardzo gęstej chmury gazu
i pyłu przesłaniającej centralny obiekt
i całkowicie blokującej emitowane pro
mieniowanie. Jego poszukiwania rozpo
częto już dwa lata temu. Za pomocąspecjalnego teleskopu umieszczonego na
satelicie Swift udało się odkryć kilkaset
relatywnie bliskich AGN-ów, których nie
zaobserwowano wcześniej. Powodem
ich pominięcia było całkowite niemal
pochłanianie światła ultrafioletowego
i widzialnego źródeł przez otaczające je
gazowo-pyłowe obłoki. Dopiero obser
wacje w promieniach rentgenowskich
pozw oliły dostrzec obecność tych
obiektów.
Według najbardziej prawdopodob
nych teorii AGN to obiekt otoczony pier
ścieniem materii o obwarzankowym
kształcie, częściowo przesłaniającym
centralną czarną dziurę. Typ AGN-u
określa się według kąta, pod jakim jest
on obserwowany. Uczeni podejrzewają
że takie jądra aktywne mogą być we
Wszechświecie dość rozpowszechnio
ne. Na mapach rentgenowskich z sa
telity Chandra znajduje się wiele punk
towych obiektów, których pochodzenie
nie jest znane, a które mogłyby być
AGN-ami nowego typu.

218

Odkrycie z pewnością będzie dla
astronomów kolejnym krokiem ku zbu
dowaniu pełnego obrazu ewolucyjnego
supermasywnych czarnych dziur i galak
tyk, w których występują.
Źr. sciencedaily.com
0 przyszłości Ziemi
Legendarny zespół „łowców” planet
Aleksandra Wolszczana przeanalizował
dane obserwacyjne z Teleskopu Hobby-Eberly, jednego z największych instru
mentów naziemnych i otrzymał informa
cję o planecie krążącej dookoła czerwo
nego olbrzyma. Odkrycie to unaocznia
ewentualny scenariusz ostatnich chwil
istnienia naszej planety.
Za około dwa miliardy lat warunki do
życia na Ziemi prawdopodobnie staną
się nie do zniesienia. Za kolejne trzy
naszemu Słońcu wyczerpią się wszel
kie zapasy wodoru. Kolejne astrofizycz
ne procesy sprawią że nasza gwiazda
spuchnie i stanie się czerwonym olbrzy
mem. Spowoduje to zmianę gęstości
1parametrów grawitacyjnych gwiazdy
i zachwieje dynamiką całego Układu Sło
necznego. Niektóre planety zostaną
wciągnięte do wnętrza nowego obiektu,
inne znów odrzucone w przestrzeń ko
smiczną. Pokryte lodem księżyce planet
olbrzymów zaczną topnieć i na krótką
chwilę znajdąsię w tzw. strefie życia. Tak
mówi teoria, a co nam pokazują astro
nomiczne obserwacje? Ostatnie odkry
cie amerykańskiej grupy badawczej
może dostarczyć kilku cennych odpowie
dzi na pytania dotyczące przyszłości
naszego najbliższego otoczenia.
Nowo odkryty obiekt znajduje się
w odległości około 300 lat świetlnych od
Ziemi, w gwiazdozbiorze Perseusza.
Gwiazda jest mniej więcej dwukrotnie
masywniejsza od Słońca, ale ma dzie
sięć razy większą średnicę. Planeta
układu okrąża gwiazdę co 360 dni, a jej
odkrycia można było dokonać dzięki zastosowaniu metod dopplerowskich
w pomiarach zmian prędkości rotacji
gwiazdy.
Odpowiedzi na cenne pytania doty
czące przyszłości naszego Układu na
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leży szukać w obserwacjach gwiazd po
siadających planety. Astronomowie
w Penn State University już od dziesię
ciu lat zbierają dane i próbują ocenić,
które z gwiazd znajdują się w układach
planetarnych. Mimoże mamy już odkry
tych ponad 250 planet, nadal nie jest ja
sne, czy warunki naszego Układu do
podtrzymywania życia na naszej plane
cie są w Galaktyce czymś typowym czy
też mamy do czynienia z sytuacją wy
jątkową.
Ir. universetoday.com
RC W 103: sama czy w towarzystwie?
Gwiazdy o masach większych niż
około 8 mas Słońca kończą swój żywot
w wybuchu supernowej. Zewnętrzne
warstwy gwiazdy zostają wówczas od
rzucane w przestrzeń kosmiczną na wie
le tysięcy kilometrów, odsłaniając reszt
ki gazu i pyłu gwiezdnego.

RCW 103, źr. NASA/CXC/Penn State/G. Garmire et al.

RCW 103 jest jedną z pozostałości
po wybuchu gwiazdy supernowej, oko
ło 2000 lat temu. Jej centralny obiekt,
gwiazda neutronowa, znajduje się w od
ległości 10 000 lat świetlnych od Ziemi.
Gwiazda ma jedynie kilkanaście kilome
trów średnicy i jest zbudowana z bardzo
ciasno upakowanych neutronów. Jej
masa przekracza masę Słońca.
Najnowsze obrazy rentgenowskie
z obserwatorium Chandra ujawniająjasny punkt centralny, gwiazdę neutro
nową. Zachowanie tej gwiazdy nie było
jednak przez astronomów do końca zro
zumiałe. Przez kilka lat obserwacji dane
wykazywały niezwykłe zmiany sygnału
promieni X. Centralna gwiazda ratuje raz
na 6,7 godziny, znacznie wolniej niż
zwykła gwiazda tego typu i wieku.
Wyjaśnienie tych anomalii wymaga
cofnięcia się w czasie. Najprawdopodob
niej gwiazda, która uległa eksplozji, nie
była obiektem pojedynczym. Być może
dookoła centralnego obiektu krąży dru5/2007

rozmaitości
gi, mały i zbyt ciemny, aby go zaobser
wować metodami bezpośrednimi. Gaz
przepływający z tego niewidzialnego to
w arzysza co jakiś czas powoduje
wzmacnianie emisji rentgenowskiej
gwiazdy neutronowej, a oddziaływanie
pól magnetycznych pochodzących od
obu składników spowalnia jej rotację.
Jasne galaktyki na końcu Wszech
świata
Kilka zespołów astronomów przy uży
ciu najnowocześniejszych teleskopów
dokonało odkrycia najjaśniejszych obiek
tów młodego Wszechświata.
Odkrycie rzuca nowe światło na za
gadnienie formowania się gwiazd i jest
znaczącym dowodem na niezwykłą
przydatność instrumentów rejestrują
cych podczerwone i submilimetrowe fale
elektromagnetyczne.
Młode galaktyki są zazwyczaj otulo
ne gęstym szalem pyłu i gazu, a więc
zupełnie niewidoczne dla teleskopów
optycznych. Astronomiczna Kamera
Emisji Termicznej (AzTEC) zamontowa
na na teleskopie na Hawajach rejestru
je promieniowanie milimetrowe i submi
limetrowe (częstości tych fal mieszczą
się pomiędzy optycznymi a radiowymi)
i nadaje się do wstępnego określenia
położenia takich galaktyk. Dotychczas jej
wykorzystanie doprowadziło do wykry
cia kilkuset niewidocznych obiektów.
Grupa badaczy przeprow adziła
szczegółowe obserwacje siedmiu najja
śniejszych galaktyk z obszaru podlega
jącego programowi COSMOS — Ko
smicznemu Przeglądowi Ewolucyjnemu.
Teleskopy działające w promieniach submilimetrowych dokładnie określiły poło
żenie każdego z wybranych obiektów.
Również niezbędne było wykluczenie
sytuacji, w której zamiast pojedynczego
obiektu w miejscu zainteresowań zna
lazłaby się grupa słabszych i mniejszych
galaktyk.
Znane położenia obiektów należało
następnie skonfrontować z obrazami
uzyskanymi dla tych pól przez kosmicz

ny teleskop Hubble’a, teleskop Spitzera
i obserwatorium VLA. Na obrazach
z Hubble’a galaktyk prawie nie widać, co
dowodzi występowania w okół nich
ogromnej ilości pyłu i gazu, blokujących
wydostanie się promieniowania optycznego.Teleskop Spitzera posiada zdol
ność dogłębniejszych obserwacji cen
tralnych obiektów mimo przesłaniają
cych je obłoków. VI_A udało się zareje
strować jedynie dwie galaktyki z próbki.
Kompilacja wszystkich danych pozwoli
ła ocenić przesunięcie ku czerwieni tych
galaktyk, określając jednocześnie ich
wiek. Dla pięciu z siedmiu obiektów prze
sunięcie z było większe od 3, co odpo
wiada wiekowi ok. 11,7 mld lat.
Jedna z ewolucyjnych teorii Wszech
świata mówi, że galaktyki powstawały
jako obiekty dość małe i rosły z wiekiem,
osiągając ogromne rozmiary. Odkrycie,
że tak wielkie i jasne obiekty istniały już
wtedy, gdy Wszechświat miał 2 mld lat,
zaskoczyło astronomów. Wynika stąd,
że najmasywniejsze galaktyki zostały
utworzone w swej dotychczasowej po
staci o wiele wcześniej niż dotąd sądzo
no. Duża emisja promieniowania pod
czerwonego pozwala stwierdzić, że
w galaktykach następowała bardzo
gwałtowna produkcja nowych gwiazd,
głównie w wyniku zderzeń z innymi
obiektami.
Dotychczasowe stwierdzenia oparto
na obserwacjach jedynie siedmiu obiek
tów. Konkretniejsze odpowiedzi na ewo
lucyjne pytania mogą dać obszerniejsze
badania wielu tysięcy obiektów.
Żr. sciencedaily.com
Gwiazda z ogonem
Satelita NASA o nazwie Galaxy Evo
lution Explorer (GALEX) to pierwszy te
leskop operujący w Kosmosie, którego
zadaniem jest wykonanie dokładnej mapy
Wszechświata w paśmie ultrafioletu.
Ostatnim doniesieniem z satelity było
odkrycie, że gwiazda o Ceti zostawia za
sobą tak dużą ilość materii, iż z pewno
ścią posłuży ona powstaniu nowych

Od lewej: bardzo odległa, jasna galaktyka zarejestrowana przez AzTEC; galaktyka na obra
zie wysokiej rozdzielczości; obraz tego samego obszaru wykonany teleskopem Hubble’a.
Źródło: UMass Amherst/CfA/Cosmos
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gwiazd i układów planetarnych. Odkry
cia niezwykłego ogona Miry dokonał
satelita podczas rutynowego przeglądu
całego nieba. Kolejne obrazy gwiazdy
zostały uzyskane w dniach od 18 listo
pada do 15 grudnia 2006 r.
Pierwsze obrazy gwiazdy zupełnie
zaskoczyły astronomów, gdyż mimo
400-letnich obserwacji tego obiektu ni
gdy dotąd nie udało się zauważyć ogo
na materii. Ogon Miry rozciąga się na
niebie na odległość 13 lat św. (dla po
równania: najbliższa Słońcu gwiazda,
Proxima Centauri jest od niego oddalo
na o 4 lata św.), a jego skład pozwala
poznać historię obiektu. Gwiazda traci
materię od około 30 000 lat.
o Ceti to gwiazda wyewoluowana,
czerwony olbrzym prawie u schyłku
swego życia, ściślej mówiąc jest to
gwiazda asymptotycznej gałęzi olbrzy
mów. Podobnie jak inne olbrzymy Mira
traci ogromną ilość swej gazowej i py
łowej materii. W rzeczywistości jest to
ilość równa masie Ziemi tracona w cią
gu każdego dziesięciolecia. Ta gwiaz
da utraciła w ciągu 30 000 lat tyle masy,
że mogłoby z niej powstać 3000 planet
wielkości Ziemi albo 9 planet wielkości
Jowisza.
Większość gwiazd w naszej Galak
tyce krąży w dysku galaktycznym ra
zem z pyłem i gazem międzygwiazdowym mniej więcej z tąsamąprędkością.
o Ceti porusza się znacznie szybciej,
osiągając prędkość ok. 130 km/s w sto
sunku do otaczającego ją gazu. Pręd
kość gwiazdy jest na tyle duża, że na
jej przedzie tworzy się front uderzenio
wy. Naukowcy wyjaśniają, że w tym
miejscu gorący gaz miesza się z chłod
niejszym wodorem, składnikiem gwiaz
dy, powodując jego podgrzanie i turbulentne zawirowanie. Podczas procesu
utraty energii przez wodór obserwuje
się emisję światła ultrafioletowego.
Mira, a właściwie Mira A, znajduje się
w układzie podwójnym, jej towarzysz
Mira B jest białym karłem, samym ją
drem umarłej gwiazdy. Mira A i B krążą
dookoła wspólnego środka masy raz na
500 lat, ale nie ma żadnych przesłanek
na to, że składnik B powoduje wypływ
materii z A.
Mira A jest reprezentacyjnym obiek
tem gwiazd typu o tej samej nazwie. Mi
rami nazywamy gwiazdy zmienne, pul
sujące z dużą regularnością. Mira A
zwiększa jasność o czynnik 1500 co 322
dni, będzie ją można zobaczyć okiem
nieuzbrojonym w połowie listopada
w gwiazdozbiorze Wieloryba.
Opr. Karolina Wojtkowska
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OZMA po raz jedenasty — Niedźwiady 2007
aniach 9— 12 sierpnia 2007 r.
na terenie stacji obserwacyj
nej w Niedźwiadach k. Szu
bina odbył się XI Ogólnopolski Zlot
Miłośników Astronomii OZMA 2007.
Zlot został zorganizowany tradycyjnie
przez Pałucko-Pomorskie Stowarzysze
nie Astronomiczno-Ekologiczne „GRU
PA LOKALNA” z siedzibą w Niedźwia
dach. Termin zlotu nie został wybrany
przypadkowo, w czasie jego trwania
przypadał nów Księżyca, a Perseidy
m iały okres najwyższej aktywności.
Była jeszcze jedna szczególna okazja.
Dokładnie 10 lat temu, w tym samym
miejscu, odbyło się pierwsze, legendar
ne już spotkanie OZMA I. Wówczas to
niewielka grupka miłośników astrono
mii z zaprzyjaźnionych ze sobą klubów
„S zK aP A ” z S zu b in a i „ A n ta re s ”
z Bydgoszczy, a połączonych później
w PPSAE, zapoczątkow ała cykl do
rocznych spotkań nazwanych OZMA.
Pom ysłodawcom i realizatorom idei
OZMA przyświecał ambitny cel inte
gracji miłośniczego środowiska astro
nom icznego i zapoczątkow anie d o 
rocznych spotkań w zorow anych na
amerykańskich „Star Party”. Patrząc na
tegorocznych uczestników, którzy przy
byli do Niedźwiad nawet całymi rodzi
nami, wydaje się, że cel został niemalże
osiągnięty. Przyjemnie było patrzeć, jak
rodzice zarażają swoje pociechy fascy
nacją Kosmosem już od najmłodszych
lat. Właśnie ta rodzinna niemal atmo
sfera panująca w Niedźwiadach sprawia,
że OZMA różni się od innych obozów
obserwacyjnych, ciesząc się niesłabną
cym powodzeniem i mając liczne gro
no stałych bywalców.
Na tegoroczny zlot zjechało blisko stu
uczestników z najodleglejszych nawet
zakątków Polski. Pierw si m iłośnicy
gwiezdnych obserwacji zawitali do Nie
dźwiad już na dwa dni przed rozpoczę
ciem zlotu. Okazało się to niezwykle
trafnym posunięciem, bowiem pogod
ne niebo sprzyjało obserwacjom i foto
grafowaniu obiektów mgławicowych.
W czwartek, pierwszy dzień trwania zlo
tu, p rzy b y w ający od sam ego rana
uczestnicy mogli zapisywać się w za
improwizowanym biurze, dokonując
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stosow nej opłaty. K ażdy zapisany
uczestnik otrzymywał okolicznościową
koszulkę, identyfikator, kartki obiado
we i kupony do głosowania. W miarę
upływu czasu szybko rosło „miastecz
ko namiotowe’. Późnym popołudniem
organizatorzy dokonali oficjalnego
otwarcia zlotu. Wkrótce potem zjawiła
się ekipa TVP, przeprowadzając m.in.
relację na żywo. Wraz z zapadającymi
ciemnościami na polu obserwacyjnym
pojawiały się stopniowo instrumenty
obserwacyjne. Organizatorzy udostęp
nili ozmowiczom dwa teleskopy będą
ce na w yposażeniu obserw atorium
w Niedźwiadach, Newtony 250/1250
oraz 400/2000! Niestety przejrzystość
powietrza nie była nadzwyczajna. Mimo
to teleskopy były oblegane. Po północy
zachmurzenie uniemożliwiło prowadze
nie dalszych obserwacji. Następnego
dnia, już od rana zjawiła się kolejna eki
pa telewizyjna, tym razem TVN, nada
jąc kilka relacji na żywo w swych pro
gramach informacyjnych. Jednocześnie
rozpoczęła się przedpołudniowa sesja
referatowa. Najpierw Kazimierz Drze
wiecki, pięciokrotny mistrz świata krót
kofalow ców , w ygłosił prelekcję pt.
„Łączność z Księżycem”. Autor z nie
zwykłą swadą i humorem przedstawił
tajniki swojej pasji, przytaczając wiele
ciekawych zdarzeń i anegdot, których
był świadkiem i animatorem. Głównym
tematem tego wykładu były związki
krótkofalowców z astronomią, a ściślej
mówiąc, w jaki sposób satelity, Księżyc,
zorze polarne, a nawet roje meteorów
wykorzystuje się do łączności radiowej.
Po krótkiej przerwie Łukasz Wołyniec
z białostockiego oddziału PTM A przed
stawił niezwykle ciekawą prezentację
multimedialną zatytułowaną „Mars wita
nas”. Autor omówił najciekawsze odkry
cia na Marsie ostatnich kilku lat oraz
historię badań Czerwonej Planety, ze
szczególnym uw zględnieniem misji
Phoenix. Po obiedzie odbyła się sesja
sprzętowa, każdy z uczestników mógł
zaprezentować przywieziony ze sobą
sprzęt obserwacyjny. Wkrótce po tym
Stanisław Kukiełka przedstawił prezentację pt. „F izyczne dośw iadczenia
w astronomii”. Była to bardzo poucza
U r a n i a - PoSTtPY ASTRONOMII

jąca lekcja, wyjaśniająca m.in. zjawisko
precesji. Gwałtowna burza spowodowa
ła, że uczestnicy zlotu przenieśli się do
świetlicy, gdzie Adam Zuber przedsta
w ił działalność K lubu M iłośników
A stro n o m ii im. Jan a H ew eliu sza
w Urzędowie. Wieczorem odbyło się
głosowanie na najlepszą astrofotografię
oraz najciekawszy sprzęt zbudowany
własnoręcznie. Chwilę później organi
zatorów zaszczyciły władze Szubina
i Powiatu. Piątkowa noc była bardzo
deszczowa, nie było więc mowy o ja 
kichkolwiek obserwacjach. Na uczest
ników OZMA czekały jednak niezwy
kłe atrakcje. W Niedźwiadach bowiem
pojawił się Jacek Drążkowski, a wraz
z nim Maciej Wierzchowski, twórca mu
zyki elektronicznej o artystycznym
pseudonimie „ Vanderson”. Na tę desz
czow ą noc mała świetlica, w której
w ciągu dnia odbywały się różne prezen
tacje, zamieniła się w małą salkę kon
certową. Najpierw Pan Jacek zaprosił
wszystkich do udziału w prezentacji
muzycznej pt. „ Astronomia i muzyka”,
nawiązując oczywiście do cyklu o tym
samym tytule prezentowanym od wielu
lat na łamach „Uranii”. Autor prezenta
cji zabrał publiczność szczelnie wypeł
niającą świetlicę w świat astronomicz
nych pejzaży muzycznych. W niezwykle
ciekawy i barwny sposób opowiadał
o kosmicznych odwołaniach w muzyce,
ilustrując to wyświetlanymi na dużym
ekranie fragmentami koncertów m.in.
Vangelisa „Mythodea” w świątyni Zeu
sa czy Pink Floyd w ruinach Pompei
oraz takich filmów, jak „Odyseja ko
smiczna 2001” czy „Baraka” z genialną
muzyką Michaela Steamsa.
Było już mocno po północy, gdy Van
derson na żywo wykonał dla uczestni
ków OZMA suitę„Echoes o f Darkness”.
Występ muzyka ilustrowany był m.in.
obrazami Kosmosu wykonanymi w Nie
dźwiadach przez członków PPSAE oraz
przez teleskop Hubble’a. Na zakończe
nie tej niezwykłej kosmiczno-muzycznej nocy Vanderson otrzymał gromkie
brawa, wszak wg powszechnej opinii
zgromadzonych jego muzyka bardzo
przypominała klimatem dokonania Tan
gerine Dream z najlepszych lat twórczo5/2007
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czorem odbył się tradycyjny konkurs
wiedzy astronomiczno-astronautycznej
z cennymi nagrodami. Do walki przy
stąpiło 10 zawodników. Zwycięzcą zo
stał Damian Puchalski z Torunia, dru
gie miejsce zajął Marcin Wutkowski
z Gdańska, a trzecie Radosław Nadolski z Wrocławia. Gdy powoli zapadał
zm ierzch , o rg an iz ato rzy z ap ro sili
wszystkich uczestników zlotu do ogni
ska, na tradycyjne pieczenie kiełbasek.
Po tym nieodłącznym i wieloletnim już
elemencie ozmowych spotkań dokona
no przyznania wyróżnień i wręczenia
nagród. Wyróżnienie w kategorii astrofotografia otrzymał Robert Suszyński
z Koszalina. Natomiast główne nagro
dy G RAND OZ otrzym ali: Konrad
Haraś z Węgorzyna za zbudowanie te
leskopu „Dziadek” 150/1500 oraz Józef
Baran i klub im. J. Heweliusza z Urzę
dowa za zbudowanie obserwatorium
astronomicznego. Organizatorzy przy
znali też nagrodę specjalną „żółtą ko
szulkę lidera” dla Marcina Mazura z Ja
sła, za szczególny wkład w integrację
uczestników zlotu. Wręczenie nagród
odbyło się przy niebywałym aplauzie,
naprawdę w niesamowitej atmosferze.
Podobną burzę braw otrzymali organi
zatorzy w podziękowaniu za przeprowa
dzenie OZMA nr 11. Po wręczeniu na
gród odbyło się slajdowisko, podczas
którego zaprezentowano migawki z ży
cia kończącego się właśnie zlotu oraz
wspomnienia z OZMA'97. Potem wszy
scy gremialnie ruszyli na pole obserwa
cyjne, ponieważ tej nocy pogoda sprzy
jała obserwacjom. Niebo było bardzo

ciemne, a seeing dość dobry. To tym
b ardziej zachęcało do obserw acji.
Najbardziej oblegana była oczywiście
40-ka. Niew iele brakowało, a jeden
z obserw atorów z w rażenia spadłby
z drabiny po ujrzeniu w okularze obra
zu gromady kulistej M 13. Jednak chy
ba największe wrażenie na wszystkich
wywarła mgławica Cirussowa w Łabę
dziu, chociaż inne obiekty, tak popular
ne jak M 11, mgławica Hantle czy M 57
prezentowały się równie okazale. Tej
nocy zaobserwowano także wiele me
teorów z roju Perseidów, niektóre bar
dzo efektowne. Obserwacje i fotografo
wanie nieba prowadzono dosłownie do
białego rana. A w niedzielę przed połu
dniem. .. nadszedł czas pożegnań. Pełni
wrażeń ozmowicze opuszczali gościn
ne Niedźwiady z nadzieją spotkania za
rok. Podsumowując, trzeba przyznać, że
tegoroczna OZMA była imprezą bardzo
udaną, w powszechnej opinii jed n ą
z najlepszych w historii. Panująca na niej
fantastyczna wręcz atmosfera przyczy
niła się do zacieśnienia kontaktów mię
dzy jej uczestnikami, nawiązały się trwa
łe przyjaźnie. Uczestnicy zlotu nie mogli
narzekać na nudę, program zajęć był
bowiem bardzo napięty. W czasie trwa
nia zlotu czynne było stoisko wydaw
nictwa PW N „V EG A ”, każdy więc
mógł zaopatrzyć się w mapki nieba, ak
cesoria i literaturę naukową. Także po
goda w sumie nie była najgorsza, umoż
liw iła prow adzenie interesujących
obserwacji pod ciemnym niebem Nie
dźwiad.
Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy przy
czynili się do organizacji OZMA XI
i w sposób bezinteresowny udzielili po
mocy i wsparcia. Szczególne podzięko
wania należą się Kazimierzowi Drze
w ieckiem u, Krzysztofowi Czartowi,
Jackowi Drążkowskiemu i Maciejowi
W ierzchow skiem u. Podziękow ania
należą się także wszystkim uczestnikom
zlotu za udział i stworzenie niepowta
rzalnej atmosfery oraz władzom Szubi
na za wsparcie finansowe. W organiza
cję tegorocznej imprezy najbardziej
zaangażowali się: Roman Kral, Karol
Wenerski, Joanna Pikul, Paweł Dobies,
Ryszard Przesławski, Adam Krall oraz
autor niniejszego sprawozdania.

Teleskop RFNT będący na wyposażeniu obserwatorium w Niedźwiadach. Fot. M. Nikodem

Marek Nikodem

ści. Pomimo niesprzyjającej pogody
wielu ozmowiczów w świetnych nastro
jach bawiło się przy gitarze i ognisku
do białego rana.
W sobotę przed południem , gdy
większość zlotowiczów zregenerowała
już siły po nieprzespanej nocy, Jacek
Drążkowski przedstawił prezentację pt.
„Okruchy bliskiego W szechśw iata” .
Prezentacja ta wywarła wielkie wraże
nie na jej uczestnikach, każdy bowiem
mógł potrzymać w ręku okruch poza
ziemskiej materii i wysłuchać fascynu
jącego wykładu autora. A było czym się
zachwycać, ponieważ Pan Jacek przy
wiózł ze sobą niezwykle ciekawą kolek
cję meteorytów, wśród których były
m.in. piękny okaz Sichote Alin, kawa
łek Baszkówki, ładna trawiona płytka
Gibeona, Mundrabilla, meteoryt marsjański, duże okazy NWA oraz wiele
innych. Zainteresowanie było napraw
dę ogromne, zabrakło czasu, by odpo
wiedzieć na wszystkie pytania. Można
też było kupić kilka niewielkich okazów,
te rozeszły się w mgnieniu oka. Po obiedzie Krzysztof Czart z UMK w Toruniu
wygłosił prelekcję pt. „Jak w Toruniu
odkryto najbliższe mikrosoczewkowanie g raw itacy jn e” . B yła to relacja
z pierwszej ręki, albowiem Pan Krzysz
to f Czart, obserwując gw iazdę GSC
3656-1328, walnie przyczynił się do
tego ciekawego odkrycia. Po wykona
niu zdjęcia grupowego Mirosław Brzo
zowski pokazał, w jaki sposób wykonać
na suficie swojego pokoju proste plane
tarium, a Robert Suszyński poprowadził
warsztaty astrofotograficzne. Przed wie
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Kometarna fontanna
omety, małe ciała niebieskie, należą do najbardziej
zmiennych, trudno przewidywalnych a jednocześnie
najpiękniejszych ciał wchodzących w skład Układu
Słonecznego. Najważniejszym składnikiem komety jest jej
jądro, trwała struktura będąca nośnikiem masy kometamej
krążąca wokół Słońca po orbicie eliptycznej, parabolicznej
łub hiperbolicznej o wielkości rzędu kilku — kilkudziesięciu
kilometrów. Gdy kometa zbliża się z głębi Kosmosu po raz
pierwszy do Słońca, jej początkowo zimne jądro pod wpły
wem promieniowania słonecznego nagrzewa się i zaczyna
sublimować. W ten sposób kometa rozbudowuje swojąstrukturę, która zasadniczo składa się z trzech składowych: gazowo-pyłowej głowy z zawartym w jej wnętrzu jądrem oraz
warkoczy: pyłowego i jonowego. Następnie kometa po przej
ściu przez peryhelium oddala się od Słońca, jej aktywność
sublimacyjna maleje, a jądro staje się ponownie zimną lodowo-pyłową biyłą. W czasie następnych powrotów w pobliże
Słońca powtarza się powyższy cykl ewolucyjny — przynaj
mniej w odniesieniu do młodych komet. To właśnie powyż
szy cykliczny proces odbudowy pełnej struktury kometamej
sprawia, że te stosunkowo małe ciała niebieskie są zauważal
ne. Nie sposób, oglądając nocne niebo, nie zwrócić uwagi na
głowę komety i jej warkocze, o ile taki obiekt aktualnie jest
dostępny obserwacji. Wygląd głów kometamych może być
różny, jednak wspólną cechą dla większości komet jest to, że
generalnie przyjmują kształt jasnych chmur, których obwied
nie mają kształt zbliżony do parabol. Taki kształt może być
prosto uzasadniony na gruncie elementarnej fizyki. Wydaje
się więc, że proste matematyczne rozumowanie, nie odstra
szające żmudnymi przekształceniami długich wzorów, opar
te jednak o naukowe podstawy, będzie interesujące dla tych
młodych ludzi, którzy interesują się astronomią. Oczywiście
rozumowanie to z przyczyn „technicznych” jest znacznym
uproszczeniem opisu dynamiki cząstek kometamych w gło-

K

wie komety. Wyobraźmy sobie kometę poruszającą się wokół
Słońca po krzywej stożkowej, która w pewnym momencie
jest na tyle blisko Słońca, że zdążyła wytworzyć głowę spo
wijającą jej jądro. Wprowadźmy układ współrzędnych xy,
w którego początku znajduje się jądro komety, a płaszczyzna
jej orbity pokrywa się z płaszczyzną układu (rys.).
Sublimujące gazy kometame porywają z powierzchni ją
dra pyły kometame. Przy powierzchni jądra komety siła par
cia sublimujących gazów kometamych działająca na unoszo
ne ziama kometame musi przewyższać działającą na nie siłę
grawitacj i pochodzącą od jądra komety. Numeryczne rozwią
zywanie równań ruchu takich cząstek prowadzi do wniosku,
że stosunkowo blisko powierzchni jądra uzyskują one duże
prędkości. W ogólności na cząstkę znajdującą się w głowie
komety działają następujące siły: grawitacja komety, grawi
tacja słoneczna, parcie gazów kometamych oraz siła związa
na z ciśnieniem promieniowania słonecznego. Jeśli cząstka
jest dostatecznie mała, to okazuje się, że dominujące jest dzia
łanie ciśnienia promieniowania słonecznego, a pozostałe są
zaniedbywalne. Przybliżymy ruch cząstki w ten sposób, że
założymy, iż została ona wyrzucona z jądra komety z prędko
ścią v pod kątem a do kierunku osi x i poddana jest tylko
działaniu siły parcia promieniowania słonecznego. Siła ta
nadaje jej przyspieszenie o wartości a w ujemnym kierunku
osi y. Równania jej ruchu w przyjętym układzie odniesienia
są następujące:
* = vteina,
at2
y =vtco sa — — ,

(1)
(2)

gdzie t oznacza czas liczony od momentu opuszczenia po
wierzchni jądra przez cząstkę. Rugując czas t z powyższych
równań, otrzymamy równania toru cząstki względem kome
ty w postaci:

Z postaci powyższej zależności F (x, y, a) wnioskujemy,
że torem ruchu cząstki jest łuk paraboli. Jeśli założymy, że
cząstki są wyrzucane z jądra komety z tą samą ustaloną pręd
kością v, lecz pod różnymi kątami a, to ich tory będą tworzy
ły rodzinę parabol, która dana jest równaniem (3), a parame
trem tej rodziny jest wartość kąta a. Obwiednia tej rodziny
będzie wyznaczała kształt głowy komety. W podręcznikach
analizy matematycznej wykazuje się w prosty sposób, że rów
nanie obwiedni rodziny krzywych F(x, y, a ) jest wyznaczone
przez następujący układ równań:
Położenie komety względem Słońca. Przyjęto oznaczenia:
K — jądro komety; v — prędkość początkowa cząstki wyrzu
conej z komety, a — kąt, jaki ona tworzy z kierunkiem ku Słoń
cu, a — przyśpieszenie działające na wyrzuconą cząstkę zwią
zane z ciśnieniem promieniowania słonecznego
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F(x,y,a) = 0,

(4)

f F (x ,y ,a )= 0.

(5)
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Po zróżniczkowaniu równania (3) względem a równanie
(5) przyjmie postać:
ax cosa
v2sin3a

sin2a

=

( 6)

0

Wyznaczając w powyższej zależności ctga = vVax i pa
miętając o tożsamości trygonometrycznej: l/sin2a = 1 + ctg2a,
równaniu (3) możemy nadać następującą postać:
y=

ax 2
' 2v^

v2
la

(7)

Powyższa zależność opisuje kształt obwiedni torów czą
stek wyrzuconych z jądra komety — jest ono więc równa
niem linii ograniczającej głowę komety. Widzimy, że faktycz
nie jest to parabola zwrócona gałęziami w kierunku
odsłonecznym. Promień głowy Rl mierzony w kierunku ku

Słońcu znajdziemy, kładąc w równaniu (7) x= 0. Wtedy łatwo
znajdujemy, że Rt =y(0) = \P-I2a. Kładąc w równaniu (7) y =
0, znajdujemy promień głowy w kierunku prostopadłym do
Słońca R2 = jc(0) = v7a. Widać, że R2 = 2Rv co jakościowo
zgadza się z obserwacjami. Powyższy bardzo uproszczony
model emisji materii przez jądro komety przypomina wypływ
strumieni wody z fontanny i dlatego zwany jest niekiedy mo
delem fontannowym. Uważny czytelnik zauważy, że równa
nia (1) — (3) są analogiczne do równań opisujących znane
z lekcji szkolnej fizyki zagadnienie rzutu ukośnego. Nie jest
to oczywiście przypadek; wszak strumienie wody tryskające
pod różnymi kątami realizują rzut ukośny. Obwiednia para
bolicznych strumieni wody nadaje ostateczny kształt, jaki
przyjmuje wokół fontanny wodny pióropusz. Wniosek ten
potwierdza nasze estetyczne impresje związane z kontem
placją widoku komet na sferze niebieskiej — nie sposób ich
nie porównać do „gwiezdnych fontann”.
Piotr Gronkowski
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Perseidy 2007 — wstępna analiza obserwacji
Wstęp
Znane obserwatorom od starożytności Perseidy są jed
nym z największych strumieni meteorowych obserwowa
nych na niebie. Obserwowane prawdopodobnie już od pierw
szych dni lipca wykazują maksimum aktywności około 12
sierpnia, po czym następuje dość gwałtowny spadek aktyw
ności. Rój przestaje być widoczny około tygodnia po mak
simum. Aktywność roju w maksimum przeciętnie oscylują
ca w okolicach 100 zjawisk w ciągu godziny jest zmienna,
a zmienność ta jest przedmiotem badań. W strukturze roju
wydzielono stare tło sporadyczne odpowiedzialne za corocz
ne maksimum, jak też szereg strumieni wyrzuconych pod
czas ostatnich powrotów komety macierzystej Swift-Tuttle
w okolice Słońca. Najważniejsze spośród strumieni, w szcze
gólności te, dla których posiadamy odpowiednią ilość obser
wacji, są modelowane numerycznie i śledzone, co pozwala
na przewidywanie dodatkowych maksimów aktywności.
Dla tegorocznego maksimum Perseidów zostało stworzo
nych kilka modeli teoretycznych, których przegląd zawarto
w tab. 1.
Tab. 1. Przewidywane maksima Perseidów w 2007 r.

Data
12.08
12.08
13.08
13.08
13.08

UT
22:42
22:52
00:27
- 4

-1 0

ZHR
—

FWHM
0,5h

—

—

—

—

—

—

80

~1d

Autor

Uwagi

Vaubaillon
Sato
Lyttinen
Jenniskens
Jenniskens

rezonans
1479 r.
1 rev

Biorąc pod uwagę bardzo korzystne warunki obserwacyj
ne w roku 2007 (nów Księżyca), zorganizowano ogólnopolską
kampanię obserwacyjną określoną mianem Projekt Perseidy
5 /2 0 0 7

2007. Dzięki uprzejmości dyrekcji Obserwatorium Astrono
micznego Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 6— 18
sierpnia odbył się XVIII Obóz Astronomiczny PKiM, który
stał się centralnym elementem akcji obserwacyjnej. W obo
zie uczestniczyło kilkunastu obserwatorów z całej Polski. Ich
nazwiska wraz ze statystykami wykonanych obserwacji przed
stawione zostały w tab. 2.
Tab. 2. Obserwatorzy biorący udział w XVIII obozie Pracowni Komet
i Meteorów

Imię i nazwisko

Kod IMO Ilość godz. nPER

Kamila Mazur

MAZKA

29,2

178

Marcin Chwała

CHWMA

26,5

231

Dariusz Dorosz

DORDA

25,2

258

Anna Kiedrzynek

KIEAN

20,6

112

Mariusz Lemiecha

LEMMA

15,4

150

Beata Leśniak

LESBE

14,9

151

Barbara Handzlik

HANBR

14,5

127

Krzysztof Polakowski

POLKR

13,8

180

Marcin Lelit

LELMA

12,4

86

Anna Ciechanowska

CIEAN

11,2

48

Anna Lemiecha

LEMAN

6,8

23

Mariusz Wiśniewski

WISMA

1,9

45

Oprócz wymienionych wyżej uczestników obozu uzyska
liśmy też dane wizualne od następujących osób obserwują
cych w różnych częściach kraju: Tomasz Adam — 6h, Jaro
sław Dygos — 1l h, Krzysztof Hełminiak — 2h, Tadeusz
Sobczak — 22,6h, Izabela Spaleniak — 0,53h, Łukasz Woź
niak— 14, 74h, EwaZegler— 1\
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Polscy obserwatorzy wizualni, wykonując łącznie 256
godzin obserwacji, byli w tych dniach najaktywniejszą grupą
obserwatorów na świecie.

Obserwacje wizualne
Obserwacje wizualne były wykonywane metodą szkico
wania (na obrzeżach maksimum) oraz metodą zliczeń (w
maksimum roju). Uzyskiwane dane przekazywano drogą
elektroniczną do International Meteor Organization, gdzie
wraz z innymi danymi z całego świata były włączane do
centralnej analizy.
Maksymalny ZHR = 103 ±3 uzyskany z danych wizual
nych dał się zaobserwować 12.08.2007 o godzinie 22:22 UT
dla długości ekliptycznej Słońca = 139,884. Maksimum to
daje się powiązać z pikiem przewidzianym przez Jeremiego
Vaubaillona, a moment tylko o 20 min odbiega od efemery
dy. Drugi wyraźny wzrost o ZHR = 102 ±3 obserwujemy
o godzinie 2:12 UT. Być może jest on powiązany z młodym
materiałem, którego spodziewano się około godziny 4UT.
W danych daje się też zauważyć płaskie maksimum po połu
dniu 13.08.2007 z ZHR = 96

cowej części pierwszego piku wizualnego. Dla prędkości geocentrycznej 58 km/s uzyskujemy tutaj bardzo zwarty radiant
znajdujący się w miejscu o współrzędnych a = 47,79 ó =
53,79. Zauważalne jest przesunięcie radiantu o 5° na połu
dnie od średniej pozycji radiantu wyznaczanej w latach po
przednich. Efekt ten wymaga potwierdzenia na pozostałych
kamerach sieci PFN.

Radiant roju Perseidów dla nocy 12/13.08.2007

Dav (UT)

Profil aktywności Perseidów wg danych wizualnych IMO

Obserwacje fotograficzne i video
O ile obserwacje wizualne wciąż pozostają niezastąpione
przy wyznaczaniu profilu aktywności, o tyle obserwacje tech
nikami fotograficzną i video, cechujące się ogromnąprecyzją,
pozwalają na doskonałe wyznaczanie radiantów obserwowa
nych rojów meteorowych.
Obserwacje fotograficzne były prowadzone przy użyciu 8
aparatów fotograficznych wyposażonych w shuttery, czyli
wirujące ze stałą prędkością przesłony pozwalające mierzyć
prędkość kątową zjawisk. Dwa spośród tych aparatów zosta
ły wyposażone w siatki dyfrakcyjne celem badania widm fo
tografowanych meteorów. Do tej pory zidentyfikowano na
zdjęciach 14 zjawisk.
Obserwacje video były prowadzone przy użyciu 6 kamer
CCTV zaisntalowanych na czas obozu w stacji OAUW
w Ostrowiku, oraz przez kamery sieci bolidowej PFN w róż
nych miejscach kraju. Ponieważ dane z kamer PFN będą spły
wać do analizy w ciągu najbliższego miesiąca, do pierwszych
analiz wykorzystano dane z dwóch kamer szerokokątnych
pracujących w Ostrowiku. Pierwsze noce obozu upłynęły pod
znakiem złej pogody, toteż pierwsze dane pozwalające na
ustalenie pozycji radiantu pochodząz nocy maksimum, z koń
224

Radiant roju Kappa-Cygnidów według danych uzyskanych
podczas tegorocznego maksimum

Innym rojem, który bardzo wyraźnie zaznaczył swoją obec
ność w danych video, był strumień Kappa-Cygnidów. Rój
ten w nocy z 14 na 15 sierpnia prawdopodobnie wykazywał
zwiększoną aktywność. Według obserwacji wizualnych ZHR
dla Kappa-Cygnidów przekroczył 30. Znajduje to swoje od
bicie w danych video i fotograficznych. Dla nocy 14/15.08.
uzyskujemy wyraźny radiant w miejscu o współrzędnych a =

U r a n i a - POSTĘPY ASTRONOMII

5/2007

miłośnicy astronomii obserwują...
290,8, ó = +52,7. Tu również dostrzegamy interesujące zja
wisko — radiant jest przesunięty znacząco w rektascensji
względem pozycji przyjmowanej przez IMO. Odchylenie
to jest zgodne z wynikami zaprezentowanymi przez Sirka
Molaua podczas International Meteor Conference w Roden
(2006).

Obserwacje radiowe
Jedynym zupełnie niewrażliwym na warunki pogodowe
i porę dnia instrumentem badawczym pracującym podczas
XVIII Obozu PKiM był zestaw radiowy przeznaczony do
rejestracji meteorów m etodą/orw arc/scattering. Zestaw ten
był bardzo prosty w swojej koncepcji. Składał się mianowi
cie z czułego, ale łatwo dostępnego i niedrogiego odbiorni
ka radiowego M edion Lifetec, kilku metrów kabla audio
oraz dyktafonu mp3, który rejestrował sygnał odbierany
przez radio.
Biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich lat, celowo
zrezygnowano z obróbki sygnału przez komputer PC w cza
sie rzeczywistym. Jak dotąd pracujący w pobliżu odbiornika
sprzęt komputerowy okazywał się być największym źródłem
zakłóceń zagłuszającym całkowicie słabe sygnały pochodzą
ce od Perseidów. W celu minimalizacji zakłóceń zewnętrz
nych sprzęt radiowy umieszczono na terenie obserwatorium
w miejscu jak najbardziej oddalonym od budynków miesz
kalnych i budynku kopuły teleskopu. W warunkach ciszy ra
diowej udało się znaleźć wolną częstotliwość 93,0 MHz, na
której poza lokalnym horyzontem nadawały 3 silne stacje ra
diowe: w Katowicach był to nadajnik o mocy 60 kW, w Olsz
tynie o mocy 30 kW, w Poznaniu zaś 10 kW.
Sygnał z odbiornika był zapisywany do około 5-godzinnych plików, które raz na 24 godziny przenoszone były na
komputer w celu odszumienia oraz dalszej analizy.
Wyniki dla nocy maksimum Perseidów uzyskane przez
pracujący w Ostrowiku sprzęt radiowy doskonale pokazują
pierwszy z pików aktywności przewidziany przez Vaubaillona na godzinę 22:42 oraz płaskie maksimum główne 13.08.
około południa.

Podziękowania
Chcielibyśmy serdecznie podziękować dyrekcji Obserwa
torium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego za
udostępnienie obiektów stacji OAUW w Ostrowiku na czas
obozu PKiM. Jednocześnie dziękujemy firmie Siemens Bu
ilding Technologies za finansowe wspieranie naszych dotych
czasowych działań.

Współpraca
Zachęcamy do włączenia się w działalność Pracowni Ko
met i Meteorów. Obserwacje meteorów wykonywane przez
miłośników astronomii dostarczają bezcennych danych na
ukowych, dzięki którym możemy lepiej zrozumieć naturę
i mechanizmy ewolucji strumieni drobnych ciał w Układzie
Słonecznym. Jeśli chcesz, aby Twoje obserwacje nie tylko
były przyjemnością podziwiania rozgwieżdżonego nieba, ale
stały się częścią przedsięwzięcia naukowego, skontaktuj się
z Sekretarzem PKiM, Marcinem Lelitem pod adresem lelma87@gmail.com lub napisz na adres: Pracownia Komet
i Meteorów, Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika,
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa.
Przemysław Żołądek, Mariusz Wiśniewski, Marcin Lelit

Meteor z roju Perseidów zarejestrowany podczas tegorocznego obo
zu PKiM

A ktyw n o ść re je stro w a n a przy użyciu zesta w u radiow ego
w przedziałach 0,2 doby

Główny pik aktywności okazał się bardzo wąski, co
zresztą dobrze zgadza się z przewidywaniami Vaubaillona.
Szerokość połówkowa maksimum nie przekracza 20 min.
Moment maksimum wyznaczony z obserwacji radiowych
to 22:36 UT, zaledwie kilka minut wcześniej niż przewidy
wano w modelu.
5/2007

Meteor o jasności - 4 magnitudo z roju Kappa-Cygnidów zarejestro
wany 15.08.2007 o godz. 1:01 UT
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galeria obiektów NGC

Słynna para:
NGC 4719
+
Markarian 205
a (J2000)
<5 (J2000)
Gwiazdozbiór
Typ
Jasność fotograficzna
Jasność wizualna
Jasność absolutna Mv
Rozmiar
Odległość
Prędkość radialna

12h, 21,7m

a (J2000)
ó (J2000)
Gwiazdozbiór
Typ
Jasność fotograficzna
Jasność wizualna
Jasność absolutna Mv
Rozmiar
Odległość
Prędkość radialna

+75° 19’
Smok
Galaktyka spiralna SBb
12,8
12,1
3,0’x2,3'
-2 0 Mpc
+1372 km/s

Galaktyka NGC 4319 została odkryta 10 grudnia 1797 r.
przez Williama Herschela. W katalogu Dreyera pojawia się
jeszcze raz jako NGC 4345. Spowodował to astronom J.G.
Lohse, który mylnie wziął NGC 4319 za nowo obserwowa
ny obiekt. Jej opis w katalogu NGC to: „dość jasna, dość
mała, nieznacznie wydłużona, nagle jaśniejąca ku środko
wi”. Nie jest specjalnie okazałą galaktyką: żeby ją zoba
czyć, potrzebny jest teleskop o średnicy około 15-cm. Wi
dać ją wtedy przy dużym powiększeniu jaką małą, słabą
plamkę światła. 30-cm teleskop pozwala dostrzec lekko
owalny kształt galaktyki, pojaśnienie w kierunku centrum
oraz, co ważne, słabą gwiazdkę 14,5 wielkości leżącą około
0,7’ na południe od środka NGC 4319. W istocie jest to
jeden z najjaśniejszych kwazarów widocznych z Ziemi. Na
ogół w polu widzenia będziemy mieli też galaktykę NGC
4291 o podobnej jasności i wielkości, która znajduje się
około 6’ na południowy wschód.
Do roku 1970 astronomowie nie przejawiali zaintereso
wania tą galaktyką — ot, jedna z dziesiątków tysięcy ga
laktyk, niczym specjalnym nie przyciągająca uwagi bada
czy. Ale w 1970 r. podniosła się wśród nich wrzawa, gdyż
okazało się, że w jej ramieniu spiralnym znajduje się jądro
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Zdjęcie 10'x10' okolic NGC 4319 wraz z zaznaczonymi bliskimi na
sferze niebieskiej sąsiadami. Ramka pokrywa się z polem widzenia
obejmowanym przez zdjęcie z Teleskopu Kosmicznego
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12h, 21,7m
+75° 19’
Smok
Kwazar, Galaktyka Seyferta I
15,6
14,5
—
~0,4’*0,3’
-28 0 (?) Mpc
+20253 km/s

aktywnej galaktyki Seyferta I typu o ponad 10-krotnie więk
szym przesunięciu ku czerwieni niż NGC 4319. Wkrótce
okazało się, że jest to bliski kwazar, który oznaczono jako
QSO B1219+755 oraz Mrk 205. Problem w tym, że kwazar
o takim poczerwienieniu powinien być co najmniej 10 razy
dalej niż galaktyka, w której świeci. To wynika z założenia,
że przesunięcie ku czerwieni obserwowane w odległych
galaktykach ma charakter kosmologiczny i jest związane
z ekspansją Wszechświata, przy czym poczerwienienie jest
powiązane z odległością obiektu prawem Hubble’a. Zasko
czeniem był fakt, że jeden z najjaśniejszych znanych kwa
zarów (jest ich tylko około 20 o jasności porównywalnej lub
większej niż Mrk 205) świeci w obrębie bliskiej galaktyki,
która zajmuje na sferze niebieskiej tylko 0,002 stopnia kwa
dratowego. Jak wytłumaczyć tę zbieżność? Właśnie wtedy
zaczęła się długa debata, trwająca aż do początku lat 90.
na temat, czy kwazar ten jest powiązany fizycznie z NGC
4319 i leży blisko niej, czy też jest to jedynie przypadkowe
ustawienie na linii widzenia dwóch ciał niebieskich znajdu
jących się w istocie bardzo daleko od siebie. Drugi pogląd
jest zgodny ze standardowym modelem rozszerzającego
się Wszechświata, w którym obiekty o znacząco różnym
przesunięciu ku czerwieni nie mogą znajdować się w tej
samej odległości od nas. I ten pogląd ostatecznie zwycię
żył, o ile „zwycięstwo” mierzyć liczbą uczonych, którzy taki
pogląd uznają. Jednak wątpliwości pozostały, bowiem nie
wszyscy z taką interpretacją się zgadzają. Oliwy do ognia
dolał w roku 1971 Halton Arp, który stwierdził na podsta
wie zdjęć wykonanych przez siebie na 5-m teleskopie Hale
na Mount Palomar, że pomiędzy kwazarem a galaktyką
znajduje się świecący pomost materii. Jeśli tak jest, to są
one ze sobą powiązane fizycznie i kwazar nie może znaj
dować się w odległości kosmologicznej (czyli takiej, na ja
kie wskazuje odległość obliczona poprzez zastosowanie
prawa Hubble’a), tylko znajduje się blisko nas w odległości
porównywalnej z NGC 4319. A to oznacza, co jest chyba
najważniejsze, że poczerwienienie kwazara nie jest spo
wodowane ekspansją Wszechświata (mówiąc dokładniej,
wzrostem czynnika skalującego odległość we Wszechświecie pomiędzy chwilą w której światło zostało wysłane z kwa
zara a chwilą, w której to światło zarejestrowaliśmy), ale
ma inną naturę.
Kwazary mogą mieć znaczne przesunięcia ku czerwie
ni. Wiemy obecnie, że mierzone parametrem „z” osiągają
wartości nawet z - 6. W latach 70. donoszono o przesu
nięciach rzędu z - 2.Tak duże przesunięcie ku czerwieni
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może być spowodowane bardzo silnym polem
grawitacyjnym obiektu, którego powierzchnię
opuszcza światło (tzw. studnia potencjału gra
witacyjnego). Może też być wynikiem oddala
nia się obiektu od nas z prędkością bliską świa
tłu (efekt Dopplera), ewentualnie jego porusza
nia się w kierunku prostopadłym do linii widze
nia z prędkością relatywistyczną (poprzeczny
efekt Dopplera). W momencie, kiedy odkryto
bliskość NGC 4319 i Mrk205, większość astro
nomów przychylała się już do obecnie panują
cej interpretacji, że kwazary wykazują kosmo
logiczne przesunięcie ku czerwieni i są to praw
dopodobnie niezwykle jasne jądra odległych
galaktyk. Wspomnianymi wyżej efektami moż
na by wytłumaczyć część obserwowanych poczerwienień w kwazarach, ale nie wszystkie!
Ewentualny związek fizyczny pomiędzy boha
terkami tego odcinka Galerii wskazywałby, że
może istnieć jeszcze inny mechanizm powsta
wania przesunięcia ku czerwieni, a kwazary są
(przynajmniej część z nich) obiektami stosun
kowo bliskimi. Zasugerowano też, że mogą one
być wyrzucane z jąder bliskich aktywnych ga
laktyk i początkowo, gdy kwazary są „młode”,
obserwujemy w nich duże przesunięcie ku czer
wieni, które stopniowo maleje. Gdyby taka hi Zdjęcie pary NGC 4319 i Mrk 205 (w prawym górnym rogu) wykonane przez HST
poteza została udowodniona choćby tylko dla i opublikowane w 2002 r. Pole widzenia około 2'x1,5' łuku. Mały punkcik na lewo
w dół od Mrk 205 to jego towarzysz o podobnym przesunięciu do czerwieni
jednego kwazara, jest zrozumiałe, że zrodziło
by to poważne wątpliwości co do słuszności naszej inter obu obiektów i tak naprawdę to tylko pozorny pomost, co
pretacji obserwowanych w galaktykach i kwazarach dużych zdawało potwierdzać kilka prac opublikowanych w latach
przesunięć ku czerwieni. A to by podważało wiarygodność 70. Arp upierał się przy swoim, a większość badaczy stwier
teorii Wielkiego Wybuchu, która, jak się sądzi, znalazła swe dziła, że żadnego pomostu nie ma i kwazar jest tam, gdzie
istotne potwierdzenie poprzez odkrycie mikrofalowego pro być powinien, czyli daleko poza galaktyką. W ciągu na
stępnych 10 lat nie pojawiły się żadne dodatkowe obser
mieniowania tła (rok 1965). To tyle słowem komentarza;
wacje, które by pozwoliły rozstrzygnąć sprawę: odkryto tyl
wróćmy teraz do odkrycia Haltona Arpa.
Dyskusja dotycząca natury świecącego pomostu pomię ko, że NGC 4319 jest słabym radioźródłem, a Mrk 205 ma
dzy obiema galaktykami trwała długo i w zasadzie do dzi emisję radiową typową dla galaktyk Seyferta. Wreszcie w
1983 r., korzystając z możliwości cyfrowej analizy zdjęć
siaj są na ten temat nieporozumienia. Pomost co prawda
był widoczny na odpowiednio obrobionych negatywach wykonanych 5-metrowym teleskopem przez Arpa na po
zdjęć (tak twierdził Arp), ale na ówczesnych reprodukcjach czątku lat 70., przedstawiono istotne dowody na to, że po
zamieszczanych w naukowych czasopismach nie można most istnieje naprawdę — patrz zdjęcie. Dwa lata później
było tego stwierdzić ponad wszelką wątpliwość. Przykład obserwacje wykonane, nowatorskim jak na owe czasy urzą
takiej reprodukcji (dobrej jakości) jest zamieszczony obok. dzeniem, kamerą cyfrową CCD zamontowaną na 2,2 m
Sugerowano więc, że jest to efekt nakładania się konturów telekopie na Hawajach to potwierdziły. I znowu pojawiły

Izofoty (kontury jednakowej jasności) zdjęcia pomostu pomiędzy
NGC 4319 i Mrk 205 wykonane 2,2-m teleskopem w 1972 r. Istnie
nie pomostu nie zostało tutaj potwierdzone
5/Q007

Izofoty cyfrowo złożonych 7 zdjęć świecącego pomostu wykonanych
5-m i 4-m telekopem (1983 r.)
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Widmo niskiej rozdzielczości Mrk 205. Zwracają uwagę szerokie
linie emisyjne, charakterystyczne dla jąder aktywnych galaktyk
Seyferta

się wątpliwości co do natury kwazara. Czy pomost napraw
dę je łączy? W roku 1987 przedstawiono pełniejszą fotometryczną i spektroskopową analizę tej pary, która suge
rowała, że pomost ciągnie się aż do samego jądra NGC
4319 (co przemawiałoby na korzyść teorii łączącej kwazary z gwałtownymi wyrzutami materii z jąder galaktyk), po
nadto dokładnie po przeciwnej stronie jądra NGC 4319 niż
znajduje się Mrk 205 wykryto gwałtownie rozszerzający się
obszar silnej emisji ultrafioletowej. Okazało się też, że ją
dro NGC 4319 wykazuje słabą aktywność i można je zali
czyć do typu LINER. Ciekawe, że zarówno cała galaktyka,
jak i świecący pomost nie wykazuje emisji w linii H a, co
wskazuje na niemal kompletny brak aktywności gwiazdotwórczej. Z drugiej jednak strony wykryto, że kwazar ma
słabego towarzysza leżącego niemal dokładnie na linii
wyznaczonej przez świecący pomost. Można więc inter
pretować pomost jako efekt zaburzenia grawitacyjnego,
jakiego doświadczył dysk galaktyki Mrk 205 ze strony swo
jego towarzysza. A cóż zrobić z faktem, że ten pomost jest
skierowany prawie dokładnie w stronę jądra NGC 4319?
To też może być przypadek.
Mimo odkrycia słabego towarzysza, którego można czy
nić odpowiedzialnym za istnienie świecącego włókna ma
terii będącego w takim wypadku ogonem pływowym, wąt
pliwości pozostawały. Wzmacniał je brak obserwacji linii
absorpcyjnych pochodzących od NGC 4319 w widmie kwa
zara. Było to cokolwiek dziwne i dla części astronomów
niepokojące. Jeśli interpretacja kosmologiczna jest praw
dziwa, to światło pochodzące od Mrk 205 musi w drodze
do nas przejść przez cały dysk i halo galaktyki. Materia
zawarta w tym obszarze powinna „blokować" część świa
tła poprzez absorpcję w pewnych charakterystycznych li
niach widmowych. Chodzi tu głównie o linie Ca II i Mg II
w zakresie optycznym (jednokrotnie zjonizowanego wap
nia i magnezu). W galaktykach spiralnych absorpcje po
chodzące od tych linii łatwo zaobserwować — są bardzo
wyraźne. Tymczasem w widmach Mrk 205 nie znaleziono
nic takiego! Jednym z możliwych wytłumaczeń było zało
żenie, że kwazar świeci na tle NGC 4319 — jest bliżej nas!
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Widmo niskiej rozdzielczości okolic jądra NGC 4319. Zwracają
uwagę pasma tlenku tytanu (charakterystyczne dla zaawanso
wanej wiekowo populacji gwiazd), brak linii emisyjnej Ha oraz słaba
linia emisyjna jednokrotnie zjonizowanego azotu

Dopiero w 1992 r., korzystając z teleskopu Hubble’a i jego
możliwości obserwacji niedostępnej z Ziemi części widma
w ultrafiolecie, udało się zarejestrować dwa słabe dublety
linii Mg II pochodzące od NGC 4319. Obserwację tę śro
dowisko astronomów uznało jako kończącą dyskusję, gdyż
wskazywała ona, że w istocie kwazar znajduje się dalej niż
sąsiednia galaktyka. Jednak tak naprawdę obserwacja ta
nie stanowi dowodu, że kwazar znajduje się w kosmolo
gicznej odległości, jedynie nie stoi w sprzeczności z tą hi
potezą (na co wskazywałby brak takich linii). Obserwacja
ta nie wyklucza ponadto, że kwazar jest połączony z NGC
4319 — może być blisko niej i znajdować się za płaszczyzną
jej dysku. Do sprawy powrócił Arp w 1996 r. Analizując ob
serwacje okolic NGC 4319 wykonane w zakresie rentge
nowskim przez satelitę ROSAT, doszedł do wniosku, że
blisko niej znajdują się poza Mrk 205 jeszcze trzy inne
zwarte źródła rentgenowskie. Wszystkie wydają się być po
łączone świecącymi rentgenowsko pomostami z jądrem
NGC 4319, przy czym okazało się, że tymi źródłami są
kwazary o dużych przesunięciach ku czerwieni. Okazuje
się jednak, że istnienie tych pomostów jest złudne i praw
dopodobnie w tym przypadku wynikają one z przyjętej pro
cedury wygładzania obserwacji rentgenowskich i ustala
nia poziomu tła. Tak więc i ta obserwacja nie wniosła wiele
nowego.
Wreszcie dochodzimy do szeroko reklamowego zdjęcia
naszej pary, wykonanego teleskopem Hubble’a i opubliko
wanego, wraz z dyskusyjnym opisem, w październiku
2002 r. (patrz strony internetowe: http://heritage.stsci.edu/
2002/23/supplemental.html; http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2002/2002/23/image/a). Właśnie! Te
leskop Kosmiczny HST to przecież najlepsze urządzenie,
jakie mamy, aby zrobić ostre i dokładne zdjęcie obu galak
tyk i przyjrzeć się naturze pomostu między nimi. Już
w 1994 r. takie obserwacje wykonano, korzystając z HST.
Są one dostępne w archiwum teleskopu, ale żadna praca
z nich nie wynikła (przynajmniej oficjalnie). Wykonano je
jeszcze starą kamerą planetarną, zanim jeszcze zamonto
wano korektor optyczny. Mimo to zdjęcia z 1994 r. nie ustę-
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pujątym z 2002. Dlaczego? Po prostu były wy
konywane ze znacznie dłuższym czasem na
świetlania, tak aby uchwycić słabo widoczne
detale struktury obu obiektów takich jak właśnie
ów świecący most. Tymczasem zdjęcie opubli
kowane w 2002 r. zostało wykonane z dość krót
kim czasem ekspozycji, ponadto w doniesie
niach, zarówno w prasie, jak i na stronie inter
netowej, zdjęcie publikowano w kontraście tak
niskim, że tylko z trudem można było dojrzeć
ramię spiralne NGC 4319. Co więc czytamy
w opisie do zdjęcia? Że nie ma żadnego pomo
stu! No i oczywiście, nie może być mowy o ja 
kimkolwiek związku fizycznym między obu ga
laktykami. Pewnie, że nie widać pomostu, sko
ro nawet ramię spiralne, dziesiątki razy jaśniej
sze i rozleglejsze, jest ledwo widoczne. Roger
Fragment zdjęcia z teleskopu Hubble’a przetworzony, aby uwypuklić świecące
Knacke, autor opisu, wykonał nawet analizę
zdjęcia, bardzo powierzchowną, aby wykazać, włókno wychodzące z Mrk 205 i biegnące w kierunku NGC 4319
że żadnego pomostu nie ma. Ale chwileczkę! Jeśli to samo crosoft Photo Editor? Wydłużona smuga materii istnieje,
zdjęcie poddać nieco bardziej porządnej obróbce (odpo wystarczy tylko nieco postarać się, aby ją uwypuklić. Po co
wiednie zwiększenie kontrastu na negatywie zdjęcia), otrzy więc zaprzeczać jej istnieniu i poddawać w wątpliwość wnio
mamy efekt taki, jak na zdjęciu zamieszczonym obok. Wy ski z poprzednich (starannych) obserwacji na podstawie
raźnie widać cienką, świetlistą smugę wychodzącą z Mrk niestarannej i byle jakiej analizy? Jaki w tym sens? Jak
205 w kierunku centrum NGC 4319! Inny przykład podob widać użycie do obserwacji Teleskopu Kosmicznego (czy
nej analizy zdjęcia z Teleskopu Kosmicznego, wykonaną jakiegokolwiek innego światowej klasy teleskopu) nie gwa
bądź co bądź przez amatora a nie profesjonalnego astro rantuje wykonania dobrych obserwacji ani tym bardziej uzy
noma i również ukazującą świecące włókno można zna skania istotnych naukowo wyników. W tym przypadku uzy
leźć na stronie http://www.electric-cosmos.org/arp.htm. Jak skano jedynie światowego formatu dezinformację wprowato możliwe, że profesjonalny astronom, co więcej, zespół dzającąw błąd.Czy było to celowe działanie astronomów?
astronomów, mających wielkie doświadczenie w analizo Możliwe, że nie. Jeśli się w coś głęboko wierzy (na przy
waniu zdjęć cyfrowych i wydobywaniu niezwykle subtel kład w teorię o pochodzeniu przesunięcia ku czerwieni od
nych detali widocznych na nich, którzy używają wyrafino ległych galaktyk czy w to, że kwazary to jądra odległych
wanych programów do obróbki obrazów, nie potrafi cze galaktyk), czasem nieświadomie ignoruje się coś, co mo
goś, co może zrobić pierwszy lepszy posiadacz kompute głoby być niewygodne dla danej teorii...
ra i jakiegoś prostego programu graficznego w rodzaju Mi
Dariusz Graczyk

recenzje U-PA
Kris van den Driesche, Jo van den Driessche: GLOBAL
NA KATASTROFA. Realne niebezpieczeństwo czyfantazja?
Wyd. Amber, Warszawa 2006, 160 s.
W niniejszej recenzji nie tyle zamierzam prezentować tę
pozycją, ile odnieść do niewłaściwej, moim zdaniem, polity
ki edytorskiej Wydawnictwa Amber. W rzeczy samej już nie
pierwszy raz zdarza się temu Wydawnictwu publikować nie
wiele warte książki — błędne i bałamutne — czym naraża
ono na straty (finansowe i moralne) P.T. Czytelników. Gwoli
dochowania wierności prawdzie należy jednak stwierdzić, iż
w przypisie na s. 10. Redakcja pisze: „Przedstawione w całej
książce hipotezy i teorie są wyłącznie poglądami autorów i nie
zawsze zgadzają się z ustaleniami współczesnej nauki”.
W rzeczy samej autorzy (małżeństwo?) bezkrytycznie
i bezzasadnie, wręcz idiotycznie negują całą kosmologię i fi
zykę kwantową, wykazując ogromną ignorancję i arogancję.
Na takie postawienie sprawy przez różnych „oszołomów”
i „nawiedzeńców” (zwłaszcza tych spod znaku New Age,
scjentologii, UFO-maniaków czy też kreacjonizmu) mam te
5/2007

raz decydującą odpowiedź. Jeśli mechanika kwantowa i ko
smologia kwantowa jest nieprawdziwa, to osoby te powinny
się pozbyć (jeśli posiadają) telewizora, komputera, telefonu
komórkowego; nie powinny się też interesować międzypla
netarnymi misjami astronautycznymi, jak i wynikami obser
wacji wykonanych za pomocą HST, COBE, WMAP, ponie
waż wszystko to — zgodnie z ich przekonaniami — nie ma
prawa istnieć! Jeśli zaś to wykorzystują, niech więc nie plotą
głupstw po próżnicy. Koniec dyskusji. I niech wydawnictwa
nie publikują takich pozycji, ponieważ jest to tylko kompro
mitacja i dla wydawnictwa, i dla autorów, niekiedy nawet
skądinąd znamienitych. Na przykład wiadomo, że Hegel był
filozofem z gatunku „mętnych bajtloków”, a po jego śmierci
jego uczniowie zamiast spuścić zasłonę milczenia, opubliko
wali całą spuściznę, do reszty go kompromitując. Należy jesz
cze dodać, że to na filozofii Hegla opierał swoją ideologię
Karol Marks i wiadomo, co z tego wynikło. W każdym razie
nie polecam Czytelnikom tej pozycji pp. Driesche. I nie są to
żadne „dowody”, lecz jedynie pewne argumenty „na istnie
nie powtarzającego się cyklu globalnych kataklizmów”. Nie
jest to nawet fantazja, ale zwyczajne brednie.
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Listopad
Słońce
Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wschodu
i zachodu Słońca w Warszawie. Dnia 1 listopada Słońce
wschodzi o 5h31m, zachodzi o 15h08m, a 30 listopada wscho
dzi o 6h20m, zachodzi o 14h28m.
Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2007
XI

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

P [°]
24,57
24,23
23,85
23,45
23,01
22,55
22,05
21,52
20,96
20,37
19,76
19,11
18,44
17,74
17,01
16,26

Bn[°]

4,43
4,22
4,01
3,80
3,58
3,36
3,13
2,90
2,67
2,43
2,19
1,94
1,69
1,45
1,19
0,94

U l

45,07
18,70
352,33
325,96
299,59
273,22
246,86
220,49
194,12
167,76
141,40
115,03
88,67
62,31
35,95
9,59

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0— heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
4d10h02m— heliograficzna długość środka tarczy wy
nosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w pierwszej połowie
listopada, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesią
cu następująca: ostatnia kwadra 1d21h18m, nów 9d23h03m,
pierwsza kwadra 17d22h32mi pełnia 24d14h30m. W apogeum
Księżyc znajdzie się 9 listopada o 12h32ma w perygeum 24
listopada o 0h15m.

Planety, planety karłowate i planetoidy
Przez cały listopad nad ranem, nisko nad południowowschodnim horyzontem, będzie można obserwować Merku
rego. W dniu 8 listopada, na początku świtu cywilnego, tzn.
ok. godzinę przed wschodem Słońca, można go będzie od
naleźć na wysokości ponad 10° nad horyzontem, świecące
go z jasnością -0 ,5 m. Przez teleskop zobaczymy tarczę pla
nety o średnicy 7” w fazie zbliżonej do kwadry. Już teleskop
o średnicy obiektywu 10 cm, przy powiększeniu 100*, umoż
liwi dostrzeżenie szczegółów powierzchniowych planety,
w czym może pomóc użycie żółtego filtru.
Również nad ranem, jednak znacznie wyżej nad horyzon
tem, świeci Wenus jako „Gwiazda Poranna” o jasności-4 ,3m.
Przez teleskop dostrzeżemy tarczę planety o średnicy 22”,
również w fazie zbliżonej do kwadry. W ciągu miesiąca średni
ca planety powoli maleje, przy rosnącej równocześnie fazie.
W drugiej połowie nocy, wysoko na niebie w gwiazdozbio
rze Bliźniąt jest widoczny Mars. W związku ze zbliżaniem się
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A [°]
Rys. 1. Merkury i Wenus nad południowo-wschodnim horyzon
tem (w Warszawie) na początku świtu cywilnego w listopadzie
i grudniu 2007 (około godzinę przed wschodem Słońca)

do opozycji, jasność planety rośnie i pod koniec miesiąca wy
nosi już —1,2m. W tym samym czasie średnica tarczy Marsa
osiąga 15”, co umożliwia dostrzeżenie szczegółów powierzch
niowych już przez niewielkie teleskopy amatorskie, co ułatwi
także jego wysokie położenie na niebie w czasie górowania.
Na początku listopada wieczorem, bardzo nisko nad za
chodnim horyzontem, można jeszcze próbować dostrzec
Jowisza, jednak jego wysokość nad horyzontem w ciągu
miesiąca szybko maleje, co sprawia, że wkrótce ginie on
w brzasku zorzy wieczornej.
W drugiej połowie nocy, w gwiazdozbiorze Lwa, jest wi
doczny Saturn świecący z jasnością 0,7m. Duża wysokość
planety nad horyzontem ułatwia teleskopowe obserwacje
struktur w jej atmosferze oraz układu pierścieni, w szczegól
ności „Przerwy Cassiniego” (do jej zobaczenia wystarczający
jest teleskop o średnicy 10 cm przy powiększeniu 100*).
W pierwszej połowie nocy, w gwiazdozbiorze Wodnika,
można obserwować Urana jako „gwiazdę" o jasności 5,8m.
Wieczorem, na wysokości 20° nad południowym horyzontem,
w gwiazdozbiorze Koziorożca, można natomiast obserwować
Neptuna jako „gwiazdę” o jasności 7,9m.
Planeta karłowata (134340) Pluton znajduje się na nie
bie zbyt blisko Słońca i jest niewidoczna.
Planeta karłowata (1) Ceres jest widoczna przez całą noc
w gwiazdozbiorze Wieloryba: 7 XI: 3h09,9m,+8°08', 7,3m; 17
XI: 3h00,4m,+7°59’, 7,3m; 27 XI: 2h51,5m,+8°00’, 7,5".
W listopadzie w pobliżu opozycji znajduje się jasna planetoida:
(8) Flora, Gasność 8,0m): 7 XI: 3h57,2m, +9°36’; 17 XI:
3h47,3m, +9°25’; 27 XI: 3h36,8m, +9°29’.

Meteory
Od 25 września do 25 listopada promieniują meteory
z kompleksu Taurydów, związanego z kometą krótkookresową
2P/Encke: Południowe Taurydy (STA) i Północne Taurydy
(NTA). Radianty meteorów leżąw gwiazdozbiorze Byka i mają
odpowiednio współrzędne: rekt. 3h28m, deki. +13° oraz rekt.
3h52m, deki. +22°. Maksimum aktywności STA przypada 5 li
stopada, natomiast NTA 12 listopada. W obrębie omawianych
rojów stosunkowo często występują jasne bolidy. W bieżą
cym roku obserwacjom nie będzie przeszkadzał znajdujący
się w pobliżu nowiu Księżyc.
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Od 10 do 23 listopada promieniują meteory z roju Leoni
dów (LEO), związanego z kometą 55P/Tempel-Tuttle. Ra
diant meteorów leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma współrzęd
ne: rekt. 10h08m, deki. +22°. Główne maksimum aktywności
przypada w tym roku 18 listopada o 2:50 UT. Od kilku lat ak
tywność roju była podwyższona (aż do wystąpienia „desz
czów”) w związku z powrotem macierzystej komety w 1998 r.
Pomimo zakończenia się tego okresu, obserwacje wykonane
w roku bieżącym pozwolą na zbadanie struktury nieznanej
jeszcze części strumienia. W obserwacjach w drugiej poło
wie nocy nie będzie przeszkadzał Księżyc w pierwszej kwa
drze.
Od 15 do 25 listopada promieniują meteory z roju alfaMonocerotydów (AMO). Radiant meteorów leży w gwiaz
dozbiorze Jednorożca i ma współrzędne: rekt. 7h48m, deki.
+01°. Maksimum aktywności przypada 22 listopada o 3:10 UT.
Jest to rój o małej aktywności, jednak często sprawia niespo
dzianki. W 1995 r. przez pięć minut ZHR (zenitalna liczba
godzinna) wynosiła dla niego aż ok. 420, a cały rozbłysk trwał
30 min. Analiza analogicznych zjawisk pozwala przypuszczać,
że występują one okresowo co 10 lat. W 2005 r. i 2006 r. nie
zaobserwowano jednak znacząco wyższej aktywności roju,
toteż być może kolejnego rozbłysku AMO można spodzie
wać się w roku bieżącym. Obserwacjom tego bardzo cieka
wego roju będzie niestety przeszkadzał zbliżający się do peł
ni Księżyc.

Rys. 2. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w listopadzie 2007 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea,
VI — Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego
pasa (tarczy planety), wschód na prawo

1d13h Merkury nieruchomy w rektascensji.
2d02h09mGwiazda zmienna >/ Aql (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003],
2d21 h49mGwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,4m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2005],
2d23h Odkrycie gwiazdy xp Leo (5,4m) przy ciemnym brzegu Księ
życa po ostatniej kwadrze, widoczne w całej Polsce (Krosno
23h07m— Gdańsk 23h25m).
4d00h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
5d17h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 4°.
7d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
7d01h Minimalna libracja Księżyca (5,4°) w kierunku Mare Humboldtianum (zacienione)
7d16h19m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
8d02h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 7°.

8d20" Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca
w odległości 19°.
8d22h11m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w„Uranii-PA” 3/2003],
11d01 hl4 m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m.
12d23h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 5°.
13d01n06mGwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
13d22h03m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m.
15d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
15d14h Maksymalna libracja Księżyca (7,6°) w kierunku Sinus Iri
dium (zacieniona).
15d16h Mars nieruchomy w rektascensji.
16d18h32m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],

Południowa czapa biegunowa

Mare
I
Erythraeum I

Tyrrticnom

Data 2007

Rys. 3. Zmiany długości południka central
nego tarczy Marsa (L) o północy UT w li
stopadzie i grudniu 2007. Aby określić dłu
gość południka centralnego Marsa w da
nym momencie, należy pamiętać, że w cią
gu godziny wzrasta ona o ok.15°

5/2007
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Rys. 4. Wygląd tarczy Marsa w teleskopie astronomicznym (północ na dole) w czasie
opozycji w 2007 roku dla różnych wartości długości południka centralnego L
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16d18h52mGwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per)
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spada
od 2,1mdo 3,4m.
17d11h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 2°.
18d19h53mGwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osią
ga minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m
do 6,7m[mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],
18d20h34mGwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osią
ga minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m
do 6,6m[mapka zamieszczona w„Uranii-PA” 5/2006],
19d01h48m Gwiazda zmienna t, Gem (cefeida) osiąga
maksimum jasności (3,6m) [mapka zamieszczona
w „Uranii-PA” 3/2003],
19d09h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 1°.
20d21h14mGwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osią
ga minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m
do 6,7m[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],
22d Gwiazda zmienna długookresowa V Cas (miryda)
(23h11,6m, +59°42’) osiąga maksimum jasności (7,9m)
[mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 4/2004],
22d16h50m Słońce wstępuje w znak Strzelca, jego dłu
gość ekliptyczna wynosi wówczas 240°.
22d20hMinimalna libracja Księżyca (6,2°) w kierunku kra
teru Clavius (zacieniony)
22d22h35mGwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osią
ga minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m
do 6,7m[mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],
23d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za
chodniej.

Rys. 7. Trasa planety karłowatej (1) Ceres na tle gwiazd gwiazdozbioru Wie
loryba w listopadzie i grudniu 2007 (zaznaczone gwiazdy do 10m)
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Rys. 8. Trasa planetoidy (8) Flora na tle gwiazd gwiazdozbioru Byka w listo
padzie i grudniu 2007 (zaznaczone gwiazdy do 10m)
23d18h41mGwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum jasności
(3,5m).
23d21h47mGwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga minimum ja
sności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka zamieszczo
na w „Uranii-PA" 5/2006],
Leonidów (LEO) w okresie od 15 do 20 listopada 2007

24°17h Uran nieruchomy w rektascensji.
25d19h57m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga minimum
jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,4m [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 1/2005],
27d Gwiazda zmienna długookresowa R Aqr (miryda) (23h43,8m, -15°17’)
osiąga maksimum jasności (6,5m) [mapka zamieszczona w „UraniiPA" 3/2003],
27d07h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 1°.
28d13h Maksymalna libracja Księżyca (8,3°) w kierunku Mare Fecunditatis (zacienione)
29d02h38m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga minimum ja
sności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m[mapka zamieszczo
na w „Uranii-PA" 5/2006],
29d03h29mGwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum jasności
(3,5m).

Monocerotydów (AMO) w okresie od 15 do 25 listopada 2007
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30d19h06m Gwiazda zmienna i\ Aql (cefeida) osiąga maksimum jasności
(3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 4/2003],
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kalendarz astronomiczny 2007

Grudzień
Słońce
Stonce w swym ruchu rocznym po ekliptyce zmierza
w kierunku punktu przesilenia zimowego: 22 grudnia osią
ga najniższy punkt ekliptyki pod równikiem niebieskim
i wstępując w znak Koziorożca rozpoczyna astronomiczną
zimę. Dni są nadal coraz krótsze. W Warszawie 1 grudnia
Słońce wschodzi o 6h22m, zachodzi o 14h27m, 22 grudnia
wschodzi o 6h43m, zachodzi o 14h25m, a 31 grudnia wscho
dzi o 6h45m, ale zachodzi o 14h32m.
Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data 2007
XII

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
XII 31
2008 I 2

P [°]

Bnt°]

LnH

16,26
15,48
14,69
13,86
13,02
12,16
11,28
10,39
9,48
8,56
7,62
6,68
5,73
4,77
3,80
2,84
1,87

0,94
0,69
0,43
0,18
-0,08
-0,34
-0,59
-0,85
-1,10
-1,36
-1,61
-1,86
-2,10
-2,35
-2,59
-2,83
-3,07

9,59
343,23
316,88
290,52
264,17
237,82
211,47
185,12
158,77
132,42
106,07
79,72
53,38
27,03
0,69
334,35
308,01

a

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
1d17h28mi 29d01h15
ka tarczy wynosi 0°.

fi

Rys. 9. Jowisz nad południowo-zachodnim horyzontem (w War
szawie) pod koniec zmierzchu cywilnego w grudniu 2007 (około
godzinę po zachodzie Słońca)

- heliograficzna długość środ-

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w pierwszej poło
wie grudnia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym mie
siącu następująca: ostatnia kwadra 1d12h44m, nów9d17h40m,
pierwsza kwadra 17d10h17m, pełnia 24d01h16m i ponownie
ostatnia kwadra 31d07h51m. W apogeum Księżyc
znajdzie się 6d16h53m, natom iast w perygeum
22d10h15m.

Przez całą noc widoczny jest Mars. W dniu 18 grudnia
planeta znajdzie się najbliżej Ziemi, w odległości „zaled
wie” nieco ponad 88 tys. km, dzięki czemu jej jasność osią
gnie aż -1 ,6 m. Nawet mniejsze teleskopy amatorskie po
zw olą w tym okresie na dostrzeżenie szczegółów po
wierzchniowych na tarczy planety, która osiągnie średnicę
aż 16". Bardzo pomocne będzie niezwykle wysokie poło
żenie Marsa na niebie, górującego na wysokości aż 65°
nad horyzontem. Pamiętajmy, że użycie pomarańczowych
filtrów obiektywowych bądź okularowych poprawia kontrastowość szczegółów powierzchniowych Marsa, znacznie
ułatwiając ich dostrzeżenie. Grudzień jest też okresem, gdy
przy pomocy większych teleskopów amatorskich można
próbować zaobserwować naturalne satelity Marsa: Phobosa (11,6m) i Deimosa (12,7m). Niezbędny do tego jest jed
nak teleskop o średnicy zwierciadła przynajmniej 20 cm
oraz zasłonięcie samej, oślepiająco świecącej, planety.
Jowisz zachodzi niedługo po zachodzie Słońca i jest
niewidoczny.
W drugiej połowie nocy w gwiazdozbiorze Lwa może
my nadal obserwować Saturna o jasności 0,5m. Planeta
zbliża się do lutowej opozycji, dzięki czemu przez teleskop
zobaczymy jej tarczę o średnicy prawie 20”. W tym samym
czasie układ pierścieni Saturna osiągnie rozpiętość 40” przy
małym nachyleniu ich płaszczyzny do Ziemi, co ułatwi
znacznie dostrzeżenie słabych księżyców planety nawet

Planety i planetoidy
Merkury znajduje się na niebie w pobliżu Słoń
ca i jest niewidoczny.
Poranne warunki obserwacji Wenus w porów
naniu z listopadem praktycznie nie ulegnązmianie,
jednak w ciągu miesiąca zmniejszy się dosyć znacz
nie wysokość planety nad południowo-wschodnim
horyzontem, w ostatnim dniu roku wynosząc, na
początku świtu cywilnego, już tylko 15°. Przez tele
skop można zobaczyć zmniejszającą się tarczę pla
nety w fazie zmierzającej do pełni.
5/2007

nocnych Taurydów (STA i NTA) w okresie od 30 września do 30 listopada
2007
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Komety
W grudniu w pobliżu Ziemi (2 stycznia 2008 r. w odleg
łości minimalnej 0,2527 j.a.) znajdzie się jasna kometa krót
kookresowa 8P/Tuttle: 1 XII: 20h48,3m, +83°44’, 9,5m; 10
XII: 23h05,9m, +78°44’, 8,4m; 20 XII: 00h36,3m, +64°38', 7,1m,
30 XII: 1h28,3m, +34°17’, 6,0m.
Obserwacje komety ułatwi jej niezwykle wysokie poło
żenie na niebie. W związku z tym, że będzie to zapewne
obiekt silnie rozmyty, o średnicy kilkunastu minut kątowych
(mniej więcej połowy średnicy tarczy Księżyca), najlepszym
sprzętem obserwacyjnym do jej dostrzeżenia będzie lor
netka. Pamiętajmy również, że położenie komety, a zwłasz
cza jej jasność, mogą się nieco różnić od przewidywanych.
UWAGA: w nocy z 30 na 31 grudnia 2007 kometa 8P/Tuttle widoczna będzie na tle galaktyki spiralnej M33 w gwiaz
dozbiorze Trójkąta, przy czym obydwa obiekty powinny
mieć praktycznie tę samą jasność!

Meteory
(GEM) w okresie od 5 do 20 grudnia 2007, Monocerotydów (MON)
od 30 listopada do 15 grudnia 2007 i sigma Hydridów (HYD) od 5 do
15 grudnia 2007

przez teleskopy amatorskie. Już przez lornetkę dostrzeże
my Tytana (8,0m), teleskop o średnicy 10 cm umożliwi zo
baczenie Tethys (10,1m), Dione (10,3m), Rheę (9,6m) i lapetusa (od 10,1m w maksymalnej elongacji zachodniej do
12,1mw maksymalnej elongacji wschodniej), natomiast te
leskop o średnicy 25 cm pozwoli powiększyć naszą „kolek
cję” o Mimasa (12,8m) i Enceladusa (11,6m).
Urana można obserwować wieczorem w gwiazdozbio
rze Wodnika, na praktycznie stałej wysokości ok. 30° nad
południowo-zachodnim horyzontem.
Również wieczorem można próbować dostrzec znacz
nie słabszego Neptuna, jednak będzie to trudne w związ
ku z położeniem zaledwie 16° nad południowo-zachodnim
horyzontem (w półtorej godziny po zachodzie Słońca).
Planeta karłowata (134340) Pluton nadal znajduje się
na niebie w pobliżu Słońca i jest niewidoczna.
Planeta karłowata (1) Ceres jest nadal widoczna przez
całą noc w gwiazdozbiorze Wieloryba: 7 XII: 2h44,1m,+8°13’,
7,7m; 17 XII: 2h38,8m,+8°38’, 7,9m; 27 XII: 2h36,1"\+9°14',
8 , 1m.

W grudniu w pobliżu opozycji nadal znajduje się jasna
planetoida:
(8) Flora, Gasność 8,4m): 7 XII: 3h27,8m, +9°51’; 17X11:
3h21,6m, +10°31’; 27 XII: 3h19,1m, +11°27’, 6 I 2008: 3h20,3m,
+12°34’.

od 15 grudnia 2007 do 15 stycznia 2008

234

Od 27 listopada do 17 grudnia promieniują meteory ze
słabo zbadanego roju Monocerotydów (MON). Radiant
meteorów leży w gwiazdozbiorze Jednorożca i ma współ
rzędne: rekt. 6h40m, deki. +8°. Maksimum aktywności MON
przypada w tym roku 9 grudnia, jednak istnieją obserwacje
świadczące również o drugim maksimum, ok. 16 grudnia.
Strumień jest wizualnie słaby, jednak bardzo mało zbada
ny i pilnie wymagający obserwacji, zwłaszcza że tegorocz
nym obserwacjom meteorów nie będzie przeszkadzał Księ
życ, znajdujący się dokładnie w nowiu.
Od 3 do 15 grudnia promieniują meteory z równie sła
bo zbadanego roju cr-Hydrydów (HYD). Radiant mete
orów leży w gwiazdozbiorze Hydry i ma współrzędne: rekt.
8h28m, deki. +2°. Maksimum aktywności HYD przypada
w tym roku 12 grudnia, chociaż niektóre dane wskazują
na istnienie dodatkowego maksimum sześć dni wcześniej.
Podobnie jak poprzedni, strumień ten jest również wizu
alnie słaby, jednak też bardzo słabo zbadany i pilnie w y
magający obserwacji. Tegorocznym obserwacjom mete
orów nie będzie przeszkadzał Księżyc, znajdujący się tuż
po nowiu.
Od 7 do 17 grudnia promieniują meteory z roju Geminidów (GEM) związanego z planetoidą (prawdopodobnie
„wygasłą” kometą) (3200) Phaeton. Radiant Geminidów
leży w gwiazdozbiorze Bliźniąt i w momencie maksimum
aktywności w dniu 14 grudnia o 16:45 UT ma współrzędne
rekt. 7h28m, deki. +33°. Strumień jest zawsze obfity, jednak
jego wewnętrzna struktura pozostaje nadal słabo zbada
na, toteż wymaga on obserwacji nie
tylko w momencie przewidywanego
maksimum. W obserwacjach tych
meteorów także nie będzie prze
szkadzał zbliżający się do pierwszej
kwadry Księżyc.
Od 12 grudnia do 23 stycznia
promieniują meteory ze słabo zba
danego roju Coma Berenicidów
(COM). R adiant m eteorów leży
w gwiazdozbiorze Warkocza i ma
współrzędne: rekt. 11 h40m, deki.
+25°. Maksimum aktywności COM
przypada w tym roku 20 grudnia.
Strumień jest wizualnie słaby, jed-
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Rys. 13. Mapa gwiazdozbioru Perseusza do obserwacji gwiazdy
zmiennej zaćmieniowej fi Per (3h08m10,1s, +40°57'20”) (Algola). Po
dane jasności gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 30°, północ
u góry)

Rys. 14. Mapa gwiazdozbioru Cefeusza do obserwacji gwiazdy zmien
nej ó Cep (22h29m10,3s, +58°24'55”). Podane jasności gwiazd po
równania (pole widzenia wynosi 30°, północ u góry)

nak bardzo interesujący i w ym agający obserwacji, zw łasz
cza w celu wyznaczenia dokładnego momentu maksimum.
Tegorocznym obserwacjom meteorów będzie przeszkadzał
zbliżający się do pełni Księżyc, jednak po jego zachodzie
pozostanie jeszcze nieco czasu na w ykonanie w artościo
w ych obserwacji.

9d01h23m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],

*

*

9d05h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 5°.
9d21h04m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
10d00h Maksymalna libracja Księżyca (6,8°) w kierunku krateru
Plato (zacieniony).

*

1d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.

10d18h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 5°.

1d11h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.

12d01h05m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji za
chodniej w odległości 22”.

3d23h46m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m.
4d00"11m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA’’ 5/2006].
5d00h40m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji za
chodniej w odległości 21”.
5d01h Minimalna libracja Księżyca (6,1°) w kierunku Mare Humboldtianum (zacienione).
5d19h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 7°.
5d23h40m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji za
chodniej w odległości 21”.
6d20h35mGwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga mi
nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m.
7d23h21mGwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum ja
sności (3,5m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 4/2003],
8“ Gwiazda zmienna długookresowa T Cep (miryda) (21h09,6m,
+68°29’) osiąga maksimum jasności (6,0m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 4/2003],
8d01h00m Księżyc Marsa Deimos w maksymalnej elongacji za
chodniej w odległości 54”.
8d01h25m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji
wschodniej w odległości 21”.
9d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
9d00h25m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji
wschodniej w odległości 21".
5/2007

Rys. 15. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w grudniu 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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kalendarz astronomiczny 2007
13d00h00m Księżyc Marsa Phobos w maksy
malnej elongacji zachodniej w odległości
22 ” .

13d02h00mKsiężyc Marsa Deimos w maksy
malnej elongacji zachodniej w odległo
ści 55”.
14d02h35m Gwiazda zmienna zaćmieniowa
WW Aur osiąga minimum jasności. Ja
sność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m
[mapka zamieszczona w „U ra n ii-P A ”
5/2006],
14d12h Minimalna libracja Księżyca (6,4°)
w kierunku Oceanus Procellarum (zacie
niony).
14d20h Złączenie Neptuna z Księżycem
w odl. 1°.
14d23h30m Księżyc Marsa Deimos w maksy
malnej elongacji wschodniej w odległości
55”.
15d03h35m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida)
osiąga maksimum jasności (3,5m) [map
ka zamieszczona w „Uranii-PA" 4/2003],

d o 6 ,5 m)

16d16h Złączenie Urana z Księżycem w o d l. 1°.
17d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
17d15h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.

25d Gwiazda zmienna długookresowa T Aqr (miryda) (20h49,9m,
-5°09’) osiąga maksimum jasności (7,7m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 3/2003],
25d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.

18d Gwiazda zmienna długookresowa R Gem (miryda) (7h07,4m,
+22°42') osiąga maksimum jasności (7,1m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 5/2005],
18d18h05m Gwiazda zmienna zaćmieniowa 1143 Cyg osiąga mi
nimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,4m[map
ka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2005],
18d23h Mars najbliżej Ziemi, w odległości 88 158 350 km.
19d03h Maksymalna libracja Księżyca (6,9°) w kierunku krateru
Schickard (zacieniony).
19d03h47mGwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],
20d111' Saturn nieruchomy w rektascensji.
20d20h Złączenie Merkurego z Jowiszem w odl. 2°.
21 d21h Zakrycie gromady otwartej Plejady przez ciemny brzeg
Księżyca przed pełnią, widoczne w całej Polsce, z wyjątkiem
jej krańców południowych (Szczecin 21h43m — Grudziądz
22h17m). Przez Polskę południową przechodzi pas zakryć brze
gowych poszczególnych gwiazd gromady, np. linia zakrycia
brzegowego 20 Tau (Maia, 3,9m) przechodzić będzie 7 km na
południe od Opola (22h36m) oraz 20 km na południe od San
domierza (22h41m).
22d06h08mSłońce wstępuje w znak Koziorożca, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 270°; rozpoczyna się zima astrono
miczna.
23d Gwiazda zmienna długookresowa R LMi (miryda) (9h45,6m,
+34°31’) osiąga maksimum jasności (7,1m) [mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 5/2005],
23d03h Minimalna libracja Księżyca (6,5°) w kierunku krateru
Maurolycus (oświetlony).
23d07h Jowisz w koniunkcji ze Słońcem.
24d03h Zakrycie planety Mars (-1 ,6m) przez Księżyc w pełni, wi
doczne w całej Polsce (Gdańsk 3h35m— Kraków 3h45m).
24d04" Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 0,2°.

25d23h26m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,5m).
26d22h18m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m.
27d13h Maksymalna libracja Księżyca (7,0°) w kierunku Mare
Fecunditatis (zacienione).
27d21h33m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA" 5/2006],
28d19h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
29d16h16mGwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum
jasności (3,6m) [mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2003],
29d19h07m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1mdo 3,4m.
29d22h54m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9mdo 6,7m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],
31d18h47mGwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8mdo 6,6m[mapka
zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2006],
UWAGA: Mom enty wszystkich zjawisk podane s ą w cza
sie uniwersalnym UT (G reenwich).
A by otrzym ać datę w obow iązującym w listopadzie
i grudniu w Polsce „czasie zim ow ym ” , należy dodać 1 go
dzinę.
M omenty złączeń planet z Księżycem podane są dla
współrzędnych Warszawy. Dla każdego złączenia podano
momenty największego zbliżenia obiektów na niebie. Poda
ne s ą wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Polsce.
P odano je d yn ie te m aksym alne elongacje Phobosa
i Deim osa, które za ch o d zą w pobliżu górow ania Marsa
w Polsce, w okresie nowiu Księżyca.
W spółrzędne równikowe podane s ą dla Epoki 2000.0.
O pracował T. Ściężor

24d21h Mars w opozycji do Słońca.
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poradnik obserwatora

Interesujące obiekty: Warkocz Bereniki
Obiekt

Rodzaj
obiektu
GO
GK
G
GK
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
GK
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

a
[h :m :s]
12:25:00,0
13:12:55,3
12:56:43,8
13:16:27,0
12:25:23,9
12:50:26,5
12:22:54,9
12:31:59,0
12:36:20,5
12:35:57,8
12:31:24,1
12:18:49,3
12:20:06,7
12:35:26,4
12:28:29,3
12:13:47,8
12:29:48,7
12:26:27,1
12:21:12,9
12:10:06,2
12:29:00,0
12:30:02,0
12:22:31,8
12:19:50,8
12:18:08,4
12:43:42,5
12:15:05,0
12:47:45,7
12:04:11,0
12:25:55,6
12:49:38,7
12:23:57,8
12:09:17,8
12:15:39,2
12:28:15,5
12:36:56,4
12:23:35,2
12:26:56,4
12:17:36,9
12:10:33,6
12:21:32,9
13:00:08,3
12:19:30,6
12:27:02,5
12:29:53,3
12:54:40,7
12:25:14,7
12:25:12,4
13:29:19,0
12:34:50,9
12:25:25,5
12:13:47,2
12:17:11,4
12:22:31,4
12:59:35,8
12:31:39,5
12:30:52,2
12:10:37,5
12:21:42,2

ó

V
[mag.]
1,8
7,7
8,5
9,0
9,1
9,3
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,7
10,1
10,1
10,1
10,1
10,2
10,3
10,3
10,4
10,4
10,4
10,5
10,5
10,6
10,6
10,7
10,7
10,7
10,9
11,0
11,0

+26:00:00
Melotte 111
+18:10:11
M 53
+21:40:59
M 64
+ 17:41:55
NGC 5053
+18:11:27
M 85
+25:30:30
NGC 4725
+15:49:22
M 100
+14:25:11
M 88
+25:59:16
NGC 4565
+27:57:35
NGC 4559
+25:46:31
NGC 4494
+14:25:03
M 99
+29:16:49
NGC 4278
+14:29:47
M 91
+17:05:03
NGC 4450
+14:53:58
M 98
+13:25:47
NGC 4473
+31:13:25
NGC 4414
+18:22:58
NGC 4293
+18:32:33
NGC 4147
+13:58:43
NGC 4459
+13:38:13
NGC 4477
+29:53:45
NGC 4314
+29:36:49
NGC 4274
+28:10:31
NGC 4251
+16:23:37
NGC 4651
+33:11:51
NGC 4203
+13:45:44
NGC 4689
+18:26:36
NGC 4064
+18:12:51
NGC 4394
+15:09:53
NGC 4710
+16:41:36
NGC 4350
+29:55:40
NGC 4136
11,1
r +13:54:07
NGC 4208
11,1
+28:37:17
11,2
NGC 4448
11,2
+14:13:03
NGC 4571
+16:43:22
11,2
NGC 4340
+15:02:52
11,2
NGC 4419
+29:36:27
11,4
NGC 4245
+30:24:07
11,4
NGC 4150
11,4
+14:36:24
NGC 4298
+27:58:35
11,5
NGC 4884
+14:52:40
11,5
NGC 4262
+15:27:39
11,5
NGC 4421
+14:04:07
11,5
NGC 4474
+28:56:17
11,6
NGC 4793
+15:36:28
11,6
NGC 4379
h
+14:45:44
11,7
NGC 4377
11,8
+17:03:06
NGC 5172
+15:33:04
11,8
NGC 4540
11,8
+16:28:12
NGC 4383
+13:25:29
11,8
NGC 4189
+15:19:24
11,8
NGC 4237
+15:32:17
11,8
NGC 4312
+27:57:34
11,9
NGC 4874
+16:51:10
11,9
NGC 4498
+16:45:33
NGC 4489
11,9
+16:01:59
11,9
NGC 4152
+14:35:54
11,9
NGC 4302
G — galaktyka, GK — gromada kulista, GO — gromada otwarta
5/Q007

Rozmiary
kątowe
275'
13'
10,0'x5,4'
10'
7,1'x5,5'
10,7’*7,6’
7,4'x6,3'
6,8'x3,7'
15,8'x2,1'
10,7'x4,4'
4,8'x3,5'
5,4'x4,7'
4,1'x3,8'
5,4'x4,3'
5,2'x3,9'
9,8'x2,8'
4,5'x2,5'
3,6’x2,0'
5,6'x2,6'
4,4'
3,8’x2,8'
3,8'x3,5'
4,2'x3,7'
6,8'x2,5'
3,6'x1,5’
4,0'x2,6'
3,4'x3,2'
4,3'x3,5'
4,4'x 1,7'
3,6’x3,2'
4,9'x1,2'
3,0'x1,4'
4,0'x3,7'
3,2'x2,0'
3,9'x1,4'
3,6'x3,2'
3,5'x2,8'
3,3’x1,1'
2,9'x2,2’
2,3'x1,6'
3,2'x1,8'
2,8'x2,0'
1,9’x1,7'
2,7'x2,0'
2,4'x1,4'
2,8'x1,5'
1,9'x1,6'
1,7'x1,4'
3,3'x1,7’
1,9'x1,5'
1,9’x 1,0'
2,4’x1,7'
2,1’x1,3'
4 ,6 'x i,r
1,9'x1,9'

Obserw. wizualne
D[mm] / pow.
30-50/8-15x
50-70/20-60x

Obserw. fotograficzne
D[mm] /F[mm]
25-50/30-80
50-70/200-800

60-90/40-80x

60-80/400-1000

100/40-80x

100/800-1200

120/60-100x

120/1000-1500

150/80-100x

150/1500-2000

170-200/100x

150-200/2000

200-250/120x

200-250/2000

3,0'x1,6'
1,7'x1,5'
2,2'x1,7'
5,5'x1,0'
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recenzje U-PA
Honorata Korpikiewicz: KOSMOEKOLOGIA. Obraz zjawisk. Wyd.
Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 204.
Pojawiła się pozycja będąca poniekąd
kontynuacją monografii pt. Kosmologia
z elementami etyki holistycznej. Hipote
za Gai — Uranosa (zob. „Urania—PA”,
1/2004), jednak w porównaniu z po
przednią jest niestety słabsza, mniej
zborna i ześlizguje się w mistycyzm —
który nie przystoi przedstawicielom
nauk ścisłych.
W rozdziale 1. Autorka zastanawia się
nad harmonią i symetrią we Wszechświecie, chociaż od dawna wiadomo, iż w Ko
smosie jest więcej ładu niż chaosu („od
chaosu do Kosmosu” — jak to ładnie ujął
Bronisław Kuchowicz). Zbyt wiele chy
ba uwagi poświęca mistycyzmowi pitagorejskiemu i platońskiej doskonałości
Świata. Niemniej to racja, że przyroda jest
głęboko matematyczna: nawet tak for
malne twory jak liczby urojone Cardana,
mechanika macierzowa Heisenberga, czy
wysoce abstrakcyjne jak przestrzenie nie
skończenie wielowymiarowe Hilberta
doskonale opisują realny świat fizyczny
(mam tu na myśli także astronomię i ko
smologię— np. tzw. przestrzeń Minkowskiego wykorzystującą do opisu czaso
przestrzeni pojęcie liczby urojonej).
Niestety, niewiele to ma wspólnego z ide
ami Platona — oprócz jego genialnej in
tuicji.
Dość dużo miejsca Autorka poświę
ciła historycznym rozważaniom o do
skonałości ruchów niebieskich (właści
wie: kosmicznych) oraz współczesnym,
poświęconym zagadnieniu rezonansu
i harmonii — w tym sławetnej Regule
Titiusa-Bodego. Ciekawe tu jest stwier
dzenie, iż funkcjonowanie organizmu
człowieka zależy głównie od środowi
ska zewnętrznego (kosmicznego), z cze
go nie wszyscy zdają sobie sprawę. Jest
to zresztą naczelna teza kosmoekologii
w ujęciu Korpikiewicz.
Następny rozdział przedstawia pro
blem różnorodności Wszechświata —
w odniesieniu do jednorodności, złożo
ności, rozwoju (materii), unifikacji praw
fizyki. Dalej Autorka wdaje się w dy
wagacje na temat piękna teorii a pięk
nem Wszechświata, aby znowu powró
cić do zagadnień kosmologicznych
dotyczących symetrii, asymetrii, łama
238

nia symetrii w procesach zachodzących nu w atmosferze. Przecież w mezozoiku
w Kosmosie. Wywody te są natury fi względna zawartość tlenu mogła wyno
lozoficznej, nie poparte żadnymi obli sić nawet 29%, jak na to wskazują pew
czeniami. Stąd wynika też pytanie ne dane, a mimo to, czy może raczej wła
odnoszące się do uprzywilejowanej rze śnie dlatego, biosfera bujnie się rozwijała.
czywistości, związanej z tzw silną (albo Inna sprawa, że mogłaby nie powstać
ostateczną) zasadą antropiczną, która cywilizacja techniczna, ponieważ przy
jednak mam za mało kształcącą tauto tak dużej koncentracji wolnego tlenu
logię.
większość metalowych przedmiotów
Autorka (nie tylko zresztą ona) fascy (zwłaszcza z żelaza) korodowałaby bły
nuje się prahinduską zasadą kosmolo skawicznie.
giczną. Uważam jednak, iż zupełnie ina
Rozdział 4. Rytmy Wszechświata jest
czej była ona rozumiana w starożytności nader kontrowersyjny. Oczywiście zda
niż obecnie, kiedy wkłada się w nią nowe jemy sobie sprawę z możliwości istnie
treści obce dawnym wyobrażeniom. Na nia takich rytmów, ale są one bardzo sła
der to przypomina przyrównywanie czte bo rozpoznane czy udokumentowane.
rech żywiołów Arystotelesa do czterech I niezbyt mi się podoba, chociaż to ład
stanów materii wyróżnianych współcze nie wygląda, przytaczanie symbolu jin
śnie. Podobne zastrzeżenia mam do hi jang. Równie dobrze można by stwier
potezy Gai, a nawet mnogości Gai. Jest dzić, że i Marx się na nim wzorował
to moim zdaniem nadinterpretacja real tworząc teorię jedności przeciwieństw.
nych faktów i zależności istniejących 1 ten rozdział jest przedziwną miesza
w świecie przyrody. Prawdą jest nato niną najróżniejszych pojęć; krótko mó
miast konieczność występowania bioróż- wiąc — jest niespójny i przypomina nie
norodności, ale to nie należy już do astro co cicer cum caule. Wart jest on uwagi
nomii czy kosmologii, lecz do inżynierii tylko ze względu na rozmaite, niekiedy
środowiska, którą też pozwalam sobie re cenne informacje i trafne spostrzeżenia,
które jednak wymagałyby oddzielnego
prezentować.
Rozdział 3. znowu traktuje o Wszech- opracowania, a nie wtłoczenia ich w ra
świecie — tym razem nierównowago my jednego rozdziału.
Przedostatni rozdział — O harmonii
wych. Otwiera go wprowadzenie entro
pii Kosmosu. Dzięki możliwości istnienia istnienia — sprawia wrażenie, jakby zo
stanów nierównowagi entropia Wszech stał „doczepiony” do reszty monogra
świata jako całości niekoniecznie musi fii. Niewiele w nim o Wszechświecie
wzrastać. Dalej Autorka rozważa zagad oprócz końcowego podrozdziału pt.
nienie inflacji oraz ewolucji Wszechświa Harmonia z Wszechświatem według ko
ta, w tym nukleosyntezę i ewolucję smoekologii, w którym ze zdumieniem
gwiazd, by przejść do kwestii nierówno przeczytałem o ... astrologii medycznej
wagi atmosfer planetarnych, także do (!), o pojęciach: prana, ki, mana, rurównowagi i nierównowagi w procesach ach, czakram... Wymieszane to jest
życiowych. Niestety cały ten rozdział, z całkiem normalnym porządkiem rze
chociaż zawiera cenne informacje, jest czy (sen, pożywienie) i, już całkiem nie
dość chaotycznie napisany. Nie wszyst wiadomo dlaczego, z heliakalnymi
kie przemyślenia są też do końca dopro wschodami gwiazd. Oczywiście, moż
wadzone. Na przykład, pisząc o „naj na rozważać różne wzorce kulturowe
większej katastrofie ekologicznej”, jaką czy cywilizacyjne, ale nie wolno ich
było pojawienie się w atmosferze wol w tak beznadziejny sposób kompilować.
nego tlenu, Autorka nie zwraca uwagi na Nie można mieszać wyrafinowanej ko
dwie okoliczności: po pierwsze dzięki tej smologii kwantowej z mistycyzmem
„katastrofie” istnieje m. in. człowiek, po Wschodu.
drugie atmosfera Ziemi jest „nienatural
Zamieszczane Posumowanie rozwa
na” i gdyby nie organizmy zdolne do fo żań stanowi w istocie komentarz do ca
tosyntezy, to wolny tlen zniknąłby z po łej monografii i w pewien sposób po
wietrza w przeciągu około 300 lat! rządkuje zebrany w niej materiał.
Oprócz tego nie bardzo rozumiem czar Niemniej jednak wypada stwierdzić, iż
nowidztwo Lovelocka na temat zagrożeń jest to „migotliwy obraz zjawisk”.
związanych ze wzrostem zawartości tle
T. Zbigniew Dworak
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astronomia i muzyka

Letnie varia
ajnowsza płyta Klausa Schulze
„Kontinuum” po długim ocze
kiwaniu wreszcie dotarła, lecz
pomimo obiecującej okładki (i tytułu)
nie dostarczyła mi kosmicznych wrażeń
— kontinuum okazało się bardziej cza
sowe niż przestrzenne — choć sam ma
teriał muzyczny powinien zadowolić
każdego klausomaniaka. Muzyka zgra
na na kartę pamięci telefonu komórko
wego towarzyszyła mi w wakacyjnych
podróżach, a było ich trochę...
Do Olsztyna zawitałem obowiązko
wo na Elektroniczne Pejzaże Muzycz
ne, organizowane już po raz trzeci na
dziedzińcu olsztyńskiego zamku w ra
mach Olsztyńskiego Lata Artystyczne
go. Tym razem pod tablicą ręką samego
Kopernika wykonaną i pod nocnym nie
bem usianym migoczącymi gwiazdami
działo się niesamowicie dużo, ale oka
zji do odlotu w Kosmos nie było za wiele
— jedynie przy melancholijnych dźwię
kach suity Jarosława Degórskiego moż
na było trochę poszybować w przestrze
ni, ale szalenie barwne wizualizacje
w wykonaniu występujących licznie
grup teatralnych szybko kierowały uwa
gę na bardziej przyziemne aspekty (choć
całkiem ładne i ciekawe).
Kolejna, znacznie odleglejsza podróż,
związana z odwiedzaniem rodziny i za
pewnieniem mojej studentce astronomii
pracy (coby na dalsze studia środki wła
sne miała, a przy okazji poznała kraj

N

Oorta i paru innych znanych astrono chcieli ogladać, więc przygotowałem
mów) doprowadziła mnie do Cekcyna spory zestaw muzyki, która mogłaby to
koło Tucholi, gdzie odbywa się inna cy warzyszyć nocnym astroobserwacjom.
kliczna impreza el-muzyczna pod trochę Zaryzykowałem jednak telefon do przy
pretensjonalną nazwą „The Day o f Elec jaciela, Maćka Wierzchowskiego (Vantronic Music”. Jako gwiazda wieczoru dersona), i zapytałem go, czy chciałby za
wystąpił tam Marek Biliński i pomimo grać swoją kosmiczną muzykę na żywo,
snucia swoich słynnych „Kosmicznych dla miłośników astronomii. Okazało się,
opowieści” oraz suity „E = mc2” (a ra że ma akurat urlop i pojechaliśmy do Nie
czej, wg kompozytora, nie równa się) tu dźwiad razem.
również trudno było odnaleźć
harmonię Wszechświata czy
choćby jakieś „kosmiczne”
dźwięki (może to przez ten
deszcz, który uparcie próbo
wał rozgonić licznie zgroma
dzoną publiczność?).
„Do trzech razy sztuka”,
jak mawia stare porzekadło,
i wreszcie udało się!
Organizatorzy Ogólnopol
skiego Z lotu M iłośników
Astronomii z Pałucko-PomorVanderson na OZMA XI w Niedźwiadach. Fot. JotDe
skiego Stowarzyszenia AstroNie ukrywam, sam byłem zaskoczo
nomiczno—Ekologicznego zaprosili mnie
ny
i zauroczony tworzonymi przez nie
w tym roku do Niedźwiad, aby podzielić
go
klimatami,
kojarzącymi się nieodpar
się z uczestnikami swoja meteorytową
cie
z
muzyką
zespołu
Tangerine Dream
pasją. Zgodziłem się i zaproponowałem
jeszcze jeden temat, bezpośrednio zwia- z przełomu lat 60. i 70., kiedy to cały
zany z niniejszym uranijnym działem: świat pasjonował się pierwszymi lotami
w Kosmos. A że pogoda dla obserwacji
,Astronomia i muzyka”.
Propozycja grzecznie, aczkolwiek bez okazała się niełaskawa, koncertu wysłu
entuzjazmu, została przyjęta i uwzględ chała liczna grupa ozmowiczów. Nie oby
niona w programie zlotu na nocne godzi ło się bez bisowania...
Jacek Drążkowski
ny. No tak, w nocy wszyscy Perseidy bedą

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2007 (6 zeszytów) kosztuje 54 zł (zagraniczna 70 zł).
Cena pojedynczego zeszytu 10 zł. W płaty prosimy kierować na konto:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Bank M illennium S.A. o/Toruń
Nr 44 116022020000000055305241
W szelkich informacji o prenum eracie i zakupie numerów archiwalnych
„Postępów Astronom ii” i „Uranii-PA” udziela:
Karolina Wojtkowska
Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
E-mail: urania@ astri.uni.torun.pl
tel/fax (0-56) 611 30 1 4 / 6 1 1 30 08
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Krzyżówka

53/^007
U±*tuiiu-.PA

Xiijjoj) k 'jiilv .ir jm z y

relaks z Uranią

i_____________i

W

r„Uranii-PA” nr 3/2007 za
m ieściliśm y k rzy żó w k ę,
której rozwiązaniem jest na
zwisko zmarłego w tym roku wielkiego
astronoma: BOHDAN PACZYŃSKI.
Nagrody w postaci płyt CD z muzyką
Józefa Skrzeka wylosowali: Mariusz
Chlebowski ze Swarzędza i Lech Fa
landysz z Gdańska. Gratulujemy, nagro
dy wyślemy pocztą.
Do rozwiązania nowej krzyżówki tra
dycyjnie wystarczy zapoznanie się z za
wartością bieżącego zeszytu „U ranii-PA ”. Wyrazy w zaznaczonych kratkach
diagramu utworzą hasło, które jest roz
wiązaniem.
Wśród autorów prawidłowych odpo
wiedzi rozlosujemy dwie nagrody książ
kowe. Na rozwiązania czekamy do koń
ca października br. Osoby nie będące
prenum eratoram i „U ranii-PA ” , aby
wziąć udział w losowaniu, muszą dołą
czyć do rozwiązania kupon umieszczo
ny w lewym górnym rogu tej strony. Pre
numeratorzy mogąprzesyłać rozwiązania
drogą elektroniczną.

1. Planetoida badana fotometrycznie
w Kielcach
2. Jednostka strumienia
3. Może być kometarna
4. Anioł śmierci w islamie
5. Gwiazdozbiór z „cudną”
gwiazdą
6. Jeden z odkrywców promieniowania radiowego Jowisza
7. Promieniują w listopadzie
8. Był nim Tadeusz Przypkowski
9. Kierownik Zakładu Astrofizyki AŚ
10. Związane z kometą 2P/Encke
11. Autor „Matematycznych zasad
filozofii przyrody”
12. Fort w Krakowie
13. Jest nią? Gemini
14. Twórca suity „Echoes
Of Darkness”
15. Sformułował prawa ruchu
planet
16. Znany polski poszukiwacz
meteorytów
17. Siedziba stacji satelitarnych
18. Autor galerii obiektów NGC
19. Był przy „Amerykance”

Słowa pomocnicze w krzyżówce z Uranii-PA 3/2007:
1. Rozbłysk; 2. Obłok; 3. Whitney; 4. Oktaedryt; 5. MEADE; 6. Supernowa; 7. Szpilki;
8. Plejady; 9. Woszczyk; 10. Grudziądz; 11. Henryk; 12. Słońce; 13. HESS; 14. Skrzek; Spitzer.

T im e lin e of S o lar-T errestrial Physics
T h e S c ie n tis ts and th e ir Id e as th a t led us to o u r present
u n d ers ta n d in g of S p ace W eath er

" M y m essag e Is t h a t sc ie n ce Is a h u m an activity, an d th e
b est w a y t o u n d ers ta n d It Is t o u n d ers ta n d th e In d iv id u al
h u m an b e in g s w h o p rac tice It."

a (Version 1/23/07)(This is a workin progress)
es for pictures, popular science articles and books, and

PwvwtfPaataMCmmts
Layout description the date Ink Ml takeyouto VMMpeOa's Umełnelor that year Clckjng Vie
photo* Ml eipand thetHurrtmart The scientist'sname Ink Ml take youto a biography Journal
Article Reference Mrs Ml take youto an etocsonc copy of Vie paper (notethat several jcwnais '
requre subscription to access the ontne paper) (• a brokenphoto Ink - or a photo other Vian a
portrartngrafies that I amlookingfor a photo I you ha* or knowof one please contact memmotdMnQwcIa edu)
father of Western scientific thought including the
.place of the sun andEarthandthe idea of an
unblemishedsun Ideas would dominate scientific »
:Jhought for the ne»t 1800years (though h i wiDngs '
>vere essentiallylost to the west for most of that
■
»me) (AnstoOe [ca 345 BC] Meteorologies
Translatedby HDP Lea, London Wiliam
;
ftwnemarin. 18631
Chinese encytopae<*st gave first clear accout of
Suspended magneac compasses Name of book
that desenpoon of compass is u**n -Meng ch'i pi
fan (DreamPool Essays)

■
:;śH ?

ilS Z iQ

fiearv 100years after the Chinese (Neckham. A ,
•pe Naluns Rerum(Onthe Natures of Things).
;1180, InDenatuns rerumlibn duo, Mth the Poem :l
•atthe Same Author, De laudibus divinessapiential i
£d ThomasWnght RerumBntannicarumMedii
VEv Scnptores ("RoK Senas”) 34 London HMSO.;|;
!l 863) Neckhamin al probabilV heard of the
Chinese compassthroughthe sik road trade
routes fromChinalo Western Europe lithe same
)x>ok he desenbes silmorms Other veasethat
describes compass was De Utensilbus
_• J
£nglsn instn/nert maker (łscovers that the Earth's ;
imagnatcfieidnot onlyparts honzorlaty. but has a •
vertical component (całediłp) (TmeofworV The •
/lews Attract,U6 containyng a c/tort discourse of
the Magnet or Lodestone, and amongast other
7)is vertues, ole newe discoured secret and subbtl •
properbe, concerning M>»Declmyng olthe
■j
’Needle, touchedthere with onder the Plame olthe ; :
!Homon No* tirst lound out by ROBERT
NORMAN Hydrographer Hen onto are annexed :
certaine necessane rules lor the art oINsuigsbon. ■
Jry the tame R N Vnpnmed at London byJohn
Xyngston. for Richard Balard, 1561)
Observes a comet andusingparalai method
showsViat it is outside Vte atmosphere (in corAcl •
WithAnstoOe's immUatuHy of Vie heavens) (Brahe
Tycho. De Mi

Ciekawe strony internetowe...
Pogoda pod różnymi postaciami jest dzisiaj tematem, o którym mówi się prak
tycznie codziennie. Mówimy o długoczasowych zmianach klimatycznych— tych,
których przyczyny nie są jasne, jak i tych, które są najprawdopodobniej związa
ne z działalnością ludzką. Z drugiej strony zaskakuje nas gwałtowność codzien
nych zjawisk pogodowych. Dziś proponuję udać się pod adres http://measure.igpp.ucla.edu/solar-terrestrial-luminaries/timeline.html, gdzie Mark Moldwin
zebrał informacje na temat historii pogody kosmicznej — związków Słońce—
Ziemia, które wpływają również (a jak twierdzą niektórzy, w istotny sposób) na
to, co dzieje się w atmosferze naszej planety. Liście stukilkudziesięciu nazwisk
(poczynając od Arystotelesa, a kończąc na badaczach współczesnych) oprócz
krótkiego opisu towarzyszy szereg odnośników zarówno do biografii, jak i pod
stawowych prac, które wniosły istotny wkład w naszą wiedzę o zjawiskach zwią
zanych z tym, co dziś nazywamy pogodą kosmiczną. Niestety, szereg współcze
snych prac jest dostępny jedynie dla prenumeratorów czasopism, w których zostały
opublikowane. Oddzielne odnośniki skierują nas do bardzo obszernej bibliogra
fii (w języku angielskim) zagadnienia, jak i do szeregu adresów, pod którymi
można znaleźć dodatkowe informacje. Strona jest w ciągłym rozwoju, autor (bę
dący aktywnym badaczem w dziedzinie fizyki kosmicznej) zdaje sobie sprawę
z jej niekompletności — szczególnie dotyczy to ostatnich 25 lat badań pogody
kosmicznej — prosi o sugestie i poprawki.
(rs)

pie EthereaiWorldJJUraniBup,15®8.).
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Uranii
Obok Wenus i Saturn — zdjęcie zrobione
aparatem cyfrowym Minolta DiMAGE Z1 29
czerwca ok. godziny 22:10 (ogniskowa 188
mm <po przeliczeniu na format małoobraz
kowym przesłona f/5, czas ekspozycji 3 s,
czułość 100 ISO). Fot. Ariel Majcher
Niżej, po lewej, Księżyc zbliżający się do
pierwszej kwadry, z widocznym Morzem
Przesileń i Morzem Żyzności. Pod nim frag
ment powierzchni Księżyca z kraterem Co
pernicus i Eratosthenes, widoczne również
góry Apeniny. Zdjęcia wykonał Tomasz
Chojnacki aparatem cyfrowym Samsung
Digimax S800 umieszczonym na statywie
za okularem teleskopu. Teleskop o średni
cy zwierciadła 150 mm, ogniskowa 800
mm. Oba zdjęcia naświetlane automatyką
aparatu
Mocno zdeformowany obraz Księżyca z 11
czerwca 2006 r. (Żabików, godz. 21:23) to
dzieło Dariusza Dorosza (Praktica MTL5B
+ MTO 10/1000 eksp. 1 s, film Fuji Superia
200 ISO). Pod nim widzimy tegoż autora
autoportret nocny (Praktica MTL5B + Flektogon 28/20 eksp. 1 min 30 s, Fuji Superia
200 ISO)

W poprzednim wydaniu „Galerii Uranii" na
III stronie okładki omyłkowo przypisaliśmy
zdjęcia autorstwa Marcina Filipka Mariuszo
wi Świętnickiemu, za co obu panów ja k
i wprowadzonych w błąd Czytelników ser
decznie przepraszamy!
Red.
U r a n ia
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W ydział M atem atyczno-Przyrodniczy AŚ z w id o czn ą na dachu kopułą obserwatorium

O b s e rw a c je p rz e jścia M e rku re g o przed
ta rczą Słońca prow adzone przez studen
tów koła Kw azar

W ystawa m eteorytów z kolekcji Krzysztofa Sochy

